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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ (Peer Review) 
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สารจาก นายณัฐวุฒิ  ทวเีกื้อกูลกิจ 
 
 ภารกิจด้ านการวิจัย เป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ในการที่จะขับเคลื่อนประเทศ                          
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นภารกิจที่จะมีการบูรณาการภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่เพ่ิงเกิดขึ้นเป็นกระทรวงใหม่ในปัจจุบัน  

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ  “นอร์ทเทิ ร์นวิจั ย”  ครั้ งที่  6  ประจ าปีการศึกษา 2562                     
ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย” ที่จัดขึ้นในวันศุกร์ที่  29 พฤษภาคม 2563                        
ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จะเป็นเวทีในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อน าไปสู่การต่อยอด พัฒนา
ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ เป็นการสร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการ งานวิจัยให้กับนักศึกษา 
นักวิจัย นักวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ  

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นในการจัดงานครั้งนี้ และหวังว่าผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ
ประโยชน์จากงานประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ เพ่ือน าความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดด้านการ
วิจัย เพ่ือพัฒนาประเทศสืบไป 

 

 
 
 
 
                (นายณัฐวุฒ ิ ทวีเกื้อกูลกิจ) 

   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

สารจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์   ยืนยง 
ในนามของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6 

“นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย” ประจ าปีการศึกษา 2562 การวิจัยถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่ส าคัญโดยสถาบัน อุดมศึกษา
ภาครัฐและเอกชนต้องให้ความส าคัญในการสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มีการค้นคว้าท าการวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัย มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิจัยอื่นๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจึงได้จัดงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้นักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงถึงความก้าวหน้าของงานวิจัย โดยมีการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์  ที่ครอบคลุมผลงานวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ สาขา
มนุษยศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยัง
มีการบรรยาพิเศษ หัวข้อ “นวัตกรรมสมุนไพรไทย เพื่อสุขภาพ” 

- ขอขอบพระคุณ สารจาก นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ที่ให้เกียรติเป็นประธาน เปิด
งานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งนี้ 

- ขอขอบพระคุณวิทยากรบรรยายพิเศษ คุณสุรศักดิ์ สิงห์ชัย, คุณหทัยชนก อินพรหม, คุณภัทรกร จิติ, คุณบุญคุ้ม อ่ าเจ๊ก คุณ
ทองหยอด แซ่ซ้ง, คุณบุษยมาส ศรีจันทร์, คุณกะเปาะมู ประเสริฐคีรี, ดร.รุ่งตะวัน เมืองมูล และอาจารย์จตุพร แพงจักร  

- ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณากลั่นกรองบทความวิจัยและวารสารวิชาการสืบเนื่องจากการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติฯ ทุกท่าน 
 - ขอขอบพระคุณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยชุมชนตาก วิทยาลัยนครราชสีมา 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และมหาวิทยาลัยเนช่ัน ที่ร่วมเป็นเครือข่ายจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งนี ้

- ขอขอบพระคุณหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย ผู้สนใจ และขอขอบคุณคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ คณะท างานทุกส่วนและผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยให้การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ในครั้งนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรัตน์   ยืนยง) 
           อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น  
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ต้นแบบนวัตกรรม หนังสือเพลงอาขยาน “10 เร่ือง 10 รัชกาล 10 ค าสอน” 
เพ่ือยกระดับศักยภาพผู้เรียนด้านการคิดวิเคราะห์ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศกึษา จังหวัดเชียงราย 

พงศกร สมมิตร............................................................................................................................................ 

 
 
 

441 

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกรักท้องถิน่ของผู้เรียน 
โรงเรียนในเขตอ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

ณัฐธิดา ดวงแก้ว, ทัศน์พล ช่ืนจิตต์, ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์ และ ไอลดา มณีกาศ…………………........ 

 
 

452 

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
และระบบพ่ีเลี้ยง ในรายวิชา ESS 4807 แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้สังคม
ศึกษาส าหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 

ไอลดา  มณีกาศ, ณัฐธิดา ดวงแกว้ และ ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์.......................................................... 
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สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 

การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร,์ ณัฐธิดา ดวงแก้ว และไอลดา มณีกาศ............................................................ 

 
469 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

กุลณัฐ เหมราช, พิทักษ์ นิลนพคุณ, วรสรณ์ เนตรทิพย์............................................................................... 

 
 

478 

ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยซิปปาโมเดล ในรายวิชางานบริการซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ส าหรับนักศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ปีที่ 2 สาขาไฟฟ้าก าลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 

มานิตย์  ลังก้า,  ดร.จริยา  พิชัยค า,  ดร.เชาวฤทธ์ิ  จั่นจีน,  ชัชชลัย  บุญทารมณ.์.................................... 

 
 

490 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในโฆษณาเคร่ืองส าอางจากเว็บเพจ 
ปรียารตัน์ ศรีชัยวงค์.................................................................................................................................... 

 
499 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เร่ือง รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ สุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  
ร่วมกับหนังสือการ์ตูน ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

ธนบัตร  อ่อนกล, สุภาภรณ์ หนูเมอืง และ จริยา  พิชัยค า.......................................................................... 

 
 
 

509 

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ือง สมการและการแก้สมการ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม  

ณัฐชา  พลเยี่ยม........................................................................................................................................... 

 
 

518 

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์สู่ความเป็นเลิศ 
ด้วยเทคนิคปิ่นโต (PINTHO  Model) 

วิทยา  พัฒนเมธาดา, คุณาพิชศน์  แซมสีม่วง, สิริกร  ชุ่มเชย..................................................................... 

 
 

526 

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยเทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
สู่ความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรสถานศกึษา  
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 

วิทยา  พัฒนเมธาดา.................................................................................................................................... 
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สารบัญ (ต่อ) 
 
 

  

 หน้า 

การพัฒนาส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ้านทุ่ง) 

เหมือนฝัน ชัยจ ารูญพันธุ,์  บุญทิวา สิริชยานุกุล,  วันชนะ จิตอารี   
และ ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์.................................................................................................................. 

 
 
 

545 

การสร้างนวัตกรรมเสริมทักษะการอ่านออกเสียงพยัญชนะตน้  ง ด บ ร  
ส าหรับนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ชนุตร์  ยานะจิต  บุญทิวา สิริชยานุกุล  วันชนะ จิตอารี  และ ณิชาพัฒณ์ ไชยเสนบดินทร์........................ 

 
 

554 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

นลธวัช  ยุทธวงศ์......................................................................................................................................... 

 
 

563 

การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ของผู้บริหารสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2:  
โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

มณีกานต์ กรรพุมมา, มาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนา, บุศรา เชื้อด,ี  
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร, ปทุมรัตน์  สีธูป........................................................................................................ 

 
 
 
 

575 

การบริหารงานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมในสถานศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2: โรงเรียนบ้านเขาตะแคง อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

พิมชญา สนิทนอก, บุศรา เชื้อด,ี มาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนา,  
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร, ปทุมรัตน์  สีธูป......................................................................................................... 

 
 
 

583 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากรณีศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี๊ฮิทค็อก) 
ภคมน ปัญญาไศย , มาลยั วงศ์ฤทัยวัฒนา , บุศรา เชื้อดี ,  
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร , ปทุมรัตน์  สีธูป........................................................................................................ 

 
 

591 

พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 
สุดารตัน์  สดาทิพย์ , มาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนา , บุศรา เชื้อดี ,  
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร , ปทุมรัตน์  สีธูป........................................................................................................ 

 
 

599 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุรี เขต 3: โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 

บุษยมาศ  กานุมาร , บุศรา เชื้อด ี, มาลัย วงศ์ฤทัยวัฒนา ,  
รัฐนันท์ พงศ์วิริทธ์ิธร , ศศิวรรณ ส่งต่าย , ชัญญณิษฐ์  ธนิษฐ์นันท.์............................................................ 

 
 
 

607 

ทักษะในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 กับความท้าทายในการพัฒนานักศึกษา 
อรุณี  สาลี.................................................................................................................................................... 

 
613 

บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ 7  
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

ประจักษ์  ปาปะเก....................................................................................................................................... 

 
 

621 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอ าเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชัชวาลย์  ประทุมสินธุ์.................................................................................................................................. 

 
630 

ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที ่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

สมจิต  แพนดี............................................................................................................................................... 

 
 

639 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ 7  
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

วรรณภา  ปาปะเก....................................................................................................................................... 

 
 

648 

การบริหารงานงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 

กาญจนารตัน์  ศรีณรงค.์.............................................................................................................................. 

 
 

661 

บทบาทการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศกึษาของโรงเรียนประถมศึกษา  
อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

มนตรี ดวงนิล.............................................................................................................................................. 

 
 

672 



 

 

สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย  
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

สิงหนาท ศรีณรงค.์...................................................................................................................................... 

 
 

680 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู ในอ าเภอสตึก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  4 

ณัฐพงศ์  มะลิงาม....................................................................................................................................... 

 
 

689 

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มถาวรวัฒนาสังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

พินทอง  เทกระโทก..................................................................................................................................... 

 
 

699 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านนาวัง 
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

นิภาวรรณ ศิริบรูณ.์...................................................................................................................................... 

 
 

709 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญ่  สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 25 

รัชนีย์  โกฎกลางดอน................................................................................................................................... 

 
 

720 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแวงน้อยและอ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ 

บุญเพ็ง  ปิยะนารถ...................................................................................................................................... 

 
 

730 

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุม่เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาท่ี 12 
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

ปัทมา อุยะวาป.ี........................................................................................................................................... 

 
 

738 

คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอแวงน้อย  
จังหวัดขอนแกน่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 25 

ปิยะนุช  อ่อนตา.......................................................................................................................................... 
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สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในเขตอ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

กัลยา   ราษเจริญ...................................................................................................................................... 

 
 

756 

การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านกังาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

สุดารตัน์  พูลสุข........................................................................................................................................... 

 
 

772 

ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

ชบาไพร  วิเศษชาติ...................................................................................................................................... 

 
 

779 

การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศกึษาขัน้พื้นฐานระดับประถมศึกษา อ าเภอแกง้คร้อ  
จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชยัภูมิ เขต 2 

ยุทธพงษ์ ผลกอง.......................................................................................................................................... 
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ปวิชญา  สิงห์นอก........................................................................................................................................ 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศึกษาตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ในโรงเรียนในอ าเภอแก้งคร้อ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

อิศเรศ  ธีร์รตัน์คุณากร................................................................................................................................. 
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ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศกึษาในกลุม่เครือข่าย 
อ าเภอแก้งคร้อ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาชยัภูมิ เขต 2 

พจนปกรณ์ ประยูรพรหม............................................................................................................................. 

 
 

816 

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุ่มบางพลี 2 
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 

กัณฐมณี  ขามธาตุ....................................................................................................................................... 
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สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 

ความคาดหวังของผู้ปกครองในการเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์   
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

ธราดล  พรหมชาติ....................................................................................................................................... 
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาล 
เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

นลินรัตน์ ธีรเกียรติปภาดา.......................................................................................................................... 

 
 

849 

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 1 

มณีญา  เชื้อบริหาร...................................................................................................................................... 
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ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

ณัฐพัชญ์ ปฐมพรผโลทยั............................................................................................................................... 
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การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์ 
สุนันทา  แก้วอุ่นเรือน.................................................................................................................................. 

 
877 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

วารุณี  ดวงประทีป...................................................................................................................................... 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องการสร้าง
หลักสูตรระดับชั้นเรียน โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม ส าหรับนักศึกษา 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 

กรรณิการ์  ทองรักษ์.................................................................................................................................... 

 
 
 

896 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ 2  
สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

เชาววัช  ด่านสมบูรณ์.................................................................................................................................. 
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สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 

ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 25 
เดชา ป่ารั่นทม............................................................................................................................................. 

 
914 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอ าเภอแก้งคร้อ สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2 

จุฑารัตน์  มั่นคง........................................................................................................................................... 

 
 

924 

ความคิดเห็นของครูต่อกระบวนการนิเทศภายในสถานศกึษา สังกัดเทศบาลต าบลแวงน้อย 
และสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแกน่ 

อทิตตยา  เชิดพานิชย์................................................................................................................................... 
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การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เร่ืองหลักรังนกพิราบ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด โพลยา  
ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปทีี่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ 

สุกัญญา มิ่งเมือง วีรพงษ์ สุทาวัน และจุฑามาศ สุขเป็ง............................................................................... 

 
 

944 

ปัจจัยการบริหารที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการศึกษา โรงเรีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด ส านักงาน
การศึกษาเอกชนปัตตานี (โรงเรียนสามารถดีวิทยา อ าเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี) 

นาซีฮะห์ หะยีโด........................................................................................................................................... 
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การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กชั้นอนุบาล 2 โดยการเล่านิทาน โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 
นภสร อุดปิน, จันทร์ โกศล........................................................................................................................... 

 
958 

ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนกับคุณลกัษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทมุธาน ี

วัสสิกา รมุาคม.............................................................................................................................................. 
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ศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูและการเลือกศึกษาต่อวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษา 
ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลายในเขตพ้ืนทีจ่ังหวัดปทุมธาน ี

กัลยารตัน์ นิยมสินธุ,์ นีรนาท  จุลเนียม, สุมาลี  หมวดไธสง........................................................................ 
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สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพ่ือส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดค า ที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูป 
และลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 

สุภิญญา เทียนสิรกลุ , กรรณิการ์ ทองรักษ์…............................................................................................. 
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การศึกษาสภาพปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา  
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

นงลักษณ์  งามข า , นีรนาท  จุลเนียม, ปุริมปรัชญ์  ไพบูลย์สุข................................................................. 

 
 

987 

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐาน กบัสะเต็มศึกษา  
เพ่ือส่งเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3   
โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  จังหวัดพิจิตร 

พัชชา มิ่งสมร, มงคล หมูม่าก, ศุกลรัตน์ มิ่งสมร......................................................................................... 

 
 
 

997 

การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เร่ือง ระบบจ านวนเต็ม ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 

สุรารักษ์  กฤษณาบรรพต , รังสรรค์ มณเีล็ก…………………......................................................................... 

 
 

1006 

ความคาดหวังของผู้ปกครองท่ีมีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานครต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ต้องชนะ  มั่นบรรจง.................................................................................................................................... 
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ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการของเด็กปฐมวัย 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จงัหวัดปทุมธานี 

ต้องชนะ  มั่นบรรจง.................................................................................................................................... 

 
 

1019 

การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6  
โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 

อัจฉริยา มโนคกลู , สุภาภรณ์ กิตติรัชฎานนท์............................................................................................ 

 
 

1025 

แนวทางการเพ่ิมรายได้จากสินเชือ่ลูกค้าเกษตรกรในพื้นที่ความรับผิดชอบ ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง 
สุนี เทียมทัน................................................................................................................................................ 
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สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคผ่านการตลาดออนไลน์ในจังหวัดพิษณุโลก 
ฐิชากร แย้มสมพร   ดร.ลัสดา ยาวิละ   และ ผศ.ดร.รัตนา สิทธิอ่วม......................................................... 

 
1046 

พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือน้ ามันหล่อลื่นเคร่ืองยนต์ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ภัทรนันท์ อินคต  ลัสดา ยาวลิะ  และ รตันา สิทธิอ่วม............................................................................... 
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ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สิริมา นาคสาย............................................................................................................................................ 
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ประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการคลังสินค้า 
ประภากร  อุ่นอินทร์, ฌานนพ สบืพิลา และ กิตติยา ปรญิญาสุรเดช........................................................ 

 
1067 

การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับงานสายการบิน 
ของพนักงานภาคพ้ืนดินในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

จีรวัสส์ เรือนพันธ์  และวรัญญู อยูสู่นย์ตรง................................................................................................ 

 
 

1072 

การเลิกจ้าง…ทางรอดวิกฤติจริงหรือ? 
สุธี  ขวัญเงิน................................................................................................................................................ 
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การพัฒนาระบบการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑช์ุมชนด้วยรหัสคิวอาร์ ส าหรับกลุ่มสหกรณ์นครเชียงราย 
ปาริชาติ อ านวยพรเลิศ, บุญญรตัน์ อ่ าสุรา................................................................................................. 

 
1094 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการให้บริการธุรกิจการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น Line man  
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด ตาก ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 

ธนวัชร์  แก้ววงษ์เขียว, ดาราวรรณ โสดบ้ง, อัมพรรัตน์ กาวินา และปัณฑติา จาดศรี................................ 
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พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลนข์องกลุม่วัยท างานในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 บัวพรรณ ค าเฉลา,  กิตต์กวินเดชน์  วงศ์หมั่น, วิชุดา  มูลวงค์, เวธินี  พฤฒิวิจิตรา  
 และ อัมพรทิพย์  ส่างค า............................................................................................................................ 
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การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

กิตต์กวินเดชน์ วงศ์หมั่น, น้ าใส ท้าวแสงเจรญิ  และ พิมพิกา คงศรวีนากร................................................ 
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สารบัญ (ต่อ) 
   หน้า 

การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว 
วัดพระบรมธาตุ (วัดหลวงพ่อทันใจ) อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย, กมลพร เบียเช่อชา, พรรณภิา แย้มแบน.............................................................. 
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แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน ต าบลนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย, ปุณฑริกา ปินพันธ์, หัสชัย ตั้งมั้งมี และอรวรรณ จ าพุฒ...................................... 

 
1142 

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจการออมเงินในกองทุน 
เพ่ือเลี้ยงชีพของคนวัยท างานในจังหวัดตาก 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพในการขนสงทางอากาศในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และความตองการและ
ความคาดหวังของผูใชบริการที่มีตอการขนสงทางอากาศ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการพัฒนาระบบการขนสงทาง
อากาศในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูใชบริการทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ใชบริการทาอากาศยาน
พิษณุโลก โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 400 ตัวอยาง เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์
เชิงลึกสถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูลเบื้องตนคือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอางอิงที่ใชใน
การทดสอบสมมุติฐาน ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 

ผลการศึกษาพบวา ระดับความคิดเห็นตอศักยภาพในการขนสงทาอากาศ ในดานการใชบริการของพนักงานและ
เจาหนาท่ีภายในสนามบิน ดานความปลอดภัย ดานดานสิ่งแวดลอม และการใหบริการอื่นๆ ดานอัตราของคาโดยสาร ดานการดูแล
สัมภาระ ดานสิ่งอํานวยความสะอาดบนเครือ่งบิน ดานการจอง ซื้อตั๋วโดยสาร การชําระเงิน ดานเวลา และดานการบิน อยูในระดับ
เห็นดวยมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาคุณภาพในการใหบริการของทาอากาศยานพิษณุโลก ในภาพรวมขนสงผลตอความ
พอใจของผูใหบริการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพื่อพิจารณาเป็นรายไดพบวาคุณภาพในการใหบริการทาอากาศยาน
พิษณุโลก ดานความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอมการใหบริการอื่นๆดานอัตราคาโดยสาร ดานดูแลสัมภาระดานสิ่งอํานวยความสะดวก
บนเครื่องบินดานการจอง ซื้อตั๋วโดยสารและการชําระเงินดานเวลา และการบินไมสงผลตอความพอใจของผูใชบริการนําผลที่ไดมา
เสนอแนวทางแกไขตอไป 

 
คําสําคัญ: คุณภาพการใหบริการ ทาอากาศยานพิษณุโลก ผูใชบริการ 
  

                                                           
1 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอี Wananya.J@psru.ac.th 
2 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
3 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
4 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
5 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
6 หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม leesaw2525@gmail.com 

ภาคบรรยาย 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the potential of transportation by air in Phitsanulok 

province and to study the needs and expectations of users toward air transportation to create policy 
recommendations in the development of transportation systems by air in Phitsanulok province. The 
sample group used were both male and female service users who used port services in 
Phitsanulok airport. The purposive sampling consisted of 400 samples. The instrument used in 
this study was questionnaires and in-depth interviews. The basic information was descriptive 
statistics included percentage, standard deviation, and reference statistics used in hypothesis 
testing at the significance level 0.05.  

The study found that opinion about the potential of air transportation in terms of service 
use of staff and staff in the airport for safety environmental and other services, fare rates, baggage 
handling, in-flight cleanliness, ticket reservations, payment, time, and aviation were at a high level. 
The hypothesis testing found that the quality in services of Phitsanulok airport in overall transport 
results satisfaction of the service providers was statistical significance at the level of 0.05. For 
consideration as income, it was found that the quality of service Phitsanulok airport service in 
safety, environment, other services, fares, baggage handling, in-flight facilities, booking tickets, 
paying on time and flying were not affected to the satisfaction of users and the results could 
propose solutions for the next study 
 
Keywords: Service Quality, Phitsanulok Airport, Service Users 
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บทนํา 
ปัจจุบันทาอากาศยาน ถือเป็นชองทางในการคมนาคมและการขนสงหลักท่ีมีความสําคัญยิ่งในการเดินทางระหวางประเทศ

ทางหนึ่ง ปัจจุบันปริมาณการใชสนามบินมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องและเป็นแบบกาวกระโดดทั้งในเชิงจํานวนผูโดยสาร และ
การขนสงสินคาทางอากาศ ซึ่งมีผลทําใหเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม สําหรับมุมมอง
ดานเศรษฐกิจแลว อาจกลาวไดวาสนามบินเป็นชองทางหลักในการสรางรายไดใหกับประเทศชองทางหนึ่งที่มีความสําคัญ ดังนั้นทุก
ประเทศจึงใหความสําคัญในการพัฒนาสนามบินของตนเองใหทันสมัยและเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการเพื่อเพิ่มการสราง
รายไดใหกับประเทศจากการใหบริการภายในสนามบิน ( ไพรบูลย์ หาญวัฒนานุกุล, 2561 : ระบบออนไลน์ ) 
  การขนสงทางอากาศมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจและสังคมของโลก เพราะเป็นบริการขนสงที่มีความสะดวกรวดเร็วและ
ปลอดภัยกวาการขนสงรูปแบบอ่ืน โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ประเทศตาง ๆ มีการคมนาคมติดตอกันมากขึ้นสงผลใหการขนสง
ทางอากาศของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ซึ่งภูมิภาคที่การขนสงทางอากาศขยายตัวมากที่สุดคือภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ดังนั้น
การขนสงทางอากาศจึงเป็นกิจการสาธารณูปโภคประเภทหน่ึงที่มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตประจําวัน การประกอบอาชีพของ
ประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศ ( กิตติศักดิ์ โฉมทอง และคณะ, 2559 : ระบบออนไลน์ ) 

ทาอากาศยานพิษณุโลก เป็นสนามบินทองถิ่นที่ใหบริการในเขตภาคเหนือตอนลาง เดิมเคยเป็นสนามบินของ
กองทัพอากาศ และถูกใชในสงครามมหาเอเชียบูรพาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2496 ไดมีการพัฒนาสนามบินขึ้นใหมใหเป็นสนามบิน
พาณิชย์ และเป็นสนามบินศุลกากรสําหรับนําเขาและสงออกสินคาในเวลาตอมา ปัจจุบันสนามบินแหงนี้ใหบริการเที่ยวบินใน
ประเทศจากกรุงเทพฯ และเชียงใหมเป็นหลัก โดยอยูในความดูแลของกรมทาอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ( Skyscanner, 2002 
: ระบบออนไลน์ ) 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพและความคาดหวังตอระบบการขนสงทางอากาศ เพื่อเป็นขอมูลสําหรับการปรบัปรงุ
และพัฒนา คุณภาพดานการใหบริการของพนักงาน ดานความปลอดภัย ดานสิ่งแวดลอม ดานการอํานวยความสะดวกตางๆ และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในการใชบริการทาอากาศยานพิษณุโลก รวมไปถึงการสัมภาษณ์นักวิชาการอิสระดานระบบ    
การขนสงทางอากาศสามารถนําไปกําหนดนโยบายในการขนสงทางอากาศเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการอยางตรงจุด
มากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์การทําวิจัย 

1 เพื่อศึกษาศักยภาพในการขนสงทางอากาศในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
2 เพื่อศึกษาความตองการและความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอการขนสงทางอากาศ 
3 เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบการขนสงทางอากาศในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาศักยภาพและความคาดหวังตอระบบการขนสงทางอากาศ : กรณีศึกษาการใหบริการการขนสงทางอากาศใน
พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ไดอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 
 แนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพ 
 เสรี พงศ์พิศ (2547:150) ไดใหความหมายของศักยภาพวา หมายถึง ความสามารถที่ยังไมพัฒนาหรือยังไมพัฒนาเต็มที่ 
ศักยภาพเป็นพลังภายใน พลังที่ซอนไวหรือพลังแฝงที่ยังไมไดแสดงออกมาใหปรากฏหรือออกมาบางแตยังไมทั้งหมดของดาน
ความสามารถท่ีซอนไว 
 สรุปไดวา ‛ศักยภาพ“ หมายถึง ความสามารถ ความพรอม หรือ คุณสมบัติที่แฝงอยูในตัวบุคคลใดในตัวบุคคลหนึ่ง              
ซึ่งสามารถทําใหปรากฏหากไดรับการพัฒนา หรือ การกระตุนจากภายนอก อันจะสงผลตอความสําเร็จและความพึงพอใจสูงสุด 
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 แนวความคิดเกี่ยวกับการบริการ 
 สุชาดา รัตนภูมิ (2558 อางใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2542 : 24 ) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการบริการวาการจะใหการ
บริการมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตอประชาชนมากที่สุดคือการใหบริการที่ไมคํานึงถึงตัวบุคคลหรือเป็นการใหบริการที่
ปราศจากอารมณ์ไมมีความชอบพอสนใจเป็นพิเศษทุกคนไดรับการปฏิบัติเทาเทียมกันตามหลักเกณฑ์เมื่ออยูสภาพที่เหมือนกัน 
 แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง 

สมยศ นาวีการ (2548:129) ความคาดหวังจะอางถึงการรับรูของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกี่ยวกับการเช่ือมโยงระหวาง
พฤติกรรมและผลที่เกิดขึ้นภายหลังพฤติกรรม ความคาดหวังจะเป็นการคาดคะเนของบุคคลเกี่ยวกับโอกาสของกําลังความพยายาม
หรือจูงใจระดับหนึ่งจะนําไปสูผลที่ติดตามมาที่ตองการ 

ทาอากาศยาน   
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน (2553 : 255) ใหความหมายเกี่ยวกับทาอากาศยานไววาทาอากาศยาน หรือที่คนมัก

เรียกวา สนามบิน เป็นสถานท่ีสําหรับใหเครื่องบินบินขึ้นบินลง เพื่อรับสงผูโดยสาร สัมภาระสินคา ไปรษณียภัณฑ์ ฯลฯ และในทา
อากาศยานจะมีอาคารและอุปกรณ์อํานวยความสะดวกที่จะใหบริการแกเครื่องบินผูโดยสาร การขนสงสัมภาระไปรษณียภัณฑ์หรือ
อาจกลาวไดอีกคํานิยามหนึ่งวา ทาอากาศยาน คือสถานท่ีซึ่งเป็นจุดเชื่อมตอระหวางการขนสงทางอากาศและภาคพื้นดิน    

ประวัติความเป็นมาโดยยอของทาอากาศยานท่ีกําลังศึกษา 
 ทาอากาศยานพิษณุโลก หรือ ‛สนามบินพิษณุโลก“ เป็นสนามบินทองถิ่นที่ใหบริการในเขตภาคเหนือตอนลาง เดิมเคย
เป็นสนามบินของกองทัพอากาศและถูกใชในสงครามมหาเอเชียบูรพาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2496 ไดมีการพัฒนาสนามบินขึ้นใหมให
เป็นสนามบินพาณิชย์ และเป็นสนามบินศุลกากรสําหรับนําเขาและสงออกสินคาในเวลาตอมา ปัจจุบันสนามบินแหงนี้ใหบริการ
เที่ยวบินในประเทศจากกรุงเทพฯ และเชียงใหมเป็นหลัก โดยอยูในความดูแลของกรมทาอากาศยาน กระทรวงคมนาคม  
(skyscanner. https://www.skyscanner.co.th. 2019) 
 บุคคลที่เกี่ยวของกับทาอากาศยาน 
 สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน (2553 : 273-274) กลาววา เนื่องจากทาอากาศยานเป็นที่รวบรวมของกิจกรรมนานา
ประเภท จึงมีบุคคลที่เกี่ยวของเป็นจํานวนมาก ทาอากาศยานขนาดใหญจะมีบุคคลที่ปฎิบัติงานในทาอากาศยานนับหมื่นคนตอวัน 
บุคคลที่เกี่ยวของกับทาอากาศยานไดแก พนักงานของทาอากาศยาน  ผูโดยสาร  พนักงานของสายการบิน เจาหนาที่สวนราชการ 
ผูประกอบการ  ผูมาติดตอรับสินคา  ผูมารับหรือมมาสงผูโดยสาร 

องค์กรที่เกี่ยวของกับทาอากาศยาน 
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน (2553 : 275-277) กลาวไววา กิจการของทาอากาศยานเป็นกิจการที่เกี่ยวของกับความ

ปลอดภัย และความสะดวกของผูใชบริการ การดําเนินงานจึงตองมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ ดังนั้นจึงตองมีองค์กร
ที่คอยกํากับดูแล หรือใหการสนับสนุนสงเสริมกิจการของทาอากาศยาน สําหรับประเทศไทยมีองค์กรที่เกี่ยงของกับทาอากาศยาน 
ทั้งภายในและระหวางประเทศประกอบดวย 

องค์กรภายในประเทศ  กระทรวงคมนาคม  คณะกรรมการการบินพลเรือน  กรมการบินพาณิชย ์ การทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย  บริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย  บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

องค์กรระหวาประเทศ องค์กรการบินพลเรือนระหวางประเทศ  สมาคมทาอากาศยานระหวางประเทศแหงอาเซียน  สภา
สมาคมทาอากาศยานระหวางประเทศ  สมาคมผูประกอบการขนสงทางอากาศระหวางประเทศ 

การขนสงสินคาทางอากาศ  
 (งานพัฒนาศูนย์ขอมูล SMEs Knowledge Center. https://www.sme.go.th. 2557) กลาวไววา การขนสงสินคาโดย
ทางอากาศเป็นการขนสงที่กําลังไดรับความนิยมอยางแพรหลาย ประเทศตางๆ มีการพัฒนาสนามบินพาณิชย์ใหทันสมัย และ
เพียงพอกับความตองการ บริษัทสรางเครื่องบินมีการสรางเครื่องบินซึ่งมีขนาดใหญ และสมรรถภาพในการบินสูง สามารถบรรจุ 
สินคาและบรรทุกผูโดยสารไดมากขึ้น มีเครื่องมือในการขนสงอันทันสมัยครบครัน  นอกจากนี้ยังมีการขยายและปรับปรุงบริเวณ

https://www.skyscanner.co.th/
https://www.sme.go.th/


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 5 
 

คลังสินคาท่ีทาอากาศยาน ใหกวางขวางทันสมัย เพื่อการขนสงสินคาดําเนินไปอยางสะดวกและรวดเร็ว จากผูสงที่เมืองตนทางไปยัง
เมืองผูรับปลายทาง  
 มาตรการที่เกี่ยวของกับการขนสงทางอากาศ  มาตรการที่เกี่ยวกับการขนสงทางอากาศ มีมาตรการที่เกี่ยวของ มากมาย 
โดยสามารถแบงไดเป็น 5 กลุม ไดแก มาตรการดานการบิน  มาตรการดานบุคลากรและอาชีวอนามัย  มาตรการดานสิ่งแวดลอม  
มาตรการตอผูโดยสารและสินคา  มาตรการดานเศรษฐกิจและมาตรการอื่นๆ 
 นโยบายดานการบิน 
 นโยบายหลักๆ คือ ไดสงเสริมการใชทาอากาศยานในภูมิภาค ใหมากขึ้น เพื่อใหใชประโยชน์จากทาอากาศยานที่มีอยูให
ไดประโยชน์ สูงสุด โดยขยายทาอากาศยานนานาชาติ ทาอากาศยานหลักของประเทศ ที่เป็นประตูหลักใหมีศักยภาพมากขึ้น ไดแก 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม และภูเก็ต เพื่อใหสามารถรองรับเครื่องบินไดมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะสายการบินตนทุน
ต่ําไดเขามาใหบริการเพิ่มขึ้น ทําใหคนไทย ไดรับความสะดวกในการเดินทาง ที่สําคัญทําใหการเดินทางในประเทศ มีอัตราการ
เติบโตสูงขึ้น นอกจากน้ี ท่ีสําคัญตองมีการใชประโยชน์การสรางมูลคาเพิ่มกับ อุตสาหกรรมการบินของเรา ซึ่งมีหลายสวนท่ีตอเนื่อง
จากศูนย์ซอมคือ การผลิตชิ้นสวนในประเทศ วันน้ีประเทศไทยมีการรวมทุนกับตางชาติ เพื่อสงออกช้ินสวนไปใหกับผูผลิตรายใหญ 
ทุกประเทศท่ีมีวัตถุดิบ มีสินคา ไมมาก ไมจําเป็นตองสงออกไปยุโรป แตสงมาที่นี่เราจะจัดการใหหมด แตมูลคาเพิ่ม ท่ีผมพูดถึงก็คือ
วา การทําฟรีโซนจากการใชประโยชน์ สนามบิน ถาเราเป็นศูนย์ตรงนี้ได ทุกวันนี้ทาอากาศยานการใชประโยชน์ ยังนอย แตนี่คือ
โอกาสที่เราจะเพิ่มมูลคาใหกับอุตสาหกรรมการบินของประเทศ (สํานักการบินพลเรือนแหงประเทศไทย. http://www.catc.or.th) 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ผูศึกษาไดศึกษาโดยการวิจัยเชิงปริมาณ และ เชิงคุณภาพ โดยใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือใน
การศึกษา 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
           เครื่องมือที่ใชในการทําวิจัย มี 2 ประเภท ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
interview) 
 แบบสอบถาม (Questionnaire)  
           สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended question) ซึ่งเป็นคําถาม
เกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 6 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 
 ขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ไดแก เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ 
 ขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) ไดแก อายุ รายได ระดับการศึกษา 
           สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับศักยภาพของทาอากาศยานพิษณุโลก ประกอบไปดวย สิ่งอํานวยความสะดวกผูโดยสาร การ
ใหบริการของพนักงานและเจาหนาที่ภายในสนามบิน ดานการดูแลและขนสงสัมภาระ ดานการกําหนดเวลาและตารางการบิน ดาน
การซื้อบัตรโดยสารและการชําระเงิน ดานอุปกรณ์อํานวยความสะดวกบนเครื่องบิน ดานความปลอดภัย ดานอัตราคาโดยสาร เป็นตน 
 สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยดานความคาดหวังในการใชบริการทาอากาศยานพิษณุโลก  
  สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตองการในการใชบริการทาอากาศยานพิษณุโลก 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชบริการทาอากาศพิษณุโลก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  

การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ใชการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ผูวิจัยไดตรวจสอบความตรง (Validity) และความ
นาเช่ือถือ (Reliability) ของแบสอบถามโดยทําการตรวจสอบความตรงประเด็นของคําถาม ความครอบคลุมของเนื้อหา ลักษณะ
ของคําถามและความเขาใจงายของคําถาม นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงคําถามใหมีความสมบูรณ์ เหมาะสม ตรงประเด็นแล ะ
เขาใจงาย กอนท่ีจะทําการสงแบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางเพื่อทําการเก็บขอมูล 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) และเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดย

อาศัยขอมูลจาก 2 แหลง ดังนี้ 
1.ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) คือ แบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลกลุมตัวอยางของประชาชนทั่วไปที่มาใชบริการที่ทา

อากาศยานพิษณุโลก  จํานวน 400 คน 
2.ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดรวบรวมขอมูลจากหนังสือ อินเทอร์เน็ต งานวิจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนบทความ

จากหนังสือ วารสารตางๆ เพื่อนํามาเป็นขอมูลเบื้องตนและสามารถอางอิง สนับสนุนงานวิจัยในครั้งนี้ได 
 ในเชิงคุณภาพ ผูทําวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ในการใชการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์
ผูบริหาร และเจาหนาที่สายการบิน ที่มีสวนเกี่ยวของในการกําหนดนโยบาย โดยผูทําวิจัยไดทําการสัมภาษณ์ดวยตนเองตลอดการ
รวบรวมขอมูล 

สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูล 
ขอมูลที่ไดจากการสํารวจจะตองผานการวิเคราะห์ทางสถิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์  
สวนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําขอมูลมาแจกแจงความถี่ (Frequency) และคํานวณ

เป็นคารอยละ (Percentage) 
สวนท่ี 2 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกีย่วกับ ศักยภาพดานตางๆ ของทาอากาศยานพิษณุโลก 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพดานตางๆ ของทาอากาศยานพิษณุโลก โดยการวิเคราะห์วิเคราะห์คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สวนท่ี 3 ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นเกีย่วกับความคาดหวังในการใชบริการทาอากาศยานพิษณุโลก  ระดับความ
คิดเห็นเกีย่วกับความคาดหวังในการใชบริการทาอากาศยานพิษณุโลก โดยการวิเคราะห์วิเคราะห์คาเฉลี่ย (Mean) และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

สวนท่ี 4 สัมภาษณ์กลุมตัวอยาง สรุปผลการสัมภาษณ์กลุมตัวอยาง 
 

ผลการวิจัย 
ในสวนผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม ผลการศึกษาในดานตางๆ พบวา ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพดานตางๆ 

ของทาอากาศยานพิษณุโลก มีคุณภาพการใหบริการที่เป็นเลิศอยูในระดับมากที่สุด และรองลงมาคือ เจาหนาทาอากาศยาน
ใหบริการดวยความ ยิ้มแยมแจมใสอยูในระดับมาก 
 ดานความปลอดภัยโดยรวม อยูในระดับมาก มีศักยภาพของทาอากาศยานในการรักษาความปลอดภัยอยูในระดับมาก และ
รองลงมาคือ ความปลอดภัยของสิ่งอํานวยความสะดวก เชน  มีความปลอดภัย ตอการใชงานอยูในระดับมาก 
 ดานสิ่งแวดลอมและการใหบริการอื่นๆ โดยรวม อยูในระดับมาก มีบริการรถสาธารณะและรถเชาที่สะดวกรวดเร็วอยูใน
ระดับมาก และรองลงมาคือ มีปูายตางๆเชน ปูายแสดงช่ือสายการบิน   ปายบอกทิศทางและรายละเอียด แผนที่ ชัดเจน และถูก
แสดงไวในพื้นทีท่ี่เหมาะสมอยูในระดับมาก 
 ดานอัตราคาโดยสารโดยรวม อยูในระดับมาก มีราคาคาโดยสารมีความคุมคากับการบริการที่ไดรับอยูในระดับมากที่สุด 
และรองลงมาคือ ราคาคาโดยสารมีความเหมาะสมกับช้ันท่ีนั่งอยูในระดับมากท่ีสุดเชนกัน 
 ดานการดูแลสัมภาระโดยรวม อยูในระดับมาก มีจุดเช็คอินกอนการขนสงสัมภาระมีความปลอดภัยและนาเช่ือถืออยูใน
ระดับมากท่ีสุด และรองลงมาคือ กระบวนการในการโหลดสัมภาระทั้งขึ้นและลงอยูในระดับมาก 
 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกบนเครื่องบินโดยรวม อยู ในระดับมาก มีหองน้ําที่เพียงพอและสะอาดตอการใชบริการของ
ผูโดยสารอยูในระดับมาก และรองลงมาคือ มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการบริการ และมีความทันสมัยอยูในระดับมาก 
 ดานการจองและการซื้อตั๋วโดยสารและการชําระเงินโดยรวม อยูในระดับมาก มีขั้นตอนการจองและซื้อตั๋วผานเคาน์เตอร
สายการบินอยูในระดับมาก และรองลงมาคือ การชําระผานบัตรเครดิต / เดบิตอยูในระดับมาก 
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 ดานเวลาและตารางบิน โดยรวมอยูในระดับมาก มีการประกาศการขึ้นเครื่องและการลาชาอยูในระดับมาก และรองลงมา
คือ การเช็คตารางการบินผานชองทางออนไลน์อยูในระดับมาก 
 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังในการใชบริการทาอากาศยานพิษณุโลก โดยรวม อยูในระดับมาก มีการเพิ่ม
เที่ยวบินระหวางประเทศอยใูนระดับมาก และรองลงมาคือ หองรับรองผูโดยสารอยูในระดับมาก 
          จากผลการสัมภาษณ์กลุมตัวอยางเกี่ยวกับศักยภาพและความคาดหวังตอระบบการขนสงทาง  อากาศ : กรณีศึกษาการ
ใหบริการการขนสงทางอากาศในพ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปไดวาสวนใหญมีความคิดเห็นวาราคาคาโดยสารมีความคุมคา
กับการบริการที่ไดรับ คาโดยสารมีความ เหมาะสมกับช้ันที่นั่งตองการ มีศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที ่เหมาะสม มีศูนย์บริการ ( Call Center ) สําหรับการจองตั๋วและบริการอื่นๆ ไดตลอดเวลาอีกทั้งเจาหนาที่ทาอากาศยาน
ใหบริการดวยความสะดวกรวดเร็วอยางเสมอภาคกัน ทั้งนี้ความคาดหวังของ  ผูใชบริการและเจาหนาที่คืออยากใหมีการเพิ่ม
เที่ยวบินระหวางประเทศ เพิ่มเที่ยวบินระหวางภาคโดยไมผาน กรุงเทพมหานคร เชน พิษณุโลก – เชียงใหม , พิษณุโลก – ภูเก็ต 
นอกจากน้ันยังคาดวัง เกี่ยวกับหองรับรองผูโดยสารที่มีความสะดวกสบายเพิ่มมากข้ึน  

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบของทาอากาศยาน 
1. มีการกําหนดนโยบายการสงเสริมการขนสงสินคาและการเดินทางของนักทองเที่ยว 
2. การดําเนินการใหมีแผนพัฒนาท่ีชัดเจน ครอบคลุมเหมาะสม 
3. รัฐบาลกําหนดแนวทางในทางในการพัฒนาและใหการสนับสนุนมูลคาเพิ่มในกิจกรรม  โลจิสติกส์ 
4. การแกไขปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบใหเป็นสากล 
5. ควรเพิ่มเที่ยวบินระหวางประเทศ และเที่ยวบินภายในประเทศ 
6. ควรเพิ่มมาตรการที่เกี่ยวกับการขนสงทางอากาศ 

 
การอภิปรายผล 

ศักยภาพดานตางๆ ของทาอากาศยานพิษณุโลก พบวาโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดานอยูในระดับ
มากทั้งหมดไดแก ดานอัตราคาโดยสารอยูในระดับมาก ดานการใหบริการของพนักงานและเจาหนที่ภายในสนามบิน ดานการดูแล
สัมภาระ ดานเวลาและตารางการบิน ดานการจองและซื้อตั๋วโดยสารและการชําระเงิน  ดานสิ่งแวดลอมและการใหบริการอื่นๆ 
ดานความปลอดภัย และดานสิ่งอํานวยความสะดวกบนเครื่องบิน ตามลําดับ เนื่องจากทางทาอากาศยานพิษณุโลกเองไดมีการ
ควบคุมดูแลเอาใจใสในดานตางๆเป็นอยางดี สามารถรองรับผูโดยสารไดทั้งในชวงวันธรรมดาและชวงเทศกาล จึงทําใหผูใชบริการ
และเจาหนาท่ีมีความพึงพอใจ และอยูในระดับมากทุกๆดาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณภัทร กันแกว (2558)  ศึกษาเรื่อง 
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารกับการบริการสายการบิน:กรณีศึกษาสายการบินที่ใหบริการเต็มรูปแบบในประเทศ
ไทย โดยใชการวิเคราะห์ขอมูลที่ไดโดยการใชสถิติเชิง พรรณนารวมกับการใชเทคนิค (Importance-performance Analysis หรือ 
IPA)  จากผลการ วิเคราะห์ขอมูลพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาปัจจัยในการบริการอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ
งานวิจัยของสิทธิชัย ศรีเจริญประมง (2561) งานวิจัยเรื่อง ‛แนวทางการออกแบบบริการของทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภาสู
ความเป็น เลิศ“ ผลการวิจัยพบวา ระดับความสําคัญการ ใหบริการของทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภาในภาพรวมอยูในระดับสูง 

ความคาดหวังในการใชบริการทาอากาศยานพิษณุโลก พบวาโดยรวมและรายขออยูในระดับมากทั้งหมด เนื่องจาก
ผูใชบริการอยากที่จะใหมีการเพิ่มเที่ยวบินระหวางประเทศ และเพิ่มเที่ยวบินระหวางภาคโดยไม ผาน กรุงเทพมหานคร เชน 
พิษณุโลก – เชียงใหม , พิษณุโลก – ภูเก็ตอาจเนื่องจากวาไมตองเสี่ยงเวลาในการเดินทางมายังกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังประหยัด
กวา อีกท้ังในปัจจุบันมีผูมาใชบริการเพิ่มมากข้ึนเพราะการเดินทางดวยเครื่องบินสะดวกสบายและประหยัดเวลากวาการเดินทางใน
รูปแบบอื่นๆ ซึ่งราคาคาโดยสารในบางครั้งก็ถูกกวา ดังนั้นผูใชบริการจึงอยากที่จะมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอตอความ
ตองการที่เพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเป็นรานอาหาร รานของฝาก หองรับรองตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กรรณภัทร กันแกว 
(2558)  ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผูโดยสารกับการบริการสายการบิน:กรณีศึกษาสายการบินที่ใหบริการเต็ม
รูปแบบในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความตองการในรายละเอียดตางๆ ที่เพิ่มมากขึ้นคือ การมีที่จอดรถไว
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บริการ ความคุมคาของราคาที่จอดรถ และการมีหองรับรองไวคอยบริการ และสอดคลองกับงานวิจัยของ นายชิตพล บุตรา (2558) 
แนวทางการพัฒนาการบริการของทาอากาศยานแมฟูาหลวง เชียงราย ผลการศึกษาพบวาควรปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกและ
ภายในอาคารผูโดยสารใหมีความสะอาด รมรื่น สวยงาม สิ่งอํานวยความสะดวก การเดินทางระหวางประเทศท่ีเพิ่มมากข้ึน  
 ผลการสัมภาษณ์กลุมตัวอยาง พบวา ศักยภาพและความคาดหวังตอระบบการขนสงทางอากาศ : กร ณีศึกษาการ
ใหบริการการขนสงทางอากาศในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปไดวาสวนใหญมีความคิดเห็นวาราคาคาโดยสารมีความคุมคา
กับการบริการที่ไดรับ คาโดยสารมีความเหมาะสมกับช้ันที่นั่งตองการ มีศักยภาพในการรักษาความปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เหมาะสม มีศูนย์บริการ ( Call Center ) สําหรับการจองตั๋วและบริการอื่นๆ ไดตลอดเวลาอีกทั้งเจาหนาที่ทาอากาศยาน
ใหบริการดวยความสะดวกรวดเรว็อยางเสมอภาคกัน ทั้งนี้ความคาดหวังของผูใชบริการและเจาหนาท่ีคืออยากใหมีการเพิ่มเที่ยวบิน  
ระหวางประเทศ เพิ่มเที่ยวบินระหวางภาคโดยไมผาน กรุงเทพมหานคร เชน พิษณุโลก – เชียงใหม , พิษณุโลก – ภูเก็ต 
นอกจากน้ันยังคาดวังเกี่ยวกับหองรับรองผูโดยสารที่มีความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ นายชิตพล บุตรา 
(2558) แนวทางการพัฒนาการบริการของทาอากาศยานแมฟูาหลวง เชียงราย ผลการศึกษาพบวาควรปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก
และภายในอาคารผูโดยสารใหมีความสะอาด รมรื่น สวยงาม    สิ่งอํานวยความสะดวก การเดินทางระหวางประเทศที่เพิ่มมากขึ้น 
และมีเอกลักษณ์ลานนามากข้ึน ควรเพิ่มรถรับสงสาธารณะผูโดยสารจากสนามบินไปจุดสําคัญตางๆ อาทิหางสรรพสินคาหรือสถานี
ขนสง ควรลดคาธรรมเนียมบริการจอดรถใหมีราคาถูกลง และควรเพิ่มจํานวนรานอาหารและเครื่องดื่มภายในอาคารผูโดยสาร 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
1. จากการศึกษาพบวาดานสิ่งอํานวยความสะดวกบนเครื่องบินเป็นสิ่งท่ียังตองปรับปรุงแกไขมากที่สุด เนื่องจากที่นั่งของ

ผูใชบริการยังไมสะดวกสบาย และปริมาณไมเพียงพอ ดังนั้นผูบริการและฝุายที่เกี่ยวของจึงควรมีการจัดสรรงบประมาณและแตงตั้ง
ใหฝุายที่รับผิดชอบเขามาสํารวจสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆเพื่อรองรับความตองการของผูใชบริการใหเพียงพอและไดมาตรฐาน 
 2. จากการศึกษาพบวาเจาหนาท่ีทาอากาศยานยังมีทักษะและความสามารถในการสื่อสารไดไมคอยดีมากนัก เนื่องจาก
เจาหนาท่ีสวนใหญสามารถใชภาษาอังกฤษไดก็จริงแตยังใชไดไมดีพอ อีกทั้งการแกไขปัญหาตางๆที่ผูใชบริการพอเจอยังไมคอยมี
ทักษะและการแกไขปัญหาไดดีเทาที่ควร ดังนั้นผูบริการและฝุายที่เกี่ยวของควรมีการจัดอบรมฝึกทักษะในการแกไขปัญหาและ
ดานการสื่อสารเพื่อเพ่ิมศักยภาพใหแกเจาหนาที่มากข้ึน 
 3. จากการศึกษาความคาดหวังในการใชบริการทาอากาศยานพิษณุโลก ผูใชบริการมีความคิดเห็นวาควรมีการเพิ่ม
เที่ยวบินระหวางประเทศ เพิ่มเที่ยวบินระหวางภาคโดยไมผาน กรุงเทพมหานคร เชน พิษณุโลก – เชียงใหม, พิษณุโลก – ภูเก็ต 
นอกจากน้ันยังคาดวังเกี่ยวกับหองรับรองผูโดยสารที่มีความสะดวกสบายเพิ่มมากข้ึน ดังนั้นผูบริหารหรือฝุายที่เกี่ยวของควรมีการ
ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเสนอแนวทางที่จะตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพของสนามบินในการเชื่อมโยง กับยุทธศาสตรใ์นการพัฒนา
พื้นที่ เชน การพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง หรือ การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติในมิตติางๆ  

2. ควรทําการศึกษาแยกเฉพาะกลุมเพื่อใหไดขอมูลที่เจาะจงเกี่ยวกับปัญหามากข้ึน  
3. ควรเก็บขอมูลการสมัภาษณเ์ชิงลึกตัวตอตัวกับกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบไมเปิดเผย ขอมลูและไมพบหนา เพื่อใหได

ขอมูลที่เป็นความจริงและหลากหลายมากข้ึน 
4. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจและแรงจูงใจในการใชบริการเพิม่เติม เพื่อหาความแตกตางของแตละตัวแปร และนํา

ผลที่ไดมาเป็นแนวทางในการแกไขปัญหาตอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
         งานวิจัยเลมนี้สามารถสําเร็จลุลวงไดดวยดี เนื่องจากไดรับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยอิสระ ที่ได
เสียสละเวลาใหคาํปรึกษา ขอแนะนํา แนวทางในการจัดทําและแกไขเนื้อหาใหมีความถูกตอง รวมทั้งการใหขอคิดเห็นตางๆ อันเป็น
ประโยชน์ จนกระทั่งสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
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นอกจากน้ีผูวิจัยตองขอขอบพระคุณ อาจารย์รณชัย  หมื่นวงศ์ ท่ีไดใหความรูตางๆ ซึ่งผูวิจัยไดนํามาใชในงานวิจัยฉบับนี้ 
ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ไดสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม รวมถึงกําลังใจและความชวยเหลือตางๆ จาก
ครอบครัว รุนพี่ เพื่อนรวมชั้นเรียน และเจาหนาท่ีโครงการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ทุกทาน สงผลใหงานวิจัยเลมนี้สําเร็จลุลวง
ไปไดดวยดี  

ผูวิจัยหวังเป็นอยางยิ่งวางานวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตอผูประกอบการและผูที่สนใจ เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนา
ธุรกิจตอไป หากมีขอผิดพลาดขอบกพรองเกิดขึ้นประการใด ผูวิจัยขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียวและขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย  
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การศึกษาสินค้าเกษตรแปรรปูของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบ้านห้วยเดื่อพัฒนา           
เพื่อประเมินโอกาสในตลาดท่องเที่ยวจังหวัดลําปาง 

A Study of Processed Agricultural Products of Huia Dua Village Community Enterprise to 
Evaluate an Opportunity in Lampang Tourism Market 

 
ภูม ศรีสขุ1,วรัญญู อยู่สูนย์นอก2, นันทวรรณ ชยางศุ3 

Phoom Srisook, Warunyoo Yoosoontrong, Nantawan Chayangsu 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นผูประกอบการของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบาน
หวยเดื่อพัฒนา ศึกษาแนวคิดผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ของสินคาเกษตรแปรรูปของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สับปะรดบานหวยเดื่อพัฒนา และศึกษาแนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของสินคาเกษตรแปรรูปของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สับปะรดบานหวยเดื่อพัฒนาเพื่อประเมินโอกาสในตลาดทองเที่ยวจังหวัดลําปางไดในอนาคต มีรูปแบบการศึกษาตามระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุมยอย (focus group) ระดมความคิดเพื่อ
แลกเปลี่ยนรู (Brainstorming) กับผูเขารวมโครงการศึกษานี้ รวมถึงการประชุมและสนทนากลุมยอยกับผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับ
สินคาเกษตรแปรรูป ผลการศึกษาพบวา  
 คุณลักษณะความเป็นผูประกอบการของสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมสับปะรดหวยเดื่อพัฒนาซึ่งมีพื้นฐานการดําเนินชีวิต
ตามครรลองของคนในภาคเหนือทีไ่มไดมีความเรงรีบมากนัก เป็นกลุมแมบานเกษตรกรที่ประกอบอาชีพหลักดานเกษตรกรรมและ
แปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดเป็นอาชีพเสริม มีประสบการณ์ดานการประกอบการนอย จึงมีขอจํากัดเกี่ยวกับความรูความชํานาญดาน
การตลาดผลิตภัณฑ์ ไมกลาเปลี่ยนแปลงและไมกลาตัดสินใจเนื่องจากไมมีแผนงานรองรับความเสี่ยง ดานแนวคิดผลิตภัณฑ์และ
องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ ไมเคยมีการกําหนดแนวคิดผลิตภัณฑ์เพื่อลูกคาเปูาหมายกลุมใด และไมเคยวางแผนพัฒนาองค์ประกอบ
ผลิตภัณฑ์ใหตรงความตองการของลูกคาในตลาดการทองเที่ยวจังหวัดลําปาง ดานการตลาดผลิตภัณฑ์นั้นมีการใชเครื่องมือสื่อสาร
ทางการตลาดนอยมากเพื่อขยายชองทางการตลาดใหมๆ รวมถึงตลาดนักทองเที่ยวในจังหวัดลําปาง 
 
คําสําคัญ : สินคาเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน ตลาดการทองเที่ยว 
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ABSTRACT 
 The results indicated that the entrepreneurship characteristics of the members of the Huai Dua 
Pattana Pineapple Community Enterprise have based on the regular northern lifestyle which are considered 
slow living. Most of them are agricultural housewives who are mainly engaged in agriculture and processing 
pineapple products as a part-time career. Additionally, they have limited knowledge and skill in product 
marketing and have no courage to change or make decisions since they are inexperienced in entrepreneurship 
and have no idea about risk management plan. According to product concept and components, they have 
never determined a product concept for any target customers and never planned to develop product 
components to meet the needs of customers in Lampang tourism market. Regarding product marketing, there 
is very little usage of marketing communication tools to expand new marketing channels, including Lampang 
tourism market. 
 
Keywords: Processed agricultural products, Community enterprise, tourism market 
 
บทนํา 

การแปรรูปสินคาเกษตรมีความสําคัญมากขึ้นอยางตอเนื่อง จากอดีตที่มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการบรรเทาปัญหาราคา
ตกต่ําและผลผลิตเนาเสียในชวงฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ผลผลิตออกสูตลาดจํานวนมาก จนมาสูการสรางมูลคาเพิ่มและความแตกตาง
ใหกับผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ความตองการบริโภคที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคสมัยใหมที่
ตองการผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปที่รับประทานงายและสะดวกรองรับวิถีชีวิตที่เรงรีบของสังคมเมืองที่ขยายตัวตอเนื่องตามการ
พัฒนาประเทศ จึงเป็นโอกาสใหผูประกอบการผลติสนิคาเกษตรที่หันมาใหความสาํคัญและหาแนวทางแปรรูปผลิตภัณฑ์มากข้ึนเพื่อ
เพิ่มพูนรายไดและสามารถเขาไปแขงขันในตลาดได ดังนั้น รัฐบาลจึงกําเนิดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินคา 
OTOP เกษตรแปรรูป โดยมุงความสําคัญตอการพัฒนากิจการของผูประกอบการชุมชนใหมีความพรอมสามารถแขงขันไดในตลาด 
สงเสริมการนําวัฒนธรรมและภมูิปัญญาทองถิ่นมาตอยอด นําไปสูการสรางอัตลักษณ์และจุดเดนของผลิตภัณฑ์ชุมชน กอใหเกิดการ
สรางงาน สรางรายได ชุมชนมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนตามเจตนารมณ์ของนโยบายของรัฐบาลในการ
แกปัญหาความยากจนในทองถิ่น โดยยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อกระตุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจทั้งในระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ มุงเนนใหมีการใชทรัพยากรในทองถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีเอกลักษณ์สอดคลองกับวัฒนธรรม
ในแตละทองถิ่น ใหสามารถจําหนายไดทั้งตลาดภายในและตางประเทศ แตที่ผานมาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยชุมชนสวนใหญยังประสบ
ปัญหาดานมาตรฐานความปลอดภัย กําลังการผลิต คุณภาพหรือความสม่ําเสมอของผลิตภัณฑ์ มีอายุการเก็บรักษาที่สั้น ทําใหมี
ขอจํากัดดานขีดความสามารถในการแขงขันทางการตลาด ‛โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตสินคา OTOP เกษตร
แปรรูป“ ในปี พ.ศ. 2562 ของภาครัฐ จึงไดเชื่อมโยงการทํางานกับหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของเพื่อรวมกันพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการ การผลิต การตลาด ใหเหมาะสมตามศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของผูประกอบการชุมชนใหมีความพรอม
ทั้งในดานการผลิต มาตรฐานเพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาด โดยใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอําเภอมีสวน
รวมในการเรียนรูการทํางานรวมกับหนวยงานหรือองค์กรที่มีความรูความเช่ียวชาญเฉพาะดานเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
โดยวิสาหกิจชุมชน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2562) 

แนวทางการพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูป จึงเป็นแนวคิดในการสรางรายไดขยายโอกาส ท่ีจะชวยใหเกษตรกรไทย สามารถ
ขายผลผลิตใหไดราคาโดยยกระดับไปสูการตอบสนองความตองการของตลาด ของผูซื้อหรือผูบริโภคใหไดรับความพอใจสูงสุด และ
ดวยเหตุที่สินคาเกษตรแปรรูปมีพื้นฐานมาจากดานการผลิต จึงใหความสําคัญตอการสรางนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลคาเพิ่มของสินคาที่
เป็นผลิตผลเดิมและผลิตภัณฑ์ใหม สามารถตรวจสอบมาตรฐานสินคาไดตั้งแตกรรมวิธี การผลิต การแปรรูป การเก็บรักษา การสง
มอบ ใหความสําคัญตอการสรางแบรนด์ การรับรองมาตรฐาน GAP เรียนรูพฤติกรรมผูบริโภคจากการตลาดเพื่อเพิ่มมูลคาผลผลิต
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และพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพดานการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสูตลาด มีการเตรียมความพรอมเพื่อ
สรางโอกาสขยายชองทางการตลาดรองรับสินคาเกษตรที่ไดมาตรฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น พัฒนาสินคาที่ ม ี
เครื่องหมายการคาของตนเองที่เนนคุณภาพและมาตรฐาน มีการวางระบบการขายและกระจายสินคา  มีการสงเสริมการตลาดใน
รูปแบบตางๆ พัฒนาสินคาใหสอดคลองกับความตองการของตลาดโดยศึกษาความตองการและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ลูกคาอยางเป็นระบบ เพราะปัจจุบันวิถีชีวิต (Lifestyle) ของผูบริโภคเปลี่ยนไปมาก เลือกแปรรูปสินคาเกษตรที่ไดรับความนิยม
และเหมาะกับวิถีชีวิตของคนรุนใหมตามกระแสอาหารเพื่อสุขภาพและการควบคุมน้ําหนัก ขนาดสินคาเหมาะสมตอการบริโภคคน
เดียวซึ่งสามารถทําการตลาดไดงายกวา และสอดคลองกับชีวิตคนเมืองที่เป็นตลาดใหญของสินคา สงเสริมการใชพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการจัดหาและเป็นชองทางการตลาดในการกระจายสินคา มีการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ โดยความรวมมือ
ภาครัฐและเอกชน (กลุมสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กองสงเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมสงเสริมการเกษตร, 2562) 

สินคาเกษตรแปรรูปมีความสําคัญตอการสงเสริมการทองเที่ยวจังหวัดลําปาง เนื่องจากเศรษฐกิจหลักที่สรางรายไดใหกับ
จังหวัดลําปางคือดานทองเที่ยวและบริการ ดานเกษตรและแปรรูปเกษตร และดานอุตสาหกรรมและหัตถอุตสาหกรรม โดยในปี 
พ.ศ.2562 มีจํานวนนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวในจังหวัดลําปางมากถึง 835,967 คน และมีรายไดจากการทองทองเที่ยว 
2,584,000,000 บาท (สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาลําปาง, 2563) ซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคการทองเที่ยวและบริการ 
ผลักดันลําปางเป็นเมืองทองเที่ยวคุณภาพและยั่งยืน เนนอัตลักษณ์ชุมชน ที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจและความยั่งยืนโดยสนับสนุน
สินคาของฝากหรือของที่ระลึกเพื่อสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่  สงเสริมการเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ และสิน
เกษตรแปรรูปเพื่อตอบสนองตอความตองการของนักทองเที่ยวไดในทุกมิติ  

จากที่กลาวมาขางตน จึงเป็นเหตุผลในการศึกษาเรื่อง การศึกษาสินคาเกษตรแปรรูปของกลุมวิสาหกิจชุมชุนแปรรูป
สับปะรดบานหวยเดื่อพัฒนาเพื่อประเมินโอกาสในตลาดทองเที่ยวจังหวัดลําปาง โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาแนวทางการตลาด
ของผลิตภัณฑ์ของสินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนกลุมสับปะรดหวยเดื่อพัฒนาเพื่อประเมินโอกาสในตลาดทองเที่ยวจังหวัด
ลําปางไดในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. ศึกษาคุณลักษณะความเป็นผูประกอบการของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบานหวยเดื่อพัฒนา 
2. ศึกษาแนวคิดผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ของสินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนกลุมสับปะรดหวยเดื่อ

พัฒนา 
3. ศึกษาแนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของสินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนกลุมสับปะรดหวยเดื่อพัฒนาเพื่อ

ประเมินโอกาสในตลาดทองเที่ยวจังหวัดลําปางไดในอนาคต 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเกี่ยวกับสินค้าเกษตรแปรรูป 
ความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปไดสงผลตอการดําเนินธุรกิจใหตองปรับตัวสอดรับกับ

พฤติกรรมการบริโภค อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจึงตองปรับแนวคิดเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการผลิตจากสินคาโภคภัณฑ์ไปในแนว
สินคานวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการบริโภคที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ใหความสําคัญกับ
นวัตกรรมในการยืดอายุของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการลดตนทุน ระบบออโตเมช่ันลดระยะเวลาการทํางานในกระบวนการตางๆ 
รวมถึงการจัดทําระบบขอมูลเพื่อนําขอมูลตางๆ มาวิเคราะห์ความเป็นไปไดที่อาจจะเกิดขึ้น สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ควรมีการ
กําหนดชองทางตลาดเพื่อใหผลิตภัณฑ์เป็นที่ตองการของลูกคาเปูาหมาย ทั้งนี้ ไดมีการประเมินอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับการเกษตรและเกษตรแปรรูปท่ีคาดวาจะเติบโตไดดีและเป็นที่ตองการของตลาดในปี 2562 นั้น ประกอบดวย 1) อุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปท่ีเนนเทรนด์หรือกระแสรักสุขภาพ โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่ตื่นตัวและใสใจในสุขภาพของตนเอง โดยเฉพาะพืชผล
เกษตรที่ใหคุณคาทดแทนแปูงและน้ําตาล หรือ กลุมอาหารที่ชวยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคของผูสูงอายุจึงคาดวาจะเป็นที่
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ตองการมากข้ึน 2) สินคาเกษตรแปรรูปที่ผลิตมาจากผลไมเมืองรอน ที่นิยมเลือกบริโภคในเพิ่มปริมาณมากขึ้นอยางตอเนื่องทั้งใน
กลุมชาวไทยและชาวตางชาติ รวมถึงนโยบายในการสงเสริมผลิตผลทางการเกษตรประเภทดังกลาวของรัฐบาล จึงคาดวาจะทําให
สินคาเกษตรแปรรูปเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา และ 3) สินคาเกษตรแปรรูปเพื่อสุขภาพที่ไมใชอาหาร ที่เป็น
การเพิ่มคุณคาในดานของใชประจําวัน โดยเฉพาะสินคาในกลุมไลฟสไตล์ เชน เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด ผลิตภัณฑ์
เพื่อการดูแลรางกาย ซึ่งปัจจัยที่จะเพิ่มมูลคาใหการทําธุรกิจตองคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคและความนิยมของตลาดเป็น
หลัก (กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์, 2562) 

2. แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือการท่องเท่ียว (Tourism Product) 
Jafar and other (2545: 15) ความหมายของผลิตภัณฑ์การทองเที่ยว หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่บุคคลซื้อเพื่อเดินทางจาก

จุดหมายหนึ่งไปยังอีกจุดหมายหนึ่งและคือสิ่งที่บุคคลซื้อในขณะที่อยูในภูมิลําเนาอื่น ในขณะที่ จิตานันท์ ติกุลและคณะ (2550 : 
10) ไดใหความหมายของผลิตภัณฑ์การทองเที่ยว หมายถึง สินคาหรือบริการที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวที่สามารถตอบสนองความ
พอใจของผูบริโภคหรือผลประโยชน์ท่ีจะไดรับจากการใชสินคาหรือบริการที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวนั้นๆ โดยลักษณะของสินคาหรือ
บริการที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวนั้นมีทั้งที่สามารถจับตองไดและมีตัวตน หรือไมสามารถจับตองได จึงสรุปไดวา ผลิตภัณฑ์การ
ทองเที่ยว หมายถึง สินคาและบริการที่นําเสนอแกตลาดเพื่อการเดินทางและทองเที่ยวท่ีสามารถตอบสนองความตองการและทําให
ลูกคาท่ีเป็นนักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจ 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดการท่องเท่ียว (Tourism Marketing) 
Michael M.Coltman (2532: 11) กลาวถึงความหมายของการตลาดการทองเที่ยว วาเป็นปรัชญาการบริหารที่เกี่ยวของ

กับความตองการของนักทองเที่ยว โดยใหสามารถบรรลุความตองการไดโดยการวิจัย การพยากรณ์ และการเลือกชองทางการจัด
จําหนายผลิตภัณฑ์ทางการทองเที่ยวใหสอดคลองกับวัตถุประสงค์ขององค์กรเพื่อกําไรสูงสดุ ขณะที่ นิคม จารุมณี (2535: 14) 
กลาวถึงความหมายของการตลาดในอุตสาหกรรมการทองเที่ยววา เป็นแนวความคิดหรือปรัชญาทางดานการจัดการที่มุงเนนไปสู
ความตองการของนักทองเที่ยว โดยอาศัยการวิจัยตลาด การพยากรณ์ การคดัเลือกทรัพยากรการทองเที่ยวท่ีกําลังอยูในความ
ตองการ เพื่อใหธุรกิจไดรับประโยชน์สูงสุด ในการเสนอบริการแกนกัทองเที่ยวตามเปูาหมายที่กําหนดไว 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรแปรรูป 
บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข และ วศิน ปัญญาวุธตระกูล (2559) ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ทางการทองเที่ยว

ในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรองรับนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวในกลุมอาเซียน  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและ
ผลิตภัณฑ์ทางการทองเที่ยวที่สามารถสนองตอบความสนใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวในกลุมอาเซียนไดอยาง
เหมาะสม ผลการวิจัยพบวารูปแบบและผลิตภัณฑ์ที่สนองตอบความสนใจของนักทองเที่ยวชาวไทยไดแก รูปแบบและผลิตภัณฑ์ที่
เชื่อมโยงกับการทองเทีย่วเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ รูปแบบและผลิตภัณฑ์สนองตอบความสนใจของนักทองเที่ยวชาวอาเซียนคือ
รูปแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

นพพร จันทรนําชูและพรรณ์ธิดา เหลาพวงศักดิ์ (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทองเที่ยวสําหรับกลุม
ผูสูงอายุของผูประกอบการทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตก เพื่อการยกระดับการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทองเที่ยวเพื่อพัฒนาและเสนอแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์การทองเที่ยวสําหรับกลุมผูสูงอายุ
ของผูประกอบการทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตก ผลการวิจัยพบวา ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทสินคาที่ระลึกควรพัฒนา 4 ดาน
ไดแก ขนาดของผลิตภัณฑ์ อรรถประโยชน์ รูปลักษณ์ และบรรจุภัณฑ์ โดยที่ใหความสําคัญในเรื่องการมีอัตลักษณ์ชุมชน มี
มาตรฐานการผลิตสําหรับผูสูงอายุ และพัฒนาเครือขายทางการตลาดผูประกอบการทองเที่ยว 

บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา และคณะ (2561) การพัฒนาสินคาหัตถกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวบานถวายโดยชุมชน  มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบริบทและเพิ่มพูนองค์ความรูรวมทั้งพัฒนาสินคาหัตถกรรมเพื่อสงเสริมใหชุมชนไดเรียนรูในการบริหาร
จัดการและพัฒนาสินคาหัตถกรรมไดอยางยั่งยืนตรงกับความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศและสามารถพัฒนา
สินคาหัตถกรรมโดยใชศิลปะสรางสรรค์สูสนิคานวัตกรรมไดในอนาคต ผลการวิจัยพบวา สินคาหัตถกรรมที่ใสความคิดสรางสรรค์ใน
การพัฒนาสินคาที่เป็นอัตลักษณ์ มีการสรางเรื่องเลาจะสรางคุณคาและมูลคาเพิ่ มทางการตลาด อีกทั้งหนวยงานภาครัฐควร
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สนับสนุน สงเสริมและหาตลาดรองรับสินคาหัตถกรรมของชุมชน ใหความชวยเหลือในดานการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผาน
สื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ 
 
กรอบแผนงานการวิจัย 

การศึกษานี้มีลักษณะการศึกษาเชิงคุณภาพที่ใชวิธีการเสวนากลุมยอย (Focus Group) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) และการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะความเป็น
ผูประกอบการ แนวคิดผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ และการตลาดผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 

 
 
 

 
 
 

รูปภาพที่ 1 กรอบแผนงานวิจัย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีวิธีดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยเริ่มจากทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับคุณลักษณะความเป็นผูประกอบการ แนวคิดผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ การตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อประเมินสู
ตลาดการทองเที่ยวจังหวัดลําปาง โดยกําหนดกรอบแผนการศึกษา 4 ข้ันตอน ไดแก  

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม  
โดยศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวของดานลักษณะความเป็นผูประกอบการของเกษตรกรกลุมสินคาเกษตรแปรรูปในจังหวัด

ลําปาง ศึกษาแนวคิดดานการผลิตเพื่อการทองเที่ยว และศึกษาแนวคิดและทฤษฎีดานการตลาดเพื่อการทองเที่ยว โดยคนควาจาก
ตํารา บทความวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ขั้นตอนที่ 1 ทบทวนวรรณกรรม 
จากเอกสาร ขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดกรอบแผนงานการศึกษา 
ประสานความรวมมือกับผูเกี่ยวของฯ 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและสรุปผลการศึกษา 
การประชุมกลุมยอยกับกลุมผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลติภัณฑ์เพื่อการทองเที่ยว 
 

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการเพื่อศึกษาแนวคิดผลิตภณัฑ์ องค์ประกอบผลิตภณัฑ์ การตลาดผลิตภณัฑ์ 
)สัมภาษณ์เชิงลึก ) Indept-Interview)  สนทนากลุมยอย )Focus Group) ระดมสมอง )Brainstroming)( 

คุณลักษณะ 
ความเป็น

ผู้ประกอบการ 

แนวคิดและ
องค์ประกอบ 
ผลิตภัณฑ ์

การจัดการ 
การตลาดเพ่ือการ

ท่องเที่ยว 

แนวทางการจัดการสินค้าเกษตรแปรรูปเข้าสู่ตลาดการท่องเท่ียวในจังหวัดลําปาง 
(แลกเปลีย่นเรยีนรู) 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 15 
 

ขั้นตอนที่ 2 กําหนดกรอบแผนการศึกษา โดยนําขอมูลจากการทบทวนวรรณกรรมมาวางแผนกรอบแผนงานการศึกษา
ในครั้งนี้ โดยกําหนดขอบเขตของตัวอยางที่ใชศึกษาเป็นผูประกอบการของกลุมวิสาหกิจชุมชุนแปรรูปสับปะรดบานหวยเดื่อพัฒนา 
และกําหนดขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษา 3 ดานคือ 1) คุณลักษณะความเป็นผูประกอบการของกลุมวิสาหกิจชุมชุนแปรรูป
สับปะรดบานหวยเดื่อพัฒนา 2) ศึกษาแนวคิดผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ของสินคา เกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน
กลุมสับปะรดหวยเดื่อพัฒนา และ 3) ศึกษาแนวทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของสินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนกลุม
สับปะรดหวยเดื่อพัฒนาเพื่อประเมินโอกาสในตลาดทองเที่ยวจังหวัดลําปางไดในอนาคต โดยพัฒนาเป็นกรอบแผนการศึกษาตาม
รูปภาพท่ี 1 

ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวคิดผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบผลิตภัณฑ์ และการตลาดของผลิตภัณฑ์ โดยใชวิธีการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Depth Interview) การสนทนากลุมยอย (focus group) การอบรมและการระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นภายในกลุมระหวางทีมผูวิจัยกับเกษตรกรที่เป็นผูประกอบการสินคาเกษตรแปรรูป 3 กลุม 

ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ สรุปและประเมินผลและสรุปผลการศึกษา โดยวิเคราะห์ผลการศึกษาเกี่ยวกับศึกษาแนวคิด
ผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ และสรุปแนวทางการตลาดของสินคาเกษตรแปรรปูของวิสาหกิจชุมชนกลุมสับปะรดหวยเดือ่
พัฒนาเพื่อประเมินโอกาสในตลาดทองเที่ยวจังหวัดลําปางไดในอนาคต  

 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา ไดแบงการนําเสนอขอมูลตามวตัถุประสงค์ในการศึกษา ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของสมาชิกกลุ่ม 
 จากการศึกษาคุณลักษณะความเป็นผูประกอบการของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปรรูปบานหวยเดื่อพัฒนา 
พบวา จากพื้นฐานการดําเนินชีวิตตามครรลองของคนในภาคเหนือที่ไมไดมีความเรงรีบมากนัก เป็นกลุมแมบานเกษตรกรที่
ประกอบอาชีพหลักดานเกษตรกรรมและแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดเป็นอาชีพเสริม จึงไมไดมุงหวังตอความสําเร็จกับผลิตภัณฑ์
สับปะรดแปรรูปเทาท่ีควร อยางไรก็ตาม กลุมมีความตองการขยายชองทางการตลาดใหมๆ รวมไปถึงตลาดนักทองเที่ยวในจังหวัด
ลําปาง แตดวยประสบการณด์านการประกอบการที่มนีอย จึงมีขอจํากัดเกี่ยวกับความรูความชํานาญดานการจดัการผลติภัณฑ์ ขาด
ทักษะความสามารถดานการตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อการทองเที่ยว  จึงไมกลาตัดสินใจในการ ดําเนินการ เปลี่ยนแปลง หรือแขงขัน
เพราะไมมีแผนงานรองรับความเสี่ยง 
 2. ด้านแนวคิดผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ 
 จากการศึกษาแนวผลิตภัณฑ์ของกลุมวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปรรูปบานหวยเดื่อพัฒนา พบวา กลุมไมเคยมีการกําหนด
แนวคิดผลิตภัณฑ์เพื่อมุงตอบสนองความตองการของลูกคาเปูาหมายกลุมใดกลุมหนึ่ง ไมมีการกําหนดชองทางจําหนายลวงหนา 
ทั้งนี้ กลุมรวมกันคิดรายการผลิตภัณฑ์แปรรูปเองภายในกลุม เชน สับปะรดกวนน้ําผึ้งมะนาว สับปะรดมะพราว/งา สับปะรดกวน 
คุ฿กกี้ไสสับปะรดกวน ขนมเทียบไสสับปะรดกวน สับปะรดกวนแกว ท฿อฟฟี่ไสสับปะรด เป็นตน  
 ดานองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ของกลุมวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปรรูปบานหวยเดื่อพัฒนา พบวา กลุมไมเคยวางแผน
พัฒนาองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ใหตรงความตองการของลูกคาเฉพาะกลุมหรือลูกคาในตลาดทองเที่ยวจังหวัดลําปาง องค์ประกอบ
โดยรวมของผลิตภัณฑ์ที่มีอยูคือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ตรายี่หอ ความเป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาทองถิ่น มีขนาดที่เหมาะสม
กับราคาจําหนายและเหมาะสมกับปริมาณในการรับประทาน แตยังมีปัญหาสําคัญในเรื่องของ ฉลากสินคา ขอความบรรยาย
สรรพคุณสินคา บรรจุภัณฑ์ไมคงทนแข็งแรง รูปแบบบรรจุภัณฑ์ไมเหมาะกับผลิตภัณฑ์ และปูายบอกวันหมดอายุ 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 16 
 

 
 

รูปภาพที่ 2 แสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกจิแปรรูปสับปะรดบ้ายห้วยเด่ือพัฒนา 
 
 3. ด้านการตลาดผลิตภัณฑ์  
 จากการศึกษาการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมสับปะรดหวยเดื่อพัฒนาเพื่อประเมินโอกาสในตลาด
ทองเที่ยวจังหวัดลําปางไดในอนาคต พบวา กลุมมีการใชเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดนอยมาก โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่ยังไม
ครอบคลุมชองทาง ซึ่งสามารถชวยสงเสริมการขยายชองทางการตลาดใหมๆ รวมถึงตลาดนักทองเที่ยวในจังหวัดลําปางทําให
ปัจจุบันมีชองทางการจําหนาย ณ ท่ีทําการกลุมฯ รานคาในชุมชน ฝากขายรานคาปลีก ขายผานคนกลาง มีบริการสงใหลูกคา ขาย
ออนไลน์ทางเฟซบุ฿คและผานเว็บไซต์กลุม ทั้งนี้กลุมมีความตองการขยายชองทางจัดจําหนายไปยังหางสรรพสินคาในจังหวัด ราน
ขายของฝากนักทองเที่ยว ฝากขายรานอาหารทั่วไป และเพิ่มชองทางออนไลน์ใหครอบคลุมหลายๆ ชองทาง   
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. คุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปรรูปบ้านห้วยเด่ือพัฒนา 
 ผลการศึกษาคุณลักษณะความเป็นผูประกอบการของสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปรรูปบานหวยเดื่อพัฒนา ได
ขอคนพบที่สอดคลองกับการศึกษาของ ศุภชัย เหมือนโพธ์. (2559) เรื่องการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการชุมชนตามแนวคิด
เศรษฐกิจสรางสรรค์ ท่ีพบวากลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญมีการจัดตั้งกลุมโดยการรวมตัวกันผลิตสินคาเกษตรแปรรูป โดยมีแนวคิด
ในการนําวัตถุดิบภายในชุมชนทีเ่หลือจากการจําหนายมาแปรรูปเพิ่มมูลคา เป็นการสรางงาน สรางรายไดใหกับคนในชุมชน แตยัง
ขาดความรู ความเขาใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สรางสรรค์ นอกเหนือจากนี้ ศักยภาพและปัจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ คือ การมี
สวนรวมของสมาชิกภายในกลุม มีกฎระเบียบ แบงบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน อีกทั้งมีผูนําที่มีความรู 
ความสามารถ ไดรับการยอมรับจากคนในชุมชน สงผลใหกลุมวิสาหกิจชุมชนประสบความสําเร็จในการดําเนินงานของกลุม  
 2. ด้านแนวคิดผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ 
 ผลการศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ของกลุมวิสาหกิจชุมชนสับปะรดแปรรูปบานหวยเดื่อพัฒนา ไดขอพบที่
สอดคลองกับการศึกษาของ บุณยสฤษฎ์ อเนกสุขและวศิน ปัญญาวุธตระกูล (2559) เรื่องการพัฒนารูปแบบและผลิตภัณฑ์ทางการ
ทองเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อรองรับนักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวในกลุมอาเซียน  ที่พบวารูปแบบและผลิตภัณฑ์ที่
สนองตอบความสนใจของนักทองเที่ยวชาวไทยไดแก รูปแบบและผลิตภัณฑ์ที่เช่ือมโยงกับการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ 
และสอดคลองกับการศึกษาของ นพพร จันทรนําชูและพรรณ์ธิดา เหลาพวงศักดิ์ (2560) เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์การทองเที่ยว
สําหรับกลุมผูสูงอายุของผูประกอบการทองถิ่นในภูมิภาคตะวันตก เพื่อการยกระดับการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพ  ที่พบวาแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทสินคาที่ระลึกควรพัฒนา 4 ดานไดแก ขนาดของผลิตภัณฑ์ อรรถประโยชน์ รูปลักษณ์ และบรรจุ
ภัณฑ์ โดยที่ใหความสําคัญในเรื่องการมีอัตลักษณ์ชุมชน มีมาตรฐานการผลิตสําหรับผูสูงอายุ และพัฒนาเครือขายทางการตลาด
ผูประกอบการทองเที่ยว 
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 3. แนวทางการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสับปะรดห้วยเด่ือพัฒนาเพ่ือประเมินโอกาสใน
ตลาดท่องเท่ียวจังหวัดลําปางได้ในอนาคต 
 ผลการศึกษาไดขอสรุปแนวทางการตลาดผลิตภัณฑ์ของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมสับปะรดหวยเดื่อพัฒนา ที่สามารถ
นําไปใชประโยชน์เพื่อประเมินโอกาสและวางแผนการตลาดสําหรับนักทองเที่ยวจังหวัดลําปาง ตั้งแตเรื่อง การกําหนดแนวคิด
ผลิตภัณฑ์ (Product concept) และการกําหนดองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ (Product component) เพื่อมุงตอบสนองตอลูกคา
ทั่วไปและนักทองเที่ยวกลุมเปูาหมาย ซึ่งขอพบท่ีสอดคลองกับการศึกษาของ บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยาและคณะ (2561) การพัฒนา
สินคาหัตถกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวบานถวายโดยชุมชน เพื่อสงเสริมใหชุมชนไดเรียนรูในการบริหารจัดการและพัฒนาสินคา
หัตถกรรมไดอยางยั่งยืนตรงกับความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศและสามารถพัฒนาสินคาหัตถกรรมโดยใช
ศิลปะสรางสรรค์สูสินคานวัตกรรมไดในอนาคต ซึ่งพบวา สินคาหัตถกรรมที่ใสความคิดสรางสรรค์ในการพัฒนาสินคาใหเป็นอัต
ลักษณ์ มีการสรางเรื่องเลาจะสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มทางการตลาด อีกทั้งหนวยงานภาครัฐควรสนับสนุน สงเสริมและหาตลาด
รองรับสินคาหัตถกรรมของชุมชน ใหความชวยเหลือในดานการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผานสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ 
ดังนั้น จึงไดสรุปเกี่ยวกับแนวคิดผลิตภัณฑ์และองค์ประกอบผลิตภัณฑ์ที่สําคัญเพื่อเป็นนํามาใชเป็นแนวทางการตลาดสําหรับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อการทองเที่ยวในจังหวัดลาํปางไดวา ควรมีการกําหนดรูปแบบและลักษณะผลิตภัณฑ์และกําหนดชองทางตลาดเพื่อให
ผลิตภัณฑ์เป็นที่ตองการของลูกคาเปูาหมายในปัจจุบัน ตามที่กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดทําการประเมินความตองการของลูกคา
และนักทองเที่ยวตอสินคาเกษตรแปรรปูท่ีคาดวาจะเติบโตไดดีและเป็นที่ตองการของตลาดเปูาหมาย ซึ่งประกอบดวย สินคาเกษตร
แปรรูปที่เนนเทรนด์หรือกระแสรักสุขภาพ โดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุที่ตื่นตัวและใสใจในสุขภาพของตนเอง สินคาเกษตรแปรรูปที่
ผลิตมาจากผลไมเมืองรอนที่เป็นที่นิยมเลือกบริโภคในเพิ่มปริมาณมากขึ้นอยางตอเนื่องทั้งของกลุมชาวไทยและชาวตางชาติ              
และสินคาเกษตรแปรรูปเพื่อสุขภาพที่ไมใชอาหารที่เป็นการเพิ่มคุณคาในดานของใชประจําวัน โดยเฉพาะสินคาในกลุมไลฟสไตล์         
ซึ่ งปัจจัยที่จะเพิ่มมูลคาใหการทําธุรกิจตองคํานึงถึงความตองการของผูบริ โภคและความนิยมของตลาดเป็นหลัก                             
(กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์, 2562) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
แนวทางการตลาดสินคาเกษตรแปรรูปเพื่อพัฒนาสูตลาดการทองเที่ยวของจังหวัดเป็นกิจกรรมของผูประกอบการควรมี

การจัดการและดําเนินการรวมกับภาครัฐเพื่อการตอบสนองตรงเจตนารมณ์ของนโยบายภาครัฐและตรงความตองการของลูกคา
กลุมเปูาหมาย ท้ังนี้ นโยบายในการสงเสริมผลิตผลทางการเกษตรของรัฐบาลจะเป็นมาตรการที่ทําใหสินคาเกษตรแปรรูปเติบโตใน
ทิศทางที่ดีขึ้นตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาความตองการของผูประกอบการ ดังนัน้การศึกษาครั้งตอไปจึงควรศึกษาพฤติกรรมและ

ความตองการของผูบรโิภคทั่วไปและโดยเฉพาะกลุมนักทองเที่ยวท่ีเขามาทองเที่ยวในจังหวัดลําปาง เพื่อใหไดแนวทางตอบสนองได
ตรงความตองการกลุมเปูาหมาย 

 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาํนักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดลําปาง อาจารย์
ดร.ฑตัษภร ศรีสุข  บุคคล กลุมวสิาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรดบานหวยเดื่อ จังหวัดลําปาง ทีมงานคณะบรหิารธรุกิจมหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม กองทุนสนับสนุนการวิจัยคณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม ตลอดจนหนวยงานราชการทุกหนวยท่ี
ไดใหความชวยเหลือเอื้อเฟื้อขอมลูและประสานงานในการลงพื้นทําการวิจัยในครั้งเป็นอยางสูง  
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การศึกษาการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานในรายวิชา เทคนิคการสร้างสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

A Study of learning and teaching using Creativity-based learning Model in the course of 
Techniques for creating digital interaction media,  

Information Technology faculty, Thepsatri Rajabhat University 
 

ดวงพร  ไม้ประเสริฐ1 
Doungporn Maiprasert 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการเรียนการสอนจากการใชเทคนิคการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐานในรายวิชา
เทคนิคการสรางสื่อปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชเทคนิคการสอนแบบสรางสรรค์เป็น
ฐานในรายวิชาเทคนิคการสรางสื่อปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย  คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเทคนิคการสรางสื่อปฏิสัมพันธ์ดิจิทัลจํานวน 40 คน ดวย
วิธีการสุมเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัยประกอบดวยเทคนิคการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐานและแบบประเมินการใชเทคนิคการ
สอนแบบสรางสรรค์เป็นฐาน ผลวิจัยพบวา 1) นักศึกษามีทักษะการเรียนรู ทํางานในการสรางช้ินงานและวิจัยนี้เนนผูเรียนเป็น
สําคัญใหสนุกและเพลิดเพลิน 2) ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนการเรยีนการสอนแบบสรางสรรคเ์ป็นฐานอยูในระดับมาก 

 
คําสําคัญ :  สรางสรรค์เป็นฐาน, สื่อปฏิสมัพันธ์ดิจิทัล 

 
ABSTRACT 
 This research aims to 1) study of learning and teaching using creativity-based learning Model in the 
course of techniques for creating digital interaction media. 2) To evaluate the students' satisfaction toward the 
use of Creativity-based learning Model in the course of technology for creating digital interaction media. The 
sample is Multimedia Technology Students, Information Technology Faculty, Thepsatri Rajabhat University. 
The sample has 40 students enrolled in the technology for creating digital interaction media course with 
random method. The instruments used in the study included creativity - based learning model and a 
satisfaction assessment model using creativity-based learning model.  
The research found that student have skills in learning , thinking, working and this research focuses on 
learners have fun and enjoy. 2) The result of the satisfaction assessment of the learners, Creativity-based 
learning Model, at the high level. 
 
Keywords :  Creativity-based, digital interaction media 
  

                                                           
1 ดร., คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยราชภัฏเทพสตรี E-mail : maiprasert2517@gmail.com โทรศัพท์ 095-590-1769 
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บทนํา 
รายวิชาเทคนิคการสรางสื่อปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล (วท 6004446) เป็นวิชาที่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียช้ันปีที่ 1 

ทุกคนตองเรียน ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวของกับหลักการออกแบบและผลิตสื่อเชิงปฏิสัมพันธ์ในงานดานมัลติมีเดียโดยใชเทคนิคตาง ๆ 
หลักการออกแบบการใชงานในลักษณะของ GUI วิธีการปฏิสัมพันธ์ในระบบ และการประยุกต์ใชงานในการติดตอโตตอบกับ
ผูใชงานในรูปแบบตาง ๆ โดยใชสคริปต์ในการควบคุม 

จากการเรียนการสอนในรายวิชาเทคนิคการสรางสื่อปฏสิัมพันธ์ดิจิทัล(วท 6004446) ในชวงแรกที่ผานมาพบวา นักศึกษา
ยังขาดทักษะ ความรู ความสรางสรรค์ในการสรางสื่อปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล นักศึกษายังไมมีปฏิสัมพันธ์ระหวางเพื่อนที่ดี  

จากสภาพปัญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยไดทําการพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาเทคนิคการสรางสื่อปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล             
(วท 6004446) ใชเทคนิคการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning Model) ใหนักศึกษาไดเกิดทักษะ
กระบวนการเรียนรูอยางสรางสรรค์ ไดผลงานท่ีมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน และสรางปฏิสัมพันธ์ที่ดีใหกับผูเรียน  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาการเรียนการสอนจากการใชเทคนิคการสอนแบบสรางสรรคเ์ป็นฐาน (Creativity-based learning Model) 
ในรายวิชาเทคนิคการสรางสื่อปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล 
 2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการใชเทคนิคการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based 
learning Model) ในรายวิชาเทคนิคการสรางสื่อปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

เกษมะณี ลาปะ และเพชรรัตน์ จงนิมิตสถาพร ไดกลาวไวในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาความคิดสรางสรรค์และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐาน (CBL) รวมกับผังกราฟิก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 รายวิชา ส 
21103 สังคมศึกษา” การจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐาน (CBL) รวมกับผังกราฟิก ใหนักเรียนไมนอย
กวารอยละ 70 ผานเกณฑ์ มีคะแนนความคิดสรางสรรค์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เฉลี่ยรอยละ 70 ขึ้นไป กลุมเปูาหมายที่ใชใน
การวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนกุงแกววิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลาภู จาน
วน 24 คน ดาเนินการวิจัยโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงเป็น 3 ประเภท 
ประกอบดวย 1) เครื่องมือท่ีใชดาเนินการปฏิบัติการ คือ แผนการจัดการเรียนรูแบบสรางสรรค์เป็นฐาน (CBL) รวมกับผังกราฟิก 2) 
เครื่องมือสะทอนผลการปฏิบัติการ ไดแก แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน แบบสัมภาษณ์ 
แบบทดสอบทายวงจร 3) เครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติการ ไดแก แบบทดสอบวัดความคิดสรางสรรค์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ผลการวิจัย พบวา 1. ความคิดสรางสรรค์ ของนักเรียนรอยละ 79.17 มีคะแนนเฉลี่ยผานเกณฑ์ คิดเป็น รอยละ 
79.17 ขึ้นไป 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนรอยละ 83.33 มีคะแนนเฉลี่ยผานเกณฑ์ คิดเป็นรอยละ 73.75 ขึ้นไป  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย  
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
    ประชากร 

   นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กลุ่มตัวอย่าง 
  นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ช้ันปีที่ 1 หมูเรียน 621244401 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชาเทคนิคการสรางสื่อปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล(วท 6004446) จํานวน 40 คน ดวยวิธีการสุมเจาะจง 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัย 
   1. เทคนิคการสอนแบบสรางสรรคเ์ป็นฐาน (Creativity-based learning Model) 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 21 
 

          2. แบบประเมินความพึงพอใจตอการใชเทคนิคการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning Model) 
   1. ศึกษาแผนการสอนในรายวิชาเทคนิคการสรางสื่อปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล (วท 6004446)    
   2. สรางแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของการวัดและประเมินผลใหเหลือ 30 ขอ 
   3. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และความสอดคลอง
ระหวางขอสอบกับจุดประสงค์ โดยหาคา IOC กําหนดคะแนนความคิดเห็น 
   4. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบที่ไดทําไวกอนเรียน 
   5. ประเมินผลจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน 
           6. ใชเทคนิคการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning Model) ในรายวิชาเทคนิคการสรางสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล ซึ่งรูปแบบการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐานประกอบดวยกระบวนการ (Process) และบรรยากาศ ซึ่ง
ประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 กระตุนความสนใจ ขั้นตอนที่ 2 ตั้งปัญหาและแบงกลุมตามความสนใจ ขั้นตอนที่ 3 
คนควาและคิด ข้ันตอนท่ี 4 นําเสนอ และขั้นตอนท่ี 5 ประเมินผล 
        7. ใหนักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน 
       8. ประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอเทคนิคการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning Model) 
ในรายวิชาเทคนิคการสรางสื่อปฏิสัมพันธ์ดิจิทัล 
 
ผลการวิจัย  

ผลจากการเรียนรู้การใช้เทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
พฤติกรรมขณะเรียน  
ผูเรยีนมีพฤติกรรมที่เพลิดเพลินในการออกแบบโปสเตอร์ประชาสมัพันธ์งานแผนดินสมเดจพระนารายณ์มหาราชดวย

ความคิดสรางสรรค์ ดังภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    
 

ภาพที่ 1 พฤติกรรมการเรียนรูการสรางโปสเตอร์งานแผนดินสมเด็จพระนารายณม์หาราช ดวยเทคนิคการเรยีนรูแบบสรางสรรค์
เป็นฐาน 
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 จากภาพที่ 1 พฤติกรรมที่ปรากฏ ผูเรียนเกิดทักษะการปฎิบัติงานจริง และ สามารถนําไปใชงานตอไดในการสื่อตาง ๆ 
สําหรับงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียได ผูเรียนมีความเพลิดเพลินสนุกสนานเวลาเรียน เนื่องจากการเรียนมีการแขงขันดานทักษะ
การออกแบบโปสเตอร์งานแผนดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเกิดความสัมพันธ์ระหวางเพื่อน ๆ ในลักษณะเพื่อนชวยแนะนํา
เพื่อนสรางสัมพันธ์ที่ดีระหวางผูเรียนกับผูเรียน และ ระหวางผูเรียนกับผูสอน 
 
ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อเทคนิคการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
 ตารางที่ 1 เพศ 
 

เพศ จํานวน ร้อยละ 
ชาย 33 82.5 
หญิง 7 17.5 
รวม 40 100.0 

 จากตารางที่ 1 พบวา ผูเรยีนที่เรียนมีเพศชายจํานวน 33 คน คิดเปน็รอยละ 82.57 และเพศหญิง จํานวน 7 คน คิดเป็น
รอยละ 17.5  
  

เกณฑ์การประเมินคาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการเรียนการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐาน โดยนําไปเทียบกับ
เกณฑ์แปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 

4.51 – 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
3.51 – 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก  
2.51 – 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  
1.51 – 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอย  
1.00 – 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด  
 

ตารางที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน 
รายละเอียด ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1.ผูสอนเปิดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาหาขอมูลดวยตนเอง 4.68 0.47 มากที่สุด 
2.ผูสอนเปิดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูการทํางานเป็นกลุม 4.68 0.47 มากที่สุด 
3.การเรียนรูแบบสรางสรรค์เป็นฐานมีแรงบันดาลใจในการสรางงาน 4.17 0.38 มาก 
4. การเรียนรูแบบสรางสรรค์เป็นฐานมีกระบวนการในการรวบรวมขอมูลในการสราง
งาน 

4.24 0.43 มาก 

5.การเรียนรูแบบสรางสรรค์เป็นฐานมีกระบวนการในการแสดงผลงานท่ีสรางสรรค์ขึ้น 4.37 0.49 มาก 
เฉลี่ยโดยรวม 4.43 0.45 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 พบวา ผลการประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐานภาพรวมของการสอน
แบบสรางสรรค์เป็นฐานที่คาเฉลี่ย 4.43 คาสวนเบี่ยงมาตรฐาน 0.45 ระดับความพึงพอใจอยูระดับมาก สําหรับการประเมิน 3 
อันดับแรกที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก 1) ผูสอนเปิดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาหาขอมูลดวยตนเอง ที่คาเฉลี่ย 4.68 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 2) ผูสอนเปิดโอกาสใหผูเรียนเรียนรูการทํางานเป็นกลุม ที่คาเฉลี่ย 4.68 และคาสวนเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเทากับ 0.47 และ 3) การเรียนรูแบบสรางสรรค์เป็นฐานมีกระบวนการในการแสดงผลงานที่สรางสรรค์ขึ้น ที่คาเฉลี่ย 
4.37 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.49 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 ผลจากการวิจัย มีประเด็น 2 ประการคือ 

1. สภาพการเรียนการสอนโดยใชเทคนิคการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning Model) 
ผูเรียนเกิดทักษะการปฎิบัติงานจริง และ สามารถนําไปใชงานตอไดในการสื่อตาง ๆ สําหรับงานดานเทคโนโลยีมัลติมีเดียได ผูเรียน
มีความเพลิดเพลินสนุกสนานเวลาเรียน เนื่องจากการเรียนมีการแขงขันดานทักษะการออกแบบโปสเตอร์งานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราชและเกิดความสัมพันธ์ระหวางเพื่อน ๆ ในลักษณะเพื่อนชวยแนะนําเพื่อนสรางสัมพันธ์ที่ดีระหวางผูเรียนกับผูเรียน 
และ ระหวางผูเรียนกับผูสอน และการเรียนการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐาน สอดคลองกับ มงคล  เรียงณรงค์ (2558) ที่สรุป
ขั้นตอนการสอนความคิดสรางสรรค์ มีดังนี้ 1) ขั้นกระตุนใหเกิดการคิด 2) ขั้นตั้งปัญหารายบุคคล 3) ขั้นกิจกรรมกลุม 4) ขั้นนา
เสนอผลงาน 5) ขั้นประเมินผล 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning Model) 
ผลการประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐานภาพรวมของการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐานที่คาเฉลี่ย 
4.43 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 ระดับความพึงพอใจอยูระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา จากการสอนที่เนนการปฏิบัติ
นักศึกษาเกิดความตื่นตัว เพลิดเพลินและสนุกกับการเรียนรูที่ไดรับสอดคลองกับงานวิจัยของวิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ (2558 : 31) วา
การสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐานเป็นการจัดการเรียนที่ทําใหผูเรียนฝึกทักษะตาง ๆ ทั้งในทักษะการหาความรู ทักษะการทํางาน
และทักษะความคิด 
  
  ข้อเสนอแนะ  

1.  ควรนําเทคนิคการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐาน (Creativity-based learning Model) กับรายวิชาอื่น ๆ  
2. ควรใชเทคนิคการสอนแบบสรางสรรค์เป็นฐานในการสอนที่นักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงในชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนา
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แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 Participating management guidelines of local wisdom to promote career skills for ethnic 
students Thairatkheeree School 

 
ศิรภัสสร   ชมุภูเทพ1 

Siraphassorn  Chumphootep 
 

บทคัดย่อ 
            การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพ  ความตองการและแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของภูมิปัญญา
ทองถิ่นเพื่อสงเสริมทักษะอาชีพสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ์  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ใช
แบบสอบถาม โดยการประชุมรับฟังความคิดเห็น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครูผูรับผิดชอบงานวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียน   ผูปกครองนักเรียน  ภูมิปัญญาทองถิ่น  ศึกษาสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice)และการสัมภาษณ์ผูทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์ขอมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบวา แนวทางการบริหารแบบมีสวน
รวมของภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมทักษะอาชีพสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ์  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ประกอบดวย แนว
ทางการสงเสริมทักษะอาชีพ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการจัดหาแหลงเรียนรู สื่อ 
งบประมาณ และดานการวัดประเมินผล  คณะกรรมการบริหารแบบมีสวนรวม  กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ทั้ง 4 ขั้นตอน 
คือ รวมการวางแผน  รวมการตัดสินใจ  รวมดําเนินการ และรวมติดตาม ประเมินผล  ผลผลิต ประกอบดวย นักเรียนมีเจตคติที่ดี
ตอการประกอบอาชีพ นักเรียนมีความรูในการประกอบอาชีพ นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ นักเรียนสามารถประกอบ
อาชีพ มีรายได  และนักเรียนมีคุณลักษณะคนทํางานในศตวรรษใหม และผลลัพธ์ ประกอบดวย นักเรียนเป็นแบบอยางที่ดีสามารถ
สรางเครือขาย ขยายองค์ความรูสูชุมชน และโรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกอาชีพและแหลงเรียนรูอาชีพสูชุมชน 
 
คําสําคัญ: การบริหารแบบมีสวนรวม ,ภูมิปัญญาทองถิ่น , สงเสริมทักษะอาชีพ, นักเรียนกลุมชาติพันธ์ุ 
 
Abstract  
           This research aims as follows: 1) To study the condition, the needs and guidelines of the participation 
of local wisdom to promote career skills for ethnic students. Thairatkheeree School. Collect data collection 
use questionnaires by meeting to listen to comments. Basic school board ,Teacher responsible for academic, 
Work Teacher subjects learning career and technology. Students, Student parents, Local wisdoms. Study best 
practice and interview qualified people. Analyze data by content analysis. The findings showed that the 
participation management guidelines of local wisdom to promote career skills for ethnic students 
Thairatkheeree School. consists of guidelines for enhancing career skills in all four areas, namely Curriculum, 
Teaching and learning activities. Procuring learning sources, media, budgets, Evaluation and evaluation 
Participatory executive board and the participatory management process in all four phases, namely, Joint 
planning Join the decision, Joint operation and follow up and evaluate. The products consist of Students 
have good attitudes towards their careers.  Students have professional knowledge.  Students have 
professional skills. Students are able to make a career, earn income. Students have characteristics of workers 

                                                           
1 ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี npchum@gmail.com 093-132-8195 
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in the new century. and results include Students are good role models, able to create networks Expand 
knowledge to the community. The school is a career training center and a career learning center to the 
community 
 
Keywords:  Participative Management , Local Wisdom , Promote Career Skills, Ethnic Students. 
 
บทนํา 

พระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีความวา‛...เรื่องการศึกษา ตองเนนคุณภาพและโอกาส
ในการศึกษา ไมใชจะสอนอยางไรก็ได โดยไมมีหลักเกณฑ์ เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่ทําใหคนมีความรูและมีคุณสมบัติตางๆ 
ชวยใหคนนั้นอยูรอดในโลกได เป็นประโยชน์ตอตนเอง ครอบครัว และสังคมสวนรวม เด็กที่ดอยโอกาสแมจะมีสาเหตุพื้นฐานของความ
ดอยโอกาสแตกตางกัน แตก็ถือวาทุกคนมีสิทธิข้ันพื้นฐานเทาเทียมกัน หากได รับโอกาสทางการศึกษาจะชวยไดมาก เราชวยเหลือเด็กที่
อยูในถ่ินทุรกันดาร เด็กในสวนที่ไมมีบริการทางการศึกษา เด็กกําพรา เด็กที่รางกายบกพรอง พิการ แมแตพิการทางสมอง ลูกผูลี้ภัย 
และผูใหญที่เป็นผูตองขังหรือผูตองโทษ เราพยายามที่จะทําใหเกิดโอกาสในการศึกษา...“(สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี,2558) 

 ‛...นาจะลองพิจารณานําเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนวิชาชีพที่หลากหลายมาใสในระบบดวย เพื่อใหผูดอยโอกาสหรือผูที่อยูใน
ชนบทหางไกลไดมีโอกาสเรียนรูวิชาชีพท่ีตนสนใจ เพื่อไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนและครอบครัว...”(สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา.2556: ออนไลน์) 

จากพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในดานการทรงงานในการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ทรงมุงใหเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเป็นเครื่องมือที่สําคัญตอ
การสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองซึ่งสอดคลองกับสภาวะกระแสโลกาภิวัตน์ที่
ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วและมีความซับซอนมากขึ้น ประกอบกับการพัฒนาประเทศที่ผานมามุงสูสังคมอุตสาหกรรม จนเกิดเป็นการ
พัฒนาที่ขาดความสมดุลและไมยั่งยืน การพัฒนาทางวัตถุไมสมดุลกับการพัฒนาคน ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสื่อม
โทรมและขาดแคลน ความเสื่อมถอยของวัฒนธรรมสงผลตอคุณภาพชีวิตและวิถีการดํารงชีวิตของประชาชนทั้งประเทศ การศึกษาจึง
เป็นเครื่องมือที่สําคัญตอการสรางและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับและสรางภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว สอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนผานระบบการศึกษา โดยไดบัญญัติไวใน 
มาตรา 30 ไดกําหนดวา การเลือกปฏิบัติโดยไมเป็นธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิดเช้ือชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอบทบัญญัติ แหงรัฐธรรมนูญ จะกระทํามิได  มาตรา 49 ไดระบุไววา“บุคคลยอมมี
สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปีที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย”
ดังนั้นรัฐบาลจึงตองจัดการศึกษาใหกับเด็กในวัยเรยีนทุกเชื้อชาติ ศาสนา รวมทั้งเด็กท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรแ์ละเดก็ท่ีไม
มีสัญชาติไทย  (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2550,2550:หนา16,หนา31) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ท่ีไดบัญญัติไวในมาตรา 10 เกี่ยวกับสิทธิและโอกาสในการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มี
ความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรูหรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลที่
ไมสามารถพึ่งตนเองไดหรือไมมีผูดูแลหรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542, 2542, หนา 4)   สอดคลองกับปฏิญญาสากลขององค์การสหประชาชาติวาดวยสิทธิเด็ก 
ซึ่งในสวนที่รัฐพึงตองรับผิดชอบตอเด็ก ประกอบดวย 4 ประการ ไดแก 1) สิทธิการมีชีวิตรอด 2) สิทธิที่จะไดรับการพัฒนา 3) สิทธิที่
จะไดรับการคุมครอง และ 4) สิทธิเพื่อการมีสวนรวม นอกจากนั้นในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ยังมีหลักการคุมครองเด็กผูดอยโอกาส 
โดยมุงคุมครองใหเด็กดอยโอกาส เด็กผูขาดไรผูอุปการะ เด็กผูตกอยูในเภทภัยและเด็กพิการ ไดรับการดูแลและอุปการะเลี้ยงดูใหเทา
เทียมกับเด็กท่ัวไป (ยูนิเซฟ ประเทศไทย, 2558) จากปฏิญญาสากล กฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของจะพบวา สังคมโลกตางให
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ความสําคัญกับกระแสสิทธิมนุษยชนและกระแสประชาธิปไตย คนทุกคนมีสิทธิไดรับความเป็นธรรมในสิทธิที่ตนเองควรจะไดรับ
ตั้งแตแรกเกิดคือสิทธิที่จะตองอยูรอด สิทธิในการไดรับความคุมครองตามกฎหมายและสิทธิที่จะไดรับการศึกษาและฝึกอบรมที่
สอดคลองกับสภาพวิวัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจใหมที่เป็นสังคมแหงการเรียนรู รัฐตองจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา นั่นหมายถึงการที่บุคคลมีโอกาสไดรับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยไดรับการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษาที่
สอดคลองกับความตองการจําเป็นของสภาพบริบทสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อใหไดผลผลิตคือคุณภาพของการศึกษา
ตามมาตรฐานของบริบทสังคม(มนต์นภัส  มโนการณ์,2555,หนา18) 

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี เดิมชื่อโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนไทยราษฎร์คีรี ตั้งอยูหมูที่ 6  ตําบล   ชองแคบ อําเภอพบ
พระ จังหวัดตาก  เริ่มสรางเมื่อวันที่  5  เมษายน พ.ศ. 2522  โดยความรวมมือของราษฎรบานเสรีราษฎร์  และกําลังตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 34  ราษฎรไดมอบที่ดินจํานวน 15 ไร และเงินจํานวน 10,000 บาทเพื่อสรางอาคารเรียนช่ัวคราว 1หลัง ขนาด 
6 X 24 เมตร จํานวน  2  หอง  อาคารเรียนช่ัวคราวตั้งอยูในบริเวณวัดราษฎร์เจริญธรรม เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 1พฤษภาคม พ.ศ. 
2522 เปิดเรียนตั้งแตช้ัน ป.1 – ป. 4  ปี  พ.ศ. 2527  ขยายช้ันเรียนถึงช้ันประถมศึกษาปีที่  6  โดยมี  ดาบตํารวจเกรียง  แกน
สัมพันธ์ ทําหนาท่ีครูใหญ 

ปีพ.ศ.2528 พ.ต.อ.สุชาติ วัฒนศิริ ผูกํากับการกองกําลังตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 และคณะบริษัทดิทแฮล์มการ
ทองเที่ยว ไดบริจาคเงินสรางอาคารเรียนถาวรขึ้น เป็นอาคาร ป . 1 ก. (ไม) ขนาด 4 หองเรียน  กอสรางเสร็จเมื่อวันที่  22  
กุมภาพันธ์  พ.ศ.2529  โดยทําพิธีมอบในวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2529 

ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2531 กองกําลังตํารวจตระเวนชายแดนที่ 34 ไดมอบโอนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
ไทยราษฎร์คีรี ใหกับสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยมีนายสุรินทร์ สุธาชัย  ผูอํานวยการประถมศึกษา
จังหวัดตาก  เป็นผูรับมอบ 

ปัจจุบันโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี จัดการศึกษา3 ระดับคือระดับกอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษา  มีนักเรียนทั้งสิ้น จํานวน 811  คน จัดช้ันเรียนออกเป็น  30  ช้ันเรียน  มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 35 คน  ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 1 คน ขาราชการครูผูปฏิบัติการสอน  จํานวน 27 คน พนักงานราชการ จํานวน 
2 คน ลูกจางช่ัวคราว จํานวน 5 คน โรงเรียนตั้งอยูบนภูเขาสูงจากระดับน้ําทะเล 560  เมตร โรงเรียนมีเนื้อที่ 16 ไร โรงเรียนมี
หมูบานในเขตบริการ จํานวน 1 ตําบล 3 หมูบาน ประกอบดวย ตําบลชองแคบ หมู6 หมูบานเสรีราษฎร์ หมู8 หมูบานเสรีราษฎร์
ใหมและหมู14หมูบานสามยอดดอย  

แผนปฎิบัติการประจําปีงบประมาณ 2563 รายงานผลการดําเนินการประจําปีการศึกษา 2561 (โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี.
2563 : 3) พบวา โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีมีนักเรียนท้ังหมด  จํานวน  811  คน  ซึ่งเป็นเด็กคนไทยและกลุมชาติพันธุ์  ประกอบดวย
ชาวไทย  ชาวเขาเผามง  พมา  กระเหรี่ยง  มอญ  อิสลาม   ซึ่งถือวาเป็นเด็กดอยโอกาสรอยละ100   ผลการจัดการศึกษา ดาน
ปริมาณ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  จํานวน 29 คน ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น 29 คน คิดเป็นรอยละ 100  ของจํานวนนักเรียน
ทั้งหมด โดยศึกษาตอสายสามัญ 5 คน คิดเป็นรอยละ 17.24 ของจํานวนนักเรียนที่ศึกษาตอ ศึกษาตอสายอาชีวศึกษา 24 คน คิด
เป็นรอยละ 82.76 ของจํานวนนักเรียนท่ีศึกษาตอ ดานคุณภาพ คะแนนเฉลี่ยในกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
ในระดับช้ันประถมศึกษา รวมเฉลี่ยรอยละ 85.65  และระดับช้ันมัธยมศึกษา รวมเฉลี่ยรอยละ 76.00 รางวัลระดับเหรียญทอง 
กิจกรรมการแขงขันทําอาหารน้ําพริกผักสด เครื่องเคียง ระดับม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 68 ปี
การศึกษา 2561 จังหวัดพะเยา 

รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดใหขอเสนอแนะจุดที่ควร
พัฒนา ดานการบริหารจัดการศึกษา ดานโอกาส  ผูนําชุมชน ผูปกครองเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาใหความรวมมือกับ
สถานศึกษาดวยดี ชุมชนเป็นชุมชนชนบท มีขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามเป็นแบบอยางท่ีดีตอเด็ก มีแหลงเรียนรูที่หลากหลายมี
แหลงน้ําตก มีธรรมชาติเนินเขาที่สวยงาม มีภูมิปัญญาทองถิ่นดานอาชีพหลากหลาย เป็นโอกาสที่ดีที่สถานศึกษาจะไดนําผูเรียนไป
เรียนรู  การสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองในลักษณะชมรมหรือคณะกรรมการเพื่อใหเกิดพลังสงเสริมการพัฒนาอยางจริงจัง 
สถานศึกษาควรจัดทําโครงการดานระดมสรรพกําลังในทุกดานเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ อาทิ ระดมการมี



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 27 
 

สวนรวมโดยสรรหา  เชิญชวน ผูปกครอง  ผูทรงคุณวุฒิ ผูนําทองถิ่น  ผูบริหารหนวยงานรัฐหรือเอกชน เขามารวมเป็น
คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือกรรมการอุปถัมภ์หรือกรรมการพัฒนาสถานศึกษาดานตางๆ ดวยการทําบันทึกความรวมมืออยางเป็น
กิจจะลักษณะ อาศัยลักษณะพิเศษของสถานศึกษาที่จัดการศึกษาสําหรับสําหรับหลายชนชาติ ซึ่งอยูหางไกลความเจริญ 
ประชาสัมพันธ์อยางกวางขวางเพื่อจัดระดมทุนหรือขอความชวยเหลือในสิ่งท่ีขาดแคลน เชน อาคารเรียน หรือการจัดหา จัดจางครู
เพิ่มเติม อัตรากําลังที่รัฐจัดใหซึ่ งไมเพียงพอ เป็นตน(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน):2558,หนา 4,5,6) 

การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมความตองการสําหรับเด็กดอยโอกาสกลุมชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี  การจัดการศึกษา
ดานอาชีพ จึงมีความสําคัญเป็นอยางยิ่ง ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงไดมีนโยบายการจดัการศึกษาดานอาชีพ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นหลักสูตรที่พัฒนาผูเรียนใหสอดคลองกับเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งกําหนดใหการจัดการศึกษาตามหลักสูตรตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยพัฒนาทั้งดานความรูทางวิชาการ และทักษะสําคัญที่จําเป็นตอการดํารงชีวิต รวมถึงการประกอบอาชีพ             
ซึ่งหลักสูตรไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและตัวช้ีวัด รวมทั้งสมรรถนะสําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ที่เป็น สิ่งจําเป็น
สําหรับผูเรียนพึงมีในการดํารงชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน ในสวนของการพัฒนาทักษะที่จําเป็นสําหรับการประกอบอาชีพนั้น หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็น 1 ใน 8 กลุม
สาระการเรียนรูพื้นฐานท่ีผูเรียนทุกคนในระดบัการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองเรียนรู เพื่อใหมีความรู ความเขาใจ มีทักษะที่จําเป็นตอการ
ดํารงชีวิต เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ ซึ่งรวมไปถึงทักษะในการวางแผนการทํางาน  การแกปัญหา  การแสวงหาความรู 
และการจัดการ สามารถนําความรูมาประยกุต์ใชในการทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค์ และมีเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีศักยภาพ
ในการแขงขันในสังคมไทย ประชาคมอาเซียน และสังคมโลก(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา,2555,หนา3) สูประเทศไทย 
4.0 เป็นยุคเทคโนโลยีสมัยใหมและนวัตกรรมการศึกษา 4.0 คือการนําองค์ความรูมาบูรณาการสรางนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความ
ตองการของสังคมการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจก็เชนกัน ตองขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอย
ใน 3 มิติสําคัญ คือ  การเปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑ์ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  การเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค์ และนวัตกรรม และการเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิต
สินคา ไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน (ดิเรก  พรสีมา,2559) และเพื่อเป็นการเตรียมความพรอมที่จะเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาของประเทศครั้งสําคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุมเปูาหมาย ซึ่งหมายรวมถึง กลุมผูเรียนที่
มีความตองการจําเป็นพิเศษ กลุมชาติพันธุ์ กลุมผูดอยโอกาส และกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกลทุรกันดาร ใหมีความพรอมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษา
ศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองโลกที่ดี มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาท่ี 3 และอนุรักษ์ภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สูการเป็น
คนไทยและพลโลกท่ีมีทักษะการคิดขั้นสงู เป็นนวัตกรรม นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,2562,ออนไลน์) 

จากความตองการหลายประการในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ที่ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะห์มาการบริหาร
แบบมีสวนรวม จึงมีความสําคัญตอการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมทักษะอาชีพ
สําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ที่ตองอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่ในการจัดการศึกษาใหแก
นักเรียนที่จะตองจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของพื้นที่ โรงเรียนสามารถพ่ึงพาตนเองได ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มโอกาสและ
สิทธิทางการศึกษา และตอบสนองความตองการของนักเรียน พัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสมบูรณ์ทางดานรางกาย 
สติปัญญา และจิตใจ เป็นผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่สามารถเผชิญปัญหาที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวการณ์ของ
โลก มีทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพมีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีอนุรักษ์สิ่งแวดลอม สืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สามารถอยูรวมกันอยางสันติสุขบนความหลากหลายดวยความรักสามัคคี ความมั่นคงของประเทศไทยไดอยางยั่งยืนตอไป    
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            1. เพื่อศึกษาสภาพ ความตองการและแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมทักษะอาชีพ
สําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธ์ุโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
    1.นโยบายการจัดการศึกษา 
   2.แนวนโยบายและการจัดการศึกษาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสําหรับเด็กดอยโอกาส 
    3.แนวคิดและทฤษฎีทางการบริหารที่นํามาประยุกต์ใชในสถานศึกษา 
   4.แนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม 
  5.การจัดการเรียนรูโดยใชภูมิปัญญาทองถิ่น 
  6.การพัฒนาทักษะอาชีพของผูเรียน 
   7.งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินการวิจัยแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมทักษะอาชีพสําหรับนักเรียน
กลุมชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี มีขั้นตอน ดังนี ้
 1 ศึกษาสภาพ ความตองการและแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมทักษะอาชีพ
สําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี  โดยการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    ครูผูรับผิดชอบงานวิชาการ 
ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี   นักเรียน   ผูปกครองนักเรียน   ภูมิปัญญาทองถิ่น  จํานวน 25 คน 
ศึกษาการบริหารสถานศึกษาท่ีมีวิธีปฏิบัติที่ดี จํานวน 3 แหง และการสัมภาษณ์ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน การวิเคราะห์ขอมูลโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง  แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมทักษะอาชีพสําหรับนักเรียนกลุมชาติ

พันธุ์ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ประกอบดวย 1.แนวทางการสงเสริมทักษะอาชีพ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ดานการจัดหาแหลงเรียนรู สื่อ งบประมาณ ดานการวัดประเมินผล  2.คณะกรรมการบริหารแบบมีสวนรวม  3.
กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ทั้ง 4 ขั้นตอน คือ รวมการวางแผน  รวมการตัดสินใจ  รวมดําเนินการ และรวมติดตาม 
ประเมินผล  4.ผลผลิต ประกอบดวย นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ  นักเรียนมีความรูในการประกอบอาชีพ  นักเรียน
มีทักษะในการประกอบอาชีพ นักเรียนสามารถประกอบอาชีพ มีรายได และนักเรียนมีคุณลักษณะคนทํางานในศตวรรษใหม  และ.
ผลลัพธ์ ประกอบดวย นักเรียนเป็นแบบอยางที่ดีสามารถสรางเครือขาย ขยายองค์ความรูสูชุมชน และโรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ
และแหลงเรียนรูอาชีพสูชุมชน 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมทักษะอาชีพสําหรับนักเรียนกลุมชาติ
พันธุ์ โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี  ดังนี ้

1 ผลการศึกษาสภาพ ความตองการ และแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมทักษะอาชีพ
สําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี โดยใชการประชุมรับฟังความคิดเห็น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู
ผูรับผิดชอบงานวิชาการ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี นักเรียน ผูปกครองนักเรียน ภูมิปัญญาทองถิ่น 
การศึกษาสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)และโดยการสัมภาษณ์ผูทรงคุณวุฒิ พบวา แนวทางการบริหารแบบมีสวน
รวมของภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อสงเสริมทักษะอาชีพสําหรับนักเรียนกลุมชาติพันธุ์โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี   ประกอบดวย แนว
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ทางการสงเสริมทักษะอาชีพ ทั้ง 4 ดาน คือ ดานหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการจัดหาแหลงเรียนรู สื่อ 
งบประมาณ ดานการวัดประเมินผล  คณะกรรมการบริหารแบบมีสวนรวม  และกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม ทั้ง 4 ขั้นตอน 
คือ รวมการวางแผน  รวมการตัดสินใจ  รวมดําเนินการ และรวมติดตาม ประเมินผล ผลผลิต คือ1.นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ
ประกอบอาชีพ2.นักเรียนมีความรูในการประกอบอาชีพ 3.นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ 4.นักเรียนสามารถประกอบอาชีพ 
มีรายได 5.นักเรียนมีคุณลักษณะคนทํางานในศตวรรษใหม  และผลลัพธ์ คือ 1.นักเรียนเป็นแบบอยางที่ดีสามารถสรางเครือขาย 
ขยายองค์ความรูสูชุมชน 2. โรงเรียนเป็นศูนย์ฝึกอาชีพและแหลงเรียนรูอาชีพสูชุมชน สอดคลองกับสมพงษ์ ลอยลม (2547, น. 88-
92) ไดทําการวิจัย เรื่อง การนําภูมิปัญญาทองถิ่นสูการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอหนองมวงไข 
จังหวัดแพรผลการวิจัยพบวา 1) ดานการสนับสนุนสงเสรมิและนิเทศติดตามผลของผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมครูผูสอน โดย
การจัดหาเอกสารใหนําไปศึกษา แหลงภูมิปัญญาทองถิ่น มีการสรางแรงจูงใจโดยเชิญผูถายทอดภูมิปัญญาทองถิ่น เขารวมกิจกรรม
ของโรงเรียน และนําคณะครู เขารวมกิจกรรมกับชุมชน มีการระดมการมีสวนรวมจากฝุายตาง ๆ มารวมพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอน ไดแกครูผูสอน ผูมีความรู ความสามารถดานภูมิปัญญาทองถิ่น กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน 
และนิเทศติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 2) ดานการนําภูมิปัญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน 
ครูผูสอนไดนําภูมิปัญญาทองถิ่นมาพัฒนาการเรียนการสอน ไดความรูจากการสอบถามผูเช่ียวชาญ การเขารับการอบรม สัมมนา
และศึกษาดูงาน สวนวิธีการนําภูมิปัญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน ครูผูสอนสวนใหญ นํานักเรียนไปศึกษาพื้นที่ที่อยู
ของผูถายทอด ผูถายทอดภูมิปัญญาทองถิ่นสวนใหญ คือ ผูอาวุโสในทองถิ่น พระสงฆ์ผูนําศาสนาโดยมีขั้นตอนคือ สํารวจสภาพภูมิ
ปัญญาทองถิ่น ศึกษาสภาพความตองการของทองถิ่น การจัดทําแผนการสอนรวมกับผูถายทอดภูมิปัญญาทองถิ่น 3) ดานการ
ถายทอดความรูหรือประสบการณ์และการมีสวนรวมของผูถายทอดภูมิปัญญาทองถิ่น ผูถายทอดสวนใหญไดรับเชิญใหมารวม
กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการถายทอดที่สําคัญ คือ การสาธิตหรือแสดงใหนักเรียนและครูดู จากนั้น จึงเป็นการฝึกปฏิบัติ วิธีที่
ไดผลดีที่สุด คือ การเรียนเป็นกลุม โดยไปศึกษาในพื้นที่ที่อยูของผูถายทอด และใหครูผูสอนสอนสืบตอจากผูถายทอดภูมิปัญญา
ทองถิ่นตอไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจั ยฉบับนี้ สํ า เ ร็ จ ได ขอกราบขอบพระคุณ ดร .สม เกียรติ  ชอบผล  ด ร .สุภาภรณ์  กิ ตติ รั ชฎานนท์                              
ดร. สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก  นายสินอาจ ลําพูนพงศ์  ดร.สุรเสน ทั่งทอง และนายอดิศร บุญปาล  ที่ไดกรุณาสละเวลาให
สัมภาษณ์ และใหขอเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการทําวิจัย  ขอขอบคุณ  นายสมศักดิ์  วุฒิสัตย์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมระ
เมิง  จังหวัดตาก นายศุภโชค ปิยะสันติ์ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยไรสามัคคี  จังหวัดเชียงราย  และนายอลงกรณ์  ถาแกว  
ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมระมาดนอย จังหวัดตาก ที่ใหความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ขอขอบคุณคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะครู  นักเรียน  ผูปกครองนักเรียน  ภูมิปัญญาทองถิ่น  โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีที่ไดกรุณาใหขอมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการวิจัย พรอมทีมงานที่คอยใหกําลังใจและอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บขอมูลในครั้งนี้   

ผูวิจัยหวังเป็นอยางยิ่งวาวิจัยฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ตอการสงเสริมทักษะอาชีพของเด็กดอยโอกาสกลุมชาติพันธุ์ และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  
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แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

The Development Approaches on Academic Administration of Banmaeousu Witthaya 
School under Tak Primary Educational Service Area Office 2  

 
           วชัรทินภัทร อนุมา1  และ นลธวัช  ยุทธวงศ์2 

Wathcharathinnaphat  Anuma and Nontawat  Yuttawong 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุ
วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรและแหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ 
ผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน โรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ปีการศึกษา 
2562 รวมทั้งสิ้น จํานวน 74 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอมูลโดยหาคารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบวา 
 1.  สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
พบวา สภาพการบริหารงานวิชาการ ท้ัง 17 ดาน มีระดับการปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คาเฉลี่ย
สูงสุด ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนวทางวา ดานการคัดเลือกหนังสือเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมา ผูทรงคุณวุฒิ
เสนอแนวทางวา ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏบิัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา อยูในระดับมาก ดานการประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น อยูในระดับมาก และดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก
บุคคล ครอบครัว องค์กร หนวยงานสถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา อยูในระดับมาก ดานการแนะแนว อยูใน
ระดับมาก ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ อยูในระดับ
มาก ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา อยูใน
ระดับปานกลาง ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา อยูในระดับปานกลาง ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูใน
ระดับปานกลาง ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง ดานการพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู อยู ใน
ระดับปานกลาง ดานการพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น อยูใน ระดับปานกลาง 
ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับปานกลาง ดานการวางแผนงานดานวิชาการ อยูใน
ระดับปานกลาง และดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง ตามลําดับ 
 2.  ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
พบวา ขอบเขตการศึกษาทั้ง 17 ดาน พบปัญหาเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว จํานวน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการพัฒนาและกําหนดสาระการ
เรียนรูหลักสูตรทองถิ่น 2) ดานการจัดทําแผนงานวิชาการ 3) ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) ดานการวัดผล 
ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 5) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 6) ดานการพัฒนา
สงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  
 3.  ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการสัมภาษณ์ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน พบวา ดานที่มีปัญหาเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว จํานวน 6 ดาน มี
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้ 1) ดานการพัฒนาและกําหนดสาระการเรียนรู
หลักสูตรทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนวทางวา สถานศึกษาตองดําเนินการใหทุกฝุายที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดมีสวนรวมในการ
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น anuma89@gmail.com  086-4410539 
2 ดร.,อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น nontawat192498@gmail.com  085-0349942 
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จัดทําสาระของหลักสูตรและดึงศักยภาพของชุมชนใหมีสวนรวม สํารวจความตองการของชุมชนและความตองการของผูเรียน
เพื่อใหเกิดการพัฒนาและกระบวนเรียนรูที่เหมาะสมตรงตามความตองการของชุมชน  2) ดานการจัดทําแผนงานวิชาการ 
ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนวทางวา สถานศึกษาตองดําเนินการใหสอดคลองกับของทองถิ่นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยผาน
ความเห็นชอบจากผูมีสวนเกี่ยวของ มีการะดมความคิด การนิเทศติดตามจากฝุายบริหาร เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดออนโอกาส
และอุปสรรค มีการดําเนินงานและนําผลไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหเกิดการดําเนินการพัฒนาตามแผนงานอยางตอเนื่อง 3) ดานการ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนวทางวา สถานศึกษาควรจัดใหมีการวางแผนรวมกันของคณะครูและ
บุคลากรเพื่อใหเกิดความตระหนักและเขาใจการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป็นสําคัญโดยมีการพัฒนาบุคลากรและใชแหลงเรียนรูใน
ทองถิ่นเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ์ตรงซึ่งจะทําใหผูเรียนมีทักษะการคิด มีการนิเทศติดตามกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของครูผูสอนเป็นรายบุคคลและมีการสรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําไปประเมินและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู 4)  ดานการ
วัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนวทางวา สถานศึกษาควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการวัดผลและประเมินผลระดับสถานศึกษาและใหบุคลากรทุกคนเขาใจในวิธีการวัดผล มีคูมือการวัดผลประเมินผล มีการ
กําหนดเปูาหมายคุณภาพของผูเรียน มีการจัดตั้งกลุม PLC เพื่อวิเคราะห์หลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และมี
การนิเทศติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 5) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิเสนอ
แนวทางวา สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวางแผนเพื่อกําหนดเปูาหมายแนวทางในการดําเนินการ 
ประชุมคณะครูและบุคลากรใหมีความรูและเห็นความสําคัญของการทําวิจัยใจช้ันเรียน มีกลยุทธ์ในการดําเนินงานและจัดตั้ง
คณะกรรมการ สรางทีมงานและบุคลากรที่มีความรูเพื่อคอยใหคําปรึกษา จนทําใหมีงานวิจัยที่เป็นแบบอยางและสามารถนําไปใช
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดจริง 6) ดานการพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนวทางวา สถานศึกษา
ควรจัดใหมีการประชุมช้ีแจงครูเพื่อสรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญของแหลงเรียนรูที่มีตอการพัฒนาการเรียนการสอนของ
ผูเรียน มีการจัดแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางเพียงพอโดยมีการรวบรวมแหลงเรียนรูเป็นขอมูลสารสนเทศ
เพื่อใหงายตอการศึกษาพรอมกับสงเสริมใหครูพัฒนาแหลงเรียนรูโดยจัดเป็นสื่อการเรียนรู 
 
คําสําคัญ : แนวทางพัฒนา, การบริหารงานวิชาการ  
 
Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions, problems, and guidelines on 
academic administration of Banmaeousu Witthaya School under Tak Primary Educational Service Area Office 
2. The population and the data source of the research were 74 experts, school administrators, and teachers 
of Banmaeousu Witthaya School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 in academic year 2019. 
The research instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by 
percentages, arithmetic means, standard deviation, and content analysis. The findings of the research 
indicated that; 
 1.  On the whole, the conditions of academic administration at practitioner level with the scope of 
education in 17 sides of Banmaeousu Witthaya School under Tak Primary Educational Service Area Office 2 
seemed to be at the high level. When each side was considered ordering arithmetic means in descending 
order, it was found that the highest average scores at the high level seemed to be the side of selecting 
textbooks to use in school by experts. Moreover, the average scores in descending order at the high level 
seemed to be the side of academic administration regulations of school, cooperating to develop academic 
tasks with other schools and organizations, academic promotion and support for individuals, families, 
organizations, and enterprises, guidance, curriculum development, strengthening the community and 
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academics, and educational supervision respectively. The average scores at the moderate level seemed to be 
the side of developing an internal quality assurance system and educational standards, developing and using 
educational technologies, enhancing the learning process, learning management in school, promoting the 
utilization of learning resources, developing and participating in giving opinions to develop local curriculum, 
measurement, evaluation, and transfer of credits, making academic plans, and doing research to improve the 
quality of education respectively.   
 2.  In terms of the problems of academic administration of Banmaeousu Witthaya School under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2, it was found that; from the scope of education in 17 sides, the 
over-threshold problems consisted of 6 sides; that is, 1) developing and specifying the learning content of local 
curriculum, 2) making academic plans, 3) learning management in school, 4) measurement, evaluation, and 
transfer of credits, 5) doing research to improve the quality of education, and 6) promoting the utilization of 
learning resources. 
 3.  In terms of guidelines on academic administration of Banmaeousu Witthaya School under Tak 
Primary Educational Service Area Office 2 by interviewing 9 experts, it can be said that; from the over-threshold 
problems consisting of 6 sides, recommendations and opinions of experts were as follows; 1) for the side of 
developing and specifying the learning content of local curriculum, the experts recommended that the 
school should encourage all education sectors to participate in specifying the learning content of curriculum, 
and give the opportunity to the community to participate in exploring the needs of the community and 
learners to improve the learning process that meet the community needs. 2) In terms of making academic 
plans, the experts recommended that the school should write academic plans in conformity with the locality 
and policies of the Ministry of Education getting approval from the participants. In addition, the school should 
focus on brainstorming, supervision and monitoring from the executives to analyze the strengths, weaknesses, 
opportunities and threats to implement the plans, and bring the results to continually develop according to a 
process described in the plan. 3) In the side of learning management in school, the experts recommended 
that the school should encourage the teachers and education personnel to create awareness and 
understanding of learning management based on student-centered learning. Moreover, the school should 
focus on human resource development and the utilization of learning resources to help learners have fist-
hand experience, including thinking skills. The school should also focus on teacher supervision and monitoring 
individually, and a summary of the operation results to evaluate and develop learning activities. 4) For 
measurement, evaluation, and transfer of credits, the experts recommended that the school should appoint the 
committee of measurement and evaluation to create the understanding, create the manual, and establish the 
objectives of the quality of learners, concentrate on PLC to analyze criteria, measurement, authentic assessment, 
and supervision. 5) In the side of doing research to improve the quality of education, the experts recommended 
that the school should encourage the teachers and education personnel to establish operational objectives, hold 
the meeting of the teachers and education personnel to discuss together and create understanding of doing 
classroom research, appoint the committee and personnel who give advice for doing classroom research to 
use for learning activities in the real situations. 6) In terms of promoting the utilization of learning resources, 
the experts recommended that the school should hold the meeting to create awareness and place 
importance on learning resources affecting learning development, in addition, the school should sufficiently 
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provide learning resources both inside and outside the school by collecting them as information to be easy to 
learn, and support the teachers to improve learning resources by creating learning media. 
 
Keywords : Development Approaches, Academic Administration 
 
บทนํา 
 การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาคนตลอดชีวิต ใหเป็นผูมีความรูความสามารถทางวิชาการ  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 บัญญัติไววารัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเป็นเวลา 12 ปี ตั้งแต
กอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ (รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, 2560 : 14) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 
4) พ.ศ. 2562 ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเป็นกฎหมายแมบทในการปฏิรูปการศึกษา ตามมาตรา 
39 กําหนดให กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหาร 
งานทั่วไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษา
มีความเขมแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมทั้งจัด
ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคาสูงสุด  (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 
2562) 
 นอกจากน้ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 ยังมุงเนนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
สูความเป็นเลิศในทุกระดับและยกระดับการศึกษาการเรียนรู โดยเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานฐานทั้งการบริหาร
จัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปรับระบบการจัด 
การเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพการศึกษาสูความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดาน และพัฒนาระบบทวิภาคี หรือสหกิจศึกษาใหเอื้อตอการเตรียมคนที่มีทักษะใหพรอมเขาสูตลาดแรงงาน 
นอกจากนี้ตองใหความสําคัญกับการสรางปัจจัยแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต ทั้งสื่อการเรียนรูและแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560-2564) 
 จากแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 สวนที่ 
2 ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา เกี่ยวของกับเปูาประสงค์ ดังนี้1) ครูเป็นผูเรียนรูมีจิตวิญญาณความเป็นครูมีความแมนยําทาง
วิชาการ และมีทักษะการจัดการเรียนรู นวัตกรรม และเทคโนโลยี 2) ผูบริหารสถานศึกษาเป็นผูมีความเป็นเลิศสวนบุคคลคิดเชิงกล
ยุทธ์และนวัตกรรมมีภาวะผูนําทางวิชาการมีสํานึกความรับผิดชอบและการบริหารแบบรวมมือ 3) สถานศึกษามีความอิสระในการ
บริหารงานและการจัดการเรียนรูรวมมือกับชุมชนภาคเอกชนและผูที่เกี่ยวของ (แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2, 2562 : 3) 
 จากที่กลาวมาแลวนั้นจะเห็นไดวา ความสําเร็จของผูบริหารพิจารณาไดจากประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาน้ัน ๆ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของพฤติกรรมของผูนําของผูบริหารโดยเฉพาะ การบริหารงานวิชาการซึ่งเป็นหัวใจ
หลักของการบริหารงานในสถานศึกษาเมื่อพิจารณาสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 แลว 
สวนใหญเป็นสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตชายแดน  มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ดังนั้นผูบริหารจึงตองใชความสามารถในการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 โรงเรียนบานแมอุสุวิทยา เป็นโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2562  
มีนักเรียนจํานวน 1,436 คน นักเรียนรอยละ 98 เป็นนักเรียนชาติพันธ์ุชนเผาปากะญอ มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จํานวน 68 คน เปิดการเรียนการสอนตั้งแต ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 นักเรียนใชภาษาถิ่นในการสื่อสารและหลงัจาก
มีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ครั้งที่ 3 มีบทสรุปที่ควรพัฒนา คือ 1) ดานการจัดการศึกษา  2) ดานบริหารจัด
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การศึกษา 3) ดานการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ ซึ่งท้ังหมดนั้นมีความเกี่ยวของกับการบริหารจัดการงานวิชาการ
ของโรงเรียนโดยตรง 
 จากท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางการบริหารงานวิชาการ โรงเรียน
บานแมอุสุวิทยา อําเภอทาสองยาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 
  2.  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 การศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีเอกสารที่เกี่ยวของประกอบดวย แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ มีรายละเอียด ดังนี ้
 1.  แนวคิดและหลักการเกีย่วกับการบริหารงานวิชาการ 
 2.  ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารสาถานศึกษา 
 3.  สภาพท่ัวไปของโรงเรยีนบานแมอุสุวิทยา สังกัด สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 5.  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 6.  ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี 
 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 1 คน และครูผูสอน จํานวน 66 คน 
(ไมรวมผูศึกษา) ของโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 
รวมทั้งสิ้น จํานวน 67 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 แหลงขอมูลที่ใชสําหรับการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ์ครั้งนี้ไดแก ผูทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 3 คน ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 จํานวน 2 คน ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนบานแมอุสุวิทยาจํานวน 1 คน ครูผูรับผิดชอบการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
ในเขตอําเภอทาสองยาง จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 9 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลไดแก แบบสัมภาษณ์  วิเคราะห์
ขอมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
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ผลการวิจัย 
 แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 สรุปได ดังนี ้
 1.  สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (=3.56) เมื่อพิจารณารายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการคัดเลือกหนังสือ
เรียนเพื่อใชในสถานศึกษา อยูในระดับมาก (=4.42 ) รองลงมาคือ ดานการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดาน
วิชาการของสถานศึกษา อยูในระดับมาก (=4.36) ดานการประสานความรวมมอืในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กร
อื่น อยูในระดับมาก (=4.30) และดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องค์กร หนวยงานสถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา อยูในระดับมาก (=4.30) ดานการแนะแนว อยูในระดับมาก (=4.28) ดานการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับมาก (=4.22) ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ อยูในระดับมาก (=
4.18) ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก (=3.84) ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐาน
การศึกษา อยูในระดับปานกลาง (=3.21) ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาอยูในระดับปานกลาง (=3.18) 
ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง  (=3.03) ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา อยูในระดับปาน
กลาง (=2.96) ดานการพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู อยูในระดับปานกลาง (=2.93) ดานการพัฒนาหรือดําเนินการ
เกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง (=2.92) ดานการวัดผล ประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน อยูในระดับปานกลาง (=2.83) ดานการวางแผนงานดานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง (=
2.82) สวนดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง (=2.74) มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย
ที่สุด ตามลําดับ  
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลได ดังนี ้
 1.1  ดานการพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น โดยรวมมีการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง (=2.92) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ กําหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเปูาหมายเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง (= 3.04) รองลงมาคือ การสงเสริมใหครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาจัดทําแผนการจัดการเรียนรูสาระหลักสูตรทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง  (= 3.01) และจัดอบรม
ใหครูเห็นความสําคัญของสาระการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง  (=2.99) ตามลําดับ สวนการดําเนินการ
จัดทําขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับหลักสูตรทองถิ่น อยูในระดับปานกลาง (= 2.78) มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
 1.2  ดานการวางแผนงานดานวิชาการ โดยรวมมีการปฏิบัติอยู ในระดับปานกลาง (=2.82)                  
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3 ลําดับแรกคือ ดําเนินการเก็บขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิชาการ
ในสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง (=3.01) รองลงมาคือ จัดประชุมวางแผนการดําเนินงานดานแผนงานวิชาการ อยูในระดับ
ปานกลาง (=2.94) และการจัดโครงสรางการวางแผนงานดานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง (=2.76)  ตามลําดับ สวนมีการ
วางแผนการดําเนินงานแผนดานวิชาการ อยูในระดับปานกลาง (= 2.67) มีการปฏิบัตินอยที่สุด   
 1.3  ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง ( =2.96)                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ มีการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับ
ความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยูในระดับปานกลาง (=3.13) รองลงมาคือ การ
จัดประชุมวางแผนการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับปานกลาง (=3.06) และ.มีการจัดการเรียนการสอน 
โดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะที่พึง
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ประสงค์ไวทุกวิชา อยูในระดับปานกลาง (=3.00) ตามลําดับ สวนการจัดตารางสอนเหมาะสมสอดคลองกับเวลาตามโครงสราง
ของแตละกลุมสาระการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง (=2.82) มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
 1 . 4   ด า น ก า ร พัฒ น า ห ล ัก ส ูต ร ส ถ า น ศ ึก ษ า  โ ด ย ร วม ม ีก า ร ป ฏ ิบ ัต ิอ ยู  ใ น ร ะ ด ับ ม า ก  (=4.22)                  
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ การประชุมปรึกษาหารือเพื่อปรับปรุงการใช
หลักสูตรและคูมือประกอบหลักสูตรไดอยางเหมาะสม อยูในระดับมาก (=4.37) รองลงมาคือ การจัดอบรมใหครูเห็นความสําคัญ
ของสาระการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นการจัดประชุมหรืออบรมแกคณะครูเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูต ร และเอกสาร
ประกอบการสอนตาง ๆ อยูในระดับมาก (=4.27) และการควบคุมกํากับและติดตามการดูแลการปฏิบัติงานของครูตามหลักสูตร
ที่วางไว อยูในระดับมาก (= 4.24) ตามลําดับ สวนสถานศึกษาวางแผนหรือกําหนดโครงการใหความเหมาะสมกับหลักสูตร อยูใน
ระดับมาก (=4.12) มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
    1.5  ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  โดยรวมมีการปฏิบัติอยู ในระดับปานกลาง (=3.03)                 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ์
จริงฝึกปฏิบัติใหทําไดคิดเป็นทําเป็น รักการอานและเกิดการใฝุรูอยางตอเนื่อง อยูในระดับปานกลาง (= 3.27) รองลงมาคือ การ
จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล อยูใน
ระดับปานกลาง (= 3.25) และสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความ
สะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและความรอบรู และการวิจัยเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง (= 
3.13) ตามลําดับ สวนการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานการณ์ กับมีการประสานงานรวมกัน กลับบิดามารดา และ
บุคคลในชุมชนทุกฝุายเพื่อพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ อยูในระดับปานกลาง (= 2.79) มีการปฏิบัตินอยที่สุด   
 1.6  ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง (
=2.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ สงเสริมใหครูนําผลที่ไดจากการวัดและ
ประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนของตน อยูในระดับปานกลาง (= 3.00) รองลงมาคือ การสงเสริมใหครูดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยเนนการประเมินตามสภาพจริงจากกระบวนการปฏิบัติและผลงาน อยูในระดับปานกลาง  (= 
2.91) และสงเสริมใหครูจัดทําแผนการวัดและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา กลุมสาระการเรียนรู
แผนการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง (=2.88) ตามลําดับ สวนการพัฒนาเครื่องมือในการวัด
และประเมินผลใหไดมาตรฐาน อยูในระดับปานกลาง (= 2.70) มีการปฏิบัตินอยที่สุด  
 1.7  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง (=2.74) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มีการสํารวจสภาพปัญหาเพื่อพัฒนางานวิจัยในช้ัน
เรียน อยูในระดับปานกลาง (= 2.85) รองลงมาคือ การกําหนดนโยบายและแนวทางการใชวิจัยเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรูและกระบวนการทํางานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา อยูในระดับปานกลาง (= 2.84) และการพัฒนาครูและ
นักเรียนใหเขาใจมีความรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรูโดยใชกระบวนการวิจัยเป็นสําคัญในการเรียนรูที่ซับซอนขึ้นทําใหผูเรียนไดเกิด
ฝึกการคิด การจัดการ การหาเหตุผลในการตอบปัญหา การผสมผสานความรูแบบสหวิทยาการและการเรียนรูในปัญหาที่ตนสนใจ อยูใน
ระดับปานกลาง (= 2.73) ตามลําดับ สวนการสนับสนุนใหมีการแสดงผลงานวิจัยของสถานศึกษาและการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อให
ผูปฏิบัติงานเกิดความพัฒนา อยูในระดับปานกลาง (= 2.67) มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
 1.8  ดานการพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูโดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  
(=2.93) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ การใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาในการจัดกระบวนการเรียนรู อยูในระดับปานกลาง  
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(= 3.16) รองลงมาคือ มีการสํารวจแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
อยูในระดับปานกลาง (= 2.97) และมีการจัดตั้งแหลงเรียนรูรวมทั้งพัฒนาใหเกิดองค์ความรูและประสานความรวมมือกับ
สถานศึกษาอื่นอยู ในระดับปานกลาง  (= 2.91)  ตามลําดับ สวนมีการจัดทําเอกสารเผยแพรแหลงเรียนรูแกครูและ
สถานศึกษาอ่ืนท่ีจัดการศึกษาในบริเวณใกลเคียง อยูในระดับปานกลาง (= 2.78) มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
 1.9  ดานการนิเทศการศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (=3.84) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  3 ลําดับแรกคือ มีการรายงานผลการนิเทศภายในใหผูบังคับบัญชาทราบ อยูในระดับมาก (= 3.99) 
รองลงมาคือมีการประเมินผลการจัดกระบวนการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก (= 3.94) และมีระบบการนิเทศงานวิชาการ
และการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (= 3.88) ตามลําดับ สวนครูมีสวนรวมจัดทําโครงการนิเทศและติดตามผล
การศึกษาอยูในระดับมาก (= 3.67) มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
 1.10  ดานการแนะแนว โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (=4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ มีการติดตามประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษา ในสถานศึกษาอยูใน
ระดับมาก (= 4.37) รองลงมาคือ การสรางเครือขายการแนะแนวการศึกษาในเขตพื้นที่ อยูในระดับมาก (= 4.33) และการ
ประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณด์านการแนะแนวการศึกษากับสถานศกึษาอื่นที่ใกลเคียง อยูในระดับมาก 
(= 4.28) ตามลําดับ สวนการจัดระบบแนวทางวิชาการและวิชาชีพโดยเช่ือมโยงกับระบบดแูลชวยเหลือนักเรยีนอยูในระดับมาก (
= 4.18) มีการปฏิบัตินอยที่สุด         
  1.11  ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปาน
กลาง (=3.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและรายงานผลการประกันคุณภาพ อยูในระดับมาก (=3.64) รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์ใหครูและบุคลากรใน
สถานศึกษารับทราบอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก (=3.52) และมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา อยูใน
ระดับมาก (=3.51) ตามลําดับ สวนการดําเนินการพัฒนาตามแผนและติดตามตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพ กับผูสอนมี
สวนรวมในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับปานกลาง (=2.87) มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
 1.12  ดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (=4.18) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับแรกคือ การสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ์ระหวางบุคคล
ครอบครัวชุมชนและทองถิ่นอยูในระดับมาก (= 4.28) รองลงมาคือ การใหชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
วิชาการของสถานศึกษา อยูในระดับมาก (= 4.28) และการสงเสริมใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทาง
วิชาการของสถานศึกษา อยูในระดับมาก (= 4.19) ตามลําดับ สวนการใหความรูเสริมสรางความคิดและทักษะทางวิชาการ เพื่อ
การพัฒนาทักษะวิชาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน อยูในระดับมาก (= 4.18) มีการปฏิบัตินอยที่สุด  
 1.13  ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น โดยรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก (=4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ การจัดตั้งชมรมวิชาการตามกลุม
สาระการเรียนรูในสถานศึกษาและกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูในระดับมาก (= 4.34) รองลงมาคือ การใหความชวยเหลือ
ดานวิชาการแกสถานศึกษาและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา กับการสรางเครือขายความรวมมือในการพัฒนาวิชาการแกบุคคล
ครอบครัวและองค์กรอื่น และการศึกษาความตองการในดานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องค์กร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัด
การศึกษาอยู ในระดับมากเทากัน (= 4.31) ตามลําดับ สวนการประสานความรวมมือชวยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาอ่ืน อยูในระดับมาก (= 4.21) มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
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 1.14  ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องค์กร หนวยงานสถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (=4.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย 3 ลําดับแรกคือ การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูในการจัดการศึกษา ชุมชน ครอบครัว องค์กร
หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา อยูในระดับมาก (= 4.39) รองลงมาคือ การศึกษาและการสงเสริม ความตองการใน
ดานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องค์กร หนวยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา อยูในระดับมาก (= 4.36) และการศึกษา
ขอมูลการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร หนวยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา อยูในระดับมาก (= 4.31) 
ตามลําดับ สวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัวองค์กร หนวยงาน และสถาบันที่จัดการศึกษา อยูใน
ระดับมาก (= 4.30) มีการปฏิบัตินอยที่สุด   
 1.15  ดานการจัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับ (=4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ มีการอบรมช้ีแนะแนวทาง
เกี่ยวกับระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  และสงเสริมสนับสนุนการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานวิชาการ อยูในระดับมากเทากัน (= 4.40) รองลงมาคือ การศึกษาขอมูลขององค์กรและสอบถามความคิดเห็น 
บุคลากรในหนวยงานเพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานดานวิชาการอยูในระดับมาก(= 4.34)  ตามลําดับ สวนการจัดทําคูมือระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการอยูในระดับมาก (= 4.30) มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
 1.16  ดานการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก (=4.42) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ การประสานความรวมมือชวยเหลือของแตละกลุมสาระ
ในการคัดเลือกหนังสือเรียน อยูในระดับมาก (= 4.49) รองลงมาคือ การจัดระบบการคัดเลือกหนังสือเรียนใหเช่ือมโยงกับ
หลักสูตรสถานศึกษา อยูในระดับมาก (= 4.45) ตามลําดับ สวนการสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคุณครูในกลุมสาระเพื่อ
คัดเลือกหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียน ใหเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับสํารวจความตองการของ
ครูผูสอนในการคัดเลือกหนังสือเรียน อยูในระดับมากเทากัน (= 4.43) มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
 1.17  ดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยทีางการศึกษา  โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง (=3.18) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายขอเรียงลาํดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ มีระเบียบและวิธีการใชสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรยีนรูอยาง
ชัดเจน อยูในระดับมาก (= 3.75) รองลงมาคือ การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหครูผลิตสื่อนวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู
อยางเหมาะสม อยูในระดับปานกลาง (= 3.49) และมีการจัดอบรมหรือใหความรูแกครูผูสอนใหรูจักการบํารุงรักษาสื่อนวัตกรรม
เพื่อการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง (= 3.30) ตามลําดับ สวนมีการประสานความรวมมือของครูแตละกลุมสาระเพื่อทําสื่อ
นวัตกรรมบูรณาการของแตละกลุมสาระใหเชื่อมกันได อยูในระดับปานกลาง  (= 2.99) มีการปฏิบัตินอยที่สุด  
 2.  ผลการศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 พบวา ขอบเขตการศึกษาทั้ง 17 ดาน พบปัญหาเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว จํานวน 6 ดาน คือ ดานการพัฒนาหรือดําเนินก าร
เกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น ดานการวางแผนงานดานวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา และดานการพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู มีผลดังนี ้
 ดานที่พบปัญหาเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว จํานวน 6 ดาน ดังนี้ 
 2.1  ดานการพัฒนาหรือดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกพบวา สถานศึกษากําหนดสาระการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่นไมสอดคลองกับ
ตามความตองการของทองถิ่น รอยละ 91.04 รองลงมาคือ สถานศึกษาไมมีคูมือการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูหลักสูตร
ทองถิ่น คิดเป็นรอยละ 76.12 และสถานศึกษาไมมีเปิดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น คิดเป็นรอยละ 
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62.69 ตามลําดับ และขอที่มีคารอยละลําดับสุดทายคือ ไมพบปัญหา กับสถานศึกษาไมมีการวิเคราะห์ และประเมินผลการนํา
หลักสูตรทองถิ่นไปใช คิดเป็นรอยละ 2.98 
 2.2  ดานการวางแผนงานดานวิชาการ เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก
พบวา สถานศึกษาจัดทําแผนงานวิชาการไมสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา คิดเป็นรอยละ 85.07 รองลงมาคือ สถานศึกษาไม
เปิดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทําแผนงานวิชาการ คิดเป็นรอยละ 68.66 และ สถานศึกษาขาดการประชุมช้ีแจงทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดทําแผนงานวิชาการ คิดเป็นรอยละ 47.76 ตามลําดับ และขอที่มีคารอยละลําดับสุดทายคือ ไมพบ
ปัญหา คิดเป็นรอยละ 0.00 
 2.3  ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรกพบวา สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนโดยไมไดยึดผูเรียนเป็นสําคัญ คิดเป็นรอยละ 88.06 รองลงมาคือ 
สถานศึกษาไมสงเสริมหรือเนนการจัดการเรียนการสอนโดยเนนใหผูเรียนเกิดประสบการณ์ตรงและสามารถนําไปสูการแกปัญหาได 
คิดเป็นรอยละ 73.13 และ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมมีการติดตาม ตรวจสอบดําเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู คิดเป็น
รอยละ 40.30 ตามลําดับ และขอที่มีคารอยละลําดับสุดทายคือ ไมพบปัญหา คิดเป็นรอยละ 0.00 
 2.4  ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกพบวา สถานศึกษาขาดการประชุมช้ีแจงใหครูทราบเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรที่กําหนด คิดเป็นรอยละ 97.01 รองลงมาคือ สถานศึกษาขาดการสงเสริมใหครู
ดําเนินการวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอนโดยเนนการประเมินตามสภาพจริง  คิดเป็นรอยละ 74.63 และ สถานศึ กษา
ไมไดจัดใหมีการอบรมหรือเชิญวิทยากรมาใหความรูแกครูเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลตามความเหมาะสมและตรงตามมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวช้ีวัด คิดเป็นรอยละ 67.16 ตามลําดับ และขอที่มีคารอยละลําดับสุดทายคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมได
ทําการวัดผลและประเมินผลแตละรายวิชาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา กลุมสาระการเรียนรู แผนการจัดการเรียนรู และ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู และ ไมพบปัญหา คิดเป็นรอยละ 0.00 
 2.5  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับแรกพบวา สถานศึกษาขาดการสํารวจสภาพปัญหาเพื่อพัฒนางานวิจัยในช้ันเรียน คิดเป็นรอยละ 92.54 
รองลงมาคือ สถานศึกษาขาดการกําหนดนโยบายและแนวทางการใชงานวิจัยเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและกระบวนการ
ทํางานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นรอยละ 76.12 และสถานศึกษาขาดการประชุม เพื่อกําหนดเปูาหมาย
นโยบายในการวางแผนสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน คิดเป็นรอยละ 58.21 ตามลําดับ และขอที่มีคารอยละลําดับสุดทายคือ ไมพบ
ปัญหา คิดเป็นรอยละ 1.49 
 2.6  ดานการพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรยีนรู เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดบัคาเฉลีย่จากมากไปหานอย 3 ลําดับ
แรกพบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดการสํารวจแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา คิดเป็นรอยละ 92.54 รองลงมาคือ สถานศึกษาขาดการใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามา
ใชในกระบวนการจัดการเรียนรู คิดเป็นรอยละ 65.67 และสถานศึกษาขาดการจัดตั้งแหลงเรียนรูและพัฒนาใหเกิดองค์ความรูและ
ประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น คิดเป็นรอยละ 58.21 ตามลําดับ และขอที่มีคารอยละลําดับสุดทายคือ สถานศึกษาไมมี
วิทยากรทองถิ่นที่มีความสามารถในเรื่องตาง ๆ มาจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน คิดเป็นรอยละ 2.99 
 ดานที่ไมพบปัญหามีจํานวน 11 ดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการแนะแนว พบวา ไมพบปัญหามากที่สุด 
คิดเป็นรอยละ 95.52 รองลงมาคือ ดานการสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครั ว องค์กร หนวยงาน สถาน
ประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา พบวา ไมพบปัญหา คิดเป็นรอยละ 91.04 และดานการประสานความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น พบวา ไมพบปัญหา คิดเป็นรอยละ 88.06ตามลําดับ สวนดานการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา พบวา ไมพบปัญหา คิดเป็นรอยละ 86.58 ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู พบวา  ไมพบปัญหา คิดเป็นรอยละ 
86.57 ดานการนิเทศการศึกษา กับดานการสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ พบวา ไมพบปัญหาเทากัน คิดเป็นรอยละ 
85.07 ดานการจัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา กับดานการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีทาง



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 41 
 

การศึกษา พบวา ไมพบปัญหาเทากัน คิดเป็นรอยละ 83.58 สวนดานการจัดทําระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการ
ของสถานศึกษา พบวา ไมพบปัญหานอยท่ีสุด คิดเป็นรอยละ 79.10 
 3.  ผลการศึกษาแนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการสัมภาษณ์ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน พบวา ดานที่มีปัญหาเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว จํานวน 6 ดาน สรุป
ผลได ดังนี ้
 3.1  ดานการพัฒนาและกําหนดสาระการเรียนรูหลักสูตรทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนวทางวา สถานศึกษาตอง
ดําเนินการใหทุกฝุายที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดมีสวนรวมในการจัดทําสาระของหลักสูตรและดึงศักยภาพของชุมชนใหมีสวนรวม 
สํารวจความตองการของชุมชนและความตองการของผูเรียนเพื่อใหเกิดการพัฒนาและกระบวนเรียนรูที่เหมาะสมตรงตามความ
ตองการของชุมชน 
 3.2  ดานการจัดทําแผนงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนวทางวา สถานศึกษาตองดําเนินการใหสอดคลองกับของ
ทองถิ่นและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโดยผานความเหน็ชอบจากผูมีสวนเกี่ยวของ มีการะดมความคิด การนิเทศติดตามจาก
ฝุายบริหาร เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรค มีการดําเนินงานและนําผลไปพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหเกิดการ
ดําเนินการพัฒนาตามแผนงานอยางตอเนื่อง 
 3.3  ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนวทางวาสถานศึกษาควรจัดใหมีการวางแผน
รวมกันของคณะครูและบุคลากรเพื่อใหเกิดความตระหนักและเขาใจการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป็นสําคัญโดยมีการพัฒนา
บุคลากรและใชแหลงเรียนรูในทองถิ่นเพื่อใหผูเรียนไดรับประสบการณ์ตรงซึ่งจะทําใหผูเรียนมีทักษะการคิด มีการนิเทศติดตาม
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนเป็นรายบุคคลและมีการสรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําไปประเมินและพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนรู 
 3.4  ดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนวทางวา สถานศึกษาควร
มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวัดผลและประเมินผลระดับสถานศึกษาและใหบุคลากรทุกคนเขาใจในวิธีการวัดผล มีคูมือ
การวัดผลประเมินผล มีการกําหนดเปูาหมายคุณภาพของผูเรียน มีการจัดตั้งกลุม PLC เพื่อวิเคราะห์หลักเกณฑ์ วิธีการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง และมีการนิเทศติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 3.5  ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนวทางวา สถานศึกษาควรสงเสริม
ใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีการวางแผนเพื่อกําหนดเปูาหมายแนวทางในการดําเนินการ ประชุมคณะครูและบุคลากรใหมี
ความรูและเห็นความสําคัญของการทําวิจัยใจช้ันเรียน มีกลยุทธ์ในการดําเนินงานและจัดตั้งคณะกรรมการ สรางทีมงานแ ละ
บุคลากรที่มีความรูเพื่อคอยใหคําปรึกษา จนทําใหมีงานวิจัยที่เป็นแบบอยางและสามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไดจริง 
 3.6  ดานการพัฒนาสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนวทางวา สถานศึกษาควรจัดใหมีการประชุมช้ีแจง
ครูเพื่อสรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญของแหลงเรียนรูที่มีตอการพัฒนาการเรียนการสอนของผูเรียน มีการจัดแหลงเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอยางเพียงพอโดยมีการรวบรวมแหลงเรียนรูเป็นขอมูลสารสนเทศเพื่อใหงายตอการศึกษาพรอม
กับสงเสริมใหครูพัฒนาแหลงเรียนรูโดยจัดเป็นสื่อการเรียนรู 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 มีผลการศึกษาท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้ 
 1.  สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
โดยรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา สถานศึกษาใหความสําคัญกับงานวิชาการวาเป็นงานหลักของการบริหารงาน เห็น
ไดจากการใหความสําคัญตอการคัดเลือกหนังสือเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยว กับงานดาน
วิชาการของสถานศึกษาและการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น  เพื่อใหการปฏิบัติงาน
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ถูกตองสอดคลองกับนโยบายและระเบียบของราชการกําหนด การดําเนินการดังกลาวเป็นไปตามแนวทางการศึกษาของ ชนาภัทร 
เพ็งปั้น (2559 : 10) ที่กลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานวิชาการวา งานวิชาการ เป็นงานที่สําคัญและเป็นงานหลักในการ
บริหารของสถานศึกษา คือ มุงใหการเรียนการสอนของสถานศึกษาประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษายัง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ หทัย ศิริพัน (2558 : 89) ที่ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบาน
กระทุมลม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เป็นเพราะ
สถานศึกษาใหความสําคัญตองานวิชาการ โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับนโยบายทางการศึกษา และตรงตาม
ความตองการของผูเรียน และผลการศึกษาของ พิมพร วงศ์จันทร์ (2559 : 51) ที่ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
ทานผูหญิงวิไล อมาตยกุล (บานเปิงเคลิ้ง) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 แลวพบวา สภาพการ
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษามีการปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะสถานศึกษาวางแผนหรือกําหนดโครงการให
ความเหมาะสมกับหลักสูตร ทั้งนี้มีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใหสอดคลองกับเนื้อหาสาระการ
เรียนการสอนและมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและความรอบรู และมีการวิจัยเป็นสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู มีการสงเสริมใหครูนําผลที่ไดจาก
การวัดผลและประเมินผลมาปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเอง  
 2.  ปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
พบวา ขอบเขตการศึกษาทั้ง 17 ดาน พบปัญหาเกินเกณฑ์ที่ตั้งไว จํานวน 6 ดาน ไดแก 1) ดานการพัฒนาและกําหนดสาระการ
เรียนรูหลักสูตรทองถิ่น 2) ดานการจัดทําแผนงานวิชาการ 3) ดานการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 4) ดานการวัดผล 
ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 5) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 6) ดานการพัฒนา
สงเสริมใหมีแหลงเรียนรู  
 3.  แนวทางการบริหารวิชาการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึ กษาตาก          
เขต 2 คือ เปิดโอกาสใหชุมชนและครูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น มีการวางแผนรวมกันของผูบริหารและครูผูสอน
เพื่อใหเกิดความตระหนักและเขาใจการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเป็นสําคัญ โดยมีการพัฒนาบุคลากรและใชแหลงเรียนรูในทองถิ่น 
ซึ่งสงผลใหผูเรียนไดรับประสบการณ์ตรง พรอมทั้งมีการจัดตั้งกลุม PLC เพื่อวิเคราะห์หลักเกณฑ์ ระเบียบวิธีวิจัยและวัดผล
การศึกษาตามสภาพจริง และมีการนิเทศและมีการติดตามผลหลังดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนเพื่อพัฒนาหลักสตูรทองถิ่นของโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการใชแหลงเรียนรูเพื่อพัฒนาการจดัการเรยีนรูของโรงเรยีนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนากระบวนการวดัและประเมินผลการเรยีนรู ของโรงเรยีนบานแมอุสุวทิยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.นลธวัช  ยุทธวงศ์ กรรมการที่ปรึกษา และอาจารย์ ดร.สุบัน  
พรเวียง ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ ท่ีไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนําจนการคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณ์ 
ผูศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา  ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานผลการศึกษา 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 43 
 

 ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.สุรพงศ์ แสงสีมุข อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ผูชวย
ศาสตราจารย์ ดร.ประจบ ขวัญมั่น อาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นาย
มานะ โตสมบัติ ผูอํานวยการโรงเรียนบานแมอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ที่เสียสละเวลา
ในการใหขอมูลที่เป็นประโยชน์อยางมากตอการศึกษาครั้งนี้  
 สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็น
ประโยชน์ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษา ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ โควิด-19 เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับเด็กชาวเขาเผามง ในตําบลรวมไทยพัฒนา  จังหวัดตาก  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใช
แบบสอบถาม และการวิเคราะห์เอกสาร วิเคราะห์ขอมูล โดยใชคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบวา  
 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ โควิด -19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ใหกับเด็กชาวเขาเผามง ในตําบล รวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก   
 1. ผลการศึกษาสภาพและความตองการ  ในการบริหารการศึกษา ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ โควิด -19 เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับเด็กชาวเขาเผามง ในตําบลรวมไทยพัฒนา  จังหวัดตาก ดานการจัดการเรียนการสอน  1) ครู
ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรยีนรูใหกับนักเรียน  2) เพิ่มบทบาทผูปกครองในการรวมจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน  3) ใชวิธีการวัดผล
และประเมินผลอยางหลากหลาย 
 ดานความพรอมของผูปกครองนักเรียน 1) ความพรอมดานความรูและทักษะในการเรียนรูรวมกับนักเรียนอยูในระดับ 
นอยที่สุด 2) ความพรอมดานเวลาที่ใชการเรียนรูรวมกับนักเรียนอยูในระดับ นอยที่สุด 3) ความพรอมดานอุปกรณ์พื้นฐานใชในการ
จัดการเรียนรูแบบออนไลน์ หรือ DLTV  อยูในระดับ นอย 
 2. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานการณ์  โควิด -19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ใหกับเด็กชาวเขาเผามง ในตําบล รวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก  พบวาแนวทางการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในสถานการณ์ โควิด 
-19 มี 3 แนวทางดังนี้ 1) ใชแบบฝึกแบบบูรณาการ 2) ใชกลุมพี่ชวยนอง เพื่อนชวยเพื่อน 3) ใช DLTV 4) ใชสื่อออนไลน์ 
 
คําสําคัญ :  การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สถานการณ์ โควิด -19 / ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  
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ABSTRACT 
 The purposes of the research: to study Administration of basic education in the Covid19 situation to 
reduce educational disparities for Hmong hill tribe children of Ruamthaipattana Subdictrict in Tak Province. 
The research collected data by an interview and data analysis.  The statistics analysis for data were mean and 
standard deviation. Analysis of the research found that 
  The  studied  of  components  of  administration of basic education in the Covid19 situation               
1. The studied of status and needs for administration of basic education in the Covid19 situation to reduce 
inequality educational activities for Hmong hill tribe children of Ruamthaipattana Subdictrict in Tak Province.  
 Academic part 1) Improving the Way Students Learn. 2) To increase a parent's role in their child's 
education. 3) To use a variety of measurement and evaluation methods. 
 The readiness of the parents part 1) Readiness in knowledge and the skills to learn together with the 
students are at the lowest level 2) Readiness in knowledge and the skills to learn together with the students 
are at the lowest level 3) Basic equipment readiness used to manage DLTV online learning or at a low level 
  2. The studied of components of Administration of basic education in the Covid19 situation to reduce 
inequality educational activities for Hmong hill tribe children of Ruamthaipattana Subdictrict in Tak Province 
.Found that there are 3 components as 1) To use integration by practice 2) Elders help youngers , Friends 
help friends 3) To use DLTV 4) To use online media 
  
Keywords: administration of basic education / Covid19 situation / educational disparities  
 
บทนํา 
 การจัดการศึกษาของรัฐที่ผานมายังไมสามารถจัดการศึกษาใหเทาเทียมกัน อยางมีคุณภาพและทั่วถึงทุกพื้นที่ โดยเฉพาะ
ในเขตพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร เนื่องมาจากสภาพบริบทของชุมชนมีความแตกตางกันทางดานวัฒนธรรม ความเช่ือ และการ
ดํารงชีวิต การใชภาษาไทยในการติดตอสื่อสาร ชุมชนที่ผูปกครองมีฐานะยากจน ผูปกครองไมใหความสําคัญกับการศึกษา เกิด
ความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาระหวางชุมชนเมืองและชุมชนชนบทโดยเฉพาะในเขตชนเผา อยางชัดเจนโดยดูจากผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2, 2563 หนา 15-30) 
 การระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 สงผลตอระบบการศึกษาเป็นอยางมาก ตั้งแตเช้ือไวรัสเริ่มระบาดในประเทศจีน
ปลายปีที่แลวจนถึงปัจจุบัน UNESCO รายงานวารัฐบาล 191 ประเทศทั่วโลก ประกาศปิดสถานศึกษาทั้งประเทศ มีผูเรียนไดรับ
ผลกระทบกวา 1.5 พันลานคน มากกวารอยละ 90 ของผูเรียนทั้งหมด สําหรับประเทศไทยสถานการณ์การระบาดเกิดขึ้นในชวง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานปิดภาคเรียน โดยในชวงตนเดือนเมษายน  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหเลื่อนวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 
ไปเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ไทยจึงมีโอกาสทบทวนบทเรียนจากตางประเทศเพื่อเตรียมตัวใหพรอมในการจัดการเรียนการสอน
รูปแบบใหมท่ีสอดรับกับมาตรการปูองกันการระบาด พรอมกับเตรียมมาตรการตาง ๆ เพื่อปูองกันไมใหผูเรียนไดรับผลกระทบจาก
รูปแบบการเรียนที่เปลี่ยนไป ชวงการระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 หลายประเทศใชวิธีการสอนทางไกล ไมวาจะเป็นการสอน
ออนไลน์ผาน Massive Open Online Courseware (MOOC) หรือแอปพลิเคชันที่ชวยใหครูสอนในหองเรียนเสมือน (Virtual 
Classroom) หรือใชการถายทอดการสอนผานสัญญาณโทรทัศน์ เพื่อใหเด็กเรียนตอท่ีบานไดขณะปิดโรงเรียน แตการใชวิธีดังกลาว
ทําใหเด็กบางกลุมโดยเฉพาะเด็กในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเสียเปรียบ เพราะไมมีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บาน นอกจากนี้ ในการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เด็กจําเป็นตองไดรับการเอาใจใส การเรียนที่บานจึงเป็นการผลักภาระใหผูปกครอง อาจทําใหเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นหากผูปกครองไมมีความพรอมในการชวยเหลือบุตรหลานของตนในการเรียน (พงศ์ทัศ  วนิชานันท์, 
2563, ออนไลน์) 
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เพื่อปูองกันไมใหเด็กที่ไมมีความพรอมเสียโอกาส รัฐบาลของหลายประเทศไดจัดหาอุปกรณ์การเรียนใหแกเด็กกลุม
ดังกลาว เชน รัฐบาลฮองกงใหโรงเรียนสํารวจความพรอมนักเรียน และจัดหาคอมพิวเตอร์ใหนักเรียนยืมเรียน รัฐนิวยอร์กเตรียม 
iPad พรอมอินเทอร์เน็ตใหนักเรียนยืมกวา 3 แสนเครื่อง และรัฐแคลิฟอร์เนียรวมมือกับบริษัท Google จัดหา Chromebooks 
และ Mobile Hotspot ใหนักเรียน รวมทั้งออกคูมือใหผูปกครองสามารถชวยเหลือเด็กในการใชอุปกรณ ์
ประเทศไทยยังมีขอจํากัดในการเรียนทางไกลคอนขางสูง ขอมูลของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ ( ITU) บงช้ีวา สัดสวน
ของครัวเรือนท่ีมีคอมพิวเตอร์คอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยของประเทศพัฒนาแลว นอกจากนี้ การสํารวจของสํานักงาน
สถิติแหงชาติยังสะทอนใหเห็นความเหลื่อมล้ําสูงในการเขาถึงอุปกรณ์ดิจิทัล โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีฐานะยากจน และครัวเรือนภา
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยิ่งไปกวานั้น ยังมีนักเรียนกวา 8 หมื่นคน อยูในพื้นที่ที่ไฟฟูาเขาไมถึง ดังนั้น รัฐบาลตองสํารวจความพรอม
ของครัวเรือนเด็ก และมีมาตรการที่หลากหลายเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาถึงการเรียนทางไกลของเด็กที่มีสภาพความขาด
แคลนแตกตางกันนอกจากนี้ ควรเรงสํารวจความพรอมในการเขาถึงการเรียนทางไกลของเด็ก เพื่อเตรียมอุปกรณ์หรือสื่อการเรียน
ใหเหมาะสมกับบริบทของครอบครัวเด็กที่แตกตางกัน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษา ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ โควิด -19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับ
เด็กชาวเขาเผามง ในตําบลรวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก   
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ผูวิจัยไดเรียบเรียงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไวดังนี้   
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีประด็นดังนี้ 1.1 การสอนแบบออนไลน์                
1.2 การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 1.3 การสอนแบบบูรณาการ และ1.4 การพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพผูเรียน มีประด็นดังนี้ 2.1 หลักการมีสวนรวมในการพัฒนาผูเรยีน 2.2 การใชแฟูม
สะสมงานเพื่อพัฒนาผูเรียน และ2.3 การวัดและประเมินผล 
 3. บริบทของโรงเรียนในตําบลรวมไทยพัฒนา มีประด็นดังนี ้3.1 วิถีชีวิตชนเผา 3.2 ความเหลือ่มล้ําทางการศึกษาและ
3.3 แนวทางพัฒนาการศึกษาของนักเรียนชนเผา 
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ โควิด -19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับเด็ก
ชาวเขาเผามง ในตําบลรวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี ้
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้  ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูปกครองนักเรียน (ครอบครัวละ 1 คน) ในเขต
ตําบลรวมไทยพัฒนา จํานวน 2,145 คน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และผูปกครองนักเรียน ที่ไดจากการใชตาราง
ของเครจซีและมอร์แกน ทําการสุมแบบแบงช้ัน  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 326 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก แบบสอบถาม แบงเป็น 3 ตอน  ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เป็นแบบกําหนดคําตอบใหเลือก  (Multiple Choices) 
  ตอนท่ี 2 การบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานการณ์ โควิด -19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับ
เด็กชาวเขาเผามง ในตําบลรวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)  
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 ตอนท่ี 3  แนวทางการบริหารการศึกษา ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ โควิด -19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการ
ศึกษาใหกับเด็กชาวเขาเผามง  ในตําบลรวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก   

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ตามลําดับดังนี้ 
 1.  คณะผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมขอมูลถึงผูอํานวยการสถานศึกษาในตําบลรวมไทยพัฒนา 
 2. คณะผูวิจัยสงแบบสอบถาม ไปถึงผูอํานวยการสถานศึกษาที่เป็นกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ใหดําเนินการแจกแบบสอบถามใหกับผูใหขอมูลและเก็บรวบรวมสงคืนผูวิจัย     

3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืน มาตรวจสอบความครบถวน ถูกตองของการตอบ เพื่อนําไปวิเคราะห์ขอมูลตอไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห์ขอมูลดังนี้ 
 1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาคารอยละ 
 2. ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ โควิด -19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับ
เด็กชาวเขาเผามง ในตําบลรวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก วิเคราะห์ขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3. ขอมูลแนวทางการบริหารการศึกษา ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ โควิด -19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับ
เด็กชาวเขาเผามง ในตําบลรวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก วิเคราะห์ขอมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษา ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด -19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ใหกับเด็กชาวเขาเผามง ในตําบลรวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก   
 1. ผลการศึกษาสภาพและความตองการ  ในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ โควิด -19 เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับเด็กชาวเขาเผามง ในตําบลรวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก พบวา  
 ดานการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง 1) ครูปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูใหกับ
นักเรียน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ์การแพรระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยจัดวิธีการเรียนรูที่เพิ่มทักษะใหกับนักเรียน
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 2) เพิ่มบทบาทผูปกครองในการรวมจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน โดยการใหผูปกครองกํากับติดตาม
ดูแลการเรียนรูของผูเรียน 3) ใชวิธีการวัดผลและประเมินผลอยางหลากหลายเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลอยางรอบดาน 
 ดานความพรอมของผูปกครองนักเรียน  ในภาพพบวาอยูในระดับนอยที่สุด 1) ความพรอมดานความรูและทักษะในการ
เรียนรูรวมกับนักเรียน โดยใหผูปกครองรวมจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนอยู ในระดับ นอยที่สุด 2) ความพรอมดานเวลาที่ใชการ
เรียนรูรวมกับนักเรียน ไมมีความพรอมเพราะตองประกอบอาชีพ  โดยการจัดสรรเวลาเพื่อดูแลการเรียนรูของนักเรียน อยูในระดับ 
นอยที่สุด 3) ความพรอมดานอุปกรณ์พื้นฐานท่ีจําเป็นตองใช ในการจัดการเรียนรูแบบออนไลน์ หรือ DLTV  ทุกครัวเรือนขาดความ
พรอมทางดานนี้เนื่องจากฐานะคอนขางยากจนอยูในระดับ นอย 
 2. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณโ์ควิด -19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับเด็ก
ชาวเขาเผามง ในตําบล รวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก พบวาแนวทางการบริหารการศึกษา ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ โควิด -19 มี 3 แนวทาง
ดังนี ้1) ใชแบบฝึกแบบบูรณาการ โดยใหมีเนื้อหาครอบคลุมรายวิชาหลักและเกิดความเช่ือมโยงในการเรียนรู 2) ใชกลุมพี่ชวยนอง เพื่อน
ชวยเพื่อนเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน โดยการใชแฟูมขอมูลที่ครูตองจัดตามตารางการเรียนรูเพื่อเตรียมใหกับนักเรียนเป็นรายสัปดาห์  
3) ใช DLTV โดยใหนักเรียนเรียนรูตามตารางสอน 4) ใชสื่อออนไลน์ ที่นักเรียนสามารถเขาถึง WIFI และทําการสืบคนขอมูลได 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาสภาพและความตองการ  ในการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์ โควิด -19 เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับเด็กชาวเขาเผามง ในตําบลรวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก  พบวา  
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 ดานการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมพบวาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะวา  ครูไดรับนโยบายจากหนวยงาน
ตนสังกัดในการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ์การแพรระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยจัด
วิธีการเรียนรูที่เพิ่มทักษะใหกับนักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองอยางเหมาะสมตามบริบท  การเพิ่มบทบาทใหกับผูปกครองในการ
รวมจัดการเรียนรูใหกับนักเรียน โดยการใหผูปกครองกํากับติดตามดูแลการเรียนรูของผูเรียนอยางตอเนื่อง รวมถึงการใชวิธีการวัดผลและ
ประเมินผลอยางหลากหลายเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลอยางรอบดาน รวมถึงการประเมินที่สอดคลองเหมาะสมกับสถวิธีการจัดการเรียนรู 
 ดานความพรอมของผูปกครองนักเรียน ในภาพพบวาอยูในระดับนอยที่สุด  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา ผูปกครองมีความพรอม
ดานความรูและทักษะในการเรียนรูรวมกับนักเรียนคอนขางนอย โดยเฉพาะทักษะการสืบคนขอมูล  รวมไปถึงความพรอมดานเวลาที่ใช
การเรียนรูรวมกับนักเรียน ผูปกครองสวนใหญแทบไมมีความพรอมเพราะตองประกอบอาชีพ ทําใหการจัดสรรเวลาเพื่อดูแลการเรียนรู
ของนักเรียน เป็นไปไดคอนขางยาก  สําหรับความพรอมดานอุปกรณ์พื้นฐานท่ีจําเป็นตองใช ในการจัดการเรียนรูแบบออนไลน์ หรือ 
DLTV ทุกครัวเรือนขาดความพรอมทางดานนี้เนื่องจากฐานะคอนขางยากจนหรืออุปกรณ์ที่มีอยูก็ไมรองรับกับเทคโนโลยีที่ใช 
 2. ผลการศึกษาแนวทางการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานการณ์ โควิด -19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
ใหกับเด็กชาวเขาเผามง ในตําบล รวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก พบวา มี 3 แนวทางดังนี้ 1) ใชแบบฝึกแบบบูรณาการ โดยใหมี
เนื้อหาครอบคลุมรายวิชาหลักและเกิดความเช่ือมโยงในการเรียนรู ของผูเรียน โดยที่ครูมีหนาที่กระตุนใหผูเรียนเกิดการใฝุเรียนรู 
2) การใชกลุมพี่ชวยนอง เพื่อนชวยเพื่อนเพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูรวมกัน โดยการใชแฟูมขอมูลที่ครูตองจัดตามตารางการเรียนรู
เพื่อเตรียมใหกับนักเรียนเป็นรายสัปดาห์  3) ใช DLTV โดยใหนักเรียนเรียนรูตามตารางสอน 4) ใชสื่อออนไลน์ ที่นักเรียนสามารถ
เขาถึง WIFI และทําการสืบคนขอมูลได ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวา ในสถานการณ์โควิด -19 มีขอจํากัดมากพอสมควรในการพบปะ
พูดคุยระหวางครูกับนักเรียน ตองมีการเวนระยะหางทางสังคมที่เหมาะสมเพื่อปูองกันการแพรกระจายของเช้ือโรค จึงจําเป็นที่
กระบวนการบริหารเพื่อจัดการเรียนรูใหไดแนวทางที่เหมาะสมที่สุดเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในพื้นที่ที่มีนักเรียนชนเผา ไดนําแนวทางการบริหารการศึกษา                 
ขั้นพื้นฐานในสถานการณ์โควิด -19 เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาใหกับนักเรียน  

 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษานํารูปแบบการพัฒนานวัตกรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา ใหกับผูที่ดอยโอกาส 
 2. ควรเปิดโอกาสใหผูที่มีเครือขายของสัญญาณ WIFI เขามารวมพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน และผูที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษาใหเด็กชาวเขาเผามง ในตําบลรวมไทยพัฒนา จังหวัดตาก ทุกทานมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอยางยิ่งวา งานวิจัย
นี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผูวิจัยมุงหวัง และกอใหเกิดประโยชน์ตอสถานศึกษาและผูเรียนในเขตพื้นท่ีสูงในอนาคตตอไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2. (2563). ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาติ (Onet ปีการศึกษา 2562).  
 เอกสารอัดสําเนา. 
พงศ์ทัศ  วนิชานันท์. (2563). จัดการเรียนการสอนอย่างไรในสถานการณ์ โควิด-19 : จากบทเรียนต่างประเทศสู่ 

การจัดการเรียนรู้ของไทย. สืบคน 11 พฤษภาคม 2563. จาก. https://tdri.or.th/2020/05/basic-education- 
 in-covid-19-crisis-reopening-school-after-lockdown/  

https://tdri.or.th/2020/05/basic-education-%20%09in-covid-19-crisis-reopening-school-after-lockdown/
https://tdri.or.th/2020/05/basic-education-%20%09in-covid-19-crisis-reopening-school-after-lockdown/


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 49 
 

การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  

The Management of Inclusive Education of Thanomratbumrung 
School under Secondary Educational Service Area Office 38 

 
 

ธดล สาบุ่ง 1 และนลธวัช ยุทธวงศ์2 
Thadol Sabung and Nontawat Yuttawong                                                                                                                           

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยมีประชากรและแหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการโรงเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และผูปกครองนักเรียน รวมทั้งสิ้น จํานวน 174 คน เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการศึกษาพบวา 
 1. การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบวา 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานนักเรียน อยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และดานเครื่องมือ อยูในระดับนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ตามลําดับ       
 2. ขอเสนอแนะการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 พบวา 1) ดานนักเรียน คือ โรงเรียนตองสรางเจตคติที่ดีใหบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดการยอมรับตอนักเรียนพิเศษ ตองเตรียม
ความพรอมดานวิชาการสําหรับนักเรียนพิเศษเพื่อการเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป และตองใหความรูแกนักเรียนทั่วไปเพื่อให
สามารถปฏิบัติตนตอนักเรียนพิเศษอยางถูกตอง 2) ดานสภาพแวดลอม คือ โรงเรียนตองจัดใหนักเรียนพิเศษไดเขาเรียนรวมกับ
นักเรียนทั่วไปในช้ันเรียน ตองปรับสภาพหองเรียนใหเหมาะสม มีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวก พรอมที่จะจัดการ
เรียนรูใหกับนักเรียนพิเศษเรียนรวมกับนักเรียนท่ัวไป และตองจัดบริเวณภายในโรงเรียนเพื่อการพักผอนใหกับนักเรียนพิเศษ เชน 
สนามเด็กเลน/สวนหยอม และอื่น ๆ 3) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน คือ โรงเรียนตองจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP) 
ตองพัฒนานักเรียนพิเศษรวมกับนักเรียนทั่วไปตามแผนที่กําหนดไว และตองมีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนที่สอดคลองกับ
สภาพของนักเรียนพิเศษเป็นรายบุคคล และมีการรายงานความกาวหนาของผลการเรียน 4) ดานเครื่องมือ คือ โรงเรียนตองมี
วิธีการในการใชสื่อ เทคนิค และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนพิเศษรวมกับนักเรียนทั่วไป  ตองจัดหาสื่อ 
อุปกรณ์ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม และสอดคลองตามที่ระบุไวในแผน และตองผลิตสื่อเพื่อใชในการจัดการ
เรียนการสอนใหกับนักเรียนพิเศษ 
 
 คําสําคัญ : การจัดการ, การเรียนรวม   
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Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations on the 
management of inclusive education of Thanomratbumrung School under Secondary Educational Service Area 
Office 38. The population and the data source of the research were 174 experts, school director, teacher civil 
service and educational personnel, basic education committees, and parents of students. The research 
instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, and content analysis. 
 The findings of the research indicated that; 
 1. On the whole, the management of inclusive education of Thanomratbumrung School under 
Secondary Educational Service Area Office 38 seemed to be at the high level. When each side was considered 
based on arithmetic means arranged in descending order, it was found that all sides were at the high level; 
that is, students, learning environments, teaching and learning activities, and equipment for learning 
respectively.        
 2. In terms of the recommendations on the management of inclusive education of 
Thanomratbumrung School under Secondary Educational Service Area Office 38, it can be said that; 1) in 
terms of students, the school should encourage teacher civil service and educational personnel to develop 
positive attitudes to be accepted by students with special needs. In addition, teacher civil service and 
educational personnel should have the academic ability to help students with special needs to learn with 
other students and give advice to other students to correctly treat students with special needs. 2) For 
learning environments, the school should encourage teachers to prepare students with special needs for 
learning with other students in a general education classroom. Moreover, the teachers should design a 
classroom with sufficient light and plenty of air, and provide students with special needs with some spaces 
inside school where they can go to relax such as playground, small garden, and so forth. 3) For teaching and 
learning activities, the school should Individualized Education Program (IEP) to develop skills of students with 
special needs together with other students according to the program or the plan. Moreover, the school 
should focus on using assessment and evaluation strategies that are fair to students with special needs 
individually, including writing the learning progress report. 4) In terms of equipment for learning, the school 
should focus on using media, techniques, and teaching and learning activities to develop skills of students 
with special needs together with other students. In addition,         the school should encourage the teachers 
to prepare materials and equipment for learning according to the plan, and also design learning media for 
students with special needs. 
 
Keywords : Management, Inclusive Education  
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บทนํา 
 การศึกษามีความสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มาก ตามหลักสิทธิมนุษยชนคนไทยทุกคนตองไดรับการศึกษา
พัฒนาใหเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ปีพุทธศักราช 2560 หมวด 5 หนาที่ของรัฐ เลมที่ 134 
ตอนที่ 40 ก (ราชกิจจานุเบกษา : 14) มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแตกอนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ
การศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมและสนับสนุน  ให
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย รัฐตองดําเนินการใหประชาชนไดรับการศึกษาตาม
ความตองการในระบบตาง ๆ รวมทั้งสงเสริม ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องค์กรปกครองสวน
ทองถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศึกษา 
ดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอย  ตองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และการดําเนินการและตรวจสอบการดําเนินการ  ใหเป็นไปตามแผนการศึกษาแหงชาติดวย 
การศึกษาทั้งปวงตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได  ตามความถนัดของตน และมีความ
รับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  หมวด 1บททั่วไป กําหนดความมุงหมายและหลักการจัดการศึกษาสําหรับคนไทย
ทุกคนไว ในมาตรา 6 วา การจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนใหเป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ทั้งนี้ไดกลาวถึง
คนที่มีความบกพรองทุกประเภทไว ในหมวด 2 วาดวยสิทธิ และหนาที่ทางการศึกษา ในมาตรา 10 วรรคสอง ที่กําหนดวา การ
จัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่มีความบกพรอง ทางดานรางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู หรือ
บุคคลซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือผูดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาว มีสิทธิ และโอกาสไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานเป็นพิเศษ และในวรรคสาม กลาววา การจัดการศึกษาสําหรับคนท่ีมีความบกพรองในวรรคสอง ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบ
ความพิการโดยไมเสียคาใชจาย และใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิไดรับ สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อบริการ และความชวยเหลืออื่นใดทาง
การศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนที่มีความ
บกพรอง พ.ศ. 2551 หมวด 1 มาตรา 5 (1) (2) (3) ที่วาดวยสิทธิและหนาท่ีทางการศึกษาสําหรับคนที่มีความบกพรอง เพื่อเป็นการ
รองรับเด็กที่มีความบกพรองทุกคนทุกประเภทที่อยากเรียนใหไดเขาเรียน ซึ่งใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  ในมาตรา 37 (1) ที่กําหนดวาใหโรงเรียน และศูนย์
การศึกษาพิเศษ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเมื่อเขตพื้นที่การศึกษา
ใดมีความพรอม ใหสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษใหการสนับสนุนเขตพื้นที่การศกึษานั้น จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับบุคคลที่
มีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพ 
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 มาตรา 12 ใหกระทรวงศึกษาธิการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา องค์กร
ปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นพิเศษสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางรางกาย  จิตใจสติปัญญาอารมณ์ 
สังคม การสื่อสารและการเรียนรู หรือมีรางกายพิการหรือทุพพลภาพหรือเด็กซึ่งไมสามารถพึ่งตนเองได หรือไมมีผูดูแลหรือดอย
โอกาสหรือเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการศึกษาภาคบังคับดวยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม รวมทั้งการไดรับสิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความชวยเหลืออื่นใดตามความจําเป็นเพื่อประกันโอกาสและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษา
ภาคบังคับ 
 เพื่อใหการพัฒนาเด็กและเยาวชนพิการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง สอดคลองตามเจตนารมณ์ที่กําหนดไวใน
กฎหมาย พระราชบัญญัติ และนโยบายที่เกี่ยวของอยางมีประสทิธิภาพตั้งอยูบนฐานสทิธิมนุษยชนท่ีแทจริง สํานักงานการศึกษาข้ัน
พื้นฐานไดดําเนินการจัดโครงการโรงเรียนจัดการเรียนรวม เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กพิการไดเรียนรวมกับเด็กทั่วไป
ตั้งแตปีการศึกษา 2547 โดยใชโครงสรางซีส (SEAT Framework) โดยที่ S : Students = นักเรียน, E : Environment = 
สภาพแวดลอม, A : Activities = กิจกรรมการเรียนการสอน, T : Tools = เครื่องมือ ทั้งนี้โรงเรียนสามารถปรับเปลี่ยนกลไกการ
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บริหารตามบริบทของแตละโรงเรียน โดยไดรับความรวมมือจากเครือขายทุกฝุายที่เกี่ยวของทั้งในและนอกสถานศึกษา ซึ่งแสดงถึง
การบริหารที่มีความยืดหยุนและคมชัดในการดําเนินงาน ทั้งในระดับช้ันเรียนรวมและโรงเรียนทั้งระบบ โดยมีเปูาหมายเพื่อเพิ่ม
โอกาสใหเด็กพิการทุกคนไดเขาเรียนและเรียนในโรงเรียนใกลบาน คุณภาพของการจัดการศึกษาเรียนรวมจึงเป็นตัวช้ีวัดที่สําคัญ
อยางหนึ่งของคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2550 : 7) 
 ในการจัดการศึกษาพิเศษและการดําเนินงานการเรียนรวมนั้น จะตองจัดการอยางเป็นระบบ ตั้งแตระดับชาติไปจนถึง
ระดับทองถิ่น ตองมีกฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ นโยบาย แนวปฏิบัติ จาก สวนกลางลงไปจนถึงระดับผูปฏิบัติ จะตองกําหนด
บทบาทของบุคลากรที่จะชวยกันทางานการจัดการ ดานการเงิน การงบประมาณ ตลอดจนจัดเตรียมเครื่องมือ และสถานที่ให
พรอมในการจัดการเรียน รวม เหนือสิ่งอ่ืนใดคือการใหการศึกษาแกบุคลากรที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูปกครองและสาธารณชน เพราะ
ถาบุคคลดังกลาวไมเขาใจเด็ก ไมเขาใจปรัชญา และไมเขาใจหลักการศึกษาพิเศษแลวจะทาให การเรียนรวมเป็นไปไดยาก จึงจา
เป็นที่บุคคลหลายฝุายจะตองรวมมือกันทางานเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของเด็กที่มีความตองการพิเศษทางการศึกษา (ผดุง  อารยะ
วิญญู, 2542 : 68)    
 นอกจากน้ีการเรียนรวมยังเป็นการเปิดโอกาสใหเด็กที่มีความตองการพิเศษหรือพิการไดเขา เรียนรูสังคมและสิ่งแวดลอม
ของช้ันเรียนปกติ เพื่อใหปรับตัวใหเขากับสังคมได จากการเรียนรู สิ่งแวดลอมและจากการทากิจกรรมรวมกับเพื่อน นโยบาย
การศึกษาชาติไดใหโอกาสทางการศึกษาแก คนไทยทุกคนใหสามารถเรียนไดในทุกที่ ที่เปิดเรียนทั้งคนปกติและคนไมปกติซึ่ง
หมายถึงผูพิการ ผูมี ปัญหาสุขภาพ และเด็กที่มีความตองการพิเศษ ทั้งนี้ดวยจุดประสงค์เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันทาง สังคม 
เกิดการยอมรับในความเป็นมนุษย์ สรางความเขาใจและเห็นอกเห็นใจกัน นับเป็นนโยบาย การศึกษาท่ีสรางสรรค์ความเป็นคนและ
ความสมบูรณ์ทางสังคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 2-3)  
 โรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ตั้งอยูในเขตเทศบาลเมืองตาก ตําบล
หัวเดียด อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีการรับสมัครนักเรียนในแตละ
ปีการศึกษา โดยขั้นตอนการสมัครจะมีการทดสอบนักเรียนเพื่อแยกประเภทของนักเรียนตั้งแตตน ทําใหครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาทราบวานักเรียนคนใดเป็นเด็กพิเศษ เนื่องจากในช้ันเรียนมีทั้งเด็กพิเศษและเด็กปกติเรียนรวมกันทําใหเกิดปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุ งที่ผานมายังพบวามีปัญหาดานการจัดการเรียนรวมอยู ซึ่ง
สรุปผลจากการประชุมคณะครูของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง ไดพบวา การจัดการเรียนรวมในดานตาง ๆ ของทางโรงเรียนไมเป็น
ระบบและขั้นตอนท่ีชัดเจน (สมุดบันทึกการประชุมของโรงเรียน, 2560 : 19)  
 จากความเป็นมาและความสําคัญดังกลาว ผูศึกษาในฐานะที่เป็นครูในโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง จึงสนใจที่จะศึกษาการจัดการ
เรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการวางแผน
พัฒนา ปรับปรุงใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนํามาซึ่งการจัดการเรียนรวมอยางมีคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38  
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 การศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 มีเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเด็กพิเศษ  
 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
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 3. ขอมูลทั่วไปของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 4. ผลงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 
 5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 6. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี  
 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 20 คน 
(ไมรวมผูศึกษา) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 7 คน (ไมรวมผูอํานวยการโรงเรียนและผูแทนครู) และผูปกครอง
นักเรียน จํานวน 145 คน ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา 

2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 173 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
 การศึกษาขอเสนอแนะการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน และผูปกครองนักเรียน จํานวน 6 
คน ของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 11 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
 
ผลการศึกษา 
 การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สรุปได ดังนี ้
 1. การจัดการเรียนรวมของโรงเรยีนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยรวมมี
การปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X  = 3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานนักเรียน อยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.02) รองลงมาคือ ดานสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 4.01) 
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.93) และดานเครื่องมือ อยูในระดับนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( X  = 3.87) ตามลําดับ  
 หากพิจารณาเป็นรายดานสรุปผลได ดังนี ้
 1.1 การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดาน
นักเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X  = 4.02) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก
พบวา การเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X  = 4.40) 
รองลงมาคือ การจัดใหมีการทํากิจกรรมรวมกันระหวางนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและนักเรียนทั่วไป มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ( X = 4.30) การเตรียมความพรอมดานสังคมสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเพื่อการเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป และ
บุคลากรของโรงเรียนใหความรวมมือในการชวยเหลือดูแลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.25) 
ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การใหความรูแกนักเรียนทั่วไปเพื่อใหสามารถปฏิบัติตนตอนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษอยางถูกตอง มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.42)  
 1.2 การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดาน
สภาพแวดลอม โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 4.01) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรกพบวา การจัดสภาพอาคารเรียนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการพิเศษของนักเรียนที่เรียนรวมใน
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โรงเรียน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X = 4.45) รองลงมาคือ การจัดตารางเรียนเสริมทักษะทางวิชาการ มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.32) การจัดใหมีหองเสริมทักษะทางวิชาการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  ( X = 4.26) ตามลําดับ 
และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การจัดใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดเขาเรียนรวมในช้ันเรียนทั่วไปใหมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับปานกลาง ( X = 3.42) 
 1.3 การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 3.93) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับแรกพบวา การปรับหลักสูตรเพื่อเอื้อในการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ อยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.30) รองลงมาคือ การจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X

= 4.28) ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเอื้อตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก ( X = 4.25) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP) มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.45) 
 1.4 การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดาน
เครื่องมือ โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ( X = 3.87) เมื่อพิจารณารายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก
พบวา การจัดทํา/จัดใหมีนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน โครงการ เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานเรียนรวมของโรงเรียน อยู
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.40) รองลงมาคือ การจัดทํา/จัดใหมีแผนงาน  โครงการ เพื่อเป็นแนวการ
ดําเนินงานเรียนรวมภายในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 4.25) การจัดเตรียม/จัดหาสื่อ อุปกรณ์และความชวยเหลืออ่ืน
ใด เพ่ือใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองตามที่ระบุไวในแผน IEP มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 4.21) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ การใชสื่อ วิธีการ เทคนิค กิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.26)  
 2. ขอเสนอแนะการจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 มีดังนี ้
 2.1 ดานนักเรียน ไดขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ โรงเรียนตองสรางเจตคติที่ดีใหบุคลากรใน
โรงเรียน ใหเกิดการยอมรับตอนักเรียนพิเศษ (f = 11) รองลงมาคือ โรงเรียนตองเตรียมความพรอมดานวิชาการสําหรับนักเรียน
พิเศษเพื่อการเรียนรวมกับนักเรียนท่ัวไป (f = 10) และโรงเรียนตองใหความรูแกนักเรียนทั่วไปเพื่อใหสามารถปฏิบัติตนตอนักเรียน
พิเศษอยางถูกตอง (f = 9) ตามลําดับ 
 2.2 ดานสภาพแวดลอม ไดขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ โรงเรียนตองจัดใหนักเรียนพิเศษไดเขา
เรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปในช้ันเรียน (f = 11) รองลงมาคือ โรงเรียนตองปรับสภาพหองเรียนใหเหมาะสม มีแสงสวางเพียงพอ อากาศ
ถายเทไดสะดวก พรอมที่จะจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนพิเศษเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป (f = 10) และโรงเรียนตองจัดบริเวณภายใน
โรงเรียนเพื่อการพักผอนใหกับนักเรียนพิเศษ เชน สนามเด็กเลน/สวนหยอม และอื่น ๆ (f = 9) ตามลําดับ 
 2.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ไดขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ โรงเรียนตองจัดทําแผนการ
สอนเฉพาะบุคคล (IEP) (f = 11) รองลงมาคือ โรงเรียนตองพัฒนานักเรียนพิเศษรวมกับนักเรียนทั่วไปตามแผนที่กําหนดไว (f = 
10) และโรงเรียนตองมีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนท่ีสอดคลองกับสภาพของนักเรียนพิเศษเป็นรายบุคคล และมีการรายงาน
ความกาวหนาของผลการเรียน (f = 9) ตามลําดับ 
 2.4 ดานเครื่องมือ ไดขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ โรงเรียนตองมีวิธีการในการใชสื่อ เทคนิค 
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนพิเศษรวมกับนักเรียนทั่วไป (f = 11) รองลงมาคือ โรงเรียนตองจัดหาสื่อ 
อุปกรณ์ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม และสอดคลองตามที่ระบุไวในแผน (f = 10) และโรงเรียนตองผลิตสื่อเพื่อ
ใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนพิเศษ (f = 9) ตามลําดับ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การจัดการเรยีนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บาํรุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สามารถ
อภิปรายผลได ดังนี ้
 1. การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวาโรงเรียนมีการเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ มี
การจัดใหมีการทํากิจกรรมรวมกันระหวางนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและนักเรียนทั่วไป เตรียมความพรอมดานสังคมสําหรับ
นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ เพื่อการเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป และบุคลากรของโรงเรียนใหความรวมมือในการชวยเหลือดูแล
นักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ สรางเจตคติที่ดีใหบุคลากรในโรงเรียนใหเกิดการยอมรับตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เตรียม
ความพรอมดานวิชาการสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ เพื่อการเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป และมีการใหความรูแกนักเรียน
ทั่วไปเพื่อใหสามารถปฏิบัติตนตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางถูกตอง ซึ่งไปสอดคลองกับงานวิจัยของ บรรจง   อักขราสา 
(2550 : 122-123) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการดําเนินงานจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT) สําหรับบุคคลออทิสติก ใน
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1-5 พบวา สภาพการดําเนินงานจัดการเรียน
รวมโดยใชโครงสรางซีท อยูในระดับมากทุกดาน แตพบปัญหาครูขาดความรูความเขาใจในการศึกษาพิเศษและการจัดการเรียนการ
สอน ไมเป็นไปตาม IEP และครูการศึกษาพิเศษเป็นผูรับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนออทิสติกเพียงลําพัง 
ครูผูสอนนักเรียนในโรงเรียนทั่วไปมีไมเพียงพอในการจัดการศึกษาพิเศษ ควรมีการพัฒนาความรูทางการศึกษาพิเศษแกครูผูสอน
นักเรียนทั่วไปและมีคณะกรรมการรับผิดชอบ การจัดการเรียนการสอนรวมกัน ยังไปสอดคลองกับงานวิจัยของ วิหาร  ขันทอง 
(2550 : 131-133) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุบลราชธานี ตามโครงสรางซีท 4 ดาน คือ ดานผูเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานกิจกรรมการเรียนการสอน และดานเครื่องมือ 
พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูการศึกษาพิเศษตอสภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม อยูในระดับมาก 
โดยเฉพาะดานเครื่องมือ ดานผูเรียน ดานการจัดการเรียนการสอน สวนความคิดเห็นดานสภาพแวดลอม มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 
เนื่องจากยังขาดงบประมาณในการสนับสนุนและขาดบุคลากรที่มีความรูดานสภาพแวดลอมการจัดการเรียนรวม และไปสอดคลอง
กับงานวิจัยของ นิสา  สุผากอง (2553 : 89-93) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมในจังหวัดเชียงราย  
พบวา สภาพการบริหารงานโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมที่ประสบความสําเร็จของแตละเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงราย 
เมื่อพิจารณาตามโครงสรางซีท (SEAT Framework) โดยภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยคือ ดานสภาพแวดลอม มีการแตงตั้งบุคลากรใหรับผิดชอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษที่เรียนรวมและมีการสรางความเขาใจระหวางโรงเรียน ผูปกครอง ชุมชน เพื่อใหการยอมรับและ
เขาใจระบบการสอน ปรับปรุงสภาพแวดลอมจัดทําหองน้ํา หองสวม ใหกับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางเหมาะสม  ดาน
กิจกรรมการเรียนการสอน มีการวางแผนการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IIP) มีการวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมและครอบคลุมภาระงานของการจัดการเรียนรวม  ดานนักเรียนมีการสงเสริมให
บุคลากรในโรงเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนรวมของนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษที่เรียนรวม ดานเครื่องมือ สื่อ สิ่งอานวยความ
สะดวก มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและผูรับผิดชอบในการจัดการเรียนรวม 
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้  
 1.1 ดานนักเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวาโรงเรียนมีการเตรียมความพรอมใหกับ
นักเรียนที่มีความตองการพิเศษ มีการจัดใหมีการทํากิจกรรมรวมกันระหวางนักเรียนที่มีความตองการพิเศษและนักเรียนทั่วไป มี
การเตรียมความพรอมดานสังคมสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเพื่อการเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป และบุคลากรของ
โรงเรียนใหความรวมมือในการชวยเหลือดูแลนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ และมีการใหความรูแกนักเรียนทั่วไปเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติตนตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางถูกตอง ไปสอดคลองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (2546: 44) ที่ใหโรงเรียนบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT) ซึ่งทางดานนักเรียน (S: Students) ให
โรงเรียนดําเนินการเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมใหนักเรียนทั่วไปมีความรู ความเขาใจ เกิดการยอมรับสามารถใหความชวยเหลือ
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และปฏิบัติตอนักเรียนที่มีความตองการพิเศษอยางถูกวิธี และฝึกทักษะใหนักเรียนพิเศษมีความพรอมทั้งในดานวิชาการ รางกาย 
อารมณ์ และสังคม เพื่อใหสามารถชวยเหลือตัวเอง และปรับตัวใหคุนเคยกับสภาพแวดลอมได 
 1.2 ดานสภาพแวดลอม โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวาโรงเรียนมี การจัดสภาพอาคาร
เรียนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการพิเศษของนักเรียนที่เรียนรวมในโรงเรียน มีการจัดตารางเรียนเสริมทักษะ
ทางวิชาการ มีการจัดใหมีหองเสริมทักษะทางวิชาการ และมีการจัดใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดเขาเรียนรวมในช้ันเรียน
ทั่วไป ไปสอดคลองกับนโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546 : 44) ที่ใหโรงเรียนบริหารจัดการเรียน
รวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT) ซึ่งทางดานสภาพแวดลอม (E: Environment) ใหโรงเรียนดําเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมความ
พรอมดานบุคลากร การวางแผนกําหนดนโยบาย เพื่อจัดเตรียมความพรอม สรางบรรยากาศ จัดสภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกใหเอื้อตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ รวมถึงประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนรวมใหบุคลากรที่มีความเกี่ยวของทราบและ
เขาใจ โดยจัดมีการจัดใหนักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษไดเขาเรียนรวมในช้ันเรียนทั่วไปใหมากที่สุด 
 1.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวาโรงเรียนมีการปรับ
หลักสูตรเพื่อเอื้อในการเรียนรูสําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ มีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนที่มีความตองการพิเศษเอื้อตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน และมีการจั ดทําแผนการสอน
เฉพาะบุคคล (IEP) ไปสอดคลองกับนโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546 : 44) ที่ใหโรงเรียนบริหาร
จัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT) ซึ่งทางดานกิจกรรมการเรียนการสอน (A : Activities) ใหโรงเรียนจัดกิจกรรมภายใน
และภายนอกโรงเรียนที่เป็นสวนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน เพื่อการพัฒนานักเรียนที่มีความตองการพิเศษไดพัฒนาทั้งดาน
รางกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยการพัฒนาหลักสูตร การจัดทําแผนการสอน การนําเทคนิคที่หลากหลายและสอดคลอง
กับธรรมชาติของผูเรียน  
 1.4 ดานเครื่องมือ โดยรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวาโรงเรียนมีการจัดทํา/จัดใหมีนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงาน โครงการ เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานเรียนรวมของโรงเรียน มีการจัดทํา/จัดใหมีแผนงาน โครงการ 
เพื่อเป็นแนวการดําเนินงานเรียนรวมภายในโรงเรียน มีการจัดเตรียม/จัดหาสื่อ อุปกรณ์และความชวยเหลืออื่นใด เพื่อใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมและสอดคลองตามที่ระบุไวในแผน ( IEP) และมีการใชสื่อ วิธีการ เทคนิค กิจกรรม
เพื่อพัฒนานักเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ ไปสอดคลองกับนโยบายของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546 : 44) 
ที่ใหโรงเรียนบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสรางซีท (SEAT) ซึ่งทางดานเครื่องมือ (T: Tools) ใหโรงเรียนบริหารจัดการเรียน 
โดยจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอน  การจัดระบบการจัดการศึกษาและการกําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงการ กิจกรรมที่สอดคลองกับนโยบายทางการศึกษาพิเศษ 
 2. ขอเสนอแนะการจดัการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้    
 2.1 ดานนักเรียน คือ โรงเรียนตองสรางเจตคติที่ดีใหกับบุคลากรในโรงเรียน ใหเกิดการยอมรับตอนักเรียนพิเศษ 
โรงเรียนตองเตรียมความพรอมดานวิชาการสําหรับนักเรียนพิเศษเพื่อการเรียนรวมกับนักเรียนท่ัวไป และโรงเรียนตองใหความรูแก
นักเรียนทั่วไป เพื่อใหสามารถปฏิบัติตนตอนักเรียนพิเศษไดอยางถูกตอง สอดคลองกับแนวคิดของ เบญจา  ชลธาร์นนท์ (2546: 
10) ที่กลาววา การเตรียมความพรอมนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองในดานรางกาย วิชาการ อารมณ์ และสังคม และการ
ชวยเหลือตนเอง โดยกระตุนพัฒนาการทุก ๆ ดานใหทันทวงที ตั้งแตเมื่อแรกเกิดและทําไดอยางถูกตองก็จะสามารถฟื้นฟู
สมรรถภาพเด็กพิการไดอยางเห็นผลชัดเจน และไปสอดคลองกับแนวคิดของ ผดุง  อารยะวิญญู (2542: 197) ที่กลาววา การเตรียม
ความพรอมนักเรียนท่ัวไป ทางโรงเรียนจะตองเตรียมความพรอมนักเรียนทั่วไปในโรงเรียน โดยการใหขอมูลเพื่อใหนักเรียนทั่วไปมี
ความรู ความเขาใจ เกิดการยอมรับและสามารถชวยเหลือและปฏิบัติตอนักเรียนพิการหรือที่มีความบกพรองอยางถูกวิธีและเทาที่
จําเป็น  
 2.2 ดานสภาพแวดลอม คือ โรงเรียนตองจัดใหนักเรียนพิเศษไดเขาเรียนรวมกับนักเรียนทั่วไปในช้ันเรียน โรงเรียน
ตองปรับสภาพหองเรียนใหเหมาะสม มีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวก พรอมที่จะจัดการเรียนรูใหกับนักเรียนพิเศษ
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เรียนรวมกับนักเรียนทั่วไป และโรงเรียนตองจัดบริเวณภายในโรงเรียนเพื่อการพักผอนใหกับนักเรียนพิเศษ เชน สนามเด็กเลน/
สวนหยอม และอื่น ๆ สอดคลองกับแนวคิดของ นงลักษณ์  วิรัชชัย (2544 : 15) ที่กลาววา หลักการที่สําคัญที่สุดในการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ คือ การยอมรับและการใชประโยชน์จากความแตกตางที่หลากหลาย
ระหวางเด็กทุกคน โดยเฉพาะความแตกตางเนื่องจากความพิการ เพื่อใหเด็กทุกคนเกิดการเรียนรูและพัฒนา ฟื้นฟูสมรรถภาพทุก
ดาน ท้ังทางวิชาการ ทางสังคม ทางกายภาพ และทางอาชีพ สามารถเรียนรวมกันอยางพ่ึงพาอาศัยกัน โดยมีความรวมมือในการจัด
การศึกษาของเด็กจากบุคลากรทุกคนในโรงเรียน จากครอบครัวและจากชุมชน 
 2.3 ดานกิจกรรมการเรียนการสอน คือ โรงเรียนตองจัดทําแผนการสอนเฉพาะบุคคล โรงเรียนตองพัฒนานักเรียน
พิเศษรวมกับนักเรียนทั่วไปตามแผนที่กําหนดไว และโรงเรียนตองมีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนที่สอดคลองกับสภาพของ
นักเรียนพิเศษเป็นรายบุคคล และมีการรายงานความกาวหนาของผลการเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ สุวิมล  อุดมพิ ริยะศักย์ 
(2549 : 10-14) ที่กลาววา ตองมีขั้นตอนในการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล จะเริ่มจากการทําความเขาใจและขออนุญาต
ผูปกครองของเด็ก ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเขาใจและรวมมือระหวางผูปกครองและสถานศึกษาในการชวยเหลือ พัฒนาสงเสริม 
ความกาวหนาของเด็ก จากนัน้ทําการรวบรวมขอมูลและประเมินเกี่ยวกับเด็ก และทําการประชุมจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
โดยมีกลุมรับผิดชอบซึ่งจะเป็นผูเกี่ยวของกับการชวยเหลือพัฒนาเด็กโดยตรง ไดแก ผูปกครอง ผูบริหารสถานศึกษาหรือผูแทน 
ครูผูสอน ผูเช่ียวชาญเฉพาะทาง เชน นักกิจกรรมบําบัด นักกายภาพบําบัดและนักเรียน (กรณีที่สามารถเขารวมประชุมได) โดย
ผูรับผิดชอบเหลานี้จะประชุมรวมกันเขียนแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 2.4 ดานเครื่องมือ คือ โรงเรียนตองมีวิธีการในการใชสื่อ เทคนิค และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
นักเรียนพิเศษรวมกับนักเรียนทั่วไป โรงเรียนตองจัดหาสื่อ อุปกรณ์ เพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม และสอดคลอง
ตามที่ระบุไวในแผน และโรงเรียนตองผลิตสื่อเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียนพิเศษ สอดคลองกับงานวิจัยของ 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (2549 : 63-64) ที่กลาววา เครื่องมือในการบริหารจัดการเรียนรวมชวยใหนักเรียนพิการหรือ
ที่มีความบกพรองเกิดการเรียนรูและดํารงชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นการชวยสนับสนุนใหนักเรียนไดรับการศึกษาที่มี
คุณภาพ อันไดแก นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ งบประมาณระบบการบริหารจัดการ กฎกระทรวง เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก 
สื่อทางการศึกษา เชน อุปกรณ์ สื่อสิ่งพิมพ์อักษรเบลล์ หนังสือเสียงสําหรับเด็กตาบอด หนังสือตัวพิมพ์ใหญ สําหรับนักเรียนที่เห็น
เลือนราง บทเรียนคอมพิวเตอร์ชวยสอนสําหรับนักเรียนออทิสติก บริการตาง ๆ ที่ชวยสนับสนุนการศึกษาของคนพิการแตละ
ประเภท เชน บริการสอนเสริม เชน การเขียนและอานอักษรเบรลล์ การสอนภาษามือ การฝึกพูด รวมทั้งการสอนเสริมวิชาการตาง 
ๆ ตํารา ความชวยเหลืออ่ืน ๆ ทางการศึกษา เชน กิจกรรมบําบัดและกายภาพบําบัดสําหรับเด็กที่มีความตองการบกพรองทางดาน
สติปัญญา เด็กออทิสติก การแกไขการพูดสําหรับเด็กออทิสติก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการเรียนรวม และใหมีการ
นิเทศผลการดําเนินโครงการและรายงานผลทุก ๆ ปี 
 1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรวางแผนการจัดการเรียนรวม และมีการนิเทศผลการดําเนินการทุก ๆ ภาค
การศึกษา 
 1.3 สถานศึกษาควรดําเนินการจัดการเรียนรวมและมีการนิเทศผลการดําเนินการทุก ๆ เดือน 
 1.4 ครูควรดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนทั่วไปมีสวนรวมในการทํากิจกรรมรวมกับนักเรียน
พิเศษ   
 1.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรมีสวนรวมดําเนินการเกี่ยวกับการนํางบประมาณที่ไดรับมาจัดทํา
เครื่องมือในการเรียนการสอนนักเรียนพิเศษ 
 1.6 ผูปกครองนักเรียนควรมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนพิเศษ 
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 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาเรื่อง การดําเนินการระบบชวยเหลือนักเรียนพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 
 2.2 ควรศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่สงผลตอการเรียนรูของนักเรียนพิเศษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 38  
 2.3 ควรศึกษาเรื่อง การศึกษาการสรางแผนการสอนเฉพาะบุคคล (IEP) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38  
 2.4 ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนพิเศษ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์ กรรมการที่ปรึกษา และอาจารย์ ดร.สุบัน 
พรเวียง ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไข และใหคําแนะนําจนการคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู
ศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.สุเนตร ทองคําพงษ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัย
นอร์ทเทิร์น ดร.มนตรี ใยระยา ผูอํานวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง 
นายทิวา พิมพิสุทธิ์ ประธาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนผูปกครองนักเรียน ไดแก                 1) นายธนาวิศุทธ์ 
ศิระพรธนารัชต์ 2) นางสไบแพร จันทร์สายทอง 3) นายบุญทอง สวางยอดฟูาดิน 4) นางสาวนุชนารถ อุนกาเย็น 5) นางประไพ สินจู 6) 
นางประทิน ทองอ่ํา ที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชน์อยางมากตอการศึกษาครั้งนี้  
 สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็น
ประโยชน์ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก มีประชากรและแหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูอํานวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น จํานวน 48 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษาพบวา 
 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการ
ประชุมอบรมทางวิชาการ อยูในระดับมาก ดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก ดานวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน อยูใน
ระดับมาก ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช อยูในระดับมาก และดานหองสมุด อยูใน
ระดับมาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก พบวา 1) ดานหลักสูตร
และการนําหลักสูตรไปใช คือ สถานศึกษาควรจัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช เพื่อรวมกันพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นและชุมชน 2) ดานการจัดการเรียนการสอน คือ สถานศึกษาควรมีวางแผน
และออกแบบการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเป็นสําคัญ 3) ดานวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน คือ สถานศึกษาควรสนับสนุนใหใช
วัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอนทุกครั้งในการจัดการเรียนรูใหผูเรียน4) ดานการวัดผลและประเมินผล คือ สถานศึกษาควรจัดการ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับการวัดผล ประเมินผล และมีการประเมินผลหลังการสอนทุกครั้งดวยเครื่องมือที่หลากหลาย 5) ดาน
หองสมุด คือ สถานศึกษาควรจัดหางบประมาณเพื่อจัดหาสื่อ หนังสือใหเพียงพอ สงเสริมใหครู-นักเรียนมีสวนรวมในการจัดหาสื่อ 
หนังสือ และมีบรรณารักษ์ประจําหองสมุด 6) ดานการนิเทศการศึกษา คือ สถานศึกษาควรมีการวางแผนระบบการนิเทศติดตาม
อยางตอเนื่อง เป็นการนิเทศที่สอดคลองกับบริบท โดยใหทุกคนมีสวนรวมซึ่งเป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร และ 7) ดานการ
ประชุมอบรมทางวิชาการ คือ สถานศึกษาควรจัดหางบประมาณใหเพียงพอ เพื่อจัดการอบรมสัมมนาใหความรูทางวิชาการใหแกครู
และบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา และสงไปอบรมพัฒนากับหนวยงานภายนอก 
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Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations on 
academic administration of Maesod Technical College under Tak Provincial Vocational Education Office. The 
population and the data source of the research were 48 experts, school director, teacher civil service and 
educational personnel, and school boards. The research instruments were questionnaires and interviews. The 
collected data were analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and content 
analysis. The findings of the research indicated that; 
 1. On the whole, academic administration of Maesod Technical College under Tak Provincial 
Vocational Education Office seemed to be at the high level. When each side was considered based on 
arithmetic means arranged in descending order, it was found that all sides were at the high level; that is, 
measurement and evaluation, academic conference, seminar and training, learning management, learning 
materials and media, educational supervision, curriculum and curriculum implementation, and library 
respectively.        
 2. In terms of the recommendations on academic administration of Maesod Technical College 
under Tak Provincial Vocational Education Office, it can be said that; 1) in terms of curriculum and curriculum 
implementation, the school should provide teachers with training to increase the understanding of curriculum 
and curriculum implementation to develop curriculum according to the contexts of locality and community. 
2) For learning management, the school should encourage teachers to design courses based on a learner-
centered approach. 3) For learning materials and media, the school should encourage teachers to habitually 
use learning materials and media to motivate students to learn. 4) In terms of measurement and evaluation, 
the school should support teachers attending training to learn and increase the understanding of 
measurement, assessment and evaluation, and also encourage teachers to regularly administer a post 
assessment by using various assessment tools. 5) In terms of a library, the school should sufficiently allocate 
the budget to buy learning materials and media, including textbooks, give teachers and students the 
opportunity to participate in provide textbooks to the library, and also appoint a librarian. 6) For educational 
supervision, the school should focus on the systematization of supervision and monitoring according to the 
contexts, give all people in a school the opportunity to participate in kalyanamitr supervision. 7) In terms of 
academic conference, seminar and training, the school should sufficiently allocate the budget to hold the 
seminar to enhance teacher civil service and educational personnel’s understanding of academic matter 
inside the school, and also encourage them to attend the seminars hosted by other organizations. 
 
Keywords : Administration, Academic (Matter) 
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บทนํา 
 การศึกษามีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่เป็น
ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของประเทศ เนื่องจากความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาประเทศขึ้นอยูกับองค์ความรูของคนในชาติ 
(ไพบูลย์ แจมพงษ ์และอํารุง จันทวานิช, 2542 : 2-12) ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยมีการถายทอดความรู การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค์จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสราง
องค์ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู และปัจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ในมาตรา 
6 บัญญัติวาการจัดการศึกษาตองเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู และ
คุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข มาตรา 7 บัญญัติวาในกระบวนการ
เรียนรูตองมุงปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รูจัก
รักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ 
ในความเป็นไทย รูจักรักษาผลประโยชน์สวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา 
ภูมิปัญญาทองถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรูอันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค์ ใฝุรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง และมาตรา 20 บัญญัติวา
การจัดการอาชีวศึกษา การฝึกอบรมวิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความ
รวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ ทั้งนี้ใหเป็นไปตามกฎหมายวาดวยการอาชีวศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2544 : 2-7) 
 การจัดการศึกษาดานอาชีวศึกษามีความจําเป็นอยางยิ่งที่จะตองอาศัยการมีสวนรวมจากสังคมและผูที่มีสวนเกี่ยวของหรือ
ผูที่มีสวนไดสวนเสีย (Stakeholder) สําหรับการผลิตนักศึกษาดานอาชีวศึกษาใหมีคุณภาพ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน มี
คุณธรรม จริยธรรม ตรงตามความตองการของทุกฝุาย โดยเฉพาะสถานประกอบการซึ่งเป็นแหลงสําคัญที่รองรับกําลังคนดาน
อาชีวศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเห็นถึงความสําคัญ ไดมีการกําหนดไวในรางพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา มาตรา 8(2) วา 
การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ใหจัดโดยยึดหลักใหชุมชน สังคม  สถานประกอบการมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย การผลิตและพัฒนากําลังคน การกําหนดมาตรฐานวิชาชีพ และการจัดการอาชีวศึกษาพรอมกับการฝึกอบรมวิชาชีพ 
นอกจากน้ีไดกําหนดแนวทางดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในระดับสถานศึกษาใหบุคลากร องค์กรและสถาบันในทองถิ่นมีสวนรวมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ, 2542 : 5-7) ดังนั้นการดําเนินการตามกฎหมายการศึกษานี้
ถือเป็นแนวทางของการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพได ซึ่งเนนการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของทุกสวนที่เกี่ยวของ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2543 : 4) 
 การบริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดําเนินการตามระเบียบสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา วาดวยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ซึ่งใน ขอ 8 กําหนดวาใหสถานศึกษาแบงการบริหารงาน
ออกเป็นฝุาย ดังนี ้คือ ฝุายบริหารทรัพยากร ฝุายแผนงานและความรวมมือ ฝุายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝุายวิชาการ 
และในขอ 12 กําหนดใหฝุายวิชาการแบงออกเป็นแผนกและงาน ดังนี้ คือ แผนกวิชา ที่เปิดสอน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
สอน งานวัดผลและประเมินผล งานวิทยบริการและหองสมุด งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และงานสื่อการเรียนการสอน โดย
แผนกวิชาชีพใหเปิดทําการสอนตามความตองการของตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจของทองถิ่นและผูเรียน และตามหลักเกณฑ์ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากําหนด ในกรณีที่แผนกวิชาชีพใดไมมีความจําเป็นตองเปิดทําการสอนในสถานศึกษาตอไป 
ใหดําเนินการยุบเลิกแผนกวิชาชีพนั้น การเปิดสอนแผนกวิชาชีพใหม และการยุบเลิกแผนกวิชาชีพ ใหอยูในดุลพินิจของ
ผูอํานวยการวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2552 : 2)  
 งานวิชาการเป็นหัวใจสําคัญของสถานศึกษา สวนงานดานอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบที่จะทําใหสถานศึกษาดําเนินไปดวย
ความราบรื่น ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนควรจะตองมีความรับผิดชอบเป็นผูนําครูในดานงานวิชาการเป็นอันดับแรก  เพราะหนาที่
ของสถานศึกษาทุกแหงคือ การใหความรูแกนักเรียน นักศึกษาในดานวิชาการ โดยการทํางานรวมกับครู กระตุนเตือนครู ให
คําแนะนําช้ีแนะครู และประสานงานใหครูทุกคนทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพในการสอน งานวิชาการเป็นงานหลักของการ
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บริหารสถานศึกษา ไมวาสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจากผลงานดาน
วิชาการ เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวของกับหลักสูตร การจัดแผนการเรียน และการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของ
สถานศึกษา โดยอาจเกี่ยวของทางตรงหรือทางออมขึ้นอยูที่ลักษณะของงานนั้น  งานวิชาการจึงถือวาสําคัญยิ่งในการบริหาร
การศึกษา เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาคือ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ จึงขึ้นอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเป็น
กิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานดานหลกัสูตร การนําหลักสูตรไปใช แบบเรียน งานดานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน 
งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา งานการวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อ
สงเสริมใหนักเรียน นักศึกษาบรรลุจุดมุงหมายของการศึกษาที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  จะเห็นไดวาการบริหารงาน
วิชาการเป็นงานที่สําคัญของสถานศึกษา เป็นหนาที่หลักของสถานศึกษา สถานศึกษาจะดีหรือไมขึ้นอยูกับงานวิชาการของ
สถานศึกษา ที่จะสรางนักเรียน นักศึกษาใหมีคุณภาพ มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ตองการ เพื่อนําไปใชใน
การดํารงชีวิตในสังคมตอไปไดเป็นอยางดี (วิโรจน์  บุญเรือง, 2552 : 1)  
 จากความเป็นมาและความสําคัญดังกลาว ผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด 
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ซึ่งผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครู 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเพื่อใหบรรลุตามนโยบายของ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตอไป  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก 
 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการบรหิารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 การศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก มเีอกสารที่เกี่ยวของ 
ประกอบดวย ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  
 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 3. ขอมูลทั่วไปของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก    
 4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 6. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังนี้  
 การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ประชากรที่ใชใน
การศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 33 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 13 คน ของวิทยาเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น จํานวน 47 
คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 การศึกษาขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก แหลงขอมูลที่ใชใน
การศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการฝุาย จํานวน 4 คน และ
คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 2 คน ของวิทยาเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น  
จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
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ผลการศึกษา 
 การจัดการเรียนรวมของโรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สรุปได ดังนี ้
 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก โดยรวมอยูในระดับมาก ( =4.00) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวัดผลและประเมินผล อยูในระดับมาก (  =4.16) รองลงมา
คอื ดานการประชุมอบรมทางวิชาการ อยูในระดับมาก (  =4.12) ดานการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (  =4.05) ดาน
วัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน อยูในระดับมาก (  = 3.96) ดานการนิเทศการศึกษา อยูในระดับมาก  (  =3.94) ดานหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใช อยูในระดับมาก  (  =3.91)  และดานหองสมุด อยูในระดับมาก  (  =3.83) ตามลําดับ  
 หากพิจารณาเป็นรายดานสรุปผลได ดังนี้ 
 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช 
โดยรวมอยูในระดับมาก (  =3.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มีโครงการ
สงเสริมสนับสนุนใหครจูัดกิจกรรมการเรยีนการสอนใหสอดคลองกับหลกัสูตร สภาพแวดลอม ความตองการของชุมชน และทองถิ่น
อยางเหมาะสม อยูในระดับมาก (  = 4.11) รองลงมาคือ มีการเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและความ
ตองการของชุมชนอยางเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน อยูในระดับมาก (  =3.96)  และมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ/อบรมสัมมนาให
ครูไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดทําหลักสูตรอยางถูกตอง อยูในระดับมาก (  = 3.94) ตามลําดับ และขอที่
มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ ครูและคณะกรรมการหลักสูตรของสถานศึกษา มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เหมาะสม
กับสภาพผูเรียน สภาพชุมชน และทองถิ่น อยูในระดับมาก (  = 3.74) 
 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวม
อยู ในระดับมาก  (  =4.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มีการกระตุนใหครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดี ความมีคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมาก (  = 4.45) รองลงมาคือ 
มีการวางแผนการเรียนรูโดยใหครูและนักเรียนมีสวนรวม และมีการจัดกิจกรรมการทํางานรวมกับผูอื่นและความรับผิดชอบตอกลุม 
สงเสริมความเป็นประชาธิปไตย อยูในระดับมาก (  =4.09) มีการกํากับดูแลใหครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให
สอดคลองกับความถนัด ความสามารถ ความตองการ และความสนใจของผูเรียน และมีการเสริมแรงใหครูจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาส
ใหผูเรียนไดเลือกใชวิธีการเรียนท่ีหลากหลายและเหมาะสม อยูในระดับมาก  (  =4.04) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย
คือ มีการตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนของครูใหสอดคลองกับหลักสูตร ความตองการของผูเรียน ความตองการของชุมชน 
และความตองการของทองถิ่น และมีการกํากับดูแลใหครูจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ ใหไดทํา คิดเป็น ทําเป็น มีทักษะ
กระบวนการคิด การจัดการ และการอยูรวมกับผูอื่น อยูในระดับมาก (  =3.85)  
 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก  ดานวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน 
โดยรวมอยูในระดับมาก (  =3.96) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ มีการติดตามให
ครูใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม และระดับความรูของผูเรียน อยูในระดับมาก (  =4.17) รองลงมาคือ มี
การสวนเสริมสนับสนุนใหครูผลิตและใชสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน อยูในระดับมาก  (  
=4.09) และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ มีการจัดใหครูและผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนผลิต จัดหา ใช และบํารุงรักษาสื่อ
การเรียนการสอน อยูในระดับมาก (  =3.83)    
 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก  ดานการวัดผลและประเมินผล 
โดยรวมอยูในระดับมาก  (  =4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ มีการ
ตรวจสอบ การนําผลการวัดผลและประเมินผลมาใชในการปรับปรงุการเรยีนการสอน อยูในระดับมาก (  =4.40)  รองลงมา มีการ
กํากับดูแล ใหครูวัดผลและประเมินการเรียนตามสภาพจริงของกิจกรรมการเรียนการสอน เชน โดยใชแฟูมสะสมผลงาน/ช้ิ นงาน 
อยูในระดับมาก (  =4.36)  และมีการสงเสริมใหครูใชวิธีการประเมินที่หลากหลายสอดคลองกับจุดประสงค์การเรียนรูและสิ่งที่
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ตองการประเมินโดยเนนการประเมินระหวางการเรียนรูตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  อยูในระดับมาก (  
=4.32) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ มีการเปิดโอกาสใหผูปกครองนักเรียนและเพื่อนนักเรียน มีสวนรวมในการ
ประเมินผลการเรียนการสอน อยูในระดับมาก (  =3.72) 
 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ดานหองสมุด โดยรวมอยูในระดับ
มาก (  =3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ มีการประเมินผลและรายงานผลการ
ดําเนินการทุกปีการศึกษาอยูในระดับมาก (  =4.17) รองลงมาคือ มีการจัดใหมีผูรับผิดชอบหองสมุด เพื่อใหบริการแกครูและ
นักเรียนอยางเป็นระบบ อยูในระดับมาก (  =3.98) และมีการศึกษาสภาพ ปัญหา และความตองการของผูสอนและผูเรียน
เกี่ยวกับการใชหองสมุด และนํามาใชในการพัฒนางานหองสมุดอยูเสมอ และมีการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน โดยเนนใหนักเรียนศึกษาคนควาจากหองสมุด อยูในระดับมาก  (  =3.74) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ มี
การจัดการเอกสารหนังสือคนควาสําหรับครูและนักเรียนอยางเพียงพอ เหมาะสมกับจํานวนและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน อยู
ในระดับมาก (  =3.66) 
 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก ดานการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (  =3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรยีงลําดบัคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ มีการกําหนดผูรับผิดชอบงาน
นิเทศภายในของสถานศึกษาอยางชัดเจน อยูในระดับมาก (  =4.13) รองลงมาคือ มีการสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมินการ
นิเทศท่ีครอบคลุมและชัดเจนสะดวกตอการนําไปใช อยูในระดับมาก (  =4.00) และมีการนิเทศอยางเป็นระบบและตอเนื่อง และ
มีการนําผลการประเมินการนิเทศมาปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษา อยูในระดับมาก (  =3.96) ตามลําดับ และขอที่มี
คาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ มีการใชวิธีการ กิจกรรมนิเทศที่มีความเหมาะสมกับสภาพและขอจํากัดของสถานศึกษา อยูในระดับมาก 
(  =3.77) 
 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก  ดานการประชุมอบรมทางวิชาการ 
โดยรวมอยูในระดับมาก (  =4.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ มีการสนับสนุน
ใหครูและบุคลากรทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ อยูในระดับมาก (  =4.34) 
รองลงมาคือ มีการรวบรวมเอกสารและรายงานการประชุมอบรม/สัมมนาทางวิชาการอยางเป็นระบบ 
อยูในระดับมาก (  =4.32) และมีการสํารวจความตองการในการประชุมอบรมทางวิชาการของครู เพื่อใชทําแผนอบรมครูใหตรง
กับความตองการ อยูในระดับมาก ( = 4.21) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ มีการประเมินผลการจัดการประชุม
อบรมทางวิชาการทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดการอบรม อยูในระดับมาก ( = 3.85) 
 ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก มีดังนี้ 
 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ  ครูผูสอนควรศึกษาและทํา
ความเขาใจหลักสูตร โดยจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช (f=8) รองลงมาคือ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของทองถิ่นและชุมชน (f=7) และควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหตรงกับหลักสูตร (f=7) 
ตามลําดับ 
 ดานการจัดการเรียนการสอน ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ควรออกแบบการจัดการเรียนรูโดยยึด
ผูเรียนเป็นสําคัญ (f=8) รองลงมาคือ ควรจัดทําแผนการเรียนรูกอนนําไปสอนทุกทุกครั้ง (f=7) และควรฝึกใหนักเรียนมี
ความสามารถดานการอาน คิด วิเคราะห์ และเขียน (f=6) ตามลําดับ 
 ดานวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ควรจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนได
เรียนรูผานวัสดุ สื่อการเรียนรูตามความจําเป็น (f=8) รองลงมาคือ ควรใชสื่อประกอบการสอนทุกครั้ง (f=7) และการจัดการเรียนรู
ตองระบุสื่อที่ใชในการประกอบการสอน (f=5) ตามลําดับ 
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 ดานการวัดผลและประเมินผล ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ควรวัดผลตามสิ่งที่จัดการเรียนการสอน
และประเมินเครื่องมือที่หลากหลาย (f=8) รองลงมาคือ ควรวัดผลประเมินผลหลังการสอนทุกครั้ง (f=7) และควรสงเสริมใหครูมี
ความรูความเขาใจในการวัดผลประเมินผล โดยจัดใหมีการอบรม (f=7) ตามลําดับ  
 ดานหองสมุด ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สงเสริมใหครู-นักเรียนมีสวนรวมในการจัดหาสื่อ หนังสือ 
เพื่อสนองความตองการของครู-นักเรียน (f=8) รองลงมาคือ ควรหางบประมาณ เพื่อจัดหาสื่อ หนังสือใหเพียงพอตอความตองการ 
(f=7) และควรจัดใหมีผูรับผิดชอบหองสมุดเพื่อใหบริการแกนักเรียนและครูอยางเป็นระบบ (f= 6) ตามลําดับ  
 ดานการนิเทศการศึกษา ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ควรมีการนิเทศอยางเป็นระบบและตอเนื่อง 
(f=8) รองลงมาคือ ควรมีการนิเทศครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เพื่อนําไปแกไข ปรับปรุงเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
(f=7) และควรวางแผนการนิเทศใหสอดคลองกับบริบทและใหเกิดการมีสวนรวม เป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร (f=6) ตามลําดับ 
 ดานการประชุมอบรมทางวิชาการ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสดุ 3 ลําดับแรกคือ สงเสรมิการประชุมอบรมเพื่อพัฒนา
งานวิชาการของสถานศึกษา (f=8) รองลงมาคือ ควรนําความรูที่ไดรบัจากการอบรมมาขยายตอใหเพื่อนครู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 
(f=7) และควรมีการจัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนใหครูไดรับการอบรม (f=6) ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สามารถอภิปรายผลได ดังนี้  
 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา
วิทยาลัยมีโครงการสงเสริมสนับสนุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร สภาพแวดลอม ความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น อีกทั้งยังมีการกระตุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนการปลกูฝังคุณลักษณะที่ดี ความมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีการติดตามใหครูใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม และระดับความรูของผูเรียน  มีการตรวจสอบ 
การนําผลการวัดผลและประเมินผลมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน มีการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการทุกปี
การศึกษา ประกอบกับมีการกําหนดผูรับผิดชอบงานนิเทศภายในของวิทยาลัยอยางชัดเจน และมีการสนับสนุนใหครูและบุคลากร
ทุกคนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ สอดคลองกับแนวคิดของ สมิธ  และคณะ 
(Smith, E.W.et al., 1961 : 170; อางถึงใน วรภพ  ไพรวัลย์, 2558 : 19) ไดใหความคิดเห็นไววา งานวิชาการถือเป็นหัวใจของ
การบริหารการศึกษา เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษา คือการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น งาน
วิชาการเป็นกิจกรรมการจัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียน
การสอน งานวัดผลและประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ 
เพื่อสงเสริมใหผูเรียนบรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ยังไปสอดคลองกับแนวคิดของ ปรียาพร  
วงศ์อนุตรโรจน์ (2546 : 33; อางถึงใน รัฐสยาม  วงษ์ยี่, 2558 : 8-9) ไดกลาวถึงงานวิชาการไว ดังนี้ 1) งานวิชาการเป็นงานที่
มุงเนนการพัฒนาสติปัญญา ความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม เจตคติ และคานิยม ใหผูเรียนเป็นค นเกง คนดี และมี
ความสุขในการดํารงชีวิตตลอดจนเป็นผูมีคุณคาในสังคม 2) งานวิชาการเป็นตัวกําหนดปริมาณงานของวิทยาลัย เมื่อวิทยาลัยมีงาน
วิชาการมาก ปริมาณงานดานอื่น ๆ ยอมมีมากตามไปดวย 3) งานวิชาการเป็นเครื่องกําหนดการจัดสรรทรัพยากรใหแกวิทยาลัย ไม
วาจะเป็นในรูปของงบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ จะจัดใหตามสัดสวนของปริมาณงานวิชาการของวิทยาลัย วิทยาลัยจะไดรับการ
จัดสรรงบประมาณมากนอยขึ้นอยูกับปริมาณงานของวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่งปริมาณงานดานวิชาการ 4) งานวิชาการเป็น
เครื่องตัดสินคุณภาพของวิทยาลัย การพิจารณาคุณภาพของวิทยาลัยตองอาศัยงานทางดานวิชาการของวิทยาลัย โดยพิจารณา
วิธีการและผลผลิตของระบบงานวิชาการ อันไดแก วิธีการสอนของครู การบริหารงานวิชาการ ผลสําเร็จของครู ทั้งดานผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นตน 5) งานวิชาการเป็นเครื่องช้ีวัดความสําเร็จและความสามารถของผูบริหาร
สถานศึกษา เนื่องจากงานวิชาการเป็นงานหลักในสถานศึกษา ที่ผูบริหารสถานศึกษาตองดําเนินการกระตุนและสงเสริมใหครู
รวมมือกัน ในการปรับปรุงงานวิชาการของวิทยาลัยอยูเสมอ พอสรุปไดวา งานวิชาการถือวาเป็นหัวใจของการบริหารการศึกษา 
เพราะจุดมุงหมายของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ ซึ่งขึ้นอยูกับงานวิชาการทั้งสิ้น งานวิชาการเป็นกิจกรรมการ
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จัดการเกี่ยวกับงานดานหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและ
ประเมินผล งานหองสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
บรรลุจุดหมายของการศึกษาที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูง จะเห็นไดวาการบริหารงานวิชาการนับเป็นงานที่สําคัญของ
วิทยาลัย เป็นหนาท่ีหลักของวิทยาลัย ถือเป็นหัวใจของการบริหารวิทยาลัย วิทยาลัยจะดีหรือไมขึ้นอยูกับงานวิชาการของวิทยาลัย 
ที่จะสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู มีจริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ตองการ เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมตอไป และ
ไปสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐสยาม  วงษ์ยี่ (2558 : 68-70) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของครู อาจารย์วิทยาลัย
เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการของครู 
อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปัญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการของครู อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา 1) การบริหารงาน
วิชาการของครู อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ 
มาก เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นเรียงลําดับคาเฉลี่ยสูงสุดเป็นรายดาน พบวา ดานการนิเทศการศึกษา มีระดับความคิดเห็นอยู
ในระดับ มาก รองลงมาคือ ดานการจัดการเรียนการสอน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก ดานการประชุมอบรมทางวิชาการ 
มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก ดานวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก ดานหลักสูตรและการ
นําหลักสูตรไปใช มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก ดานการวัดผลประเมินผล มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก และดานที่
มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ดานหองสมุด มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดในแตละดานสรุปได 
ดังนี้ 1) ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช โดยรวมครู-อาจารย์ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ
พบวา มีระดับความคิดเห็นสูงสดุ 2 ขอคือ จัดใหมีการวิเคราะห์หลกัสูตรและจัดใหมกีารศึกษาโครงสราง/จดุหมายและหลกัการของ
หลักสูตรกอนการสอน อยูในระดับ มาก ความคิดเห็นรองลงมาคือ พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียน ครู 
ผูปกครอง ชุมชน อยูในระดับ มาก และขอที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุดคือ มีหลักสูตรทองถิ่นตามความตองการของชุมชนใน
ทองถิ่น อยูในระดับ มาก 2) ดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมครู-อาจารย์ มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายขอพบวา มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ สงเสริมใหครูทําการศึกษาในช้ันเรียน อยูในระดับ มากท่ีสุด ความคิดเห็นรองลงมา
คือ มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับ มาก และขอที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุดคือ มีการจัดสภาพแวดลอมและ
บรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน และมีการวิเคราะห์ผูเรียนเป็นรายบุคคล อยูในระดับ มาก 3) ดานวัสดุอุปกรณ์และสื่อการ
สอน โดยรวมครู-อาจารย์มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ 
สงเสริมใหครูผูสอนผลิตสื่อการสอนดวยตนเอง อยูในระดับ มาก ความคิดเห็นรองลงมาคือ สงเสริมใหครูคิดสรางสรรค์สื่อใหม ๆ 
อยูในระดับ มาก และขอท่ีมีระดับความคิดเห็นต่ําสุดคือ จัดใหมีหองเก็บสื่อการสอนอยางเหมาะสม   มีการจัดทําเครื่องมือในการ
วัดผลประเมินผลดวยตนเอง อยูในระดับ มาก 4) ดานการวัดผลประเมินผล โดยรวมครู-อาจารย์มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ 
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา มีระดับความคิดเห็นสูงสุด 3 ขอคือ จัดทําคูมือวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง นําผลการวัด
ประเมินผลนักเรียนไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน มีการติดตามผลการซอมเสริมและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน อยูในระดับ มาก ความคิดเห็นรองลงมาคือ มีการจัดทําคลังขอสอบ อยูในระดับ มาก และขอที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุด
คือ มีการจัดทําเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลดวยตนเอง อยูในระดับ มาก 5) ดานหองสมุด โดยรวมครู-อาจารย์มีระดับความ
คิดเห็นอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ ใหบริการและคนควาอยางมีระบบ อยูใน
ระดับ มากที่สุด ความคิดเห็นรองลงมาคือ จัดหาบุคลากรตรงกับความรู ความสามารถในการบริการงานหองสมุด อยูในระดับ มาก 
และขอที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุดคือ จัดหองสมุดเป็นแหลงบริการแกชุมชน อยูในระดับ มาก 6) ดานการนิเทศการศึกษา 
โดยรวมครู-อาจารย์มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา มีระดับความคิดเห็นสูงสุดคือ มีการนิเทศ
การสอนโดยคณะกรรมการนิเทศการสอนภายในวิทยาลัยอยางเป็นระบบตอเนื่อง อยูในระดับ มาก ความคิดเห็นรองลงมาคือ มีการ
บันทึกผลการนิเทศไวเป็นหลักฐาน อยูในระดับ มาก และขอที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุดคือ มีการนําผลการนิเทศมาปรับปรุงการ
เรียนการสอน อยูในระดับ มาก 7) ดานการประชุมอบรมทางวิชาการ โดยรวมครู-อาจารย์มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ มาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา มีระดับความคิดเห็นสูงสุด 2 ขอคือ จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับวิชาการใหกับบุคลากร และจัดใหมี
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การพัฒนาครูผูสอนโดยเขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน อยูในระดับ มาก ความคิดเห็นรองลงมามี 2 ขอคือ จัดใหมีการประชุม
แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับวิชาการระหวางครูผูสอน และจัดสวัสดิการสงเสริมใหบุคลากรศึกษาตอ อยูในระดับ มาก    
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี ้
 ดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาวิทยาลัยมีโครงการสงเสริมสนับสนุนใหครู
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร สภาพแวดลอม ความตองการของชุมชน และทองถิ่นอยางเหมาะสม มีการ
เก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและความตองการของชุมชนอยางเป็นระบบและเป็นปัจจุบั น และมีการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ/อบรมสัมมนาใหครูไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดทําหลักสูตรอยางถูกตอง และมีการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เหมาะสมกับสภาพผูเรียน สภาพชุมชน และทองถิ่น สอดคลองกับงานวิจัยของ อัมพร  อิน
ผง (2555 : 66-67) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตยานนาวา สังกัด
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการดานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 ดานการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาวิทยาลัยมีกระตุนใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเนนการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดี ความมีคุณธรรม จริยธรรม เปิดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกใชวิธีการเรียนที่หลากหลายและ
เหมาะสม และมีการกํากับดูแลใหครูจดัเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ ความถนัด ความสามารถ ความ
ตองการ และความสนใจของผูเรียน และวางแผนการเรียนรูโดยใหนักเรียนและครูเขามามีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐ
สยาม  วงษ์ยี่ (2558 : 68-70) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของครู อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการดานการจัดการเรียนการสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 ดานวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาวิทยาลัยมีการติดตาม กํากับ ดูแล ประเมินผล
และสรุปรายงานการดําเนินงานของครูที่ใชสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา กิจกรรม และระดับความรูของผูเรียน และ
ใหครูผลิตสื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนกร  พรมวังขวา 
(2558 : 103-109) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหวางการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผูเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการดานวัสดุอุปกรณ์และสื่อ
การสอน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 ดานการวัดผลและประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาวิทยาลัยมีการนําผลจากการวัดผลและประเมินผลมา
ใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน มีการกํากับดูแล ใหครูวัดผลและประเมินการเรียนตามสภาพจริงของกิจกรรมการเรียนการสอน 
และสงเสริมใหครูใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลายสอดคลองกับจุดประสงค์การเรียนรูและสิ่งที่ตองการประเมิน โดยเนนการ
ประเมินระหวางการเรียนรูตามสภาพจริง เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ วรภพ  ไพรวัลย์ (2558 : 140-
142) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
อาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการดานการวัดผลและประเมินผล มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 ดานหองสมุด โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาวิทยาลัยจัดใหมีผูรับผิดชอบหองสมุดเพื่อใหบริการแกครูและ
นักเรียนอยางเป็นระบบ มีการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการทุกปีการศึกษา โดยได ศึกษาสภาพปัญหาและความ
ตองการของครูและผูเรียนเกี่ยวกับการใชหองสมุดและนํามาใชในการพัฒนางานหองสมุดอยูเสมอ และสงเสริมสนับสนุนใหครูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนใหนักเรียนศึกษาคนควาจากหองสมุด สอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐสยาม  วงษ์ยี่ (2558 : 68-
70) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของครู อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  ผล
การศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการดานหองสมุด มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 ดานการนิเทศการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาวิทยาลัยไดมีการกําหนดผูรับผิดชอบงานนิเทศภายใน
สถานศึกษาอยางชัดเจน พรอมท้ังสรางเครื่องมือท่ีใชในการประเมินการนิเทศท่ีครอบคลุม ชัดเจน สะดวกตอการนําไปใช มีการนํา
ผลการประเมินการนิเทศมาปรับปรุง และมีการนิเทศภายในสถานศึกษาอยางเป็นระบบและตอเนื่อง สอดคลองกับงานวิจัยของ 
วิมล  เดชะ (2559 : 73-76) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสตูล ผลการศึกษาพบวา การบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษา มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
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 ดานการประชุมอบรมทางวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาวิทยาลัย มีการสนับสนุนใหครูและบุคลากรทุกคน
มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเป็นสําคัญ มีการรวบรวมเอกสารและรายงานการประชุมอบรม/
สัมมนาทางวิชาการอยางเป็นระบบและมีการสํารวจความตองการในการประชุมอบรมทางวิชาการของครู เพื่อใชทําแผนอบรมครูให
ตรงกับความตองการ และมีการประเมินผลการจัดการประชุมอบรมทางวิชาการทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดการอบรม สอดคลองกับแนวคิดของ 
ธีระ  รุญเจริญ (2550 19-21; อางถึงใน อัญชลี  เรืองไพศาล, 2558 : 34-35) ไดกลาววา ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่สงเสริม 
สนับสนุน พัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาอยางตอเนื่อง โดยสงเสริมใหครูเขารับการอบรม เขารวมประชุมสัมมนา และไปทัศน
ศึกษา เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณ์ใหทันตอสถานการณ์ความเจริญกาวหนาและความเปลี่ยนแปลงของโลก  
 ขอเสนอแนะการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก หากพิจารณาเป็นรายดาน
มีประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลได ดังนี้    
 ดานหลักสูตรและการนําหลกัสูตรไปใช คือ ครูผูสอนควรศึกษาและทําความเขาใจหลักสูตร โดยจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับ
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช สอดคลองกับผลการวิจัยของพรรษา  จุดาบุตร (2558 : 70-83) ไดศึกษาเรื่อง ปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา
พบวา สถานศึกษาควรใหสถานประกอบการและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดหลักสูตร ควรแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ควรสงเสริมใหผูที่รับผิดชอบหลักสูตรและครูผูสอนมีความรูความเขาใจหลักสูตรที่ถูกตองชัดเจน และควรมีการประชุม
หรือจัดอบรมชี้แจงรายละเอียดของหลักสูตรใหครูผูสอนกอนนําหลักสูตรไปใช 
 ดานการจัดการเรียนการสอน คือ สถานศึกษาควรออกแบบการจัดการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเป็นสําคัญ สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ รัฐสยาม  วงษ์ยี่ (2558 : 69) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของครู อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา สถานศึกษาควรมีการจัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศเอื้อตอการเรียนการสอน มี
การวางแผนในการจัดการเรียนการสอน และสงเสริมใหครูทําการศึกษาในช้ันเรียนโดยมีการวิเคราะห์ผูเรียนเป็นรายบุคคล  
 ดานวัสดุอุปกรณ์และสื่อการสอน คือ ควรจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนไดเรียนรูผานวัสดุ สื่อการเรยีนรูตามความจําเป็น 
และควรใชสื่อประกอบการสอนทกุครั้ง สอดคลองกับแนวคิดของ 
จันทราน ี สงวนนาม (2549 : 147; อางถึงใน รัตนกร  พรมวังขวา, 2558 : 103-109) ไดกลาวถึง สื่อการเรยีนรูวา ผูบริหารจะตอง
จัดใหสถานศึกษามีสื่อการเรียนการสอน เพราะสื่อเป็นสิ่งที่ชวยใหครแูละผูเรียนปฏิบัติกจิกรรมการเรียนการสอนไดสะดวกยิ่งขึ้น 
เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับครผููสอน เชน เอกสาร หลักสูตร คูมือคร ูบันทึกการสอน นอกจากน้ีแหลงการเรยีนรูทุกรูปแบบ เครือขายการ
เรียนรูทีส่ามารถใหผูเรียนไดศึกษาคนควาดวยตัวเอง สื่อการเรียนรูเป็นสวนประกอบสําคญัที่จะชวยใหการเรยีนการสอนของครู
ดําเนินไปดวยด ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรยีนรูที่ดตีามกระบวนการตาง ๆ ที่หลักสูตรตองการ 
 ดานการวัดผลและประเมินผล คือ ควรวัดผลตามสิ่งที่จัดการเรียนการสอนและประเมินเครื่องมือที่หลากหลาย และควร
วัดผลประเมินผลหลังการสอนทุกครั้ง สอดคลองกับผลการวิจัยของพรรษา  จุดาบุตร (2558 : 70-83) ไดศึกษาเรื่อง ปัญหาและ
แนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา
พบวา สถานศึกษาควรสรางเครื่องมือการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลาย เชน แบบบันทึกคะแนนภาคปฏิบัติ แบบบันทึก
คะแนนพฤติกรรม แบบทดสอบ และขอสอบ เป็นตน 
 ดานหองสมุด คือ ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาสื่อ หนังสือใหเพียงพอ ควรมีการสงเสริมใหครู-นักเรียน เขามามี
สวนรวมในการจัดหาสื่อ หนังสือ เพื่อสนองความตองการของครู-นักเรียน และควรมีบรรณารักษ์ประจําหองสมุด สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ วรภพ  ไพรวัลย์ (2558 : 141) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบริหารสถานศึกษาตามการ
รับรูของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ 
ดานพฤติกรรมการบริหารงานวิทยบริการและหองสมุด โดยภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแบบพฤติกรรมเป็นรายขอ 
พบวา มีพฤติกรรม อยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคาเฉลี่ย 3 ลําดับ คือ แตงตั้งบุคลากรควบคุมดูแลหองสมุด จัดหาหนังสือ 
เอกสาร สิ่งพิมพ์เขาหองสมุดใหสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา มอบหมายผูรับผิดชอบดูแล บํารุงรักษา 
วัสดุอุปกรณ์ใหอยูในสภาพเรียบรอย และใหบริการดานโสตทัศนูปกรณ์ตาง ๆ รวมทั้งหองโสตทัศนศึกษา และศูนย์การเรียนรูดวย



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 70 
 

ตนเอง และวางแผนพัฒนาการบริการหองสมุด และศูนย์การเรียนรูดวย ตนเองใหเป็นแหลงเรียนรูดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย 
 ดานการนิเทศการศึกษา คือ ควรมีการวางแผนการนิเทศและมีการนิเทศอยางเป็นระบบและตอเนื่อง  สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ รัฐสยาม  วงษ์ยี่ (2558 : 69-70) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานวิชาการของครู อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยี
รัตนโกสินทร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา มีการนิเทศการสอนภายในวิทยาลัยอยางเป็นระบบตอเนื่อง มีการ
บันทึกผลการนิเทศ และมีการนําผลการนิเทศไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
 ดานการประชุมอบรมทางวิชาการ คือ ควรจัดสรรงบประมาณในการประชุมอบรมทางวิชาการใหเพียงพอและสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรเขารับการประชุมอบรมเพื่อพัฒนางานวิชาการ สอดคลองเป็นไปตาม พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 
2551 (เฉพาะสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา) พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบดวย 6 หมวด 1 บทเฉพาะกาล และ 63 มาตรา 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2551 : 1-24) การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตองคํานึงถึง การมีระบบการพัฒนาครูและ
คณาจารย์ของการอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี สถานศึกษาอาชีวศึกษาของเอกชนอาจ
เขารวมเป็นเครือขายของสถาบัน เพื่อประโยชนในการรวมมือทางวิชาการ การสรางคุณภาพการอาชีวศึกษาเอกชน การจัดการให
เอื้ออํานวยแกผูมีประสบการณ ผูผานการอบรมจากสถานประกอบการที่ได รับการรับรอง ผูเรียนที่สะสมผลการเรียนไว และผูที่
ผานการฝึกอบรมตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ใหสามารถเทียบโอนผลการเรียนหรือประสบการณดาน
วิชาชีพ เพื่อใหได คุณวุฒิการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ได 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 1.1 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการปรับปรุงและวางแผนพัฒนาหลักสูตรทุกระดับ
ของสถานศึกษาอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับสภาพผูเรียน สภาพชุมชนและทองถิ่น และมีการกํากับติดตาม ประเมินผลเป็นระยะ  
 1.2 วิทยาลัยเทคนิคแมสอด ควรดาํเนินการปรบัปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ใหเหมาะสมกับสภาพผูเรียน สภาพ
ชุมชน และทองถิ่น  
 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด ควรมสีวนรวมในการปรับปรุงพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษา   
   1.4 คณะกรรมการวิทยาลัยเทคนิคแมสอด ควรมีสวนรวมในการปรบัปรุงพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา   
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก   
 2.2 ควรศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจงัหวัดตาก   
 2.3 ควรศึกษาเรื่อง การนิเทศการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก  
 2.4 ควรศึกษาเรื่อง การดําเนินการหองสมุดมีชีวิตของวิทยาลัยเทคนิคแมสอด สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดตาก 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์ กรรมการที่ปรึกษา และอาจารย์ ดร.สุบัน 
พรเวียง ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคาํแนะนําจนการคนควาอิสระนี้เสรจ็สมบูรณ์ ผูศึกษา
ขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัย
นอร์ทเทิร์น นายเดโชวัต ทักคุม ผูอํานวยการวิทยาลัยเทคนิคแมสอด นายพงศักดิ์ พันธุ์ศิริ รองผูอํานวยการฝุายแผนงานและความ
รวมมือ นางสุกัญญา แสงจุน รองผูอํานวยการฝุายงานวิชาการ นางธรภรณ์ สีสุก รองผูอํานวยการฝุายพัฒนากิจการนักเรียน 
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นักศึกษา นางภครพร แกวโชติ รองผูอํานวยการฝุายงานบริหารทรัพยากร ดาบตํารวจสมพร บุญคง   กรรมการสถานศึกษา นาย
สังคม จาดดี กรรมการสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแมสอด ที่เสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็น
ประโยชน์อยางมากตอการศึกษาครั้งนี้  
 สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มสีวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งนีส้ําเร็จลงได ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็น
ประโยชน์ตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรือ่งเชนเดียวกันนี้ตอไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพราว. 
______. (2551). พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551. [Online]. Available : 
 http://www. thailandlawyercenter.com [2556, มกราคม 28]. 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักงานสานักนายกรัฐมนตร.ี (2544). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.  
 กรุงเทพฯ : บริษัท สยามสปอรต ์ซินดิเคท จํากัด. 
จันทรานี  สงวนนาม. (2549). ทฤษฏีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา. กรุงเทพฯ : บุ฿คพอยท์.  
ธีระ  รุญเจรญิ. (2550). ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ : ขาวฟุาง.  
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน.์ (2546). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : ศูนย์สงเสริมกรุงเทพ.   
พรรษา  จุดาบุตร. (2558). ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา  
 สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี. การศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
 มหาวิทยาลยับูรพา.  
ไพบูลย ์แจมพงษ ์และอํารุง จันทวานิช. (2542). “การศึกษา : แนวทางการพัฒนาคุณภาพ”วารสารวิชาการ. 2 (กันยายน  
 2542) : 2-12.  
ราชกิจจานุเบกษา. (2551). พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551. ราชกิจจานุเบกษา. เลม 125 ตอนท่ี 43 ก. หนา 3.  
รัฐสยาม  วงษ์ยี.่ (2558). การบริหารงานของครู อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร. ศึกษา 
 ศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย์. 
รัตนกร  พรมวังขวา. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3. ครุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏกาญจนบุร.ี  
วรภพ  ไพรวัลย.์ (2558). พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ ของครูในสถานศกึษา 
 สังกัดสานกังานอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี. ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏกาญจนบุร.ี  
วิมล  เดชะ. (2559). การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนดีประจําตําบล สังกัดสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ประถมศึกษาสตูล. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ.  
วิโรจน ์บุญเรือง. (2552). การบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 12. ปริญญานิพนธ ์
 การศึกษามหาบณัฑติ สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลยับูรพา. 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2552). รูปแบบการมีส่วนร่วมในสถานศกึษา.  วารสารวิชาการ, 5(4), 8-13. 
อัญชล ี เรืองไพศาล. (2558). พฤติกรรมการใช้อํานาจของผู้บริหาร ตามความเห็นของครูโรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดจันทบุรี.  
 การศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลยับูรพา. 
อัมพร  อินผง. (2555). การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เขตยานนาวา สังกัดกรุงเทพมหานคร.  
 ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศษสตร์ มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑติย์.  
Smith, E.W., et al. (1961). The Educator,s Encyclopedia. NJ : Prentice Hall. 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 72 
 

การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบ้านโคกวิทยาคม อําเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 

Budget Implementation of Bankhok Witthayakhom School, Bankhok District, Uttaradit 
Province under Secondary Educational Service Area Office 39  

 
รัตนาภรณ์ เข็มเพชร์1 และ ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์2 

Rattanaporn Kempet and Dr.Nontawat Yuttawong                                                                                                                           
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุ ตรดิตถ์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการดําเนินงานงบประมาณของ
โรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยมีประชากร
และแหลงขอมูล ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
รวมทั้งสิ้น จํานวน 51 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอมูลโดยการหาคาความถี่ คา
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา      
 ผลการศึกษาพบวา การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย คือ ดานการบริหารการเงิน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการบริหารบัญชี อยูในระดับมาก ดานการบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ อยูในระดับมาก ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา อยูในระดับมาก  ดานการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล อยูในระดับมาก ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ อยูในระดับมาก และดานการจัดสรรงบประมาณ อยูในระดับ
มาก ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะ คือ 1) ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ คือ ควรจัดทํากรอบคําขอรับงบประมาณการรายจายระยะ
ปานกลางเสนอตอเขตพื้นท่ีการศึกษา และควรมีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทิศทาง และยุทธศาสตร์งบประมาณของหนวยงานเหนือ
สถานศึกษา 2) ดานการจัดสรรงบประมาณ คือ ควรมีการวางแผนปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง ใหสอดคลอง
กับกรอบวงเงินที่ไดรับ และมีการวิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะตองดําเนินการตามมาตรฐานโครงสรางเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญและกําหนดงบประมาณ 3) ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล คือ ควรมีการวิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่
จะตองดําเนินการตามมาตรฐานโครงสราง เพื่อจัดลําดับความสําคัญ และควรสรางเครื่องมือเพื่อดําเนินการประเมินผลตรวจสอบ 
ติดตาม และนิเทศ 4) ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา คือ ควรมีการวางแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
และสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษาประสานความรวมมือกับชุมชน หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อใชทรัพยากรรวมกันให
เกิดประโยชน์ตอ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5) ดานการบริหารการเงิน คือ ควรมีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน 
การจายเงิน 6) ดานการบริหารบัญชี คือ ควรมีการจัดทํา จัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และมีการจัดทํารายงานประจําเดือนสง
หนวยงานตนสังกัด สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และรายงานประจําปีสง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานผานเขตพื้นที่การศึกษา 7) ดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ คือ ควรมีการจัดทํา
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีการจัดเก็บควบคุม เบิกจาย และมีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี ใหปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์การ
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จัดซื้อจัดจาง และควรมีการตรวจสอบสภาพ บํารุงรักษาและซอมแซมทั้งกอนและหลังการใชงาน สําหรับทรัพย์สินที่มีสภาพไม
สามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทําจําหนายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสราง    
  
คําสําคัญ : การดําเนินงาน, งบประมาณ   
 
Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations on budget 
implementation of Bankhok Witthayakhom School, Bankhok District, Uttaradit Province under Secondary 
Educational Service Area Office 39. The population and the data source of the research were 51 experts, 
school administrators, teacher civil service and educational personnel, and basic school boards. The research 
instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by frequency, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, and content analysis. 
 The findings of the research indicated that; 
 On the whole, budget implementation of Bankhok Witthayakhom School, Bankhok District, Uttaradit 
Province under Secondary Educational Service Area Office 39 seemed to be at the high level. When each 
aspect was considered based on arithmetic means arranged in descending order, it was found that all aspects 
were at the high level; that is, financial management, accounting management, inventory and asset 
management, resource mobilization and investment in education, monitoring and evaluation, budgeting and 
proposing the budget, and budget allocation respectively.    
 In terms of the recommendations on budget implementation of Bankhok Witthayakhom School, 
Bankhok District, Uttaradit Province under Secondary Educational Service Area Office 39, it can be said that; 1) 
in terms of budgeting and proposing the budget, the school should present the medium terms expenditure 
framework to the Educational Service Area Office, and analyze ways and budgeting strategies of the sectors 
supervising schools. 2) For budget allocation, the school should have plans to develop the medium terms 
expenditure framework based on the total amount of financing obtained, and analyze activities based on 
roles and responsibilities according to structural standards to prioritize work, including budgeting. 3) In terms 
of monitoring and evaluation, the school should analyze activities based on roles and responsibilities 
according to structural standards to prioritize work, and also create monitoring and supervisory tools. 4) For 
resource mobilization and investment in education, the school should have plans to mobilize educational 
resources, and encourage teachers to cooperate with the community and both the public and private sectors 
to share educational resources to enhance student learning. 5) In terms of financial management, the school 
should focus on receiving, keeping, withdrawal, disbursement, transfer and reservation according to financial 
rules and regulations of the Ministry of Finance. 6) For accounting management, the school should prepare 
the accounting documents and registration, and send the monthly report to the original affiliation, the State 
Audit Office of the Kingdom of Thailand, and the Comptroller General's Department by the 15th of the next 
month, and send the annual report to the Office of the Basic Education Commission received by the 
Educational Service Area Office. 7) In terms of inventory and asset management, the school should prepare 
asset control make disbursement and appoint the annual inventory committees according to the guidelines 
for government procurement. In addition, the school should focus on inspection, maintenance, and repair of 
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assets both before and after using. For the useless assets, the school should appoint asset disposal 
committees to dispose or demolish buildings.  
 
Keywords : Implementation, Budget   
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ไดกําหนดแนว
ทางการบริหารจัดการศึกษาไววา ใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546 มาตรา 35 ไดกําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคล พระราชบัญญัติดังกลาวขางตนทําใหรูปแบบการบริหารโรงเรียนไดเปลี่ยนไปสู
การบริหารแบบใชโรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งเป็นการถายโอนอํานาจการบริหารใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จจุด
เดียว (One Stop Service) ที่โรงเรียนเป็นการบริหารที่ใหสถานศึกษาเป็นหนวยตัดสินใจหลักที่สําคัญในระบบการศึกษาโดย
โรงเรียนเป็นผูกําหนดกิจกรรมที่ตอบสนองความตองการของนักเรียนท่ีมีความแตกตางอยางหลากหลาย (Beck; & Murphy. 1996 
: 2-3) โรงเรียนที่ไดรับการกระจายอํานาจควรมีอิสระในการปฏิบัติงาน 5 เรื่องคือ 1) มีอํานาจกําหนดจุดมุงหมายของโรงเรียน 2) 
มีอํานาจในการควบคุมงบประมาณ 3) มีอํานาจในการบริหารงานบุคคล 4) มีอํานาจในการบริหารหลักสูตรและ 5) มีอํานาจในการ
กําหนดและเปลี่ยนแปลงโครงสรางองค์กรในการกระจายอํานาจทั้ง 5 ดานใหกับสถานศึกษาการกระจายอํานาจดานงบประมาณ
นับเป็นหัวใจของการกระจายอํานาจเพราะถาโรงเรียนไมมีอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ ก็จะมีอํานาจในการบริหารใน
เรื่องอื่น ๆ นอยลง การจะกระจายอํานาจดานวิชาการและบุคลากรไดนั้น จะตองไดรับการกระจายอํานาจดานงบประมาณกอน 
งบประมาณ (Budget) นับวามีบทบาทสําคัญอยางมากตอความเจริญกาวหนาหรือความสําเร็จของหนวยงานไมวาจะเป็นภาครัฐ
หรือภาคเอกชน เนื่องจากงบประมาณจะบอกวัตถุประสงค์เปูาหมายการนําผลประโยชน์หรือผลตอบแทนใหหนวยงานในอนาคต
และบอกวิธีที่จะนําไปสูเปูาหมายนั้น ๆ นอกจากนี้งบประมาณเป็นหัวใจสําคัญในการบริหารงาน (administration) และเป็นทั้ง
ความสําคัญในทางการเมืองการปกครองเพราะงบประมาณเป็นเรื่องที่อยู ในดุลยพินิจความรับผิดชอบรวมกันของฝุายนิติบัญญัติ
และฝุายบริหารที่จะพึงมีตอประชาชนในครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กระทรวงมหาดไทย, 2547) 
 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดสถานศึกษา แบงออกเป็น 4 ดาน 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 76-77) ดังนี้ 1) ดานการบริหารวิชาการ เป็นการบริหารกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวของการพัฒนาการ
เรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 2) ดานการบริหารงบประมาณ เป็นการบริหารเกี่ยวกับการจัดทําและ
เสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญช ี
การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 3) ดานการบริหารงานบุคคล เป็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ เป็น
การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง การสรรหา และบรรจุแตงตั้ง การเสริมสรางประสิทธิภาพบุคลกรในการปฏิบัติราชการ 
การักษาวินัยและการออกจากราชการ และ 4) ดานการบริหารทั่วไป เป็นการดําเนินงานดานธุรการ ขอมูลดานสารสนเทศ อาคาร
สถานท่ี สภาพแวดลอม งานสงเสริมกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์การประสานงานกับหนวยงานอื่น กระทรวงศึกษาธิการ จึง
ไดกําหนดวิธีการบริหารงานงบประมาณแบบมุงเนนผลงานมาปฏิบัติตั้งแตปีงบประมาณ 2543 โดยมีจุดมุงหมายในการจัดทําแผน
งบประมาณที่มุงเนนผลงานและผลลัพธ์ เพื่อใหเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ของภาครัฐ เป็นการพัฒนาระบบรายงานผลดานการเงิน ที่
ตองการใหการดําเนินงานเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และเป็นการสงเสริมความรับผิดชอบในการตัดสินใจและเป็นจุดเริ่มตน
ของการพัฒนาระบบการกระจายอํานาจ การจัดสรรงบประมาณสําหรับหนวยงาน โดยครอบคลุมถึงความสามารถในการจัดสรร
งบประมาณของหนวยงาน ระบบรายงานที่เปรียบเทียบกับแผนงาน ทั้งนี้การใหอํานาจการจัดการทางการเงินและงบประมาณ
ขึ้นอยูกับลักษณะของมาตรฐานการควบคุมทางการเงินและระบบการรายงานผลการปฏิบัติของสถานศึกษาที่กําหนดไว โดย
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สถานศึกษาตองบริหารจัดการดานงบประมาณของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม 7 กิจกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 
32) ไดแก 1) ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ 2) ดานการจัดสรรงบประมาณ 3) ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล 4) 
ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 5) ดานการบริหารการเงิน 6) ดานการบริหารบัญชี 7) ดานการบริหารพัสดุ
และสินทรัพย์ จึงเห็นไดวาภารกิจดานการบริหารดานงบประมาณ จึงมีความสําคัญกับการพัฒนาสถานศึกษาและเป็นปัจจัยที่
ผลักดันใหการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย    
 จากความเป็นมาและความสําคัญดังกลาว ผูศึกษาในฐานะที่เป็นครูในโรงเรียนบานโคกวิทยาคม จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง การ
ดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงใหเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะนํามาเป็นแนวทางใน
การดําเนินงานดานงบประมาณของโรงเรียนอยางมีคุณภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 การศึกษาเรื่อง การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มี
รายละเอียด ดังน้ี 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับระบบงานงบประมาณ 

2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ 
 3. ขอมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39      
 4. ผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 6. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี  
 การศึกษาสภาพการดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 35 คน (ไมรวมผูศึกษา) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 13 คน (ไมรวม
ผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครู) ของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในปีการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น จํานวน 50 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม 
วิเคราะห์ขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
 การศึกษาขอเสนอแนะการดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหาร
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สถานศึกษา จํานวน 2 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 6 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 1 คน 
ของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ในปี
การศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น จํานวน 10 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอมูลโดยการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content analysis) 
 
ผลการศึกษา 
 การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สรุปได ดังนี้  
 การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยรวมอยูในระดับมาก ( =4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
คือ ดานการบริหารการเงิน อยูในระดับมาก ( =4.50) รองลงมาคือ ดานการบริหารบัญชี อยูในระดับมาก ( =4.46) ดานการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ อยูในระดับมาก ( =4.45) ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา อยูในระดับมาก 
(  =4.44) ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล อยูในระดับมาก ( =4.39) ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ อยูในระดับ
มาก ( =4.30) และดานการจัดสรรงบประมาณ อยูในระดับมาก ( =4.26) ตามลําดับ  
 หากพิจารณาเป็นรายดานสรุปผลได ดังนี้ 
 การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดานการจัดทําและเสนอขอ งบประมาณ โดยรวมอยูในระดับมาก ( =4.30) เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ จัดทํารายละเอียดโครงสราง แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก 
โดยจัดใหรับฟังความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุง และนําเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา และจัดทํา
รายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ใหมีความเช่ือมโยงกับผลผลิต และผลลัพธ์ ตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของ
สถานศึกษา พรอมกับวิเคราะห์และจัดลําดับ ความสําคัญของแผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจงนโยบาย 
แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาดําเนินการ อยูในระดับ
มาก ( =4.48 ) รองลงมาคือ จัดทํากรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง โดยวิเคราะห์ นโยบายหนวยเหนือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน ปีงบประมาณที่ผานมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเปูาหมายผลผลิตที่ตองการ
ดําเนินการใน 3 ปีขางหนา พรอมกับปรับแผนงาน งานโครงการและกิจกรรมหลักใหสอดคลองกับประมาณรายไดของสถานศึกษา
ทั้งจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ อยูในระดับมาก ( =4.46) วิเคราะห์ผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตาม
ขอตกลงท่ีทํากับเขตพื้นท่ีการศึกษาดานปริมาณคุณภาพเวลาตลอดจนตนทุน ซึ่งตองคํานวณตนทุนผลผลิตขององค์กรและผลผลิต
งาน/โครงการ และจัดทําขอมูลสารสนเทศผลการศึกษาวิเคราะห์วิจัย เพื่อใชในการวิเคราะห์สภาพแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา และเผยแพรขอมูลสารสนเทศใหเขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะชนรับทราบ อยูในระดับมาก ( =
4.38 ) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ จัดทําคําขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจาย
ระยะปานกลาง เสนอตอเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคลองเชิงนโยบาย อยูในระดับมาก ( =3.94) 
 การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดานการจัดสรรงบประมาณโดยรวมอยู ในระดับมาก ( =4.26) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ จัดทําแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส โดยกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานราย
เดือนใหเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณแลวสรุปแยกเป็นรายไตรมาส อยูในระดับมาก ( =4.46) รองลงมาคือ 
ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ที่เขตพื้นที่การศึกษาแจง ตลอดจนตรวจสอบวงเงิน
นอกงบประมาณที่ไดจากแผนการระดมทรัพยากร อยูในระดับมาก ( =4.38) จัดทําขอตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขต
พื้นที่การศึกษา เมื่อไดรับงบประมาณและศึกษาขอมูลการจัดสรรงบประมาณที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจง
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ผานเขตพื้นที่การศึกษา แจงใหสถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ขั้นตอน 
และวิธีการจัดสรรงบประมาณ และนําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ และรางขอตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบ
คณะกรรมการสถานศึกษาและแจงจัดสรรวงเงินและจัดทําขอตกลงผลผลิต ใหหนวยงานภายในสถานศึกษารับไปดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ อยูในระดับมาก ( =4.28) ตามลําดับ  และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ ปรับปรุงกรอบ
งบประมาณรายจายระยะปานกลาง ใหสอดคลองกับกรอบวงเงินท่ีไดรับและจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ
ซึ่งระบุแผนงานงานโครงการที่สอดคลองวงเงินงบประมาณที่ไดรับและวงเงินนอกงบประมาณที่ไดตามแผนระดมทรัพยากรพรอม
จัดทําขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษา และกําหนดผูรับผิดชอบ อยูในระดับมาก ( =4.10)  
 การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก ( =4.39) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยสรุปขอมูลสารสนเทศท่ีไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาส
ตอเขตพื้นท่ีการศึกษา อยูในระดับมากที่สุด ( =4.56 ) รองลงมาคือ จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินทั้งเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาใหเป็นไปตามแผนปฏบิัติการประจาํปีงบประมาณ และแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส
และปูองกันความเสี่ยงสําหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูงพรอมการปูองกันความเสี่ยงสําหรับ โครงการที่มีความเสี่ยงสูง อยูในระดับ
มากที่สุด ( =4.52) และกําหนดปัจจัยหลักความสําเร็จ และตัวช้ีวัด ของสถานศึกษาและจัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของผลผลิตที่
กําหนดตามขอตกลงการใหบริการผลผลิต อยูในระดับมาก ( =4.46) ตามลําดับ  และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ สราง
เครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวช้ีวัดความสําเร็จที่กําหนดไวตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษาและ
ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําปี  พรอมรายงานผลการประเมินตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา อยูในระดับมาก ( = 4.08) 
 การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา อยูในระดับมาก ( =4.44) เมื่อพิจารณาเป็น
รายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบ
ประมาณการระยะปานกลางและแผนปฏิบัติการประจําปีที่มีความจําเป็นตองใชวงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายไดงบประมาณ
ไว เพื่อจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมใหเป็นไปตามความเรงดวน และชวงเวลา อยูในระดับมากที่สุด ( =4.64 ) รองลงมาคือ 
สํารวจขอมูลนักเรียนที่มีความตองการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุกประเภท ตั้งกรรมการพิจารณา
คัดเลือกนักเรียน ไดรับทุนการศึกษาโดย ตรวจสอบขอมูลเชิงลึกพรอมกับใหมีการจัดทําขอมูลสารสนเทศใหเป็นปัจจุบัน อยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( =4.54) และศึกษา วิเคราะห์แหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องค์กร และทองถิ่นที่มีศักยภาพใหการสนับสนุน
การจัดการศึกษา ตลอดจนติดตอประสานความ รวมมืออยางเป็นรูปธรรม และเก็บรักษาเงินและเบิกจายไปใชตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปีที่ตองใชวงเงินเพิ่มเติมใหเป็นไปตามระเบียบของทุนการศึกษาและระเบียบวาดวยเงินนอกงบประมาณ ทั้งตาม
วัตถุประสงค์และไมกําหนดวัตถุประสงค์ อยูในระดับมาก ( =4.50) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ เสนอแผนการ
ระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูป
คณะกรรมการ อยูในระดับมาก ( =4.16)  
 การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดานการบริหารการเงินโดยรวมอยูในระดับมาก ( =4.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ การนําสงเงินใหเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด อยูในระดับ
มากที่สุด ( =4.62 ) รองลงมาคือ การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน ใหเป็นไปตามขั้นตอน และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด อยู
ในระดับมากท่ีสุด ( =4.60) และการเบิกเงิน การรับเงิน ใหเป็นไปตามขั้นตอน และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด อยูในระดับ
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มาก ( =4.44) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การโอนเงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปี ใหเป็นไปตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด อยูในระดับมาก ( = 4.32)  
 การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดานการบริหาร บัญชี  โดยรวมอยูในระดับมาก ( =4.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ จัดทํากระดาษทําการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณโอนเปิดบัญชีเงินนอก
งบประมาณเขาบัญชีทุนและบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ที่เป็ นบัญชีวัสดุหรือและบัญชีสินทรัพย์ไม
หมุนเวียน พรอมทั้งจัดทําใบสําคัญการลงบัญชีทั่วไปโดยใชจํานวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง และตรวจสอบความถูกตอง
ของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือประจําวันและงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร ตลอดจนตรวจสอบความถูกตอง
ของบัญชีแยกประเภทท่ัวไปและการตรวจสอบความถูกตองของบัญชียอยและทะเบียน อยูในระดับมากที่สุด ( =4.62) รองลงมา
คือ ปิดบัญชีรายไดและคาใชจายเพื่อบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา (ต่ํากวา) คาใชจายในงวดบัญชีและปิดรายการรายไดสูง (ต่ํา) กวา
คาใชจายงวดบัญชี เขาบัญชีรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม แลวใหโอนบัญชีรายไดแผนดินนําสงคลังเขาบัญชีรายไดแผนดิน 
หากมียอดคงเหลือใหโอนเขาบัญชีรายไดแผนดินรอนําสงคลัง อยูในระดับมาก ( =4.54) และบันทึกเปิดบัญชีคงคาง โดยบันทึก
รายการดานเดบิตในบัญชีแยกประเภท และบันทึกรายการดานเครดิตในบัญชีแยกประเภทและบันทึกบัญชีประจําวัน ใหครอบคลุม
การรับเงินงบประมาณ การรับรายไดจากการขายสินคาหรือการใหบริการ การรับเงินรายไดการจายเงินงบประมาณ การจายเงิน
งบประมาณใหยืมการจายเงินนอกงบประมาณใหยืม การซื้อวัสดุหรือสินคาคงเหลือ เงินทดลองจาย เงินมัดจําและคาปรับ รายได
จากเงินกูของรัฐ สินทรัพย์ไมหมุนเวียน การรับเงินบริจาค การรับเงินรายไดแผนดินถอนเงินรายไดแผนดิน การเบิกเงินงบประมาณ
แทนกัน การจายเงินใหหนวยงานที่ปฏิบัติตามควบคุมการเงิน การรับเงินความรับผิดทางละเมิด อยูในระดับมาก ( =4.52) 
ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ จัดทํางบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทําโดยวิธีตรง 
จัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดสงรายงานประจําปีใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานผานเขตพื้นที่
การศึกษาและจัดสง สํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดการจัดทําและจัดหาแบบพิมพ์
บัญชี ทะเบียน และรายงาน และมีแนวทางการปฏิบัติ การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใชเองเวน แตเป็นแบบพิมพ์กางที่เขตพื้นที่
การศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัดหรือสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําขึ้นเพ่ือจําหนายจายแจก อยูในระดับมาก ( =4.34)  
 การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ โดยรวมอยูในระดับมาก ( =4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3  ลําดับแรกคือ จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุสําหรับที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางในกรณีที่ยัง
ไมดําเนินการและที่ยังไมสมบูรณ์ใหประสานกันกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อดําเนินการใหเป็นปัจจุบัน และให
จัดทําทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเป็นปัจจุบัน อยูในระดับมากที่สุด ( =4.66 ) รองลงมาคือ จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินที่
เป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ใหเป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนที่ไดจากการบริจาคที่ยัง
ไมไดบันทึกคุมไวโดยบันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ไดรับสินทรัพย์ อยูในระดับมากที่สุด ( =4.60) และจัดทําระบบฐานขอมูล
ทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใชโปรแกรม ระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได ถาสถานศึกษามีความพรอมและจัดทําระเบียบการใช
ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมากที่สุด 
( =4.54) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทายคือ การจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินใหเป็นปัจจุบันและกําหนดระเบียบและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพย์สิน พรอมกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจายใหเป็นไปตามระบบและ
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีอยางสม่ําเสมอทุกปี อยูในระดับมาก ( =4.22)  
 ขอเสนอแนะการดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 มีดังนี ้
 ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ควรจัดทําคําขอรับงบประมาณ
ของสถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
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สอดคลองเชิงนโยบาย (f=9) รองลงมาคือ ควรมีการวิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหนวยงานเหนือสถานศึกษา ไดแก  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน           
(f=8) และควรมีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยการจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ตามความตองการของสถานศึกษา (f=6) ตามลําดับ 
 ดานการจัดสรรงบประมาณ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ควรมีการปรับปรุงกรอบงบประมาณ
รายจายระยะปานกลาง ใหสอดคลองกับกรอบวงเงินที่ไดรับและจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณซึ่งระบุ
แผนงานงานโครงการที่สอดคลองวงเงินงบประมาณที่ไดรับและวงเงินนอกงบประมาณที่ไดตามแผนระดมทรัพยากรพรอมจัดทําขอ
รางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษา และกําหนดผูรับผิดชอบ (f=10) รองลงมาคือ ควรมีการเสนอแผนการใช
งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติเงินประจํางวดเป็นรายไตรมาสผานเขตพื้นท่ีการศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รวบรวมเสนอตอสํานักงบประมาณและการเบิกจายงบประมาณประเภทตาง ๆ ใหเป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจําปีและอนุมัติ
การใชงบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ไดรับงบประมาณ  ( f=8) และควรมีการวิเคราะห์กิจกรรมตาม
ภารกิจงานที่จะตองดําเนินการตามมาตรฐานโครงสรางสายงานและตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญและกําหนดงบประมาณทรัพยากรของแตละสายงาน งานโครงการ ใหเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับและ
วงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร (f=7) ตามลําดับ 
 ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ควรมีการสรางเครื่องมือเพื่อการ
ประเมินผล ผลผลิตตามตัวช้ีวัดความสําเร็จที่กําหนดไวตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษาและประเมินแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําปี  พรอมรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา (f=9)  รองลงมาคือ ควรมีการประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม และ
นิเทศใหเป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูงและจัดทําขอสรุปผลการ
ตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พรอมทั้งเสนอ ขอปัญหาที่อาจทําใหการดําเนินงานไม ประสบผลสําเร็จ เพื่อใหสถานศึกษาเรง
แกปญัหาไดทันสถานการณ์ (f=8) และควรมีการวิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีจะตองดําเนินการตามมาตรฐานโครงสรางสาย
งานและตามแผนงาน งานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลําดับความสําคัญและควรมีการกําหนดปั จจัยหลักความสําเร็จ และ
ตัวช้ีวัด ของสถานศึกษาและจัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของผลผลิตที่กําหนดตามขอตกลงการใหบริการผลผลิต (f=7) ตามลําดับ 
 ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ควรมีการเสนอ
แผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดําเนินการในรูป
คณะกรรมการ (f=10) รองลงมาคือ ควรมีการประชาสัมพันธ์ใหหนวยงานภายในสถานศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาทราบรายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใชทรัพยากรรวมกันและวางระบบการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
รวมกับบุคคล และหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน (f=8) และควรมีการสนับสนุนใหบุคลากรและสถานศึกษารวมมือกันใช
ทรัพยากรในชุมชน ใหเกิดประโยชน์ตอ กระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (f= 7) ตามลําดับ 
 ดานการบริหารการเงิน ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ควรมีการโอนเงิน การกันเงนิไวเบิกเหลื่อมปี ให
เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด (f=9) รองลงมาคือ ควรมีการเบิกเงิน การรับเงิน ใหเป็นไปตามขั้นตอน
และวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด (f=8) และควรมีการเก็บรักษาเงิน การจายเงิน ใหเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด (f=5) ตามลําดับ 
 ดานการบริหารบัญชี ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ควรมีการจัดทํารายงานประจําปี โดยจัดทํางบ
แสดงฐานะการเงิน จัดทํางบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสดจัดทําโดยวิธีตรง จัดทําหมายเหตุประกอบงบ
การเงินและจัดสงรายงานประจําปีใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานผานเขตพื้นที่การศึกษาและจัดสง สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด (f=10) รองลงมาคือ ควรมีการจัดทําและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียน และรายงานมีแนวทางการปฏิบัติ การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใชเอง เวนแตเป็นแบบพิมพ์กางที่เขตพื้นที่การศึกษา
หรือหนวยงานตนสังกัดหรือสวนราชการที่เกี่ยวของจัดทําขึ้นเพ่ือจําหนายจายแจก (f=8) และควรมีการจัดทํารายงานประจําเดือน



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 80 
 

สงหนวยงานตนสังกัดสํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยจัดทํารายงานรายได
แผนดินรายงานรายได และคาใชจาย รายงานเงินประจํางวด (f=6) ตามลําดับ 
 ดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ ควรมีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ใหเป็นปัจจุบันและกําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพย์สิน พรอมกําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม 
และเบิกจายใหเป็นไปตามระบบและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปีอยางสม่ําเสมอทุกปี (f=9) รองลงมาคือ ควรมี
การจัดซื้อจัดจางโดยตรวจสอบงบประมาณรายละเอียด เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะประกาศจาย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะพิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทําสัญญาเมื่อตรวจรับงานใหมอบเรื่องแกเจาหนาที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อ
จายแกผูขาย/ผูจาง (f=7) และควรมีการตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาและซอมแซมทั้งกอนและหลังการใชงานสําหรับทรัพย์สินท่ี
มีสภาพไมสามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทําจําหนายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสราง (f=5) ตามลําดับ  

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สามารถอภิปรายผลได ดังนี้  
 การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม 
อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปฏิบัติตามขอบขายและภารกิจการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการบริหารงาน
งบประมาณ ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม 7 กิจกรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 32) ไดแก 1) ดานการจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ 2) ดานการจัดสรรงบประมาณ 3) ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล 4) ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา 5) ดานการบริหารการเงิน 6) ดานการบริหารบัญชี 7) ดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ซึ่งมีการปฏิบัติดานการ
บริหารงานงบประมาณของโรงเรียนเป็นไปตามตามกรอบของระเบียบ ขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดไว ดังเชน 
การบริหารการเงินของโรงเรียนมีการดําเนินตามระเบียบขั้นตอนวิธีการดําเนิน นําสงเงิน ใหเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่
กระทรวงการคลังกําหนด ไดมีการปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณโอนเปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเขาบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝาก
และเงินประกัน ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์ จัดทําใบสําคัญการลงบัญชีทั่ วไป จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสําหรับที่ดิน อาคาร และ
สิ่งกอสราง ศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปานกลางและแผนปฏิบัตกิาร รายงาน
ผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทํารายละเอียดโครงสราง แผนงาน งาน/โครงการ  และ
กิจกรรมหลัก โดยจัดใหรับฟังความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ และไดจัดทําแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส ซึ่งไปสอดคลองกับ
งานวิจัยของ รัตนา  ศักดิ์ศรี (2555 : 4) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผลการศึกษา พบวา สภาพการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ทั้ง 7 ดาน คือ ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ ดานการจัดสรรงบประมาณ ด านการตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดานการบริหารการเงิน ดานการบริหารบัญชี และดานการ
บริหารพัสดุและสินทรัพย์ เป็นรายขอ รายดาน และรวมทุกดาน พบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก ยังไปสอดคลองกับงานวิจัยของ มลิตา  กันทหมื่น (2558 : 82) ได
ศึกษาเรื่อง การดําเนินงานบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41 ผลการศึกษา พบวา การดําเนินงานบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบานโคกวิทยาคมสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน
การบริหารการเงิน อยูในระดับมาก รองลงมา ดานการบริหารบัญชี อยูในระดับมาก  ดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ อยูใน
ระดับมาก ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา อยูในระดับมาก  ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล อยูใน
ระดับมาก ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ อยูในระดับมาก และดานการจัดสรรงบประมาณ อยูในระดับมาก และไป
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สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทวรรณ  จักรมา (2559 : 54) ไดศึกษาเรื่อง การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานกลอทอ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
ผลการศึกษา พบวา การดําเนินงานงบประมาณของโรงเรียนบานกลอทอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการจัดทํางบประมาณ อยูใน
ระดับมาก รองลงมาคือ ดานการบริหารงบประมาณ อยูในระดับมาก ดานอนุมัติงบประมาณ อยูในระดับมาก และดานการประเมิน
งบประมาณ อยูในระดับมาก  
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา โรงเรียนไดจัดทํารายละเอียดโครงสราง 
แผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก โดยรับฟังความคิดเห็นจากผูที่เกี่ยวของ จัดทํากรอบประมาณการรายจายระยะปาน
กลาง โดยวิเคราะห์นโยบายจากหนวยเหนือ และทําการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของโรงเรียนตามขอตกลงที่ไดทําไวกับเขตพื้นที่
การศึกษา ดานปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนตนทุน สอดคลองกับการศึกษาของ บรูซ (Bruce, 1995 : 5) ไดศึกษาเรื่อง 
การศึกษากรณีตัวอยางในการวางแผนดานงบประมาณ : เขตการศึกษา แพลตเบอร์ก ซิตี้ (นิวยอร์ค) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ตอบคําถาม 3 ขอ คือ 1) การคาดคะเนระยะยาว (5 ปี) เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของการงบประมาณไดใหขอมูลใหมที่สําคัญ
เพียงพอตอการวางแผนดานงบประมาณของเขตการศึกษาใชหรือไม การวิจัยพบวา ใช โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมีการเปรียบเทียบ
แนวโนมขององค์ประกอบหลักภายในสภาพแวดลอมของงบประมาณ คือ แนวโนมของการใชจายงบประมาณของโรงเรียน 2) การ
คาดคะเนระยะยาวเกี่ยวกับตัวแปรภายนอกของดานงบประมาณตาง ๆ ไดใหขอมูลใหมที่สําคัญตอการรายงานของเขตการศึกษา
หรือไม ผูวิจัยพบวา อิทธิพลของแหลงเงินทุนภายนอกที่นาสนใจจะยังคงไมเป็นที่รูจัก 3) การเปรียบเทียบแนวโนมระยะยาว
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมภายในและภายนอกใหขอมูลใหมที่สําคัญตอการวางแผนทางงบประมาณของเขตการศึกษา หรือไม คําตอบ
ของการวิจัย คือ ใช โดยเมื่อใสเสนแนวโนม (ภายในและภายนอก) เขาไปดวยกันก็จะพบการงบประมาณที่เกินดุล ซึ่งสามารถ
จัดการปูองกันและแกไขไดทันที 
 ดานการจัดสรรงบประมาณ โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา โรงเรียนไดจัดทําแผนการใชงบประมาณรายไตรมาส 
โดยกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือน ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ไดตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับจาก
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา และจัดทําขอตกลงบริการผลผลิตของโรงเรียนกับเขตพื้นท่ีการศึกษา สอดคลอง
กับการศึกษาของ รอส์ส (Ross, 1998 : 5) แหงมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ไดศึกษาเรื่อง การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรระดับ
โรงเรียนของโรงเรียนรัฐในชิคาโก : กระบวนการและผล (อิลลินอยส) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดสรรงบประมาณ
ระดับโรงเรียนของรัฐในชิคาโก ระหวางปีการศึกษา 1994-1995 ผลการศึกษาพบวา โรงเรียนสวนใหญโดยเฉพาะโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษายึดมั่น ในกระบวนการงบประมาณเชิงเหตุผล โดยไดพยายามที่จะเช่ือมโยงระหวางงบประมาณที่ตั้งกับจุดประสงค์
ของโรงเรียนและกระบวนการทางงบประมาณแบบนี้กําลังนิยมใชกันมากขึ้น การศึกษาพบวา ถึงแมจะมีการกระจายอํานาจตาม
แนวนอน แตผูที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเรื่องนี้คือ ผูบริหารโรงเรียน สวนผูที่เกี่ยวของอื่น ๆ เชน กรรมการโรงเรียนและผูปกครอง
นักเรียน พบวา มีอิทธิพลนอยมาก นอกจากนี้ยังพบวา การใชจายเงินมีแนวโนมจะใชไปในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น ขณะที่
สํานักงานการศึกษาเขตยังคงมีอิทธิพลอยู 
 ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ไดมีการรายงานผลการดําเนินการ
ตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ และกําหนดปัจจัยหลักของความสําเร็จ และตัวช้ีวัด ของสถานศึกษาและจัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของผลผลิตอยาง
ชัดเจน สอดคลองกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 32) ดังนี้ 1) การตรวจสอบ
ติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงาน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1.1) จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามการใชเงินทั้งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษาใหเป็นไปตามแผนปฏิบัติการปรําปีงบประมาณ และแผนการใชงบประมาณ
รายไตรมาส 1.2) จัดทําแผนการตรวจสอบ ติดตามและปูองกันความเสี่ยงสําหรับโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 1.3) จัดทําแผนการ
กํากับตรวจสอบติดตาม และปูองกันความเสี่ยงสําหรับ โครงการที่มีความเสี่ยงสูง 1.4) ประสานแผนและดําเนินการตรวจสอบ 
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ติดตาม และนิเทศใหเป็นไปตามแผนการ ตรวจสอบ ติดตามของสถานศึกษา โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง 1.5) จัดทําขอ
สรุปผลการตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ พรอมทั้งเสนอขอ ปัญหาที่อาจทําใหการดําเนินงานไม ประสบผลสําเร็จ เพื่อให
สถานศึกษาเรงแกปญัหาไดทันสถานการณ์ 1.6) รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.7) 
สรุปขอมูลสารสนเทศที่ไดและจัดรายงานขอมูลการใชงบประมาณผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาสตอเขตพื้นที่
การศึกษา  2) การประเมินผลการใชเงินและผลการดําเนินงาน มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 2.1) กําหนดปจัจัยหลักความสําเร็จ และ
ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators : LPIS) ของสถานศึกษา 2.2) จัดทําตัวช้ีวัดความสําเร็จของผลผลิตที่กําหนดตามขอตกลง
การใหบริการผลผลติ 2.3) สรางเครื่องมือเพื่อการประเมนิผล ผลผลิตตามตัวช้ีวัดความสําเร็จที่กําหนดไวตามขอตกลงการใหบริการ
ผลผลิตของสถานศึกษา 2.4) ประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา และจัดทํารายงานประจํา ปี 2.5) 
รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา โดยรวมอยู
ในระดับมาก เป็นเพราะวา คือ โรงเรียนไดศึกษา วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน/โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปาน
กลางและมีแผนปฏิบัติการประจําปี ไดทําการสํารวจขอมูลนักเรียนที่มีความตองการไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษา ตั้งกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกนักเรียน โดยตรวจสอบขอมูลเชิงลึก และทําการศึกษา วิเคราะห์แหลงทรัพยากร บุคคล หนวยงาน องค์กร และ
ทองถิ่น สอดคลองกับการศึกษาของ โบแมน (Boman, 1998 : 5) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารการเงินเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บเงิน
บํารุงการศึกษาของโรงเรียนในเขตชนบทของรัฐบริติชโคลัมเบีย 7 แหง ผลการศึกษาพบว า การเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษา 
โรงเรียนตองคํานึงถึงนโยบายทางดานการรับเงิน จายเงิน นโยบายและแนวปฏิบัติในการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียน ตอง
สอดคลองและสนองกิจกรรมตามหลกัสูตรและการเรยีกเก็บ เงินบํารุงการศึกษาในอัตราที่เหมาะสม จะทําใหโรงเรียนมีเงินไวใชจาย
ในกิจกรรมการเรียนการสอนเต็มที่ตามความจําเป็น 
 ดานการบริหารการเงิน โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา โรงเรียนไดนําสงเงิน มีการเก็บรักษาเงิน การจายเงิน และ
การเบิกเงิน การรับเงิน เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด สอดคลองกับแนวคิดของ กระทรวงศึกษาธิการ 
(2553 : 39) การบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเป็นอิสระ มีความคลองตัว โปรงใสตรวจสอบได ยึด
หลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณมุงเนนผลงาน มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 
รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริการมาใช บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน และ
สอดคลองกับการศึกษาของ โบแมน (Boman, 1998 : 5) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารการเงินเกี่ยวกับเรื่องการจัดเก็บเงินบํารุง
การศึกษาของโรงเรียนในเขตชนบทของรัฐบริติชโคลัมเบีย 7 แหง ผลการศึกษาพบวา การเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษา โรงเรียน
ตองคํานึงถึงนโยบายทางดานการรับเงิน จายเงิน นโยบายและแนวปฏิบัติในการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียน ตองสอดคลอง
และสนองกิจกรรมตามหลักสูตรและการเรียกเก็บ เงินบํารุงการศึกษาในอัตราที่เหมาะสม จะทําใหโรงเรียนมีเงินไวใชจ ายใน
กิจกรรมการเรียนการสอนเต็มที่ตามความจําเป็น 
 ดานการบริหารบัญชี โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา โรงเรียนไดใหเจาหนาที่จัดทํากระดาษทําการโดยปรับปรุง
บัญชีเงินงบประมาณโอนเปิดบัญชีเงินนอกงบประมาณเขาบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน สามารถปิดบัญชีรายได
และคาใชจายเพื่อบันทึกบัญชีรายไดสูงกวา (ต่ํากวา) คาใชจายในงวดบัญชีและปิดรายการรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายงวดบัญชี 
เขาบัญชีรายไดสูง (ต่ํา) กวาคาใชจายสะสม แลวใหโอนบัญชีรายไดแผนดินนําสง คลังเขาบัญชีรายไดแผนดิน หากมียอดคงเหลือให
โอนเขาบัญชีรายไดแผนดินรอนําสงคลัง และสรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทําการสรุปรายการรับหรือจายเงิน ผานไปบัญชีแยก
ประเภทเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลัง สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 76-77) ไดกําหนดขอบขายและ
ภารกิจการบริหารจัดการในโรงเรียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลในสังกัด จํานวน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการ
บริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป โดยกําหนดขอบขายและภารกิจการบริหารจัดการดานงบประมาณ การบริหารบัญชี 
ดังนี้ 1) การจัดทําบัญชีการเงิน 2) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน และ 3) การจัดทําและการจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียนและรายงาน  
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 ดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาโรงเรียนไดจดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสําหรับ
ที่ดิน อาคาร และสิ่งกอสรางในกรณีที่ยังไมดําเนินการและที่ยังไมสมบูรณ์ จัดทําทะเบียนคุมในส วนของโรงเรียนใหเป็นปัจจุบัน 
จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ใหเป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ และ
ไดจัดทําระบบฐานขอมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา สอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 76-77) ดาน การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ ดังนี้ 1) การจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 1.1) ตั้งคณะกรรมการหรือ
บุคลากรขึ้นสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคารและสิ่งกอสรางทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใชงาน 1.2) จําหนาย บริจาค หรือขาย
ทอดตลาดใหเป็นไปตามระเบียบในกรณีที่ หมดสภาพหรือไมไดใชประโยชน์ 1.3) จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สนิท่ีเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ให
เป็นปัจจุบัน ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ตลอดจนท่ีไดจากการบริจาคที่ยังไมไดบันทึกคุมไวโดย
บันทึกทะเบียนคุมราคา วันเวลาที่ไดรับสินทรัพย์ 1.4) จดทะเบียนเป็นท่ีราชพัสดุสําหรบัท่ีดิน อาคาร และสิ่งกอสรางในกรณีที่ยังไม
ดําเนินการและที่ยังไมสมบูรณ์ใหประสานกับกรมธนารักษ์หรือสํานักงานธนารักษ์จังหวัดเพื่อดําเนินการใหเป็นปัจจุบัน และให
จัดทําทะเบียนคุมในสวนของโรงเรียนใหเป็นปัจจุบัน 1.5) จัดทําระบบฐานขอมูลทรัพย์สินของสถานศึกษา ซึ่งอาจใชโปรแกรม 
ระบบทะเบียนคุมสินทรัพย์ก็ได ถาสถานศึกษามีความพรอม 1.6) จัดทําระเบียบการใชทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของ
สถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) การจัดหาพัสดุ มีแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 2.1) 
วิเคราะห์แผนงาน งาน/โครงการ ที่จัดทํากรอบรายจายลวงหนาระยะปานกลาง เพื่อตรวจดูกิจกรรมที่ตองใชพัสดุที่ยังไมมีตาม
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กําหนดตามมาตรฐานกลาง 2.2) จัดทําแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุ
ทั้งในสวนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่รวมมือกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอื่นจัดหา 3) การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจาง มีแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 3.1) จัดทําเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
สิ่งกอสรางในกรณีที่เป็นแบบมาตรฐาน 3.2) ตั้งคณะกรรมการขึ้นกําหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการในกรณีที่ไมเป็น
แบบมาตรฐานโดยดําเนินการใหเป็นไปตามระเบียบ 3.3) จัดซื้อจัดจาง โดยตรวจสอบงบประมาณ รายละเอียด เกณฑ์คุณลักษณะ 
เฉพาะประกาศจาย/ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะพิจารณาซองโดยคณะกรรมการ จัดทําสัญญาเมื่อตรวจรับงานให
มอบเรื่องแกเจาหนาที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจายแกผูขาย/ผูจาง 4) การควบคุม ดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ มี
แนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ 4.1) จัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สินใหเป็นปัจจุบัน 4.2) กําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช
ทรัพยส์ิน 4.3) กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจายใหเป็นไปตามระบบและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจําปีอยางสม่ําเสมอทุกป ี4.4) ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาและซอมแซมทั้งกอนและหลังการใชงาน สําหรับทรัพย์สินที่
มีสภาพไมสามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทําจําหนายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสราง 
 หากพิจารณาขอเสนอแนะเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 ดานการจัดทําและเสนอของบประมาณ คือ ควรจัดทํากรอบคําขอรับงบประมาณการรายจายระยะปานกลางเสนอตอเขต
พื้นที่การศึกษา และควรมีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทิศทาง และยุทธศาสตร์งบประมาณของหนวยงานเหนือสถานศึกษา สอดคลอง
กับการศึกษาของ พรจันทร์ พรศักดิ์กุล (2550 : 4-5) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหาร
งบประมาณแบบใชโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษา 
พบวา ควรมีการจัดทําแผนงบประมาณระยะปานกลาง จัดทําปฏิทินกระบวนการงบประมาณในข้ันของการอนุมัติงบประมาณ และ
นําเสนอแผนงบประมาณใหคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา  
 ดานการจัดสรรงบประมาณ คือ ควรมีการวางแผนปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง ใหสอดคลองกับ
กรอบวงเงินที่ไดรับ และมีการวิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะตองดําเนินการตามมาตรฐานโครงสรางเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญและกําหนดงบประมาณ สอดคลองกับการศึกษาของ พรจันทร์  พรศักดิ์กุล (2550 : 4-5) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบ
กระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใชโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษา พบวา สถานศึกษาตองมีเกณฑ์ที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ และมี
การสรางแรงจูงใจใหทําตามขอตกลงผลการปฏิบัติงาน  
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 ดานการตรวจสอบติดตามประเมินผล คือ ควรมีการวิเคราะห์กิจกรรมตามภารกิจงานที่จะตองดําเนินการตามมาตรฐาน
โครงสราง เพื่อจัดลําดับความสําคัญ และควรสรางเครื่องมือเพื่อดําเนินการประเมินผลตรวจสอบ ติดตาม และนิเทศ สอดคลองกับ
การศึกษาของ พรจันทร์  พรศักดิ์กุล (2550 : 4-5) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหาร
งบประมาณแบบใชโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษา 
พบวา ควรมีเครื่องมือที่ใชในการตรวจสอบภายในระดับสถานศึกษา มีการประเมินแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และ
รายงานผลการประเมินตอหนวยงานตนสังกัด  
 ดานการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา คือ ควรมีการวางแผนระดมทรัพยากรทางการศึกษา และสนับสนุน
ใหบุคลากรในสถานศึกษาประสานความรวมมือกับชุมชน หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน เพื่อใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชน์
ตอ กระบวนการจัดการเรียนการสอน สอดคลองกับการศึกษาของ พรจันทร์  พรศักดิ์กุล (2550 : 4-5) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบ
กระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใชโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษา พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีสวนรวมในการเสนอแนะ ความคิดเห็น 
และมีสวนในการรับรู รับทราบขอมูลตาง ๆ เพื่อในการระดมจัดหาทรัพยากร และทุนการศึกษาใหแกโรงเรียนและนักเรียน  
 ดานการบริหารการเงิน คือ ควรมีการรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงิน การจายเงิน การโอนเงิน และการกันเงินไว
เบิกเหลื่อมปีใหเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด   
สอดคลองกับการศึกษาของ พรจันทร์  พรศักดิ์กุล (2550 : 4-5) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่
บริหารงบประมาณแบบใชโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผล
การศึกษา พบวา สถานศึกษาควรมีการโอนเงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปี ใหเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลัง
กําหนด เพื่อปูองกันความเสียหายดานการเงิน 
 ดานการบริหารบัญชี คือ ควรมีการจัดทํา จัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และมีการจัดทํารายงานประจําเดือนส ง
หนวยงานตนสังกัด สํานักงานตรวจเงินแผนดิน และกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และรายงานประจําปีสง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานผานเขตพื้นที่การศึกษา สอดคลองกับการศึกษาของ รัตนา  ศักดิ์ศรี (2555 : 4) ได
ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 ผลการศึกษา พบวา สถานศึกษาตองมีการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการบัญชี บันทึกบัญชีใหถูกตอง 
ครบถวน และเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบ 
 ดานการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ คือ ควรมีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีการจัดเก็บควบคุม เบิกจาย และมี
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี ใหปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์การจัดซื้อจัดจาง และควรมีการตรวจสอบสภาพ บํารุงรักษาและ
ซอมแซมทั้งกอนและหลังการใชงาน สําหรับทรัพย์สินท่ีมีสภาพไมสามารถใชงานไดใหตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณาและทําจําหนาย
หรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสราง สอดคลองกับการศึกษาของ รัตนา  ศักดิ์ศรี (2555 : 4) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29  ผลการศึกษา 
พบวา สถานศึกษาตองจัดสรรงบประมาณมีการเชื่อมโยงขอมูลผลการปฏิบัติงานกับรูปแบบการใชจายเงินและจัดสรรงบประมาณ
อยางเป็นระบบ ในการจัดการบริหารสินทรัพย์ตองเห็นความสําคัญและใหการสนับสนุนตอการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดทําคําขอรับงบประมาณของ
สถานศึกษา และกรอบประมาณการรายจายระยะปานกลาง เสนอตอเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมสอดคลอง
เชิงนโยบายและมีการนิเทศผลการดําเนินงานทุก ๆ ปีงบประมาณ 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีการสรางเครื่องมือเพื่อการประเมินผล ผลผลิตตามตัวช้ีวัดความสําเร็จที่กําหนดไว
ตามขอตกลงการใหบริการผลผลิตของสถานศึกษาและประเมินแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา และ
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จัดทํารายงานประจําปี พรอมรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษาทุกๆ 
ปีงบประมาณ 
 สถานศึกษาควรมีการปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจายระยะปานกลาง ใหสอดคลองกับกรอบวงเงินที่ไดรับและจัดทํา
รายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณซึ่งระบุแผนงานงานโครงการที่สอดคลองวงเงินงบประมาณที่ไดรับและวงเงินนอก
งบประมาณที่ไดตามแผนระดมทรัพยากรพรอมจัดทําขอรางตกลงผลผลิตของหนวยงานภายในสถานศึกษา และกําหนด
ผูรับผิดชอบทุก ๆ ปีงบประมาณ 
 ครูควรมีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพย์สนิใหเป็นปัจจบุันและกําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชทรัพย์สิน พรอม
กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม และเบิกจายใหเป็นไปตามระบบและแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี
อยางสม่ําเสมอทุกปี ควรมีการโอนเงิน การกันเงินไวเบิกเหลื่อมปี ใหเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนดและ
ควรมีการจัดทํารายงานประจําปี โดยจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน จัดทํางบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน งบกระแสเงินสด
จัดทําโดยวิธีตรง จัดทําหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดสงรายงานประจําปีใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ผานเขตพื้นท่ีการศึกษาและจัดสง สํานักงานตรวจเงินแผนดินและกรมบัญชีกลางตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด 
 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรมีการเสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และทุนการศึกษา เพื่อขอ
ความเห็นชอบและดําเนินการในรูปคณะกรรมการ   
 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษา เรื่อง การดําเนินงานบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์โรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
 ควรศึกษา เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาการดําเนินงานบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบานโคกวิทยาคม 
อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
 ควรศึกษา เรื่อง การศึกษาความพึงพอใจการดําเนินงานบริหารงานงบประมาณโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบาน
โคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 ควรศึกษา เรื่อง การดําเนินงานบริหารการเงินโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 ควรศึกษา เรื่อง การดําเนินงานบริหารการตรวจสอบติดตามและประเมินผลโรงเรียนบานโคกวิทยาคม อําเภอบานโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์ กรรมการที่ปรึกษา และอาจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง 
ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไข และใหคําแนะนําจนการคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณ์ ผูศึกษาขอขอบคุณ
เป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.สมชาย อังสุโชติเมธี อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัย
นอร์ทเทิร์น นายชยพล เอ็บมูล ผูอํานวยการโรงเรียนบานโคกวิทยาคม นายศิริชัย ดวงแดง ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียนบานโคก
วิทยาคม วาที่ร.ต.ทิพย์รถ พุมไม หัวหนาฝุายงานวิชาการ นายพชร เตชณสิทธิ์ หัวหนาฝุายงานงบประมาณ นายไสว สุขเกษม 
หัวหนาฝุายงานท่ัวไป นางวารินทร์ คุณศรี หัวหนาฝุายงานบุคคล นายนนทภพ ทองเอียง หัวหนางานพัสดุ นางสาววราพร หิตมูล 
เจาหนาท่ีการเงิน และนายแสวง ดวงสุภา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของของโรงเรียนบานโคกวิทยาคม  
 สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็น
ประโยชน์ตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชูวิชาราษฏร์  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 

The Participation of Students' Parents in Educational Management of Chuwicharat School 
under Tak Primary Educational Service Area Office 1 

 

ชลธิชา จันทร์ศรีเปรม1  และ ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์2 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนชูวิชาราษฏร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยมีประชากรและแหลงขอมูล ไดแก 
ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครูผูรับผิดชอบงานสัมพันธ์ชุมชน และผูปกครองนักเรียน 
ของโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 
124 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการศึกษาพบวา  
 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานการ
บริหารงานทั่วไป อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการบริหารงานวิชาการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
ดานการบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และดานการบริหารงบประมาณ อยูในระดับนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
 ขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชูวิชาราษฏร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 คือ 1) ดานการบริหารงานวิชาการ คือ สถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการ
ประชุมวางแผน ดําเนินการพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อในการจัดการเรียนรูใหนักเรียน และควรจัด
สภาพแวดลอมใหพรอมใชงานไดอยูเสมอ 2) ดานการบริหารงบประมาณ คือ สถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการ
ประชุมชี้แจงเพื่อรับทราบสภาพและปัญหาดานงบประมาณ เพื่อหาแนวทางในการแกปัญหา ตลอดจนขอความรวมมือใหชวยกัน
สอดสองดูแลและรักษาทรัพยส์ินของสถานศึกษา 3) ดานการบริหารงานบุคคล คือ สถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวมใน
การประชุม เพื่อรับทราบสภาพและปัญหาการจัดการดานงานบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการ
สนับสนุนสวัสดิการใหเป็นขวัญและกําลังใจ 4) ดานการบริหารงานทั่วไป คือ สถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการ
ประชุม เพื่อรับทราบสภาพและปัญหาการจัดการดานงานทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และควรใหผูปกครอง
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษาตอชุมชน 
  
คําสําคัญ : การมสีวนรวม, ผูปกครองนักเรียน, การจัดการศึกษา   
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Abstract 
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions and recommendations on the 
participation of students' parents in educational management of Chuwicharat School under Tak Primary 
Educational Service Area Office 1. The population and the data source of the research were 124 experts, 
school administrators, and basic school boards, teachers who were in charge of community relationships and 
students' parents of Chuwicharat School under Tak Primary Educational Service Area Office 1 in the academic 
year 2017. The research instruments were questionnaires and interviews. The collected data were analyzed by 
frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and content analysis. The findings of the research 
indicated that; 
 On the whole, the participation of students' parents in educational management of Chuwicharat 
School under Tak Primary Educational Service Area Office 1 seemed to be at the high level. When each 
aspect was considered based on arithmetic means arranged in descending order, it was found that all aspects 
were at the high level; that is, general administration, academic administration, personnel administration, and 
budget administration respectively.        
 In terms of the recommendations on the participation of students' parents in educational 
management of Chuwicharat School under Tak Primary Educational Service Area Office 1, it can be said that; 
1) in terms of academic administration, the school should give parents the opportunity to participate in 
planning and developing develop learning resources both inside and outside the school. In addition, the 
school should create supportive learning environments for students. 2) For budget administration, the school 
should give parents the opportunity to attend the meetings to understand budgeting problems and find 
solutions, and request the assistance and cooperation from parents in protecting school assets. 3) In terms of 
personnel administration, the school should give parents the opportunity to attend the meetings to 
understand the problems in personnel administration to provide guidelines for human resource development 
and also provide welfare facilities to improve morale. 4) For general administration, the school should give 
parents the opportunity to attend the meetings to understand the problems in general administration to find 
solutions and give recommendations for improvement, and also give parents the opportunity to publicize 
school activities to the community. 
 
Keywords : Participation, Students' Parents, Educational Management  
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บทนํา 
 การจัดการศึกษาใหกับเยาวชนของชาติมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแหงสังคมของขอมูล
สารสนเทศท่ีรวดเร็ว หรือเรียกกันวา “ยุคโลกาภิวัฒน์” ไดสงผลตอรูปแบบกระบวนการจัดการศึกษาเปน็อยางมาก และคงจะตองมี
การพัฒนาปรับระบบหรือรูปแบบกระบวนการตอไปอยางไมหยุดยั้ง เพื่อใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางสังคม เศรษฐกิจ และ
ขอมูลขาวสารที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และตอเนื่องซึ่งตัวแปรสําคัญที่จะสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวคือ ความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงในบริบทของสังคมโลก ในปัจจุบันประเทศไทย
กําลังประสบปัญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การศึกษาเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์
ที่สําคัญ ซึ่งการจัดการศึกษามีเปูาหมายเพื่อพัฒนาคนใหมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะปรับตัวใหทันตอกา รเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ รัฐบาลจึงตองสรางกฎหมายเพื่อใหเป็นกรอบในการพัฒนาการศึกษา 
เพื่อใหเกิดประโยชน์แกเยาวชนมากท่ีสุด มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา ซึ่งการมีสวนรวมสามารถ
สรางความเจริญกาวหนาในดานการศึกษา ตลอดจนสามารถสรางความสมดุลในระบบการศึกษา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตราที่ 49 วาดวยบุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอย
กวาสิบสองปีที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายผูยากไร หรือผูอยูในสภาพยากลําบากตองไดรับสิทธิ
และการสนับสนุนจากรัฐ เพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น ท้ังนี้สิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียนในมาตรา 58 
บุคคลยอมมีสิทธิสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่รัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของตน มาตรา 61 สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผูบริโภคยอมไดรับความคุมครองในการรับขอมูลที่เป็นความจริง และ
มีสิทธิเพื่อใหไดรับการแกไขเยียวยาความเสียหายรวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิผูบริโภค (ธีรเดช  นรัตถรักษา, 2555 : 15-
17) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 ใหมีการสนับสนุนใหมีพื้นที่สาธารณะทางสังคม
เพิ่มขึ้น เพื่อเปิดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยน เรียนรู ระดมความคิดเห็น ปรึกษา  หารือ และรวมติดตาม
ตรวจสอบอยางสรางสรรค์ ในเรื่องเกี่ยวของกับการจัดการประเทศ และการกําหนดนโยบายสาธารณะ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 มาตรา 27 
กําหนดใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมือง
ที่ดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 21-23) หมวด 5 การ
บริหารและการจัดการศึกษา สวนท่ี 1 การบริหารและการจัดการของรัฐ ตามมาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับ สงเสริมและ
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยกําหนดจํานวน 
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 10 - 13) กําหนดใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวย ผูแทนผูปกครองผูแทนครู ผูแทนองค์กรชุมชน ผูแทนองค์กรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษย์
เกา ผูแทนพระภิกษุสงฆ์หรือผูแทนองค์กรศาสนา และผูทรงคุณวุฒิ รวมจํานวน 9-15 คน โดยใหผูบริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ
และเลขานุการ ซึ่งอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานจะกําหนดไวตามความใน มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รวมทั้งอํานาจหนาที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมาย วา
ดวยระเบียบบริหารขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมีความสําคัญมาก  เพราะบุคคลดังกลาวมีบทบาทหนาที่ในการ
กํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษา ใหสอดคลองกับกฎหมาย สงเสริมและสนับสนุน 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาใหทั่วถึง และมีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวน
รวมในการบริหารการศึกษาตามกรอบที่กฎหมายกําหนด ซึ่งสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ตองนําหลักการ
สูการปฏิบัติ โดยมอบหมายใหสถานศึกษาเป็นผูดําเนินการตามกรอบของกฎหมายกําหนด ใหทุกฝุายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ จะเห็นไดวาการมีสวนรวมระหวางชุมชนและสถานศึกษาในการจัดการศึกษานับวาเป็นสิ่งที่มี
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ความหมายและมีความสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาเพื่อคนสวนใหญของ
ประเทศและเป็นการจัดการศึกษาที่มีจํานวนผูเขารับการศึกษามากที่สุด เพราะเป็นทั้งการศึกษาภาคบังคับและเป็นการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อการดํารงชีวิตหรือเพื่อการศึกษาตอของมวลชน ทั้งยังเป็นการศึกษาเพียงระดับเดียวที่รัฐกําหนดนโยบายใหการจัดการ
แบบใหเปลา ทําใหเด็กที่มีอายุอยูในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับหรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสไดเขารับการศึกษาในระบบ
โรงเรียน และมีโอกาสไดรบัการขัดเกลาทางสังคมจากสถานศึกษาใหมีความรู ความสามารถ และทักษะที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมใน
ฐานะที่เป็นสมาชิกท่ีดีและมีคุณคา รวมทั้งมีความรูพื้นฐานท่ีจะสามารถเรียนตอในระดับอื่นท่ีสูงขึ้นได 
 จากความเป็นมาและความสําคัญดังกลาวขางตน ผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนชูวิชาราษฎร์  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อจะไดนําผลของ
การศึกษาครั้งน้ีไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง แกไข และพัฒนาการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม โดยใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการบริหารการศึกษาใหมากยิ่งข้ึน ซึ่งสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของการศึกษาตอไป   
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.  เพื่อศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 2.  เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีเอกสารที่เกี่ยวของ  ประกอบดวย ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียด ดังตอไปนี้  
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม  
 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 3. ขอมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียนชูวิชาราษฎร์สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 4. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 5. กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 6. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
 การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผูศึกษาไดดําเนินการ ดังน้ี  
 การศึกษาสภาพการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรียนชูวิชาราษฎร์  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 120 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูล ไดแก แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     
 การศึกษาขอเสนอแนะการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาโรงเรยีนชูวิชาราษฎร์ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 แหลงขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 1 คน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 1 คน ประธานกรรมการเครือขายผูปกครองนักเรียน จํานวน 
1 คน และครูผูรับผิดชอบงานสัมพันธ์ชุมชน จํานวน 1 คน ในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จํานวน 5 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
ขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 
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ผลการศึกษา 
 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 สรุปได ดังนี้ 
 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.54 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ 
ดานการบริหารงานท่ัวไป อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (= 3.55) รองลงมาคือ ดานการบริหารงานวิชาการ มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (= 3.54) ดานการบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 3.53) และดานการบริหาร
งบประมาณ อยูในระดับนอยที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (= 3.52) ตามลําดับ 
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลได ดังนี้ 
 ดานการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย 3 ลําดับแรกคือ มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก       
(  = 3.81) รองลงมาคือ มีสวนรวมสนับสนุนในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการใชแหลงเรียนรูของโรงเรียน มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  3.56) และมีสวนรวมเป็นวิทยากรหรือประสานวิทยากรเกี่ยวกับภูมิปัญญาทองถิ่นเพื่อใหความรูแก
นักเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 3.54) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีสวนรวมสงเสริมและสนับสนุนในการ
จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรูในโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (  = 3.45) 
 ดานการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยูในระดับมาก (  = 3.52 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับแรกคือ มีสวนรวมวางแผน ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการจัดการดานงานงบประมาณของโรงเรียน อยู
ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 3.68 ) รองลงมาคือ มีสวนรวมในการตรวจสอบการใชงบประมาณของโรงเรียน
และมีสวนรวมในการจัดทําขอมูลตางๆ เพื่อการศึกษา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 3.53 ) มีสวนรวมใหความเห็นชอบในการ
จัดทําแผน การใชงบประมาณของโรงเรียน และมีสวนรวมจัดหาสนับสนุนวัสดคุรุภณัฑต์ามที่โรงเรียนตองการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก (  =  3.51 ) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีสวนรวมในการสอดสองดูแลและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน              
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (  = 3.44)    
 ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับ (  = 3.53)  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับแรกคือ มีสวนรวมวางแผน ใหคําปรึกษา เสนอแนะการจัดการดานงานบุคคล อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (  = 3.72 ) รองลงมาคือ มีสวนรวมประชาสัมพันธ์ผลงานดีเดนในดานตาง ๆ ของครูในโรงเรียนอยูในโรงเรียน                 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (= 3.54) และมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสงเสริม และพัฒนาคุณภาพครูของโรงเรียน  
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 3.53) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อรับทราบการจัดการ
ดานงานบุคคล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (  = 3.43)    
 ดานการบริหารงานท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก (= 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับแรกคือ มีสวนรวมแสดงความคิดเหน็ในการจัดสภาพแวดลอมของโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยอยูในระดบั
มาก (  = 3.75 ) รองลงมาคือ มีสวนรวมในการใหบริการอาคารสถานที่แกชุมชนในการจัดงานตาง ๆ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก     
(  = 3.63) และมีสวนรวมวางแผน ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการจัดการดานงานทั่วไปของโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก (  = 3.54) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ มีสวนรวมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน มี
คาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (  = 3.45)  
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 ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 มีดังนี้ 
 ดานการบริหารงานวิชาการ ไดขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามี
สวนรวมในการจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู (f=5) รองลงมาคือ สถานศึกษาควรใหผูปกครอง ครอบครัว และชุมชน เขามามี
สวนรวมในการจัดการเรียนรู (f=4) และสถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการประชุมวางแผน เพื่อพัฒนา
สถานศึกษาและชุมชนใหเป็นแหลงเรียนรู (f=3) ตามลําดับ 
 ดานการบริหารงบประมาณ ไดขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามี
สวนรวมในการสอดสองดูแลและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน (f=5) รองลงมาคือ สถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์เชิญชวนให
ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการบริจาคเงินสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ ที่จําเป็นตอการศึกษา (f=4) และสถานศึกษาควรใหผูปกครอง
เขามามีสวนรวมในการประชุมช้ีแจงเพื่อรับทราบการจัดการดานงานงบประมาณของสถานศึกษา (f=3) ตามลําดับ 
 ดานการบริหารงานบุคคล ไดขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามีสวน
รวมในการประชุม เพื่อรับทราบการจัดการดานงานบุคคล (f=5) รองลงมาคือ สถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวมสงเสริม
และสนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง (f=4) และสถานศึกษาควรประชาสัมพันธ์เชิญชวนใหผูปกครองเขามามีสวนรวม ใน
การสนับสนุนสวัสดิการและขวัญกําลังใจแกครู (f=3) ตามลําดับ 
 ดานการบริหารงานท่ัวไป ไดขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรกคือ สถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามีสวน
รวมในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตาง ๆ ของสถานศึกษา (f=5) รองลงมาคือ สถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อรับทราบการจัดการดานงานทั่วไปของสถานศึกษา (f=4) และสถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวมปรับปรุง
พัฒนางานดานอาคารสถานท่ีในสถานศึกษา (f=3) ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก อาจเป็นเพราะวา โรงเรียนเปิดโอกาสใหผูปกครองและชุมชน เขามามีสวนรวมใน
การบริหารงานดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป 
ของโรงเรียนตั้งแตรวมวางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง จนผูปกครองและชุมชนมีความรูสึกวาเป็นเจาของ
โรงเรียน ซึ่งโรงเรียน บาน และวัด ตองรวมดวยชวยกันพัฒนาไปพรอมกัน จึงจะทําใหสังคมมีความสุข ความเจริญอยางยั่งยืน ไป
สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 (2542 : 11, 14-15) หมวด 5 การบริหารและจัดการศึกษา สวนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 39 
และมาตรา 40 ไดระบุไววา การนําผูปกครองเขามามีสวนรวมในโรงเรียนเป็นเรื่องที่หากกระทําแลวจะกอใหเกิดประโยชน์ทั้ง
โรงเรียน ผูปกครองและสําคัญที่สุดคือ ประโยชน์ตอการศึกษาของผูเรียน การปฏิรูปการศึกษาเพื่อกระจายอํานาจการบริหารและ
จัดการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะเพิ่มประสิทธิผลในการจัดการศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการ และใหการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยัง
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงและใหคณะกรรมการศึกษาของแตละสถานศึกษาทําหนาที่
กํากับ สงเสริมสนับสนุนกิจการสถานศึกษา กระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาในการปฏิรูประบบบริหาร
การศึกษานั้น เป็นการมุงกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาในการปฏิรปูระบบบริหารการศกึษานั้น เป็นการมุงกระจาย
อํานาจการตัดสินใจไปใหผูที่ใกลชิดเด็ก ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครองและชุมชน ไดมีสวนรวมกันตัดสินใจในการจัด
การศึกษาใหมากที่สุด ยังไปสอดคลองกับงานวิจัยของ สนธยา  จันผง (2553 : 119 -122) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการมีสวนรวม
ของผูปกครองในการบริหารงานโรงเรียนบานจันทเขลม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรีเขต 2 ทั้ง 4 ดาน ไดแก การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่งไป พบวา การมีสวนรวมของ
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ผูปกครอง โดยรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนบานจันทเขลมไดมีการชี้แจงในเรื่องของบทบาทในการมีสวนรวมในการ
บริหารการศึกษาใหกับผูปกครองไดทราบอยูเป็นประจํา ไมวาจะเป็นการทําเอกสารประชาสัมพันธ์และการประชุมผูปกครอง
นักเรียนประจําภาคเรียน ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูปกครองตองการเขามามีสวนรวมในการบริหารงานของโรงเรียน อยูในระดับมาก 
และสอดคลองกับแนวคิดของ กิตติศักดิ์  สุรินทร์ (2556 : 33) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่คน ครอบครัวหรือ
องค์กรในชุมชนเขามามีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ การวางแผนดํา เนินการพัฒนาครอบครัว และชุมชนของตนเอง โดย
หลักการที่แทจริงของการมีสวนรวมคือ การมีสวนรวมในลักษณะของความรูสึกเป็นเจาของ รวมคิด รวมปฏิบัติ รวมประเมิน 
 หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 ดานการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง และชุมชน เขามามี
สวนรวมประชุมในการวางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบประเมิน และปรับปรุงงานดานวิชาการ เพราะทุกฝุายตระหนักและเห็นถึง
ความสําคัญในการพัฒนานักเรียนใหเป็นคนดี คนเกง และมีความสุข สอดคลองกับงานวิจัยของ สนธยา  จันผง (2553 : 119-122) 
ไดศึกษาเรื่อง ความตองการมีสวนรวมของผูปกครองในการบริหารงานโรงเรียนบานจันทเขลม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จันทบุรีเขต 2 ทั้ง 4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่ง
ไป พบวา การมีสวนรวมของผูปกครอง โดยรวม อยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนบานจันทเขลมไดมีการช้ีแจงในเรื่องของ
บทบาทในการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาใหกับผูปกครองไดทราบอยูเป็นประจํา ไมวาจะเป็นการทําเอกสารประชาสัมพันธ์
และการประชุมผูปกครองนักเรียนประจําภาคเรียน ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูปกครองมีความตองการเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน
ของโรงเรียน ซึ่งเป็นสวนหน่ึงที่ทําใหการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน อยูในระดับมาก  
 ดานการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาและผูปกครอง เขามามีสวนรวม
ในการประชุมวางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบประเมิน และปรับปรุงงานดานงบประมาณ เชน รวมวางแผน ใหคําปรึกษา เสนอแนะ
แนวทาง ตลอดจนสนับสนุนวัสดุครุภัณฑ์และงบประมาณใหเพียงพอ สอดคลองกับผลการวิจัย อําไพ  แสงจํารัส (2555 : 72-73) 
ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองตอการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี 
สรุปผลการศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สําหรับดานการบริหารงบประมาณ พบวา ความตองการมีสวนรวมของ
ผูปกครองตอการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี ดานบริหารงบประมาณ โดยรวม
และรายขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดแก คาใชจายในการเรียนของนักเรียนมีความ
เหมาะสม แจงคาธรรมเนียมตาง ๆ ใหผูปกครองทราบลวงหนา ผูปกครองมีสวนรวมในการจัดกองทุนชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน  
 ดานการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาและผูปกครอง เห็นถึงความสําคัญ
ของการสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกคนอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานรวมกับ
ทุกคนไดอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติศักดิ์  สุรินทร์ (2556 : 59) ไดศึกษาเรื่อง ความตองการมีสวนรวม
ของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานสะพานสี่ สังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 
โดยภาพรวม มีสภาพการดําเนินงาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา ดานการบริหารงานบุคคล การเปรียบเทียบ
ความตองการมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานสะพานสี่ สังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายดาน พบวา ความตองการของผูปกครองนักเรียน จําแนก
ตามระดับการศึกษาตางกัน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ การเปรียบเทียบความตองการมีสวนรวมของผูปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานสะพานสี่ สังกัดนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จําแนกตาม
อาชีพ โดยรวมและรายดาน พบวา ความตองการของผูปกครองนักเรียน จําแนกตามอาชีพ มีความตองการแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p< .05)  
 ดานการบริหารงานท่ัวไป โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาและผูปกครอง เขามามีสวนรวมใน
การประชุมวางแผน ดําเนินการ ตรวจสอบประเมิน และปรับปรุงงาน เชน การประสานกับชุมชน หนวยงานตาง ๆ การปรับปรุง
พัฒนาอาคาร สถานที่ การใหบริการอาคารสถานที่แกชุมชนในการจัดงานตาง ๆ ชวยในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมตางๆ ของ
สถานศึกษา ตลอดจนการปรับสภาพแวดลอมภายในสถานศึกษาใหพรอมที่จะใชงานไดตลอดเวลา สอดคลองกับงานวิจัยของ อําไพ  
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แสงจํารัส (2555 : 72-73) ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองตอการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล (สถาวร) สังกัดเทศบาล
เมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี สรุปผลการศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก สําหรับดานการบริหารงานทั่วไป พบวา ความ
ตองการมีสวนรวมของผูปกครองตอการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาล (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี ดานการ
บริหารงานทั่วไป โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 ลําดับแรก โรงเรียนมีอาคารที่
แข็งแรงมั่นคง เหมาะสมเพียงพอแกนักเรียนสงเสริมใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยางหลากหลายตามความสนใจ 
และความถนัดของนักเรียน โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการชวยเหลือนักเรียน เชน การจัดหาทุนการจัดการศึกษา  
 หากพิจารณาขอเสนอแนะเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 ดานการบริหารงานวชิาการ คือ สถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการประชุมวางแผน ดําเนินการพัฒนา
แหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อในการจัดการเรียนรูใหนักเรียน และควรจัดสภาพแวดลอมใหพรอมใชงานได
อยูเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ เอมอร  ดาสี (2559 : 16) สรุปวา การบริหารวิชาการ หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครองใน
การวางแผนใหขอเสนอแนะ รวมตัดสินใจและดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมตางๆเรื่องหลักสูตร การจัดบรรยากาศ การสราง
สิ่งแวดลอม การใชแหลงเรียนรู การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการพัฒนานักเรียน การประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
งานอ่ืน ๆ ทีเ่กี่ยวของกับงานวิชาการ เพือ่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ดานการบริหารงบประมาณ คือ สถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการประชุมช้ีแจงเพื่อรับทราบสภาพและ
ปัญหาดานงบประมาณ เพื่อหาแนวทางในการแกปัญหา ตลอดจนขอความรวมมือใหชวยกันสอดสองดูแลและรักษาทรัพย์สินของ
สถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ เอมอร  ดาสี (2559 : 17) สรุปวา การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การมีสวนรวมของ 
ผูปกครองในการจัดตั้ง จัดหาและการใหคําแนะนําเกี่ยวกับการบริหารเงินงบประมาณและวัสดุ ครุภัณฑ์ของโรงเรียนใหสอดคลอง
กับแผนงานของโรงเรียน ใหเป็นไปดวยความรอบคอบ รัดกุม และคุมคามากท่ีสุด 
 ดานการบริหารงานบุคคล คือ สถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการประชุม เพื่อรับทราบสภาพและปัญหา
การจัดการดานงานบุคคล เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการสนับสนุนสวัสดิการใหเป็นขวัญและกําลังใจ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เอมอร  ดาสี (2559 : 18) สรุปวา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครอง ในการ
ใหคําปรึกษา เสนอแนะ และรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการสรรหา การพัฒนา การธํารงรักษาบุคลากร การรักษาระเบียบวินัย การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพือ่ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดานการบริหารงานท่ัวไป คือ สถานศึกษาควรใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการประชุม เพื่อรับทราบสภาพและปัญหา
การจัดการดานงานทั่วไป เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา และควรใหผูปกครองประชาสัมพันธ์กิจกรรมตาง ๆ ของ
สถานศึกษาตอชุมชน สอดคลองกับแนวคิดของ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เอมอร  ดาสี (2559 : 19) สรุปวา การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การมีสวนรวมของผูปกครอง ในการ
วางแผนใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดอาคารสถานที่ และจัดสภาพแวดลอมในโรงเรียน รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน เพือ่ชวยใหเกิดความสัมพันธ์อันดีระหวางโรงเรียนและผูปกครอง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา โดยเนนการมีสวนรวม
จากหนวยงานทุกฝุายอยางชัดเจน 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ์การสรางความสัมพันธ์
กับชุมชน ประชาสัมพันธ์ใหชุมชน ผูปกครองนักเรียน และผูที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนใหมากขึ้น 
 สถานศึกษา ควรดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและเป็นระบบโดยใชความรวมมือกับชุมชน 
หนวยงานทุกฝุาย เพื่อใหเกิดความยั่งยืน 
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 ครู ควรดําเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญและจัดหาสื่อการเรียนการ
สอนที่ทันสมัย เพื่อนํามาใชในการจัดการเรียนรูใหเกิดประโยชน์สูงสุดตอ 
 2.  ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองจัดการดานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1  
 ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองจัดการดานการบริหารงบประมาณของโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองจัดการดานการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 ควรศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองจัดการดานการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาอิสระเรื่องนี้ ไดรับความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.นลธวัช ยุทธวงศ์  กรรมการที่ปรึกษา และอาจารย์ ดร.สุบัน 
พรเวียง ประธานกรรมการสอบการคนควาอิสระ ที่ไดกรุณาตรวจแกไข และใหคําแนะนําจนการคนควาอิสระนี้เสร็จสมบูรณ์ ผู
ศึกษาขอขอบคุณเป็นอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับเนื้อหาและรูปแบบของแบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเขียนรายงานผลการศึกษา 
 ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.สุเนตร ทองคําพงษ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัย
นอร์ทเทิร์น นางสาววิจิตรา ยศหลวงฝั้น ผูอํานวยการโรงเรียนชูวิชาราษฎร์ นางสาวอินทุอร ดีวังทอง ครูทําหนาที่รับผิดชอบงาน
สัมพันธ์ชุมชน นายไมตรี สลีวงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางวาสนา วงษ์ปัน ประธานคณะกรรมการ
เครือขายผูปกครอง ท่ีเสียสละเวลาในการใหขอมูลที่เป็นประโยชน์อยางมากตอการศึกษาครั้งนี ้ 
 สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระครั้งนี้สําเร็จลงได ผูศึกษาหวังวาการคนควาอิสระนี้คงจะเป็น
ประโยชน์ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเชนเดียวกันนี้ตอไป 
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ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ดัชนี DJSI 

The Relationship Between Capital Structure Dividend and Return On Equity  
In the DJSI Listed Company of Thailand 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสรางเงินทุน การจายเงินปันผลและอัตราผลตอบแทนตอสวน

ของผูถือหุน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยที่เป็นสมาชิกกลุม ดัชนี DJSI ประชากรที่ใชในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการประกาศเป็นกิจการในกลุมดัชนี DJSI ในชวงปี 2555-2562 จํานวน 20 บริษัท โดย
ขอมูลของตัวแปรทั้งหมดที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ รวบรวมจากรายงานงบการเงินประจําปี และแบบแสดงรายการขอมูลประจําปี 
(แบบ 56-1) โดยแหลงที่มาของขอมูลเก็บรวบรวมจากระบบ SET SMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) 
วิเคราะห์ขอมูลดวยการหาคาสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยพบวาโครงสรางเงินทุนมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสามารถใน
การดําเนินงาน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือโครงสรางเงินทุน มีความสําพันธ์เชิงผกผันกับความสามารถในดําเนินงานแตโครงสราง
เงินทุนไมมีความสัมพันธ์กับนโยบายจายเงินปันผล 

 
คําสําคัญ    โครงสรางเงินทุน  เงินปันผล อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน DJSI 
 
ABSTRACT 

The objective of this research is to study the relationship of capital structure, dividend policy and 
return on equity of the companies listed on the Stock Exchange of Thailand that are members of the DJSI 
group of indices evaluating the sustainability performance companies. Population is a company that has been 
announced as a company in the DSJI group during the year 2012-2019. The data were collected from the SET 
SMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) system.  Analyzing the results by Pearson's product moment 
correlation coefficient focus on the study of relationships between variables. The result shows that the 
capital structure has a negative relationship with the operational capability. In other words, capital structure 
has an inverse relationship with operational capabilities, but the capital structure does not correlate with the 
dividend payment. 

 
Keywords :   capital structure, dividend, return on equity, DJSI 
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บทนํา 
ผูที่มีเงินออมและประสงค์จะบริหารเงินออมของตนใหเกิดประโยชน์นั้น นอกเหนือจากการฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชย์

หรือสถาบันการเงินตางๆ เพื่อรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากแลว ยังมีทางเลือกอื่นๆ สําหรับการบริหารเงินออมและการ
ลงทุนอยางมีประสิทธิภาพไดอีกหลายวิธี การลงทุนซื้อตราสารทางการเงินในตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยก็นับเป็นทางเลือก
หนึ่งของการลงทุนที่นาสนใจ ซึ่งผูมีเงินออมมีโอกาสไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน ในอัตราที่สูงกวาและหลากหลายรูปแบบกวา 
เมื่อเปรียบเทียบกับการฝากเงินในธนาคาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสถานการณ์ที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดต่ําลงอยางมากอยางใน
ปัจจุบัน จึงไมเป็นสิ่งจูงใจในตอการฝากเงิน สําหรับผูที่มีเงินออมนั้นการถือครองเงินไวโดยไมบริหารจัดการคงไมเหมาะสมนัก 
เพราะเมื่อเวลาผานไปเงินท่ีถือครองจะอํานาจการซื้อหรือมีมูลคาที่ลดลงอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟูอในแตละปี ดังนั้นผูมีเงินออม
จึงควรพิจารณาหาชองทางการลงทุนอื่นๆ เพื่อสรางผลตอบแทนจากเงินออมของตนจึงนับวาเป็นทางเลือกที่ดีกวา  ดังนั้นการลงทุน
ในตลาดตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะอยางยิ่งสําหรับผูมีเงินออม โดยเฉพาะผูที่ตองการความ
หลากหลายในการลงทุน ท้ังประเภทของสินคาและอุตสาหกรรมที่ผูมีเงินออมตองการจะลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน เพราะ
ในตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย มีสินคาหรือตราสารการลงทุนหลายประเภท ซึ่งออกโดย บริษัทที่ประกอบธุรกิจในหลาย
ประเภทอุตสาหกรรม สําหรับใหเลือกลงทุนไดตามความตองการของตน ทั้งนี้ การเขามาลงทุนและถือหุนในกิจการใดๆก็ตามใน
ตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย จะเกิดผลประโยชน์หลายประการ ทั้งตอตนเอง และตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม เพราะผูลงทุนจะ
ไดมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในฐานะเป็นเจาของกิจการตางๆ ที่มีศักยภาพหรือธุรกิจที่มีแนวโนมการเติบโตที่ดี และมีโอกาสไดรับ
ผลตอบแทนทางการเงินจากการลงทุนในรูปแบบตางๆ เชน ไดรับเงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุนออกใหม หรือ กําไรจากการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ เป็นตน นอกจากน้ีการลงทุนในตลาดหุนยังถือไดวามีบทบาทในการรวมเป็นสวนหน่ึงที่จะสนับสนุนการพัฒนาตลาด
ทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกดวย แตอยางไรก็ตาม การลงทุนยอมมีความเสี่ยงตามมาดวยเสมอ ดังนั้นผูลงทุนจึง
ควรศึกษาขอมูลและวิเคราะห์ตางๆที่เกี่ยวของกับการลงทุนอยางละเอียด จะชวยใหผูลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงจากการ
ลงทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสม และสามารถไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับที่นาพึงพอใจตามที่คาดหวังได   

ตลาดหุน หรือ ตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย คือ ตลาดซึ่งเป็นแหลงรวมของบริษัทหลายๆ บริษัท ที่เขามาทําการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อใหผูที่มีเงินเหลือเก็บ ซึ่งเราเรียกวา "นักลงทุน" เขามารวมลงทุน และนักลงทุนเหลานั้นก็จะเป็น
หนึ่งในผูรวมถือหุนของบริษัท หรือรวมเป็นเจาของในบริษัทน้ันๆ  ตลาดหลักทรัพย์จัดตั้งข้ึนภายใตพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดใหมีแหลงกลางสําหรับการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ เพื่อสงเสริมการออมทรัพย์ 
และเพื่อการระดมเงินทุนในประเทศ โดยไดเปิดใหมีการซื้อขายขึ้นอยางเป็นทางการในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 โดยช่ือ
ภาษาอังกฤษในขณะนั้นคือ "Securities Exchange of Thailand" และไดมีการเปลี่ยนช่ือภาษาอังกฤษเป็น "The Stock 
Exchange of Thailand (SET)" เมื่อวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2534 เป็นตนมา 

ในปี 2542 ไดมีการเปิดตัว DJSI ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI ซึ่ง เป็น
ดัชนีจัดอันดับผลการปฏิบัติงานดานความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยมี RobecoSAM Corporate 
Sustainability Assessment ผูใหคําปรึกษาดานการลงทุน เป็นผูประเมินและจัดอันดับ โดยมีเกณฑ์กําหนดวา บริษัทที่จะเขารับ
การประเมินไดจะตองเป็นบริษัทจดทะเบียน และมี Free Float Market Capitalization ใน Dow Jones Total Stock Market 
Index สูงสุด 2500 บริษัทแรก และกลุมบริษัทจดทะเบียนที่อยูในกลุมกําลังพัฒนา (Emerging Markets) สูงสุด 800 บริษัทแรก 
รวมทั้งสิ้น 3,395 บริษัทท่ัวโลก 

ทั้งนี้ RobecoSAM จะสงแบบสอบถามตามประเภทอุตสาหกรรมไปใหบรษิัทที่มีศักยภาพ เพื่อตอบคําถามเชิงลึกเกี่ยวกับ
แผนงานและกลยุทธ์ วิธีการบริหารจัดการ เปูาหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงาน ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และสังคม โดยจะมีการทบทวนและประกาศรายช่ือสมาชิกในกลุมดัชนี DSJI ในชวงเดือนกันยายนทุกปี ปี 
2562 ประเทศไทย มี บริษัทที่ไดรับการเชิญใหเขารวมตอบแบบประเมินดังกลาว จํานวน 36 บริษัท 

นายเดวิด บลิทเซอร์ กรรมการผูจัดการและประธานคณะกรรมการดานตัวช้ีวัดความยั่งยืน กลาววา การประเมินผลดานความ
ยั่งยืนของธุรกิจตางๆ นี้เป็นสวนสําคัญที่จะมีสวนในการยกยองหรือใหความสําคัญกับความยั่งยืน เป็นการกําหนดนโยบาย รวมถึงเป็น
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การทําใหธุรกิจตางๆ มุงเนนในการสนับสนุนความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์และกอใหเกิดคุณคาสําหรับสิ่งแวดลอมทั่วโลก รวมถึง
ธุรกิจที่อยูในระดับแนวหนา โดย DJSI ก็มีบทบาทในการเป็นเครื่องมือที่จะชวยใหนักลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนที่ยั่งยืนไดตอไป 

ทั้งนี้ นอกจากองค์กรที่ไดรับการจัดอันดับ DJSI จะไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเป็นองค์กรที่ยั่งยืน สรางความ
นาเช่ือถือแกผูลงทุนแลว ยังสรางความเช่ือมั่นใหผูบริโภคไดวาสินคาหรือบริการจากองค์กรที่ไดรับการคัดเลือก เหลานี้มี
กระบวนการบริหารจัดการที่ใหความสําคัญตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของความพยายามในการรวมกัน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรโลกไปสูความยั่งยืนอยางแทจริง 

บริษัทที่ไดรับการคัดเลือกเป็นสมาชิกกลุมดัชนี DJSI  นับจากปี 2555 กิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง
ประเทศไทย ซึ่งสามารถผานเกณฑ์การประเมินประจําปี มี  2 บริษัท คือ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย และ บมจ. ปี 2556 มี บริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยที่ผานเกณฑ์การประเมินดังกลาวจํานวน 4  บริษัท โดยมีบริษัทที่เพิ่มเขามาอีก 2 บริษัท คือ 
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ บมจ.ไทยออยล์ ในปี พ.ศ.2557 มีบริษัทที่ผานเกณฑ์การประเมินประจําปี มี 10 บริษัท 
ประกอบดวย บมจ. บานปู (BANPU), บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN), บมจ.ไออาร์พีซี (IRPC), บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล 
(MINT), บมจ.ปตท. (PTT),บมจ.ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP), บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC), บมจ.ปูนซิ
เมนต์ไทย (SCC), บมจ.ไทยออยล์ (TOP) และ บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซนโปรดักส์ (TUF) 

ในปี 2558 มี บริษัทที่ผานเกณฑ์การประเมิน 13 บริษัท โดย บริษัทที่ไดรับการคัดเลือกเพิ่มเขามาอีก  3 บริษัท คือ 1) บมจ.
ทาอากาศยานไทย (AOT) 2. บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) 3. บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (advance) และในปี 2559 บริษัท
ที่ผานเกณฑ์การประเมิน 14 บริษัท โดย บริษัทที่ไดรับการคัดเลือกเพิ่มเขามาอีก  1 บริษัท คือ  บมจ. ธนาคารกสิกรไทย   สวนในปี 
2560 มี บริษัทที่ผานเกณฑ์การประเมิน 17 บริษัท โดยมีบริษัทใหมที่ไดรับการคัดเลือกเพิ่มเขามาอีก 4 บริษัท คือ 1. บมจ.โฮม โปร
ดักส์ เซ็นเตอร์ (HMPRO) 2. บมจ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน (TRUE) 3. บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) 4.บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) โดยในปี 
2560 นี้ บมจ.แอดวาน อนิโฟร์ เซอร์วิส (advance) ไมไดรับการคัดเลือก  ในปี 2561 มี บริษัทที่ผานเกณฑ์การประเมิน 19 บริษัท โดย
บริษัทที่ไดรับการคัดเลือกเพิ่มเขามาอีก 2 บริษัทคือ 1.บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) 2. บมจ.บีทีเอส กรุ฿ป โฮลดิ้งส์ (BTS) 

และในปี 2562 มีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย ที่ผานเกณฑ์การประเมินดังกลาว จํานวน 20 
บริษัท โดยที่  บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรวิส ไดรับการคัดเลือกเขามาในปีนี้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ไมไดรับการคัดเลือกในปี 
2560 และ ปี 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ภาพประกาศ 20 บมจ. ของไทยท่ีผานการคดัเลือกเขาดัชนี DJSI ปี 2562 
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ผูลงทุนจะไดรับขอมูลงบการเงิน ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย จากการเผยแพรบนเวป
ไซด์ ของตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยที่กําหนดใหบริษัทที่จด
ทะเบียนตองดําเนินการเผยแพรงบการเงินสูสาธารณชน  และขอมูลดานความนาเช่ือถือในการบริหารจัดการ แมจะยังไมไดถึง
ชวงเวลาที่มีการประกาศผลการประเมินเป็นกิจการในกลุมดัชนี DJSI จะเห็นไดวาในบางปีมีบริษัทที่เคยไดรับการประเมินใหเป็น
สมาชิกในกลุมดัชนีแหงความยั่งยืนแตในตอไปก็ไมผานการประเมิน เชน บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอรวิส ท่ีไดรับการประเมินในปี 
2558 และ ปี 2559 แตในปี 2560 และ ปี 2561 บริษัทไมไดรับการประเมิน พอมาถึงปี 2562 บริษัทกลับมาไดรับการประเมินอีก
ครั้ง  กอนการลงทุนผูลงทุนมีการนําขอมูลตางๆที่ไดรับนั้นไปพิจารณา กิจการที่ไดรับการประเมินเป็นกิจการในกลุมดัชนี DSJI เป็น
ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลวาเป็นองค์กรที่ยั่งยืน สรางความนาเช่ือถือแกผูลงทุน มีคุณคาเนื้อหาของรายงานการเงิน
สอดคลองกับการกํากับดูแลองค์กรที่ไดรับการประเมินดานธุรกิจ และอาจสะทอนใหเห็นไดในผลการดําเนินงาน  จึงทําใหผูวิจัยมี
ความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสรางเงินทุน การจายเงินปันผลและอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยท่ีเป็นสมาชิกกลุม ดัชนี DJSI  

เปูาหมายสูงสุดในการดําเนินงานของบริษัท คือการสรางมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน (Maximization of Shareholder 
Value) หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือการเพิ่มความมั่งคั่งใหกับผูถือหุน (An Increase in the Wealth of Shareholders) ดวยราคา
หลักทรัพย์ที่สูงขึ้นและกระแสเงินปันผลที่กิจการจายใหกับผูถือหุน (Rappaport,1986) ทั้งนี้เป็นหนาที่และความรับผิดชอบหลัก
ของผูบริหารในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อใหเกิดมูลคากิจการที่สูงที่สุด ซึ่งกลาวไดวาหนาที่หลักของผูบริหารทางการเงินมี 3 
อยางคือ 1) ดานการลงทุนและจํานวนเงินที่จะตองใชในการลงทุน 2) การจ ายเงินปันผล และ 3) การวางแผนการจัดหาแหลง
เงินทุนและจํานวนเงินทุน (Porterfield, 1965) ซึ่งการวางแผนการดานการจัดหาเงินนั้นเป็นเรื่องของการกําหนดโครงสรางเงินทุน
และเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินงานของบริษัท เพราะเป็นเรื่องของการจัดหาและบริหารตนทุนของเงินทุนเพื่อกา รไดมาของ
สินทรัพย์และการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการลงทุนในโครงการใหม (Philippatos,1973) 

การตัดสินใจจัดหาเงินทุนมาใชในกิจการเพื่อดําเนินธุรกิจใหบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการ อยางมีประสิทธิภาพเป็น
หนาท่ีและความรับผิดชอบหลักของผูบริหารดานการเงิน การจัดการการเงินจึงเขามามีบทบาทสําคัญในยุคปัจจุบัน ผูบริหารดาน
การเงินจําเป็นตองมีความรู ความสามารถและประสบการณ์ที่ชวยใหกิจการสามารถสรางขีดความสามารถในการบริหารจัดการ 
(Capabilities) ใหบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไวได การตัดสินใจดานการเงินที่ประสบความสําเร็จจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําใหองค์กรธุรกิจ
ดําเนินงานและสรางความไดเป็นเปรียบทางการแขงขัน (Competitive Advantage) ที่สามารถนําทางไปสูเปูาหมายที่วางไวได 
(Wheelen and Hunger,2006) โดยการตัดสินใจในทางเลือกของการจัดหาเงินทุนเป็นการตัดสินใจทางการเงินที่สําคัญที่สุด
สําหรับกิจการทีจ่ะชวยใหกิจการมีตนทุนเงินทุนที่ต่ําลง สงผลใหมูลคาของกิจการเพิ่มสูงขึ้น (Brealey, Myers and Allen, 2008) 
ซึ่งแสดงใหเห็นวาการจัดโครงสรางเงินทุนมีความสําคัญและมีผลกระทบตอมูลคาของกิจการ 
        ผูบริหารจะตองวางแผนตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนเพื่อหาสัดสวนที่เหมาะสมตอกิจการและสภาพธุรกิจ โดยการ
ตัดสินใจอยางมีเหตุผลและรอบคอบจะกอใหเกิดประโยชน์สูงสุดตอกิจการ ซึ่งผูบริหารสามารถเลือกแหลงเงินทุนทั้งภายใน เชน 
กําไรสะสม และแหลงเงินทุนภายนอก เชน หุนกู หุนบุริมสิทธิ์ หลักทรัพย์แปลงสภาพและหุนสามัญ  ในกรณีที่ผูบริหารเลือกใช
แหลงเงินทุนภายนอกน้ัน ผูบริหารจะตองพิจารณาถึงสัดสวนของโครงสรางเงินทุนระหวางการกอหนี้สินระยะยาวและสวนผูถือหุน 
(โดยไมรวมหนี้สินหมุนเวียน) (สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย, 2548) เพื่อใหเกิดมูลคาสูงสุดตอ
กิจการลักษณะที่สําคัญของหนี้สิน (เจาหนี้) คือ มีสิทธิเรียกรองในกระแสเงินสดและสินทรัพย์ของบริษัทกอนผูถือหุน (Prior Claim) 
มีอายุและมูลคาที่ตองคืนตามที่กําหนดไว และดอกเบี้ยจายสามารถนําไปหักฐานภาษีเงินไดนิติบุคคล สําหรับลักษณะของหุนสามัญ
คือ สิทธิเรียกรองภายหลัง (Residual Claim) ไมมีกําหนดอายุการถือครอง มีอํานาจในการควบคุมฝุายบริหารและเงินปันผลไม
สามารถนําไปเป็นรายจายทางภาษีได (Philippatos, 1973) จากท่ีกลาวมานั้น ความแตกตางท่ีสําคัญระหวางหน้ีสนิและสวนทุนท่ีมี
ผลกระทบหลักโดยตรงตอผลการดําเนินงานของกิจการคือผลตอบแทนที่จายใหเจาหนี้ (ดอกเบี้ยจาย) ซึ่งกิจการสามารถใช
ประโยชน์ทางภาษีไดแตในขณะเดียวกัน การกอหนี้สินเพิ่มขึ้นทําใหกิจการเกิดตนทุนความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Distress 
Cost) เนื่องจากภาระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น และตนทุนตัวแทน (Agency Cost) ซึ่งเกิดจากปัญหาตัวแทนเนื่องจากความขัดแยงทาง
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ผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ระหวางผูถือหุนกับผูจัดการ และระหวางผูถือหุนกับเจาหนี้ ซึ่งผูบริหารจะตองพิจารณาใน
ปัจจัยหลายดานเพื่อใหโครงสรางเงินทุนสรางมูลคาสูงสุดใหกับกิจการและผูถือหุน (Ahmed Riahi-Belkaoui,1999) 

การกําหนดโครงสรางเงินทุนใหอยูในระดบัท่ีเหมาะสมเพื่อใหเกิดประโยชน์สูงสุดตอกิจการนั้น ผูบริหารจะตองพิจารณา
หลายปัจจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งโครงสรางเงินทุนเป็นขอมูลพื้นฐานในการประเมินความสามารถในการ
ดําเนินกิจการดวย จึงเป็นสาเหตุที่ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหวาง โครงสรางเงินทุน กับ นโยบายการจายเงินปันผล
และการวัดผลการดําเนินงาน วามีความสัมพันธ์กันหรือไมอยางไร การนําโครงสรางเงินทุนซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดําเนินธุรกิจ
มาศึกษาหาความสัมพันธ์ที่มีตอการวัดผลการดําเนินงานและนโยบายการจายเงินปันผล จะเป็นประโยชน์ตอผูบริหารในการเป็น
แนวทางใหไดมุมมองที่กวางขึ้นจากผลงานวิจัยในอดีตที่พิจารณาแตการบริหารโครงสรางเงินทุนเพื่อใหไดตนทุนที่ต่ําที่สุดเทานั้น 
นอกจากน้ียังเป็นประโยชน์ตอนักลงทุนท่ัวไป เพื่อนําไปเป็นแนวทางในการพิจารณาลงทุนอีกดวย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
            เพื่อศึกษาศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสรางเงินทุน การจายเงินปันผลและ อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน ของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยท่ีเป็นสมาชิกกลุม ดัชนี DJSI 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ผูวิจัยไดทําการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ บทความวิจัย บทความวิชาการ โดยรวบรวมจากแหลงขอมูลทั้งในประเทศ
และตางประเทศเพื่อแสดงถึงความเช่ือมโยงทฤษฎีและแนวคิดระหวางโครงสรางเงินทุน นโยบายการจายเงินปันผลเป็นปัจจัยที่
สงผลตอการวัดผลการดําเนินงาน ซึ่งการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในประเด็นดังกลาวนําไปสูการพัฒนา
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) รายละเอียดดังนี้ 

โครงสร้างเงินทุน 
โครงสรางเงินทุนเป็นความสัมพันธ์ของจํานวนหนี้สินและสวนของเจาของซึ่งถูกใชในการจัดหาเงินทุนใหแก กิจการ การ

ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสรางเงินทุนหรือการจัดหาเงินทุน จึงเป็นปัจจัยหลักที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการบริหารงาน 
สัดสวนในการจัดหาเงินทุนมีผลตอการอยูรอดและการเติบโตของกิจการในระยะยาว ความผิดพลาดในการจัดโครงสรางเงินทุนอาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอกิจการอยางคาดไมถึง (Brealey, Myers, and Allen(2008)) 

อัตราสวนหน้ีสินท้ังหมดตอสินทรัพย์รวม (Debt to Total Asset Ratio) อัตราสวนหนี้จะแสดงใหเห็นวากิจการมีหนี้สิน
รวมคิดเป็นกี่เทาของสินทรัพย์ ซึ่งจะชี้ใหเห็นโครงสรางเงินทุนของกิจการวามีการใชทุนของตนเองมากนอยแคไหน สัดสวนดังกลาว
ยิ่งนอยจะแสดงใหเห็นวากิจการใชเงินสวนที่เป็นทุนของกิจการมากขึ้น โดยอัตราสวนหนี้สินทั้งหมดตอสินทรัพย์รวม สามารถ
คํานวณไดจาก 

 
อัตราสวนหน้ีสินท้ังหมดตอสินทรัพย์รวม (D/A) =   
 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (Debt to Equity Ratio) สัดสวนหนี้สินตอสวนของเจาของควรอยูในระดับที่

เหมาะสมกับสภาพของเศรษฐกิจเพื่อใหระบบเศรษฐกิจเติบโตอยางมั่นคง โดยปกติอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ ถา
อัตราสวนนี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะไมสามารถจายดอกเบี้ยและเงินตนในอนาคตก็จะสูงตามไปดวย กิจการจึงตองตัดสินใจถึง
จํานวนทุนที่กิจการสามารถกูยืมและตองคํานึงถึงความเสี่ยงท่ีกิจการจะสามารถยอมรับได เงินทุนที่ไดมาจากการกูยืมหรือจากการ
ออกจําหนายหุนกูมักมีดอกเบี้ยต่ํา แตในขณะเดียวกันก็ตองจายเป็นงวดๆ ที่แนนอน ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงของการจายชําระหนี้ ไมได 
จากการศึกษาพบวา ในการประเมินอัตราหนี้สิน ผูวิเคราะห์จะตองพิจารณาถึงความแนนอนของกําไรและกระแสเงินสดจากการ
ดําเนินงาน ถากําไรและกระแสเงินสดคอนขางแนนอน อัตราหนี้สินที่สูงกวาเกณฑ์ทั่วไปก็อาจยอมรับไดหรือถือไดวาปลอดภัย 
(หลักสูตรความรูพื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและตลาดหุน,2546) 
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จากการศึกษาสามารถวิเคราะห์และสรุปไดวา บริษัทที่มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของต่ําจะมีผลการดําเนินงานที่
ดีกวาบริษัทที่มีอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนสูงและจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับอัตราหนี้สินตอสวนของผูถือ
หุน พบวา อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนมีความสมัพันธ์อยางมีนัยสาํคัญกับผลตอบแทนตอหุนสามัญ โดยอัตราสวนหน้ีสินตอ
สวนของเจาของ สามารถคํานวณไดจาก 

อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของเจาของ (D/E) =   

 
การจ่ายเงินปันผล 

การจายเงินปันผล ตามความหมายของ Glen Arnold (2002) ระบุวาเป็นการกําหนดสัดสวนของกําไรที่จายออกไปใหกบั
ผูถือหุน มีการจายเป็นงวด เพื่อเป็นการสรางความมั่งคั่งใหกับผูถือหุน 

อัตราการจายเงินปันผลตอหุน (Dividends Per Share, DPS) คือเงินปันผลตอหุนท่ีจะแบงสรรใหผูถือหุน โดยอาจแบง
สวนหนึ่งสําหรับไวลงทุนตอหรือขยายกิจการตามความเหมาะสม และอีกสวนหนึ่งแบงสรรใหแกผูถือหุน ซึ่งจะมีสูตรการคํานวณ คือ 

 
อัตราการจายเงินปันผลตอหุน (Dividends Per Share) =   

 
 ความสามารถในการดําเนินงาน 

ความสามารถของบริษัทในการสรางผลตอบแทนจากเงินลงทุนเฉพาะสวนของเจาของในแงที่วาเป็นผลตอบแทนที่เจาขอ
เงินทุนจะไดรับภายหลังจากการนําเงินมาลงทุนในบริษัท โดยอัตราสวนน้ีจะเป็นอัตราสวนแสดงการวัดความสามารถในการทํากําไร
โดยรวมของกิจการดวยอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return On Equity)  สามารถคํานวณไดจาก  

อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (Return On Equity)   =   

 
นฤมลวรรณ์ ตั้งกิจเจริญพร(2015) ทําการวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางเป็น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง

ประเทศไทย จํานวน 261 บริษัท โดยเก็บรวบรวมขอมูลมาใชในการวิเคราะห์จํานวน 3 ปี (2555 -2557) พบวาอัตราสวนหนี้สิน
ทั้งหมดตอสวนของเจาของทั้งหมด (DE)  มีความสัมพันธ์เชิงลบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับอัตราผลตอบแทนของสวนของเจาของ 
(ROE)   สอดคลองกับงานวิจัยของ Mahfuzah Salim , Dr.Raj Yadav เมื่อปี  2012 ทําวิจัยในประเทศมาเลเซีย มีกลุมตัวอยาง 
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซีย จํานวน 237 บริษัท โดยใชขอมูลการวิเคราะห์จํานวน 15 ปี (1995-
2011) ใชสถิติ regression พบวาโครงสรางเงินทุนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับ ROE และ EPS  ในขณะที่ Joshua Abor ไดทําการ
วิจัยในประเทศกานา ในปี 2005 โดยใชกลุมตัวอยางเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศกานา จํานวน 22 บริษัท และทํา
การเก็บรวบรวมขอมูลมาใชในการวิเคราะห์ จํานวน 5 ปี (1998-2002) ใชสถิติ Regression ในการวิเคราะห์ พบวา อัตราสวน
หนี้สินระยะยาวตอสินทรัพย์รวมมีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (ROE)  เป็นไปในทิศทางเดียวกับ การ
วิจัยของ Puwanenthiren Pratheepkanth ในปี 2011ที่ศึกษาในประเทศศรีลังกา กลุมตัวอยางเป็นบริษัทหลักทรัพย์ท้ังหมดที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โคลัมโบ ศรีลังกา ใชขอมูลในการวิเคราะห์จํานวน 5 ปี (2005-2009) พบวา โครงสรางเงินทุนมี
ความสัมพันธ์เชิง ลบ กับ ความสามารถในการดําเนินงาน ขณะเดียวกัน Emamgholipour et al. (2013) ทําวิจัยใน ประเทศ
อิหรานโดยกลุมตัวอยางเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เตหะราน จํานวน 400 บริษัท ใชขอมูลในการวิเคราะห์จํานวน 
5 ปี (2006-2010) สถิติที่ใช คือmultiple regression models พบวาอัตราสวนหนี้สิน debt ratio มีความสัมพันธ์เชิง ลบ กับ 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (ROA) และ อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน (ROE) 

นริศรา นันตาภิวัฒน์ 2551 ทําวิจัยในประเทศไทยใชกลุมตัวอยางบริษัท อสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แหงประเทศไทย จํานวน 28 บริษัท ใชขอมูลการวิเคราะห์จํานวน 5 ปี (2545-2549) สถิติใช regression พบวา
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โครงสรางเงินทุนมีความสัมพันธ์กับการจายเงินปันผลในทางลบ แตตอมา ฐสิษฐ์ สวโรจน์กิจเตโช  2558 ทําวิจัยใน ประเทศไทย 
กลุมตัวอยางเป็น บริษัทใน SET High Dividend หรือ SET HD จํานวน 30 บริษัท ใชขอมูลในการวิเคราะห์จํานวน 10 ปี (2548-
2557) พบวา อัตราสวนปริมาณหนี้สิน ไมมีอิทธิพลตออัตราเงินปันผลตอบแทน ในขณะที่ Lily, Venkatesh & Sukserm (2009) 
ทําวิจัยใน ประเทศไทยกลุมตัวอยางบริษัท ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET100 ใชขอมูลการวิเคราะห์จํานวน 5ปี (2544-
2548) สถิติ- ใช multiple regression analysis  พบวาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน ไมมีผลตอการจายเงินปันผล
สอดคลองกับ Farhiya Ali Adan Job Omagwa  (2018) ทําวิจัยที่ประเทศเคนยา พบวาฐานเงินทุนและนโยบายการจายเงินปัน
ผลมีความสัมพันธ์เชิงบวก แตไมมีนัยสําคัญ 

จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งในและตางประเทศ จึงสรุปเป็นสมมติฐานและกรอบแนวคิดดังตอไปนี้ 
 

สมมติฐาน 
1. อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของเจาของ(D/E)มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราสวนผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน  (ROE) 
2. อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของเจาของ(D/E)มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจายเงินปันผล 
3. อัตราสวนหนี้สินรวมตอสินทรัพย์รวม(D/A)มีความสัมพันธ์เชิงลบกับอัตราสวนผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน (ROE) 
4. อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสินทรัพย์รวม(D/A)มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจายเงินปันผล 

 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดแกบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยที่ไดรับการประกาศเป็น
กิจการในกลุมดัชนี DSJI ในชวงปี 2555-2562 จํานวน 20 บริษัท 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
แหลงขอมูลที่ใชและการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เป็นขอมูลประเภททุติยภูมิ 

(Secondary data) โดยลักษณะของการเก็บรวบรวมขอมูลจะเป็น Balance panel data คือ มีจํานวนขอมูลครบถวนทุกตัวแปร
ในระยะเวลาที่ใชในการศึกษา ซึ่งมีระยะเวลา 8 ปี ตั้งแตปี พ.ศ.2555-2562 ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง
ประเทศไทย โดยขอมูลของตัวแปรทั้งหมดรวบรวมจากรายงานงบการเงินประจําปี และแบบแสดงรายการขอมูลประจําปี (แบบ 
56-1) โดยแหลงที่มาของขอมูลจะเก็บรวบรวมจากระบบ SET SMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ซึ่งเป็น
ระบบขอมูลออนไลน์ จัดทําโดยตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทย 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมุติฐานทั้ง4 ใชการวิเคราะห์คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.05 

  

โครงสรางเงินทุน 
-อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของเจาของ(D/E) 
- อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสินทรัพย์รวม(D/A) ความสามารถในการดําเนินงาน 

- อัตราสวนผลตอบแทนจากสวนของผูถือ
หุน (ROE) 

 

การจายเงินปันผล 
-อัตราการจายเงินปันผลตอหุน (DPS) 
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สรุปผลและอภิปรายผล 
 Mean SD D/E D/A DPS ROE 
อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสวนของเจาของ(D/E) 2.74 2.75 1    
อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสินทรัพย์รวม(D/A) .59 .15 .895** 1   
อัตราการจายเงินปันผลตอหุน DPS 3.04 1.55 -.192 -.300 1  
อัตราสวนผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน( ROE) 19.23 16.36 -.541** -.498** -.209 1 
 ระดับนัยสําคัญ   ** 0.05 
 
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหวางโครงสรางเงินทุน การจายเงินปันผลและ อัตราผลตอบแทนสวนของผูถือหุน 

จากตารางที่ 2. สรุปผลไดวา อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของเจาของ(D/E)มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลางเชิงลบ                  
(-.541) กับอัตราสวนผลตอบแทนจากสวนของผูถือหุน( ROE)ที่ระดับนัยสําคัญ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 สอดคลองกับ
งานวิจัยของ นฤมลวรรณ์ ตั้งกิจเจริญพร(2015)  แตอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของเจาของ(D/E) ไมมีความสัมพันธ์กับนโยบาย
จายเงินปันผล ซึ่งสอดคลองกับงานของ ฐสิษฐ์ สวโรจน์กิจเตโช (2558) และ Lily, Venkatesh & Sukserm (2009)  ที่พบวา
อัตราสวนปริมาณหนี้สิน ไมมีอิทธิพลตออัตราเงินปันผลตอบแทน ซึ่งไมสอดคลองกับงานของ นริศรา นันตาภิวัฒน์ (2551) ที่พบวา
โครงสรางเงินทุนมีความสัมพันธ์กับการจายเงินปันผลในทางลบ จึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ี2 

อัตราสวนหน้ีสินรวมตอสินทรพัย์รวม (D/A) มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางเชิงลบ (-.498) กับอัตราสวนผลตอบแทนจาก
สวนของผูถือหุน( ROE) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ 3  สอดคลองกับงานของ Mahfuzah Salim , Dr.Raj 
Yadav (2012) และเป็นไปในแนวทางเดียวกับงานของ Joshua Abor (2005) แตอัตราสวนหน้ีสินรวมตอสินทรัพย์รวม (D/A) ไมมี
ความสัมพันธ์กับการจายเงินปันผล ซึ่งไมสอดคลองกับ อรทิชชา อินทาปัจ (2559) ที่พบวา อัตราหนี้สินตอสินทรัพย์รวม มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับอัตราเงินปันผลตอบแทน จึงไมสนับสนุนสมมติฐานท่ี 4 

สรุปไดวา บริษัทจดทะเบียนที่ไดรับการประกาศเป็นกิจการในกลุมดัชนี มีโครงสรางเงินทุนสัมพันธ์ทางลบกับ
ความสามารถในการดําเนินงาน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือโครงสรางเงินทุน มีความสําพันธ์เชิงผกผันกับความสามารถในดําเนินงาน
แตโครงสรางเงินทุน ไมมีความสัมพันธ์กับ นโยบายจายเงินปันผล  

 
ข้อจํากัดในการวิจัยและข้อเสนอแนะ  

1. ผลการวิจัยเป็นเพียงการหาความสัมพันธ์เทานั้น ไมไดแสดงการพยากรณ์คาอิทธิพลของตัวแปร  อีกทั้งขนาดกลุม
ประชากรมีนอยจึงอาจไดขอสรุปท่ีไมแมนยํา 

2. เนื่องจากกลุมประชากรมีจํานวนนอยจึงไมเขาเกณฑ์ที่จะวิเคราะห์ขอมูลดวยการสรางสมการพยากรณ์ได   จึง
เสนอแนะใหมีการวิเคราะห์ขอมูลเพื่อการพยากรณ์ในการวิจัยครั้งตอไป 

3. ควรมีการใชกลุมตัวอยางนอกตลาดหลักทรัพย์แหงประเทศไทยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวทางบริหารกิจการ ใน
ประเด็นเกี่ยวกับการโครงสรางเงินทุน 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ของบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

The Factor efficiency of Accounting Information Systems of The Personnel in The 
Institution Vocational Education in Phetchabun Province 

 

สมทรง  พีรี1 และสิรินี ว่องวิไลรัตน์2 
SomSong peeree and Sirinee Wongvilairat 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาปัจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีของบุคลากรใน
สถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อไดขอมูลขอเสนอแนะการเพิ่มของประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชนดานการใชสื่อสารสนเทศทางดานการบัญชีกรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์   โดยจําแนกตามปัจจัยสวนบุคคล 
จํานวนกลุมตัวอยาง 32 คน  โดยการทําศึกษาคนควาอิสระ  (Independent Study) ซึ่งมีรูปแบบการเก็บขอมูลการศึกษาเชิง
สํารวจ จากกลุมตัวอยางโดยใชไมใชความนาจะเป็น (Nonprobability sampling) โดยเลือกใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช เครื่องมือ เป็นแบบสอบถาม  (Questionnaire) เป็นแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating scale)5ระดับตามแบบของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยใหกลุมตัวอยางเป็นผูกรอกแบบสอบถามดวยตนเอง 
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา และการหาคาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา บุคลากรในสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพศชายเพศหญิงในระดับอายุ การศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่
ใกลเคียงกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยปัจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีของบุคลากรในสถาบัน
อาชีวศึกษาไมแตกตางกัน 

ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาปัจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสถาบันอาชีวศึ กษาเอกชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ไดแก สถานศึกษาองค์กรการสนับสนุน ผูบริหาร ดานขนาดของสถานศึกษา/องค์กรในพบวาเป็นปัจจัยที่อยูในระดับมาก 
วิธีการถายทอดความรูดานการใชเทคโนโลยีทางการบัญชี บุคคล และระบบเทคโนโลยีการบัญชี เป็นปัจจัยที่สําคัญในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถบริหารองค์กรเพื่อใหเกิดประโยชน์สูงสุด 

 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ ระบบการบัญชี บุคลากร ระบบสารสนเทศ สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน 
  

                                                           
1 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑิต วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
2 ผศ.ดร., อาจาย์ทีป่รึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
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Abstract 
 This research purpose to identify factors that factor that affects the affecting the efficiency of 
accounting information systems of the personal in the institution of vocational education in Phetchabun 
Province. This study helps suggestion to increase the potential of person studying in private vocational 
institution study. Classification of personal consisted of 32 people for an independent study. This research has 
a collection of survey from the probability by selecting the specific sampling data collection Method and the 
tool as a questionnaire (Questionnaires with 5 rating scale) according to Liker Scale Method (Liker scale) by 
the sample to fill the questionnaire manually. By using descriptive statistic finding the overall percentage, the 
study found that factor affecting the efficacy of accounting information system of the personal in the 
institutions and private vocational education in Phetchabun Province. Male,female, age, education, experience 
level the similar average monthly incomes has and opinion and factors that affect the efficiency of mind. 
Accounting information system of the personal in vocational institutions are no different. 
 The research show that factors affecting the efficiency of institution personal personal in the 
institutions and private vocational education in Phetchabun Province, Including educational institutions 
,support organizations in the field of management of school/organization found that is a factor at high level 
how to transfer knowledge of human accounting technology and accounting system is important factor in 
personal efficiency in private vocational institutions to be more efficient and able to maximize benefits 
 
Keyword: Efficiency, Accounting System, personal, Information system, the institution vocational Education. 
 
บทนํา 

ในสังคมปัจจุบันเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยางตอเนื่องทั้งทางดานสังคมการเมือง เศรษฐกิจ เกิดขึ้นทั้งใน
สังคมโลกและภายในประเทศอยางตอเนื่องทั่วโลก  ในเชิงประจักษ์เหลานี้แสดงใหเห็นถึงการแขงขันอยางไมหยุดยั้งในสังคม
เศรษฐกิจ เพื่อเป็นการนําพาสถานบัน องค์การทั้งทางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนท่ีตองมีการพัฒนาสิ่งสําคัญที่เห็นไดอยางชัดเจน 
คือบุคลากร และระบบนโยบาย เปูาหมาย กุลยุทธ์ วิธีการขับเคลื่อนไปยังเปูาหมายของสถาบัน หนวยงาน องค์กร ตางๆ ซึ่งการ
ดําเนินธุรกิจนั้นมีจุดมุงหมาย คือ การผลิต การจําหนาย การบริการ ตลอดจนกลยุทธ์การบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรมนุษย์ บุคลากร เครื่องจักร วัตถุดิบใหไดประโยชน์อยางคุมคา และเกิดประโยชน์มากที่สุด เพื่อเปูาหมายของสถาบัน 
องค์การ และมีการดําเนินงานดานองค์ธุรกิจทั้งทางภาคผลิต การขยาย การขาย การจัดหา การบริการ การขยายพื้นที่สวนแบงทาง
การตลาด การเงินและอื่นๆใหมีโอกาสประสานและสอดคลองกันอยางเป็นระบบ (สันติภาพ  วงศ์ศิริ ,2551:1) 

สถานศึกษาเป็นหนวยงานที่สําคัญในการพัฒนา ผลิตทรัพยากรขั้นปฐมภูมิที่สําคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั่วโลก
ใหความสนใจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นบุคคล Man หลักในการผลักดัน นโยบายเปูาหมายของสถาบัน องค์กร หนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนใหความสําคัญอยางมาก แตเมื่อมีบุคคลากรที่สําคัญและปัจจัยที่สําคัญเป็นตัวขับเคลื่อนที่มีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง เป็นระบบที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นตัวเช่ือมระบบผูใช การผลิต การบริหาร บริการ ดําเนินไปตามเปูา หมายที่
กําหนด โดยการประมวลโดยสถาบันหรือระบบงานดานการบริหารงานงบประมาณของแตละ หนวยงานและองค์กร  ผูศึกษาได
เล็งเห็นการพัฒนาบุคลากรภายในสถานศึกษา ดานการใชสื่อเทคโนโลยีทางการบัญชีดานระบบงบประมาณทางการเงินภายใน
หนวยงาน และองค์กรที่ไมประสบผลสาํเรจ็ตามวัตถุประสงค์ ตองรวดเร็ว คลองแคลว ถูกตองแมนยํามีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหาในการ
พัฒนา ซึ่งระบบการเงินงบประมาณเป็นหนวยงานท่ีสําคัญมากในการพัฒนา ความกาวหนาของหนวยงาน องค์กร โดยบุคลากรเป็นผู
ผลักดันขับเคลื่อนตามนโยบาย วัตถุประสงค์ขององค์กร จึงกลาวไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของการดําเนินธุรกิจตางๆ ยอม
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เป็นผลมาจากทรัพยากร บุคคลที่เป็นปัจจัยสําคัญ (สันติภพ วงศ์ศิริ ,2551:1) ปัญหาที่เกิดขึ้นดังกลาวเกิดจากบุคลากรที่ไมสามารถ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพ ตามหนาที่ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือภาระหนาที่หลักขององค์กร ซึ่งมีหลายปัจจัยที่สงผลกระทบตอ
ทรัพยากรบุคล และแสดงออกมาในรูปประสิทธิภาพของงานที่มีผลตอการเจริญเติบโตขององค์กร หนวยงาน ทั้งทางภาครัฐหรือ
เอกชน โดยขีดจํากัดของการใชสื่อเทคโนโลยีภายในหนวยงานที่มีขอจํากัดตอผูใชเทคโนโลยี และความเจริญอยางรวดเร็วของสังคม
โลกพัฒนาทางดานเทคโนโลยีกับสังคมปัจจุบัน ขับเคลื่อนไปอยางไมหยุดนิ่ง 

ดวยเหตุผลดังกลาวไวขางตน  ผูศึกษาไดศึกษาปัจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีของ
บุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษา
เอกชนดานการใชสื่อสารสนเทศทางดานการบัญชีตอไป  

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพื่อศึกษาสภาพปัจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการใชสื่อ
เทคโนโลยีทางบัญชีกรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. เพื่อไดขอมูลขอเสนอแนะการเพิ่มของประสทิธิภาพของบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนดานการใชสื่อสารสนเทศ
ทางดานการบัญชีกรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  
 ตัวแปรต้น ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ/ตําแหนง สถานภาพทางครอบครัว ประสบการณ์ทํางาน ระดับ
รายได ปัจจัยดานสถานศึกษาการสนับสนุน การสนับสนุนจากผูบริหาร โครงสรางองค์การ เทคนิควิธีการถายทอด ความรูดานการ
ใชเทคโนโลยีทางการบัญชี ดานบุคคล ระบบระบบการปฏิบัติงาน (System)บัญชีของสถานศึกษา/องค์กร 

ตัวแปรตาม ไดแก ประสิทธิภาพการใชระบบสารสนเทศทางการบญัชีของบุคลากรในสถาบันอาชีวศกึษา           
                                                                      

สมมติฐานในการศึกษา 
ปัจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรดานการบัญชีของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน แตกตางกันตามปัจจัยสวน

บุคคล  
 

ขอบเขตการศึกษา 
1.ดานปัจจัยที่มผีลตอการเพิม่ประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษาทางดานการบัญชีที่มผีลตอการใชสื่อเทคโนโลยี

กรณีศึกษา ดานบุคลากร บุคคลผูรวมงานภายในหนวยงานองค์กร เทคโนโลยภีายในหนวยงานและองค์กร 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจัจยัที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพบคุลากรในการปฏิบัติงาน และการใชสื่อเทคโนโลยี

ดานการบญัช ี
3. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับปัจจยัที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพบุคลากร แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศการใชสื่อเทคโนโลยีทางดานการบญัชี 
ด้านประชากรและแหล่งข้อมลู 
1.ประชากร  (Population) คือ บุคลากรทางดานการบัญชี ในสถาบนัอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์  
2 กลุมตัวอยาง (Sample)  คือ บุคคลกรดานการบญัชีระดับอาชีวศึกษาเอกชน จํานวน 32 คน โดยการเลือกแบบ

เจาะจง 
ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย เริม่ตังแต เดือน 1 ธันวาคม 2561 ถึงเดือน 28 กุมภาพันธ์ 2562  รวมระยะเวลา 3 เดือน  
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ประโยชน์ทีได้รับจากการวิจัย 
 1.เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนทางดานการบัญชีที่มผีลตอการใชสื่อเทคโนโลยี

กรณีศึกษา 
            2.ทราบถึงขอมูลและแนวทางในการแกปัญหาดานการเพิม่ศักยภาพของบุคลากรในดานการบัญชีตอการใชสื่อเทคโนโลย ี
 
นิยามปฏิบัติการ 

1.เพศ คือ เพศชาย เพศหญิงของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยปัจจัยที่มีผลตอการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสถาบัน
อาชีวศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการใชสื่อเทคโนโลยีทางบัญชีกรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  

2. อายุ คือ ระดับอายรุะหวางอายุ 23 ปี ถึง 65 ปี ของกลุมตัวอยางที่ทํางานในระบบงานการบัญชีในสถาบันการศึกษา
อาชีวศึกษาภาคเอกชนท่ีนํามาเปน็กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

3. ระดับการศึกษา คือ ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางตั้งแตในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวาที่ทํางานดานการบญัชีใน
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนท่ีนํามาเป็นขอมูลในการทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

4. ประสบการณ์  คือ ความรูประสบการดานงานดานการบัญชีของกลุมตัวอยางในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในครั้งนี้
อยางนอยไมต่ํากวา 2 ปี 

5.ระดับรายได้ คือ รายรับของกลุมตัวอยางรายบคุคล ท่ีไดรับจากสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน เป็นรายเดือน ไมรวมกับ
รายไดเสริม ของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษางานวิจัย 

6. ประสิทธิภาพของบุคลากรในสถานศึกษาทางด้านการบัญช ี คือ การบรรลุตามวตัถุประสงค์ เปูาหมายทางดาน
กระบวนการทักษะการใชสื่อเทคโนโลยีกับระบบงานบัญชีของแตละบุคคล 

7.ปัจจัยเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาทางดานการบญัชีที่มีผลตอการใชสื่อเทคโนโลยี คอื ปัจจัยดานบุคคล 
อายุ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ระดับรายได การสนับสนุนจากผูบริหาร  ขนาดขององค์กร หนวยงาน กระบวนการ
บริหารดานบุคคลหนวยงานท่ีใชในการวิจัย  

8. การบญัชี คือ ระบบงานการบญัชีของสถานศึกษา เกี่ยวกับงบประมาณดานการเงินของสถาบันการศึกษาเอกชนท่ีใช
ในการวิจัย 

9. เทคโนโลย ี คือ การใชคอมพิวเตอร์กับระบบฐานขอมลูทางการบญัชีในหนวยงาน และองค์กรของกลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัย  

10.การสนับสนนุจากผู้บริหารคือการสงเสริม ดานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ความรู ประสบการณ์ อาชีพ การใหโอกาสมี
สวนรวมในการพัฒนาตนเองและหนวยงานของกลุมตัวอยางในงานวิจัย 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน  
 ปฏิบัติงาน เมเจอร์ และเบรจ (Mager & Besch, 1967 : 45-51)แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานไวเป็นประเด็นตาง คือ 1. ความสามารถในการแยกแยะ
เรื่องราว หมายถึง การที่จะสามารถมองเห็นความแตกตาง ระหวาง 2 สิ่ง หรือมากกวา หรือความสามารถในการที่จะบอกได
ถูกตองวางานสําคัญไดเสร็จสิ้นลุลวงไปแลว หรือสามารถเห็นถึงความแตกตางวาอันใดถูกตองและอันใดไมถูกตอง 2. ความสามารถ
ในการวิเคราะห์ปัญหา หมายถึง กระบวนการของการสามารถหาคําตอบ เพื่อแกปัญหาตาง ๆ ความสามารถในการแกปัญหานี้จะ
กระทําไดโดยการสอนพนักงานใหเห็นความสัมพันธ์ระหวางอาการและสาเหตุที่จะเกิดขึ้นตลอดแนวทางแกไข 3. ความสามารถจํา
เรื่องที่ผานมา หมายถึง การสามารถรูไดวาจะตองทําอะไรหรือตองใชอะไรตลอดจนสามารถรูลําดับหรือระเบียบของการปฏิบัติงาน
ของงานใดงานหนึ่งสิ่งเหลานี้ลวนแตเป็นประสิทธิภาพและความสามารถเชิงสติปัญญา 4.ความสามารถในการดัดแปลง หมายถึง 
ความสามารถในการรูจักเครื่องมือ หรือเครื่องกลตาง ๆ เพื่อที่จะปฏิบัติงานที่ตองการใหเสร็จสิ้นลงไปได 5. ความสามารถในการ
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พูด หมายถึง ความสามารถในเชิงการพูดเป็นสิ่งสําคัญในการสื่อความรูความเขาใจ ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญอยางยิ่งสําหรับประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

 เซอร์โต(Certo,2000:9)ไดใหคํานิยามของประสิทธิภาพและประสิทธิผลวาประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การ
ใชทรัพยากรขององค์กรใหบรรลุเปูาหมายขององค์กร ประสิทธิผลจึงมุงทําใหเกิดการ ‛ทําสิ่งที่ถูกตอง (Doing the right things)“
สวนคําวาประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง เป็นวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อใหเกิดความสิ้นเปลืองนอยที่สุดโดยสามารถบรรลุ
จุดมุงหมายโดยใชทรัพยากรต่ําสุด กลาวคือ เป็นการใชโดยมีเปูาหมาย (Goal) คือประสิทธิผล หรือใหบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไว
สูงสุด อาจเรียกวา ‛ทําสิ่งตาง ๆ ใหถูกตอง(Doing things right)“  

ฮาร์ริงตัน (Harrington. 1996 : 20) ไดใหคานิยามประสิทธิภาพรวมขององค์กร โดยใหความสําคัญที่โครงสรางและ
เปูาหมายขององค์กร (Organization’s structure and its goals) ซึ่งกําหนดหลักประสิทธิภาพไว 12 ประการ ที่สะทอนถึง
ความสัมพันธ์ระหวางบุคคลและการบริหารจัดการที่มีระบบโดยมุงท่ีการทํางานใหเหมาะสมและงายขึ้น ซึ่งจะลดความสิ้นเปลืองใน
ดานตาง ๆ มีรายละเอียด คือ.กําหนดจุดมุงหมายที่ชัดเจน (Clearly defined ideal) 

1. ผูบริหารตองทราบถึงสิ่งที่ตองการเพื่อลดความคลุมเครือและความไมแนนอน 
2.ใชหลักเหตุผลทั่วไป (Common sense) ผูบริหารตองพัฒนาความสามารถสรางความแตกตางโดยการคนหาความรู 

และคําแนะนําใหมากเทาท่ีจะทําได 
3. คําแนะนําที่ดี (Competent counsel) ผูบริหารตองการคําแนะนําจากบุคคลอื่น 
4. วินัย (Discipline) ผูบริหารควรกําหนดองค์กรเพื่อใหพนักงานเชื่อถือตามกฎระเบียบ 
5. ความยุติธรรม (Fair deal) ผูบริหารควรใหความยุตธิรรมและความเหมาะสมpermanent records) ผูบริหารควรจะมี

ขอเท็จจริงเพื่อใชในการตัดสินใจ 
6. ความฉับไวของการจัดสง (Dispatching) ผูบริหารควรใชการวางแผนตามหลักวิทยาศาสตร์สําหรับแตละหนาที่เพื่อให

องค์กรทําหนาท่ีไดอยางราบรื่นและบรรลุจุดมุงหมาย 
7. มาตรฐานและตารางเวลา (Standards and schedules) ผูบริหารตองพัฒนาวิธีการทํางานและกําหนดเวลาทํางาน

สําหรับแตละหนาที่ 
8. สภาพมาตรฐาน (Standardized conditions) ผูบริหารควรรักษาสภาพแวดลอมใหดี 
9. การปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน (Standardized operations) ผูบริหารควรรักษารูปแบบมาตรฐานของวิธีการปฏิบัติที่ดี 
10. มีคําสั่งการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานระบุไว (Written standard – practice instructions) ผูบริหารตองระบุการทา 

งานท่ีมีระบบถูกตองและเป็นลายลักษณ์อักษร 
11. การใหรางวัลที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency reward) ผูบริหารควรใหรางวัลพนักงานสําหรับการทํางานที่เสร็จ

สมบูรณ์ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของอาร์เวน มันดี้ และคณะ (R. Wayne Mondy, Robert M. Noe and Shane R. 
Premeaux.) (1999, pp. 258 – 261)ไดกลาวถึงอิทธิพลของปัจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (Factors influencing training and development) ประกอบดวยปัจจัย ดังนี้1) การสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง 2) 
ความตั้งใจและความมุงมั่นในการทํางาน 3) ความกาวหนาทางเทคโนโลยี 4) ขนาดและความซับซอนขององค์การ 5) การรับรู
ขอมูลทางพฤติกรรมศาสตร์ 6) เทคนิค วิธีการถายทอดความรู7) ผลการปฏิบัติงานของหนาที่หลักดานการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ระพี แกวเจริญ และฑิตยา สุวรรณชฎ (2510) ไดกลาวถึง ความหมาย ของประสิทธิภาพ หมายถึง คลองแคลวในการปฏิบัติงานให
สําเร็จ อุทัย หิรัญโต (2525)ไดกลาวถึง คําวา ‚ประสิทธิภาพ ในวงการธุรกิจ หรือการจัดการที่ไดรับผลกําไรหรือขาดทุน สาหรับใน
การบริหารราชการ ในทางปฏิบัติวัดไดยากมาก วิธีวัดประสิทธิภาพที่ใชในวงราชการจึงหมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่ เกิดความพึง
พอใจ และ ประโยชน์แกสังคม แตประสิทธิภาพในวงราชการจะตองพิจารณาถึงคุณคาทางสังคม จึงไมจาเป็นตองประหยัดหรือมี
กําไร เพราะงานบางอยางถาทําประหยัดอาจไมมีประสิทธิภาพ ลักษณะการบริหารที่มีประสิทธิภาพ คือการบรรลุเปูาหมาย แตการ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ คือการใชทรัพยากรอยางประหยัด เกิดผลอยางรวดเร็ว งานเสร็จทันเวลา ถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับ 
ความหมายของคําวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หมายถึง การกระทําของแตละบุคคล ที่มีความสามารถ และความพรอม 
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พยายามทุมเทอยางเต็มใจในการปฏิบัติงาน ของตนอยางคลองแคลว ดวยความมีระเบียบ มีกฎเกณฑ์ ปฏิบัติงานใหเสร็จทันเวลา 
รวดเร็ว ถูกตอง มีคุณภาพและมาตรฐาน จึงสรุปไดวาบุคคลจะมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตองเกิดจากความขยันหมั่นเพียรมี
ความรับผิดชอบและเอาใจใสในงานพรอมดวยจิตใจที่ซื่อสัตย์ และภักดีตอองค์กร งานจะประสบความสํา เร็จตามเปูาหมายของ
องค์กรที่กําหนดไวหรือดียิ่งข้ึน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการใช้สื่อเทคโนโลยีทางด้านการบัญชี 
เกียงศักดิ์ พราวศรี และคนอ่ืนๆ(2544:1) ไดใหความหมายวา สารสนเทศเป็นขอมูลที่ผานการประมวลผล หรือวิเคราะห์

แลว อยูในรูปท่ีมีความหมาย สามารถนําไปประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆ 
ไดตามวัตถุประสงค์ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ คําวา "เทคโนโลยี" มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก คือ คําวา tech หมายถึง 
art และlogos หมายถึง a study of เมื่อรวมเป็น technology จึงหมายถึง a study of artพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน 
พ.ศ. 2525 สอดคลองกับงานวิจัยChaleamkwainnnan (2561:15)ไดใหนิยามความหมายของคําวาเทคโนโลยี" วาเป็นวิทยาการที่
เกี่ยวกับศิลปะในการนําเอาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช ใหเกิดประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรมสรุปไดวาเทคโนโลยี 
หมายถึง การนําความรูทางดานวิทยาศาสตร์หรือความรูดานอื่น ๆ ที่ไดจัดระเบียบดีแลวมาประยุกต์ใชในดานใดดานหนึ่ง เพื่อให
งานนั้นมีความสามารถและประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นสวนสารสนเทศตรงกับคําวา information หมายถึง ขอมูลที่ผานกระบวนการเก็บ
รวบรวมและเรียบเรียง เพื่อใชเป็นแหลงขอมูลที่เป็นประโยชน์ตอผูใช 
 สมคิด  พรมจุย และ สุพักตร์ (2544:117) ไดใหความหมายไววา สารสนเทศเป็นขอมูลที่ผานการวิเคราะห์ หรือ
ประมวลผลแลว อยูบนรูปที่มีความหมายนําไปใชประกอบการตัดสินใจในเรื่องตางๆไดตามวัตถุประสงค์ 
 สัมฤทธิ์  ตนสวรรค์ (2554:13) ไดใหความหมายไววา สารสนเทศ หมายถึง ขอมูลที่ผานการเปลี่ยนแปลงโดยนําขอมูล
ตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปที่มีความเกี่ยวของกันมาจัดกระทําหรือนํามาประมวลผล เพื่อใหเกิดความหมายหรือคุณคาเพิ่มขึ้น ตาม
วัตถุประสงค์ของการใชงาน 
 สารสนเทศ (Information)หมายถึง ขอมูลตางๆ ที่ไดผานการเปลี่ยนแปลงหรือมีกาประมวลผลหรือวิเคราะห์สรุปผลดวย
วิธีการตาง ๆแลวเก็บรวบรวมไว เพื่อนํามาใชประโยชน์ตามตองการการประมวล (Data Processing)เป็นการนําขอมูลจากแหลงตางๆ
ที่เก็บรวบรวมไวมาผานกระบวนการตางๆเพื่อแปรสภาพขอมูลใหเป็นระบบhttps://sites.google.com/site/noojinza 2556/sara-
snthes-hmay-thung-xari สืบคนเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 เมอร์คิด และรอส (Merdick and Ross.1978:12) กลาววา สารสนเทศ 
หมายถึง ขอมูลที่ผานการเลือกสรรแลวประมวลผล หรือขอมูลที่ใชเป็นขอถกเถียง อางอิงหรือใชเป็นพ้ืนฐานคาดการณ์ลวงหนา หรือ
ชวยในการวินิจฉัยสั่งการไดดังนั้นสรุปไดวา สารสนเทศหมายถึง ( Information) ขอมูลที่ผานการประมวลผลดวยมีขั้นตอน
กระบวนการ ระบบ ใหอยูในรูปที่มีความเกี่ยวของกัน สามารถนําไปประกอบในการตัดสอนใจหรือวินิจฉัยสั่งการได 

ความสําคัญของสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการพัฒนาใหกาวหนาไปอยางรวดเร็วอันเป็นประโยชน์ตองานสารสนเทศอยางมากและมีตอ

วิทยาการดานอื่นๆ ไดนําไปประยุกต์และพัฒนาใหทันตอสังคมสารสนเทศ เพื่อใหทันกระแสโลกยุคใหม1. การศึกษา 2. การ
ดํารงชีวิตประจําวัน 3. การประกอบอาชีพ4. สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง  

กรมวิชาการ(2545:20) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหรือ เอ็มไอเอส (management information system - MIS) 
หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือขั้นตอนที่ชวยในการจัดเก็บสารสนเทศเพื่อใชในการบริหารและการจัดการองค์กรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนี้จะมีสวนครอบคลุมถึง บุคคล เอกสาร เทคโนโลยี และขั้นตอนในการทํางาน 
เพื่อท่ีจะแกปัญหา ดังนั้นสรุปไดวา ระบบสารสนเทศ หมายถึง ชุดรูปแบบกระบวนการซึ่ง ไดมาซึ่งขอมูลแลวจัดให 
เป็นสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการนําไปใชประกอบไปดวยผูใชกระบวนการ ทรัพยากร ในระบบ
ตามวัตถุประสงค์ของหนวยงานหรือองค์กร 

ความหมายและความสําคัญของ ICT กับงานบัญชี 
 I= Informationหมายถึง สารสนเทศ, สารนิเทศ หรือขอมูล C = Communication หมายถึง การสื่อสาร 

  T = Technology หมายถึง เทคโนโลยี 
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โดยสรุปแลว ICT หมายถึง เทคโนโลยีที่ใชจัดการสารสนเทศการสื่อสารเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวของตั้งแตการรวบรวม การ
จัดเก็บขอมูล การประมวนผล การพิมพ์ การสรางงาน การสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งรวมไปถึงการใหบริการ การใช และการดูแลขอมูล 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ โดยมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และเครือขาย
คอมพิวเตอร์ เป็นหลัก ท่ีทําหนาที่ในการจัดการขอมูล ไดแก การนําขอมูลเขา การประมวลผลขอมูล ใหไดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ 
และเผยแพรตอไปยังผูใช ใหสามารถใชผลผลิตนั้นไดอยางถูกตอง ตรง และทันกับความตองการ ICT (ไอซีที)มีความสําคัญทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก อันเป็นผลทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางมาก ในสังคมทั้งดานเศรษฐกิจ การคา รัฐบาล การเมือง 
การแพทย์ การศึกษา การสื่อสาร และอื่นๆ อีกมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาประเทศโดยใชไอซีทีเพื่อขจัดความยากจน 
ปรับปรุงคุณภาพชีวิต พัฒนาสงเสริมการศึกษา ใหบริการตางๆ ของรัฐบาล ฯลฯ เพื่อผลักดันใหกาวไปสูสังคมสารทนเทศและสังคม
แหงการเรียนรูตลอดชีวิต อันเป็นผลทําใหมีการเปลี่ยนรูปแบบของสังคมเกษตร และสังคมอุตสาหกรรมมาสูสังคมแหงเทคโนโลยี 
เพื่อการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนามากยิ่งข้ึน 

การนํา ICT มาประยุกต์ใช้กับงานบัญชี 
การบัญชี(Accounting) หมายถึง กระบวนการจัดการในสวนของบันทึกรายการทางการคา ไดแก การเขียนบันทึก

รายการทางการคาการจําแนกแยกประเภทหมวดหมูทางการคาการสรุปผลการดําเนินงาน รวมไปถึงการวิเคราะห์และการแปล
ความหมายขอมูลของนักบัญชีหรือ การบัญชี คือ ระบบสารสนเทศระบบหนึ่ง มีหนาที่เก็บรวบรวม บันทึกและจัดเก็บรายการคา
และเหตุการณ์ทางธุรกิจตางๆ เพื่อใชเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้น พรอมมีการนาเสนอสารสนเทศทางการบัญชีที่ใชประกอบการตัดสินใจจาก
ความหมายขางตนการบัญชี คือ ระบบสารสนเทศท่ีใชคอมพิวเตอร์หรือใชมือจัดทาบัญชีก็ได มี 4 ข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอนที่ 1 การจด
บันทึก คือ การลงบันทึกความจําซึ่งเกี่ยวของกับเหตุการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นของแตละวัน ขั้นตอนที่ 2 การจําแนก คือ การนําขอมูล
ที่จดบันทึกไวในสมุดรายวันไปจําแนกหมวดหมู หรือแยกประเภทบัญชีในสมุดขัน้ปลาย ขั้นตอนที่3 การสรุปผล คือ การนําขอมูลที่ผาน
การจําแนกประเภท มาสรุปผลเป็นรายงานทางการเงิน หรืองบการเงินภายในงวดเวลาบัญชีหนึ่งขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห์และแปล
ความหมาย คือ การนําขอมูลซึ่งสรุปผลในรายงานทางการเงินมาทําการวิเคราะห์ในรูปของรอยละ จากนั้นนําผลการวิเคราะห์มาแปล
ความหมายและนําเสนอผลการวิเคราะห์แกบุคคลที่เกี่ยวของทั้งภายใน และภายนอกธุรกิจสารสนเทศ ทางการบัญชี  

วลีพร จิตพงษ์ (2561:31สิงหาคม)ไดใหความหมายไวคือ สารสนเทศที่ไดมาจากระบบสารสนเทศทางการบัญชี คือ งบ
การเงินและการภาษีมูลคาเพิ่มที่นําเสนอตอผูใชงบการเงินและกรมสรรพากร และในสวนการบัญชีบริหาร คือ รายงานวิเคราะห์
ตนทุนตางๆรายงานงบประมาณ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ออกจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีและใชเป็นหลักฐานทางการเงิน ดังนี้ 

1.ชวยใหธรุกิจทราบกาไรที่แทจริงขององค์กร 2.ชวยใหธุรกิจทราบฐานะทางการเงินของกิจการ 
3. ชวยเป็นเครื่องมือสนับสนุนการหาแหลงเงินทุนของธุรกิจ   4.ชวยเป็นเครื่องมือในการเสียภาษี 
5. ชวยในการวางแผนธุรกิจ 6.ชวยในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจใหเจริญกาวหนาตอไปได 
เทคโนโลยีทางการบัญชี 
1. โปรแกรม สําเร็จรูปทางการบัญชีคือ ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ประเภทหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นใชเฉพาะกับงานดานการบัญชี 

และจําเป็นตองใชรวมกับระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) เพื่อสรางระบบจัดเก็บขอมูลทางการบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ  
2. การนําเสนองบการเงินทางอินเทอร์เน็ต  
3.โปรแกรมการวางแผนทรัพยากรองค์กร คือโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีถูกพัฒนาขึ้นภายใตสภาพแวดลอมการทางานแบบลูก

ขาย แมขาย หรืออีกนัยหนึ่งคือ การเช่ือมตอระบบสารสนเทศภายในองค์การเขากับการเช่ือมตอระบบสารสนเทศภายในองค์กรคูคา 
ประโยชน์ที่ได้จากการนํา ICT มาใช้ในงานบัญช ี
การทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร์ ประโยชน์ท่ีไดรับจากการทาบัญชีดวยคอมพิวเตอร์ 1. ไมตองใชบุคลากรจํานวนมาก

ประหยัดคาใชจาย 2. คอมพิวเตอร์ทางานไดแมนยํารวดเร็วและถูกตองประหยัดเวลา ไดงานที่รวดเร็วและถูกตอง 3. คอมพิวเตอร์
ไมสับสนเรื่องตัวเลขและขอความ เก็บขอมูลไดมากตามเนื้อที่แสดงรายงานไดรวดเร็ว อานงาย และ ชัดเจน 4. ขณะทํารายการ            
ถาจํานวนเงินดาน เดบิตและเครดิตไมเทากันโปรแกรมจะ ไมบันทึกให การแกไขตัวเลขโปรแกรมจะแกไขตัวเลขปัจจุบันใหทันที            
5.การผานบัญชีทาไดโดยอัตโนมัติ และไมเสียเวลาในการแกไขตัวเลขเป็นปัจจุบันตลอดเวลา  6. สามารถออกรายงานไดทันทีทั้ง
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รายงานปัจจุบัน และรายงานยอนหลังก็ได 7.ทันตอการสงรายงานใหหัวหนางานทันตอการสงใหกรมสรรพากร กรณีที่เป็นรายงาน
ภาษีมูลคาเพิ่ม มิฉะนั้นอาจเสียเบี้ยปรับซึ่งเป็นขอจํากัดของสถาบันและองค์กร 
 
วิธีดําเนินกาวิจัย 
 -การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เป็นการเกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามบุคคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 32 คน  
 -เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามโดยแบงออกเป็น 2 สวน คือ 

 สวนที่ 1คุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ/ตําแหนง สถานภาพทาง
ครอบครัว ประสบการณ์ทํางาน ระดับรายได 

 สวนท่ี 2 ขอมูลดานปัจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชระบบสารสนเทศทางการบญัชีของบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษา  
ดานสถานศึกษาการสนับสนุน ดานการสนับสนุนจากผูบริหาร ดานโครงสรางองค์การ ดานหนวยงานเทคนิควิธีการถายทอดความรู
ดานการใชเทคโนโลยีทางการบัญชี  ดานกระบวนการบริหารดานบุคคล ดานระบบระบบการปฏิบัติงาน ( System) บัญชีของ
สถานศึกษา/องค์กร 

-การจัดเคร่ืองมือ 
การศึกษาในครั้งนี้อาศัยรูปแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการศึกษามีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษา

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) สรางเครื่องมือแบบสอบถามปลายปิด 3)ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 4)นําเครื่องมือไปปรับปรุงแกไข     
5) สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 6)รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 7) วิเคราะห์ขอมูลโดยผูวิจัยออกแบบสอบถามระดับความ
คดิเห็น โดยใช Likert Scale ระดับ 1-5 

-การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการวิเคราะห์ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งแบงออกเป็น 2 สวนคือ สวนท่ี1 ดานขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม

ใหเลือกรายการ (Check list) ใชวิธีแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) สวนที่ 2 ดานระดับความคิดเห็นใน
รูปแบบชวง (Scale) ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Diviation)  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาสภาพปัจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนเกี่ยวกับ
การใชสื่อเทคโนโลยีทางบัญชีกรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อไดขอมูลขอเสนอแนะการเพิ่มของประสิทธิภาพของบุคลากรใน
สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนดานการใชสื่อสารสนเทศทางดานการบัญชี ประกอบดวยขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามและปัจจัยที่
มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ผลการวิจัย ดังน้ี 

1.ดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามพบวาบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ เป็นเพศชายและ
เพศหญิงคิดเป็นรอยละ 50  พบวาอยูในระดับอายุระหวาง 20-25 ปี คิดเป็นรอยละ 46 อายุระหวาง 26-30 คิดเป็นรอยละ 28.10 
อายุระหวาง 36-40 ปี จํานวน คิดเป็นรอยละ 21.9 ที่อายุมากกวา 40 ปี สวนใหญประกอบอาชีพครูผู สอนทั่วไปคิดเป็นรอยละ 
31.30 อาชีพอาจารย์ผูสอนบัญชีคิดเป็นรอยละ 25.0 อาชีพการบัญชีพบวาคิดเป็นรอยละ 18.80เทคนิคคอมการบัญชี                   
ในสถานศึกษาคิดเป็นรอยละ 15.60 และผูชวยงานการบัญชี เป็นรอยละ 09.40 มีสถานภาพโสดคิดเป็นรอยละ 50.0 สถานภาพ
แตงงานคิดเป็นรอยละ 43.80 สถานภาพหยา /หมายคิดเป็นรอยละ 03.10 และสถานะแยกกันอยู เป็นรอยละ 03.10                      
ดาน ประสบการณ์การทํางานที่มีประสบการณ์นอยกวา 5 ปี คิดเป็นรอยละ 71.90 ระหวาง 5-10 ปี คิดเป็นรอยละ 21.90                     
มีประสบการณ์มากกวา 10 ปี คิดเป็นรอยละ 06.30 ดานรายไดพบวารายไดในระหวาง10 ,001 – 15,000 บาท คิดเป็นรอยละ 
12.50  รายไดระหวาง15,001 – 20,000 คิดเป็นรอยละ 59.40 รายไดระหวาง 20,001 – 25,000 บาทคิดเป็นรอยละ 28.10 
ผลการวิจัยพบวาระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่ระหวาง 15,000-20,000บาทตอเดือน ตามลําดับ  
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 2.ด้านปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาใน
จังหวัดเพชรบูรณ์  
 1. ปัจจัยดานสถานศึกษามีการรับรูการสนับสนุนจากสถานศึกษาองค์กรในดานสภาพการทํางานการบัญชีในระดับมาก
( ̅=3.91,SD=.818) โดยเฉลี่ยพบวามีความสําคัญในระดับมากทุกขอดังนี้สถานศึกษาองค์กร (Organizational Factors) ที่มีตอ
ความผูกพันในสถานศึกษา /องค์กรของครูผูสอนหรือพนักงาน (  ̅=3.84,SD=.847) มีการปฏิบัติงานดานโอกาสที่ไดรับการพัฒนา
ในสถานศึกษา/องค์กร ( ̅=3.75,SD .803) และมีการรับรูการสนับสนุนจาก สถานศึกษา/องค์กร  ในดานโอกาสและดานการเห็น
คุณคาการปฏิบัติงานของพนักงาน ( ̅=3.53,SD.567)แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยูในภาพรวมคาเฉลี่ยในระดับ
ความสําคัญมาก 3.757 ตามสําคัญ  

2. ปัจจัยดานดานการสนับสนุนจากผูบริหารมีการใชระบบบัญชีที่ทันสมัยเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญในระดับมาก  ( ̅ 
=3.91,DS=.818) โดยคาเฉลี่ยพิจารณาเป็นรายขอมีความสําคัญระดับมากทุกขอ ดังนี้  มีการวิจัยและพัฒนาระบบบัญชีใน
สถานศึกษาอยางตอเนื่อง ( ̅=3.84 ,SD=.847) มีการระดมทุนในการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์เพื่องานบัญชี 
( ̅=3.75,SD=.803) และมีการสนับสนุนจากผูบริการระดับสูงในการพัฒนาระบบบัญชี ( ̅=3.53,SD=.567)ตามสําคัญสรุป
ภาพรวมดานการสนับสนุนจากผูบริหาร ภาพรวม ( ̅=3.757,SD=.758) ในระดับดี 
  3. ดานขนาดของสถานศึกษา/องค์กร ที่ดีจะมีสวนชวยใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานดานการบัญชี เป็นปัจจัยที่มี
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ( ̅=4.13,SD=1.008)ผูบริหารสามารถใหอํานาจในการตัดสินใจในการบริหารจัดการไดอยางถูกตอง
กับระบบการบัญชีภายในสถานศึกษา/องค์กร ระบบบัญชีในสถานศึกษา/องค์กรทันสมัยตลอดเวลาถูกตอง รวดเร็ว คลองแคลว 
ตรวจสอบได โปุงใส ทันสมัยอยูตลอดเวลา และระบบกลยุทธ์ที่ทันสมัยในการเขาถึงเทคโนโลยีทางดานระบบบัญชีของสถานศึกษา/ 
องค์กรนะดับมากที่สุดตามสําคัญ 

4. ดานปัจจัยดานหนวยงานเทคนิควิธีการถายทอดความรูดานการใชเทคโนโลยีทางการบัญชีในสถานศึกษาเอกชนมี
ความสําคัญในระดับปานกลางการเขาถึงระบบสารสนเทศของผูสอนบุคคลากรพนักงาน  ( ̅=3.66,SD1.066) ทุกขอดังนี้ผูใช
เทคโนโลยีดานการบัญชีในสถานศึกษาและองค์กรเป็นผูเชี่ยวชาญดานการบัญชี ( ̅=3.63,SD=.609) สื่ออุปกรณ์เครื่องใชสํานักงาน
ที่ สนับสนุนด านการจัดการทางบัญชี (  ̅=3.53,SD.671)และคุณภาพระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา/องค์กร 
( ̅=3.13,SD=1.040) ตามสําคัญ คาเฉลี่ยรวม ( ̅=3.48,SD=2.929) ในระดับปานกลาง  

5.ดานกระบวนการบริหารดานบุคคล เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญในระดับมาก ( ̅=4.09,SD=.641) ตามรายขอดังนี้การรับ
บุคลากรใหเขามาทํางานรวมกันในฝุายตางๆ เพื่อใหบรรลุเปูาประสงค์ที่ตั้งไวอยางมีระบบระเบียบตามคุณสมบัติ คุณวุฒิตามที่
ตองการ สถานศึกษา/องค์กร ตระหนักถึงความสําคัญการบริหารดานบุคคลการบัญชีและมีการสนับสนุนใหพัฒนาความรูเพื่อ
ประสบการใหมๆอยางสม่ําเสมอ ( ̅=4.09,SD=.641) ความรักและความผูกพันในการรวมมือสรางความสามัคคีในระบบการทํางา
นาการบัญชีภายในสถานศึกษา/องค์กรอยางมีคุณภาพ และใหความรวมมือ ( ̅=4.09,SD=.641) 3.ระบบการติดตาม/ประเมินผล 
(Monitoring/Evaluation System) ดานการบัญชีโดยการใชเทคโนโลยี ( ̅=3.81,592) และ 2.ระบบบัญชี/การเงิน การจัดระบบ
การทํางาน (Working System) ก็มีความสําคัญและเป็นระบบที่ดีในสถานศึกษา/องค์กร( ̅=3.75,SD=.568) ตามสําคัญ มีระดับ
ความคิดเห็นในภาพรวม ( ̅= 3.93,SD=.757) ในระดับมากเป็นสําคัญ  
 6.ระบบการปฏิบัติงาน ปัจจัยดานระบบการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยมีความสําคญัระดับมากบคุลากรดานการบัญชี มีคณุวุฒิ
ดานการบญัชีระดับเชี่ยวชาญ( ̅=3.91,SD=.530) โดยเฉลี่ยพบวามีความสําคญัในระดับมากทุกขอ ดังนี้ บุคคลากรใชเทคโนโลยี
ชวยดานการบัญชีอยางมีประสิทธิภาพ ( ̅=3.81,SD=.397) อุปกรณ์ วัสดุเสริมดานงานการบญัชีมีเพียงพออยางสม่ําเสมอ
 ( ̅=3.63,SD=.660)และการสนับสนุนพัฒนางบประมาณดานการบัญชีเพื่อเขาถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันอยางเพียงพอกับ
ความตองการในสถานศึกษา/องคก์ร ( ̅=3.59,SD=.712) โดยคาเฉลีย่รวมในระดับมาก ( ̅=3.73,SD=1.765) ตามสําคัญ 
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 สรุปและอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลในการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําผลงานวิจัยจากนักวิจัยทานอื่นๆ มาประกอบการอภิปรายผลการวิจัยจาก
สมมติฐานปัจจัยที่มีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรดานการบัญชีของสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน แตกตางกันตามปัจจัย
สวนบุคคลทั้ง 6ดานดังนี ้
 จากผลการวิจัยพบวาดานบุคคลจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน อาชีพครูผูสอนดานการบัญชี
มีความคิดเห็นปัจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีของบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัด
เพชรบูรณ์ไมแตกตางกันซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย นงลักษณ์ ศิริพิศและคณะ (2555)  
 จากผลการวิจัยพบวาดานองค์กรมีการสนับสนุน รวมมือ มีสวนรวมในองค์กรเป็นปัจจัยสําคัญในระดับดีทีสงผลใหมีการ
เพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลงานการวิจัยของฐิติธร ผิวทอง กนกศักดิ์ สุขวัฒนานิทธิ์ 
ดานองค์กรการสนับสนุนผูบริหารระดับสูงพบวามีความสําคัญเชิงบวกในการเพิ่มศักยภาพเพื่อประสิทธิภาพที่ดีของบุคคล ธารินี เณร
วงค์ ไดใหความหมายและความสําคัญการเพิ่มประสิทธิภาพบุคคลากรผลวิจัยพบวา โดยพบวาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และสงผลตอ
ระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศทางการบัญชีภายใตระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐ คือ ปัจจัยดานโครงสราง
ของหนวยงานบุคลากรนอกจากนี้ยังพบวาประเภทหนวยงานสนับสนุนภารกิจฝุายการเมืองที่ตางกัน จะมีปัจจัยดานสภาพแวดลอม
การควบคุม และระดับการควบคุมภายในระบบสารสนเทศซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยในครั้งนี้ปัจจัยดานดานการสนับสนุนจาก
ผูบริหารมีการใชระบบบัญชีที่ทันสมัยและขนาดขององค์กรเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญในระดับมาก สรุปไดวาการสนับสนุนจากองค์กร 
ผูบริหาร ขนาดขององค์กรเป็นปัจจัยสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุพานี สฤษฎ์วาณิช 
(2549 : 98-99) สันติชัย อินทรออน (2551: Online) องค์กรเป็นปัจจัยเชิงบวกตอบุคลากรเมื่อไดรับการสนับสนุน  

ดานปัจจัยดานหนวยงานเทคนิควิธีการถายทอดความรูดานการใชเทคโนโลยีทางการบัญชีในสถานศึกษาเอกชนมี
ความสําคัญในระดับปานกลาง อาจมีปัจจัยที่มีขอจํากัดของบริบทของการเก็บขอมูลในการทําการศึกษาที่บุคคลกรในสถานศึกษา
แตละคนที่มีขอจํากัดดานการถายทอดความรูดานการใชเทคโนโลยทีางการบัญชี ในบริบทแตกตางกัน จากการวิจัยพบวาบุคลากรที่
มีความรู ความสามารถตามสาขางาน และความตองการพัฒนาตนเองในองค์กร ทําใหเกิดประสิทธิภาพกับและการใชเทคโนโลยี
ทางดานการบัญชี ตองประกอบดวยมีเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย มีผูเช่ียวชาญและมีการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
ผลการวิจัยพบวาในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฐิติธร ผิวทองงามและคณะพบวาดานองค์กร ดานเทคนิควิธีการถายทอด
ความรู พบวามีความสัมพันธ์เชิงบวกตอบุคคลากรซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อภิญญา ดวงภักดี (2559) พบวาปัจจัยดานการ
สนับสนุนของผูบริหารระดับสูง ปัจจัยดานคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชี และปัจจัยดานคุณลักษณะเฉพาะของผูใชงาน 
ปัจจัยดานโครงสรางขององค์กรไมมีผลกระทบตอการใชระบบเทคโนโลยีทางการบัญชี ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยในครั้งนี้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตอการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในสถานศกึษาทางดานการบัญชีที่มีผลตอการใชสื่อเทคโนโลยี
กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์  สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก ผศ.ดร.สิรินี  วองวิไลรัตน์ อาจารย์ที่
ปรึกษาและมี ผศ.ดร. รัตนา สิทธิอวม เป็นที่ปรึกษารวม ที่เสียสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษา  เสนอแนะแนวทาง แกไข ปรับปรุง
ขอบกพรองตาง ๆ และเพิ่มเติมในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอการวิจัย ครั้งน้ี ดวยความละเอียดทุกขั้นตอน และดวยความเอาใจใสอยางดี
ยิ่งมาโดยตลอด ผูศึกษา จึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอบพระคุณ ผศ.ดร.สิรินี  วองวิไลรัตน์ ที่ ใหความกรุณา เป็นประธานและกรรมการในการสอบครั้งนี้ รวมทั้งให
คําปรึกษาตลอดการวิจัยในครั้งน้ี 

ขอบพระคุณ ผศ.ดร.รัตนา  สิทธิอวม ไดกรุณาเป็นผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไข ขอเสนอแนะปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นอยางดี ใหมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูวิจัยซาบซึ้งในความเมตตา 
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ขอบคุณคณาจารย์และเจาหนาที่คณะครูอาจารย์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกสถานศึกษาที่อํานวยความสะดวก 
ใหความรวมมือท่ีใหความชวยเหลือและอานวยความสะดวกจนงานนี้เสร็จสมบูรณ์กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา เพื่อน ๆ ทุกคน 
ที่ใหความรัก ความหวงใยและสนับสนุน ตลอดจนกาลังใจอยางเต็มเปี่ยม 

ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่กรุณาใหความอนุเคราะห์จนทําใหการศึกษาคนควาสําเร็จไดดวยดีคุณคาและ
ประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแดบุพการีบูรพาจารย์ และผูมีพระคุณทุกทานทั้งในอดีตแ ละ
ปัจจุบัน ที่ทาใหขาพเจาเป็นผูมีการศึกษา และประสบความสําเร็จมาจนตราบเทาทุกวันนี้ 
 
เอกสารอ้างอิง 
กนกมณี หอมแกว สุนิษา ภูสงค์ วรงรอง ศรีศิริรุง (2555) ปัจจัยท่ีมผีลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานบัญชีของนักบัญชีไทย. 

อาจารย์ประจํา คณะบญัชี มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบุร.ี 
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กลยุทธ์การตลาด (4P’s)ของวิสาหกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อสินค้ามะขามแปรรูป 
ในชุมชนอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

Marketing Strategy (4P’s) of a Small and Medium Community enterprises On Tamarind 
Processing in Chomchon Bueng sam Phan District Phetchabun 

 

สันต์ฤทัย  สินมา1 และสิรินี  ว่องวิไลรตัน์2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาผลสํารวจการนํากลยุทธการตลาด  (4Ps)                 
ในธุรกิจขนาดยอมมะขามแปรรูปในชุมชนอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ และเพื่อเป็นแนวทางขอมูลในการพัฒนาดําเนินการ
ทําธุรกิจธุรกิจขนาดยอมมะขามแปรรูปโดยการนํากลยุทธ์4Ps (Marketing Mix) ในระดับปานกลาง ทั้ง 4 ดาน ตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยจํานวน 40 ตัวอยาง ไดมาโดยวิธีการแบบเจาะจง และทําการวิเคราะห์ดวยขอมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ผลการวิจัยพบวา การใชกลยุทธ์ทางการตลาด 4P’s ของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอมตอแปรรูปมะขามของ
ชุมชนอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบวาผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายและเพศหญิงรอยละ 50 มีอายุระหวาง36-40ปี 
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพสวนมากผูจําหนายสินคา OTOP ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจ 5-10 ปี และมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน 30,001-40,000 บาทสวนดานกลยุทธ์การตลาดเมื่อเรยีงลําดบัความสาํคัญจากผลการวิจยัในระดบัปานกลาง แลวผลการวิจัย
ตามระดับความสําคัญคือ ราคา(Price) สถานที่และชองทางการจําหนาย(Place) สินคา (Products) กาสงเสริมการขาย 
(Promotion)ผลการวิจัยพบวามีความสําคัญในระดับปานกลางทุกๆดานระดับความสําคัญที่คาเฉลี่ยสูงตามสําคัญ คือดานราคาที่
เหมาะสมกับสินคาและผลิตภัณฑ์ และสถานท่ีที่เหมาะสมในการจําหนายสินคาสินคาเป็นท่ีตองการของผูบริโภคในระดับปานกลาง
อาจมาจากการหาจุดเดนของผลิตภัณฑ์ที่ ผูประกอบการยังเขาไมถึงตามบริบทของสถานประกอบการนั้นๆ และการสงเสริมการ
ขายที่มีขอจํากัดจากการวิจัยพบวาในระดับปานกลางแตคาเฉลี่ยต่ํากวาทุกดาน ผูวิจัยพบวาในบริบทของผูประกอบการ และ
ผูใชบริการหรือลูกคามีขอจํากัดดานการรับรูขอมูลขาวสาร การสงเสริมการคาที่ตองใช Internet ที่ไมสามารถสงผลถึงผูบริโภคที่
เป็นชาวเกษตรกรเป็นสวนมาก การเขาถึงดาน Promotion ที่มีขอกําหนดในแตละพื้นท่ีในบริบทของวิสาหกิจชุมชน 
 
คําสําคัญ: วิสาหกิจชุมชน, สินคาแปรรูป,กลยุทธการตลาด ,ผูผลิต,ผูบริโภค 
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Abstract 
 This research is survey Research with the objective are 1) To study operators small business venture 
in the 4Ps marketing strategy in small business 2) to be provide  information for a small business  
development operations. The small business answer the source of the sample  the overall level of strategic 
planning 4p (marketing Mix) is moderate level in all areas. The sample used in the research for 40 samples 
.specfile Methods and analyze with the descriptive statistic data such as Percentage Mean and standard 
deviation  
 The result of research showed that using 4ps Marketing strategy for medium and large size pores in 
inevitably further tamarind processing in social in Buend sam phan phetchabun found that respondents are 
Male and female 50 percentage and the age between 36 -40 years and education in bachelor degree . most 
of their occupation is selling OTOP products and have business hours in between 5-10 years and overage 
monthly income 30,001-40,000 baht. As for the GPS. The Marketing Prioritized results from research a 
moderate the results of the research are followed place distribution products sale promotion that there is a 
moderate level of significance in all important is in the ideal price suitable for product and place in the right 
to sell products is desired Moderate consumption may come from finding the strengths of the products that 
the operator  hasn’t yet reach in accordance  with the context of the establishment and Sale promotion with 
limitations from the research found that a moderate revel but the average cost is lower than all aspect. In 
the context of entrepreneur and the service uses or customers have limitation against the recognition 
promotion Trade that requires That can’t affect consumer who are agriculturist to access to promotion with 
requirement in each different areas are in the context of  context Community enterprises. 
 
Keywords: Community enterprise, Processed Products, Marketing Strategy, The manufacturer , Consumer. 
 
บทนํา 
 ในสังคมปัจจุบันที่มีความเจริญทางดานเทคโนโลยี สังคม การแขงขันทางธุรกิจที่หลากหลายและทันสมัย เป็นสังคมที่เอื้อ
ใหทุกคนไดมีโอกาสในการแสดงศักยภาพของตนเองทางดานธุรกิจที่คอนขางสูงโดยไรขีดจํากัด การเจริญเติบโตและการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปัจจุบัน เป็นสาเหตุในการแขงขันสูงขึ้น ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium 
Enterprises SMEs)  เป็นพื้นฐานและเป็นกลไกลธุรกิจที่จะนําไปสูธรกิจขนาดใหญ และความสําคัญไมนอยกวาธุรกิจขนาดใหญ
เชนกัน  สํานักงานสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม กลาวไววา ‛จํานวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีอยูถึงรอยละ 99.8 
ของธุรกิจทั้งหมด และรอยละ 78 ของการจางงานท้ังประเทศ“ซึ่งนับเป็นสวนใหญ วิกฤติเศรษฐกิจท่ีผานมาก็ไดสรางความเสียหาย
ใหกับนักธุรกิจมากมายทั้งรายใหญ รายเล็ก ซึ่งก็มีหลายหนวยงานท่ีระดมความคิดเห็นและแนวทางแกไขมากมาย และเชน สงเสริม
การสงออก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สงเสริมธุรกิจทองเที่ยว ตางๆ มาตรการที่ไดกลาวมานั้นยังไดรวมถึงขอสรุปอีกประการหนึ่ง
ของหลายๆฝุายนั่นคือ การสนับสนุน และสงเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่ง มีมากกวา 90% ของจํานวนทั้งหมดใน
ประเทศ ซึง่ประกอบดวย กิจการการผลิต การคา และธุรกิจบริการมากกวานั้น SMEs ยังมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจ ดังเชน 
ชวยสรางงาน สรางมูลคาเพิ่ม สรางเงินตราตางประเทศลดการนําเขาสินคาตางประเทศ เป็นจุดเริ่มตนในการประกอบการธุรกิจ 
เช่ือมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ และภาคการผลิตอื่นๆ เป็นแหลงพัฒนาทักษะฝีมือ สรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจ 
ปัจจุบันกิจการประเภท SMEs ของไทย คิดเป็น 95 %  ของธุรกิจทั้งหมด และมีการจางงานกวา 50 % ของธุรกิจทั้งหมด SMEs 
จึงมีสวนสําคัญตอการสรางงาน สรางรายได และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจขนาดใหญตอไป ที่มา บริษัทสินเช่ืออุตสาหกรรม
ขนาดยอม เขาถึงเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2562)   
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 จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวา ธุรกิจขนาดยอมเป็นธุรกิจที่สามารถชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไดอยางดี ซึ่งมีความสําคัญ
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมและกอใหเกิดประโยชน์ตอระบบเศรษฐกิจของประเทศดวย แตอยางไรก็ตามโดยรวมธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมก็จะยังมีปัญหาดานการบริหารไมสามารถพัฒนาใหธุรกิจสามารถแขงขันกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
(อภิชัย พันธเสน, 2546, 10) เนื่องจากผูบริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังขาดความรูเรื่องการบริหารภายในประเทศและ
กลยุทธ์การคาตางประเทศ ซึ่งสวนใหญธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมทากันเอง และยังขาดความพรอมดานบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถเป็นอยางดี ที่สําคัญผูประกอบการเองขาดทักษะดานการบริหาร ไมสามารถสรางคุณคาที่เป็นเอกลักษณ์ใหแก
ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ทําใหธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมยังคงเสียเปรียบธุรกิจขนาดใหญ จึงจําเป็นตองทําการวิจัยธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอมดานการบริหารธุรกิจ (Kotler & Keller, 2012)  โดยการศึกษากลยุทธ์ที่นํามาพัฒนาดานการจัดการ
บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหไดตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจเพื่อการขับเคลื่อน ตามเปูาหมายของธุรกิจ 
 กระบวนการบริหาร การจัดการองค์กรเป็นปัญหาที่จะตองอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ดานประกอบกัน เพื่อใหองค์กร สามารถ
ขับเคลื่อนไปไดดวยดีตามวัตถุประสงค์เปูาหมายสูงสุดขององค์กร ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ตั้งไว โดยมีจุดมุงหมาย 
ตลอดจนเปูาหมายที่เป็นหนึ่งเดยีวกัน ซึ่งปัญหาที่สําคัญจะตองกําหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย วิธีการปฏิบัติ ระบบ โครงสรางการจดั
องค์กรใหสอดรับกัน (Robbins & DeCenzo, 2004) จึงจะทําใหองค์กรสามารถบรรลุถึงเปูาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอันสมบูรณ์  
 จากขอมูลขางตน สรุปไดวาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถขับเคลื่อนสภาพเศรษฐกิจของประเทศไดเป็นอยางดี
เทาที่ระดับปัญหาเรื่องผูประกอบการ ยังขาดความรูเรื่องการบริการการตลาด ยังไมสามารถดึงจุดเดนที่เป็นเอกลักษณ์ของ
สินคาออกมาได ทําใหขาดความไดเปรียบของการแขงขัน ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาในครั้งนี้  ครั้งน้ี  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพื่อศึกษาผลสํารวจการนํากลยุทธการตลาด(4Ps) ในธุรกิจขนาดยอมมะขามแปรรูปในชุมชนอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์  
           2. เพื่อเป็นแนวทางขอมูลในการพัฒนาดําเนินการทําธุรกิจธุรกิจขนาดยอมมะขามแปรรูป 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะ SMEs ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (พ.ศ.2543 และตามประมวลรัษฎากร 
สรุปไดดังนี)้ 

 
ตารางที่ 1ลักษณะ SMEs ตามพระราชบัญญัติสงเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ.2543 และตามประมวลรัษฎากร 

ลักษณะวิสาหกจิ จํานวนการจ้างงาน (คน) จํานวนสนิทรัพย์ถาวร (ล้านบาท) 
ขนาดย่อม ขนาดกลาง ขนาดย่อม ขนาดกลาง 

กิจการผลิตสินคา ไมเกิน 50 51-200 ไมเกิน 50 51-200 
กิจการคาสง ไมเกิน 25 26-50 ไมเกิน 50 51-100 

กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 16-30 ไมเกิน 30 31-60 
กิจการใหบริการ ไมเกิน 50 51-200 ไมเกิน 50 51-200 

ในกรณีที่จํานวนการจางงานของกิจการใดเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดยอม แตมูลคาสินทรัพย์ถาวรเขาลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลางหรือมีจํานวนการจางงานเขาลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลาง แตมูลคาสินทรัพย์ถาวรเขาลักษณะของวิสาหกิจ
ขนาดยอม ใหถือจํานวนการจางงานหรือมูลคาสินทรัพย์ถาวรที่นอยกวาเป็นเกณฑ์การพิจารณา  
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รูปแบบธุรกิจ SMEs  การประกอบธุรกิจอาจจะกระทําตั้งแตคนเดยีวข้ึนไป หรือหากมีหุนสวนรวมกันหลายคน มักจัดตั้ง
ในรูปแบบของนิติบุคคล โดยมรีูปแบบธุรกิจที่แตกตางกัน ปรากฏดงัตารางสรปุ 

ตารางที่ 2  สรุปรูปแบบ SMEs 
ลําดับ รูปแบบ ลักษณะ 

1 บุคคลธรรมดา บุคคลทั่วไปท่ีมีชีวิตอยูตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ (มาตรา 15) 
2 คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ตกลงเขากันเพ่ือการทํากิจการรวมกันโดยมวีัตถุประสงค์

แบงปันกําไรที่ไดจากกิจการที่ทํา (หนวยภาษีตามมาตรา 56 แหงประมวล
รัษฎากร) 

3 หางหุนสวนสามัญที่มิใช
นิติบุคคล 

บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ตกลงเขากันเพ่ือการทํากิจการรวมกันโดยมวีัตถุประสงค์
แบงปันกําไรที่ไดจากกิจการที่ทํา(หนวยภาษีตามมาตรา 56 แหงประมวลรัษฎากร) 

4 หางหุนสวนสามัญที่จด
ทะเบียนนิติบุคคล 

บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็นเจาของกิจการรวมกันโดยหุนสวนทุกคน
ไมจํากดัความรบัผิดและตองจดทะเบียน เป็นนติิบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย์ 

5 หางหุนสวนจํากัด บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปมาลงทุนและเป็นเจาของกิจการรวมกันหุนสวนมีท้ังที่
จํากัดความรับผดิและไมจํากัดความรับผดิและตองจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ 

6 บริษัทจํากัด บุคคลตั้งแต 3 คนขึ้นไป มาลงทุนและเป็นเจาของกิจการ ผูถือหุนรบัผิดในหนี้ตาง 
ๆ ไมเกินจํานวนเงินท่ีผูถือหุนแตละคนลงทุนและตองจดทะเบียนเปน็นิติบุคคลตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ 

7 วิสาหกิจชุมชน กิจการของชุมชนที่เกี่ยวกับการผลติสินคาการใหบริการ หรือการอื่นที่ดําเนินการ
โดยคณะบุคคลที่มีความผูกพันมีวถิีชีวิตรวมกันและรวมตัวประกอบกิจการดังกลาว
เพื่อสรางรายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวางชุมชน 
โดยมีการยื่นขอจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชนชุมชน 2548 กับกรมสงเสริมการเกษตร 

2.ลักษณะของธุรกิจขนาดย่อมทั่วไป 
1. ปริมาณยอดขายมีนอย โดยรายไดในทองถิ่นอาจจะตอบสนองธุรกิจขนาดใหญไมได แตก็มากพอที่จะทําใหผูประกอบ

ธุรกิจขนาดยอมสามารถอยูรอดไดตามสมควร  ดังน้ันธุรกิจขนาดใหญจึงไมตองการแขงขันกับธุรกิจขนาดเล็ก 
2. มีฝีมือและประสบการณ์ของตนเองในการบริการลูกคา เนื่องจากเจาของเป็นผูบริหารงานเอง จึงใชความสามารถ

สวนตัวในการบริหารงาน เชน ชางตัดเสื้อ นักออกแบบภายใน 
3. มีการบริการในลักษณะเป็นการสวนตัว โดยจะตองขึ้นอยูกับความสามารถ และบุคลิกภาพของผูประกอบการเป็น

สําคัญ สวนใหญแลวจะมีอยูในธุรกิจขนาดยอม 
   4. มีความสะดวก ธุรกิจขนาดยอมสามารถแขงขันกับธุรกิจขนาดใหญไดโดยการเสนอความสะดวกสบายที่ธุรกิจขนาด

ใหญซึ่งเป็นคูแขงขันไมสามารถหาได   
  5. สามารถปรับตัวเขากับความตองการของทองถิ่น ธุรกิจขนาดยอมในทองถิ่นที่ตัดสินใจดวยตัวเองโดยใชความรูความ

ตองการและความพอใจของทองถิ่นจะไดเปรียบธุรกิจขนาดใหญและธุรกิจมีความสัมพันธ์เป็นการสวนตัวกับเจาของและพนักงาน 
6. มีแรงจูงใจสูง เมื่อประกอบธุรกิจของตนเอง เจาของจะตองทํางานหนักและเสียสละมากกวาการทํางานใหกับผูอื่น 

เนื่องจากเป็นเจาของธุรกิจเอง จึงทําใหมีการดําเนินธุรกิจของตนเอง 
7. มีความคลองตัวทางการบริหาร ธุรกิจขนาดเล็กสามารถปรับตัวเองใหเขากับความเปลี่ยนแปลงไดเร็วยิ่งขึ้น 
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8. ตนทุนในการดําเนินงานต่ํา เนื่องจากใชแรงงานของสมาชิกในครอบครัวที่สามารถใหผลผลิตมากกวา แตจายคาจางต่ํา
กวาคาจางท่ีจายใหกับแรงงานท่ีจางจากที่อ่ืน 

ประโยชน์ของธุรกิจขนาดย่อม 
ธุรกิจขนาดยอมเปรียบเสมือนสวนหนึ่งของธุรกิจชุมชน   ซึ่งเป็นการชวยดานสวัสดิการทางเศรษฐกิจของประชาชน 

เพราะมีการผลิตจํานวนมากถึงครึ่งหนึ่งของสินคาและบริการทั้งหมด  ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของธุรกิจขนาดยอมจะเหมือนกับ
ธุรกิจขนาดใหญ คือ สรางรายไดใหกับชุมชนและประเทศ  ชวยจัดหางานใหม นําเสนอนวัตกรรม กระตุนการแขงขัน ชวยเหลือ
ธุรกิจขนาดใหญตลอดจนผลิตสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ ประโยชน์ของธุรกิจขนาดยอมมีดังนี้ 

1. การสรางงานใหม  เป็นการสนับสนุนผูที่ตองการเริ่มตนธุรกิจของตนเอง โดยการลงทุนในธุรกิจใหมๆ หรือการขยาย
ธุรกิจเดิม ถือวาเป็นโอกาสสําหรับตลาดแรงงาน ธุรกิจขนาดยอมนั้นสามารถเติบโตเป็นธุรกิจขนาดกลางและใหญไดตอไป 

2. การสรางนวัตกรรม หรือผลิตภัณฑ์ใหม จะมีจุดเริ่มตนจากงานวิจัยในหองทดลองเพื่อใหไดรับการยอมรับ ซึ่งจะมีสวน
ชวยเหลืออยางมีคุณคาใหเกิดขึ้นกับมาตรฐานการครองชีพของประชาชน 

3. การกระตุนใหเกิดการแขงขันทางเศรษฐกิจ  การเพิ่มการแขงขันเป็นสถานการณ์ซึ่งธุรกิจมีการแขงขันดานการขาย 
การมีธุรกิจขนาดยอมเขามาแขงขันดวยจะทําใหการแขงขันดานราคาลดลงตลอดจนมีการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มมาตรฐานของสินคา
และการบริการ ซึ่งเป็นการเพิ่มมาตรฐานการครองชีพใหแกประชาชนได 

4. ชวยเหลือธุรกิจขนาดใหญใหผลิตสินคาและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  หนาที่บางอยางธุรกิจขนาดยอม
มักจะทําไดดีกวาธุรกิจขนาดใหญ เพราะธุรกิจขนาดใหญนั้นไมอาจทําหนาที่ครบทุกประการ ในขณะที่ธุรกิจขนาดยอมสามารถทํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาซึ่งแบงได เชน การจัดจําหนาย  การขายปัจจัยการผลิต  การบริการ  เป็นตน 

5.  การผลิตสินคาและบริการที่มีประสิทธิภาพ  ธุรกิจขนาดยอมจะตองเกี่ยวของกับประสิทธิภาพของงาน  โดยเฉพาะ
ธุรกิจที่ตองอาศัยความประณีตและใชฝีมือ ธุรกิจขนาดยอมจะทําไดดีกวา ถือวาเป็นจุดเริ่มตนในการพัฒนาความสามารถในการ
ประกอบการดวย 

6.  การกระจายการพัฒนาประเทศ ธุรกิจขนาดยอมมีการตั้งกระจัดกระจายกันไปตามชุมชนตาง ๆ จึงมีบทบาทในการ
สงเสริมการกระจายความเจริญเติบโตของทองถิ่น 

7.  การเพิ่มการระดมทุน  ธุรกิจขนาดยอมเป็นการรวบรวมเงินทุนที่เป็นของผูประกอบการและ ญาติพี่นองมากอใหเกิด
ประโยชน์ในทางธุรกิจ จึงเป็นจุดเริ่มตนในการระดมทุน ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถในการผลิตของประเทศดวย เชน ธุรกิจการ
ผลิต ธุรกิจเหมืองแร ธุรกิจคาสง ธุรกิจคาปลีก และธุรกิจบริการ 

รูปแบบและประเภทของธุรกิจขนาดย่อม  
การเลือกรูปแบบธุรกิจขนาดยอมการประกอบธุรกิจการคาอาจดําเนินการไดหลายรูปแบบ ทั้งโดยบุคคลคนเดียวเป็น

เจาของกิจการโดยลําพัง หรืออาจดําเนินการโดยรวมลงทุนกับบุคคลอื่นเป็นกลุมคณะก็ได การที่จะตัดสินใจเลือกดําเนินธุรกิจ
การคาในรูปแบบใดนั้น ผูประกอบการจะตองคํานึงถึงองค์ประกอบที่สําคัญหลายประการดวยกัน เชน ลักษณะของกิจการคา 
เงินทุน ความรูความสามารถในการดําเนินธุรกิจ เป็นตน ทั้งนี้เพื่อใหการประกอบธุรกิจนั้นประสบผลสําเร็จ นํามาซึ่งผลประโยชน์
และกําไรสูงสุด รูปแบบของการดําเนินธุรกิจในที่น้ี สามารถแบงออกไดเป็น 4 ประเภท คือ 

1.กิจการเจาของคนเดียว (Sold Proprietorship) 
2.กิจการหางหุนสวน (Partnership) 
3.บริษัทจํากัด (Limited Company) 
4.บริษัทมหาชนจํากัด (Public Limited Company) 
  สําหรับธุรกิจที่กําลังเริ่มเจริญเติบโต รูปแบบกิจการบริษัทจํากัดจะมีขอไดเปรียบมากกวารูปแบบอื่น ๆ จึงสงผลให

กิจการสวนมากมักนิยมดําเนินกิจการในรูปแบบของบริษัทจํากัด  
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ประเภทของธุรกิจขนาดย่อม 
การประกอบธุรกิจขนาดยอม (SMEs) นั้นมีอยูมากมายหลายสาขา ไมวาจะเป็นดานการผลิต การคา  และการบริการ  

รวมถึงธุรกิจแฟรนไชส์ และ OTOP ดวย  ซึ่งอาจเป็นธุรกิจในภาคการเกษตร หรือนอกภาคเกษตร หรือในภาคบริการ ปัจจัยสําคัญ
ในการเลือกประเภทธุรกิจนั้นขึ้นอยูกับทักษะของผูประกอบการที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจ (Unique Skill Driven Product)  โดย
มีกระบวนการผลิตที่ยืดหยุนสอดคลองกับความตองการของตลาด  และการยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันใหเป็นธุรกิจ
ระหวางประเทศไดตอไป  ซึ่งสามารถแบงประเภทธุรกิจขนาดยอมไดดังนี้ 

1. ธุรกิจการผลิต (Manufacturing) 
2. ธุรกิจการคาสง (Wholesaling) 
3. ธุรกิจการคาปลีก (Retailing) 
4. ธุรกิจบริการ (Service) 

 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจขนาดย่อม  
ความหมายและลักษณะของธุรกิจขนาดยอม ‛วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม“  หรือ  SMEs  ยอมาจากภาษาอังกฤษวา 
Small and Medium Enterprises  สําหรับความของวิสาหกิจ(Enterprises) ครอบคลุมกิจการ 3 กลุม ดังนี้ 
1)  กิจการการผลิต (Production Sector)  ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) ภาคอุตสาหกรรม 
(Manufacturing) และเหมืองแร (Mining) 

1.1 ธุรกิจการผลิต  เป็นธุรกิจที่เปลี่ยนรูปวัตถุดิบใหเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปกระบวนการผลิตจึงเป็นธุรกิจที่เกี่ยวของและ
จําเป็นตองใชวัตถุดิบในการแปรรูปใหเป็นสินคาเพื่ออุตสาหกรรมและการบริโภค  ซึ่งมีสินคาจํานวนมากที่ผลิตขึ้นและจําหนายเอง
โดยใชเครื่องจักรในการแปรรูป ใชแรงงานและฝีมือในการแปรรูป   
 2)  กิจการการคา (Trading Sector)  ครอบคลุมการคาสง (Wholesale) และการคาปลีก (Retail) 2.1  ธุรกิจคาสง 
(Wholesaling)  หมายถึง ธุรกิจที่คนกลางดําเนินการโดยขายสินคาตอใหแกคนกลางอ่ืน ๆ และผูใชในอุตสาหกรรม และพาณิชยก
รรมเป็นจํานวนครั้งละมาก ๆ แตไมขายใหกับผูบริโภคคนสุดทาย  
 2.2  ธุรกิจคาปลีก (Retailing) เป็นธุรกิจที่ขายสินคาเป็นจํานวนเล็กนอยแกผูบริโภคคนสุดทายโดยตรงและจะเป็นคน
กลางระหวางผูคาสงและผูผลิต กับผูบริโภคคนสุดทาย และกิจกรรมทั้งสิ้นที่เกี่ยวของโดยตรงกับการขายสินคาและหรือบริการให
ผูบริโภคคนสุดทาย 

3)  กิจการบริการ (Service Sector) เป็นธุรกิจที่จําหนายสินคาในรูปบริการใหแกผูบริโภคหรือผูผลิต ธุรกิจบริการสวน
ใหญจะมีตัวตน และมักจะถูกบริโภคในขณะเดียวกับท่ีผลิตขึ้นมา  

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด 
 การตลาด Marketing นักการตลาดสมัยใหมหลายทานไดใหความหมายของการตลาดไวดังนี้ สมาคมการตลาดแหง
สหรัฐอเมริกา (The American Marketing Association = AMA.) ไดให ความหมาย ‛การตลาด“ ดังนี้ ‛การตลาดเป็นกิจกรรม
ทางธุรกิจที่ทําใหสินคาและบริการผานจากผูผลิตไปยังผูบริโภค เพื่อ สนองตอบความตองการและทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ 
และในขณะเดียวกันก็บรรลุวัตถุประสงค์ของ กิจการดวย“  

Phillip Kotler กลาววา การตลาด หมายถึง ‛การทํากิจกรรมกับตลาดเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
บําบัด ความตองการ และสนองตอความจําเป็นของมนุษย์ทําใหเกิดความพึงพอใจ Harry L.    Hansan กลาววา ‛การตลาดเป็น
ขบวนการคนหาความจําเป็นและความตองการของมนุษย์ และวิเคราะห์ออกมา เพื่อที่จะหาสินคาหรือบริการที่มาสนองตอบความ
ตอง การนั้น ๆ“ ความหมายของการตลาดที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปและถือเป็นความหมายมาตรฐานคือความหมาย การตลาดที่
กําหนดโดยคณะกรรมการสมาคมการตลาดแหงสหรัฐอเมริกาดังนี้ 

 ‛การตลาด“ หมายถึง การกระทําทางธุรกิจที่ทําใหสินคาหรือบริการผานจากผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือ ผูใชซึ่ง
ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ เขนกิจกรรมที่ทําใหรถยนต์ผานจากผูผลิตไปยังผูบริโภคดังนี้  
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      1. การวิจัยรูปรางลักษณะ รูปแบบ และความตองการผลิตภัณฑ์รถยนต์ ทั้งนี้หมายความวา การตลาดจะเริ่มกอ
กระบวนในการผลิต  

      2. การกําหนดราคาในระดับผูผลิต และระดับผูคาปลีก  
      3 .การขนสงและการเก็บรักษารถยนต์ที่ผลิตแลว คือในช้ันแรกเป็นเรื่องของผูผลิตและผูคาปลีก ในขั้นตอมา  
     4. การโฆษณาควรใชสื่อตรง ไดแกวารสาร วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แผนปูาย โฆษณาและสื่ออ่ืน ๆ  
     5. การจัดเตรียมเครื่องมือที่ใชสําหรับการขาย และสิ่งชวยในการสงเสริมการขายใหกับตัวแทน จําหนาย  

   6. การบริหารกิจการของตัวแทนจําหนายในการทําใหผูบริโภคไดรับการบริการที่ประทับใจ ตลอดทั้ง การใหโควตาใน
การขาย นโยบายการขาย แผนการขายและการควบคุมการขาย         

   7. การขายโดยใชพนักงานขายที่เป็นบุคลากรของตัวแทนจําหนายและการเปลี่ยนทะเบียน เจาของรถ  
    8. การชวยเหลือทางการเงินใหแกตัวแทนจําหนายในดานสินคาคงเหลือและการขายผอนชําระ ใหกับผูซื้อ  
    9. การเตรียมใหบริการการจองรถยนต์เพื่อความสะดวกความพอใจของลูกคา จํากัดความของการตลาดตามที่สมาคม

การตลาดแหงประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดไวไดรวมถึง การตลาดบริการคือการตลาดสินคาที่ไมมีตัวตน ซึ่งโดยปกติแลว สินคา
ประเภทน้ีจะถูกบริโภคโดยทันที 

ส่วนประสมทางการตลาด (4’Ps) 
 สวนประสมการตลาด ( Marketing Mix ) ความหมายและองค์ประกอบของสวนประสมการตลาดสวนประสมการตลาด 

(Marketing Mix) คือ องค์ประกอบท่ีสําคัญในการดําเนินงานการตลาด เป็นปัจจัยที่กิจการสามารถควบคุมได กิจการธุรกิจจะตอง
สรางสวนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด ( ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541: 35-36, 337 ) 

      สวนประสมการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ์  (Product) การจัดจําหนาย (Place) การกําหนดราคา (Price) การ
สงเสริมการตลาด (Promotion) เราสามารถเรียกสวนประสมทางการตลาดไดอีกอยางหนึ่งวา 4’Ps  สวนประกอบทั้ง 4 ตัวนี้ ทุก
ตัวมีความเกี่ยวพันกัน P แตละตัวมีความสําคัญเทาเทียมกัน แตขึ้นอยูกับผูบริหารการตลาดแตละคนจะวางกลยุทธ์ โดยเนนน้ําหนัก
ที ่P ใดมากกวากัน เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของเปูาหมายทางการตลาด คือ ตัวผูบริโภค 

 1. ผลิตภัณฑ์  (Product)  ปัจจัยแรกที่จะแสดงวากิจการพรอมจะทําธุรกิจได  กิจการนั้นจะตองมีสิ่งที่จะเสนอ
ขาย  อาจเป็นสินคาที่มีตัวตน บริการ ความคิด  (Idea)  ที่จะตอบสนองความตองการได   

2. การจัดจําหน่าย (Place or Distribution)  การจัดจําหนายแบงกิจกรรมออกเป็น 2 สวน คือ ชองทางจําหนายสินคา 
(Channel of  Distribution) เนนการศึกษาถึงชนิดของชองทางการจําหนายวาจะใชวิธีการขายสินคาใหกับผูบริโภคโดยตรง หรือ
การขายสินคาผานสถาบันคนกลางตางๆ บทบาทของสถาบันคนกลางตางๆ เชน พอคาสง   (Wholesalers ) พอคาปลีก 
(Retailers) และตัวแทนคนกลาง (Agent  Middleman) ที่มีตอตลาด  อีกสวนหนึ่งของกิจกรรมการจัดจําหนายสินคา คือ การ
แจกจายตัวสินคา (Physical  Distribution)  การกระจายสินคาเขาสูตัวผูบริโภค การเลือกใชวิธีการขนสง Transportation) ที่
เหมาะสมในการชวยแจกจายสินคา สื่อการขนสง 

 3. การกําหนดราคา (Price) เมื่อธุรกิจไดมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมา รวมทั้งหาชองทางการจัดจําหนายและวิธีการ
แจกจายตัวสินคาไดแลว สิ่งสําคัญที่ธุรกิจจะตองดําเนินการตอไป คือ การกําหนดราคาที่เหมาะสมใหกับผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปเสนอ
ขายกอนท่ีจะกําหนดราคาสินคา ธุรกิจตองมีเปูาหมายวา 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion)  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการติดตอสื่อสารไปยังตลาดเปูาหมาย การ
สงเสริมการตลาดเป็นวิธีการที่จะบอกใหลูกคาทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายเพื่อบอกใหลูกคาทราบวามีผลิตภัณฑ์
ออกจําหนายในตลาดพยายามชักชวนใหลูกคาซื้อและเพื่อเตือนความทรงจํากับตัวผูบริโภค  การสงเสริมการตลาดจะตองมี
การศึกษาถึงกระบวนการติดตอสื่อสาร (Communication Process) เพื่อเขาใจถึงความสัมพันธ์ระหวางผูรับกับผูสง การสงเสริม
การตลาดมีเครื่องมือสําคัญที่จะใชอยู 4 ชนิดดวยกัน ท่ีเรียกวาสวนผสมของการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) ไดแก 
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4.1 การขายโดยใชพนักงาน (Personal Selling)  
 4.2 การโฆษณา (Advertising) หมายถึงรูปแบบของการจายเงินเพือ่การสงเสริมการตลาด โดยมไิดอาศัยตัวบุคคลในการ

นําเสนอหรือชวยในการขาย แตเปน็การใชสื่อโฆษณาประเภทตางๆ 
 4.3 การสงเสรมิการขาย (Sales Promotion) หมายถึงกิจกรรมที่ทําหนาท่ีชวยพนักงานขายและการโฆษณาในการขาย

สินคา การสงเสริมการขายเป็นการกระตุนผูบริโภคใหเกิดความตองการในตัวสินคา  
  4.4 การเผยแพรและประชาสัมพันธ์  (Publicity  and  Public  Relation)  
  4.5.กระบวนการ (Process)  

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เป็นการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกลุมตัวอยางใชการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง จํานวน 40 รานวิสาหกิจชุมชน  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถามโดยแบงออกเป็น 2 สวน คือ 

 สวนท่ี 1คุณลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ/ตําแหนง ระยะเวลาในการ
ประกอบธุรกิจ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 สวนที่ 2 ขอมูลดานการใชกลยุทธ์ 4Ps ของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอมะนามแปรรูปของชุมชนบึงสามพัน 
-การจัดเคร่ืองมือ 
การศึกษาในครั้งนี้อาศัยรูปแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยการศึกษามีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 1) ศึกษา

เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 2) สรางเครื่องมือแบบสอบถามปลายปิด 3)ใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 4)นําเครื่องมือไปปรับปรุงแกไข 5) 
สงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง 6)รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมด 7) วิเคราะห์ขอมูลโดยผูวิจัยออกแบบสอบถามระดับความ
คิดเห็น โดยใช Likert Scale ระดับ 1-5 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
โดยการวิเคราะห์ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งแบงออกเป็น 2 สวนคือ สวนท่ี1 ดานขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม

ใหเลือกรายการ (Check list) ใชวิธีแจกแจงความถี่ (Frequency) และรอยละ (Percentage) สวนที่ 2 ดานระดับความคิดเห็นใน
รูปแบบชวง (Scale) ใชวิธีหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Diviation)  

 
 ผลการวิจัย 
 รอยละ 50 ผูตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 20 คนและเพศหญิง 20 คน อายุเฉลี่ยมากที่สุดอยูในระหวาง 36-40 ปี จํานวน 
13 คน คิดเป็นรอยละ 32.5 และอายุ  20 – 25 ปี  จํานวน10 คน รอยละ 25.0 ตามสําคัญ  การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี จํานวน 
21คนคิดเป็นรอยละ 52.5 ระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจประกอบการ สวนมากประกอบอาชีพจําหนายสินคา OTOPจํานวน 9 คน 
คิดเป็นรอยละ 22.5 มีระดับรายได ระหวาง  30,001-40,000 บาท จํานวน 12คนคิดเป็นรอยละ 30    
 การใชกลยุทธ์การตลาด 4Pผลการวิจัยพบวาความสําคัญในระดับปานกลางทุกๆดาน ผลการวิจัยพบวาเมื่อสรุป
ความสําคัญในระดับปานกลางตามความสําคัญของกลยุทธ์ 4Ps ระดับความสําคัญที่คาเฉลี่ยสูงตามสําคัญ คือดานราคาที่เหมาะสม
กับสินคาและผลิตภัณฑ์ และสถานที่ที่เหมาะสมในการจําหนายสินคาสินคาเป็นที่ตองการของผูบริโภคในระดับปานกลาง อาจมา
จากการหาจุดเดนของผลิตภัณฑ์ที่ ผูประกอบการยังเขาไมถึงตามบริบทของสถานประกอบการนั้นๆ และการสงเสริมการขายที่มี
ขอจํากัดจากการวิจัยพบวาในระดับปานกลางแตคาเฉลี่ยต่ํากวาทุกดาน ผูวิจัยพบวาในบริบทของผูประกอบการ และผูใชบริการ
หรือลูกคามีขอจํากัดดานการรับรูขอมูลขาวสาร การสงเสริมการคาที่ตองใช Internet ที่ไมสามารถสงผลถึงผูบริโภคที่เป็นชาว
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เกษตรกรเป็นสวนมาก การเขาถึงดาน Promotion ที่มีขอกําหนดในแตละพื้นที่ในบริบทของวิสาหกิจชุมชน อําเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษากลยุทธ์การตลาด (4P)ของวิสาหกิจธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอสินคามะขามแปรรูปในชุมชนอําเภอ
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ พบวาโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง คือ ราคา สถานที่เหมาะสมชองทางการ
จําหนาย ตัวสินคา และการสงเสริมการขาย ตามสําคัญ 
 ดานราคาสินคาพบวาดานราคาที่เหมาะสมกับสินคาและผลิตภัณฑ์แปรรูป ซึ่งธุรกิจวิสาหกิจชุมชนสามารถกําหนดรา
สินคาเพื่อสอดคลองตัวสินคา ซึ่งอยูในระดับปานกลางการไมเขาถึงตัวสินคาแปรรูปของตนเองที่ไมสามารถกําหนดราคาที่สูงตาม
ตลาดกลาง เมื่อกําหนดราคาที่มีความเหมาะสมกับตัวสินคา ลูกคาสามารถจายราคาที่สงูตามสนิคาท่ีตองการไดอยางเหมาะสม จาก
ผลงานวิจัยของ ธนัทอร นาราสุนทรกุล (2558:58) กลาวไววาลูกคายินดีจายเงินเพื่อเพิ่มความสะดวกและใหไดผลิตภัณฑ์ที่
ตอบสนองกับความตองการของลูกคา 
 ดานสถานที่ละชองทางการจําหนาย วิสาหกิจชุมชนไดใหความสําคัญระดับปานกลางรองลงมา ที่สามารถอํานวยความ
สะดวกแกลูกคาในบริบทของชุมชน และการบริการจากชุมชนถึงลูกคาในวิสาหกิจชุมชน แตเนื่องดวยพื้นที่ความเจริญ อาชีพของ
ลูกคาท่ีไมสามารถรับขาวสารขอมูลทางอื่นไดหลากหลาย ดังน้ันชองการจําหนายจากรานสูลูกคา ซึ่งชองการจําหนายไมกวางทําให
ลูกคามีขอจํากัด ควรมีหลายรูปแบบในการบริการ การบริการการคาปลีกและการบริการ การคาสง  ดวงกมล ศิริยงค์ (2555:4) ใน
การรับขอมูลขาวสารของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของ  นิภาพร มีชํานาญ (2554: 79)สวนมากมีการจัด
ชองทางการจําหนายทางเดียวคือทางตรง จากรานสูลูกคาทําใหปริมาณยอดจําหนายเมื่อเทียบกับคูแขงแลวตองพัฒนา ผลการวิจัย
อยูในระดับปานกลาง 
 ผลการวิจัยพบวา ผลิตภัณฑ์เป็นตัวกําหนดราคาสินคาในระดับปานกลาง เมื่อสินคาดีมีคุณภาพทําใหผูบริโภคตองการ
สินคานั้นอยางตอเนื่อง วิสาหกิจชุมชนตองเขาถึงจุดเดนของสินคาตัวเองเพื่อผลทางดานธุรกิจและกําไร ผลิตภัณฑ์ที่โดดเดน 
แตกตาง ตราสินคาท่ีโดเดนบรรจุภณัฑ์ตองสวยงามซึ่งสอดคลองกับผลงานวารสารวิจัยของ พีรญา กัณฑบุตร (2559:62) สินคาและ
ตราสินคาผูบริโภคภักดีตอตราสินคาหรือแบรนของสินคา พรทิพย์ วิวิธนาภรณ์ (2557:103) เพื่อสรางจุดเดนและเพิ่มระดับตรา
สินคาใหมากในสวนแบงตลาดประเภทสินคาแปรรูปเดียวกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง รูปแบบกลยุทธ์การตลาด (4P) ของวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอมตอมะขามแปรรูปในชุมชน 
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก ผศ.ดร.สิรินี  วองวิไลรัตน์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาและมี ผศ.ดร. รัตนา สิทธิอวม เป็นที่ปรึกษารวม ที่เสียสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง แกไข 
ปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ และเพิ่มเติมในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอการวิจัย ครั้งน้ี ดวยความละเอียดทุกขั้นตอน และดวยความเอาใจ
ใสอยางดียิ่งมาโดยตลอด ผูศึกษา จึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอบพระคุณ ผศ.ดร.สิรินี  วองวิไลรัตน์ ที่ใหความกรุณา เป็นประธานและกรรมการในการสอบครั้งนี้ รวมทั้งให
คําปรึกษาตลอดการวิจัยในครั้งน้ี 

ขอบพระคุณ ผศ.ดร.รัตนา  สิทธิอวม ไดกรุณาเป็นผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไข ขอเสนอแนะปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นอยางดี ใหมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ผูวิจัยซาบซึ้งในความเมตตา 
ขอบคุณคณาจารย์และเจาหนาที่คณะครูอาจารย์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกสถานศึกษาที่อํานวยความสะดวก 
ใหความรวมมือท่ีใหความชวยเหลือและอานวยความสะดวกจนงานนี้เสร็จสมบูรณ์กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา เพื่อน ๆ ทุกคน 
ที่ใหความรัก ความหวงใยและสนับสนุน ตลอดจนกาลังใจอยางเต็มเปี่ยม 
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ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่กรุณาใหความอนุเคราะห์จนทําใหการศึกษาคนควาสําเร็จไดดวยดีคุณคาและ
ประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแดบุพการีบูรพาจารย์ และผูมีพระคุณทุกทานทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ที่ทาใหขาพเจาเป็นผูมีการศึกษา และประสบความสําเร็จมาจนตราบเทาทุกวันนี้ 
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ผลกระทบของการลงทุนทางตรงต่อมูลค่าการค้าระหว่างไทย – จีน 
The impact of Chinese foreign direct investment in Thailand on bilateral trade 
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บทคัดย่อ 
           การลงทุนทางตรงจากตางประเทศเป็นปัจจัยท่ีสําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจาก
มีความตองการพึ่งพาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเป็นอยางมาก การลงทุนโดยตรงระหวางประเทศนํา มาซึ่งการถายทอด
เทคโนโลยี องค์ความรูที่ทันสมัย และนําไปสูการยกระดับรายไดใหหลุดพนออกจากกับดักรายไดปานกลางของประเทศไทยสู              
รายไดสูง  การศึกษาผลกระทบของการลงทุนทางตรงตอมูลคาการคาระหวางประเทศไทยและจีน  ไดพัฒนาตนแบบทฤษฎีจากนัก
เศรษฐศาสตร์ที่สําคัญ คือ ดันนิ่ง (Dunning, 1993: 76-88)  อธิบายสาเหตุการลงทุน (Eclectic Theory) และมีการพัฒนาแนวคิด
โดยนักเศรษฐศาสตร์ในยุคตอ ๆ มาอยางตอเนื่อง สําหรับวิธีการดําเนินการศึกษา ประกอบดวย แหลงขอมูลและการรวบรวมขอมูล
ทุติยภูมิจากหนวยงานระหวางประเทศและในประเทศที่สําคัญ สําหรับการวิเคราะห์ขอมูลเนนการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis)  
    ผลการศึกษา พบวา เศรษฐกิจจีนซึ่งมีขนาดใหญรองจากสหรัฐอเมริกาและมีแนวโนมเศรษฐกิจขยายตัวอยางตอเนื่อง 
นอกจากน้ันแลว ยังมีพัฒนาการในดานอ่ืน ๆ ในประเทศจีน สงผลกระทบตอการสงออกของไทยที่ลดลงอยางไมสามารถหลีกเลี่ยง
ได สําหรับผลกระทบจากการของการลงทุนทางตรงตอมูลคาการคาระหวางไทยและจีน หากพิจารณาจากการประมาณการดวย
แบบจําลองพบวา มูลคาการนําเขาสินคาจากจีนมาประเทศไทยมีปัจจัยกําหนดการคาระหวางไทยและจีนหลายปัจจัยอยางมี
นัยสําคัญ อาทิ อัตราแลกเปลี่ยน การลงทุนทางตรงจากตางประเทศ ระดับการเปิดการคาเฉลี่ยของจีน สําหรับมูลคาการสงออก 
ยังคงตองศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบตอการคาระหวางไทยและจีนตอไป  สําหรับการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา พบวา ผูประกอบการ
สัญชาติจีนที่เขามาประกอบกิจการในประเทศไทยระดับผูจัดการและหัวหนางาน สวนใหญเห็นวาหากสามารถผลิตสินคาในประเทศ
ไทยที่อยูใกลแหลงวัตถุดิบ จะทําใหประหยัดตนทุนคาขนสงระหวางประเทศไทยอยางมาก นอกจากน้ันแลวยังสามารถขยายตลาดไป
ยังประเทศในกลุมอาเซียนอื่น ๆ ไดอยางสะดวก แมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวมจะมีลักษณะปานกลาง  
 
คําสําคัญ :  การคาระหวางประเทศ การลงทุนทางตรงจากตางประเทศ  ประเทศจีน  ผลกระทบ   
 
Abstract 

Foreign direct investment (FDI) takes an important role to the country’s economic growth especially 
in the developing country. Since the investment dramatically rely on FDI and lead to knowledge transfer, the 
modern technology which stimulus the middle - income to high income trap. The study of the impact of 
Chinese foreign direct investment in Thailand on bilateral trade determinants of FDI derived the theoretical 
concept from Dunning (1993: 76-88) to apply in this research. The research methods include descriptive and 
content analysis. The data sources were compiled from domestic and international database. 

  The results show that China PRC economy has market size in the second ranking in the world follow 
the USA.  The export of the United States seemed to be slow down. However, the significant of China PRC is not 
only becoming to the export market destinations for Thailand, but also, it is important in terms of investment to 
                                                           
1 ภาคเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร bhagaporn@nu.ac.th โทร 088 282 4713   
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the ASEAN countries nearby. According to the impact on FDI between Thailand and China PRC, the model 
estimation shows that the import values from China to Thailand was determined significantly by exchange rate, 
the average of trade openness and FDI. With respect to the export values, the results from the model need to 
have other explanation with other tests.  The content analysis shows that the Chinese entrepreneurs who 
involved with the interview are taken in charge as either manager or supervisor. They pointed out that the 
production process in Thailand from Chinese factories based on the resources based or raw material which can 
reduce the transportation costs and have move on getting the economies of scales and scopes. Furthermore, 
the production by Chinese firm invested in Thailand can easily move forward to get the market orientation from 
the ASEAN neighbor of Thailand though the Thai economy seems encounter with diminishing growth.           
  
Keywords:  International trade,  Foreign direct investment, China PRC , impact  
 
1. บทนํา  
       การลงทุนทางตรงจากตางประเทศเป็นปัจจัยที่สําคัญตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนา เนื่องจากมี
ความตองการพึ่งพาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเป็นอยางมาก และยังนํามาซึ่งการถายทอดความรู เทคโนโลยีที่ทันสมัย
นําไปสูการยกระดับรายไดใหหลุดพนออกจากกับดักรายไดปานกลางของประเทศไทยสูรายไดสูง  ใหตามทันกับประเทศที่พัฒนา
แลว การใหความชวยเหลือของบริษัทขามชาติที่เขามาลงทุนในประเทศ มักนํามาซึ่งการชวยเหลือทางดานการเงิน และขอมูล
ขาวสาร นอกจากน้ีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศยังชวยใหเกิดการจางงานของประเทศผูรับการลงทุน ยังชวยใหคาจางแรงงาน
ของการผลิตนั้นสูงอีกดวยชวยใหมีสวัสดิการที่เพิ่มขึ้นของดานแรงงานในประเทศรับทุนเพิ่มขึ้นอีกดวย  สําหรับการคาของไทยกับ
จีนในระยะแรกยังคอนขางจํากัด เนื่องจากรัฐบาลจีนยังไมไดเปิดเสรีดานการคามากนัก และการคาสวนใหญก็เป็นการคาระหวาง
เอกชนของไทยกับรัฐวิสาหกิจของจีน การคาระหวางเอกชนดวยกันยังมีไมมาก โดยสินคาสงออกสําคัญ          ที่ไทยสงไปจีนใน
ระยะแรก ไดแก ขาว น้ําตาลดิบ น้ําตาลฟอกบริสุทธ์ิ ยางพารา และสินคานาขาวของไทยจากจีนท่ีสําคัญ ไดแก นํ้ามันเชื้อเพลิงและ
น้ํามันหลอลื่น เคมีภัณฑ์ เครื่องมือการเกษตร เครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นตน 

ความสัมพันธ์ดานการคาระหวางไทยและจีนพัฒนา อยางรวดเร็ว หลังจากที่จีนเขาเป็นสมาชิกองค์การการคาโลก 
(World Trade Organization: WTO) ในปี พ.ศ. 2544 ทําใหอุปสรรคทางการคาของจีนกับประเทศตาง ๆ ลดลงมาก กอปรกับ
ไทยและจีนไดทยอยยกเลิกการเก็บภาษีนําเขาสินคาระหวางกัน ภายใตกรอบขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน-จีน ซึ่งเริ่มมีผลบังคับ
ใชในปี พ.ศ. 2546  สงผลใหการคาระหวางทั้งสองประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยมูลคาการคาระดับทวิภาคีเพิ่มขึ้ นจาก 25 
ลานดอลลาร์ สรอ. ในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งเป็นปีแรกที่ไทยและจีนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหวางกันมาเป็น 57,782 ลาน
ดอลลาร์ สรอ. ในปี พ.ศ. 2554 ในจํานวนนี้เป็นการสงออกจากไทยไปยังจีนมูลคา 27,130 ลานดอลลาร์ สรอ. และการนําเขาจาก
จีนมายังไทยมูลคา 30,652 ลานดอลลาร์ สรอ. ทําใหปัจจุบันไทยกาวขึ้นเป็นประเทศคูคาสําคัญอันดับที่ 14 ของจีน โดยเป็น
ประเทศคูคาในกลุมอาเซียนที่ใหญเป็นอันดับที่ 3 ของจีน รองจากมาเลเซีย และสิงคโปร์ สวนจีนเป็นตลาดสงออกอันดับที่ 1 ของ
ไทย โดยมีสัดสวนรอยละ 12 ของมูลคาการสงออกท้ังหมด และเป็นแหลงนําเขาสําคัญอันดับที่ 2 รองจากญี่ปุุน โดยมีสัดสวนรอย
ละ 13.4 ของมูลคาการนําเขาท้ังหมด จากตารางจะเห็นไดวามูลคาการคาของไทยในปี พ.ศ. 2548 จนถึง 2556  มูลคาการคาของ
ไทยกับจีนมีมูลคาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับดุลการคา มีการขาดดุลการคาอยางตอเนื่องเชนเดียวกันเพราะวาประเทศจีน
สงสินคาเขามายังประเทศไทยมากกวาการนําเขาสินคาจากประเทศ สําหรับมูลคาการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีนในประเทศไทย 
ในชวงระหวางปี พ.ศ. 2548 – 2552 ยังต่ําอยู จนกระทั่งปี พ.ศ. 2553 – 2557 มูลคาการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีนไดเพิ่ม
สูงขึ้นเป็นอยางมากโดย  ปี พ.ศ. 2557 มูลคาการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีนในประเทศไทยมีมูลคาการลงทุนโดยตรงจาก
ประเทศจีนมีมูลคา 36,327 ลานบาท    
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  หากพิจารณาการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ จําแนกตามรายอุตสาหกรรม จะเห็นไดวามูลคาการลงทุนโดยตรงจาก
ประเทศจีนในปี พ.ศ. 2557 มีอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องจักรมีมูลคาการลงทุนผานทางคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน (Broad of Investment : BOI) มากที่สุดมีมูลคาเทากับ 30,800.5 ลานบาท มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 80.53 รองลงมา
เป็นอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟูาและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์มีมูลคาเทากับ 5,173 ลานบาท มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 13.53 
ตอไปเป็นอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และกระดาษมีมูลคาเทากับ 1,340 ลานบาท มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 3.50 อุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเทากับ 884.4 ลานบาท มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 2.31 อุตสาหกรรมหลอดไฟและสิ่งทอมีมูลคาเทากับ 
39 ลานบาท มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 0.10 และอุตสาหกรรมการบริการมีมูลคาเทากับ 10.60 ลานบาท มีสัดสวนการลงทุนรอย
ละ 0.03 จากลักษณะที่ปรากฏดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาการศึกษาผลกระทบของการลงทุนทางตรงตอมูลคาการคาระหวางไทย 
– จีนจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ทําใหเขาใจถึงความสัมพันธ์ทางดานการคาการลงทุนในระดับมหภาค และสามารถกาวสูการเป็น
แนวทางสูการวิเคราะห์การลงทุนสําหรับประเทศคูคาระดับพื้นท่ีเป็นกรณีศึกษาตอไป    
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  ประการแรก เพื่อศึกษาวิวัฒนาการตลอดจนนโยบายการลงทุนทางตรงระหวางประเทศไทยและจีน ประการที่สอง เพื่อ
วิเคราะห์ผลกระทบของการลงทุนทางตรงตอมูลคาทางการคาของไทยและจีน ประการที่สามเพื่อนําผลการวิเคราะห์จัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  ผลการศึกษาทําใหทราบผลกระทบของการลงทุนทางตรงตอมูลคาการคาระหวางไทยและจีน  สามารถ
นําผลการศึกษาสามารถนําไปเผยแพรใหเป็นประโยชน์ตอวงการศึกษา วิจัยในเรื่องของการลงทุนไทย -จีน ขณะเดียวกัน ผลการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ สามารถนําไปประกอบการวางแผน หรือพิจารณาทิศทางได  รวมถึงสามารถขยายผลหรือตอยอดการศึกษาใน
ระดับอื่น ๆ เชน ระดับอุตสาหกรรมหรือระดับบริษัทตอไป  ขอเสนอแนะเชิงนโยบายแนวทางในการวางแผนการลงทุนตลอดจน
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของในภาคสวนสําคัญของผลกระทบตอการคาไทยและจีน 
 
3. วรรณกรรม/สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
 งานศึกษาปัจจัยกําหนดการลงทุนของโดยตรงจากตางประเทศ สวนใหญเป็นงานการวิเคราะห์ทางดานเศรษฐกิจมหภาค 
ไดแก ภาวินี วิโนทัย (2547) ศึกษาผลกระทบของการลงทุนภาครัฐตอการลงทุนภาคเอกชน และการเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย ศึกษาในเชิงปริมาณ  ขอมูลที่ใชในการศึกษาเป็นขอมูลอนุกรมเวลารายปีในชวง พ.ศ. 2523-2546 (24 ปี) โดยตัวแปร
ที่ใชในการศึกษา ไดแก การลงทุนภาครัฐ การลงทุนภาคเอกชน การเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังใสตัวแปรหุน ( Dummy 
variable) เพื่อชวยในการปรับคาในชวงที่มีวิกฤตเศรษฐกิจ ผลการศึกษา พบวา ในระยะยาวการลงทุนภาครัฐโดยรวมและใน
โครงสรางพื้นฐานมีผลกระทบเป็นบวกตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนภาคเอกชน เมื่อเปรียบเทียบเป็นรายกิจกรรมแลว
พบวาการลงทุนดานถนนและไฟฟูามีลักษณะเชนเดียวกันคือมีผลกระทบเป็นบวกตอการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุน
ภาคเอกชน แตการลงทุนดานประปากลับพบวามีผลกระทบในแงลบตอตอการลงทุนภาคเอกชน สวนในระยะสั้น พบวา การลงทุน
ภาครัฐโดยรวม การลงทุนภาครัฐในโครงสรางพื้นฐาน การลงทุนภาครัฐในรายกิจกรรม ไมมีผลกระทบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการลงทุนภาคเอกชน ยกเวนการลงทุนภาครัฐในโครงสรางพื้นฐานและการลงทุนภาครัฐดานไฟฟูายอนหลัง 2 ปีที่มีผลกระทบ
ตอการลงทุนภาคเอกชน วารียา เตวุฒิพงศ์ (2551)  จันทนี อรุณสุวรรณ (2550) วนิดา อุดมศรีรุงเรือง (2535) กฤษฎา  สังขมณี 
(2553)  อภิรัตน์ จิตต์ (2554) สมศักดิ์ โชติชวง (2557) เนนศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุนในประเทศไทย  ซึ่งการศึกษา
ดังกลาวไดศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีผสมผสานหรือทฤษฎีสังเคราะห์ของดันนิง (Dunning’ Eclectic Theory) ไดเพิ่มตัวแปร
นอกเหนือจากงานวิจัยภายในประเทศที่ผานมา ไดแก ตัวแปรระดับการเปิดประเทศ (OPEN) การใชจายของรัฐบาล (GOV)  การ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในปี ที่ผานมา (FDI t-1 ) และตัวแปรความเสี่ยง (RISK) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศในประเทศไทย ซึ่งสามารถนําผลที่ไดจากการศึกษาใชเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายและมาตรการ
ตาง ๆ เพื่อเป็นการสงเสริมและดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และเพื่อรักษาระดับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศใหอยูใน
ระดับทีเ่หมาะสม Bevan and Estrin (2547) และประยุกต์แนวคิดเรื่องปัจจัยดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของประเทศ
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ผูรับทุนของ Dunning (2545)  ซึ่งกลาววา ปัจจัยสําคัญที่มีผลตอการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของประเทศผูรับทุน
ประกอบดวย 3 ปัจจัย ไดแก ปัจจัยดานนโยบายสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศปัจจัยทางดานเศรษฐศาสตร์ และปัจจัย
ดานการสนับสนุนและรองรับทางธุรกิจ ตัวแปรที่ใชในการศึกษา  ไดกําหนดตัวแปรจากแนวความคิดของ Bevan and Estrin 
(2547) และปัจจัยทางดานเศรษฐศาสตร์ของประเทศผูรับทุนของ Dunning (2545) โดยสามารถสรุปเป็นแบบจําลองทางเศรษฐมิติ
ในรูปแบบ Log-Linear Function ผลจากการศึกษาพบวา ตัวแบบที่เหมาะสมในการประมาณการสมการถดถอยคือ Random 
Effect Model เมื่อพิจารณาทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศ ไดแก ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศผูลงทุน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทย 
ระดับการเปิดประเทศของประเทศไทยอัตราแลกเปลี่ยน อัตราสวนระหวางอัตราดอกเบี้ย ของประเทศผูลงทุนกับประเทศไทยและ
การเขารวมเขตการคาเสรีในขณะที่ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ไดแก
ระยะทางระหวางประเทศผูลงทุนกับประเทศไทย ระดับความเสี่ยงดานเศรษฐกิจของประเทศไทยและวิกฤติเศรษฐกิจและเมื่อ
พิจารณาที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 พบวาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 
ไดแก อัตราคาจางแรงงาน  ศิวะกุล ธงชัยสุริยา (2552) ตรวจสอบปัจจัยกําหนดการลงทุนโดยตรงของผูประกอบการไตหวันใน
ประเทศไทย เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีความสําคัญตอการตัดสินใจลงทุนโดยตรงของผูประกอบการไตหวันในประเทศไทยที่ดําเนินงานใน
ประเทศไทย ณ ปัจจุบัน  ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่แตละกลุมธุรกิจใหความสําคัญตอตัวแปรแตละประเภทที่กําหนดการลงทุน
โดยตรงของผูประกอบการไตหวันในประเทศไทยที่แตกตางกัน และวีระยุทธ เศรษฐเสถียร  (2535) คนควาปัจจัยที่มีผลตอการ
ลงทุนของนักลงทุนตางชาติในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ มี เพื่อศึกษาลักษณะการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ  ตลอดจนศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ และ
เพื่อศึกษาปัญหาของนักลงทุนตางชาติ ในการศึกษาใชกลุมตัวอยาง จากนักลงทุนตางชาติที่เปิดดําเนินกิจการแลวในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลําพูน จํานวน 21 บริษัท โดยวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
เป็นแบบสอบถาม เกี่ยวกับลักษณะการลงทุน ปัจจัยท่ีมีผลตอการลงทุน และปัญหาในการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ รัตนาวรรณ เจี่ยงเพ็ชร์ (2541) ศึกษาปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุุนในประเทศ
ไทย อโนชา ช่ืนสมจิตร์ (2549) วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนจากประเทศเกาหลีใตที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนในประเทศไทย: กรณีศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษาขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนจาก
ประเทศเกาหลีใต และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนจากประเทศเกาหลีใตตามขนาดการลงทุนของ
บริษัท   Buckley, P., Adam R, Sierk, A. (2012) ระบุถึงการลงทุนทางตรงโดยญี่ปุุนในอินเดีย โดยใชวิธีการทางทฤษฎีสถาบัน 
(Institutional Theory) ผานการวิเคราะห์ขอมูลระดับหนวยธุรกิจ (Firm level) ของบริษัทขามชาติญี่ปุุน พบวา ความสัมพันธ์
ทางประวัติศาสตร์อันยาวนานระหวางสองประเทศและความคลองตัวในการลงทุนในอินเดียที่กําลังมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางรวดเร็ว  Jamal BUOIYOUR (2546) และ Sheng-xian Wu, Hua Fang (2555) ศึกษาปัจจัยที่กําหนดของการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศในโมร็อกโก โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐมิติของปัจจัยโดยใชขอมูลทุติยภมูิ แบบอนุกรมเวลา และทําการวิเคราะห์
เชิงประจักษ์ของปัจจัยที่มีผลการลงทุนโดยตรงของจีน โดยใชวิธีการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression) โดยมี
ตัวแปรดังนี้ อัตราแลกเปลี่ยน (EXC) ดัชนีผูบริโภค (CPI) ระดับของผูบริโภค (RCL) และวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ (D)  ผลการศึกษา
พบวา ปัจจัยที่กําหนดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในประเทศจีนพบวา อัตราแลกเปลี่ยนสงผลในทิศทางเดียวกันกับการลงทุน 
แตดัชนีผูบริโภคสงผลในทิศทางตรงขามกับการลงทุน Matavee Keorite and Huang Pan (2559) ศึกษาผลกระทบของการลงทุน
ทางตรงจากจีนในประเทศไทยในดานการคา โดยงานดังกลาวศึกษา ไมไดพิจารณาผลของการคา ที่มีตอการลงทุน  
 
4. วิธีการดําเนินการวิจัย  
 การศึกษาผลกระทบของการลงทุนทางตรงตอตอมูลคาการคาระหวางไทยและจีนจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนการศึกษาจากนักลงทุนหรือผูประกอบการกิจการไทยที่มีการติดตอกับประเทศจีน หรือกิจการที่เป็นสัญชาติจีน สําหรับ
ขอบเขตดานพ้ืนท่ีพิจารณาเฉพาะขอบเขตการคาระหวางประเทศไทยและประเทศจีน (Bi-lateral trade) เป็นหลัก สําหรับวิธีการ
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วิจัยในการศึกษาครั้งนี้ เนนการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed Method) ที่ไดนําการมาประยุกต์ใชในโครงการวิจัย ประกอบดวย 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) เพื่อเขาใจความสัมพันธ์ของการคา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การลงทุน 
และการเปิดประเทศ โดยพิจารณาจากขอมูลที่เกี่ยวของ ผลการศึกษานํามาวิเคราะห์และประมาณการการคาและการลงทุน
ระหวางประเทศคูคาสําคัญ  และการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยจัดทําการศึกษาการคา การลงทุนโดย
พิจารณาจากขอมูลเฉพาะของสองประเทศ  สําหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ พิจารณาจากแบบจําลองการคาระหวางสองประเทศ 
โดยเนนกรอบการคาและการลงทุน ผูวิจัยไดมีการรวบรวมขอมูลที่สําคัญ อาทิ ขอมูลทุติยภูมิ จะรวบรวมจากรายงานของ
ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สํานักงานสถิติ
แหงชาติ สํานักงานสถิติแหงประเทศจีน (Chinese Statistical Yearbooks)   และรายงานจากเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับ
ขอมูล ปฐมภูมิไดมีการ ไดจากการสัมภาษณ์นักลงทุนจีนและนักลงทุนไทยในอุตสาหกรรม/ธุรกิจสําคัญที่เขามาลงทุนในประเทศ
ไทย ในลักษณะการลงทุนทางตรง ในสาขาการผลิตที่สําคัญ โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาจักดําเนินการคนควาใหได
ขอสรุปกอนทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจงตอไป (ตารางที่ 3) สําหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ พิจารณาจากสมการทางการคาและ
พัฒนาแบบจําลองผลกระทบของการลงทุนทางตรงตอการคาระหวางสองประเทศ ไดแก ประเทศไทยและประเทศจีน ดังนี้  

Exportijt    =  f  (     +      +   (     |     )  , +  (     |     )+  ,                (1) 
                                    +        +            +      +) 
 
             = f    (     ,       (     |     ), (     |     ),                      (2) 
            +        ,         ,         ,) 
 
            =    +          +           +    (     |     )  (3) 

 +    (     |     )  +              +            
+             +          +     

 
            =   +         +         +    (     |     )   (4) 
+    (     |     )+             +           +           

 +          +     

        
กําหนดให   i =   ประเทศจีน ชื่ออยางเป็นทางการวา สาธารณรัฐประชาชนจีน 

j  =   ประเทศไทย 
                 =   มูลคาการสงออกระหวางจีนกับไทย ณ เวลา t  
                 =   มูลคาการนําเขาระหวางจีนกับไทย ณ เวลา t  
       =   ผลิตภัณฑ์ประชาชาติภายในประเทศจีน ณ เวลา t 
                   =   ผลิตภัณฑ์ประชาชาติภายในประเทศไทย ณ เวลา t 
(     |     )  =  ผลิตภัณฑ์ประชาชาติภายในประเทศตอหัวประเทศจีน ณ เวลา t  
(     |     )     =  ผลิตภัณฑ์ประชาชาติภายในประเทศตอหัวประเทศไทย ณ เวลา t     
                  =   การลงทุนทางตรงระหวางประเทศนอกประเทศจีน ณ เวลา t  
         =   การลงทุนทางตรงระหวางจากตางประเทศสูประเทศไทย ณ เวลา t 
            =   ระดับการเปิดการคาเฉลี่ยของจีน ณ เวลา t    
         =   ระดับการเปิดการคาเฉลี่ยของไทย ณ เวลา t    
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                การวิเคราะห์ขอมูลสําหรับการวิเคราะห์ในระดับมหภาค จะใชขอมูลทุติยภูมิที่ไดจากฐานขอมูล รายงานการศึกษา
จากหนวยงานทั้งจากประเทศไทย และประเทศจีน  นํามาประมวลผลเชิงพรรณนา และบางสวนไดจากการศึกษาวิเคราะห์ รวมกับ
การสังเคราะห์ขอมูลจากการสัมภาษณ์ผูประกอบการจีนที่เขามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) ดวย  
 
5. ผลการศึกษา 

ภาพรวมการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีนในประไทย  ประวัติความเป็นมาของความสัมพันธ์ไทยและสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เศรษฐกิจจีนซึ่งมีขนาดใหญเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาในปี 2558 ที่ผานมาอยูในภาวะชะลอตัว 
สงผลกระทบตอการสงออกของไทยท่ีลดลงอยางไมสามารถหลีกเลี่ยงได อยางไรก็ดีความสําคัญของจีนนอกจากจะเป็นหนึ่งในตลาด
สงออกสินคาที่สําคัญของไทยแลว ยังมีความสําคัญในแงการลงทุน โดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอของ
ไทยระบุในปี 2558 จีนเขามาลงทุนโดยตรง (FDI)  ในไทยดวยปริมาณเงินลงทุนมากสุดเป็นอันดับ 1 แซงหนาการลงทุนจากญี่ปุุน
เป็นครั้งแรก สําหรับแนวโนมการคา การลงทุน และการทองเที่ยวไทย – จีนในปี 2559 จีนตั้งอยูดานตะวันออกของทวีปเอเชีย มี
พื้นที่ 9.6 ลานตารางกิโลเมตร นับวาใหญที่สุดของทวีปเอเชีย มีพรมแดนติดตอประเทศตาง ๆ โดยรอบ 15 ประเทศ ไดแก เกาหลี
เหนือ รัสเซีย มองโกเลีย คาซัคสถาน เคอร์กิซสถาน ทาจิกิสถาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล สิกขิม ภูฐาน พมา ลาว 
และเวียดนาม โดยมีเสนพรมแดนทางบกยาวกวา 2 หมื่นกิโลเมตร ขณะที่ทิศตะวันออกและทิศใตจดทะเลเหลือง ทะเลจีน
ตะวันออก และทะเลจีนใต 

ปัจจัยสําคัญที่ทําใหจีนเติบโตและมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจก็คือ ‘ทุนมนุษย์’ นับพันลานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมใน
ประเทศ ตั้งแตแรงงานราคาถูกไปจนถึงระดับมันสมองของประเทศ กอปรกับนโยบายการบริหารและพัฒนาประเทศแบบเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาดของผูนําจีน และเนื่องจากจีนมีประชากรจํานวนมหาศาล จึงใชการแบงเขตการปกครอง (Chinese Provinces) รายมณฑล 
มหานคร (กรุง) รวมถึงเขตปกครองตนเอง   และเขตบริหารพิเศษ เพื่อกํากับดูแลและพัฒนาชีวิตความเป็นอยูในแตละพื้นที่ตามสิ่ง
ที่ควรจะเป็น ซึ่งถาพิจารณาตัวเลขประชากรตามเขตการปกครอง สามารถเทียบเคียงไดกับจํานวนประชากรของประเทศตาง ๆ ทั่ว
โลก ดังนี้  เขตการปกครองที่สอง เขตปกครองตนเอง 5 แหง ไดแก มองโกเลีย หนิงเซี่ย ซินเจียง กวางสี และทิเบต เขตการ
ปกครองที่สาม เขตปกครองพิเศษ (SAR) จํานวน 2 แหง ไดแก ฮองกง และมาเก฿า  
เขตการปกครองที่สี่  มหานครที่ขึ้นตรงตอสวนกลางจํานวน 4 แหง ไดแก ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ เทียนจินและฉงช่ิงสําหรับประชากร 
สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประชากรประมาณ 1,404.45 ลานคน ทั้งประเทศ (International Monetary Fund, 2020) จํานวน
ประชากรมีลักษณะเพิ่มขึ้นทุกปี เงินตรา สกุล เงินเรียกวา ‛เหรินหมินปี้“ โดยมีหนวยเรียกเป็น ‛หยวน“ มีอัตราแลกเปลี่ยน 1 
หยวน เทากับ 4.8913 บาท, 1 ดอลลาร์สหรัฐ เทากับ 6.6174 หยวน (สถิติเฉลี่ยตลอดทั้งปี 2561) พิจารณาตารางที่ 1 ประกอบ 
  มูลค่าทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศจีนจากการที่จีนไดปฏิรูปเศรษฐกิจมากวา 40 ปี โดยในปี ค.ศ. 1970 จีนมีรายได
ตอประชากร (GDP per capita) ประมาณ 147 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเพิ่มเป็นประมาณ 495 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี ค.ศ. 1978 มี
มูลคาการสงออกเพียงประมาณรอยละ 1 ของ GDP และมีมูลคาการนําเขาประมาณรอยละ 6 ของ GDP โดยมีอัตราการบริโภค
ภายในประเทศประมาณรอยละ 90 ของ GDP ในขณะที่ปี ค.ศ. 2019 GDP per capita ของจีนไดเพิ่มเป็น 10,098 ดอลลาร์
สหรัฐฯ เป็นประเทศท่ีมีรายไดปานกลางระดับสูง (High Middle Income) โดยมีขนาดเศรษฐกิจใหญเป็นลําดับที่ 2 ของโลก และ
คาดวาจะกลายเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญที่สุดของโลกภายในปี ค.ศ. 2030   รายไดเฉลี่ยตอหัวตอปี 10,870 ดอลลาร์
สหรัฐ (ปี 2020) 

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ทําใหเศรษฐกิจจีนยังขยายตัวอยางตอเนื่องภายใตนโยบายการปฏิรูปและการเปิดประเทศ 
ที่ดําเนินมาตั้งแตปี 2521 รัฐบาลจีนมีเปูาหมายที่จะเนนผลผลิตทางการเกษตรใหพอเพียงสําหรับการบริโภคภายในประเทศโดย
การเนนการพัฒนาดานเทคโนโลยีระดับสูง เพ่ือยกระดับการผลิตและการกระจายรายไดอยางเทาเทียมกัน 

จากแผนภาพที่ 1 การคา นําเขา-สงออก ระหวาง ไทย-จีน ปี ค.ศ.2001-2019 ประเทศไทยมีมูลคาการนําเขาสินคาจีน
มากกวามูลคาการสงออก โดยประเทศไทยมีมูลคาการนําเขาเทากับ  50,967 ลานดอลลาร์สหรัฐ และมูลคาการสงออกสินคาไปยัง
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จีนเทากับ 29,014 ลานดอลลาร์สหรัฐ ทําใหดุลการคาระหวางประเทศไทยขาดดุลกับประเทศจีน  บทบาททางเศรษฐกิจของจีนได
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอิทธิพลและความสําคัญที่มีตอภูมิภาค มูลคา GDP ของจีนเติบโตอยางตอเนื่องในระดับรอยละ 7-
10 ในชวงหลายปีที่ผานมา ทําใหเศรษฐกิจจีนกลายเป็นพลังขับเคลือ่นสําคัญที่ชวยผลกัดันการเจริญเตบิโต ของเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเชียตะวันออก จีนไดปรับปรุงโครงสรางเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และคาเงินหยวนอยางตอเนื่องในลักษณะคอยเป็นคอยไป 
โดยนอกจากจะปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหแขงขันในโลกปัจจุบันไดดียิ่งขึ้นแลว ยังมีนัยทาง
การเมืองที่ตองการแสดงความตั้งใจจริงของรัฐบาลจีนในการชะลอ และปูองกันภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รอนแรงเกินไปและ
ตองการปรับความสัมพันธ์ดานเศรษฐกิจกับสหรัฐฯ ซึ่งพยายามกดดันใหจีนปรับคาเงินหยวน เพื่อลดการเสียดุลการคา และปัญหา
การวางงาน ประเทศจีนมีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว มีพลวัตรสูง และเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
(Economic Powerhouse) ของภูมิภาคและของโลกดวยอัตราเฉลี่ยรอยละ 10 ตอปี (เฉลี่ยระหวางปี 2521 -2556) และการ
พัฒนาประเทศแบบกาวกระโดดกําลังเป็นท่ีจับตามองของทุกฝุายวาการเติบโตนี้จะมุงไปในทิศทางใด จากแผนภาพที่ 2 อันดับการ
สงออกของจีนไปยังประเทศตาง ๆ มีมากกวา 223 ประเทศทั่วโลก ประเทศจีนทําการคามาชานาน และจะเติบโตในอนาคต ในปี 
2019 มีมูลคา 2.5  trillion US Dollar การคาระหวางประเทศไทย-จีน ไทยอยูลําดับที่จีนสงสินคาไปไทย ลําดับที่ 17 ของโลก 
45.619 Billion of US Dollar  
  สินคาที่จีนสงออก ไดแก เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟูา เครื่องจักรกลเครื่องใชไฟฟูาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมอไอน้ํา 
เฟอร์นิเจอร์เครื่องนอน ที่นอน ท่ีนอนรองรับ หมอนอิงและของตกแตง พลาสติก เครื่องแตงกายและอุปกรณ์เสรมิเสือ้ผาถักหรอืโคร
เชต์ เหล็กหรือเหล็กกลา 
 การนําเขาสินคามายังจีน ไดแก เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟูา เช้ือเพลิงแรน้ํามันแรและผลิตภัณฑ์จากการกลั่น สารบิทู
มินัส  เครื่องจักรกลเครื่องใชไฟฟูาเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หมอไอน้ํา ยานพาหนะอื่นที่ไมใชรางรถไฟหรือทางรถไฟ เช่ือมและ
ช้ินสวนและอุปกรณ์เสริมตาง ๆ พลาสติก ไขมุกธรรมชาติหรือเลี้ยง หินมีคาหรือก่ึง โลหะมีคา โลหะหุม สารเคมีอินทรีย์ ทองแดง  
 
ผลการวิเคราะห์แบบจําลอง 
 จากแบบจําลองที่ใชในการศึกษาปัจจัยที่กําหนดกําหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศจีนในประเทศไทยดังกลาวขางตน 
สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
            = -8.83 +                              (     |     ) +       (     |     ) +   
                                           (0.87)                (0.90)                      (0.88)                            (0.89) 
 
                                                            +              - 0.104lnER 
                                             (0.40)             (0.43)                (0.18)                (0.82)                                                                                                                               

  
            =43.12 +                                 (     |     )+       (     |     )+    
                                            (0.32)                  (0.15)                     (0.35)                             (0.15) 
 
                           +              +              +                         

       (0.09)**  (0.03)                 (0.23)                     (0.38)** 
  
 R-squared (R2) = 0.99 
  หมายเหตุ : 1. ** ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 99 
                 2. *  ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 
                 3. คาในวงเล็บเป็นคา F-statistic 
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จากผลการศึกษาผลกระทบของการลงทุนทางตรงตอการคาระหวางไทยและจีน  จะไดคา R-squared = 0.99 และ 
Adjusted R-squared = 0.99  ซึ่งสามารถอธิบายไดวาผลกระทบของการลงทุนทางตอมูลคาการคาไทย จีน โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
มูลคาการนําเขาจากไทยไปจีน ไดแก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ และการลงทุนทางตรง มีความเหมาะสมในการอธิบาย
สมการนําเขา การลงทุนโดยตรงจากจีน ในประเทศไทย  ผลการศึกษาของปัจจัยแตละตัวสามารถสรุปไดดังนี้ 

กรณีนําเข้า 
1.  การนําเขามีสัญญานบวก มูลคาการนําเขาสินคาจากจีนมาไทย มีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันกับการกับอัตรา

แลกเปลี่ยน ปริมาณการคาจากประเทศจีน ในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ในทิศทาง เดียวกัน กลาวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหมูลคาการนําเขาเพิ่มขึ้นรอยละ 43 

2. คาสัมประสิทธ์ิของอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศไทย มีคาเทากับ 1.16 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอย
ละ 95 สามารถอธิบายไดวามูลคาการคาระหวางไทยและจีน  โดยเฉพาะกรณีการนําเขาจากจีนมายังประเทศไทย                        
มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันขามกับอัตราแลกเปลี่ยน กลาวคือ เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นรอยละรอยละ 1 จะสงผลให
ปริมาณการนําเขาจากจีนมายังประเทศไทยลดลงรอยละ 1.16 

3. คาสัมประสิทธ์ิการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศนอกประเทศของจีนมายังไทย พบวา การลงทุนทางตรงมีคาเทากับ -
0.05 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 90 สามารถอธิบายไดวามูลคาการคาระหวางไทยและจีน มีความมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันขามกับการลงทุนทางตรงระหวางประเทศนอกประเทศของจีน  กลาวคือ เมื่อการลงทุนทางตรง
ระหวางประเทศนอกประเทศของจีนมายังไทย เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหมูลคาการนําเขาจากจีนมายังไทยลดลงรอยละ 0.53 

4. คาสัมประสิทธิ์ของระดับการเปิดการคาเฉลี่ย มีคาเทากับ 0.72  โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 
95 สามารถอธิบายไดวามูลคาการคาระหวางไทยและจีน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับการเปิดการคาเฉลี่ย กลาวคือ 
เมื่ออัตราคาการเปิดการคาเฉลี่ย เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหมูลคาการนําเขาจากจีนมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.70 

กรณีส่งออก 
1.  การสงออกมีสัญญานลบ มูลคาการสงออกสินคาจากจีนมาไทย มีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันขามกัน  ปริมาณ

การคาจากประเทศจีน ในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ในทิศทาง ตรงกันขาม กลาวคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะ
สงผลใหมูลคาการสงออกลดลงเพิ่มขึ้นรอยละ 43 

2. คาสัมประสิทธิ์ของอัตราแลกเปลี่ยน การลงทุนทางตรงระหวางประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมฯลฯ มีคาเป็นลบ และมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันขามอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  

3. หากทดลองพิจารณาความสัมพันธ์เพียงระดับการเปิดการคาเฉลี่ยกับมูลคาการสงออก และกําหนดใหปัจจัยอ่ืน ๆ คงท่ี 
พบวา มูลคาการสงออกสินคาจากจีนมยังไทย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันโดยมนีัยสําคญัทางความเช่ือมั่นรอยละ 95 สามารถ
อธิบายไดวามูลคาสงออกสินคาระหวางไทยและจีน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับการเปิดการคาเฉลี่ย กลาวคือ เมื่อ
อัตราคาการเปิดการคาเฉลี่ย เพิ่มขึ้นรอยละ 1 จะสงผลใหมูลคาการสงออกจากจีนมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.90 

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 ขอมูลที่ใชเป็นขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจงสําหรับบริษัทสัญชาติจีนที่เขามา

ลงทุนในประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์หรือหารือ เนื้อหาของคําถามที่เกิดจากการสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน คือ ขอมูลทั่วไป
ของบริษัท ปัจจัยตาง ๆ ท่ีผลักดันใหเกิดการลงทุนในตางประเทศ ปัจจัยตาง ๆ ท่ีจูงใจใหมาลงทุนในประเทศไทย และนโยบายของ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเอื้อตอธุรกิจ 

จากกลุมตัวอยางที่สอบถามสวนใหญ พบวา บริษัทจีนเขามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีการถือหุนอยูที่ร อยละ 40 
ประเทศไทยรอยละ 50 และประเทศอื่น ๆ รอยละ 8 สําหรับการจดทะเบียนธุรกิจรอยละ 50 ลงทุนนอยกวา 50 ลานบาท เงิน
ลงทุน 50-100 ลานบาท 100-499 ลานบาท และมากกวา 500 ลานบาท มีเทากับรอยละ 15.70  กรณีพิจารณายอดขายเฉลี่ยของ
บริษัท นอยกวา 50 ลานบาท รอยละ 50 สวนยอดขาย 50-200 ลานบาท มีคาเทากับ 10.40  และยอดขายระหวาง 200-1,000 
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ลานบาท มีคาเทากับรอยละ 30.00 การสงออกสินคา สงออกนอยกวา 20% ของยอดขาย รอยละ 16.70 สงออกระหวาง 80%-
99% ของยอดขายรอยละ 33.30 และการสงออกท้ังหมดรอยละ 50%  

จากการสอบถามในภาพรวม พบวา ผูใหขอมูลสวนใหญเป็นระดับผูจัดการหรือหัวหนางาน เห็นวา  การลงทุนการผลิตใน
ประเทศไทย เป็นการประหยัดตนทุนคาขนสงระหวางประเทศ ทําใหลดการใชทรัพยากรและสามารถผลิตไดในตลาดซึ่งมี
กลุมเปูาหมาย  เนื่องจากทางบริษัทฯ ใหความสําคัญกับตนทุนคาขนสงและมีความจําเป็นตองการใหเขาถึงตลาดใหมากที่สุดเพื่อ
หวังเพิม่ยอดขาย เพิ่มกําไรและคาตอบแทน ขณะเดียวกัน ทางบริษัทฯ สัญชาติจีนสวนใหญมีความตองการเขาถึงและครอบครอง
ตลาดอาเซียนท่ีมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และทางบริษัทฯ จีนยังไดมีความกลัวการที่จะสูญเสียตลาดจึงตองเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันกับคูแขง ทางบริษัท ใหความสําคัญกับคาแรงสําหรบัคนไทยในระดบัปานกลาง   สวนใหญประเทศจีนนําเขาวัตถุดิบจาก
ประเทศจีน หรือจากบริษัทแมฯ  สําหรับแหลงเงินทุน สวนใหญนักลงทุนไดเงินจากประเทศแมเขามาทํางานหรือดําเนินกิจการใน
ประเทศไทย อีกท้ังมีนโยบายผลักดันจากรัฐบาลจีนเองที่สงสริมและผลักดันใหเกิดการลงทุนในตางประเทศ  เพื่อกระตุนการขยาย
ตลาดซึ่งอยูในเกณฑ์ระดับปานกลาง   
 สําหรับ ความเห็นในดานเศรษฐกิจมหภาค  สวนใหญของการสอบถามผูประกอบการชาวจีน เห็นวา เศรษฐกิจประเทศ
ไทยมีการขยายตัวอยางสม่ําเสมอในระดับปานกลาง  ทางดานสาธารณูปโภคอยูในระดับดีมาก  ทางดานความเสถียรภาพของราคา
สินคา ผูประกอบการเห็นวา สวนใหญ ประเทศจีนนําวัตถุดิบเขามาเองจากประเทศของตน สวนทางดานทัศนคติของคนไทยที่มีตอ
การลงทุนจากตางประเทศ  มีลักษณะปานกลางคอนไปทางดี  แรงงานที่มีฝีมือในไทยหาไดงาย แตงานบางประเภทคนไทยไมทํา
แลว แตอยางไรก็ตาม ในภาพรวมเห็นวา คาจางแรงงานไทยคอนขางแพง      
 
กิตติกรรมประกาศ 
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ตารางที่  1 ข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจจีน 

ที่มา : ขอมูลพื้นฐานเศรษฐกิจจีน เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง, 2557 
  

GDP USD 10.4 ลานลาน +7.4% (อันดับ 2 รองจาก สหรัฐฯ) 

สกุลเงิน RMB (หยวน) คิดท่ี 6.1428 ตอ 1 USD (อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยปี 2557) 

GDP per Capita USD 7,575 

CPI +2.0% 

PPI -1.9% 

IPI -2.2% 

มูลค่าอุตสาหกรรมปฐมภูมิ USD 9.50 แสนลาน +4.1% 

มูลค่าอุตสาหกรรมทุติยภูมิ USD 4.42 ลานลาน +7.3% 

มูลค่าอุตสาหกรรมตติยภูมิ USD 4.99 ลานลาน +8.1% 

อุตสาหกรรมหลัก ถานหิน ก฿าซธรรมชาติ IT เครื่องจักรกล รถยนต์ ปิโตรเคมี โลหะ เหมืองแร ปุย 
ปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมเบา 

มูลค่าการค้ากับต่างประเทศ USD 4.3 ลานลาน +2.3% 

มูลค่านําเข้า / ส่งออก USD 1.96 ลานลาน -0.6% USD 2.34 ลานลาน +4.9% 

สินค้านําเข้าหลัก นํ้ามันดิบ แรเหล็ก พลาสติกส์กึ่งสําเร็จรูป ถั่วเหลือง ทองแดง ถานหิน นํ้ามัน
สําเร็จรูป เหลกกลา เยื่อกระดาษ ขาวสาร นํ้ามันพืช 

ตลาดนําเข้าหลักและ ตลาดส่งออกหลัก สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา อาเซียน ฮองกง ญี่ปุุน เกาหลีใต ใตหวัน รัสเซีย 
อินเดีย 

สินค้าส่งออกหลัก เสื้อผา คอมพิวเตอร์และชิ้นสวนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสาร ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
เหล็กกลา รองเทา เฟอร์นิเจอร์ จอ LCD รถยนต์ ตูคอนเทนเนอร์  ถานหิน 

รายได้ประชากรต่อหัว เฉลี่ย RMB 20,167 +8.0% เขตเมือง RMB 28,844 +6.8% เขตชนบท RMB 
10,489 +9.2% 

มูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศ USD 119,600 ลาน +1.7% วิสาหกิจตางประเทศจัดต้ังขึ้นใหม 23,778 ราย 

ประเทศที่เข้ามาลงทุนหลัก สิงคโปร์ ญี่ปุุน เกาหลีใต สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ 
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แผนภาพที่ 1 มูลค่าการค้า นําเข้า-ส่งออก ระหว่าง ไทย-จีน ปี ค.ศ. 2001-2019 
      ที่มา : การประยุกต์ใชขอมูลจาก ITC calculations based on General Customs Administration  of China statistics, 
2018. 
 
 

แผนภาพที่  2 อันดับการนําเข้าสินค้าของจีน ปี ค.ศ.2019 
    ที่มา : การประยุกต์ใชขอมูลจาก ITC calculations based on UN COMTRADE statistics   
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การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน:  
กรณีศึกษาธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ 

A Study of Money Saving Behavior of Private Vocational College Students :  
A Case Study of Phetchabun School of Information Technology Bank 

 
                                                                                                          พจนีย์ อุตตะ1 และสิรินี  ว่องวิไลรัตน์2 

  Phojjanee  Utta and Sirinee  Wongvilairat 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์โดย
จําแนกตามปัจจัยสวนบุคคล การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาธนาคาร
โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ตําบลบึงสามพัน อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูล ไดแก แบบสอบถามใชสถิติการวิเคราะห์ขอมูลโดย โปรแกรมสําเร็จรูป โดยใช
คาความถี่ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตราฐาน ผูวิจัยจัดทําขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมรวบรวมเอกสารแนวคิดทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาธนาคาร
โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์:  

1. ลักษณะประชากรทั่วไปของนักเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์จาก
การศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นนักเรียนนักศึกษาเพศหญิง จํานวน 267 คน ซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน ปวช.2 
แผนกที่ศึกษาแผนกพานิชยกรรม นักเรียนนักศึกษาสวนใหญมีจํานวนของคาใชจายจํานวน 201 – 500 บาท ซึ่งสถานภาพทาง
ครอบครัวของนักเรียนนักศึกษาเพศหญิงผูปกครองมีสถานภาพสมรส  

2. พฤติกรรมการออมพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพชรบูรณ์ จากการศึกษาพบวา นักเรียนนักศึกษาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจํานวน 300 คน มีความถี่ในการออมเงินสวนใหญ
จะออมเป็นสัปดาห์มีความถี่ในการออม 2 ครั้งตอสัปดาห์ การออมเงินตอครั้งมีจํานวนเงินฝากตอครั้งในจํานวนนอยกวาหรือเทากับ 
50 บาท โดยการใชบริการสวนใหญจะเป็นการฝากเงิน โดยมีลักษณะการออมโดยการแบงเงินท่ีมีเป็นรายไดสวนหนึ่งไวออม และมี
เปูาหมายการออมเพื่อมีเงินเก็บไวใชในอนาคต  

3 ลักษณะทั่วไปมีผลตอเปูาหมายการออมของนักเรียนนักศึกษา โดยสวนใหญลักษณะทั่วไปประกอบดวย เพศ ระดับ
การศึกษา แผนก คาใชจายของนักเรียน สถานภาพของครอบครัว อาชีพผูปกครอง และรายไดของผูปกครอง สงผลการออมใหกับ
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ มีเปูาหมายการออมเงินเพื่อมีเงินเก็บไวใช
จายในอนาคต 

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการออมเงิน, ธนาคารโรงเรียน 
  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
2 ผศ.ดร., อาจารย์ที่ปรกึษา หลักสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอร์ทเทริ์น 
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Abstract 
The purpose of this study was 1. to study the saving behavior of students of private vocational college 

students 2.To compare the saving behavior of students in Phetchabun Information Technology College, 
classified by personal factors. A Study of Money Saving Behavior of Private Vocational College Students: A 
Case Study of Phetchabun School of Information Technology Bank Bueng Sam Phan Subdistrict Bueng Sam 
Phan District Phetchabun Research tools The instrument used in the research was a questionnaire and the 
statistical questionnaire used for data analysis, namely the questionnaire and the statistical analysis. Program 
By using frequency, mean, and standard deviation The researcher was prepared from literature review, 
compilation of theoretical documents. And related research The results showed that A Study of Money 
Saving Behavior of Private Vocational College Students: A Case Study of Phetchabun School of Information 
Technology Bank: 

General population characteristics of students who are members of the School Bank of Phetchabun 
College of Information Technology. Most of the respondents were 267 female students, who were studying at 
the vocational certificate level 2, the study department, the commercial department. Most of the students have 
expenses in the amount of 201 - 500 baht. The family status of the female students, parents with marital status 

1. Saving behavior, money saving behavior of students in private vocational college, College 
Phetchabun Information Technology From the study found that Most of the 300 respondents There is a 
frequency of saving, most will save in a week, with a frequency of saving 2 times per week Each time savings is less 
than or equal to 50 baht per deposit Baht by using the service, most are deposits By having the characteristic of 
saving by dividing the money that is part of the income to save And with the goal of saving money for future use 

2. General characteristics affecting student savings goals Most of the general   characteristics include 
gender, education level, department, student expenses. Family status Parental careers And income of 
parents Result in savings for students, private vocational schools, private colleges Phetchabun Information 
Technology The goal is to save money in order to have money to keep spending in the future. 

 
Keyword: Money Saving Behavior, Bank school 
 
บทนํา  

ปัจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญกับสถานการณ์เสี่ยงในหลาย ๆ ดาน ทั้งการถดถอยทางเศรษฐกิจการเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ อีกท้ังภัยทางธรรมชาติก็ทวีความรุนแรงมากข้ึน สถานการณ์เหลานี้ทําใหการดํารงชีวิตมีความยากลําบากมาก
ขึ้น อาหารและผลิตภัณฑ์ตาง ๆ มีราคาสูงขึ้น คาครองชีพเพิ่มข้ึนกระแสการโฆษณาสินคากลับยิ่งกระตุนใหวัยรุนไทยมีคานิยมแบบ
วัตถุนิยมเพิ่มมากข้ึน หากวัยรุนไมระมัดระวังในการใชจาย อาจทําใหประสบปัญหาทางดานการเงิน การเรียนรูวิธีการใชจายอยาง
ประหยัด รูจักการออมเงิน จะทําใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข นอกจากนั้นแลวการกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ  วัยรุนใน
วันน้ีจะเป็นกําลังหลักในการหาเลี้ยงท้ังผูสูงวัยและเด็กท่ียังไมสามารถเลี้ยงดูตัวเองได การปลูกฝังเยาวชนใหมีความรูและทัศนคติที่
ดีตอการออมตั้งแตยังเป็นนักศึกษา เป็นประเด็นที่มีความสําคัญ เพราะเมื่อสําเร็จการศึกษาออกไปทํางานแลว จะสามารถจัดการ
กับรายไดของตนเองได ทําใหไมมีปัญหาทางการเงิน เงินออมไมเพียงแตจะสรางความมั่นคงสวนบุคคล แตยังชวยลดการกูยืม
เงินตราจากตางประเทศที่นํามาลงทุนในโครงการตาง ๆ ซึ่งจะทําใหเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอยางแข็งแกรง จึงควรมีการ
ปลูกฝังใหเยาวชนคนรุนใหมไดตระหนักถึงความสําคัญของการออมซึ่งเป็นทักษะสําคัญในการใชชีวิต การศึกษาถึงปัจจัยที่สงผลตอ
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พฤติกรรมการออมของนักศึกษา จะทําใหไดขอมูลที่เป็นประโยชน์ในการสงเสริมพฤติกรรมการออม กอนที่นักศึกษาจะเรียนจบไป
เป็นอุปทานแรงงานในระบบเศรษฐกิจในอนาคต (เฉลียง ปานพรหมมาศ, 2560) 

การออม (Saving) เป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญ ซึ่งเป็นลักษณะของการแบงรายไดสวนหนึ่งสําหรับวัตถุประสงค์ตางๆ เชน 
เพื่อไวใชจายในอนาคต เผื่อเวลาฉุกเฉิน หรือเพื่อใชในสิ่งที่อยากไดหรืออยากทําเป็นตน เรื่องของการออมกับนักศึกษาเป็นสิ่งที่ควร
ใหความสําคัญ แตเนื่องจากปัจจุบันคานิยมในการบริโภคนิยมและวัตถุนิยมไดเพิ่มมากขึ้นในกลุมนักศึกษา ซึ่งไมเพียงเฉพาะการ
บริโภคตามความจําเป็นและพอเพียงในการดํารงชีพเทานั้น แตกลายเป็นการบริโภคเกินความจําเป็นทําใหเกิดการขนขวายอยากมี
อยากไดในสิ่งที่นํามาซึ่งตอบสนองความสะดวกสบาย เชน การจายชื้อโทรศัพท์มือถือ เสื้อผาและเครื่องประดับ เขารานอาหารชาบู 
จายซื้อสินคาตางๆ ในหางสรรพสินคามากกวาการเดินตลาดโดยทั่วไป เป็นตน จากผลการสํารวจพฤติกรรมการบริโภคของ
นักศึกษา พบวา หมวดรายจายเพื่ออุปโภคและบริโภคสูงเป็นอันดับแรก คือ มีจํานวนเงินเฉลี่ย อยูที่ 3,977.73 บาทตอเดือน 
รองลงมาคือหมวดที่อยูอาศัย หมวดคาใชจายเพื่อการศึกษา ตามลําดับ (สิรินุช ค าบุญเรือง.2554) และจากผลการสํารวจ
พฤติกรรมการจัดการการเงินสวนบุคคล พบวา ในกลุมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา มีรายไดเฉลี่ย 3,000 บาทตอเดือน และมีรายจาย
เฉลี่ย 100 บาทตอวัน ในดานการบริโภคมีขอคนพบที่นาสนใจคือการ ที่นักเรียน นักศึกษามีพฤติกรรมการบริโภคที่คอนขาง
ฟุุมเฟือยเกินความจําเป็น โดยพิจารณาจากรอยละ 90 มีโทรศัพท์มือถือใช และมีคาใชจายเกี่ยวกับคาโทรศัพท์มือถือเฉลี่ย 350 
บาทตอเดือน และคิดจะเปลี่ยนโทรศัพท์ภายใน 1 ปี ถึงรอยละ 41 และพบวานิสิตนักศึกษาเพียงรอยละ 34 ที่มีการออมเงิน เฉลี่ย
เดือนละ 500 บาท โดยการหยอดกระปุก (โครงการสํารวจพฤติกรรมการใชจายเงินของเยาวชนรวมกับตลาดหลักทรัพย์ (Money 
Watch, 2549) 

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ โดยสวนใหญมีฐานะทางครอบครัวอยูในระดับปานกลางถึง 
ยากจน ครอบครัวโดยสวนใหญประกอบอาชีเกษตรกรรม นักเรียนนักศึกษาสวนมากกูยืมเงินจากกองทุนเพื่อการศึกษาเป็นสวน
ใหญในรูปของ กยศ. รอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด ขอมูลการกูยืมเงินของ‛กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา วิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์) ปีการศึกษา “นักศึกษา 2560 และจากการสังเกตพฤติกรรมโดยรวมนักศึกษาบางรายมีการใช
จายเงิน ( ตามคานิยมที่เกินวัยและฐานะในขณะที่ยังไมสามารถหารายไดไดดวยตัวเอง มีการใชจายอยางอิสระจึงทําให  ไมเห็นถึง
ความสําคัญของการออม 

ดังนั้น ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน : 
กรณีศึกษาธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ เนื่องจากการที่นักเรียนนักศึกษามีรายไดที่แตกตางกัน และ
สิ่งจูงใจตางๆ จากสภาพสังคมเศรษฐกิจและอื่นๆ สงผลตอพฤติกรรมการออมเงินของนักศึกษาอยางไร  ผลการวิจัยเพื่อนําไปใชเป็น
แนวทางในการกําหนดรูปแบบการออมใหกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์และธนาคารออมสินในรูปแบบการออมเงิน
ระดับอาชีวศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์โดยจําแนกตาม

ปัจจัยสวนบุคคล 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม  
 เงินออม หมายถึง สวนของรายไดที่เหลืออยู หรือท่ีกันเอาไวไมนาํมาใชจายในการบริโภคและอุปโภคในปัจจุบัน โดยมี
จุดประสงค์เพื่อเก็บไวใชจายในอนาคต เชน ในยามปุวยไข เมื่อแกชราหรือลงทุน เป็นตน 

เปูาหมายของเงินออมเงินออมเป็นปัจจัยท่ีจะทําใหเปูาหมายซึ่งบุคคลกําหนดไวในอนาคตบรรลุ 
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จุดประสงค์ เชน กําหนดเปูาหมายไววาจะตองมีบานเป็นของตนเองในอนาคตใหได เงินออมจะเป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดเปูาหมาย
ที่วางไวเป็นจริงข้ึนมาได (กระทรวงการคลัง, 2557) 

หลักการออมผูบริโภคสวนมากมีความคิดที่จะออมทรัพย์เพื่อไวใชจายในอนาคตแตมีเฉพาะบางคนเทานั้นท่ีสามารถจะทํา
การออมทรัพย์ดังที่ตนปรารถนาได ฉะนั้น ผูบริโภคควรจะตองรูจักวิธีการออมทรัพย์ที่จะกอใหเกิดประโยชน์ตอตนเอง และตอ
ระบบเศรษฐกิจสวนรวม ซึ่งผูบริโภคจะตองปฏิบัติตามหลักการออมทรัพย์ 3 ประการ 

วัตถุประสงค์ของการออม 
1. สรางหลักประกันชีวิตในระหวางยังทํางานและความมั่นคงทางดานการเงิน 
2. เพื่อใหมีเงินไวใชในวัยชราไมเป็นภาระตอลูกหลานและสังคม 
3. เพื่อไวใชทางดานการศึกษาในการนํามาสรางความกาวหนาในหนาท่ีการงานและสรางเงินในอนาคต 
4.. เพื่อไวเป็นมรดกใหลูกหลานและสังคม 
5. เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพ 
6. เพื่อไวใชจายนอกเหนือจากรายจายประจํา 
7. เพื่อไวใชยามฉุกเฉินและยามเจ็บปุวย 

ประโยชน์ของการออม 
1. ประโยชน์ตอตนเอง 
2. ประโยชน์สวนรวม 

2.ความเป็นมา,ความหมาย,ลักษณะการดําเนินงานธนาคาร 
กิจกรรมการออม เป็นสวนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม ใหมีพื้นฐานการออมในทุกชวงวัย ธนาคารออมสินจึงมี

บทบาทในการสงเสริมการออมใหสังคมไทย รูจักพื้นฐานการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง จึงจัดกิจกรรมที่มุงเนนปลูกฝังนิสัยรักการ
ออมใหแกเกและเยาวชนโยเช่ือมั่นวาหากคนไทยมีจิตสํานึกรักการออมตั้งเยาว์วัย ก็จะสงผลใหเติบเป็นผูใหญที่เห็นความสําคัญของ
การออม และรูจักการใชจายอยางเหมาะสม สามารถพ่ึงตนเองในอนาคต จึงจัดใหมีธนาคารโรงเรียนและสถาบันการศึกษา โดยเริ่ม
ป าเนินการตั้งแตปี 2541 ธนาคารโรงเรียนเป็น เป็นการจําลองธนาคารออมสินสาขาไวในโรงเรียน และมีนักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ เป็นผ้ําเนินการ ธนาคารออมสินสาขา ซึ่งมีหนาที่เป็นพี่เลี้ยง ให   คําแนะนํา ดูแล  ในการดําเนินการธนาคารโรงเรียน 
(วารสารออมสินเพื่อชุมชน.2551:13) การออมเงินตองมีนโยบายที่เกี่ยวของกับการออมทรัพย์พระราชบัญญัติและนโยบายที่
เกี่ยวของกับการประหยัดและอออม 

3.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี (2550) ไดสรุปประเด็นพระราชดํารัชของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ พระองค์ทรงมีพระราช

ดํารัสในวันท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ.2540 ซึ่งเป็นขอคิดและขอแนะนําที่สําคัญไดดังนี้ การเป็นเสือนั้นไมสําคัญ สําคัญที่ประชาชนควรมี
เศรษฐกิจแบบพออยูพอกิน หรือการทําโครงการใดๆ ตองทําดวยความรอบคอบอยาโตเกินไป นอกจากนี้แนวพระราชดําริยังมีการ
ประยุกต์ใชในหลาย หนวยงาน โดยเฉพาะในภาเกษตรกรรม เมื่อมีหลายฝุายนําไปใชก็เกิดความเขาใจกันมากขึ้น โดยสรุป  7 เชน 
พอพียง คือพออยูพอกิน ไมฟุุมเฟือยหรือหรูหราเกินไป แตใหมีความพอเพียง แตถึงแมบางสิ่ง บางอยางจะดูสิ้นเปลือง แตนาจะทํา
ใหมีความสุขก็นาจะมีไวครอบครองได ถาคนภายในประเทศเพียง จํานวนหนึ่งในสี่ของจํานวนคนทั้งหมด รูจักทําอะไรดวยความ
อะลุมอลวย ทําอะไรดวยเหตุผลและผลก็ เป็นเศรษฐกิจพอเพียงและคนจะมีความสุข กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กรอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยูภายใตกรอบแนวคิด ‛3 หวง 2 เง่ือนไข“ กลาวคือ 3 หวง ประกอบไปดวย ความ
พอประมาณ ความมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุมกันท่ีดีในตัว โดยที่ท้ังหมดนั้นอยูภายใต 2 เงื่อนไข คือ การมีความรูและคุณธรรม สา
มารดําเนินกิจกรรมดานตางๆ อยางสมดุล สามารถจําแนกไดดังนี้ ที่มา: สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์. ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจ
พอเพียง, 2551  
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4.แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่าย 
ดังนั้นจึงตองมีการพิจารณาวาจะใชเงิน เพือ่สวนตางๆ เหลานี้แตละสวนมากนอยเพียงใด การที่สามารถประหยัดเงินจาก

การซื้อหาสินคาและ บริการไดจึงเทากับวามีรายไดเพิ่มขึ้นและสามารถที่จะนําไปใชประโยชน์ในสวนอื่นๆตอไปได  การบริโภคนั้น 
โดยนิยาม หมายถึง การใชเงินเพื่อสินคา และบริการใดๆ ก็ตามในปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อสนองความตองการของบุคคล  

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พอเพียง 
 ความไมพอเพียงตอความตองการในสิ่งตางๆที่เป็นสิ่งเราเยายวนใหหลงใหลพฤติกรรมของมนุษย์ตกอยู  ในความไม
พอเพียงก็จะทําใหชีวิตเกิดความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของสิ่งแวดลอมที่แปรเปลี่ยนไป ตามสมัยนิยมที่การบริโภคอุปโภคอยูบน
ความเสี่ยงทําใหพฤติกรรมในการบริโภคโดยเฉพาะการบริโภค สินคาที่เลียนแบบการบริโภคเพื่อใหเกิดความรูสึกวาตนมีความเทา
เทียมคนอื่นซึ่งจะทําใหเกิดพฤติกรรม ที่ไมพอประมาณนําไปสูการตัดสินใจที่ขาดซึ่งเหตุผลอันทําใหใหการใชจายของคนขาดการ
ยับยั้งช่ังใจจึง เกิดความเสี่ยงและความผันผวนในการบริโภคเพราะรายไดไมสมดุลกับรายจายรายไดนอยและรายจายมาก ทําให
พฤติกรรมการใชจายเป็นพฤติกรรมที่ไมพอประมาณแบบจมไมลงที่เป็นพฤติกรรมเลียนแบบผูบริโภค   
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
  
          ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)          ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1   กรอบแนวคิดในการวิจัย 

พฤติกรรมการออมเงิน 
ของนักเรียนวิทยาลัย 
อาชีวศึกษาเอกชน 

ลักษณะส่วนบุคคล 
1. เพศ  
2. ระดับชั้น 
3. แผนก 
4. รายจาย 
5. สถานภาพผูปกครอง 
6. อาชีพผูปกครอง 

7. รายไดของครอบครัว 

 
พฤติกรรมการออม 

1.ระยะเวลาที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียน 
2.ความถี่ในการเขาไปใชบริการของธนาคารโรงเรียน
เฉลี่ยสัปดาหล์ะกี่ครั้ง 
3.จํานวนเงินฝากกับธนาคารโรงเรยีนตอครั้ง/ บาท 
4.บริการที่ใชในธนาคารโรงเรียน 
5.ปัจจุบันนักเรียนมีลักษณะการออมอยางไร 
6.เปูาหมายในการออมเงินกับธนาคารโรงเรียนวิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ ์
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุมนักเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคาร โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพชรบูรณ์ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากทราบจํานวนประชากรซึ่งเป็นนักเรียน มีจํานวน 1,200  คน (ขอมูล                
จากฝุายทะเบียน วทพ.2562) จึงใชการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้โดยเปิดตาราง Taro Yamane               
(พิมพา หิรัญกิตติ 2552 : 139)  โดยกําหนดระดับความเช่ือมั่นอยูที่ รอยละ 95 และกําหนดระดับความผิดพลาดไมเกินรอยละ 5  

ขนาดของกลุมตัวอยางที่ไดจากการคํานวณเทากับ 300 ตัวอยาง ทั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บตัวอยางสํารองเพิ่มอีกจํานวน 
10 ตัวอยาง เพื่อเป็นการปูองกันความผิดพลาดจากการเก็บตัวอยางและปูองกันการตอบแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ์ ดังนั้นจึงมีกลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาท้ังหมด 310 ตัวอยาง 
 
เคร่ืองท่ีใช้ในการวิจัย 

สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือที่ใชในงานวิจัยโดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire)                 
ซึ่งสวนหนึ่งไดสรางจากการทบทวนวรรณกรรมรวมถึงการศึกษาคนควาแนวความคิดจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยแบงออกเป็น 
3 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสวนบุคคล  
สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของนักเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพชรบูรณ์ 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษา พฤติกรรมการออมของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน: กรณีศึกษาธนาคารโรงเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ซึ่งไดเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 267 คน โดยใชแบบสอบถามเป็น

เครื่องมือ ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยาง เป็นรายบุคคลดวยวิธีการสุม โดยใหผูตอบแบบสอบถาม
ดวยตนเอง และดําเนินการตามขั้นตอนการประมวลขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์  

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นแหลงขอมูลเพื่อใชประกอบการวิจัย โดยคนควาจากหนังสือ ตําราที่เกี่ยวของ 
วิทยานิพนธ ์เอกสารงานวิจัยตาง ๆ เป็นแนวทางประกอบการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลแลวผูศึกษานําแบบสอบถามมาคัดแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณ์ออก  แลวนําขอมูลจาก

แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มาประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์ นําเสนอ และสรุปผลการศึกษา สถิติที่ใชใน
การวิเคราะห์ขอมูล มีดังนี ้

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
  สวนที่ 1 วิเคราะห์ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน : กรณีศึกษาธนาคาร

โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์  สถิติที่ใช คือ คือ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

  สวนที่ 2 วิเคราะห์ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน : 
กรณีศึกษาธนาคารโรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ สถิติที่ใช คือ แจกแจงความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 แสดงความถี่และรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

รายการ ค่าความถี่ ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
43 
267 

 
14 
86 

ระดับชั้นของนักเรียน 
    ปวช.1 
    ปวช.2 
    ปวช.3 
    ปวส.1 
    ปวส.2 

 
115 
127 
21 
28 
19 

 
37 
41 
7 
9 
6 

แผนก 
    พาณิชกรรม 
    อุสาหกรรม 
    บริหารธรุกิจ 
    เทคนิคยานยนต ์

 
258 
19 
27 
6 

 
83 
6 
9 
2 

ค่าใช้จ่ายของนกัเรียน 
    ต่ํากวา200 
    201-500 
    501-1000 
    1,001 ขึ้นไป 

 
46 
164 
92 
8 

 
15 
53 
30 
2 

สถานภาพผู้ปกครองของนักเรียน 
    สมรม 
    หยา 
    หมาย 
    อื่นๆ 

 
155 
105 
40 
10 

 
50 
34 
13 
3 

อาชีพผู้ปกครองของนักเรียน 
    ธุรกิจสวนตัว 
    รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
    เกษตรกร 
    อื่นๆ 

 
124 
89 
71 
26 

  
40 
29 
23 
8 

รายได้ของผู้ปกครอง 
    10000-15000 
    15,001 – 20,000 
    20,001 – 30,000 
    30,001 ข้ึนไป 

 
157 
104 
40 
9 

 
50 
34 
13 
3 
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แสดงที่ 2 ความถี่และร้อยละการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการออมเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายการ ค่าความถี่ ร้อยละ 

ระยะเวลาเป็นสมาชกิ 
    นอยกวา 1 ปี 
    2 ปี 
    3 ปี 
    มากกวา 3 ปี 

 
56 
213 
25 
16 

 
18 
69 
8 
5 

ความถี่ในการใช้บริการของนักเรียน 
    1 ครั้ง/สัปดาห ์
    2 ครั้ง/สัปดาห ์
    3 ครั้ง/สัปดาห ์
    อื่นๆ 

 
21 
131 
158 
0 

 
7 
43 
51 
0 

จํานวนเงินฝากต่อคร้ังของนกัเรียน 
    ไมเกิน 50 บาท 
    51 - 100 บาท 
    101 –200 บาท 
    201 – 500 บาท 
    501 บาทขึ้นไป 

 
210 
57 
3 
40 
0 

 
68 
18 
1 
13 
0 

บริการที่ใช้ของนักเรียน 
    ฝาก 
    ถอน 
    เปิดบัญชีใหม 
    ปิดบัญชี 
    สมุดหาย 

 
261 
49 
0 
0 
0 

 
84 
16 
0 
0 
0 

ลักษณะการออมของนกัเรียน 
     แบงเงินท่ีเป็นรายไดสวนหน่ึงไวออม 
     นําเงินที่เหลือจากกใชจายมาออม 
     นําเงินที่ไดทั้งหมดมาออมแลวคอยถอนไปใชที่หลัง 
     มีเงินเมื่อใดก็คอยมาออม 

 
124 
108 
0 
78 

 
40 
35 
0 
25 

เปูาหมายในการออมของนักเรียน 
    เพื่อซื้อของใชสวนตัว เชนอุปกรณ์การเรยีน 
    เพื่อมีเงินเก็บไวใชในอนาคต 
    เพื่อไดดอกเบี้ยจาก เงินตนเพิ่มขึ้น 
    เพื่อปูองกนัการสูญหาย 

 
147 
151 
9 
3 

 
47 
49 
3 
1 
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ตารางที ่4.3 แสดงความถี่และร้อยละของข้อมูลทั่วไปต่อเปูาหมายในการออมของนักเรียน 

 
 
 
 

รายการ 

ความถี่ ร้อยละ 

เพื่
อซื้

อข
อง

ใช
้ส่ว

นต
ัว 

เพื่
อม

ีเงิน
เก

็บไ
ว้ใ

ช้ใ
นอ

นา
คต

 

เพื่
อไ

ด้ด
อก

เบ
ี้ยจ

าก
เงิน

ต้น
เพิ่

มข
ึน้ 

เพื่
อป

ูอง
กัน

กา
รส

ูญ
หา

ย 

เพื่
อซื้

อข
อง

ใช
้ส่ว

นต
ัว 

เพื่
อม

ีเงิน
เก

็บไ
ว้ใ

ช้ใ
นอ

นา
คต

 

เพื่
อไ

ด้ด
อก

เบ
ี้ยจ

าก
เงิน

ต้น
เพิ่

มข
ึน้ 

เพื่
อป

ูอง
กัน

กา
รส

ูญ
หา

ย 

เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
20 
125 

 
21 
131 

 
1 
8 

 
1 
3 

 
46 
47 

 
50 
49 

 
2 
3 

 
2 
1 

ระดับชั้นของนักเรียน 
    ปวช.1 
    ปวช.2 
    ปวช.3 
    ปวส.1 
    ปวส.2 

 
55 
60 
10 
13 
9 

 
56 
62 
10 
14 
9 

 
3 
4 
1 
1 
1 

 
1 
1 
0 
0 
0 

 
48 
47 
48 
46 
48 

 
48 
49 
47 
50 
48 

 
3 
3 
5 
4 
4 

 
1 
1 
0 
0 
0 

แผนก 
    พาณิชกรรม 
    อุสาหกรรม 
    บริหารธุรกิจ 
    เทคนิคยานยนต์ 

 
121 
9 
13 
3 

 
126 
9 
13 
3 

 
8 
1 
1 
0 

 
3 
0 
0 
0 

 
47 
47 
48 
50 

 
49 
47 
48 
50 

 
3 
6 
4 
0 

 
1 
0 
0 
0 

ค่าใช้จ่ายของนักเรียน 
    ต่ํากวา200 
    201-500 
    501-1000 
    1,001 ขึ้นไป 

 
22 
77 
43 
4 

 
22 
80 
45 
4 

 
1 
5 
3 
0 

 
0 
2 
1 
0 

 
48 
47 
47 
50 

 
48 
49 
49 
50 

 
2 
3 
3 
0 

 
0 
1 
1 
0 

สถานภาพผู้ปกครองของนักเรียน 
    สมรม 
    หยา 
    หมาย 
    อื่นๆ 

 
73 
49 
19 
5 

 
76 
52 
20 
5 

 
5 
3 
1 
0 

 
1 
1 
0 
0 

 
47 
47 
48 
50 

 
49 
49 
50 
50 

 
3 
3 
2 
0 

 
1 
1 
0 
0 

อาชีพผู้ปกครองของนักเรยีน 
    ธุรกิจสวนตัว 
    รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

 
58 
42 

 
61 
44 

 
4 
3 

 
1 
0 

 
47 
47 

 
49 
49 

 
3 
4 

 
1 
0 
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    เกษตรกร 
    อื่นๆ 

33 
12 

35 
13 

2 
1 

1 
0 

46 
46 

49 
50 

3 
4 

2 
0 

รายไดข้องผู้ปกครอง 
    10000-15000 
    15,001 – 20,000 
    20,001 – 30,000 
    30,001 ขึ้นไป 

 
73 
49 
19 
4 

 
77 
51 
20 
5 

 
5 
3 
1 
0 

 
2 
1 
0 
0 

 
46 
47 
48 
47 

 
49 
49 
50 
53 

 
4 
3 
2 
0 

 
1 
1 
0 
0 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  กรณีศึกษาธนาคารโรงเรียน วิทยาลัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ ประชากรที่ไดทําการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวะศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเพชรบูรณ์ โดยผูวิจัยใชขนาดของกลุมตัวอยาง 300 ตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล คือ  
แบบสอบถามที่ผูวิจัยเป็นผูสรางขึ้นเอง การวิเคราะห์ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกอัตราสวนรอยละและการแจกแจงความถี่ สวน
การวิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณใชสถิติ Ordinal logistic regression และ Multinomial logistic regression สรุปอภิปรายไดดังนี้ 
  1 ลักษณะประชากรจากผลการศึกษาพบวา เพศ ระดับการศึกษา แผนก คาใชจาย สถานภาพผูปกครอง อาชีพผูปกครอง 
รายไดครอบครัว สงผลใหประชากรมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ ศุภฤกษ์มณีลาภ พุธิตา สีสังข์ มนธยา จู
บุญสง วนัสนนท์ มีเวชสม ภูนิสตา ปานเจริญ ภัทรียา จินดากุล ธราภรณ์สาระสุข ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออมของ
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 1 และช้ันปีท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี พบวา พฤติกรรมการออมของ
นักเรียนนักศึกษา มีการจัดสรรเงินกอนใชจายมีการวางแผนสะสมเงินไดใชในอนาคต มีการจัดสรรเงิน ออกเป็นสวน ๆ โดยเก็บเป็น
เงินออมกอนใชจาย มีพฤติกรรมการนําเงินหลังจากการใชจายเก็บเป็นเงินออม  และเมื่อมีเงินไมเพียงพอตอการใชจาย มักนําเงิน
ออมออกมาใชเพราะเป็นการออมเงินในระยะสั้นท่ีสามารถทําได นักเรียนนักศึกษาสวนใหญมีคาใชจายสําหรับการบริโภค มากท่ีสุด 
รองลงมา คือ ซื้อสินคาและบริการ ดานสุขภาพ การศึกษา การเดินทาง และ คาใชจายอื่น ๆ จึงเป็นอีกสาเหตุที่ทําใหนักเรียน
นักศึกษาไมมีรายรับสวนตัวสุทธิเหลือเพื่อการออม 
 2. พฤติกรรมการออม จากผลการศึกษาตอพฤติกรรมการออมของนักเรียนนักศึกษา สวนใหญ ขอ ง ระยะเวลาเป็น
สมาชิกระดับการศึกษา ความถี่ในการใชบริการ จํานวนเงินฝากตอครั้ง บริการที่ใช ลักษณะการออม ลักษณะการออม พบวา 
นักเรียนนักศึกษาสวนใหญมีความถี่ในการฝากนอย และมีเงินออมจํานวนนอยกวาหรือเทากับ 50 บาทตอครั้งในการออม แตสวน
ใหญแลวนักเรียนนักศึกษาจะมาใชบริการฝากเงิน ซึ่งมีลักษณะในการออมโดยการแบงเงินที่เป็นรายไดสวนหนึ่งไวฝาก โดยจะมี
เปูาหมายในการออมเพื่อมีเงินเก็บไวใชในอนาคต 

3. ลักษณะทั่วไปมีผลตอเปูาหมายการออมของนักเรียนนักศึกษา โดยสวนใหญลักษณะทั่วไปประกอบดวย เพศ ระดับ
การศึกษา แผนก คาใชจายของนักเรียน สถานภาพของครอบครัว อาชีพผูปกครอง และรายไดของผูปกครอง สงผลการออมใหกับ
นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์ มีเปูาหมายการออมเงินเพื่อมีเงินเก็บไวใช
จายในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 -หนวยงานควรมีการสงเสริมการออมและแนวทางวิธีการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในชีวิตประจําวัน เพื่อสรางนิสัย
การใชจายแบบพอเพียงและการประหยัดอดออม เพื่อเพิ่มรายไดแลวลดคาใชจาย และไมกอหนี้ในอนาคต 
 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
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 - การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของกลุมตัวอยางอื่นเพิ่มเติม เพื่อทําการ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของกลุมตัวอยาง 
 - การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพ ลักษณะที่แตกตางกันขึ้นมีความรู ความตะหนัก และความสนใจเรื่อง
การออมและวางแผนทางการเงินสวนบุคคลที่แตกตางกันหรือเหมือนกันอยางไร 
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การเสริมสร้างภูมิความรู้ทางบัญชีเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเยาวชนในเขต อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

Enhancing Accounting Wisdom for Changing Spending Behaviors Based on the Sufficiency 
Economy Philosophy of Youth In the Bueng Sam Phan district Phetchabun Provinc 

 
กําไรทอง  อรรถสัตย์1 และสิรินี ว่องวิไลรัตน์2 

Kamraitong  Attasat and Sirinee Wongwilairat 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับภูมิปัญญาทางบัญชี ปัจจัยแวดลอม และพฤติกรรมการ ใชจายตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ใช แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เป็นเยาวชนอยูในเขตอําเภอ บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ท่ีมีอายุระหวาง 14-19 ปี จํานวน 359 คน โดย
ทําการสุมตัวอยางแบบสุมอยาง งาย วิเคราะห์ขอมูลโดยหาคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  และ One-way 
ANOVA   
 ผลการวิจัยพบวา เยาวชนในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์สวนใหญมีระดับภูมิปัญญาทางบัญชีในดานการ รับรู
ความสําคัญของการบัญชี ดานทักษะปฏิบัติในการจดบันทึก ดานทักษะการคิดและวิเคราะห์ตาม หลักบัญชี และดานการ
ประยุกต์ใชในชีวิตประจําวัน อยูในระดับปานกลาง เชนเดียวกับพฤติกรรมการใช จายตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงอยูในระดับปานกลาง โดยดานที่มีคาเฉลี่ยรวมมาก ท่ีสุดคือ ดานความพอประมาณ รองลงมาคือ ดานความมีภูมิคุมกันที่ดี 
และดานที่คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ดานความมีเหตุผล สวนผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการตามแนวคิดหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนจําแนกตามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล พบวา เยาวชนที่อยูในสถานศึกษา ตางกัน ชวงเวลาที่ไดรับเงิน
ตางกัน และสถานที่พักขณะเรียนตางกัน มีพฤติกรรมการใชจายแตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ทั้งนี้ผลการวิจัย
สามารถสรุปเป็นขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ สถาบันการศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ใหกับ
เยาวชนในการ เสริมสรางความรูเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายโดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    
 
คําสําคัญ : ภูมิปญัญาทางบัญช,ี พฤติกรรมการใชจาย, เยาวชน 
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Abstract 
 This research aims to study the level of accounting Wisdom, environmental factors and the spending 
behaviors based on sufficient economy of youths in Bueng Sam Phan District, Phetchabun Province 
categorized by personal information. A questionnaire was used as an instrument to accumulate data from 
subjects that were 359 youths in Bueng Sam Phan District, Phetchabun Province, within age range of 14-19 
years old. The subjects were simply random sampling. Data were analyzed by using percentage, means, 
standard deviations, t-test and One-way ANOVA.    
 The result was found that most youths in Phetchabun Province had the level of accounting wisdom 
in perception of the importance of accounting, the practical skills in taking notes, the accountancy and 
analysis skills, and the application in daily life were on the middle level as same as the spending behaviors 
based on sufficient economy was on middle level too. The term with highest mean was modesty. Next, was 
good immunity and the term with lowest mean was reasonability, respectively. After analyzing and comparing 
spending behaviors based on sufficient economy of youths and categorized by personal information including 
gender, age, educational institution, period of receiving expenditure, monthly amount and break location 
while studying, the researcher found that youths in different educational institutions, receiving different 
amount of money in different time and different break locations, had different spending behaviors with 
statistical significance at 0.05. However, the study result could be concluded as suggestions for further 
development that educational institutions and relevant facilities might arrange as activities that are beneficial 
to youths for enhancing knowledge on how to adapt spending behaviors by implementing principles of 
sufficient economy. 
 
Keywords: accounting wisdom, spending behavior, youth 
 
บทนํา 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานหลัก ‛ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง“ แกสํานักงาน คณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เมื่อปี พ.ศ.2542 ซึ่งมีสาระสําคัญวา ‛เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ช้ีถึงแนวทางการดํารงอยูและ
ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึงความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมี ผลกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ท้ังนี้จะตองอาศัยความรู  ความรอบครอบและความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการ
ตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และใหมีความรอบรูที่ 
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุสังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเป็นอยางดี“(สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)   

ในสภาวะการเศรษฐกิจของประเทศปัจจุบันปัญหาเศรษฐกิจมีความไมแนนอน เกิดการผันแปร อยูตลอดเวลาเป็นไปตาม
กระแสการเปลี่ยนแปลงของกระแสเศรษฐกิจโลก ซึ่งสงผลกระทบตอ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยอยางตอเนื่องดังที่ไดกลาว
มาแลวขางตน จึงไดมีการรณรงค์สงเสริม ใหประชาชนหันมายึดแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทานใหพสกนิกรนําไปเปน็แนวทางปฏิบัติ ซึ่งไดมีการนําไปปฏิบัติทั้งในระดบั ครัวเรือน 
ชุมชน  และในการรบริหารประเทศของรัฐบาล  
 จากปัญหาทางดานเศรษฐกิจครัวเรือนมีภาวะหนี้สินเพิ่มขึ้นดังที่ไดกลาวมา ทําใหมีความ จําเป็นตองหาเงินเพื่อมา
แกไขภาวะหนี้สินตาง ๆ ไมวาจะเป็นหนี้ในระบบ หรือหนี้นอกระบบ โดยเฉพาะการกูเงินนอกระบบ ถึงแมจะมีภาวการณ์เสีย
ดอกเบี้ยที่สูงถึงรอยละ 10 ถึง 20 ก็ตาม เพราะ ความจําเป็นเพื่อนํามาใชจายในชีวิตประจําวัน ซึ่งทําใหเกิดภาวะหนี้สินผูกพัน
อยางหลีกเลี่ยงไมได  สภาพการณ์ดังกลาวทําใหสงผลตอคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต ดวย
เหตุนี้ผูวิจัยเห็นวาถาปัญหานี้  ยังคงดําเนินอยูและลุกลามตอไป อาจจะสงผลเสียตอผลการ ปฏิบัติงานและการดําเนิน
ชีวิตประจําวันในอนาคตไดซึ่งจะทําใหประสิทธิภาพ และคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในเขตดุสิตลดลงทั้งนี้เพราะประชาชน
เหลานี้ลวนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสําคัญตอการ พัฒนาชุมชน  สังคม และประเทศชาติ  
 ดังนั้นผูวิจัย มีความเห็นสอดรับกับแนวนโยบายของรัฐที่จะนํา แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
มาเป็นแนวทางในการชวยแกไขปัญหา และดวย เหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาภูมิปัญญาทางบัญชีปัจจัย
แวดลอม และพฤติกรรมการใช จายตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ เพื่อเป็น แนวทางการเสริมสรางภูมิปัญญาทางบัญชีเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายตามแนวคิดเศรษฐกิจ 
พอเพียง โดยมุงหวังจะปลูกฝังใหเยาวชนเกิดความสํานึกในดานความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมี ภูมิคุมกันที่ดี ซึ่งจะ
สงผลใหการดําเนินชีวิตในอนาคตเกิดความยั่งยืน มั่นคง สมดุลในระยะยาว และ สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ตาม
แบบแผนการดําเนินชีวิตตามวิถีแหงปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง    
 
1.2  วัตถุประสงคก์ารวิจัย  

1.2.1 เพื่อศึกษาระดับภูมิปญัญาทางบัญชี ปัจจัยแวดลอม และพฤตกิรรมการใชจายตามแนวคิด หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเยาวชนในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบรูณ ์

1.2.2 เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการใชจายตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ เยาวชนในเขตอําเภอ
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบรูณ์ จําแนกตามขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล 

1.2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการเสริมสรางภมูิปัญญาทางบัญชีเพื่อการปรับเปลีย่นพฤติกรรมการใช จายตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ์

 
1.3  สมมติฐานการวิจัย  

เยาวชนท่ีมีขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล (เพศ อายุ ระดบัช้ันปี ประเภทการศึกษา ชวงเวลาของ การไดรับคาใชจาย จํานวน
เงินท่ีไดรับตอเดือน จํานวนเงินที่จายตอเดือน แหลงของรายจาย สถานท่ีพัก ขณะเรียน) ตางกัน มีพฤติกรรมการใชจายตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกัน 

 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 การศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสรางภมูิปัญญาทางการบัญชีเพื่อการปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการใช จายตามแนวคิดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กําหนด ขอบเขตของการศึกษาดังน้ี    

1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา   
 1.4.1.1 ศึกษาแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 หวง 2 เงื่อนไข 
 1.4.1.2 ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาทางบัญชี ดานการการรับรูและสงเสรมิองค์ความรู ทักษะปฏิบัติในการ

จดบันทึก ทักษะการคิดตามหลักการบัญชี และการประยุกต์ใชใน ชีวิตประจําวัน 
 1.4.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชจายของเยาวชน 
 1.4.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชจายของเยาวชน 
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   1.4.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ์
1.4.3 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ เยาวชนท่ีเป็นกลุมนักเรียนท่ีกําลังเรียนอยูในระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพ ที่อยูใน
เขต อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 3,410 คน  
 กลุมตัวอยาง คือ เยาวชนท่ีเป็นกลุมนักเรียนที่กําลังเรียนอยูในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ที่อยูในเขตอําเภอบึงสามพัน 
จังหวัด เพชรบูรณ์ จํานวน 359 คน   

1.4.4 ขอบเขตดานตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ มีดังน้ี   
- ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับชั้นปี ประเภทการศึกษา ชวงเวลาของการไดรับคาใชจาย 

จํานวนเงินท่ีไดรับตอเดือน จํานวนเงินที่จายตอเดือน แหลงของรายจาย สถานท่ีพักขณะเรียน  
- ภูมิปัญญาทางบญัชี ประกอบดวย การรับรูและสงเสริมองค์ความรู ทักษะปฏิบัติในการ จดบันทึก ทกัษะการคิดตาม

หลักการบญัชี และการประยุกต์ใชในชีวิตประจําวัน  
- ปัจจัยแวดลอม ประกอบดวย การเป็นแบบอยางของคนใกลชิด และการรับรูขาวสาร เกี่ยวกับสินคาและบริการ  
ตัวแปรตาม มีดังนี้   
- พฤติกรรมการใชจายของเยาวชนตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย ดานความพอประมาณ ดาน

ความมีเหตุผล และดานการมีภมูิคุมกันท่ีด ี
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
1.5.1 ทราบระดับภูมิปัญญาทางบัญชีของของเยาวชน ในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์  
1.5.2 ทราบปัจจัยแวดลอมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชจายเงินตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงของเยาวชนใน

เขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
1.5.3 เป็นแนวทางการเสริมสรางภูมิปัญญาทางบัญชีเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายตาม แนวคิดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ์และเยาวชนท่ัวไป 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 2.1 แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิไดกลาวถึงความเป็นมา ของเศรษฐกิจพอเพียง โดย
สรุปวา ตลอดเวลากวาครึ่งศตวรรษ นับตั้งแตพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว ขึ้นเถลิงราชสมบัติบรมราชาภิเษกภายใตนพปฎลมหา
เศวตฉัตร ซึ่งไดพระราชทานพระปฐมราชโองการ “เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแหงมหาชนชาวสยาม” พระองค์
ไดทรงทุมเทพระวรกาย และพระสติปัญญา รวมทุกขร์วมสุขกับพสกนิกรของพระองค์ และบําเพญ็พระราชกรณียกิจ ในดาน ตางๆ 
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงประโยชน์สุขของพสกนิกรเป็น ท่ีตั้ง โดยใชหลักคณุธรรมและ
ความรูความเขาใจทางหลักวิชาความชํานาญและประสบการณเ์กี่ยวกับ วัฒนธรรม ภูมิปญัญา และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภูมิ
สังคมของแตละพื้นท่ี เป็นแนวปฏบิัติในการพัฒนา 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่าย  
ความหมายของพฤติกรรม 
ในการศึกษาพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาท่ีเป็นวัยรุนนั้นจําเปน็ตองเขาใจความหมาย เกี่ยวกับวยัรุนและพฤติกรรม

ตางๆ ของวัยรุน เพื่อใชเป็นแนวทางในการศึกษาและอธิบายพฤติกรรม เหลานั้นไดอยางถูกตองดังนี้  
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง การกระทําทุกอยางของวัยรุน ไมวาการกระทําน้ันจะทําโดย รูตัวหรือไมรูตัวก็ตาม และ

ไมวาการกระทํานั้นจะพึงประสงค์หรือไม ดังน้ีการเดิน การยืน การคิด การ ตัดสินใจ การปฏิบัติตามหนาที่หรือการละทิ้งหนาท่ีเป็น
พฤติกรรมทั้งสิ้น (พัชรา นาคศิริ. 2550: 30-42)   
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 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีและภูมิปัญญาทางบัญชี   
 ความหมายของการบัญชี  
 สมาคมผูสอบบัญชีรับอนุญาตของประเทศสหรัฐอเมริกา (The American Institute of Certified Public 
Accountants : AICPA) ไดใหความหมายของการบัญชีไวดังน้ี   
 การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการจดบันทึก การจําแนกใหเป็นหมวดหมูและการสรุปผลสิ่ง สําคัญในรูปตัวเงิน รายการ 
และเหตุการณ์ตาง ๆ ซึ่งเกี่ยวของกับทางดานการเงิน รวมทั้งการแปล ความหมายของผลการปฏิบัติดังกลาวดวย 
 สมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย (The Institute of Certified Accountants and Auditor 
of Thailand : ICAAT) ซึ่งปัจจุบันคือ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม ราชูปถัมภ์ ไดใหความหมายของการบัญชี ไวดังนี้    
 การบัญชี (Accounting) หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จําแนกและทําสรุปขอมูล อันเกี่ยวกับเหตุการณ์
ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงินผลงานขั้นสุดทายของการบัญชีก็คือ การใหขอมูลทาง การเงินซึ่งเป็นประโยชน์แกบุคคลหลายฝุาย และผู
ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ    
 จากความหมายของการบัญชีดังกลาว อาจสรุปไดวา การบัญชี คือ การเก็บรวบรวมขอมลู เอกสาร การจดบันทึก การ
จําแนกจัดหมวดหมูรายการ และทําการสรปุขอมูลในรูปตัวเงิน เพื่อสะทอน รายการและเหตุการณ์ตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการ
ประกอบธุรกิจและแปลผลเพื่อนําไปใชประโยชน์ในการ ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ   
 2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือน   
 ความหมายของบัญชีครัวเรือน  
 นภาพร  ลิขิตวงศ์ขจร (2550, หนา 26)  ไดกลาวไววา  การบัญชีครัวเรือน เป็นการจดบันทึก รายรับ รายจายประจําวัน
ของครัวเรือน   
 เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ และ วรศักดิ์ ทุมมานนท์ (2552, หนา 2)  กลาวไววา บัญชีครัวเรือน เป็นบัญชีที่ใชสําหรับบันทึก
รายไดและรายจายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราวาในแตละวันเรามี รายไดเขามาแลวจายคาใชจายออกไปเทาไร  
 ภัทรา เรืองสินภญิญา (2554, หนา 1) บัญชีครัวเรือน เป็นบญัชีท่ีใชสําหรับบันทึกรายไดและ รายจาย ผูจัดทําบญัชี
ครัวเรือนจะไดรับประโยชน์ คือ มีรายไดเพิม่ขึ้น มีคาใชจายลดลง มีเงินออม เพิ่มขึ้น มีหนีส้ินลดลง  และในที่สุดจะสามารถแกไข
ปัญหาหนีส้ินไดอยางยั่งยืน อันเปน็ไปตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุงเนนใหเกิดความพอเพยีงหรือพอประมาณกับตนเอง 
อยูไดอยางพอกิน พอใชไมเดือดรอน เป็นการยึดทางสายกลาง โดยอาศัยท้ังความรูและคณุธรรมเป็นพื้นฐาน 
 2.5 แนวคิดเกี่ยวกับรายรับของครัวเรือน   
 ไดใหความหมายของรายรับหรือรายได คือ เงิน หรือสินทรัพย์ที่วัดมูลคาไดที่ไดรับจากการ ประกอบอาชีพ  หรือ
ผลตอบแทนท่ีไดรับจาการลงทุนในรูปแบบตางๆ เชน รายไดจากคาจางแรงงาน เงินเดือน รายไดจากการขายสินคาหรือบริการ เป็น
ตน (วารสารศูนย์บริการวิชาการ , 2550)  รายรับ คือ เงิน หรือสินทรัพย์ที่วัดมูลคาไดที่ไดรับจาการประกอบอาชีพ หรือ
ผลตอบแทนท่ี ไดรับจากาการใหผูอื่นใชสินทรัพย์ หรือผลตอบแทนจากากรลงทุนในรูปแบบตางๆ เชน รายไดจาก คาจางแรงงาน 
เงินเดือน  รายไดจาการขายสินคาหรือบริการ เป็นตน (ศูนย์เรียนรูเกษตรกรรมยั่งยืน ชุมชน, 2551)   
 2.6 แนวคิดเกี่ยวกับรายจ่ายของครัวเรือน  
 รายจายหรือคาใชจาย คือ เงิน หรือสินทรัพย์ที่วัดมูลคาได ที่จายออกไปเพื่อใหไดสิ่งตอบแทน กลับมา สิ่งตอบแทนอาจ
เป็นสินคาหรือบริการ เชน คาอาหาร คาน้ํา คาไฟฟูา (คาสาธารณูปโภค) คา นํ้ามัน คาหนังสือตําราเรียน เป็นตน หรือรายจายอาจ
ไมไดรับเป็นสิ่งตอบแทนคือสินคาหรือบริการก็ได  เชน เงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินทําบุญทอดกฐิน ทอดผาปุา เป็นตน (วารสาร
ศูนย์บริการวิชาการ, 2550)   รายจาย คือ เงิน หรือสินทรัพย์ท่ีวัดมูลคาได ที่จายออกไปเพื่อใหไดสิ่งตอบแทนกลับมา สิ่ง ตอบแทน
อาจเป็นสินคาหรือบริการ เชน คาอาหาร คาน้ํา คาไฟฟูา (คาสาธารณูปโภค) คาน้ํามัน คา หนังสือตําราเรียน  เป็นตน (ศูนย์เรียนรู
เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน, 2551)    
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2.7 กรอบแนวคิดการวิจัย 
ตัวแปรอิสระ                                                              ตัวแปรตาม 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
3. วิธีดําเนินการศึกษา                                      

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา การเสริมสรางภูมิปัญญาทางบัญชีเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การใชจายตามแนวคิด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย
ดังนี ้
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เยาวชนท่ีเป็นกลุมนักเรียนท่ีกําลังเรียนอยูในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่อยูในเขต 
อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 3,410 คน กลุมตัวอยาง คือ เยาวชนที่เป็นกลุมนักเรียนที่กําลังเรียนอยูในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่อยูในเขตอําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 359 คน ใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการ
ใชสูตรของ Taro Yamane  (พิมพา หิรัญกิตติ 2552 : 139) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 5% 
และ ทําการสุมตัวอยางแบบสุมอยางงาย  

ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคล    
1. เพศ   
2. อายุ  
3. ประเภทการศึกษา   
4. ชวงเวลาของการไดรับคาใชจาย  
5. จํานวนเงินท่ีไดรับตอเดือน  
6. จํานวนเงินท่ีจายตอเดือน  
7. แหลงของรายจาย  
8. สถานท่ีพักขณะเรียน 

ภูมิปัญญาทางบัญชขีองเยาวชน   
1. การรับรูและสงเสริมองค์ความรู  2. 
ทักษะปฏิบัติในการจดบันทึก   
3. ทักษะการคิดตามหลักบญัชี   
4. การประยุกต์ใชในชีวิตประจําวนั 

พฤติกรรมการใช้จ่ายตามแนวคิดหลักปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง  
1. ดานความพอประมาณ  
2. ดานความมีเหตุผล  
3. ดานการมีภมูิคุมกันท่ีด ี

ปัจจัยแวดล้อม    
1.  การเป็นแบบอยางของคนใกลชิด    
2. การรับรูขาวสารเกีย่วกับสินคาและ 
บริการ 

ขอเสนอแนะสําหรับเป็นแนวทางการเสริมสราง ภมูิปัญญา
ทางบัญชีเพื่อการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมการใชจายของ
เยาวชนตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ในเขตอําเภอ
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบรูณ ์
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เมื่อ  n  = จํานวนตัวอยางที่จะตองทําการสุม 
       N = จํานวนประชากรทั้งหมด 
       e = คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง 
แทนค่า  

  
     

       (     )
 

= 358.005 
 359 ดังนั้น จะตองทําการสุมตวัอยาง จํานวน 359 คน 

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับภูมิปัญญาทางบัญชี ปัจจัยแวดลอมที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชจายของเยาวชน และพฤติกรรมการใชจายของเยาวชนตาม แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยแบง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล จําแนกดังนี้ เพศ อายุ ระดับช้ันปี ประเภท การศึกษา ชวงเวลาของ
การไดรับคาใชจาย จํานวนเงินที่ไดรับตอเดือน จํานวนเงินที่จายตอเดือน แหลง ของรายจาย สถานที่พักขณะเรียน  ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist)  
 ตอนที่ 2  ปัจจัยแวดลอมที่มีผลตอพฤติกรรมการใชจายของเยาวชน แบงเป็น 2 ดาน ไดแก การเป็นแบบอยางของคน
ใกลชิด และการรับรูขาวสารเกี่ยวกับสนิคาและบริการ ลักษณะของ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale)   

ตอนท่ี 3  ภูมิปัญญาทางบัญชีของเยาวชน แบงเป็น 4 ดาน ไดแก การรับรูและสงเสริมองค์ ความรู ทักษะปฏิบัติในการ
จดบันทึก ทักษะการคิดตามหลักการบัญชี และการประยุกต์ใชในชีวิตประจําวัน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของ ลิเคิร์ท (Likert Scale)  
 ตอนท่ี 4  พฤติกรรมการใชจายตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชน แบงเป็น 3 ดาน ไดแก ดาน
ความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันที่ดี ลักษณะ ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale)  

3.3 การสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 
 ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 

3.3.1 ศึกษาขอมูล เอกสารตาง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชเป็นแนวทางในการสราง แบบสอบถาม 
 3.3.2 สรางขอคําถามใหครอบคลุมถึงเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย  
 3.3.3 นําแบบสอบถามที่สรางแลวไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเพื่อหาคาความเที่ยงตรง (Validity)  ตรวจสอบความถูก
ตองเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยพิจารณาความสอดคลองระหวาง ประเด็นคําถามกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของ  
 3.3.4 นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะห์
หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคา สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach. 1974: 302) โดยไดคาแอลฟา เทากับ 0.864  
 3.3.5 นําแบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแลวจดัพิมพ์เปน็ฉบับสมบรูณ์ และนําไป ดําเนินการเก็บขอมูลตอไป  
 3.4  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยแหลงขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ  
ดังนี ้  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 158 
 

 3.5.1 ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามโดยการสุมตัวอยาง จากเยาวชนใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 359 คน 
 3.5.2 ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยการศึกษาคนควาจากทฤษฎี เอกสาร และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของจากหนังสือ สิ่งพิมพ์ วิทยานิพนธ์ วิจัย และขอมูลอินเตอร์เน็ต 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามการวิจัย จะนํามาประมวลผลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยตัวแปรตาง ๆ 
จะถูกนํามาลงรหัสเพื่อเปลี่ยนสภาพขอมูลใหอยูในรูปตัวเลขแลวนํามา วิเคราะห์เพื่อหาคําตอบตามสมมติฐานที่ตั้งไว   
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย    
 สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ (Frequencies) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 สถิติอางอิงในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใช ttest และเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา 2 กลุม โดยใชการ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
Analysis of Variance) 
 
สรุปทัศนะของนักศึกษาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ทัศนะของนักศึกษา ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับทัศนะ 
ดานความพอประมาณ 3.51 0.64 ปานกลาง 
ดานความมีเหตุผล 3.61 0.53 ปานกลาง 
ดานการมีภูมิคุมกันท่ีดี 3.47 0.61 ปานกลาง 

ภาพรวมทัศนะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.53 0.52 ปานกลาง 
 จากตาราง พบวาในภาพรวมทัศนะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.53) โดย
มีทัศนะดานความพอประมาณดานความมีเหตุผลและดานการมีภูมิคุมกันท่ีดีอยูในระดับปานกลางท้ังสิ้น (คาเฉลี่ย 3.51 3.61 และ 
3.47ตามลําดับ)  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปแยกเป็นผลการศึกษาขอมูลทั่วไปและผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์  ดังนี้  
 1) สรุปผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป 
 ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของนักศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้นักศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นนักศึกษาขาย (คิด
เป็นรอยละ 54.93) โดยเมื่อจําแนกตามสาขาที่นักศึกษาสังกัดนักศึกษาสวนใหญเป็นนักศึกษาการบัญชีและยานยนต์ (คิดเป็นรอย
ละ 49.67) เป็นนักศึกษาที่กําลังศึกษาช้ันปีที่ 2 มากที่สุด (คิดเป็นรอยละ 52.92) มีระดับผลการศึกษา 2.51-2.75 เป็นสวนใหญ 
(คิดเป็นรอยละ 43.18 นักศึกษาสวนมาก (คิดเป็นรอยละ 88.02) อาศัยอยูบานกับบิดามารดา โดยนักศึกษาสวนใหญ (คิดเป็นรอย
ละ 45.96) มีผูปกครองประกอบอาชีพเกษตรกรและมีรายไดในชวง 10,001-15,000 ตอเดือน (คิดเป็นรอยละ 41.78) สวนตัว
นักศึกษาเองไดรับรายไดตอเดือน 5,000-8,000 บาทเป็นสวนใหญคิดเป็นรอยละ 23.68) 
 2) สรุปผลศึกษาถึงทัศนะของนักศึกษาต่อการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความฟุุมเฟือย 
 ผลการศึกษาทัศนะของนักศึกษาตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุุมเฟือยสามารถสรุปได  
ดังนี้  
 2.1) การรับรู้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
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 นักศึกษามีการรับรูปัญหาดานเศรษฐกิจโดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย3.33) โดยนักศึกษามีการรับรูปญัหาเกีย่วกับ
ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัวสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 4.06) รองลงมา 
นักศึกษามีการซื้อสินคาเมื่อพิจารณาแลววาสินคานั้นมีคุณภาพเหมาะสมกับจํานวนเงินที่ตองจาย (คาเฉลี่ย 3.92) สวนเรื่องที่
นักศึกษามีนอยทีสุ่ด ไดแก การมีการทํางานพิเศษหรือหารายไดเพิ่มเพื่อชวยเหลือครอบครัวและการมีการวางแผนการใชจายอยาง
รอบคอบมีการทําบัญชีรายรับ-รายจายเพื่อควบคุมการใชจาย (คาเฉลี่ย 2.44)  

2.2) การรับรู้ปัญหาด้านสังคม  
 ในภาพรวมนักศึกษามีการรับรูทางดานสงัคมในระดบัปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.10) โดยทุกประเด็นยอยนักศึกษาลวนมีระดบั
การรับรูอยูในระดับปานกลางและนักศึกษามีการรับทราบวาภาวะสังคมในปัจจุบันของไทยรวมทั้งทรายคานิยมของสังคมไทยสูง
ที่สุด (คาเฉลี่ย 3.60) รองลงมานักศึกษามีก็จริงแผนชีวิตเพื่อความอยูรอดในสังคม (คาเลี้ยง3.58) นักศึกษามีการรับรูเกี่ยวกับการที่
สังคมปัจจุบันใหความสําคัญกับเงินอํานาจและตกต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 2.54)  

2.3) การรับรู้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
 ในภาพรวมนักศึกษามีการรับรูปัญหาดานสิ่งแวดลอมในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย 3.48) นักศึกษาทราบภาวะแวดลอม
ของสังคมและโลกและไมสูบบุหรี่ไมรับประทานสุราและหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุขตางๆและคํานึงถึงความปลอดภัยของ
สังคมและสวนรวมเป็นที่ตั้งสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.71) รองลงมานักศึกษาซื้อสินคาตางๆตามความจําเป็นเลือกซื้อเสื้อผาเครื่องประดับ
แบบเรียบๆแตสามารถใชไดนานไมตองซื้อใหมบอยๆและนักศึกษามีการชวยสอดสองลดปัญหาอาชญากรรมเพื่อสงเสริมใหเกิด
สังคมแหงความสุขท่ีสุด (คาเฉลี่ย 2.71) แสดงใหเห็นวานักศึกษามีการรับรูภาวะสิ่งแวดลอมของสังคมและโลกพอสมควรซึ่งอาจจะ
เกิดจากการที่นักศึกษามีการติดตามการเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเพราะเห็นวามีผลกระทบโดยตรงตอตนเองรวมทั้งการ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในเรื่องตางๆเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นอิทธิผลของสภาพแวดลอมภายนอก (environment) 
อันสงผลโดยตรงตอนักศึกษาเกิดจากการรับรูปัญหาตาง ๆ และผลกระทบที่มีตอคนบนโลกและเกิด จากการเรียนรูจากการ
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เพื่อใหชวยกันลดปัญหาดานสิ่งแวดลอมตาง ๆ 

2.4) ทัศนะของนักศึกษาในด้านความพอประมาณ 
 ในภาพรวมทัศนะของนักศึกษาในดานความพอประมาณอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3. 51) โดยประเด็นยอยตางๆใน
ดานความพอประมาณนักศึกษามีทัศนะในระดับปานกลางทั้งสิ้นนักศึกษาไมซื้อสินคาที่มีราคาสูงเกินไปหากมีความจําเป็นตองใช
นักศึกษาจะเลี่ยงไปซื้อสินคาทดแทนที่มีราคาไมแพงสูงที่สุด (คาเฉลี่ย 3.53) รองลงมานักศึกษามีความพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองเป็น
ตนเองมีโดยไมตองขวนขวายหาสิ่งอื่นใดมาเติมเต็ม (คาเฉลี่ย 3.52) และนักศึกษามีการจัดสรรเงินที่ไดรับใหเพียงพอโดยไมตองขอ
จากผูปกครองเพิ่มต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 3.47) 

2.5) ทัศนะของนักศึกษาในด้านความมีเหตุผล 
 ในภาพรวมทัศนะดานความมีเหตุผลของนักศึกษาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.61) โดยนักศึกษาฝึกกรซื้อสินค าที่
จําเป็นในการดําเนินชีวิตในระดับสูง (คาเฉลี่ย 3.69) และเป็นเรื่องที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดนอกนั้นอยูประตนปีกนกลางทั้งสินรองจาก
การซื้อสินคาท่ีจําเป็นในการดําเนินชีวิตซึ่งมีคาเฉลี่ยสูงที่สุดแลวนักศึกษามีวินัยทางการเงินมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองครอบครัว
และสังคม (คาเฉลี่ย 3.60) และนักศึกษามีการซื้อสินคาที่ใชในการศึกษาการใชจายเงินดวยความมีเหตุผลไมฟุุมเฟือยและกํารพยา
ยามหาสาเหตุและแกไขปัญหาในเรื่องการใชจายอยางมีสติที่ต่ําสุด (คาเฉลี่ย 3.59 เทากัน) 

2.6) ทัศนะของนักศึกษาในด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในภาพรวมทัศนะต้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนักศึกษามีระดับของทัศนะ
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.47) โดยนักศึกษาใชจายดวยความระมัดระวังและไมกอหนี้และมีความสุขกับภาวะความเป็นอยู
และสภาพแวดลอมในปัจจุบันในระดับสูงนอกนั้นอยูในระดับปานกลางทั้งสิ้นนักศึกษาใชจายดวยความระมัดระวังและไมกอหนี้สูง
ที่สุด (คําเฉลี่ย 3.85) รองลงมาไดแกการที่นักศึกษามีความสุขกับภาวะความเป็นอยูและสภาพแวดลอมในปัจจุบันสวนการหายได
เพิ่มเพื่อชวยเหลือครอบครัวต่ําที่สุดคาเฉลี่ย 2.83) 

3) สรุปผลศึกษาถึงปจัจัยท่ีมีผลต่อทัศนะของนกัศึกษาต่อการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การแก้ปัญหาความ
ฟุุมเฟือย    
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 ปัจจัยที่มีผลตอทัศนะของนักศึกษาตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปสูการแกปัญหาความฟุุมเฟือย ไดแก สาขาพ่ี
นักศึกษาสังกัดการรับรูปญัหาดานเศรษฐกิจการรับรูปญัหาดานสังคมและการรับรูปัญหาดานสิ่งแวดลอมโดยตัวแปรที่มีอิทธิพลและ
สามารถอธิบายความฝันแปรของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุมุเฟือยของนักศึกษาไดมากทีสุ่ดคือการรับรู
ปัญหาดานสิ่งแวดลอมรองลงมาคอืการรับรูปญัหาดานเศรษฐกิจสวนการรับรูปัญหาดานสังคมเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลและสามารถ
อธิบายความผันแปรของการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปแกปัญหาความฟุุมเฟือยของนักศึกษาไดนอยที่สุดโดยทั้งสามปจัจัยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนะของนักศึกษาตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุุมเฟือย  
 นั่นคือหากตองการใหทัศนะของนักศึกษาตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการแกปัญหาความฟุุมเฟือยอยูในระดับที่
ดีจะตองทําการเพิ่มการรับรูของนักศึกษาใหมากขึ้นโดยเฉพาะการรับรูปัญหาดานสิ่งแวดลอมเพราะมีความสามารถอธิบายความผัน
แปรของทัศนะของศึกษาตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุุมเฟือยไดมากท่ีสุดกลาวอีกอยางหนึ่งคือหาก
ตองการใหนักศึกษามีทัศนะที่ดีตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการแกปัญหาความฟุุมเฟือยตองทําการประชาสัมพันธ์ให
นักศึกษาทราบภาวะเศรษฐกิจของสังคมและโลกยายามปลุกจิตสํานึกและทัศนคติที่ดีตอสิ่งแวดลอมรวมทั้งใชพลังงานและ
ทรัพยากรทุกชนิดเทาที่จําเป็นอยางคุมคาและประหยดักระตุนใหนักศึกษาดูแลสุขภาพของตนเองพึ่งตนเองมีการชวยสอดสองสังคม
เพื่อชวยลดปัญหาอาชญากรรมปลุกจิตสํานึกใหนักศึกษาใชชีวิตดวยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและใชหลักธรรมาภิบาลในการ
ดํารงชีวิตรวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงตางๆในดานสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอและควรเพิ่มการรับรูปัญหาดาน
เศรษฐกิจและสังคมใหแกนักศึกษาดวยเชนกัน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้  
 1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ใหความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเนื่องจากนักศึกษา
สวนใหญยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงหรือมีความรูความเขาใจเพียงเล็กนอย 
 2) ควรมีการจัดกิจกรรมกระตุนการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงในวิทยาลัยและใหบุคลากรทุกระดับรวมทั้ง
นักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมใหมากที่สุดโดยเป็นการดําเนินกิจกรรมตามนโยบายของวิทยาลัยและผูบริหารควรใหความสําคัญกับ
การดําเนินกิจกรรมอยางจริงจัง  
 3) ควรมีการติดตามผลและประเมินผลสารจัดกิจกรรมและนํามาปรับปรุงอยางตอเบื้อง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
 1) ควรมีการศึกษาในเรื่องความรูความเขาใจยากับปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรในวิทยาลัยและนักศึกษาเพื่อนํา
สิ่งที่ไดมาวางแผนในการประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมกระตุนตาง ๆ ใน  
 2) ควรมีการสรางเครือขายความรวมมือกับองค์กรของภาครัฐในการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนการบริโภคตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่อง การเสริมสรางภูมิความรูทางบัญชีเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายตามแนวคิดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในเขต อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีเพราะไดรับความกรุณาอยางยิ่ง
จากผศ. ดร.สิรินี วองวิไลรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษาและมี ผศ.ดร.รัตนา สิทธิอวม เป็นที่ปรึกษารวม ที่เสียสละเวลาอันมีคาใหคําปรกึษา 
เสนอแนะแนวทาง แกไข ปรับปรุงขอบกพรองตาง ๆ และเพิ่มเติมในสิ่งที่เป็นประโยชน์ตอการวิจัย ครั้งนี้ ดวยความละเอียดทุก
ขั้นตอนและดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งมาโดยตลอด ผูศึกษา จึงขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 

ขอบพระคุณ ผศ. ดร.สิรินี วองวิไลรัตน์ ที่ใหความกรุณา เป็นประธานและกรรมการในการสอบครั้งนี้ รวมทั้งให
คําปรึกษาตลอดการวิจัยในครั้งน้ี 
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ขอบพระคุณ ผศ. ดร.รัตนา สิทธิอวม ไดกรุณาเป็นผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไข ขอเสนอแนะปรับปรุงเครื่องมือในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นอยางดีใหมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผูวิจัยซาบซึ้งในความเมตตาขอบคุณคณาจารย์และเจาหนาที่คณะครูอาจารย์ 
สถานศึกษาอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกสถานศึกษาที่อํานวยความสะดวก ใหความรวมมือที่ใหความชวยเหลือและอํานวย
ความสะดวกจนงานนี้เสร็จสมบูรณ์กราบขอบพระคุณ บิดา มารดา เพื่อน ๆ ทุกคน ที่ใหความรัก ความหวงใยและสนับสนุน 
ตลอดจนกาลังใจอยางเต็มเปี่ยม 

ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่กรุณาใหความอนุเคราะห์จนทําใหการศึกษาคนควาสําเร็จไดดวยดีคุณคาและ
ประโยชน์ของงานวิจัยฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแดบุพการีบูรพาจารย์ และผูมีพระคุณทุกทานทั้งในอดีตและ
ปัจจุบัน ที่ทาใหขาพเจาเป็นผูมีการศึกษาและประสบความสําเร็จมาจนตราบเทาทุกวันนี้ 
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การพัฒนาแนวปฏิบัติ การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม 
Development of emergency life support guideline for Thung Saliam hospital 
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Ketkarn  Thipthimwong 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยและพัฒนาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติการชวยชีวิตผูบาดเจ็บฉุกเฉิน โดยใช

หลักฐานเชิงประจักษ์ตามกรอบแนวคิด Evidence-based Practice Model  ของ Soukup  (2000) กลุมตัวอยางไดแกผูปุวย
บาดเจ็บและฉุกเฉิน ที่มารับบริการชวงเดือน มีนาคม 2561-กันยายน 2562เลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์คัดเขาจํานวน 98 รายและ
ทีมฉุกเฉิน จํานวน12คน เครื่องมือประกอบดวยแบบสนทนา แนวปฏิบัติ และแบบประเมินผลการใช  ตรวจสอบความตรงโดย
ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน ขั้นตอนไดแกการวิเคราะห์สถานการณ์ การพัฒนาแนวปฏิบัติ ทดลองใชและประเมินผล สถิติที่ใช ความถี่
คาเฉลี่ยรอยละเปรียบเทียบขอมูลดวยการทดสอบ Paired t- test  ผลการวิจัยพบวา  การมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนโดย กําหนด
บทบาทหนาที่ การจัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ใหพรอมใชสงผลใหเกิดความปลอดภัยโดยวัดไดจากคาความเขมขนของ
ออกซิเจนกอนและหลังแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P<. 05 ) การชวยเหลือในหองฉุกเฉินเฉลี่ย75.34 นาทีซึ่งใชเวลา
นอยกวาเกณฑ์ ท่ีกําหนดไว และความพึงพอใจของทีมในการใชแนวปฏิบัติ โดยรวมหลังพัฒนามากกวากอนการพัฒนาในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.37 )  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สรุปไดวาการพัฒนาแนวปฏิบัติการชวยชีวิตโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ์มี
ประโยชน์สามารถนําไปใชเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผูปุวย 

 
คําสําคัญ : ผูบาดเจ็บฉุกเฉิน , แนวทางปฏิบัติ  
 
Abstract 

Research and this development objective is to develop and evaluate emergency life-saving practice 
guidelines using empirical evidence based on the conceptual framework  Evidence-based Practice Model by 
Soukup  (2000). The sample consisted of 98 severe patients who came to the service during March 2018, 
September 2019, selected based on screening criteria and 12 people emergency team.  The problems of the 
guideline and the evaluation form for the validity checking by 3 experts. The steps were situation analysis, 
development of guideline implementation and statistical evaluation. Which uses the Paired t-test average 
frequency. The result of the research shows that having clear guidelines by specifying the roles and 
responsibilities of the preparation of equipment and tools for use, resulting in safety by measuring the 
concentration Of Spo2 before and after were significantly different (P <05Rescue in the emergency room took 
an average of 75:34 minute , less than the scheduled  time, and the team's satisfaction in using the overall 
post-development guideline was much higher than before, with the highest level of development of mean 
4.37  with statistical significance . It can be concluded that the development of life  saving practice using 
evidence-based  useful and can be used to create good results for patients.  
 
Keywords: severe injuries, emergency  life-saving practice guidelines 
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บทนํา 
การดูแลผูปุวยใหเกิดความปลอดภัยเป็นเปูาหมายหลักของงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินซึ่งปัจจุบันมีอัตราการเสียชีวิต

ประมาณ 52 รายตอประชากร 100,000 คน(สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข 2553 ) สาเหตุมาจากการ
บาดเจ็บรุนแรงที่อวัยวะสําคัญเชนสมองหัวใจปอดไตและตับอาการบาดเจ็บอวัยวะสําคัญดังกลาวทําใหเสียเลือดช็อกหมดสติขาด
ออกซิเจนระบบหายใจและการไหลเวียนลมเหลวในที่สุด เปูาหมายของการชวยชีวิตผูบาดเจ็บฉุกเฉินไดแกการคนหาปัญหาที่
คุกคามการจัดการภาวะวิกฤตอยางทันทวงทีการดูแลตามมาตรฐาน  การศึกษาที่ผานมา พบวา การปฏิบัติโดยใชหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ไดรับการยอมรับโดยทั่วไปเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันเกี่ยวกับวิธีการและผลลัพธ์ของการดูแล เชน จากการศึกษาของ 
พนอ  เตชะอธิก (2554 ) ที่ศึกษา ผลการใชหลักฐานเชิงประจักษ์ในการพยาบาลผูบาดเจ็บที่หนวยผูปุวยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
พบวา การนําหลักฐานเชิงประจักษ์มาปรับปรุงระเบียบปฏิบัติการดูแลผูบาดเจ็บของหนวยงานไดผลดี  โดยแบงเป็น 4 ระยะ ไดแก 
การคัดแยก การชวยชีวิตระยะแรก การชวยชีวิตระยะตอมา และการเตรียมจําหนาย วราภรณ์  ดีน้ําจืดและคณะ (2555) ไดพัฒนา
แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจั ดการภาวะคุกคามชีวิตในผูปุวยอุบัติเหตุ โดยใช evidence-based model  เป็นกรอบแนวคิดใน
การพัฒนา พบประเด็นสําคัญคือ การประเมิน  การจัดการทางการพยาบาล  การเฝูาระวังอยางตอเนื่อง และใชหลักการตาม
แนวทางของ ATLS มาพัฒนาเป็นแนวปฏิบัติการพยาบาล และจากการศึกษาของกรองได  อุณหสูต (2554) เกี่ยวกับผลการพัฒนา
คุณภาพการดูแลผูปุวยอุบัติเหตุ ตามแนวทางการดูแลผูปุวยในหนวยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ในการดูแลการบาดเจ็บ 10 นาทีแรก ณ จุด
ชวยชีวิตของโรงพยาบาลกระบี่ โดยใชหลักการจากแนวทางของ Trauma treatment skills for nurse  ซึ่งสอดคลอง ATLS  
พบวา  พยาบาลสามารถใหการดูแลผูปุวยที่มีภาวะเป็นอันตรายถึงชีวิต  ที่มีปัญหาการขาดออกซิเจนและการไหลเวียนเลือดที่ไม
เพียงพอไดอยางเป็นระบบ  ดังนั้น ในการสรางแนวปฏิบัติการชวยชีวิตผูบาดเจ็บฉุกเฉินในครั้งนี้จึงนํา Evidence-based practice 
มาใชเป็นกรอบแนวคิด เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเพื่อชวยชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรง ในโรงพยาบาลทุงเสลี่ยม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

สถิติโรงพยาบาลทุงเสลี่ยม พบผูบาดเจ็บมารับบริการในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปี พ.ศ. 2558 – 2560                   
มีจํานวน 11,704 ราย, 11,790  ราย และ 11,522 ราย ตามลําดับ (งานเวชระเบียนโรงพยาบาลทุงเสลี่ยม 2560 ) โดยมีผูบาดเจ็บ
รุนแรงที่ตองใหการชวยชีวิตในหองฉุกเฉินเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจํานวน  231  , 201 และ220 ราย  และมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น  
รอยละ 8.65 , 8.96 และ 10  ตามลําดับ หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินจึงไดวิเคราะห์สถานการณ์การปฏิบัติงาน พบวา  ดานการ
เตรียมการ  การตรวจสอบและการจัดการ ไมสมบูรณ์  เชน  มีการมอบหมายงานแตปฏิบัติไมครบถวน  ทําใหการรับรูขอมูลสับสน  
บุคลากรปฏิบัติไมตรงบทบาทหนาที่ หนวยงานมีแนวปฏิบัติไมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สําหรับผูปฏิบัติงาน บุคลากรใหการ
พยาบาลจะแตกตางกันออกไปตามความรูและประสบการณ์ของแตละคน  ผู ปุวยบาดเจ็บรุนแรงไดรับการประเมินอาการไม
ครบถวน  การชวยเหลือไมเป็นตามเปูาหมาย  การดูแลรักษาลาชา  ทําใหผูปุวยอาการทรุดลง  ดังนั้นจึงมีการพัฒนาแนวปฏิบัติ
ทางการพยาบาลในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรงโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ์  เพื่อใหบุคลากรใชเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน              
มีเปูาหมายชัดเจน สามารถดูแลชวยเหลือผูที่ไดรับบาดเจ็บรุนแรงไดทันทวงที เป็นการชวยใหผูบาดเจ็บฉุกเฉินไดรับการดูแลที่ดีมี
คุณภาพตามเปูาหมายและสงผลดีตอผลลัพธ์ดานสุขภาพของผูรับบริการ   

นอกจากนั้นแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลทุงเสลี่ยม ไดกําหนดนโยบายการพัฒนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉินใหเป็น
หนวยบริการสูความเป็นเลศิ จึงเป็นความทาทายตามภารกิจท่ีสําคัญของผูบริหารกลุมการพยาบาลที่ตองบูรณาการแผนงาน พัฒนา
และประยุกต์ใชความรู แกไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ติดตามประเมินผล เพื่อใหบรรลุเปูาหมายที่กําหนด ผูวิจัยจึงมีแนวคิดการ
พัฒนาและทดสอบแนวปฏิบัติในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บฉุกเฉิน ใหมีการจัดการชวยเหลือผูปุวยที่บาดเจ็บฉุกเฉินอยางเป็นระบบ ผู
ปฏิบัติมีแนวทางการตัดสินใจและการเตรียมความพรอมของอุปกรณ์  เครื่องมือ ในการชวยเหลือผูบาดเจ็บรุนแรง เพื่อมุงสูความ
เป็นเลิศดานการดูแลผูปุวยอุบัติเหตุโดยเฉพาะผูบาดเจ็บรุนแรงตอไป 

 
 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 164 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติการชวยชีวิตผูบาดเจ็บฉุกเฉินโรงพยาบาลทุงเสลี่ยม    
2.  เพื่อประเมินผลลัพธ์การใชแนวปฏิบัติในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุงเสลี่ยม ผลลัพธ์ดานผูปุวย 

ประกอบดวย ดัชนีภาวะช็อก (Shock index) คาความอิ่มตัวของออกซิเจน (O2 Saturation)  และระดับความรูสึกตัว (Glasgow 
coma score) 

ผลลัพธ์ดานการบริการ ไดแก ระยะเวลาการดูแลผูบาดเจ็บรุนแรงในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ผลลัพธ์ทีมฉุกเฉิน ไดแก 
การปฏิบัตติามแนวทางปฏิบตัิและความพึงพอใจของทีมฉุกเฉินตอการใชแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บ
รุนแรง  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การแบงระดับความรุนแรงตามแนวทางคัดกรองของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน emergency severity index  ( ESI )
แบงเป็น 5 ระดับ 

1. Resuscitation ฉุกเฉินวิกฤต รักษาทันที 
2.  Emergency  ฉุกเฉิน รักษาภายใน 10นาที 
3. Urgent ฉุกเฉินเรงดวนรักษาภายใน 30นาที 
4. Semi–urgent ฉุกเฉินไมรุนแรง รอได 1 ชม 
5. .Non – Urgent ผูปุวยท่ัวไป รอได 2 ชม. 

       - แนวคิด evidence based practice model ของ ( ซูคัป ) Soukup มี 4 ข้ันตอน 
1. วิเคราะห์ปญัหาการปฏิบัติการชวยชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรง  
2. สราง/คนควา Evidence – support phase ไดสืบคนและ คัดเลือกจากคําTrauma Team Trauma Nursing , 

Shock Index ALS 19 2550-2560 )  PICO แบงระดับ คณุภาพของหลักฐานอางอิง( National Health and Medical Reserch 
Council ) 1-4 ขอเสนอแนะในการนําไปปฏิบัติ ตามเกณฑ์ของสถาบันโจแอนนา บริกส์ (Joanna Briggs Institute [JBI], 2009)  
A – C 

3. การใชแนวทางปฏิบัติการชวยชีวิต/ทดลองใช  1 เดือน  
4. Evidence–based phase เปน็ระยะใชแนวปฏิบตัิจริง นําขอมลู มาวิเคราะห์ (statistical analysis) ใชสถิติความถี่ 

รอยละ และนําไปใช และประเมินประสิทธิผล  
        - การจัดแบงระดับความนาเชื่อถือของหลักฐานเชิงประจักษ์ของสภาวิจัยทางการแพทย์และสุขภาพแหงชาติ  ประเทศ
ออสเตรเลีย  ( National Health and Medical Research Council )   
 ระดับ 1 หลักฐานอางอิงมาจากทบทวนความรูอยางเป็นระบบ  โดยที่งานวิจัยทุกเรื่องมีการออกแบบใหมีกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองพรอมท้ังมีการสุมตัวอยางเขากลุม (Randomize  Control  Trial [RCT]) ทั้งหมด 
 ระดับที่ 2 หลักฐานอางอิงมาจากงานวิจัยที่มีการสุมตัวอยางเขากลุมอยางนอยหนึ่งเรื่องระดับที่ 3.1 หลักฐานอางอิงมา
จากการศึกษาทดลองที่มีกลุมควบคุมแตไมมีการสุมกลุมตัวอยาง 
 ระดับที่ 3.2 หลักฐานอางอิงมาจากการศึกษาติดตามไปขางหนา (cohort studies) หรือ เป็นรายงานการศึกษาแบบกลุม
ควบคุม (case control) จากกลุมงานวิจัยมากกวา 1 กลุมขึ้นไป                              
 ระดับที่ 3.3 หลักการการอางอิงมาจากการศึกษาตดิตามระยะยาวโดยไมมีการทดลอง 
 ระดับที่ 4 หลักฐานการอางอิงที่ไดมาจากความคดิเห็นของผูเชี่ยวชาญดานประสบการณ์ 
 ทางคลินิก ผลการศึกษาเชิงพรรณนา หรือรายงานของคณะผูเชี่ยวชาญ 
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วิธีดําเนินการวิจัย  
 การพัฒนาแนวทางปฏิบัติการชวยชีวิตผูปุวยบาดเจ็บฉุกเฉินครั้งนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใชในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
โรงพยาบาลทุงเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยโดยทดสอบการใชแนวทางปฏิบัติกับผูบาดเจ็บรุนแรงและผูปฏิบัติงานทีมหองฉุกเฉินตั้งแต 8 
มีนาคม 2561 ถึงกันยายน 2562 ระเบียบวิธีวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาและทดสอบแนวปฏิบัติในการชวยชีวิต
ผูบาดเจ็บในหองฉุกเฉินโรงพยาบาลทุงเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยซึ่งมี 2 ขั้นตอนคือ 1 การพัฒนาแนวปฏิบัติการชวยชีวิตผูปุวยฉุกเฉิน 2 
ประเมินผลการใชแนวปฏิบัติในชวยชีวิตผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 
 คํานิยามศัพท ์

- แนวปฏิบัติในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บฉุกเฉิน  = วิธีปฏิบัติการพยาบาลในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บ โดยใชแนวคิดหลักฐาน
เชิงประจักษ์ของ  Soukup ( 2000 )  

- ผูบาดเจ็บฉุกเฉิน =  ผูปุวยท่ีไดรับบาดเจ็บที่อวัยวะสําคัญ /มีภาวะฉุกเฉินทุกกลุมโรค 
- ดัชนีภาวะช็อก  (Shock index) SI  =  คะแนนที่ใชในการประเมินความรุนแรงของการเสียเลือด  คํานวณจาก คา

อัตราการเตนของหัวใจ หารดวยคาความดันโลหิตซิสโตลิค 
- คาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (O2 Saturation) SPo2 = คาเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของก฿าซออกซิเจนในเลือด 
- ระดับความรูสึกตัว ( Glasgow Coma Score ) GCS  =  คะแนนการวัดระดับความรูสึกตัวของผูปุวยโดยสะทอนการ

ทํางานของสมองสวนตาง ๆ  มีระดับคะแนนตั้งแต 3-15 คะแนน  
 ประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 1. ผูบาดเจ็บฉุกเฉินซึ่งหมายถึงบุคคลที่ไดรับบาดเจ็บและมีอันตรายตอการทํางาน
ของอวัยวะสําคัญเกิดภาวะคุกคามเชนความดันโลหิตต่ําไมรูสึกตัวเสียเลือดมากซึ่งหากไมไดรับการชวยเหลืออยางทันทวงทีจะมี
โอกาสเสียชีวิตไดสูง และผูปุวยที่มีอาการทางคลีนิกตามเณฑ์คัดเขา 2 ทีมฉุกเฉินประกอบดวย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพเจาหนาที่
เวชกิจท่ีปฏิบัติงานในอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลทุงเสลี่ยมจํานวน 12 คน 
กลุมตัวอยาง 
 1. ดานผูปุวย เลือกแบบเจาะจงไดแกผูปุวยท่ีมาใชบริการในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลทุงเสลี่ยม โดยมี เกณฑ์
คัดเขาคือ 1.1 ผูปุวยทุกรายทุกประเภททุกอายุท่ีเขารักษาในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1.2  ผูปุวยทีผานการคัดกรองดวยระบบ ESI 
5 ระดับ  และอยูในระดับ Resuscitationและ Emergency 1.3 ผูปุวยที่รับไวรักษาและสงตอ  1.4 ชวงเวลา 8มีนาคม – 30 
กันยายน 2562  จํานวน 98 ราย เกณฑ์ในการคัดออกผูปุวยติดเตียงที่ญาติไมประสงค์ชวยฟ้ืนคืนชีพ 

2. ดานทีมฉุกเฉินฉุกเฉิน ไดแกแพทย์  พยาบาลวิชาชีพทุกคนที่ผานการอบรมการดูแลผูปุวยฉุกเฉินและ Advanced 
trauma  support  (ATLS ) จํานวน  11 คน เจาพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1  คน ที่ปฏิบัติงานในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  
โรงพยาบาลทุงเสลี่ยม รวม 12 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
     เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย แบงเป็น 4 สวน คือ 

1. แบบสนทนากลุม (Focus group) เพื่อใชในการวิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติการชวยชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรงในหนวยงาน
อุบัติเหตุและฉุกเฉินที่มีอยูเดิม โดยกําหนดประเด็นประชุมกลุมและนําไปปรึกษาผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) IOC ( index of item-objective congruence ) = 0.95 

2. แนวปฏิบัติในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บฉุกเฉิน ในโรงพยาบาลทุงเสลี่ยม  ไดพัฒนาโดยใชแนวคิดหลักฐานเชิงประจักษ์  
ผูวิจัยนําแนวปฏิบัติการชวยชีวิตผูปุวยบาดเจ็บรุนแรงในหองฉุกเฉินที่สรางขึ้นไปตรวจสอบความตรงเชิงทางโครงสรางและเนื้อหา 
โดยผูทรงคุณวุฒิ ไดแก แพทย์อุบัติเหตุ พยาบาลวิชาชีพและอาจารย์พยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผูปุวยบาดเจ็บรุนแรงใน
หองฉุกเฉิน  จํานวน 3 ทาน หลังจากนั้นปรับปรุงแกไขแนวปฏิบัติการชวยชีวิตผูปุวยบาดเจ็บรุนแรงในหองฉุกเฉินตามคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิไดคา IOC ( index of item-objective congruence ) = 0.95 
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3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย 
3.1  แบบประเมินผลการใชแนวปฏิบัติในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บ 

ฉุกเฉินโดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับกิจกรรมการชวยเหลือผูบาดเจบ็รุนแรง จํานวน 19 ขอ เป็น
แบบตรวจสอบรายการปฏิบตัิ  ใหทีมฉุกเฉินลงบันทึกทุกครั้งหลังใหการชวยเหลือผูบาดเจ็บรุนแรง   

3.2  แบบบันทึกขอมูลเฝูาระวังบาดเจ็บ โรงพยาบาลทุงเสลี่ยม สรางโดยสํานักระบาดวิทยา กระทรวง
สาธารณสุข ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูปุวย สาเหตุการบาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจ็บ พฤติกรรม
เสี่ยง การชวยเหลือเบื้องตนใน ระยะเวลาในหองฉุกเฉิน และการประเมินแรกรับ  
ตรวจสอบความตรงเชิงทางโครงสรางและเนื้อหา โดยผูทรงคุณวุฒิ ไดแก แพทย์อุบัติเหตุ พยาบาลวิชาชีพและอาจารย์

พยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผูปุวยบาดเจ็บรุนแรงในหองฉุกเฉิน  จํานวน 3 ทาน ไดคา IOC ( index of item-objective 
congruence ) = 0.9และ,0.87 ตามลําดับ 

4  แบบสอบถามความพึงพอใจของทีมฉุกเฉินตอการใชแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรง ใน
โรงพยาบาลทุงเสลี่ยมสรางโดยผูวิจัย แบบสอบถามความพึงพอใจมี 2  สวน   

สวนท่ี 1  เป็นขอคําถามเกี่ยวกับ ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง   
สวนท่ี  2  ประกอบดวย ขอคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอการใช แนว 

ปฏิบัติทางการพยาบาลและความตองการนําแนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรง จํานวน 6 ขอ  ขอคําถาม
เป็นมาตราสวนแบบประมาณคาของออสกูด (Osgood ) 
 การพิทักษ์สิทธิ์คณะผูวิจัยนําเสนอโครงรางงานวิจัยพรอมทั้งเครื่องมือวิจัยตอคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมของ
โรงพยาบาลทุงเสลี่ยมใหกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเลขที่ IRB 13/2561 เมื่อผานการพิจารณาแลวจึงดําเนินการวิจัย
โดยผูวิจัยแนะนํากับกลุมตัวอยางไดแกญาติผูบาดเจ็บรุนแรงและทีมฉุกเฉินช้ีแจงวัตถุประสงค์ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล
ประโยชน์ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นของการวิจัย ใหกับกลุมตัวอยางทราบขอความรวมมือในการทําวิจัยและช้ีแจงใหทราบวาสามารถ
ออกจากกระบวนการวิจัยไดตลอดเวลาโดยมีผลกระทบใดๆหากมีขอสงสัยถามผูวิจัยไดตลอดเวลาการดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการวิจัย   
  สรางแนวปฏิบัติในการชวยชีวิตผูปุวยบาดเจ็บฉุกเฉินในหองฉุกเฉินโรงพยาบาลทุงเสลี่ยม ตามแนวคิด  Evidence-
based Practice Model ของ Soukup (2000) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ปัญหาการปฏิบัติการชวยชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรงในหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินพบวาสถิติผูบาดเจ็บที่มาใช
บริการในโรงพยาบาลทุงเสลี่ยมปี 2558- 2560 ตามลําดับจากการวิเคราะห์สถานการณ์พบวาการเตรียมความพรอมการตรวจสอบ
และการจัดการไมสมบูรณ์เชนมีการมอบหมายงานแตปฏิบัติไมครบถวนเกิดความโกลาหลเกิดความสับสนในขอมูลบุคคลไมปฏิบัติ
ตามหนาท่ีไมมี แนวทางที่ชัดเจนจึงเป็นแนวทางเดียวกับผูปฏิบัติงานบุคคลทางการแพทย์ปฏิบัติแตกตางกันออกไปตามความรูและ
ประสบการณ์ของแตละคนผูบาดเจ็บรุนแรงไดรับการประเมินไมครบถวนการชวยเหลือไมเป็นไปตามเปูาหมายทําใหเกิดความลาชา
ผูปุวยมีอาการทรุดลงสงผลตออัตราตายของผูปุวยบาดเจ็บรุนแรงเพิ่มขึ้น 
 2. สืบคนหลักฐานเชิงประจักษ์เกี่ยวกับปฏิบัติการชวยชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรงในหองฉุกเฉินจากงานที่ตีพิมพ์เผยแพรตั้งแต 
พ.ศ 2550 ถึง 2560 โดยสืบคนและคัดเลือกจากเอกสารและงานวิจัยที่ตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยคําสําคัญในการสืบคน
ไดแก Trauma Team Trauma Nursing , Shock Index ALS จากฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ฐานขอมูลงานวิจัยทางการพยาบาล
แหงประเทศไทยและจากวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาวารสารฉบับตีพิมพ์ผลการสืบคนในงานวิจัยจํานวน 19 ฉบับเป็นหลักฐาน
เชิงประจักษ์ระดับ 4A 7 ฉบับ  4D  8 ฉบับและ 4 C 4 ฉบับจากนั้นอานทบทวนและวิเคราะห์ประเด็นพบประเด็นหลักที่สําคัญ
ไดแก 1 การใชกรอบมาตรฐาน ATLS 2 การสรางแนวปฏิบัติทางการพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร 3 การกําหนดบทบาทหนาที่
ของบุคลากร 4 การจัดสิ่งแวดลอมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชใหพรอมหลังจากนั้นนําประเด็นดังกลาวมาสรางแนวปฏิบัติทางการ
พยาบาลในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรงในหองฉุกเฉินผูวิจัยนําแนวปฏิบัติทางการพยาบาล ท่ีสรางขึ้นไปตรวจความตรงเชิงเนื้อหา
ทางโครงสรางและเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิไดแกศัลยแพทย์อุบัติเหตุโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยพยาบาลวิชาชี พและอาจารย์
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พยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผูบาดเจ็บรุนแรงทั้งหองฉุกเฉินจํานวน 3 ทานปรับปรุงแกไขแนวทางทางการพยาบาลตาม
คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ  
 3. เชิญประชุมและช้ีแจงวิธีการใชแนวทางปฏิบัติทางการพยาบาลในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรงแกทีมฉุกเฉิน
โรงพยาบาลทุงเสลี่ยมเพื่อวิเคราะห์เบื้องตนขอดีขอจํากัดและศึกษาความเป็นไปไดของแนวทางปฏิบัติผูบาดเจ็บในเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนตุลาคมเพื่อวิเคราะห์ผลขอดีขอเสียและศึกษาความเป็นไปไดของแนวทางปฏิบัติในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรงมีการ
ปรับปรุงเกี่ยวกับความซับซอน ในการบันทึกขอมูลและกําหนดบทบาทหนาที่ที่บันทึกขอมูลวาควรเป็นผูที่ประเมินความรุนแรง
ตั้งแตแรกรับ 

4. การใชแนวปฏิบัติในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บฉุกเฉินในหองฉุกเฉินใชในสถานการณ์จริงประเมินผลการทดลองใชแนวทาง
รวบรวมขอมูลเป็นระยะเวลา 7 เดือนทั้งในดานผลลัพธ์ดานผูปุวยและทีมฉุกเฉินผูใหบริการเพื่อการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติทางการ
พยาบาลในการชวยชีวิตในหองฉุกเฉินตอไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ขอมูลทั่วไป และระดับความพึงพอใจวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. เปรียบเทียบคาเฉลี่ย ระดับความรูสึกตัว, คาความเขมขนของออกซิเจนในเลือด และดัชนีภาวะช็อก ของกลุมตัวอยาง

และเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชแนวปฏิบัติระหวางแบบเดิมกับแบบท่ีพัฒนาแลวใช Paired t-test 
3. เปรียบเทียบระยะเวลาการใหการดูแลผูปุวยท่ีบาดเจ็บฉุกเฉินกับเกณฑ์มาตรฐานใชคาเฉลี่ย 

  
ผลการวิจัย  
 1. แนวปฏิบัติทางการพยาบาลในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรงในโรงพยาบาลทุงเสลี่ยมประกอบดวยการประเมินอาการ
บาดเจ็บการชวยเหลือเบื้องตนตามความเรงดวนตามหลัก ATLS และการบันทึกอาการ  โดยเมื่อผูบาดเจ็บรุนแรงเขารับการรักษาที่
หองฉุกเฉินพยาบาลคนท่ี 1 ทําหนาท่ีประเมินความรูสึกตัว ทางเดินหายใจและการหายใจและรายงานแพทย์พยาบาลคนที่สองให
การชวยเหลือการหายใจพยาบาลคนที่ 2ประเมินการไหลเวียนเลือดระบบประสาทถอดเสื้อผาผูปุวยออกเพื่อดูการบาดเจ็บทั่ว
รางกายและอุณหภูมิหลังเสร็จสิ้นการชวยเหลือทําการสงตอขอมูลผูปุวย โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยกรณีสงตอ  

2. ผลการใชแนวทางปฏิบัติหลังจากนําไปใชเป็นเวลา 7 เดือนกับผูบาดเจ็บรุนแรงและฉุกเฉินจํานวน 98  
 2.1 ความปลอดภัยพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศชายรอยละ 71.43 มีอายุเฉลี่ย 33 ปีสิทธิการรักษาเป็นบัตรทอง
รอยละ 84.70 อวัยวะที่ไดรับการบาดเจ็บบริเวณศีรษะรอยละ 43.29 การบาดเจ็บที่ทองสวนหลังสวนลางกระดูกสันหลังสวนเอว
และเชิงกรานรอยละ 19.58 ระยะเวลาเฉลี่ยในการชวยชีวิตในหองฉุกเฉิน 75 นาที  (S D = 37.9 ) Glasgow Coma Score แรก
รับเขาหองฉุกเฉินมีคาเฉลี่ย 9.45 (SD= 4.12) และกอนจําหนายจากหองฉุกเฉินมีคาเฉลี่ย 9.79 % (SD= 4.16 ) Shock index 
แรกรับเขาหองฉุกเฉินเฉลี่ย 0.81 กอนจําหนายจะหองฉุกเฉินเฉลี่ย 0.82 5% Oxygen saturation แรกรับ 97.3 3% ( SD= 4.04) 
กอนออกจากหองฉุกเฉิน 98.5 7 (SD 2.02) การเปรียบเทียบผลลัพธ์ดานผูปุวยไดแกคาเฉลี่ย Shock index Oxygen saturation 
และ Glasgow Coma Score ดวย สถิติ Paired t test ดังแสดงในตารางที่ 1 พบวาคาเฉลี่ย Oxygen saturation แรกรับและ
กอนจําหนายจากหองฉุกเฉินของผูบาดเจ็บแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ ( t= 4.05  
,p-value < . 01 ) สวนคาเฉลี่ย Shock index และ Glasgow Coma Score และกราฟและกอนจําหนายจากหองฉุกเฉินไม
แตกตางกันที ( p-value >.05 ) แตเมื่อพิจารณารายละเอียดพบวาคาเฉลี่ยของ Shock index และGlasgow Coma Score กอน
จําหนายอยูในเกณฑ์มาตรฐาน 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบคา Shock Index (SI), Oxygen saturation (O2sat) และ Glasgow Coma Score 
(GCS) ของผูบาดเจ็บรุนแรงและฉุกเฉิน แรกรับเขาหองฉุกเฉินและออกจากหองฉุกเฉิน 

 Mean SD T *p-value 

SI แรกรับเขาหองฉุกเฉิน 0.81 0.29 0.138 0.445 

SI กอนออกหองฉุกเฉิน 0.82 0.33   

O2 sat แรกรับเขาหองฉุกเฉิน 97.33 4.04 4.053 .001 

O2 sat กอนออกหองฉุกเฉิน 98.57 2.02   

GCS แรกรับเขาหองฉุกเฉิน 9.45 4.12 1.786 0.077 

GCS กอนจออกหองฉุกเฉิน 9.79 4.16   

* Paired t – test  
       
 2.2 ผลการศึกษาระยะเวลาการดูแลผูบาดเจ็บในหองฉุกเฉิน พบวา ระยะเวลาเฉลี่ยที่ผูบาดเจ็บรุนแรงไดรับการชวยชีวิต
ในหองฉุกเฉิน 75.34 นาทีตอราย   สามารถปฏิบัติไดดีกวาปี 2560 ที่ใชเวลาเฉลี่ย  105.5 นาทีตอราย และในระยะที่ 1 ซึ่งเป็นระยะ
ทดลองใชแนวปฏิบัติทางการพยาบาลใชเวลาเฉลี่ย 100.8 นาทีตอราย  ซึ่งนอยกวาเกณฑ์มาตรฐาน  Emergency Department 
Management  ที่กําหนดไวไมเกิน 90 นาทีตอราย  (Strauss, Halterman, Garmel, 2013) 
 

2.3 ทีมฉุกเฉินดาน ความพึงพอใจของทีมผูปฏิบัติงานกอนและหลังพัฒนาพบวาคะแนนเฉลี่ยโดยรวม กอนและหลัง= 
3.66 ±0.51และ 4.37 ±0.48 คะแนนตามลาํดับ ( P< 0.001) ดังรายละเอียด  (ตารางที ่2)  

ความพึงพอใจต่อการนําแนวปฏิบัติการช่วยชีวิต 
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 

ค่าเฉลี่ย+ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน p-value* ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

ก่อนการพัฒนา  หลังพัฒนา 

เนื้อหาของแนวปฏิบัติมีความชัดเจน เขาใจงาย 3.56 ±0.51       4.42±0.50 < 0.001 มากที่สุด 
แนวปฏิบัติสะดวกในการนําไปใช 3.63 ±0.52        4.47±0.51 0.008 มากที่สุด 
แนวปฏิบัติมีความเหมาะสมตอการนําไปใชจริง 3.61±0.53         4.520±.51 0.009 มากที่สุด 
แนวปฏิบัติทําใหเกิดผลดีตอผูปุวยที่บาดเจ็บฉุกเฉิน 3.670±.47         3.94±0.39 0.011 มาก 
แนวปฏิบัติมีประโยชน์ตอหนวยงาน 3.62±0.47         4.52±0..51 < 0.001 มากที่สุด 
แนวปฏิบัติสามารถนําไปใชไดอยางตอเนื่อง 3.63±0.53         4.20±0..45 < 0.001 มากที่สุด 
ความพึงพอใจในภาพรวมตอแนวปฏิบัต ิ 3.89±0.55         4.47±0.51 < 0.001 มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.66±0.51        4.37±0.48 < 0.001 มากที่สุด 
*Paired t – test  
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
 แนวปฏิบัติในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรงในโรงพยาบาลทุงเสลี่ยมและพัฒนาตามแนวคิด evidence based Practice 
Model ของ Soukup ( 2000 ) โดยการทบทวนหลักฐานเชิงประจักษ์จํานวน 19 ฉบับมีประเด็นสําคัญไดแก 1. อันใชมาตรฐาน 
ATLS 2. การสรางแนวปฏิบัติทางการพยาบาลที่เป็นลายลักษณ์อักษร 3. การกําหนดบทบาทหนาท่ีของพยาบาลและผูเกี่ยวของ 4. 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 169 
 

จัดสิ่งแวดลอมอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใชใหพรอมเมื่อนําแนวปฏิบัติทางการพยาบาลไปใชเป็นเวลา 7 เดือนผูปุวยบาดเจ็บรุนแรง
จํานวน 98 คนพบวา Oxygen saturation กอนจําหนายจาก หองฉุกเฉินดีกวาแรกรับอยางมีนัยยะสําคัญ ( t = 4.05 , p- value  
< .01 ) และการเตรียมความชวยเหลือ ในหองฉุกเฉินใชเวลาเฉลี่ย75 นาทีซึ่งต่ํากวาเกณฑ์ Emergency Department 
management  ที่กําหนดไวไมเกิน 120 นาทีสวนคาเฉลี่ย Shock index และ Glasgow C0ma Score และกราฟและกอน
จําหนายจากหองฉุกเฉินไมตางกัน ( p-value >.05 ) ท้ังนี้อาจเนื่องจากผูบาดเจ็บรุนแรงตองไดรับการชวยชีวิตแบบ hypotensive 
resuscitation โดยรักษาระดับความดันโลหิตใหอยูในชวง 80 ถึง 90 มิลลิเมตรปรอทซึ่งเป็น คาที่ยอมรับไดเพราะเลือดจะหยุดได
ตองมีลิ่มเลือดมาอุดเสนเลือดถาระดับความดันโลหิตสูงขึ้นจะทําใหลิ่มเลือดอุดทําใหผูปุวยเลือดออกมากขึ้นประกอบกับผูบาดเจ็บ
รุนแรงใชเวลารักษาที่ในหองฉุกเฉินเพียง 75.34 นาทีและผูบาดเจ็บรุนแรงตองรักษาแบบเจาะจงเป็นการรักษาสาเหตุที่เกิดขึ้นตอง
สงตอรักษาท้ังสิ้นดวยการผาตัดและการดูแลใน ICUในโรงพยาบาลทั่วไป 
 ความพึงพอใจของทีมในการใชแนวปฏิบัติ โดยรวมหลังพัฒนามากกวากอนการพัฒนาในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.37) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการศึกษาของเพ็ญศรี ดํารงจิตติ์ ที่พบวาความพึงพอใจของบุคลากรผูใหบริการตอการใช
แนวปฏิบัติในการชวยฟื้นคืนชีพในโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศอยูในระดับสูง(คาเฉลี่ย4.40) 
 สรุปผล การพัฒนาแนวปฏิบัติในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรงฉุกเฉินในโรงพยาบาลทุงเสลี่ยม ครั้งนี้สามารถนําไปใชและ
สรางความปลอดภัยกับผูปุวยได สอดคลองกับการศึกษาของสุนิดาอรรถชิตและคณะ( 2553 ) ที่พบวาแนวปฏิบัติที่สรางจาก
แนวคิดทางการพยาบาลชวยชีวิตผูบาดเจ็บขั้นสูงและสามารถนําไปใชประเมินสภาพแรกรับผูบาดเจ็บหลายระบบไดจริงแสดงวาผล
การปฏิบัติตามแนวทางการพยาบาลในการชวยชีวิตผูบาดเจ็บรุนแรงทําใหคุณภาพการดูแลผูบาดเจ็บดีขึ้นแนวปฏิบัติจะทําใหการ
ประเมินปัญหาการบาดเจ็บไดถูกตองและใหการดูแลเพื่อปูองกันภาวะคุกคาม โดยมี Shock index Oxygen saturation และ 
Glasgow Coma Scoreเป็นตัวสะทอนประสิทธิผลของการใชแนวปฏิบัติชวยระบุการบาดเจ็บที่คุกคามชีวิตซึ่งตองไดรับการดูแล
รักษาอยางทันทีอยางเพียงพอและชวยในการสงตอไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพเมื่อประเมินความพึงพอใจในการใชแนวปฏิบัติ
ดังกลาว โดยรวมหลังพัฒนามากกวากอนการพัฒนาในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.37 )  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาแนวทาง
นี้มีประโยชน์และสะดวกในการใชงาน  
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรติดตามผลลัพธ์ของการใชแนวปฏิบัต ิหลังจากไดการสงตอจากหองฉุกเฉินไปยังหนวยงานอ่ืนเชนโรงพยาบาลทั่วไป 
    2. ควรผลักดันในระดับนโยบายสนับสนุนใหพัฒนาแนวปฏิบัติโรคอื่นๆโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อความนาเช่ือถือใน
แนวทางอันจะสะทอนใหเกิดความปลอดภัยกับผูปุวย 
 การนําผลวิจัยไปใชประโยชน์ : 
            ระดับบุคคล 
 1. เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพโดยใชประเมินและชวยชีวิตผูปุวย 
 2. ใชเป็นแนวในการประสานงาน จัดเตรียมอุปกรณ์สถานที่ที่จะเอื้อใหทีมชวยฟื้นคืนชีพมีการปฏิบัติงานที่ลื่นไหลและมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ใชเป็นแนวทางในการกําหนดสมรรถนะในการจัดเตรียมบุคลากรเขาสูทีมงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

ระดับองค์กร 
  1. สามารถใชแนวการศึกษานี้ไปพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลากร เพิ่มขีดสมรรถนะในการดูแล ณ.จุดเกิดเหตุใหกับ
ทีมกูชีพข้ันพ้ืนฐานประจําองค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
  2. กําหนดแนวทางขอสนับสนุนกําลังคน ไดแกพยาบาลวิชาชีพ เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชนเวชกิจพนักงานกูชีพ 
เพื่อใหทีมกูชีพมีความพรอมใหบริการตลอดเวลา 

 3. ใชเป็นฐานขอมูลในการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล OHCA ที่บูรณาการกับฐานขอมูลที่ใชอยูประจําตอบสนอง
ตัวช้ีวัด ER คุณภาพ 
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4. นําแนวทางการวิจัยเชิงพัฒนานี้ไปขยายในกลุมโรคที่มาดวยภาวะฉุกเฉินแบบชองทางดวนเชน STROCK , 
Trauma,STEMI และSepsis Fast track    
 ระดับจังหวัด  
 1. นําแนวทางการศึกษานี้มาพัฒนาแนวปฏิบัติโดยใชหลักฐานเชิงประจักษ์เรื่องอื่น ๆ เพื่อสรางความแมนยําในหลัก
วิชาการ 
 2.บูรณาการดานความรูในรูปแบบสหวิชาชีพเพื่อสรางความปลอดภัยในการดูแลผูปุวยสะทองถึงประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัย ‛สื่อการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) กรณีศึกษา : โรงเรียนอนุบาลตาก“ มีวัตถุประสงค์

เพื่อสรางสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบคอมพิวเตอร์ชวยสอนใหกับคุณครูผูสอน เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถทางการใชสื่อ
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู และเป็นแนวทางในการพัฒนาสรางสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาการใชสื่อในการเรียนการ
สอนใหมากข้ึนตอไปในอนาคต 

สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ CAI (Computer Assisted Instruction) เป็นการนําคอมพิวเตอร์มา
สรางเป็นบทเรียนเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ และเป็นตัวกลางในการนําสงหรือถายทอดความรู ทักษะและเจต
คติ จากผูสอนหรือแหลงความรูไปยังผูเรียน ชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตั้งไว 

การประเมินผลประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน ประเมินจากผูใชจํานวน 50 คนประกอบดวยแบบสอบถามมาตร
วัดอัตราสวน 5 ระดับ โดยแบบสอบของผูเชี่ยวชาญ มี 2 หัวขอ ไดแก ดานเนื้อหา และดานรูปภาพ สี และเทคนิค โดยมีผลคาเฉลีย่
การประเมินรอยละ 4.00  และ 4.53 ตามลําดับ อยูในระดับดี โดยแบบสอบของนักเรียนที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ไดแก  การใชงาน
บทเรียน งาย และสะดวก ไมมีขอติดขัด, ปริมาณเนื้อหากําลังดี ไมมาก ไมนอยเกินไป, ตัวอักษรชัดเจนอานงาย, ปุุมตาง ๆ มีความ
จัดวางเหมาะสม ใชงานงาย และไดความรูเพิ่มขึ้นหลังจากศึกษาผานบทเรียนมัลติมีเดีย โดยมีผลคาเฉลี่ยการประเมินรอยละ 3.89, 
4.02, 4.04, 4.11 และ 4.13 ตามลําดับ อยูในระดับดี  
 
คําสําคัญ: สื่อการเรียนการสอน, วิทยาการคํานวณ 
 

Abstract 

             Research "learning and teaching media Technology (Computational Science) Case Study: Anubantak  
School "The objective is to create teaching and learning media in the form of computer-assisted instruction 
for teachers. In order to develop the learners have the ability to use technology media in seeking knowledge 
and as a guideline for the development and construction of instructional media developing the use of 
educational media in the future. 
              Computer-assisted Instruction is a CAI (Computer Assisted Instruction) that uses computers to create 
lessons for use in teaching and learning in various subjects and as an intermediary in delivering or transferring 
knowledge. Skills and attitudes from teachers or knowledge sources to learners Helping the teaching and 
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learning proceed conveniently and efficiently. And allowing learners to learn according to the educational 
objectives 
             Evaluation of the effectiveness of teaching and learning media Evaluated from 50 users consisting of 
5 level scale ratio questionnaire. The examination of expert has 2 topics which are content and image, color 
and technique. The result of evaluation is 4.00 and 4.53 respectively, at a good level. The student test with 
the highest average value is the use of lessons easily and conveniently, without any obstructions, the amount 
of content is not too great, not too small, clear letters, easy to read, various buttons are arranged properly, 
easy to use. And gained more knowledge after studying through multimedia lessons with an average 
assessment of 3.89, 4.02, 4.04, 4.11 and 4.13 percent, respectively, at a good level 
 
Keywords: Teaching and learning materials, Computational science 
 
บทนํา 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบของการศึกษามีความ
หลากหลายมากขึ้นในหลายๆ โรงเรียน ทั้งรัฐบาลและเอกชน ในปีการศึกษา 2561 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดมีการกําหนดใน
หลักสูตรวิชาใหมขึ้นมาที่มีช่ือวา ‛วิทยาการคํานวณ“ ซึ่งจะเริ่มสอนตั้งแตระดับช้ัน ป.1 ป.4 ม.1 และ ม.4 โดยในปีการศึกษา 
2562 จะเริ่มเปิดสอนในระดับชั้น ป.2 ป.5 ม.2 และ ม.5 และในปีการศึกษา 2563 จะเริ่มเปิดสอนในระดับช้ัน ป.3 ป.6 ม.3 และ 
ม.6 เพื่อใหเขากับยุคสมัยที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงไป สําหรับวิชาวิทยาการคํานวณ (Computing science) เป็นวิชาที่จะมาแทนที่
วิชาคอมพิวเตอร์หรือวิชาทางดานเทคโนโลยีที่มีสอนอยูในปัจจุบัน และจะยายจากวิชาพื้นฐานในกลุมสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีมาอยูในกลุมสาระการเรยีนรูวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาการคํานวณเป็นวิชาการคิดเชิงคํานวณ (Computational thinking) 
วิธีการคิดและแกปัญหาเชิงวิเคราะห์ สามารถใชจินตนาการมองปัญหาดวยความคิดเชิงนามธรรม ซึ่งจะทําใหเราสามารถเห็น
แนวทางในการแกปัญหาอยางเป็นขั้นตอนและมีลําดับวิธีคิด มีความรูพื้นฐานความรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) 
เป็นการสอนใหรูจักเทคนิควิธีการตาง ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล  และพื้นฐานการรูเทาทันสื่อและขาวสาร (Media and 
information literacy) แยกแยะขอมูลใดเป็นความจริงหรือความคิดเห็นโดยเฉพาะขอมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ ชวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตใหดีขึ้น และสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขอีกทั้งยังมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย์ สื่อ
การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ในรูปแบบ CAI (Computer Assisted Instruction) เป็นการนําคอมพิวเตอร์มาสรางเป็น
บทเรียนเพื่อใชประกอบการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ และเป็นตัวกลางในการนําสงหรือถายทอดความรู ทักษะและเจตคติ จาก
ผูสอนหรือแหลงความรูไปยังผูเรียน ชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ และทําใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนที่ตั้งไว สามารถตอบโตกับนักเรียนได CAI จึงถือเป็นกระบวนการเรียนการสอน โดย
ใชสื่อคอมพิวเตอร์ในการนําเสนอเนื้อหาเรื่องราวตาง ๆ ผูเรียนสามารถศึกษาบทเรียนดวยตนเองไดโดยไมจํากัดเวลา 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1) เพื่อสรางสื่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ชวยสอน 
 2) เพื่อเพิ่มวิธีการสอนใหแกครูผูสอนโดยนําสื่อการเรียนการสอนมาใชประกอบการสอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
คํานวณ) 
 3) เพื่อชวยสงเสริมการคิดและการแกไขปัญหารวมกันในระหวางการเรียนการสอน 
 4) เพื่อพัฒนาใหผูเรียนมีความรูความสามารถทางการใชสื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ชญานี ตั้งแกวเฉลิมวงศ์, ณัฐพล ทับทิม, จักสิทธิ์ โอฬาริกชาติ, นลินีอินทมะโน และดินาถ หลําสุบ (2561) การวิจัยนี้มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ‛รักษ์ปุาไมเทากับรักษ์โลก“ เพื่อใหผูชมตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาจากการ
ทําลายสภาพแวดลอม โดยเนื้อหาแสดงถึงผลกระทบที่เกิดจากการตัดไมทําลายปุา การทําลายสภาพแวดลอมในรูปแบบตาง ๆ และ
การแกไข ผูวิจัยไดใชโปรแกรม Adobe Illustrator CS5, Adobe Photoshop CS6, Adobe Flash Professional CS5 ใน การ
สรางแอนิเมชัน ใชโปรแกรม Adobe Premiere CS6 และ Adobe After Effect CS5 ในการตัดตอ และปรับแตง เพื่อใหงานมี
ความสวยงามยิ่งขึ้น มีการนําโปรแกรม WavePad Sound Editor มาชวยใน การจัดการเสียงตาง ๆ ภายในเรื่อง เครื่องมือที่ใชใน
การประเมินคุณภาพของสื่อ คือ แบบสอบถาม ความ พึงพอใจของผูชมที่มีตอสื่อแอนิเมชัน จํานวน 60 คน ผานทางเว็บไซต์ยูทูป 
โดยภาพรวมอยูในระดับดี (X = 4.28 , S.D. = 0.53) 

วัชรพัฒน์ ศรีคําเวียง (2561) วิทยาการคํานวณ (Computing Science) ปัจจุบันการพัฒนาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และการสื่อสารไดนํามาใชเป็นเครื่องมือ ชวยในการทํางาน การศึกษา การเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่
ผานมาอาจไมเพียงพอสําหรับการดําเนินชีวิตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ตองมีพื้นฐานความรูและทักษะเพื่อแกปัญหาในชีวิตจริงหรือ
พัฒนานวัตกรรม และใชทรัพยากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสรางองค์ความรูหรือสรางมูลคาใหเกิดขึ้นได
อยางสรางสรรค์สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาทักษะของ
ผูเรียนใหดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพในศตวรรษที่ 21 จึงไดปรับเปลี่ยนหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปสู
หลักสูตรวิทยาการคํานวณ ที่มุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ แกปัญหาอยางเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะ
การคิดเชิงคํานวณ  และเป็นผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมในการใชวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยางสรางสรรค์ 

บุญมี ชุติมาธรสาร, วิมาน ใจดี (2560) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อการสอนดวยโปรแกรม Captivate 
สําหรับการเรียนรู ดวยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อการสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนที่มีตอสื่อการสอนที่ผูวิจัยได
พัฒนาขึ้น โดยใช วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ สื่อการสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น แบบประเมินดาน เนื้อหา 
แบบประเมินดานเทคนิคและวิธีการ แบบประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบประเมิน ความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช
วิเคราะห์ขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test)   
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1) กลุมเปูาหมาย 
 ในการดําเนินการวิจัยเพื่อใหไดสื่อการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
กรณีศึกษา: โรงเรียนอนุบาลตาก ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง ไดจํานวนกลุมตัวอยางทั้ง 50 คน โดยผูวิจัยไดปรับ
จํานวนกลุม 2 กลุม ไดแก ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน และนักเรียน จํานวน 47 คน 
   2) ขั้นตอนการทํางาน 
 การสรางสื่อการเรียนการสอนแบงออกเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 1.1) ขั้นตอนเตรียมการกอนการทํา ซึ่งสามารถแบงเป็น 4 ข้ันตอนยอย ดังนี ้
  1.1.1) ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ของ บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด 
  1.1.2) เขียนเรื่องหรือบท (Story) เรื่องหรือบทเป็นหัวใจของสื่อการเรียนการสอน โดยในบทหรือเรื่องจะมีการ
เรียงลําดับเรื่องราวของการสรางสื่อการเรียนการสอน 
  1.1.3) ออกแบบภาพ (Visual design) เป็นขั้นตอนของการออกแบบตัวละคร และฉากเพื่อใชในการ
ประกอบการสรางสื่อการเรียนการสอน ซึ่งขั้นตอนนี้สามารถทําไปพรอม ๆ กับการทํา บทภาพ (Storyboard)  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 174 
 

  1.1.4) ทําบทภาพหรือสตอรี่บอร์ด คือ การรางรายละเอียดของเรื่องในแตละฉาก ซึ่งแตละฉากอาจจะ
ประกอบดวย ขอความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงพูด ตามลําดับการดําเนินเรื่อง 
 1.2) ขั้นตอนการจัดทํา เป็นข้ันตอนการสรางช้ินงานใหสมบูรณ์ ประกอบดวย 
  1.2.1) วางผัง (Layout) คือ การกําหนดตําแหนงของขอความ และภาพ ในแตละฉากของสื่อการเรียนการสอน 
  1.2.2) สรางฉากหลัง (Background) เป็นการจัดการรายละเอียดของฉาก การจัดการสี และแสงเพื่อชวยใน
การสรางสื่อการเรียนการสอน 
 1.3 ขั้นตอนหลังการทํา ประกอบดวย  
  1.3.1) การประกอบภาพรวม (Compositing) คือ การนําขอความ ตัวละคร และฉากมาประกอบรวมกัน 
ขั้นตอนนี้จะมีการปรับแสงและสีเพื่อใหช้ินงานมีความกลมกลืนกัน 
  1.3.2) ดนตรีและเสียงประกอบ (Music and sound effects) เป็นขั้นตอนการเลือกเสียงดนตรีประกอบเรื่อง
และฉาก 

3) เครื่องมือการทําวิจัย  
โปรแกรม Captivate เป็นโปรแกรมสําหรับสรางงานมัลติมีเดีย การจับภาพหนาจอ การทําภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้

โปรแกรมยังสามารถสรางบทเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์  สรางขอสอบได โดยผูใชไมจําเป็นตองเขียนคําสั่ง เพราะโปรแกรมมีคําสั่งตาง 
ๆ ไวใหเลือกผานหนาจอของโปรแกรมจึงเป็นโปรแกรมที่ใชงานงาย เรียนรูไดเร็ว เหมาะสําหรับครู  

โปรแกรม Captivate มีจุดประสงค์หลักสําหรับใชงานบนอินเทอร์เน็ตผานทาง Browser หรือใชกับ LMS โดยสงออกไป
ใชงานเป็น Flash (swf) ตามมาตรฐาน Scorm นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถสงออกเป็นไฟล์ .exe และนําไปเลนบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ไมไดตอกับอินเทอร์เน็ตได 

4) วิธีดําเนินการวิจัย 
 สื่อการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 กรณีศึกษา: โรงเรียนอนุบาลตาก              
เป็นงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research & Development) วิธีการในการดําเนินงานประกอบดวย 5 ขั้นตอนตามแบบ ADDIE Model 
ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 4.1) ขั้นตอนการวิเคราะห์ (A: Analysis) ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับวิชาเทคโนโลยี
(วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของ บริษัท พัฒนา
คุณภาพวิชาการ (พว.) จํากัด 
 4.2) ขั้นตอนการออกแบบ (D: Design) ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห์เนื้อหาของวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
คํานวณ) มาออกแบบ โดยเริ่มการออกแบบเนื้อเรือง ออกแบบตัวละคร 3 ตัวละคร ประกอบดวย ตัวการ์ตูนคุณครู, ตัวการ์ตูน
เด็กผูหญิง และตัวการ์ตูนเด็กผูชาย ดังภาพประกอบท่ี 1 ออกแบบฉาก 2 ฉาก ดังภาพประกอบ 2 ซึ่งการเรียงลําดับเนื้อหาจะเรียง
ตามหนังสือเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
         ก) ตัวการ์ตูนคุณครู     ข) ตัวการ์ตูนเด็กผูชาย              ค) ตัวการ์ตูนเด็กผูหญิง 

ภาพที่ 1 การออกแบบตัวละครของสื่อการเรียนการสอน 
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               ก) ฉากในสื่อการเรียนการสอน                           ก) ฉากในสื่อการเรียนการสอน 
ภาพที่ 2 การออกแบบฉากของสื่อ 

 
 4.3) ขั้นตอนการพัฒนา (D: Development) ในขั้นตอนการพัฒนานั้นเป็นการนําเอาขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห์และ
ออกแบบมาสรางเป็นช้ินงาน โดยเริ่มจากการสรางตัวละคร ฉาก และขอความประกอบ โดยใชโปรแกรม Adobe captivate CS6 
เพื่อสรางและประกอบช้ินงานใหอยูในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอน  
 4.4) ข้ันตอนการนําไปใช (I: Implementation) โดยนําช้ินงานที่พัฒนาเสร็จเรียบรอยไปเผยแพรใหกับโรงเรียนอนุบาล
ตาก เผื่อใหคุณครูผูสอนช่ือการเรียนการสอน ในการชวยสอน และใหนักเรียนไดนําสื่อการเรียนการสอนไวใชในการศึกษาตอไป 
 
ผลการวิจัย 

หลังการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเรียบรอยแลว จะไดโปรแกรมที่สามารถทําไดตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาแอป
พลิเคชัน ซึ่งการนําโปรแกรมไปใชงานจริงจําเป็นตองมีการทดสอบเพื่อใหทราบถึงการทํางานของโปรแกรม วาใชงานไดจริงตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือขอบเขตไวหรือไม โดยไดแสดงรูปแบบงานนําเสนอในสื่อการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ดังนี้                

 - เปิดโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงสื่อหนาแรกของโปรแกรมสื่อการเรียนการสอน 
 

           - เมื่อทําการกรอกช่ือ-นามสกุล เสร็จแลว ใหกดลงช่ือเขาใชงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงหนาจอลงช่ือผูเขาใชงาน 
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          - ยินดีตอนรับเขาสูสื่อการเรียนการสอน ใหกด ‛START“ เพื่อเริ่มใชงานสื่อการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5  แสดงหนาจอภาพยินดตีอนรับเขาสูสื่อการเรียนการสอน 
 

        - เมื่อเขาสูตัวโปรแกรมจะแสดงหนาเมน ูดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5  ภาพแสดงเมนูเขาสูตัวโปรแกรมสื่อในรายวิชา 
 

สรุปผลและอภปิรายผล 
            การประเมินความพึงพอใจของสื่อการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) จํานวน 50 คน โดยผูวิจัยไดปรับ
จํานวนกลุม 2 กลุม ไดแก ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน และนักเรียน จํานวน 47 คน ใชเกณฑ์การพิจารณาประเมินความพึงพอใจ  

  คาเฉลี่ยระหวาง   4.51-5.00  หมายถึง ดีมาก 
  คาเฉลี่ยระหวาง   3.51-4.50  หมายถึง ดี 
  คาเฉลี่ยระหวาง   2.51-3.50  หมายถึง ปานกลาง 
  คาเฉลี่ยระหวาง   1.51-2.50 หมายถึง นอย  
  คาเฉลี่ยระหวาง   1.00-1.50  หมายถึง นอยท่ีสุด 

  ผลการประเมินความพึงพอใจสื่อกาเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
กรณีศึกษา: โรงเรียนอนุบาลตาก ดังน้ี  
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความถูกตองและความเหมาะสมของระบบบริหารจัดการขอมูล 
จากกลุมผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน 

รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพ 
1. ดานเนื้อหาของสื่อ 4.54 0.41 ด ี
2. ดานรูปภาพ สี และเทคนิคการใช 4.53 0.28 ด ี

โดยรวม 4.54 0.35 ดี 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอมลูเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามจากกลุมนักเรียน จํานวน 47 คน  
รายการ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับประสิทธิภาพ 

1. การใชงานบทเรียน  3.98 0.96 ด ี
2. ปริมาณเนื้อหา 4.02 0.91 ด ี
3. ตัวอักษร 4.04 0.90 ด ี
4. ปุุมตาง ๆ ท่ีมีในสื่อ 4.11 0.83 ด ี
5. ไดความรูเพิ่มขึ้นหลังจากศึกษา 4.13 0.79 ด ี

โดยรวม 4.06 0.88 ดี 
 

ผลการดําเนินงานไดออกมาตามขอบเขตที่กําหนดไว สามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
คํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ไดทันเวลาตามที่กําหนด เป็นการประยุกต์ขั้นตอนตางๆ ของการสรางสื่อการเรียนการสอน โดย
ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับ วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นหนังสือที่ทางช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลตาก ใชในการเรียนการสอนจริง โดยใชโปรแกรม Adobe Captivate จากการศึกษามาพัฒนา
ระบบงาน ซึ่งไดเนนการนําไปประยุกต์ใช ทั้งวิธีการกําหนดปัญหา วิเคราะห์ออกแบบ  จัดทําสื่อการเรียนการสอน จนสามารถได
เป็นระบบงานจริง 
            ผลสํารวจความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยผูเชี่ยวชาญนักวิชาการ/คุณครูที่มีคุณวุฒิสูงกวาปริญญาตรี ผล
สํารวจความพึงพอใจแบงเป็น 2 ดาน ประกอบดวย 1) ดานเนื้อหาของสื่อ 2) ดานรูปภาพ สีและเทคนิคที่ใชในสื่อ โดยแบงผล
ประเมินตอสวนดานตางๆ ดังนี้ คือ ดานเนื้อหาพบวาบทเรียนมีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน มีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 5.00 
อยูในระดับดีมาก ดานรูปภาพ สี และเทคนิค ความเหมาะสมของการจัดหมวดหมูเมนูของระบบใหเขาใจงาย มีค าเฉลี่ยมากสุดที่
เทากับ 5.00 

จากผลสํารวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชงานสื่อจากนักเรียน จํานวน 47 คน จากผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักเรียน จํานวน 47 คน ผลประเมินออกมาพบวา เพศชายคิดเป็นรอยละ 42.55 เพศหญิงคิดเป็นรอยละ 57.45 ดานระดับ
การศึกษาของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลสํารวจความพึงพอใจของนักเรียน จากผลการประเมินสรุปผลอภิปรายพบวา ปุุม
ตางๆ มีความจัดวางเหมาะสม ใชงานงาย มีคาเฉลี่ยมากเทากับ 4.11 และดานความรูเพิ่มขึ้นหลงัจากศึกษาผานบทเรียนทางสื่อการ
นําเสนอรูปแบบมัลติมีเดีย มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 4.13 

 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ 
 มีขอเสนอแนะบางเรื่อง เชน การเพิ่มเติมเนื้อหาในสื่อการเรียนการสอนนอกเหนือจากเนื้อหาในหนังสือเรียน การเพิ่มเติม
แบบทดสอบ การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีความสวยงามมากข้ึน และมีลูกเลนของการเลนเกมที่สรางความรูตอผูเรียนใหมาก
ขึ้นเพื่อรองรับขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการคํานวณตางๆ ที่เพิ่มมาในอนาคตจะทําใหเป็นสื่อท่ีนาใชงานตอสภาพการ
ใชงานและการเรียนรูของนักเรียนเพิ่มขึ้น 
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กิตติกรรมประกาศ 
ในการทําวิจัยเสร็จสมบูรณ์ไดดวยดี ขอขอบคุณคุณครูพี่เลี้ยง นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตาก ผูประเมินการใชงานสื่อแอป

พลิเคชัน อาจารย์และเพื่อนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่คอยใหการชวยเหลือ ทําใหสามารถงานวิจัยเสร็จ
ลุลวงทําใหการทํางานวิจัยในครั้งนี้สมบูรณ์ไปไดดวยดี 
 
เอกสารอ้างอิง 
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ภาพประกอบ 
            เมื่อเขาสูตัวโปรแกรมจะแสดงหนาเมนูของสื่อการเรียนการสอน วิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 กรณีศึกษา: โรงเรียนอนุบาลตาก ดังรูปภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  ภาพแสดงเมนูเขาสูตัวโปรแกรมสื่อในรายวิชา 
 

       ถาเลือกเมนู ‛คําแนะนํา“ จะแสดงหนาคาํแนะนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 แสดงเมนูของ ‛คําแนะนํา“ 
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ถาเลือกเมนู ‛บทเรียน“ แสดงหนาบทเรียน เพื่อใหเลือกหนวยการเรียนท่ีตองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 แสดงหนา ‛บทเรียน“ เพื่อใหเลือกหนวยการเรียนท่ีตองการศึกษา 
 

ถาเลือกหนวยการเรยีนรูที่ 1 จะเขาสูเนื้อหาของบทเรียนหนวยท่ี 1 เรื่อง การใชเหตุผลแกไขปญัหา 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 เนื้อหาบทเรียนหนวยที่ 1 เรื่อง การใชเหตุผลแกไขปญัหา 
 

 ถาเลือกหนวยการเรียนรูที่ 2 จะเขาสูเนื้อหาของบทเรียนหนวยท่ี 2 เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 เนื้อหาบทเรียนหนวยท่ี 2 เรื่อง การทํางานของคอมพิวเตอร์ 
 

ถาเลือกหนวยการเรยีนรูที่ 3 จะเขาสูเนื้อหาของบทเรียนหนวยท่ี 3  เรื่อง การคนหาขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 เนื้อหาบทเรียนหนวยที ่3 เรื่อง การคนหาขอมูล 
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 ถาเลือกหนวยการเรียนรูที ่4 จะเขาสูเนื้อหาของบทเรียนหนวยท่ี 4 เรื่อง การใชบริการอินเตอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 เนื้อหาบทเรียนหนวยที ่4 เรื่อง การใชบริการอินเตอรเ์น็ต 
 

 ถาเลือกเมนู ‛แบบทดสอบ“ จะแสดงหนาคําอธิบายของแบบทดสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 13 ใหกด ‛เริ่มทําแบบทดสอบ“ เพื่อเริ่มทําแบบทดสอบ 
 

ในแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ใหนักเรียนเลือกขอที่ถูกท่ีสุดเพียงขอเดียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 เมื่อเลือกคําตอบเรียบรอยแลว ใหกด ‛ตอบ“ เพื่อทําแบบทดสอบขอตอไป 
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ในสื่อสามารถกดดู ‛เฉลยแบบทดสอบ“ ‛กลับสูหนาหลัก“ หรือกด ‛ออก“ จากโปรแกรมได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่15 ผลสรุปคะแนนเมื่อทําแบบทดสอบเสร็จแลว 
 

 เฉลยแบบทดสอบทีละขอตั้งแตขอ 1-15 ท้ังขอที่ถูกและผิด ถาขอท่ีถูกจะปรากฏเครื่องหมายถูก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 ภาพแสดงเมื่อกด ‛เฉลยแบบทดสอบ“ 
เฉลยแบบทดสอบทีละขอตั้งแตขอ 1-15 ท้ังขอที่ถูกและผิด ถาขอท่ีผิดจะปรากฏเครื่องหมายกากบาทในขอที่ผิด และแสดง

เครื่องหมายถูกในขอที่ถูกตอง  
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ภาพที่ 17 ภาพแสดงเมื่อกด ‛เฉลยแบบทดสอบ“ 
 
 ถาเลือกเมนู ‛เกมจับคู“ จะแสดงหนาเกม กด ‛เริ่มเกม“ เพื่อเลนเกม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 แสดงเกมจับคู 
 

เกมจับคูมเีวลา 1 นาทีในการเลน มีภาพใหจับคูทั้งหมด 10 ภาพ และมีคะแนนเต็ม  10 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 แสดงจอภาพเกมจับคู 
คะแนน 1 คู ที่หาเจอ เทากับ 1 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 แสดงผลลัพธ์ของคะแนนเลนเกมหลังจบเกมจับคู 
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ถาเลือกเมนู “เกมตัวอักษรที่หายไป” จะแสดงหนาเกม ใหกด “เริม่เกม” เพื่อเลนเกม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 เกมตัวอักษรที่หายไป 
 

แสดงเกมมีทั้งหมด 5 ดาน มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน ดานละ 2 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 เกมตัวอักษรที่หายไป 
 

ใชลูกศรซาย-ขวา ในการเลื่อนเลนเกมเพื่อเก็บตัวอักษร ถาเก็บตัวอักษรผิดหัวใจจะลดลงทีละดวง ถาเกบ็ตัวอักษรถูกจะปรากฏ
ตัวอักษรสีเขียวดานลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 23 เกมตัวอักษรที่หายไป 
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ถาเก็บตัวอักษรถูกตัวอักษรดานลางจะปรากฏเป็นสเีขียว และใหกดเครื่องหมายถูกเพื่อเลนดานตอไป เมื่อเก็บตัวอักษรครบและ

ถูกหมดจะได 2 คะแนน และคลิกเพื่อเลนดานตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 แสดงการเก็บตัวอักษรครบทุกตัว 
 

 ถาเก็บตัวอักษรผดิตัวอักษรดานลางจะปรากฏเป็นแดง และถาเก็บตวัอักษรผิดจนหัวใจหมด ในดานนัน้จะถูกตัดคะแนนไป 2 
คะแนน และคลิกเพื่อเลนดานตอไป 

 
ภาพที่ 25 เก็บตัวอักษรผิด 

 
 เมื่อดําเนินการเลนเกมเสรจ็ ท้ังหมดคะแนนเต็มคือ 10 คะแนน จะไดคะแนนสรุปหลังจากการเลนเกมดานละ 2 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 26 ผลลัพธ์คะแนนหลังจากผูเรยีนเลนเกมจบของเกมตัวอักษรที่หายไป 
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การพัฒนา เอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหล่อ 2  
สําหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

Instructional document development, Mold Making and Casting Course 2   
For students Faculty of Industrial Technology Buriram Rajabhat University 

 
วีระ  เนตราทิพย์1 

Weera Natratip 

    
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดวัตถุประสงค์ เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2  
สําหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 และ80  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยเอกสารคําสอน รายวิชาทําพิมพ์และการหลอ 2 
ประชากรและกลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 7 คน  
เครื่องมือที่ใชไดแก เอกสารคําสอนรายวิชาทําพิมพ์และการหลอ 2  จํานวน 8 บท แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็น
มาตราสวนประมาณคา (rating scale) มี 5 ระดับ สถิติที่ใช  ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลจากการวิจัยพบวา 

 เอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2  มีประสิทธิภาพทุกบท โดยมีคาเฉลี่ยรอยละ E1 เทากับ 83.46 และ 
E2 เทากับ 82.50 นักศึกษาที่เรียน จํานวน 7 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 
คําสําคัญ : การพัฒนาเอกสารคําสอน, การทาํพิมพ์และการหลอ 2,  คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏบรุีรมัย ์

 
Abstract 

This research has specified objectives. In order to create and find effective teaching materialsMold 
Making and Casting Course 2 For students Faculty of Industrial Technology According to standard criteria 80 
and 80 and to compare the academic achievement of students of the Faculty of Industrial Technology 
Between before and after school with teaching materials  Mold Making and Casting Courses 2 Population and 
sample groups are 7 students studying Mold Making and casting Course 2  in the 2nd semester of the academic 
year 2019. The tools used are 8 teaching materials and a test for learning achievement. Is a rating scale with 5 
levels. Statistics used are frequency, percentage, mean, standard deviation and one-way analysis of variance. 
Research Result 

Teaching materials, Mold Making and Casting Course 2, are effective in every chapter. The mean 
values of E1 are 83.46 and E2 is 82.50. The students who study 7 people have higher learning achievement 
after studying at the .05 level of significance 

 
Keywords: Instructional document development, Mold Making and casting 2, Faculty of Industrial Technology 
Buriram Rajabhat University 
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บทนํา 
สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไดดําเนินการ

จัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรอุดมศึกษา ที่ไดยึดแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาพุทธศักราช 2542 โดยเฉพาะ
มาตรา 4 ที่ไดกลาวไววา การศึกษา หมายถึง  กระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถายทอด
ความรู การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค์จรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองค์ความรูอันเกิด
จากการจัดสภาพแวดลอมสงัคม การเรียนรูและปัจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต สวนมาตรา 22 ไดอธิบายวา 
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษา ตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (กรมวิชาการ, 2542, หนา 12) 
ซึ่งในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหเป็นไปตามหลักสูตร ผูสอนควรตองศึกษาหลักสูตร โดยเฉพาะคําอธิบายรายวิชา ให
ชัดเจน เพื่อจําแนกเนื้อหาสาระการเรียนรู ในแตละหนวยใหชัดเจน โดยเรียงลําดับจากเนื้อหาที่งายไปสูเนื้อหาที่ยาก ทั้งนี้เพื่อ
ตองการสงผลทําใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจในบทเรียนของแตละบทมากยิ่งขึ้น จากนั้นผูสอนควรตระหนักในดานการ
เขียน มคอ. 3 หรือแผนการเรียนการสอนใหชัดเจนวาตองการจะจัดลําดับเนื้อหาสาระอยางไร และใชวิธีการสอนและสื่อการ
สอนในรูปแบบไหน ตลอดจนจะใชวิธีการวัดผลและประเมินอยางไร  ทั้งนี้ เพื่อที่จะไดกําหนดจุดประสงค์การเรียนการสอนให
ชัดเจน เพื่อใหเป็นไปตามเนื้อหาสาระของแตละบทเรียนเมื่อนักศึกษาเรียนจบแลวจะไดผานเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ ที่ได
กําหนดไว  หรือนักศึกษาจะไดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผานเกณฑ์ที่ตั้งไว  ดวยเหตุผลนี้เองที่ทําใหผูสอนไดตระหนักถึงผล
จากการสอนที่ผานมาพบวา ผลการเรียนของนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2 ที่ผานมา มีนักศึกษาผาน
เกณฑ์บาง ไมผานบาง ดวยเหตุผลหลายประการ ซึ่งไดแก เอกสาร ตํารา หนังสือมีจํานวนนอยกวาความตองการของนักศึกษา
ที่เรียน และนักศึกษายังไมเขาใจในการทําผลงานภาคปฏิบัติไปสูการพัฒนาการเรียนรูที่ถูกตองตามกระบวนการเรียนการสอน
ทางเซรามิกส์ จึงสงผลทําใหนักศึกษามีผลการเรียนไมเป็นไปตามที่ผูสอนคาดหวังไว    

ดังนั้นผู สอนจึงไดสรางเอกสารคําสอนเลมนี้ขึ ้นมา เพื่อนํามาใชสอนนักศึกษากลุมตัวอยางนี้ จํานวน 7 คน ถา
นักศึกษาไดเรียนรูเอกสารคําสอนนี้แลว นาจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นกวาไมมีเอกสารคําสอน จึงนับไดวาเอกสารคํา
สอนที่ไดสรางขึ้นมานี้มีประโยชน์ตอการพัฒนานักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งมหาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไดเปิด
กาเรียนการสอนในรายวิชานี้ หรือรายวิชาที่ใกลเคียง ที่สามารถนําเอกสารนี้ไปใชเป็นแนวทางการในสรางนวัตกรรม เอ
สารประกอบการสอน หรือ เอกสารคําสอนไดเป็นอยางดี 

ผูวจิัยในฐานะผูสอนรายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2 จึงดําเนินการเขียนแผนการสอน (มคอ.3) และไดสรางขึ้นมาเพื่อ
นํามาใชสอนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ มี
ดวยกัน จํานวน 8 บท  ซึ่งในการเรียบเรียงน้ีไดนําหลักการเขียนเอกสารคาํสอนตามคูมือการเขียนผลงานทางวิชาการของสํานักงาน
มาตรฐานการศึกษา สํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2544 มาเป็นกรอบแนวทางในการเขียน
รายงานผลตามวัตถุประสงค์ดังนี้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2 สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยเอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 3 ที่เรียน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จํานวน 7 คน  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปดวย  
 1. เอกสารประกอบดวยจํานวน 8 บท มีดังนี ้
 1.1 บทที่ 1 การออกแบบเขียนแบบสําหรับการทําพิมพ์ ทฤษฏี 4 ช่ังโมง ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง 

 1.2 บทที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณท์ี่ใชในการทําพิมพ์ ทฤษฏี 4 ช่ังโมง ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง 
 1.3 บทที่ 3 วัสดุที่นํามาใชในการทําพิมพ์ ทฤษฏี 4 ช่ังโมง ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง 
 1.4 บทที่ 4 กระบวนการสรางแบบพิมพ์หลอกลวง ทฤษฏี 4 ช่ังโมง ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง 
 1.5 บทที่ 5 กระบวนการสรางแบบพิมพ์หลอกลวง ทฤษฏี 4 ช่ังโมง ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง 
 1.6 บทที่ 6 การตกแตงพื้นผิวผลติภัณฑ์กอนหลัง ทฤษฏี 4 ช่ังโมง ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง 
 1.7 บทที่ 7 เทคนิคการเคลือบผิวผลิตภณัฑ์ ทฤษฏี 4 ช่ังโมง ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง 
 1.8 บทที่ 8 เตาและการเผาผลิตภณัฑ์ ทฤษฏี 4 ช่ังโมง ปฏิบัติ 4 ช่ัวโมง 

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน จํานวน 30 ขอ  
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี ้

1. การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสาร  
1.1 แบบทดสอบกอนเรียน – หลังเรียนที่เรียนดวยเอกสารคําสอนรายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2  จํานวน 8 บท ๆ 

ละ 10  ขอ รวม 80 ขอ  
2. แบบทดสอบวัดผลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการประเมินผลคะแนนสอบปลายภาคเรียน ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย

ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ 
1. การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารคําสอน  
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เอกสาร แบบทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน โดยมี

รายละเอียดและขั้นตอนในการดําเนินการสรางแตละสวน ดังตอไปนี้  
เอกสารคําสอนรายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2  ประกอบไปดวยหัวขอดังตอไปนี้ 

  1. แผนการบริหารการสอน 
  2. รหัสวิชา  
  3. รายวิชา     
  4. คําอธิบายรายวิชา   
  5. วัตถุประสงค์ทั่วไป 
  6. เนื้อหาสาระ         
  7. สื่อการเรียนการสอน 
  8. การวัดผลและประเมินผล 
  9. บรรณานุกรม 
2. สื่อ ที่ใชประกอบการเรียนการสอน เนื่องจากเอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2 เป็นวิชาที่เกี่ยวกับ

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทุกหัวขอของเอกสารคําสอนรายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2 มีดวยกนัจํานวน 8 บท 
 3. แบบประเมินคุณภาพเอกสารคําสอน เป็นแบบประเมินรวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญ ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้น โดยการ

เรียบเรียงจาก หนังสือ เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการจัดสรางเป็นแบบประเมินคุณภาพเอกสารคําสอน 
โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเพื่อใหมีความสอดคลองกัน  
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 4. ประเมินคุณภาพเอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2  หลังจากสรางเอกสารคําสอนเรียบรอยแลว 
ผูวิจัยไดนําเอกสารคําสอนไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความเรียบรอย เพื่อหาจุดบกพรอง และทําการแกไข โดย
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพเอกสารทางดานความสอดคลองระหวางแผนการสอนกับ
หลักสูตร ความถูกตองของเนื้อหาสาระที่นํามาใชสอน แบบฝึกหัดทายบทเรียน แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรี ยน และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และสื่อการเรียนการสอน โดยใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินผลความคิดเห็นแบบมาตรา
สวนประเมินคา โดยกําหนดคาคะแนน 5 ระดับ มีดังน้ี 

ระดับคะแนน 4.51 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
ระดับคะแนน 3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 
ระดับคะแนน 2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
ระดับคะแนน 1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย 
ระดับคะแนน 1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยที่สุด 

 ผลแสดงความคิดเห็นโดยผูเชี่ยวชาญที่มีตอเอกสารคําสอน ตามคาระดับความคิดเห็นเฉลี่ย จํานวน 4  ดาน มีดังนี้ 
4.1 ดานแผนการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับความคิดเห็น มีคาเฉลี่ย 3.80 
4.2  ดานแบบฝึกหัดและแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน อยูในระดับความคิดเห็นมีคาเฉลี่ย 3.84 
4.3 ดานเนื้อหา อยูในระดับความคิดเห็น มีคาเฉลี่ย 3.84 
4.4 ดานสื่อการเรียนการสอน อยูในระดับความคิดเห็น มีคาเฉลี่ย 3.90 

   สรุปโดยภาพรวมจํานวน 4 ดาน มีคาเฉลี่ย 3.84 อยูในระดับความคิดเห็นมาก 
5. ผูวิจัยไดสรางและนําแบบประเมินสื่อการสอนในรูปแบบเอกสารคําสอน ใชเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา แบบ

ปลายเปิดในสวนทายของแบบประเมินเพื่อสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน โดยกําหนดคา
คะแนนเป็น 5 ระดับ ตามวิธีของเคิร์ท และผูวิจัยจะไดนํามาปรับปรุงตามแนวคิดของ (บุญชม ศรีสะอาด , 2545, หนา 100-103) 
ดังนี ้

 สรุปผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา เอกสารคําสอน มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  
5.1 ขั้นทดลองและการพัฒนาประสิทธิภาพเอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2  โดยการนําไป

ทดลองใช (Implementation and Improve) กับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางผลจากการทดลอง ภาคสนาม ผูวิจัยไดนําเอกสาร
คําสอนที่ไดปรับแลวมาทดลองใชกับนักศึกษา ท่ีกําลังเรียนรายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2  มาแลว โดยคละกันไปจํานวน 30 
คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง จากกลุมนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง ปานกลาง ต่ํา ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบหา
ประสิทธิภาพเครื่องมือที่ไดสรางขึ้นตามเกณฑ์ 80/80  ผลจาการทดลอง พบวา การหาคาประสิทธิภาพเอกสารคําสอน ของ
นักศึกษาท่ีเคยเรียนผานมา แสดงวาเอกสารคําสอนที่ไดสรางขึ้นมามีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูวิจัยจึงนําขอบกพรอง เชน การพิมพ์เวน
วรรค คําผิด และรูปภาพ ท่ียังมีขนาดไมเทากัน นํามาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ตอไป   กอนที่ผูวิจัยจะนําเอกสาร
คําสอนไปทดลองใชกับนักศึกษากลุมตัวอยาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 7 คน ตอไป 

2. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเพื่อพัฒนาเอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2 ตามหลักสูตร คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน - หลังเรียน มีขั้นตอนในการสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ มีดังน้ี 

2.1 ศึกษาผลการเรียนรู  ดวยเอกสารคําสอนรายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2 ตามหลักสูตร คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

2.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบการวัดผลการเรียนรู แบบอิงเกณฑ์ ของ (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา 36-93) 
2.3 วิเคราะห์เนื้อหาการเรียนของแตละบท 
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2.4 สรางแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือดตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ โดยใหครอบคลุมเนื้อหาและผลการเรียนรูที่
คาดวาจะไดรับแตละบทเรียน 

2.5 นําแบบทดสอบที่สรางเสร็จแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางขอสอบ
กับจุดประสงค์ คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ที่พิจารณาแบบทดสอบที่มีคา IOC ตั้งแต 0.60  ขึ้นไป เป็นแบบทดสอบโดยใชวิธี
ของโรวิเนลลี (Rovineli) และแฮมบิลตัน (Hambleton)   

2.6 นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลว ไปทดลองใชกับนักศึกษาที่เรียนรายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

เพื่อตรวจสอบการหาคาระดับความยากงาย (p) และการหาคาอํานาจการจําแนก (r) เป็นรายขอ ตามวิธีการเรนแนน (Brennan) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 90) โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ท่ีไดสรางขึ้นมา จํานวน 40 ขอ 
จากนั้นนําแบบทดสอบมาหาคาหาความยากงายท่ีอยูในระหวาง 0.20-0.80 และอยูในระหวางคาอํานาจจําแนก ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
คัดเลือกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการไว จํานวน 30 ขอ โดยตรวจสอบความเช่ือมั่นตามหลักทฤษฎีวิธีการของ โลเวทท์ (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 96)  สรุปไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.86 จากนั้นจึงไดจัดพิมพ์เป็นแบบทดสอบฉบับจริง เพื่อนํามาใช
ทดสอบในการเก็บรวบรวมขอมูล ตอไป การประเมินความสอดคลองระหวางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กับจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรม  

โดยใชสูตร 
N

R
       IOC 
  (ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ , 2539, หนา 249) 

ซึ่งคาดัชนีความสอดคลอง IOC แบบทดสอบรายขอ ที่คํานวณไดมีคาเทากับ 0.80ทุกคน ดังนั้น แบบทดสอบที่สราง
ขึ้นมา มีคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา อยูในเกณฑ์ที่ยอมรับได 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  

 1. สัปดาห์แรกผูสอนช้ีแจงเรื่องทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับการเรียนการสอน ใหกับนักศึกษาทราบทุกคน 
 2. ทดสอบกอนเรียน หลังจากปฐมนิเทศกลุมตัวอยางแลว ผูสอนใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อเก็บขอมูล

ความรูกอนเรียนของกลุมตัวอยางไวเปรียบเทียบกับขอมูลที่ไดจากการทดสอบหลังเรียน 
 3. สอนดวยเอกสารคําสอนและทดสอบความกาวหนาระหวางเรียน  
 4. ทดสอบหลังเรียน เมื่อนักศึกษาผานการเรียนการสอนครบทุกหนวยการเรียนแลว ผูสอนทําการทดสอบหลังเรียน 

เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 5. เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการกอนเรียน แบบฝึกหัด และ

คะแนนวัดผลสัมฤทธ์ิทางการหลังเรียน ของนักศึกษาท่ีใชเอกสารคําสอน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูวิจัยไดวิเคราะห์ขอมูล มีดังตอไปนี้ 
1. นําผลคะแนนทั้งหมดที่นักศึกษา จํานวน 7 คน ทําไดมาทําการวิเคราะห์ เพื่อหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.)   
2. นําเอาผลคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลังเรียนกับกอนเรียน 

เพื่อวัดความกาวหนาทางการเรียนโดยใชคา t-test  ตอไป (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545, หนา 100-103)  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี ้

 คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาที่ (t – test)  (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2544, หนา 93) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2  สําหรับ

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยเีซรามิกส์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามเกณฑม์าตรฐาน 80/80 
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนการหาประสิทธิภาพเอกสารคําสอน รายวชิาการทําพิมพ์และการหลอ 2  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏับุรรีัมย์  

บทท่ี คะแนนประสิทธิภาพระหว่างเรียน คะแนนผลลัพธ์หลังเรียน E1  /  E2 
ร้อยละ (E1) ร้อยละ (E2) 

1 81.00 81.40 81.00/81.40 
2 83.65 80.40 83.65/80.40 
3 82.85 82.80 82.85/82.80 
4 83.01 82.30 83.01/82.30 
5 83.65 84.20 83.65/84.20 
6 81.00 81.90 81.00/81.90 
7 86.03 84.70 86.03/84.70 
8 86.50 82.30 86.50/82.30 
 667.69 660  

E1 = 83.46 / E2 =  82.50 
 
สรุป จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์เอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

และการออกแบบ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย์ มีคาเฉลี่ยรอยละ ( X )  E1 เทากับ 83.46  และ
คาเฉลี่ยรอยละ ( X )  E2  เทากับ 82.50  แสดงวานักศึกษาที่ไดใชเอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2  ที่มีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานขอท่ี 1 ทุกประการ 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการ
ออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยเอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2 

   
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน  

จํานวน แบบทดสอบ X  ร้อยละ D D2 S.D. t-test 

7 กอนเรียน 13.57 45.23 83 897 6.48  24.92 

7 หลังเรียน 25..42 84.73 
** มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ  .05 จํานวน 6 คน (df  = 1.943) 

 
สรุป จากตารางที่ 2 พบวา คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) รอยละเทากับ 45.23 และ

หลังเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) รอยละเทากับ 84.73  เป็นแบบทดสอบวัดความรูระหวางเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) รอยละความกาวหนา 
เทากับ 39.50 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 6.48  คาที (t-test) เทากับ 24.92 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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การอภิปรายผล 
 การจากพัฒนาเอกสารคําสอน ผูวิจัยไดกําหนดของการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ไว 2 ขอดังนี้ 
   จากวัตถุแประสงค์ขอที่ 1 การสรางและหาประสิทธิภาพเอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2   สําหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 /80  พบวา เอกสารคํา
สอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2  สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีคาเฉลี่ยรอยละ ( X )  E1 เทากับ 83.46 และคาเฉลี่ยรอยละ ( X )  E2  เทากับ 82.50 แสดงวา
นักศึกษาท่ีไดใชเอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2 ที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงค์และสมมติฐานขอที่ 1 ทุก
ประการ ซึ่งมีความสอดคลองกับการทําวิจัยของ (วิษณุ  บัวเทศ, 2551, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง การสรางและหาประสิทธิภาพ
ชุดการสอน วิชาการวิเคราะห์วงจรไฟฟูากระแสตรง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบวา นักศึกษา
จํานวน 25 คน ท่ีไดทําแบบฝึกหัดที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 จํานน 5 ชุด มีคะแนนเฉลี่ย รอยละ 81.92 เกินรอยละ 80 ท่ีกําหนดไว   

จากวัตถุประสงค์ขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์และการ
ออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ดวยเอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2    
พบวา คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) รอยละเทากับ 34.52 และหลังเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) รอย
ละเทากับ 75.23 เป็นแบบทดสอบวัดความรูระหวางเรียนมีคาเฉลี่ย ( X ) รอยละความกาวหนา เทากับ 40.71 และมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เทากบั 3.68 คาที (t-test) เทากับ 12.21 ซึ่งมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งมีความ
สอดคลองกับงานวิจัยของ (วิษณุ   บัวเทศ, 2551, หนา บทคัดยอ) ที่เกี่ยวกับการสรางและหาประสิทธิภาพชุดการสอน วิชาการ
วิเคราะห์วงจรไฟฟูากระแสตรง หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พบวา หลังเรียนจากการเรียนดวยชุด
การสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นจริงที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

และยังมีความสอดคลองการเรียนการสอนของ (สุรัสวดี  อินทร์ชัย, 2554, หนา บทคัดยอ) ที่ไดการสรางแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์ในการสงงาน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยการใชบทเรียนสําเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ในรายวิชาความรูเบื้องตนทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม พบวา นักศึกษามีจํานวน 43 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 31-301 มีการ
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ในการสงงานดวยการใชบทเรียนสําเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ ระดับมาก และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม
ผูเรียนดวยการใชบทเรียนสําเร็จรูปอิเล็กทรอนิกส์ อยูในระดับนอยท่ีสุด   

 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาเอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2   สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีเซรามิกส์และการออกแบบ ตามหลักสูตรอุดมศึกษาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผูวิจัย
มีขอเสนอแนะเพื่อใหการใชเอกสารคําสอนที่ไดสรางขึ้นมามีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

1. เนื้อหาของเอกสารคําสอนรายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2 รหัส 5523312 ควรใชสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
และควรมีเครื่องมือ เครื่องจักร ตอการพัฒนาท่ีนํามาใชสอนใน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2   

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในช้ันเรียน เพื่อที่จะไดแกปัญหานักศึกษาในระหวางไดอยางถูกตอง  
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาเอกสาร ตํารา ท่ีนํามาใชประกอบในการสอนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาไดเป็นอยางดี 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การรายงานผลการพัฒนาเอกสารคําสอน รายวิชาการทําพิมพ์และการหลอ 2  สําหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์
และการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผูวิจัยขอขอบคุณผูเช่ียวชาญทุกทาน ที่ทําใหการวิจัย
เลมนี้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว และขอมอบความดีทั้งหมด ใหแก คุณพอ - คุณแม คุณครู - อาจารย์ ทุก ๆ ทาน  และ
ขอขอบคุณภรรยา บุตร ทุกคน ที่คอยใหกําลังใจมาโดยตลอด จึงสงผลทําใหการทําวิจัยครั้งนี้ สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว
มา ณ โอกาสนี้ 
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การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกข้าวท่ีขาดแคลนน้ําโดยใช้ CROPWAT และวิธีการวิเคราะห์หมายเลขโค้งน้ําท่า ใน
พื้นที่ที่ไม่มีเครื่องมือตรวจวัดน้ําท่า กรณีศึกษาอําเภอจุน จังหวัดพะเยา 

Analysis of water shortage in paddy field area using CROPWAT and SCS-CN method  
in ungauged station. A case study of Chun District, Phayao Province 

 
นิติ เอี่ยมชื่น1, วรพล ลีคําปัน2 

Niti Iamchuen, Waraphon leekampun 

 

บทคัดย่อ 
การวิเคราะห์พื้นที่ปลูกขาวที่ขาดแคลนน้ําโดยใช CROPWAT และวิธีการวิเคราะห์หมายเลขโคงน้ําทาในพื้นที่ที่ไมมี

เครื่องมือตรวจวัดน้ําทากรณีศึกษาอําเภอจุนจังหวัดพะเยามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใชปริมาณน้ําทาของพื้นที่ปลูกขาวดวย
วิธีการวิเคราะห์หมายเลขโคงน้ําทา (Soil Conservation Service Curve Number : SCS-CN) รวมกับการใชน้ําของพืชโดย
โปรแกรม CROPWAT และวิเคราะห์คาปริมาณน้ําทากับคาความตองการน้ําของพืชในพื้นที่นาขาวปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2559
เพื่อหาความสัมพันธ์กันระหวางนํ้าตนทุนกับความตองการใชน้ําของขาว ผลการศึกษาพบวาเมื่อนําเอาคาปริมาณน้ําทาของทั้ง 2 ปี 
และคาปริมาณน้ําฝนที่ใชไดจริงและคาปริมาณน้ําทาสูงสุดมาพล็อตกราฟกับขอมูลความตองการการใชน้ําของขาวในระยะเริ่มตน
จนถึงระยะสุดทาย ไดผลการวิเคราะห์วา ในปี พ.ศ. 2557 ชวงตนเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม เป็นชวงที่มีปริมานน้ําทา
เพียงพอตอการใชน้ําของขาวนาปี แตยังมีบางพื้นที่ท่ีวิกฤตอยู 7 ตําบล ของเดือนกรกฎาคม สวนเดือนสิงหาคม มีพื้นท่ีที่วิกฤตอยู 4 
ตําบล พบวาพ้ืนท่ีวิกฤตหนักท่ีสุดของทั้ง 2 เดือน คือ ตําบลพระธาตุขิงแกง และปี พ.ศ. 2559 พบวา ชวงปรายเดือนกรกฎาคมถึง
เดือนสิงหาคม เป็นชวงที่มีปริมานน้ําทาเพียงพอตอการใชน้ําของขาวนาปี แตยังมีบางพื้นที่ที่วิกฤตอยู 7 ตําบลพบวาพื้นที่วิกฤต
หนักท่ีสุด คือ ตําบลจุน 

 
คําสําคัญ: น้ําทา, CROPWAT, SCS-CN 
 
Abstract 

 Analysis of water shortage in paddy field area using CROPWAT and SCS-CN method in ungauged station. 
A case study of Chun District, Phayao Province. The objective is to study using runoff quantity of rice planting 
area by analysis of runoff curve number analysis (Soil Conservation Service Curve Number : SCS-CN) 
Combined with water use of plants by CROPWAT and analyze the amount of water and the water demand of 
plants in the rice fields in 2014 and 2016. To find the relationship between water costs and water demand of 
rice. The results showed that when the quantity of runoff in both years and the actual rainfall value and 
maximum runoff value to plot the graph with rice water usage demand data from the beginning to the final 
phase. Results of the analysis that in 2014, early July to August Is a period that has enough runoff to use the 
water of rice fields But there are still some areas that are in crisis in 7 subdistricts of July August There are 
crisis areas in 4 subdistricts. Found that the most critical area of the 2 months is Phra That Khing Kaeng 
Subdistrict and in the year 2016, it was found that during the month of July to August Is a period that has 
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enough runoff to use the water of rice fields But still there are some critical areas in 7 sub-districts, found that 
the most critical areas are Chun sub-district 

 
Keywords: Runoff, CROPWAT, SCS-CN 
 
บทนํา 

น้ําเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญและจําเป็นตอการดํารงชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์ พืช และน้ํามีความสําคัญตอการ
เริ่มตน การดํารงอยู ดังนั้น ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นดานการจัดการน้ํามี 5 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 1) การวิจัยพื้นฐานและตนน้ํา 
คือ องค์ความรูจากดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรน้ํา 2) การวิจัยในการแกไขปัญหาขาดแคลนน้ํา คือ ลดปัญหาการขาดแคลน
น้ํา และสามารถใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพในทุกภาคสวน 3) การวิจัยการแกไขปัญหาอุทกภัย คือ ลดปัญหาที่เกิดจากอุทกภัย และ
เมื่อเกิดปัญหาอุทกภัยสามารถแกปัญหาไดอยางรวดเร็ว 4) การวิจัยการแกไขปัญหาจากน้ํา คือ ลดปัญหาน้ําเนาเสีย จากทุกแหลง 
และ 5) การวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อสรางกลไกในการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในกา รจัดการอุทกภัย
และภัยแลงทั้งในระดับประเทศ ระดับลุมแมน้ํา และระดับพื้นที่ใหเป็นเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพ  (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พ.ศ. 2560)  

ความแหงแลงเป็นปัญหาดานทรัพยากรน้ําที่สําคัญอยางหนึ่ง ซึ่งเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน การเปลี่ยนแปลงของ
รองมรสุมที่พาดผาน ปริมาณน้ําฝนนอย ฯลฯ สาเหตุเหลานี้ไดสงผลใหจังหวัดพะเยาไดเกิดเหตุภัยพิบัติภัยแลงขึ้นเมื่อวันที่ 25 
ตุลาคม 2558 (ไทยรัฐออนไลน์,21 เม.ย. 2559) ทําใหเกษตรกรทั่วจังหวัดพะเยาไดรับความเดือดรอนจากสถานการณ์ดังกลาวเป็น
วงกวาง เกิดผลกระทบขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร โดยมีผลกระทบตอพื้นที่ทางการเกษตรกวา 25,000 ไร 
เกษตรกรไดรับผลกระทบ กวา 4,000 ราย จึงทําใหไดรับความเสียหายทางการเกษตรคิดเป็นมูลคาไมนอยกวา 50 ลานบาท 
(ไทยรัฐออนไลน์,21 เม.ย. 2559) ซึ่งอําเภอจุนเป็นอําเภอที่มีขนาดเล็กและเป็นอําเภอที่มีผลผลิตทางการเกษตรติดอยูในอันดับที่ 3 
ของการสงออก จังหวัดพะเยา (สํานักงานเกษตรจังหวัดพะเยา , 2561) และเป็นอําเภอที่ประสบปัญหาทางดานภัยแลง ซึ่งดูจาก
ยุทธศาสตร์แลวอําเภอจุน มีพื้นที่อยูทั้งหมด 357,000 ไร มีการใชประโยชน์ที่ดิน สวนใหญเป็นการทํานาขาว และเป็นพื้นที่
ประกอบกิจกรรมทางเกษตรกรรมอื่น ๆ ถึงรอยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมดของอําเภอจุน เชน พื้นที่พืชไร และไมผล เป็นตน (กรม
พัฒนาที่ดิน, 2559) โดยสภาพทางภูมิศาสตร์มีลักษณะเป็นแอง มีภูเขาลอมรอบ มีน้ําอิงไหลผาน จึงทํา ใหมีพื้นที่ราบเป็นจํานวน
มากที่เหมาะสมตอการเพาะปลูกขาว ดังนั้นทรัพยากรที่สําคัญคือ น้ํา ที่ใชในการดํารงชีพและใชในการเพาะปลูกขาวเป็นหลัก 
การศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษาความตองการการใชปริมาณน้ําในพื้นที่นาขาว อําเภอจุน จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจสอบหาชวงเวลาที่
ขาวขาดแคลนน้ําและชวงที่มีน้ําเกินพอ   

ดังนั้นจึงไดศึกษาการวิเคราะห์พื้นที่ปลูกขาวที่ขาดแคลนน้ําโดยใช CROPWAT และวิธีการวิเคราะห์หมายเลขโคงน้ําทา 
ในพื้นที่ท่ีไมมีเครื่องมือตรวจวัดน้ําทา เพื่อเป็นประโยชน์ท้ังในดานผลผลิตของเกษตรกร และในการบริหารจัดการการใชน้ําในพื้นที่
นาขาวไดอยางมีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการน้ําในภาครัฐรวมกับภาคีชุมชนโดยใชขอมูลเชิงพื้นที่
เขามามีสวนในการสนับสนุนการจัดสินใจอยางเป็นระบบในการวางแผนพัฒนาการสงเสริมการปลูกพืชเกษตร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดความมั่นคง ยั่นยืนตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาการใชประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ระหวางชวงปี พ.ศ.2557
และปี พ.ศ. 2559 

2.เพื่อศึกษาการใชปริมาณน้ําทาของพื้นที่ปลูกขาว อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
การจําแนกประเภทข้อมูล 
การจําแนกประเภทประเภทขอมูล เป็นการแบงจุดภาพที่มีคุณสมบัติการสะทอนแสงคลายๆกันออกเป็นกลุมหรือเป็น

ระดับ ซึ่งเรียกวา ชนิดหรือประเภท (Class) เพื่อท่ีจะแบงแยกวัตถุตาง ๆ ที่แสดงในภาพออกจากกัน ในการจําแนกประเภทขอมูลผู
แปลจําเป็นตองใชกฎการตัดสินใจหรือความรูทางสถิติเขาชวย เนื่องจากปริมาณจุดภาพที่ประกอบเป็นพื้นที่ศึกษา มีปริมาณ
จุดภาพมากการคํานวณทางสถิติเองโดยใชเครื่องคิดเลขจึงทําไดยากใชเวลามากและอาจเกิดขอผิดพลาดได จึงมีการนําเอา
ความสามารถของคอมพิวเตอร์มาชวยในการประมวลผล ทําใหไดผลลัพธ์ในเวลารวดเร็วสามารถตรวจสอบความถูกตองไดทันที 
(สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ) 

SCS-CN method 
SCS หรือ Soil Conservation Services แหงประเทศสหรัฐอเมริกา ถูกสรางขึ้นมาในปค.ศ.1954 ปัจจุบันคือ Natural 

Resources Conservation Services, NRCS มีจุดประสงคหลักของ SCS-CN method คือ การสรางมาตรการตาง ๆ เพื่อการป
องกันอุทกภัย หลักการของ SCS-CN คือ น้ําฝนในสวนที่เกินจากการกักเก็บในพื้นที่จะระบายน้ําออก ทั้งทางผิวดิน และทางใตผิว
ดิน ซึ่งเรียรวมกันวา นํ้าไหลจากดินช้ันบน และการเก็บกักน้ําของ พื้นที่ตนน้ําจะขึ้นอยูกับปัจจัยลักษณะภูมิประเทศ ชนิดดิน และ
ชนิดกับปริมาณพืชคลุมดิน (Mishra and Singh, 2003) 

การกําหนดคาคะแนนใหกับปัจจัยยอย ไดแก ลักษณะภูมิประเทศ ความสามารถในการดูดซับน้ําของดิน ชนิดพืชคลุม
ดิน และแองน้ําท่ีผิวดิน ของพื้นที่ตนน้ําท่ีมีบทบาทตอการไหลของน้ําทาในลําธาร หรือ runoff curve number (CN) ซึ่งจะมีคา
อยูระหวาง 0 ถึง 100 ถาคา CN มีคาใกล 0 แสดงวาพ้ืนท่ีตนน้ําแหงนั้นมีความสามารถในการดูดซับ และเก็บกักน้ําฝนเอาไวไดดี 
ในทางตรงกันขาม ถาคา CN สูงใกลเคียง 100 แสดงวาพ้ืนท่ีตนน้ําแหงนัน้ดูดซับและเก็บกักนํ้าฝนท่ีตกลงมาเอาไวไดไมดี น้ําทาที่
เกิดขึ้นจากการตกของฝนแตละครั้งจึงมีปริมาณมาก และไหลแรง ซึ่งผลลัพธ์ ของ SCS CURVE NUMBER Method คือ 1) คา
คะแนนท่ีใชบงบอกถึงประสิทธิภาพน้ําทาที่ไหลในลําธารของพื้นที่ตนน้ํา (คา CN) และ 2) วิธีการประเมินคา ที่ประกอบไปดวย 
ปริมาณน้ําไหลจากดินช้ันบน หรือระดับน้ําทาในทางตรง  (Direct runoff volume) ที่เกิดขึ้นจากการตกของฝน แตละครั้ง และ
ลักษณะการไหลของน้ําทาในลําธารในระยะยาว (พงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล และ พิณทิพย์ ธิติโรจนวัฒน์, 2551) 

การกําหนดค่า Curve Number (CN) 
การวิเคราะห์คา CN ที่ SCS กําหนดใหกับพืชคลุมดินชนิดตาง ๆ นั้น จะอยูภายใต 2 เง่ือนไข คือ เง่ือนไข

ความสามารถในการดูดซับและเก็บกักนํ้าของดิน หรือ Hydrologic soil group ตั้งแตดินที่มีเนื้อดิน (soil texture) และเง่ือนไข
ของลักษณะอากาศ และสภาพภูมิประเทศท่ีสงเสริมใหมีการดูดซับและเก็บกักน้ําฝน โดยจะแทน Hydrologic Soil Group ดวย 
A B C D ดังนี ้
 A    เป็นดินที่มีเนื้อหยาบ และช้ันดินลึก ดูดซับน้ําไดดี คือ ประมาณ 0.30-0.45 นิ้ว/ชม. 
 B    เป็นดินที่มีเนื้อปานกลางถึงหยาบ แตมีชั้นดินลึก ดูดซับน้ําไดคอนขางดี คือ ประมาณ 0.15-0.30 นิ้ว/ชม. 
 C    เป็นดินที่มีเนื้อปานกลางถึงละเอียด และมีชั้นดินตื้น ดูดซับน้ําไดไมคอยดี คือ ประมาณ 0.05-0.15 นิ้ว/ชม. 
  D   เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด และมักจะมีช้ันดินตื้น ดูดซับน้ําไดนอยมาก คือ 0-0.05 นิ้ว/ชม. 

การคํานวณค่า SCS Curve Number Method 
การคํานวณคา Potential Maximum Storage คาความสามารถในการเก็บกักน้ําสูงสุด (S) โดยจะคํานวณดวยสมการดังนี้ 

       
    

  
      (สมการที่ 1) 

S คือ คาความสามารถในการกักเก็บน้ําสูงสุด หนวยเป็นมลิลเิมตร 
25.4 คือ คาการแปลง น้ิวใหเป็นมลิลเิมตร (1 นิ้ว = 25.4 มิลลิเมตร 
CN คือ คาที่ถูกกําหนดไว ไดมาจากขอมูลชุดดินและประเภทของสิ่งปกคลุมดิน 
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การคํานวณค่าน้ําท่าทางตรงของค่าความสามารถในการกักเก็บน้าํสูงสุด(Q) 

  
(      ) 

(      )
    (สมการที่ 2) 

  Q คือ ปริมาณที่นํ้าไหลบาหนาผิวดิน มิลลิเมตร 
  P คือ ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย มิลลิเมตร 
  S  คือ ปริมาณการกักเก็บน้ําสูงสุด มิลลิเมตร 

การหาปริมาณการใช้น้ําของพืชด้วยโปรแกรม CROPWAT 
CROPWAT เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจที่พัฒนาขึ้นโดยกองพัฒนาท่ีดินและน้ําของ FAO และยังเป็นโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สําหรับการคํานวณความตองการน้ําประปาและความตองการการชลประทานตามขอมูลดินสภาพอากาศและขอมูล
พืชผล นอกจากน้ีโปรแกรมชวยใหการพัฒนาตารางการชลประทานสําหรับเง่ือนไขการจัดการที่แตกตางกันและการคํานวณการ
จัดหาน้ําโครงการสําหรับรูปแบบการเพาะปลูกที่แตกตางกัน และยังสามารถใช CROPWATเพื่อประเมินแนวทางการชลประทาน
ของเกษตรกรและเพื่อประเมินประสิทธิภาพของพืชภายใตสภาพฝนและน้ําชลประทาน (อัคคพล นวลมังสอ, 2553) โดยมีการ
ทํางานอีกหลายสวนประกอบ ดังนี้ 

1.Climate/ETo เป็นการคํานวณปริมาณการใชน้ําอางอิง ตามวิธี Penman-Monteith โดยใชขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่
ครบถวน ไดแก Temperature เป็นขอมูลอุณหภูมิเฉลี่ย, Humidity เป็นคาความชื้นสัมพัทธ์ (relative humidity), Wind speed 
ใชหนวยเป็น กิโลเมตรตอวัน (km/day) หรือ เมตรตอวินาที, Sunshine ใชเป็นจํานวนช่ัวโมงแสงอาทิตย์ในรอบวัน (hours) และ
Reference evapotranspiration (ETo) การคายระเหยน้ําของพืช 

2.Rain options เป็นวิธีการคํานวณฝนใชการ (effective rainfall) ไดแก Fixed percentage ปริมาณฝนที่ตกจริง, 
Dependable rainfall (FAO/AGLW formula) เป็นสมการเอมพิริคัลที่พัฒนาโดย FAO มี 2 กรณี คือ การคํานวณฝนใชการเป็น
รายเดือน (monthly rainfall) และการคํานวณฝนใชการเป็นรายสิบวัน, Empirical formula เป็นวิธีการคํานวณจากสมการเอมพิ
ริคัลเชนกันแตอนุญาติใหผูใชกําหนดพารามเิตอร์ในสมการเอง, USDA Soil Conservation Service เป็นการคํานวณปริมาณฝนใช
การจากสมการที่พัฒนาโดย US SCS, Rainfall not considered in irrigation calculations (Effective rainfall = 0) เป็นการ
กําหนดใหปริมาณฝนใชการเทากับศูนย์ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การวิเคราะห์การใชประโยชน์ที่ดิน เพื่อการจัดการปริมาณน้ําทางการเกษตร กรณีศึกษา อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ดวย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์หาคาปริมาณการใชน้ําของพืช (Evapotranspiration: ETo) และปริมาณน้ําทาจาก
เสนโคงน้ําทา (SCS Curve Number) และนําคาที่ไดนั้นไปใชในการหาความตองการน้ําของพืชตอปริมาณน้ําทาที่มีอยูในพื้นที่
ศึกษา โดยมีขั้นตอนศึกษาดังนี้ ภาพที่ 1  

การจําแนกการใชประโยชน์ที่ดิน เป็นการแปลตีความการใชประโยชน์ที่ดินจากขอมูลภาพถายดาวเทียม โดยวิธีการ
จําแนกประเภทขอมูลแบบกํากับดูแล (Supervised classification) เพื่อจําแนกประเภทการใชประโยชน์ที่ดิน วันที่ 16 เดือน
พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2557 และ วันที่ 9 เดือนเมษายน ปี พ.ศ. 2559 โดยแบงออกเป็น 6 ประเภท ไดแก นาขาว (Paddy Field) , 
พื้นที่นํ้า (Water Body) , พื้นที่ชุมชน และสิ่งปลูกสราง (Urban and Built-upland) , พื้นที่ปุาไม (Forest land) , พื้นที่เกษตร 
(Agricultural land) และพื้นที่เบ็ดเตล็ด (Miscellaneous area ) และทําการตรวจสอบความถูกตอง (Overall Accuracy: OA) 
โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) ทั้งหมด 200 จุด 

การวิเคราะห์ scs-cn เป็นการนําขอมูลมาวิเคราะห์ดวยหลักสมการ SCS Curve Number จะใชขอมูล 3 ช้ันขอมูลคือ 
ขอมูลการใชประโยชน์ท่ีดิน ขอมูลชุดดิน และขอมูลปริมาณน้ําฝน โดยการวิเคราะห์หาคา Curve Number โดยใชขอมูลชุดดินมา
แยกประเภท Hydrological Soil Group (HSG) และนํามาวิเคราะห์รวมกับขอมูลการใชประโยชน์ที่ดิน เพื่อหาคา Curve 
Number (CN) กอนที่จะนําไปหาคาศักยภาพการกักเก็บน้ําสูงสุด (S) โดยใชสมการที่ 1 จากนั้นทําการวิเคราะห์รวมกับขอมูล
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ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยดวยวิธีการประมาณคา (Interpolation) แบบ Kriging จะไดคาเฉลี่ยของฝนที่ตกแตละพื้นที่ (P) และวิเคราะห์
หาคาปริมาณน้ําทาโดย คา S และคา P ตามสูตรสมการที่ 2 

การวิเคราะห์คาความการน้ําของขาว โดยโปรแกรม CROPWAT มี 3 ขั้นตอน 1) จะนําเขาขอมูลฝนและสภาพภูมิอากาศ 
โดยใชขอมูลเฉลี่ยรายเดือน ตามฤดูการปลูกของขาวนาปี เริ่มตั้งแตเดือนเมษายนจนถึงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.2557 และปี พ.ศ. 
2559 2) นําเขาขอมูลพืช เพื่อกําหนดคาพารามิเตอร์ ไดแก ชวงการเจริญเติบโตของพืช คาสัมประสิทธ์การใชน้ํา การหยั่งลึกของราก
พืช ระดับการขาดน้ําของพืช คาปัจจัยการตอบสนองตอการใหผลผลิตของพืช และกําหนดชวงเวลาการเพาะปลูกของพืช 3) นําเขา
ขอมูลดิน เพื่อกําหนดคาพารามิเตอร์ ไดแก ปริมาณความช้ืนทั้งหมดในดิน อัตราการแทรกซึมน้ําผานผิวดิน และการหยั่งลึกของรากพืช 

การนําขอมูลมาวิเคราะห์ดวยหลักสมการ SCS Curve Number รวมกับการวิเคราะห์ดวยการคํานวณปริมาณการใชน้ํา
ของพืช โปรแกรม CROPWAT เป็นการนําคาความแตกตางของคาปริมาณน้ําทา ปี 2557 และ คาปริมาณน้ําทา ปี 2559 นํามาดู
ความสัมพันธ์กันระหวางคาการใชน้ําของพืช เพื่อดูการใชน้ําของพืชสอดคลองกับศักยภาพของน้ําตนทุนหรือไม โดยที่นําขอมูล
ปริมาณน้ําทาของปี พ.ศ.2557 และปี พ.ศ.2559 มาพล็อตกราฟรวมกับคาความตองการน้ําของนาขาว เพื่อดูชวงเวลาการขาด
แคลนน้ําและชวงที่มีปริมาณน้ําเพียงพอตอการน้ําไปใช จากระยะเริ่มตนจนถึงระยะสุดทายของการปลูกขาวนาปี และหาพื้นที่ที่มี
ปริมาณน้ําท่ีอยูในข้ันวิกฤตในพื้นที่ตําบลของ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์ขอมูลการศึกษา เรื่องการประยุกต์ใชภูมิสารสนเทศศาสตร์เพื่อการจักการปริมาณน้ํา
ทางการเกษตร อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ผูศึกษาไดทําการวิเคราะห์ขอมูลตามลําดับดังนี้ 

การวิเคราะห์การใชประโยชน์ที่ดินจากการวิเคราะห์หาการใชประโยชน์ที่ดิน โดยใชขอมูลภาพถายดาวเทียม Landsat 8 
พบวาปี พ.ศ. 2557 พบวา พ้ืนท่ีปุาไม มีจํานวน 129,237 ไร พ้ืนท่ีเกษตร มีจํานวน 36,073 ไร พ้ืนท่ีนาขาว มีจํานวน 133,494 ไร 
พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีจํานวน 14,769 ไร พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีจํานวน 13,851 ไร และพื้นที่แหลงน้ํา มีจํานวน 4,321 ไร สวนปี 
พ.ศ. 2559 พบวา พื้นที่ปุาไม มีจํานวน 125,199 ไร พื้นที่เกษตร มีจํานวน 45,506 ไร พื้นที่นาขาว มีจํานวน 132,273 ไร พื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสราง มีจํานวน 14,502 ไร พื้นที่เบ็ดเตล็ด มีจํานวน 7,340 ไร และพื้นที่แหลงน้ํา มีจํานวน 7,093 ไร ภาพที่ 2 ตารางที่ 1 

 การวิเคราะห์ค่าปริมาณน้ําท่า  
การวิเคราะห์คาศักยภาพการกักเก็บน้ําสูงสุด Potential Maximum Starage (S) ซึ่งคาต่ําสุดของ ปี พ.ศ. 2557 และ ปี 

พ.ศ.2559 เทากับ 244 คาสูงสุดคือ 1,006 ตามลําดับ ดังรูปที่ 2  
การวิเคราะห์หาคาปริมาณน้ําทา (Q) จากการวิเคราะห์ตามสมการการหาคาปริมาณน้ําทา Runoff (Q) ซึ่งคาปริมาณน้ําทา

ต่ําสุดของปี พ.ศ.2557 และปี พ.ศ.2559 อยูที่ 1.7, 0.0 มิลลิเมตร และคาปริมาณน้ําทาสูงสุดของปี พ.ศ.2557 และปี พ.ศ.2559 อยู
ที่ 112.4, 89.8 มิลลิเมตร (ตารางที ่2) 

การวิเคราะห์ค่าการใช้น้ําของข้าว โดยโปรแกรม CROPWAT 
การวิเคราะห์ขอมูลฝนและสภาพภูมิอากาศขอมูลพืช และขอมูลดิน จึงทําใหไดคาความตองการน้ําของขาวนาปี ระยะ

เริ่มตนจนถึงระยะสุดทาย ของปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2559 ดังตารางที่ 3  
จากกราฟแสดงสมดุลน้ําของ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2557 พบวา ชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนมิถุนายนเป็น

ชวงที่ขาดแคลนน้ําอยูในชวงคาการคายระเหยของพืชสูงกวาปริมาณน้ําทาที่มีอยู สวนชวงตนเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเป็น
ชวงที่มีปริมานน้ําทาเพียงพอตอการใชน้ําของขาวนาปี โดยมีปริมาณน้ําทาประมาณ 221.6 มิลลิเมตร หรือรอยละ 78.3 ของ
ปริมาณน้ําทาทั้งหมด 283 มิลลิเมตร ถึงแมจะอยูในชวงที่มีน้ําเพียงพอตอการนําไปใชงานของขาวนาปี แตยังมีพื้นที่บางสวนที่ยังมี
ปริมาณน้ําทาต่ํากวาคาความตองการน้ําของขาวนาปี (ภาพที่ 5 ตารางที่ 4) 

จากกราฟแสดงสมดุลน้ําของ อําเภอจุน จังหวัดพะเยา ปี พ.ศ. 2557 พบวา ชวงเดือนเมษายนถึงตนเดือนกรกฎาคมเป็น
ชวงที่ขาดแคลนน้ําอยูในชวงคาการคายระเหยของพืชสูงกวาปริมาณน้ําทาที่มีอยู สวนชวงปรายเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม
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เป็นชวงที่มีปริมานน้ําทาเพียงพอตอการใชน้ําของขาวนาปี โดยมีปริมาณน้ําทาประมาณ 138.6 มิลลิเมตร หรือรอยละ 49.2 ของ
ปริมาณน้ําทาทั้งหมด 281.3 มิลลิเมตร ถึงแมจะอยูในชวงที่มีน้ําเพียงพอตอการนําไปใชงานของขาว 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาขอมูลปริมาณน้ําฝนดวยวิธี SCS Curve Number โดยการนําขอมูลการใชประโยชน์ที่ดิน ทั้ง 2 ปี 
ไดแกปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2559 มาทําการหาคาปริมาณน้ําทา เป็นรายเดือนตามฤดูการเพาะปลูกขาวนาปี โดยการจําแนก
การใชประโยชน์ท่ีดิน จากภาพดาวเทียม Landsat 8 พบวา พื้นที่ท่ีเป็นนาขาว โดยในปี พ.ศ.2557 มีพ้ืนท่ีรวม 133,494 ไร และใน
ปี พ.ศ.2559 มีพื้นท่ีรวม 132,273 ไร 
 จากการศึกษาดวยวิธีการ SCS Curve Number รวมกับวิธีการใชน้ําของพืช โดยโปรแกรม CROPWAT พบวา ปี พ.ศ. 
2557 ชวงกลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม เป็นชวงที่มีปริมานน้ําทาเพียงพอตอการใชน้ําของขาวนาปี โดยมีปริมาณน้ําทา
ประมาณ 221.6 มิลลิเมตร ของปริมาณน้ําทาทั้งหมด 283 มิลลิเมตร และ ปี พ.ศ. 2559 พบวา ชวงตนเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
สิงหาคม เป็นชวงที่มีปริมานน้ําทาเพียงพอตอการใชน้ําของขาวนาปี โดยมีปริมาณน้ําทาประมาณ 138.6 มิลลิเมตร ของปริมาณ
น้ําทาทั้งหมด 281.3 มิลลิเมตร  

การวิเคราะห์เปรียบเทียบคาความแตกตางของปริมาณน้ําทา โดยการนําเอาคาปริมาณน้ําทาของทั้ง 2 ปี และคาปริมาณ
น้ําฝนที่ใชไดจริง และคาปริมาณน้ําทาสูงสุด มาวิเคราะห์กับขอมูลความตองการการใชน้ําของขาว ไดผลการวิเคราะห์วา ในปี พ.ศ. 
2557 ชวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม เป็นชวงที่มีปริมานน้ําทาเพียงพอตอการใชน้ําของขาวนาปี แตยังมีบางพื้นที่ที่วิกฤตอยู 
7 ตําบลของเดือนกรกฎาคม สวนเดือนสิงหาคม มีพื้นท่ีที่วิกฤตอยู 4 ตําบล 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ไดรับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยพะเยา สัญญาเลขท่ี RD62004 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนศึกษา 

 
 

ปี พ.ศ. 2557 ปี พ.ศ. 2559 
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงการใชประโยชน์ที่ดิน อ.จุน จ.พะเยา 
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ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2559 
ภาพที่ 3 แผนที่แสดงการกักเก็บน้ําสูงสุด 

 

 
ภาพที ่4 แสดงสมดลุน้ําภาพรวมของปี พ.ศ. 2557 
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เดือนกรกฎาคม อ.จุน จ.พะเยา ป ีพ.ศ. 2557 เดือนสิงหาคม อ.จุน จ.พะเยา ปี พ.ศ. 2557 

ภาพที่ 5 แผนที่แสดงพื้นที่วิกฤตเพาะปลูกขาว 
 

 
ภาพที่ 6 แสดงสมดลุน้ําภาพรวมของปี พ.ศ. 2559 
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เดือนสิงหาคม อ.จุน จ.พะเยา ปี พ.ศ. 2559 เดือนสิงหาคม อ.จุน จ.พะเยา ปี พ.ศ. 2559 

ภาพที่ 7 แผนที่แสดงพ้ืนท่ีวิกฤตเพาะปลูกขาว 
 

ตารางที่ 1 ลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน์ท่ีดิน ปี พ.ศ. 2557 และ ป ีพ.ศ. 2559 

 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ.2559 

  A F M U W รวม 

กา
รใ

ช้ป
ระ

โย
ชน

์
ที่ดิ

น 
พ.

ศ.
25

57
 A 165,495 444 1,161 785 1,386 169,271 

F 4,404 124,374 215 90 173 129,256 
M 6,363 200 5,697 317 1,269 13,846 
U 0 0 0 14,776 0 14,776 
W 0 0 0 0 4,291 4,291 

 รวม 176,262 125,018 7,073 15,968 7,119 331,440 
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ตารางที ่2 ปริมาณน้ําทาต่ําสุด และคาสูงสุดรายเดือน ตามฤดูการเพาะปลูกขาวนาปี 
 
เดือน 

ปริมาณน้ําท่า ปี พ.ศ. 2557 
(มิลลิเมตร) 

ปริมาณน้ําท่า ปี พ.ศ. 2559 
(มิลลิเมตร) 

ตํ่าสุด สูงสุด ตํ่าสุด สูงสุด 
เมษายน 7.1 24.1 2.6 38.5 

พฤษภาคม 3.4 25.6 0.2 42.9 

มิถุนายน 1.9 11.7 0.2 61.3 

กรกฎาคม 1.7 109.2 0.0 48.8 

สิงหาคม 3.6 112.4 0.1 89.8 

รวม 17.7 283 3.1 281.3 

 
ตารางที่ 3 คาความตองการน้ําของขาวนาปี ระยะเริ่มตนจนถึงระยะสุดทายของปี พ.ศ. 2557 
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/p
er

iod
) 

1 เม.ย. – 28 ส.ค. พ.ศ. 
2557 

608.11 729.73 746.6 597.2 426.3 

1 เม.ย. – 28 ส.ค. พ.ศ. 
2559 

633.43 706.73 507.1 405.6 489.4 

หมายเหตุ : ETo (reference crop evapotranspiration) คือ การคายระเหยน้ําของพืช, CWR (Crop Water Requirements) 
คือ ความตองการน้ําของพืช, Effect Rain (the amount of water that enters the soil) คือ ฝนที่ใชไดจริง, Irr. Req. 
(irrigation requirements) คือ ความตองการน้ําชลประทาน  
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ตารางที่ 4 พื้นที่วิกฤต เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2557  

ตําบล 

พื้น
ที่น

าข
าว

 (ไ
ร)

เด
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กฎ
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พื้น
ที่น
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สิง
หา

คม
 

พื้น
ที่วิ

กฤ
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)เด

ือน
กร

กฎ
าค
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พื้น
ที่วิ

กฤ
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)เด

ือน
สิง

หา
คม

 

รอ
ยล

ะ 
   

   
เด

ือน
กร

กฎ
าค

ม 

รอ
ยล

ะ 
   

   
เด

ือน
สิง

หา
คม

 

หงส์หิน 22,546 0 249 0 1.10 0 
ทุ่งรวงทอง 31,688 0 290 0 0.91 0 
ลอ 19,600 0 714 0 3.64 0 
จุน 17,414 17,414 1,006 1,001 5.77 5.74 
ห้วยข้าวก่ํา 10,332 10,332 1,051 88 10.17 0.85 
ห้วยยางขาม 19,000 19,000 356 79 1.87 0.41 
พระธาตุขิงแกง 12,914 12,914 4,361 4,358 33.76 33.74 

รวม 133,494 59,660 8,027 5,526 6.01 9.26 

 
ตารางที่ 5 พื้นที่วิกฤต เดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. 2559 

ตําบล พ้ืนที่นาข้าว (ไร่) พ้ืนที่วิกฤต (ไร่) ร้อยละ  

หงส์หิน 23,294 570 2.44 
ทุ่งรวงทอง 30,170 221 0.73 
ลอ 19,842 5,706 28.75 
จุน 17,414 16,352 93.90 

ห้วยข้าวก่ํา 10,157 10,152 99.95 
ห้วยยางขาม 17,869 12,949 72.46 
พระธาตุขิงแกง 13,527 13,424 99.23 
รวม 132,273 59,374 44.88 
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การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาอบโอ่งสําหรับการผลิตไก่อบโอ่งโดยใช้ความร้อน 
จากรังสีอินฟราเรดไกล และการประเมินทางประสาทสัมผัสของไก่อบโอ่ง 

A Study on Thermal Efficiency of Jar Oven for Producing Roasted Chicken in Jar Using Heat 
Transfers from Far-infrared Ray and Sensory Evaluation  

of Roasted Chicken 
 

วรรณวิมล พุ่มโพธิ์1 วิษณุวัฒน์ คนงาม2 สุริยา หล้าบัววงค์3 ภานุวัฒน์ อาวาส4 และ ภมูิใจ สอาดโฉม5 
Wanvimon Pumpho, Visanuvat Khon-ngam, Suriya Labuawong, Panuwat Arwat and Poomjai Sa-adchom 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาอบโองสําหรับการผลิตไกอบโองโดยใชความรอนจาก
รังสีอินฟราเรดไกล และประเมินทางประสาทสัมผัสของไกอบโอง โดยใชรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 1,200 และ 1,400 วัตต์ อบไก
หมักมีมวลเริ่มตนประมาณ 1,650 กรัม จนไกอบมีมวลสุดทายต่ํากวา 1,220 กรัม จากผลการทดลองพบวา การผลิตไกอบโองที่
ระดับรังสีอินฟราเรดไกลสูงมีประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาอบโองมากกวาการผลิตไกอบโองที่ระดับรังสีอินฟราเรดไกลต่ําอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของไกอบโองพบวา ไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 วัตต์ 
มีคะแนนทางประสาทสัมผัสดานสี เนื้อสัมผัส (ความนุม) และความชอบโดยรวมมากกวาไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,400 
วัตต์ และไกอบโองดวยเตาถานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) นอกจากนี้ยังพบวา ไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,200 
วัตต์ ไมมีความแตกตางของคะแนนทางประสาทสัมผัสดานสี ลักษณะปรากฏ กลิ่นรส และความชอบโดยรวมกับไกอบโองดวยรังสี
อินฟราเรดไกลที่ 1,000 และ 1,400 วัตต์ อยางมีนัยสําคัญสถิติ (P>0.05) 
 
คําสําคัญ : การประเมินทางประสาทสัมผัส ไกอบโอง ประสิทธิภาพเชิงความรอน รังสีอินฟราเรดไกล 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the thermal efficiency of jar oven for production of 
roasted chicken in jar using heat transfers from far-infrared ray and to evaluate the sensory of roasted 
chicken in jar. By using far-infrared radiation at 1,000, 1,200 and 1,400 watts roasted chicken that had an initial 
mass of about 1,650 grams until the final mass of roasted chicken had a lower than 1,220 grams. From the 
experimental results, it was found that the production of roasted chicken in jar at high far-infrared radiation level 
had more thermal efficiency of jar oven than that at low far-infrared radiation level with statistically significant 
(P0.05). The sensory evaluation of roasted chicken was found that roasted chicken with far-infrared 
radiation at 1,000 watts had more sensory scores of colors, texture (softness) and overall preference 

                                                           
1 อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก,  
wanvimon.pumpho@gmail.com, 08-3556-4163 
2 นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
3 นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
4 นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 
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than that at 1,400 watts and using charcoal stove with statistically significant (P0.05). Moreover, 
roasted chicken with far-infrared radiation at 1,200 watts was not significant differences in sensory 
scores of colors, appearance, flavor and overall preference with that at 1,000 and 1,400 watts  (P>0.05). 
 
Keywords : Far-infrared ray, Roasted chicken in jar, Sensory evaluation, Thermal efficiency 
 
1. บทนํา 
 ‛ไกยาง“ เป็นอาหารของภาคอีสานและเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทย ใชรับประทานไดตั้งแต อาหารจานหลัก 
อาหารวาง และอาหารเรียกน้ํายอยซึ่งในแตละพื้นที่มีสูตรเฉพาะแตกตางกันออกไป แตสวนใหญมักนิยมทําใหหนังกรอบ เนื้อนุม 
มีกลิ่นหอมจากเครื่องเทศ และอาจมีการปรุงรสเพิ่มเติม เชน ไกยางสมุนไพร ไกยางนมสด ไกยางน้ําผึ้ง และไกอบโอง เป็นตน 
ทั้งนี้ไกอบโองเป็นอาหารที่คนไทยนิยมรับประทานกันท่ัวประเทศซึ่งมีจุดเดนที่แตกตางกันไปตามภูมิภาค เชน ภาคเหนือเนนพริก
แกง ภาคกลางเนนกระเทียมพริกไทย ภาคใตเนนขมิ้น และภาคอีสานเนนสมุนไพร (ตะไคร ใบมะกรูด กระเทียม และใบแมงลัก) 
เมื่อผานการอบโองจนไกสุกแลวไกจะมีรสชาติที่กลมกลอมและมีกลิ่นหอม นอกจากนี้เนื้อไกยังเป็นอาหารที่ยอยงาย มีไขมันต่ํา 
โปรตีนสูง เสนใยกลามเนื้อมีความละเอียดและออนนุม ทําใหเคี้ยวกลืนไดงายเหมาะสําหรับเป็นอาหารของคนทุกชวงวัย ดังนั้นจึงมี
คนนิยมรับประทานไกอบโองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการผลิตไกอบโอง ไดแก นิพนธ์ ภูวเกียรติกําจร (2556) ไดติดตั้งทอความรอนชนิดเทอร์โมไซฟอน
ภายในถังอบไก เพื่อศึกษาการกระจายอุณหภูมิภายในถังอบไก และลดปริมาณเชื้อเพลิงถานอัดแทงที่ใชในการผลิตไกอบ โดยใชถัง
อบไกขนาดเสนผานศูนย์กลางภาย 0.58 เมตร และมีความสูง  0.85 เมตร ทอเทอร์โมไซฟอนที่ติดตั ้งทําจากเหล็กไรสนิม
มาตรฐาน AISI 304 มีขนาดเสนผานศูนย์กลาง 25.4 มิลลิเมตร ผลการทดลองพบวา ถังอบไกท่ีติดตั้งทอความรอนเทอร์โมไซฟอน
มีการกระจายอุณหภูมิภายในถังอบไกที่สม่ําเสมอมากกวา แตใชเช้ือเพลิงถานอัดแทงปริมาณนอยกวาถังอบไกที่ไมติดตั้งทอ
ความรอนเทอร์โมไซฟอน โดยถังอบไกท่ีติดตั้งทอความรอนเทอร์โมไซฟอนสามารถลดตนทุนการผลิตไดถึงรอยละ 25 หรือ 6 บาท
ตอการอบ 1 ครั้ง เมื่อเทียบกับถังอบไกที่ไมติดตั้งทอความรอนเทอร์โมไซฟอน และ ธีรศาสตร คณาศรี (2559) ไดพัฒนาเตา
อบยางไกดวยความรอนจากพลังงานไฟฟูา โดยใชเทคนิคการสะสมความรอนใหกระจายในหองอบยาง เตาอบยางไกทําจากส
แตนเลสมีลักษณะเป็นถังขนาดความจุ 200 ลิตร มีความกวาง 56 เซนติเมตร และความสูง 90 เซนติเมตร ดานลางเตาอบยางไกมีรู
ขนาดเสนผานศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร สําหรับใหน้ําไหลออก ภายในเตาอบยางไกมีราวเป็นช้ันสําหรับแขวนไกมีระยะหางจากผนัง 10 
เซนติเมตร จํานวน 3 ช้ัน เวนระยะหางแตละชั้น ๆ ละ 20 เซนติเมตร และอบยางไกที่อุณหภูมิ 110 120 และ 130 องศาเซลเซียส 
ผลการทดลองพบวา เตาอบยางไกมีประสิทธิภาพเชิงความรอนรอยละ 65 โดยที่อุณหภูมิอบยางไก 110 องศาเซลเซียส ใชเวลาอบ
ยางไกนานเกิน 60 นาที และที่อุณหภูมิอบยางไก 120 และ 130 องศาเซลเซียส ใชเวลาอบยางไก 60 และ 50 นาที ตามลําดับ 
ซึ่งไดไกอบยางสุกและมีสีน้ําตาลนารับประทาน และพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจเตาอบยางไกดวยความรอนจากพลังงานไฟฟูานี้
อยูในระดับมาก นอกจากนี้ สนทยา สุนทรารักษ์ และสันติ ครึ่งมี (2562) ไดสรางและหาประสิทธิภาพของเตาอบไฟฟูาโองดิน รวมทั้ง
ศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ไดใชงานเตาอบไฟฟูาโองดิน ผลการทดลองพบวา ประสิทธิภาพการใชเตาอบไฟฟูาโองดินจาก
การอบไกจํานวน 3 ตัว (รอบละ 1 ตัว) หมูหมักจํานวน 1.5 กิโลกรัม (รอบละ 0.5 กิโลกรัม) และพิซซาขนาด 9 นิ้ว จํานวน 3 ถาด 
(รอบละ 1 ถาด) โดยอบผลิตภัณฑ์ชนิดละ 3 รอบ มีประสิทธิภาพรอยละ 98 สวนความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอเตาอบ
ไฟฟูาโองดินจากกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน พบวา มีความพึงพอใจตอเตาอบไฟฟูาโองดินอยูในระดับมาก ( x =4.16, S.D.=0.85) 
โดยมีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด คือ เครื่องใชงานงาย ( x =4.35, S.D.=0.85) รองลงมา คือ เครื่องทําอาหารไดตามวัตถุประสงค์ (
x =4.30, S.D.=0.83) โครงสรางแข็งแรงสวยงามและมีความแปลกใหม ( x =4.20, S.D.=0.81) สามารถนําไปประกอบอาชีพได ( x

=4.10, S.D.=0.89) และเครื่องมีความปลอดภัยในการใชงาน ( x =3.85, S.D.=0.85) ตามลําดับ 
 จากงานวิจัยดังกลาวขางตนพบวา เตาอบโองไดพัฒนาจากการใชความรอนจากเตาถานมาเป็นการใชความรอนจาก
พลังงานไฟฟูาซึ่งเป็นวิธีการที่ไมใหอาหารสัมผัสกับควันไฟและเปลวไฟโดยตรง เนื่องจากขณะปิ้งยาง ไขมันหรือน้ํามันจะหยดไปบน
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เตาไฟทําใหเกิดการเผาไหมที่ไมสมบูรณ์ และกอใหเกิดสารกลุมโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์ บอน (Polycyclic aromatic 
hydrocarbon) ลอยขึ้นมาพรอมเขมาควันเกาะที่บริเวณผิวของอาหาร โดยสารนี้พบมากในบริเวณที่ไหมเกรียมของอาหารปิ้ง 
ยาง หากรับประทานเขาไปเป็นประจํามีโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีสารไพโรไลเซต (Pyrolysates) ซึ่งสาร
กลุมนี้บางชนิดมีฤทธิ์รายแรงทางพันธุกรรมมากกวาสารอะฟลาทอกซินตั้งแต 6-100 เทา (กรมอนามัย, 2556) ทั้งนี้เตาอบโอง
ที่มีการนําความรอนจากหลอดรังสีอินฟราเรดไกลมาอบไกก็เป็นทางเลือกวิธีหนึ่งที่สามารถแทนการใชความรอนจากเตาถานได 
และไมทําใหเกิดสารอันตรายตาง ๆ 
 การแผรังสีอินฟราเรดไกลเป็นการแผรังสีในรูปของคลื่นแมเหล็กไฟฟูาจากหลอดรังสีอินฟราเรดไกลไปยังผลิตภัณฑ์ รังสี
อินฟราเรดไกลสามารถทะลุผานเขาไปในเนื้อวัสดุ ทําใหโมเลกุลในเนื้อผลิตภัณฑ์เกิดการสั่นสะเทือนแลวเปลี่ยนเป็นความรอน
จนถึงระยะความหนาผลิตภัณฑ์ที่รังสีอินฟราเรดไกลไมสามารถทะลุผานไดแลวจึงมีการนําความรอนในเนื้อผลิตภัณฑ์ช้ันตอไป เมื่อน้ํา
ในผลิตภัณฑ์ไดรับความรอนแลวจะเกิดการแพรออกไปยังที่ผิวผลิตภัณฑ์ซึ่งทําใหผลิตภัณฑ์นั้นแหงลง นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได
หลังจากการอบแหงดวยรังสีอินฟราเรดไกลยังมีคุณภาพดี (ภูมิใจ สอาดโฉม, 2548) ดังนั้น คณะผูวิจัยเห็นวา ควรนําความรอนจาก
หลอดรังสีอินฟราเรดไกลมาอบไก โดยสรางเตาอบโองสําหรับการผลิตไกอบโองโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล  และ
ศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาอบโองสําหรับการผลิตไกอบโองโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล รวมทั้งประเมิน
ทางประสาทสัมผัสของไกอบโอง 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาอบโองสําหรับการผลิตไกอบโองโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล และ
ประเมินทางประสาทสัมผัสของไกอบโอง 
 
3. อุปกรณ์และวิธีการ 

3.1 วัตถุดิบ 
3.1.1 ไกสด (ไกเนื้อพันธุล์ูกผสม (Hybrid) หรือไกกระทง) ที่ใชอบโองมีมวลเฉลี่ยตัวละ 1,650 กรัม 
3.1.2 เครื่องปรุงรส ไดแก กระเทียม พริกไทย เกลือปุน รากผักชีหั่น ซีอิ๊วหวาน น้าํตาลทราย น้ําตาลปี๊บ และผงปรุงรส

ยี่หอรสด ี
3.2 เตาอบโอ่งสําหรับการผลิตไก่อบโอ่งโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดไกล 

 ลักษณะภายนอกและภายในของเตาอบโองสําหรับการผลิตไกอบโองโดยใชความรอนจากรังสี อินฟราเรดไกลแสดง
ดังภาพท่ี 1 ตามลําดับ การทํางานของเตาอบโองนี้เริ่มจากบรรจุไกท่ีหมักแลวจํานวน 2 ตัว ๆ ละประมาณ 1,650 กรัม ในเตาอบ
โองทําจากดินเผาเคลือบ โดยสวนปากและกนโองมีเสนผานศูนย์กลาง 43 เซนติเมตร สวนตัวโองมีขนาดเสนผานศูนย์กลาง 60 
เซนติเมตร และมีความสูง 58 เซนติเมตร จากนั้นไกหมักถูกหมุนดวยความเร็ว 10.5 รอบตอนาที โดยขับเคลื่อนดวยเฟืองโซขนาด
เสนผานศูนย์กลาง 18.6 เซนติเมตร 45 ฟัน จํานวน 2 อัน และมอเตอร์ยีห่อ Mitsubishi รุน GM-SB ขนาด 200 วัตต์ ไกหมักถูกให
ความรอนโดยหลอดรังสีอินฟราเรดไกลยี่หอ Infrapara รุน AW-2-800 ขนาด 800 วัตต์ จํานวน 4 หลอด ซึ่งติดอยูที่ผนังดานบน
ของเตาอบโอง โดยใชระดับกําลังไฟฟูาของหลอดรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 1,200 และ 1,400 วัตต์ ซึ่งควบคุมดวยเครื่องวัด
กระแสไฟฟูายี่หอ Sanwa รุน DCM60L และเครื่องปรับโวลต์ยี่หอ Sangi ขนาด 8 A 220 V เมื่อผานกระบวนการอบโองแลว
อากาศรอนจะไหลออกดานขางซายของเตาอบโองเพื่อระบายความช้ืนออกจากเตาอบโอง ทั้งนี้การไหลของอากาศรอนออกสู
สิ่งแวดลอมนี้เป็นการพาความรอนแบบตามธรรมชาติ และปริมาณไฟฟูาที่ใชถูกวัดดวยมิเตอร์ไฟฟูายี่หอ Dai-ichi รุน DD28 
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       (ก) ลักษณะภายนอกของเตาอบโอง        (ข) ลักษณะภายในของเตาอบโอง 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะภายนอกและภายในของเตาอบโองสําหรับการผลิตไกอบโองโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล 
 

3.3 วิธีการทดลอง 
3.3.1 การหมักไก่ 

 นําไกสดที่มีมวลตัวละ 1.5-1.6 กิโลกรัม (ไกอายุอยูระหวาง 6-7 สัปดาห์ จากตลาดสดเทศบาล อําเภอเมือง จังหวัดตาก) มา
หมักกับสวนผสมปรุงรสตามอัตราสวนไกสด 1 ตัว (1.5-1.6 กิโลกรัม) กระเทียม 20 กลีบ รากผักชีหั่น 2 ชอนโต฿ะ พริกไทย 10 
เม็ด เกลือปุน 2 ชอนชา ซีอ๊ิวหวาน 1 ชอนโต฿ะ น้ําตาลทราย 1 ชอนโต฿ะ น้ําตาลปี๊บ 1 ชอนโต฿ะ และผงปรุงรสยี่หอรสดี 2 ชอนโตะ ที่
อุณหภูมิหองประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาท ีแลวเก็บไวในภาชนะเพื่อรออบในเตาอบโอง 

3.3.2 การอบโอ่งไก่หมัก 
 นําไกท่ีหมักแลวมาเสียบที่แทงหมุนซึ่งอยูภายในเตาอบโอง แลวเปิดสวิตช์มอเตอร์เพื่อทําใหไกหมุนที่ความเร็ว 10.5 รอบ
ตอนาที และเปิดสวิตช์หลอดรังสีอินฟราเรดไกลแลวควบคุมกําลังไฟฟูาของหลอด รังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 1,200 และ 
1,400 วัตต์ อบโองจนไกสุกและคอนขางแหง (โดยใชสายตาและการสัมผัสเนื้อไกตรวจวิเคราะห์ตามลักษณะทั่วไปของไกยางใน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไกยาง มผช.1028/2548 (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2548)) 
 ทั้งนี้จากการทดลองเบื้องตน เมื่อนําไกหมักกอนอบโองมีมวลเฉลี่ยเทากับ 1645.679.66 กรัม มาอบโองโดยใชความรอน
จากเตาถานจะไดไกอบโองที่มีลักษณะทั่วไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ไกยาง มผช.1028/2548 และมีมวลเฉลี่ยหลังอบโองเทากับ 
1216.171.31 กรัม ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงกําหนดใหในแตละการทดลอง (การผลิตไกอบโองหมุนโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล
ที่ 1,000 1,200 และ 1,400 วัตต์) ใชไกหมักมีมวลเริ่มตนประมาณ 1,650 กรัม อบจนไกมีมวลสุดทายต่ํากวา 1,220 กรัม) 

3.4 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาอบโอ่งสําหรับการผลิตไก่อบโอ่งโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดไกล 
 ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาอบโองสําหรับการผลิตไกอบโองโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกลหาไดจาก
อัตราสวนของปริมาณความรอนที่ใชในการระเหยน้ําออกจากไกอบโองตอปริมาณไฟฟูาที่ใช ในการผลิตไกอบโองดังสมการ 
(มัณฑนา รังสิโยภาส และนัทธ์ิธนนท์ พงษ์พานิช, 2556) 

  
w fg

th
elec

M h
η

E
100           (1) 

 โดยที่ th คือประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาอบโองสําหรับการผลิตไกอบโองโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล 
(%) Mw คือปริมาณน้ําที่ระเหยออกจากไกอบโอง (kgwater) hfg คือคาความรอนแฝงของการกลายเป็นไอของน้ําที่ความดัน
บรรยากาศ (2,257.92 kJ/kg) และ Eelec คือปริมาณไฟฟูาที่ใชในการผลิตไกอบโอง (kWh) 
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  3.5 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสของไก่อบโอ่ง (วันชลี เพ็งพงศา, 2549) 
 สวนอกของไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 1,200 และ 1,400 วัตต์ ถูกเปรียบเทียบทางประสาทสัมผัสกับ
สวนอกของไกอบโองโดยใชความรอนจากเตาถาน โดยใชผู ประเมินเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จํานวน 100 คน (มีอายุระหวาง 19-22 ปี และไมเคยผานการฝึกฝนการประเมินทางประสาท
สัมผัสมากอน) แบบประเมินนี้ใชวิธี Hedonic test ซึ่งเป็นการประเมินความชอบของผูบริโภค ประกอบดวยคําถาม 5 ขอ ไดแก 
ลักษณะดานสี ลักษณะปรากฏ กลิ่นรส เนื้อสัมผัส (ความนุม) และความชอบโดยรวม โดยใหคะแนนเป็นความแตกตางแบบ 9-point 
hedonic scale คือ 1=ไมชอบมากที่สุด 2=ไมชอบมาก 3=ไมชอบปานกลาง 4=ไมชอบเล็กนอย 5=เฉยๆ 6=ชอบเล็กนอย 7=
ชอบปานกลาง 8=ชอบมาก และ 9=ชอบมากที่สุด 

3.6 การวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
 ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาอบโอง และผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของไกอบโองใชโปรแกรม SPSS 
วิเคราะห์ผลทางสถิติแบบ One-way ANOVA ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยวิธี 
Duncan’s multiple range test (DMRT) 
4. ผลการทดลองและวิจารณ์ผล 
 4.1 ประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาอบโอ่งสําหรับการผลิตไก่อบโอ่งโดยใช้ความร้อนจากรังสีอินฟราเรดไกล 
 ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาอบโองสําหรับการผลิตไกอบโองโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 1,200 และ 
1,400 W แสดงดังตารางที่ 1 พบวา การผลิตไกอบโองที่ระดับรังสีอินฟราเรดไกลสูงมีประสิทธิภาพเชิงความรอนเฉลี่ยของเตาอบ
โองมากกวาการผลิตไกอบโองที่ระดับรังสีอินฟราเรดไกลต่ําอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) เนื่องจากการผลิตไกอบโองที่
ระดับรังสีอินฟราเรดไกลสูงใชปริมาณไฟฟูาเฉลี่ยนอยกวาการผลิตไกอบโองที่ระดับรังสีอินฟราเรดไกลต่ํา ทั้งนี้งานวิจัยนี้ไดบรรจุ
ไกไวในเตาอบโองเพียง 2 ตัว น้ําท่ีระเหยออกจากผลิตภัณฑ์จึงมีปริมาณไมมาก สงผลใหประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาอบโอง
มีคาคอนขางต่ํา 
 
ตารางที่ 1 ประสิทธภิาพเชิงความรอน (th) ของเตาอบโองสาํหรับการผลติไกอบโองโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล 
รังสีอินฟราเรดไกล 

(W) 
การทดลอง เวลาอบ 

(min) 
ปริมาณไฟฟูา 

(kWh) 
ปริมาณไฟฟูาเฉลี่ย 

(kWh) 
ปริมาณน้ําระเหย 

(g) 
th. 
(%) 

th เฉลี่ย 
(%) 

1,000 
ครั้งท่ี 1 210 3.56 

3.60 
860.20 15.15 

15.070.22c ครั้งท่ี 2 220 3.60 850.60 14.82 
ครั้งท่ี 3 220 3.65 886.20 15.23 

1,200 
ครั้งท่ี 1 180 3.53 

3.49 
897.60 15.95 

15.660.25b ครั้งท่ี 2 190 3.42 849.60 15.58 
ครั้งท่ี 3 180 3.52 867.80 15.46 

1,400 
ครั้งท่ี 1 140 3.34 

3.38 
882.60 16.57 

16.250.37a ครั้งท่ี 2 150 3.41 888.80 16.35 
ครั้งท่ี 3 150 3.38 853.80 15.84 

หมายเหตุ อักขระตางกันในคอลัมน์เดียวกันใหความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
4.2 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของไก่อบโอ่ง 
 สวนอกของไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 1,200 และ 1,400 วัตต์ ถูกนํามาประเมินทางประสาทสัมผัส และ
เปรียบเทียบทางประสาทสัมผัสกับสวนอกของไกอบโองดวยเตาถาน ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของไกอบโองแสดงดัง
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ตารางที่ 2 พบวา ไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,400 วัตต์ มีคะแนนทางประสาทสัมผัสดานสีนอยกวาไกอบโองดวยรังสี
อินฟราเรดไกลที่ 1,000 W อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) เนื่องจากการอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ระดับกําลังสูง ๆ ทําให
ผลิตภัณฑ์มอีุณหภูมสิูงขึ้นรวดเรว็ สงผลใหผลติภณัฑ์เกิดปฏกิิริยาสนี้ําตาลแบบเมลลาร์ด (Maillard reaction) (ภูมิใจ สอาดโฉม และ
คณะ, 2556) มากกวาการอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ระดับกําลังต่ํา ๆ อยางไรก็ตาม ไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 
1,200 วัตต์ ไมมีความแตกตางของคะแนนทางประสาทสัมผัสดานสีกับไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 และ 1,400 วัตต์ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 จากตารางที่ 2 พบวา ไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 วัตต์ มีคะแนนทางประสาทสัมผัสดานเนื้อสัมผัส 
(ความนุม) มากกวาไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,200 และ 1,400 วัตต์ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) เนื่องจากการอบ
โองที่ระดับรังสีอินฟราเรดไกลสูง ทําใหอุณหภูมิเนื้อสัตว์สูงขึ้น โปรตีนในเนื้อสัตว์จึงเกิดการสูญเสียสภาพธรรมชาติ (โสรยา เกิด
พิบูลย์, 2558) โครงสรางของเนื้อสัตว์จึงเกิดการหดตัวมากข้ึน สงผลใหเนื้อไกมีความแข็งเพิ่มขึ้น (มีความนุมนอย) ซึ่งจากผลการ
ประเมินทางประสาทสัมผัสดานเนื้อสัมผัส (ความนุม) ดังกลาวสงผลใหผลการประเมินทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวมของ
ไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 วัตต์ ไดรับคะแนนมากท่ีสุด ทั้งนี้คะแนนทางประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฏและกลิ่น
รสของไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 1,200 และ 1,400 วัตต์ ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 นอกจากนี้ยังพบวา เมื่อเปรียบเทียบไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 วัตต์ กับไกอบโองดวยเตาถานแลว ไกอบ
โองดวยเตาถานมีคะแนนทางประสาทสัมผัสดานสี ความนุม และความชอบโดยรวมนอยกวาไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกล
ที่ 1,000 วัตต์ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P0.05) เนื่องจากการอบโองดวยเตาถานมีอุณหภูมิอบที่คอนขางสูง จึงทําใหเนื้อไก
เกิดปฏิกิริยาสีน้ําตาลแบบเมลลาร์ด และทําใหโครงสรางของเนื้อไกเกิดการหดตัวมาก สงผลใหเนื้อไกมีความแข็งมากกวาไกอบโอง
ดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 วัตต์ อยางไรก็ตาม คะแนนทางประสาทสัมผัสดานลักษณะปรากฏและกลิ่นรสของไกอบโองดวย
รังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 วัตต์ กับไกอบโองดวยเตาถานไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P>0.05) 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินทางประสาทสัมผัสของไกอบโอง 

ผลิตภณัฑ ์
ลักษณะทางประสาทสัมผัส 

ส ี ลักษณะ
ปรากฏ 

กลิ่นรส เนื้อสัมผัส 
(ความนุม) 

ความชอบ
โดยรวม 

ไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที ่1,000 W 7.720.91a 7.620.85a 7.801.03a 8.040.93a 7.830.91a 
ไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที ่1,200 W 7.531.05ab 7.700.89a 7.911.01a 7.630.84b 7.681.02ab 
ไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที ่1,400 W 7.351.02b 7.780.87a 7.730.98a 7.350.88c 7.500.85b 

ไกอบโองดวยเตาถาน 7.281.09b 7.560.94a 7.810.96a 6.930.97d 7.220.89c 
หมายเหตุ : 1. ระดับคะแนนของการประเมินทางประสาทสัมผัส : 1=ไมชอบมากที่สุด 2=ไมชอบมาก 3=ไมชอบปานกลาง 4=ไม
ชอบเล็กนอย 5=เฉยๆ 6=ชอบเล็กนอย 7=ชอบปานกลาง 8=ชอบมาก และ 9=ชอบมากที่สุด 
    2. อักขระตางกันในคอลัมน์เดียวกันใหความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาอบโองสําหรับการผลิตไกอบโองโดยใชความรอนจากรังสีอินฟราเรดไกล
พบวา การผลิตไกอบโองที่ระดับรังสีอินฟราเรดไกลสูงมีประสิทธิภาพเชิงความรอนเฉลี่ยของเตาอบโองมากกวาการผลิตไกอบโองที่
ระดับรังสีอินฟราเรดไกลต่าํ สวนการประเมินทางประสาทสมัผสัของไกอบโองพบวา ไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 วัตต์ 
ไดรับคะแนนทางประสาทสัมผัสดานความชอบโดยรวมมากกวาไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,200 และ 1400 วัตต์ และไก
อบโองดวยเตาถาน โดยไกอบโองดวยรังสีอินฟราเรดไกลที่ 1,000 วัตต์ มีจุดเดนทางดานสีและเนื้อสัมผัส (ความนุม) ซึ่งไดรับคะแนน
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ทางประสาทสัมผัสดานสีอยู ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก (7.720.91) และไดรับคะแนนทางประสาทสัมผัสดานเนื้อ
สัมผัส (ความนุม) อยูในระดับชอบมาก (8.040.93) สวนขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไปคือ ควรหาสมบัติทางกายภาพดาน
สี ความนุม ปริมาณผลผลิต และความสามารถในการอุมน้ําของไกอบโองเพื่อใชเป็นขอมูลและทําประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ตอไป 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการวิจัยเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนรวมกับงานวิจัยและบริการวิชาการของ
นักศึกษาปฏิบัติงานวิจัยรวมกับอาจารย์ตอผลผลิตงานวิจัย มทร.ลานนา ประจําปี 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ทั้งนี้ความคิดเห็นในบทความวิจัยเป็นของผูรับทุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ไมจําเป็นตองเห็นดวยเสมอ
ไป และขอบคุณกลุมวิสาหกิจชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ไดใหความ
รวมมือในการทํางานวิจัยนี ้
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การพัฒนาเครื่องตัดข้าวเกรียบเพื่อผลิตสินค้าโอทอปของตําบลท่าพุทรา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
The cracker cutting machine development to production OTOP product of Tambon Tha Phutsa 

District Amphoe khlong khlung in Kamphaeng Phet Province. 
 

                                                              ปรีชาภรณ ์ขันบุรี1 และผศ.อานนท์ วงษ์มณี2 

Prechabhorn Khunburi1  and Asst.Prof. Arnon Wongmanee2 

 

บทคัดย่อ 
        ขาวเกรียบกลวยไขเป็นผลติภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่งผลติภัณฑ์ของตําบลทาพุทธา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพงเพชร ปัจจุบัน
การหั่นขาวเกรียบจะใชเครื่องตัดขาวเกรียบขนาดใหญและตองใชผูมีความชํานาญในการหั่น ซึ่งเป็นอุปสรรคในการหั่นกอนแปูงขาว
เกรียบกลวยไขและใชงาน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดขาวเกรียบใหสามารถใชงาน ปลอดภัย 
งายตอการเคลื่อนยาย และดูแลรักษา ผลการวิจัยนี้พบวา เครื่องตัดขาวเกรียบที่พัฒนาขึ้นสามารถตัดกอนแปูงขาวเกรียบกลวยไข 
โดยใชเวลาในการตัด 11 นาทีตอการตัดกอนแปูงขาวเกรียบกลวยไข 1 กิโลกรัม และชวยลดเวลาในการตัดขาวเกรียบรอยละ 44  
 
คําสําคัญ : ขาวเกรียบกลวยไข กอนแปูงขาวเกรียบกลวยไข เครื่องตัดขาวเกรยีบ  

 
Abstract 

The egg banana crackers are One Tambon One product of Tambon Tha Phuttha District Amphoe 
Khlong Khlung in Kamphaeng Phet Province. Now, the crackers cutting processes used a large cracker cutting 
machine and require experts in slicing crackers. It was a problem to use. The objective of this research was 
design ant the cracker cutting machine development for easier to use, safer, move, and maintain. This study 
research showed the cracker cutting machine developed can cut crackers of 11 minutes per 1 kg of cracker 
and this can reduce the time to cut crackers by 44 percent    

 
Keywords: Golden banana crackers Golden banana crackers dough The machine cutting cracker 
 
บทนํา 
 กลวยไขเป็นผลไมที่เป็นเอกลักษณ์ประจําจังหวัดกําแพงเพชร  ในปัจจุบันความนิยมในการปลูกกลวยไขมีจํานวนพื้นที่
ลดลงเนื่องจากไดรับผลกระทบจากพายุฤดูรอนหรือพายุฟูาคะนอง โดยจะปลูกในเขตอําเภอเมือง อําเภอคลองขลุง อําเภอโกสัมพี 
และอําเภอคลองลาน ซึ่งเกษตรกรผูปลูกกลวยไข ตําบลทาพุทธา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพร ไดมีการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจ
กลวยไข พัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน โดยนํากลวยไขมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มากมายเพื่อเพิ่มมูลคา เชน กลวยอบแดดน้ําพริก
กลวยไข ขนมทองมวนกลวยไข และผลิตภัณฑ์ขาวเกรียบจากกลวยไข ซึ่งในการผลิตขาวเกรียบจากกลวยไขจะตองทําการนวดแปูง 
จากนั้นทําการนึ่ง และนํากอนแปูงขาวเกรียบกลวยไขไปแชแข็งเพื่อใหแปูงจับตัวเป็นกอน จากนั้นทําการหั่นใหไดขนาดที่ตองการ 
แตปัจจุบันทางกลุมวิสาหกิจชุมชนผูปลูกกลวยไขจังหวัดกําแพงเพชรไดประสบปัญหาเกี่ยวกับการใชเครื่องตัดขาวเกรียบ เนื่องจาก
ตองใหผูมีความชํานาญในการใชเครื่องตัดขาวเกรียบ ทําใหเกิดความลาชาตอการผลิตสินคาเพื่อจําหนาย  

                                                           
1 มหาวิทยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร Email Prechaporn2628@gmail.com เบอร์ติดตอ 0979242628 
2 ผูชวยศาสตราจารย,์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาํแพงเพชร Email arnontk2@hotmail.com เบอร์ติดตอ 0918395239 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 213 
 

 การวิจัยครั้งนี้จึงเกดิแนวคิดนําความรูทางดานอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟูา และเครื่องกลมาออกแบบและพฒันาเครื่องตัดขาว
เกรียบ เพื่อชวยใหสามารถตดัขาวเกรียบไดสะดวกมากยิ่งขึ้น มีความเหมาะสมกับคนใชงานท่ัวไป สะดวกตอการเคลื่อนยายและ
รักษา อีกท้ังสรางรายไดใหคนในทองถิ่นตอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
   เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดขาวเกรียบเพื่อผลติสินคาโอทอป ของตําบลทาพุทรา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้ 

1. การแปรรูปผลติภณัฑ์กลวยไข 
2. ทฤษฎีทางดานอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟูา 
   2.1 มอเตอร์ไฟฟูากระแสสลับ  

    2.2 ขนาดสายไฟสําหรับมอเตอร์ 
3. ทฤษฎีทางดานเครื่องกล 
    3.1 สายพาน 
    3.2 พูลเลย ์
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
    4.1 อานนท์ วงษ์มณี และคณะ (2560, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการพัฒนาเครื่องหั่นขาวเกรียบสมุนไพรใบหมอน 

โดยโครงสรางของเครื่องเป็นสแตนเลส สามารถใชแรงดันไฟฟูากระแสตรงขนาด 12 โวลต์ หรือไฟฟูากระแสสลับ ขนาด 220 โวลต์ 
มีระบบคอนเวอร์เตอร์สําหรับประจุไฟฟูาเก็บไวในแบตเตอรี่ ใบมีดสามารถถอดเปลี่ยนทําความสะอาดไดสะดวก จํานวน 1 ใบ 
สามารถหั่นขาวเกรียบสมุนไพรใบหมอนไดทีละ 1 กอน ผลการวิจัยพบวา เครื่องสามารถทําหั่นขาวเกรียบตอเนื่องได 20 กิ โลกรัม 
โดยใชเวลาหั่น 1 ช่ัวโมง ขนาดแผนขาวเกรียบมีความหนาไมเกิน 2 มิลลิเมตร ชวยลดการเกิดอุบัติเหตุจากใบมีดบาดจากการหั่น
ขาวเกรียบ และลดความเมื่อยลาจากการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

    4.2 บัญญัติ นิยมวาส (2560, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการพัฒนาเครื่องหั่นยอยหอมแดง โดยเครื่องหั่นหอมแดงทํา
จากเหล็กหลาไรสนิม มีใบมีดสําหรับหั่นหอมอดง ติดตั้งบนจานขนาดเสนผานศูนย์กลาง 36 เซนติเมตรที่หมุนได โดยใบมีดมีจํานวน 
2 ใบ ติดตั้งตรงขามกัน มอเตอร์ที่เป็นตนกําลังขับมีขนาด 1/8 แรงมา หมุนดวยความเร็วรอบ 1,410 รอบตอนาที ทําการทดรอบ
มอเตอร์ในอัตรา 1:3 จนไดความเร็วในการหมุนของแผนจานใบมีดเทากับ 470 รอบตอนาที ผลการวิจัยพบวา เครื่องหั่นหอมแอง
สามารถทําการหั่นหอมแดงจํานวน 1 กิโลกรัมที่จํานวนหัวหอมเฉลี่ยเทากับ 34 หัว ใชเวลา 95.7 วินาที (37.6 กิโลกรัม/ช่ัวโมง) คิด
เป็นเวลาที่เร็วกวาแรงงานคน 5 เทา 

4.3 อดิศักดิ์ ฤาชา และคณะ (2558, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเครื่องฝายกลวยทํากลวยฉาบ โดยทําการออกแบบใบมีดขนาด
ความยาวของใบเมีด 10 เซนติเมตร ความกวางชองใบมีดขนาด 1 เซนติเมตร ทําจากสแตนเลนชนิด 304 สามารถทําการฝานกลวยทํา
กลวยฉาบไดสองลักษณะคือ แนวนอนและแนวตั้งพรอมกัน ผลการวิจัยพบวา เครื่องสามารถทําการฝานกลวยฉาบโดยใชเวลในการ
ทํางาน 67.04 นาที ชวยลดเวลาในการฝานกลวยได 58.45 นาที คิดเป็นรอยละ 47 เมื่อเทียบกับการฝานดวยแรงงานคนจํานวน 1 คน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การดําเนินงานวิจยัครั้งนี้ มีขั้นตอนการวิจัยแบงออกเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี ้
 ขั้นที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูลปัญหาเบื้องตน 
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 เริ่มจากศึกษาขอมูลเบื้องตนจากสภาพปัญหา ขนาดและความบางของขาวเกรียบ โดยศึกษาทฤษฎี วัสดุและอุปกรณ์ใน
การพัฒนาเครื่องตัดขาวเกรียบเพื่อผลิตสินคาโอทอปของตําบลทาพุทรา อําเภอคลองขลุ ง จังหวัดกําแพงเพชร แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  
 ขั้นที่ 2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดขาวเกรียบ 
 การออกแบบเครื่องตัดขาวเกรียบเพื่อผลิตสินคาโอทอปของตําบลทาพุทรา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร โดยนํา
ทฤษฎีที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะห์ เพื่อกําหนดรูปรางลักษะของเครื่องตัดขาวเกรียบ โดยมีความกวาง 36 เซนติเมตร ยาว 39 
เซนติเมตร สูง 49 เซนติเมตร และมีน้ําหนัก 31 กิโลกรัม และนําแบบที่ไดจากการวิเคราะห์มาดําเนินการพัฒนาเครื่อง โดยเริ่มจาก
ประกอบโครงสรางของตัวเครื่องดวย ตัดและพับขั้นรูป จากนั้นนําวัสดุและอุปกรณ์มาประกอบข้ันรูปตาม ดังภาพท่ี 1.1 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 เครื่องตัดขาวเกรียบท่ีพัฒนา 
 

ขั้นที่ 3 การทดสอบและปรับปรุงเครื่องตัดขาวเกรียบ โดยมลีําดับดังนี้ 
ทําการเตรียมกอนแปูงขาวเกรียบกลวยไขที่ตองการทดสอบ จํานวน 3 กอน มีความกวาง 6 เซนติเมตร ความยาว 

25 เซนติเมตร ความหนา 2.5 นิ้ว น้ําหนักรวม 1 กิโลกรัม ดังภาพที่ 1.2  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1.2 การตัดแผนขาวเกรยีบ 
 

  2. ทําการปูอนกอนแปูงขาวเกรียบกลวยไขในชองเครื่องตัดขาวเกรยีบ  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.2 การทดสอบการตัดแผนขาวเกรียบ 
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  3. ทําการคัดแยกขาวเกรียบทีต่ัดแลวมีสภาพสมบูรณ์ และไมสมบูรณ์ และบันทึกขอมูล  
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.3 ผลการตัดขาวเกรียบ 
  4. จบกระบวนการทดสอบและเกบ็ขอมูล 
ขั้นที่ 4 สรุปผลการทดสอบ โดยนาํผลจากคํานวณมาแปลคาสรุปผล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
    ในการเกบ็บันทึกรวบรวมขอมลู คณะผูวิจัยกําหนดตัวแปรที่ตองการศึกษาดังน้ี 
  ตัวแปรตน คือ กอนแปูงขาวเกรียบกลวยไขกอนตดั 

   ตัวแปรตาม คือ 1. ระยะเวลาที่ใชในการตัดขาวเกรียบ 2. ความบางของแผนขาวเกรยีบกลวยไขท่ีตัดได  
 2. การวิเคราะห์ขอมูล  
  ในการวิเคราะห์ขอมูลผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะห์ขอมลูทางสถิตดิังนี้ 
   คาเฉลี่ย, รอยละ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 บุคลากรของกลุมวิสาหกิจขาวเกรยีบกลวยไขสินคาโอทอปของตําบลทาพุทรา อําเภอคลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร 
จํานวน 20 คน 
 
ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดขาวเกรียบเพื่อผลิตสินคาโอทอป ของตําบลทาพุทรา อําเภอ
คลองขลุง จังหวัดกําแพงเพชร โดยทําการทดสอบเปรียบเทียบระหวางการตัดกอนแปูงขาวเกรียบกลวยไขดวยเครื่องตัดขาวเกรียบ
แบบเดิมกับเครื่องตัดขาวเกรียบที่พัฒนาขึ้น สามารถอธิบายผลการวิจัยดังนี ้
 
ตารางที่ 1.1 ผลการทดสอบการเปรียบเทียบการตัดข้าวเกรียบแบบเดิมกับเคร่ืองท่ีพัฒนา 

การเปรียบเทียบ 
เคร่ืองตัดข้าวเกรียบแบบเดิม เคร่ืองตัดข้าวเกรียบท่ีพัฒนา 

แผนขาวเกรียบ 
ที่สมบูรณ์ (กรัม) 

แผนขาวเกรียบ 
ที่ไมสมบูรณ์ (กรัม) 

แผนขาวเกรียบ 
ที่สมบูรณ์ (กรัม) 

แผนขาวเกรียบ 
ที่ไมสมบูรณ์ (กรัม) 

น้ําหนักของขาวเกรียบ 
1 กิโลกรัม 

670  330 850 150 

เวลาที่ใชตั้งแตเริม่ตัดจนตัด
ขาวเกรียบเสร็จ 

25 นาที 11 นาที 

หมายเหตุ จํานวนกอนแปูงขาวเกรียบกลวยไข  5 กอน  
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 จากตารางขางตน จะเห็นไดวาการตัดกอนแปูงขาวเกรยีบกลวยไข  ดวยเครื่องตนแบบท่ีพัฒนาสามารถชวยประหยัดเวลา
ในการตัดกอนแปูงขาวเกรียบกลวยไข  และระยะเวลาที่นําขาวเกรียบไปตากแหง เมื่อทําการเปรียบเทียบการตัดกอนแปูงขาว
เกรียบกลวยไขดวยเครื่องตัดขาวเกรียบแบบเดิม ซึ่งการผลิตแบบเดิมโดยใชผูที่มีความชํานาญ จะใชระยะเวลาในการตัดกอนแปูง
ขาวเกรียบกลวยไข โดยรวม ประมาณ 25 นาที แตการผลิตดวยเครื่องตัดขาวเกรียบที่พัฒนาขึ้นจะใชเวลาในการตัดแผนขาวเกรียบ
โดยรวม 11 นาท ีซึ่งชวยลดระยะเวลาการตัดขาวเกรียบคิดเป็นรอยละ 44 
 นอกจากน้ียังมีขอดีของการตัดกอนแปูงขาวเกรียบกลวยไขดวยเครื่องตัดดขาวเกรยีบที่พัฒนาขึ้นท่ีดีกวาการตัดดวยเครื่อง
ตัดแบบเดิม คือ สามารถปรับใบมีดใหความบางของแผนขาวเกรียบใหมีความหนาของแผนขาวเกรียบไดตามตองการ ซึ่งคนทั่วไป
สามารถตัดกอนแปูงขาวเกรียบกลวยไข  ไดโดยงายไมเฉพาะคนที่มีความชํานาญในการตัดกอนแปูงขาวเกรียบกลวยไข  อีกทั้งยังมี
ขนาดเล็กและกะทัดรัดสามารถเคลื่อนยายไดโดยงายมากยิ่งขึ้น  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดขาวเกรียบเพื่อเป็นเครื่องตนแบบที่มีประสิทธิภาพการทํางานสูง
สามารถใชงานไดงายเหมาะสําหรับคนทั่วไป มีความสะดวกสบายมายยิ่งขึ้น สามารถชวยลดระยะเวลาในการตัดคิดเป็นรอยละ  
และชวยลดระยะเวลาในการตากขาวเกรียบ คิดเป็นรอยละ  อีกท้ังมีขนาดและรูปทรงสะดวกตอการใชงานมากยิ่งข้ึน   
 
กิตติกรรมประกาศ 
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การขจัดทองแดงออกจากน้ําที่ปนเปื้อนด้วยการใช้ไบโอชาร์ที่เตรียมจากซังข้าวโพด 
Copper Removing from Contaminated Water Using Biochar Derived from Corncobs 

 
โยธิน กัลยาเลิศ และชุมพร  บุษบก 

Yotin Kallayalert1 and Chumphol Busabok2 
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ เพื่อขจัดไอออนทองแดงออกจากน้ําดวยถานไบโอชาร์ ถานไป โอชาร์ถูกเตรียมดวย

กระบวนการไพโรไลซีส โดยใชซังขาวโพดที่เผาที่อุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียสในบรรยากาศที่มีออกซิเจนต่ํา ถานไบโอชาร์ที่ไดถูก
นํามาตรวจคุณลักษณะดวย SEM, EDS และ XRD ซึ่งพบวามีพลึกของแกร์ไฟต์และคาร์บอนเกิดขึ้นและมีรูพรุนอยูในชวง 10-15 
ไมโครเมตร หลังจากนั้น ไบโอชาร์ถูกบดดวยเครื่องบดแฮมเมอร์มิลและคัดแยกดวยตะแกรงรอนเป็น 3 ชวง (105-149, 149-177 
และ 177-210 ไมโครเมตร) และนําไปจุมลงในสารละลายทองแดง 5-60 นาที เวลาในการดูดซับทองแดงจนอิ่มตัวของผงไบโอชาร์
ทุกขนาดเทากับ 15 นาที อัตราการดูดซับสูงสุดคือ 0.8 มิลลิกรัมตอกรัมนาที ดวยขนาดอนุภาคที่อยูในชวง 105-149 ไมโครเมตร 

 
คําสําคัญ: ทองแดง, การดูดซึม 
 
Abstract   
 The aim of this research is to remove copper ion from water by biochar. The biochar were prepared 
by pyrolysis process using corncob and fired at 850oC in low oxygen atmosphere. The biochar were 
characterized by SEM, EDS and XRD. The results showed graphite and carbon crystalline and pore size about 
10-15 m. The biochars were crushed by hammer mill and separate size by sieve for 3 ranges (105-149, 149-
177 and 177-210 m) and dipped in the copper solution for 5-60 minute. The saturated copper absorption 
times of all size were about 15 minute. The maximum absorption rate is 0.8 mg/g.min by the size range 105-
149 m. 
 
Keywords: Biochar, Copper, Absorption 
 
Introduction  
 Industrial manufacturing including printed circuit board manufacturing, electronics plating, wire 
drawing, copper polishing, paint manufacturing, wood preservative using and printing operations are copper 
ion source of wastewater (Salmani et al., 2012). Copper is a heavy metal that is naturally observed in the 
environment and in fragmented water resources. The discharge of wastewater including heavy metals 
increases the environmental pollution and toxic nature of Cu2+ affects water resources (Jarup, 2003). Copper 
ion is an essential element for health of plants, animals and humans (Kumar, 2006). Copper is not 
biodegradable in environment, so it accumulates such as other heavy metals and may cause adverse effects. 
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Moo 20 Phaholyothin Road, Klong Nueng, Klong Luong, PathumThani 13180   *E-mail: Yotin@vru.ac.th 
2 Expert Centre of Innovative Materials, Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR)  35  Moo 3 Klongha, 
Klong Luang, PathumThani 12120 
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High concentration of copper compounds in drinking and agriculture water sources is the biggest threat to 
human health so that, in human it creates a kind of disease which is similar to flu (Olivares et al., 1998 and 
Dragan et al., 2009). 
 To protect humans and environment, removal of copper ion from water is important. There are 
several methods to remove copper ion from water such as coagulants, oxidizing agents, membranes, ion 
flotation (Salmani et al, 2012), the use of nanoparticles, adsorption processes and electrochemical 
techniques. The adsorption process is cheaper and simpler than other method. So that biochar is interest to 
use to absorb copper ion in wastewater. This is because biochar can be easy prepared in rural of Thailand. 
 Biochar is porous carbon-rich materials produced by pyrolysis of biomass in range of temperatures 
150-900oC under low oxygen atmosphere (Beesley et al., 2011). The properties of biochar were depand on 
pyrolysis temperature. The porosity of biochar increased with pyrolysis temperature (Ahmad et al., 2014). The 
porosity is important to absorption properties of biochar. Particle size of biochar is also interest to study the 
absorption of heavy metal. So that the aims of this research was to study the particle size of corn cob 
biochars to remove copper ion from water 
 
Materials and methods  
 Pyrolysis process was used to prepared biochars from corncobs. Before the pyrolysis tests corncobs 
were dried by sunshine for 5 days and measured moisture content. corncobs were undertaken in a vertical 
firewood kiln under low oxygen atmosphere. The vertical firewood kiln was fired at temperature 850oC at 
outside but inside kiln temperature about 450oC and hold temperature until the pyrolysis vapors which 
released from dried corncobs and burnt by fire outside of kiln were completed. The corncobs were changed 
to biochar. The corncob bio-charcoals were characterized by SEM to observed microstructure, EDS to 
analyzed chemical composition and XRD to analyzed phase composition.  
 The biochar was reduced size by hammer mill and separated by sieves for 3 ranges of 105-149, 149-
177 and 177-210 m. The different size of biochars for 1 gram were dipped in 100 ml. of water which has 
copper 1 mg/l for 5,10, 15, 20, 30, 45 and 60 minute. Atomic absorption spectrometer (AAS) was used to 
analyzed copper ion content in water after dipping.  
 
Results and discussion  
 1. Corncob biochar analysis 

After pyrolysis test, SEM, EDS and XRD were used to characterize biochar which the results were 
shown as follows. 
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Fig. 1 Microstructures of corncob biochar (a) x 50 (b) x 1000 

 
Microstructures of the biochar from corncob were shown in Fig. 2. The celluloses are arranged in a 

charcoal as a sheet and porous consistency. Pore size is in the range of 10-15 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 EDS spectra and chemical composition of corncob biochar 
 

Chemical composition of corncob biochar which shown in Fig. 2 were composed of carbon 62.35 %, 
oxygen 20.52%, potassium 10.30 %, silicon 5.05 % and few of magnesium, phosphorous, calcium and sulfur 
respectively. corncob biochar have significant potassium and silicon content.   

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 3 XRD pattern of corncob biochar 

 Fig. 3 Corncob biochar were analyzed by XRD. The XRD pattern was shown amorphous carbon and 
graphite which formed at high temperature. 
 

a b 
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2. Copper removing by biochar 
 The corncob biochars were crushed by hammer mill and separated by sieve for the range of 105-149, 
149-177 and 177-210 m to dip in copper solution of 1 mg/l concentration. Specific surface areas of biochar 
were shown in table 1. The solutions after dipping were characterized by AAS. The results were shown in Fig. 4. 
 
Table 1. Specific surface are of corncob biochar. 

 
Size  Specific surface area (m2/g) 

177-210 
149-177 
105-149 

124 
179 
220 

  
Specific surface area is inverse variation with particle size. The size increase but specific surface area 

decrease. 

 
Fig. 4 Copper ion absorption of the corncob biochars 

  
 Fig. 4 the corncob biochars were dipped in copper solution to absorbed copper ion. Every size range 
can be absorbed copper ion until saturated for 15 minute. The absorption depended on particle size. The size 
range of 177-210, 149-177 and 105-149 m were saturated approximate 0.3, 0.6 and 0.8 milligram of copper 
per gram of biochar respectively. The absorption rates are about 0.02, 0.06 and 0.08 mg/g.min respectively. 
 
Conclusion  
 The corncob biochars synthesis by pyrolysis process and used to removed copper ion from water can 
be concluded as follow. 
 1. The biochar consist of Carbon and oxygen as main element and have significant Potassium and 
Silicon content. 
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 2. Pore size of biochar was about 10-15 m and found carbon and graphite crystalline in biochar 
synthesis. 
 3. The biochar can be absorbed copper ion and saturated at 15 minute. The maximum absorption rate 
is 0.8 mg/g.min. 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

Factors affecting the health care of the elderly of Bang Khu Rat Town Municipality, 
Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province 

 
คุณัญญา หอมหวล1 ชลดิา กันหาลิลา2 ผิน ปานขาว3 และสนธิ ์บางยีข่ัน4 

Kunanya Homhuan, Chalida Kandahila, Phin Pankow and Son Bangyeekan 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1,496 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 316 คน โดยการใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1970) เครื่องมือที่
ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูล ไดแก คา
รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบวัดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

ผลการศึกษาพบวา  
1. ปัจจัยสวนบุคคล จําแนกตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 66-70 ปี จําแนกตามการศึกษา พบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญจบอนุปริญญาหรือ ปวส.  
2. ปัจจัยแวดลอม ปัจจัยแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบาง

บัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย คือ ดานความรูความเขาใจ และดานการไดรับขอมูลขาวสาร  

3. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมและรายดาน
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวาอยูในระดับปานกลางทุกดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
ดังนี้คือ ดานการออกกําลังกาย ดานอนามัย ดานอารมณ์ และดานการรับประทานอาหาร ตามลําดับ  

4. ทดสอบสมมติฐาน 
  4.1 ผูสูงอายุที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นวาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ โดยรวมแตกตางกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดาน มีความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

4.2 ผูสูงอายุท่ีมีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นวาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ โดยรวมไมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน มีความคิดเห็นแตกตางกัน จํานวน 1 ดาน ไดแก ดานอารมณ์ 

 
คําสําคัญ : ปัจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ 

                                                           
1 อาจารย์ประจําคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 รองศาสตราจารย,์ สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลยันครราชสีมา 
4 รองศาสตราจารย,์ สาขารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลยันครราชสีมา 
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ABSTRACT 
  The research purposes was to study the factors affecting the health care of the elderly of Bang Khu 
Rat Town Municipality, Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province. The target population was 1,496 elderly 
living in Bang Khu Rat Town Municipality, Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province. The sample size was 
316 elderly, determined by the Yamane formula. The data collection instrument was the estimate rating scale 
questionnaire. The data analysis statistics were the percentage, mean, standard deviation, and rating scale 
measurement form. The research findings were: 
 1. The personal factors classified by age found that most of the samples were between 66-70 years 
old, classified by education level found that most samples graduated diploma or high vocational certificate. 
  2. The environmental factors related to health care behaviors of the elderly of Bang Khu Rat Town 
Municipality, Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province, overview was at high level. The each aspect 
consideration found every aspact was at high level, when mean descending were the knowledge and 
understanding aspect, and the receiving information aspect. Respectively. 
 3. The health care behaviors of the elderly of Bang Khu Rat Town Municipality, Bang Bua Thong 
District ,Nonthaburi Province, overview and each aspect were at moderate level, when mean descending were 
the exercise aspect, the hygiene aspect, the emotional aspect, and the eating aspect, respectively.  
 4. The hypothesis testing found: 
  4.1 The elderly with different age had the opinion about health care behaviors of the 
elderly, overview was different. When each aspect consideration found one aspect was not different: the 
environmental health aspect. 
  4.2 The elderly with different education level had the opinion about health care behaviors 
of the elderly, overview was not different. When each aspect consideration found one aspect was different: 
the emotional aspect. 
 
Keyword : Factors Affecting The Health Care of The Elderly 
 
บทนํา 

ประเทศไทยกําลังกาวเขาสูสังคมสูงวัย และอีกไมนานความตองการของผูสูงอายุและปัญหาทางสุขภาพที่เพิ่มขึ้นจะมี
จํานวนเกินกวากําลังการใหบริการทางสุขภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ยากจนในชนบท  ประเทศไทยควร
พิจารณาการปฏิรูปตั้งแตตอนนี้เพื่อเป็นตัวชวยในการขยายความครอบคลุมของระบบประกันสังคม สุขภาพ และการดูแลระยาว 
รวมถึงความคุมครองทางการเงินสําหรับผูสูงอายุ ไปพรอมๆ กับการจัดการรายจายสาธารณะอยางยั่งยืน ซึ่ง ผูสูงอายุมีการ
เปลี่ยนแปลงของรางกายในทุกระบบในทางที่เสื่อมลง จะนํามาซึ่งปัญหาสุขภาพตาง ๆ ทําใหมีความเสี่ยงและเกิดปัญหาดาน
สุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งการเจ็บปุวยดวยโรคเรื้อรังหรือโรคไมติดตอที่จําเป็นตองใหการรักษาและการดูแลดานสุขภาพเป็น
เวลานาน เป็นปัญหาที่สงผลกระทบตอผูสูงอายุและเป็นภาระตอ ครอบครัว สงผลกระทบตอการใชทรัพยากรตางๆ ทั้งในดาน
สุขภาพและสังคม ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ผลการสํารวจ ปี 2550 พบวา ผูสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นรอยละ 10.7 
เมื่อแบงผูสูงอายุออกเป็น 3 กลุมตามชวงวัยคือ กลุมผูสูงอายุวัยตน (อายุ 60-69 ปี) กลุมผูสูงอายุวัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และ
กลุมผูสูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) พบวา รอยละ 58.5 เป็นผูสูงอายุวัยตน รอยละ 31.7 เป็นผูสูงอายุวัยกลางและรอยละ 
9.5 เป็นวัยสูงอายุวัยปลายซึ่งวัยท่ีตองพึ่งพาสูง (ชาตรี บานช่ืน. 2549, การสํารวจและศึกษาภาวะสุขภาพของผูสูงอายุ 4 ภาคของ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 224 
 

ไทย สถาบันเวชศาสตร์ผูสูงอายุ) แตประเด็นที่องค์การอนามัยโลกใหความสนใจก็คือ ผูสูงอายุมีอายุยืนยาวเหลานี้จะอยูดีมีสุขและ
พึ่งพาตนเองได 

ในปี 2558 ผูสูงวัยอายุ 65 ปีขึ้นไป มีจํานวนกวารอยละ 10 หรือมากกวา 7 ลานคน และมีการคาดการณ์วาจํานวนจะ
เพิ่มขึ้นถึง 17 ลานคน ภายในปี 2583 ซึ่งมากกวา 1 ใน 4 ของประชากรไทยทั้งหมด เมื่อรวมกับประเทศจีนแลวนั้น ประเทศไทย
จะมีสัดสวนของประชากรผูสูงอายุมากที่สุดในกลุมประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และคาดวาจะมีสัดสวนมาก
เป็นลําดับแรกของภูมิภาคภายในปี 2583 ในขณะที่ประชาชนไทยทุกคนไดรับสิทธิคุมครองจากหลักประกันสุขภาพตั้งแตปี 2545 
รายงานพบวายังมีผูสูงอายุอีกหลายคนประสบกับความยากลําบากในการใชบริการทางสุขภาพเหลานี้ เหตุผลหลักประการหนึ่งคือ 
พวกเขาตองพึ่งพาผูดูแลและญาติพี่นองในเวลาที่ตองเดินทางมายังสถานพยาบาล ซึ่งเกิดขึ้นโดยเฉพาะในกลุมผูสูงอายุยากจน และ
ผูสูงอายุวัยปลายที่มีอายุมากกวา 80 ปีและอาศัยอยูในชนบท 

จากความสําคัญของปัญหาดังกลาว การสรางเสริมและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางสุขภาพของ
ผูสูงอายุ รวมทั้งมีการบริหารจัดการในการสรางเสริมสุขภาพ การสนับสนุนการดําเนินงานชมรมสรางสุขภาพผูสูงอายุใหเขมแข็งและ
ยั่งยืนเพื่อเป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนและแลกเปลี่ยนเรียนรูดานสุขภาพของชุมชนอยางตอเนื่อง จําเป็นอยางยิ่งที่จะตองสราง
เสริมใหประชาชนรวมกลุมกันเพื่อการสรางสุขภาพ โดยการใชพลังกลุมและกระบวนการกลุมของประชาชนมาแกไขปัญหาสุขภาพ
ของประชาชนเอง โดยเริ่มจากการจัดกิจกรรมกลุมงายๆ รวมกันและสรางเสริมใหกลุมเขมแข็งในการคิดวิเคราะห์สภาพปัญหา 
ตลอดจนกระบวนการบริหารจัดการในการแกไขปัญหาสุขภาพ รวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานชมรมสรางสุขภาพ
ผูสูงอายุ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี เพื่อนําผลการวิจัยไปพัฒนา และขยายผลในการสรางเสริมสุขภาพผูสูงอายุ ใหมีสุขภาพดี นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช
การมีสวนรวมของชุมชนตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี 

 
สมมติฐานของการวิจัย  

ปัจจัยสวนบุคคลมีผลตอพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ผูสูงอายุตามคําจํากัดความของมติสมัชชาใหญของโลกผูสูงอายุที่กรุงเวียนนา พ.ศ. 2525 หมายถึง ผูที่มีอายุตั้งแต 60 ปีขึ้น
ไป โดยที่ประชุมองค์การอนามัยโลกที่เมือง KIEV ประเทศรัสเซีย ปี ค.ศ. 1963 ไดจัดประเภทการเป็นผูสูงอายุ โดยยึดเอาความยืนยาว
ของชีวิตตามปปีฏิทินดังนี้คือ 
  1. วัยสูงอายุ อายุระหวาง 60 – 74 ปี เป็นผูสูงอายุวัยตน (Young Old) ยังสามารถทํากิจกรรมได 
  2. วัยชรา มีอายุ 75 ปีขึ้นไป (Old – Old) ถือวาเป็นวัยสูงอายุอยางแทจริง ผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2546 
(กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข. 2548: 1) หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์และมีสัญชาติไทย 
 บรรลุ ศิริพานิช (2532: 42) ผูสูงอายุ หมายถึง ผูมีอายุตั้งแต 60 ปีขึ้นไปโดยนับอายุตามปฏิทิน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่องค์การ
ระหวางประเทศไดตกลงกันเป็นมาตรฐานสากลในการกําหนดอายุเริ่มตนของชราภาพ 

 ศรีทับทิม พานิชพันธ ์(2525: 12) ใหความหมายวา สวัสดิการ หมายถึงการมีวิถีชีวิต และสภาพความเป็นอยูที่ราบรื่นมั่นคง
ตลอดจนการกินดีอยูดีมีมาตรฐานในการครองชีพสูงขึ้น มีสุขภาพและอนามัยดี ซึ่งสวัสดิการของแตละบุคคลประกอบดวยองค์ประกอบ 
3 ประการคือ ความสมบูรณ์ทางรางกาย ความสมบูรณ์ทางวัตถุและความสมบูรณ์ทางจิตใจ 
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 Encyclopedia Britannica (1768: 8) ใหความหมายวา ‛สวัสดิการสังคม“ หมายถึง การปฏิบัติจัดทําทั้งหลายไมวาโดย
สวนราชการหรือเอกชน เป็นการปฏิบัติจัดทําเพื่อชวยเหลือ บุคคลครอบครัว กลุมชน และชุมชน ใหมีมาตรฐานการครองชีพอันดีมี
สุขภาพและสังคมภาพที่นาพึงพอใจ โดยมุงใหสามารถชวยเหลือตนเองไดและชวยเหลือผูอื่นในสังคมเดียวกันไดตอไป 

 ประเวศ วะสี (2541) กลาววา การสงเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการสงเสริมใหประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการ
ควบคุมและพัฒนาสุขภาพตนเอง ในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ ทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม บุคคลและกลุมบุคคล จะตอง
สามารถบงบอกและตระหนักถึงความมุงมาดปรารถนาของตนเอง สามารถตอบสนองตอปัญหาของตนเองและสามารถเปลี่ยนแปลง
ตอสิ่งแวดลอม หรือปรับตนใหเขากับสิ่งแวดลอม 

 กรีน และครูเตอร์ (Green & Kreuter,1991) ใหความหมายของการสงเสริมสุขภาพ วาหมายถึง ผลรวมของการสนับสนุน
ดานการศึกษาและสิ่งแวดลอม เพื่อกอให เกิดผลตอการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตประจําวัน ซึ่งจะนําไปสูภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ การ
กระทําหรือการปฏิบัติเหลานั้นอาจเป็นในระดับบุคคล ชุมชน หรือกลุมบุคคลการปฏิบัติหรือการกระทําเหลานั้นยอมสงผลตอภาวะ
สุขภาพของบุคคลและชุมชนโดยรวม 

 พาแลงค์ (Palank, 1991) กลาววา พฤติกรรมสงเสริมสุขภาพ หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่เริ่มตนโดยบุคคลทุกกลุมอายุ 
และกระทําดวยตนเองโดยปฏิบัติในทางบวก เพื่อคงไวหรือเพิ่มระดับความผาสุกของชีวิต (well-being) ความตระหนักในตนเองและ
ความสําเร็จของบุคคล พฤติกรรมที่ชวยสงเสริมสุขภาพ ไดแก การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ การพักผอนที่เพียงพอ การมีกิจกรรม
ตาง ๆ เพื่อลดความเครียด การมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจยัแบบสํารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ คือ ผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1,496 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ ผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 316 คน โดยการใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1970) 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูล ไดแก              
คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ปัจจัยสวนบุคคล ผูวิจัยไดวิเคราะห์ปัจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง โดยใชคารอยละ ดังนี้ 
  จําแนกตามอายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 125 คน มีอายุระหวาง 66-70 คิดเป็น รอยละ 39.56 
รองลงมามีอายุระหวาง 71-80 จํานวน 89 คน คิดเป็นรอยละ 28.16 ลําดับตอมามีอายุระหวาง 60-65 จํานวน 52 คน คิดเป็นรอย
ละ 16.46 และมีอายุระหวาง 81-90 จํานวน 50 คน คิดเป็นรอยละ 15.82 ตามลําดับ  
  จําแนกตามการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน 102 คน จบอนุปริญญาหรือ ปวส. คิดเป็นรอยละ 
32.27 รองลงมาจบปริญญาตรีหรือสูงกวา จํานวน 97 คน คิดเป็นรอยละ 30.70 ลําดับตอมาจบมัธยมศึกษาหรือ ปวช. จํานวน 86 
คน คิดเป็นรอยละ 27.22 และจบประถมศึกษาหรือต่ํากวา จํานวน 31 คน คิดเป็นรอยละ 9.81 ตามลําดับ 

2. ปัจจัยแวดลอม ปัจจัยแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบาง
บัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.74) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา อยูในระดับมากทุกดานเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังน้ีคือ ความรูความเขาใจ ( X  = 3.85) และการไดรับขอมูลขาวสาร ( X  = 3.54) ตามลําดับ 

3. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมและรายดาน 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง ( X = 3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา อยูในระดับปานกลางทุกดานเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้คือ 
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ดานการออกกําลังกาย ( X = 3.25) ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ( X = 3.20) ดานอารมณ์ ( X = 3.15) และดานการรับประทาน
อาหาร ( X = 3.11) ตามลําดับ ดังนี ้
 3.1 ดานการรับประทานอาหาร พบวา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัว
ทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดดังนี้คือ ทานกินอาหารรสเค็มจัด เชน ปลาเค็ม เนื้อเค็ม ไขเค็ม ( X = 3.27) 
ทานกินผักและผลไมสด อยางนอยวันละครึ่งกิโลกรัม ( X = 3.25) และทานกินอาหารหรือขนมหวานที่ปรุงดวยกะทิ เชน แกงเผ็ด
แกงเขียวหวาน มัสมั่น แกงคั่ว กลวยบวชชี บัวลอย ลอดชอง ( X = 3.18) ตามลําดับ 

3.2 ดานการออกกําลังกาย พบวา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ เทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดดังนี้คือ ทานอบอุนรางกาย กอนออกกําลังกาย หรือ เลนกีฬา 5-10 นาที ( X  = 3.31) 
ทานออกกําลังกายหรือเลนกีฬา ระดับปานกลาง (เชน เดิน วิ่ง รูสึกเหนื่อยพอประมาณ หายใจแรงขึ้นกวาปกติเล็กนอย อยางนอย
สัปดาห์ละ 3 -5 วันๆ ละ 30 นาที ( X = 3.29) และทานออกกําลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันๆ ละอยางนอย 30 นาที ( X  = 3.28) 
ตามลําดับ 

3.3 ดานอารมณ์ พบวา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดดังนี้คือ เมื่อทานมีอาการเครียดทานผอนคลายความเครียดดวยการสวดมนต์ ไหวพระ/นั่งสมาธิ ( X = 
3.32) เมื่อมีเวลาวางทานมักหางานอดิเรกมาทําเพื่อคลายเหงา ( X = 3.26) และทานมักมีการพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูงอยูเสมอ               
( X = 3.25) ตามลําดับ 

3.4 ดานอนามัยสิ่งแวดลอม พบวา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา อยูในระดับปานกลางทุกขอเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ไดดังนี้คือ มีการทําความสะอาดหองครัว หองน้ําที่บานใหสะอาดเสมอเพื่อมิใหเป็นแหลง
เพาะ เช้ือโรค ( X = 3.34) สมาชิกในครัวเรือนรวมทําความสะอาดหมูบานโดยดูแลอาณาเขตหนาบานตนเอง และรวมกันทําใน
เขตสาธารณะ ( X = 3.29) และรวมกันปูองกันมิใหเกิดแหลงเพาะพันธุ์ยุง โดยสํารวจไมใหมีภาชนะที่กอใหเกิดน้ําขัง อยางนอย
สัปดาห์ละ1 ครั้ง ( X = 3.16) ตามลําดับ 

4. ทดสอบสมมติฐาน 
  1) ผูสูงอายุที่มีอายุตางกัน มีความคิดเห็นวาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเทศบาลเมืองบางคูรัด อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน มีความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน จํานวน 1 ดาน ไดแก 
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

2) ผูสูงอายุที่มีการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นวาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุเทศบาลเมืองบางคูรัด 
อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน มีความคิดเห็นแตกตางกัน จํานวน 1 ดาน 
ไดแก ดานอารมณ์ 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษา แบงออกเป็น 4 ดาน ไดแก ดานการรับประทานอาหาร ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ดานการออกกําลังกาย 
และดานอารมณ์ มีรายละเอียดแตละดานดังน้ี  

1. ดานการรับประทานอาหารของกลุมตัวอยาง พบวา พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ รับประทานอาหารรสเค็มจัด ซึ่ง
สงผลตอภาวะสุขภาพของผูสูงอายุเนื่องจากการรับรูของระบบสัมผัส ไดแก ลิ้นเสื่อมลง มีการฝุอตัวของประสาทรับรส ปริมาณตุมรับ
รสของลิ้นลดลงทําใหผูสูงอายุรับประทานอาหารรสเค็มเพราะรูสึกวาอาหารจืด รองลงมาคือ รับประทานอาหารโดยการเคี้ยวชาๆ ให
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ละเอียด และ พฤติกรรมที่ทํานอยที่สุด คือ รับประทานผัก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเหงือกและฟัน รวมทั้งตอมน้ําลายนอยลง 
ทําใหการเคี้ยวและการกลืนอาหารลําบากจึงรับประทานผักไดนอย ผูสูงอายุควรเลือกรับประทานอาหารอยางถูกตองเหมาะสมกับ
ความตองการของรางกายโรคที่เป็นอยู และสภาพการเปลี่ยนแปลงทางรางกายและสิ่งแวดลอม ที่มีผลตอการบริโภคอาหารของผูสูงอายุ 
ดังนั้น การจัดอาหารจึงควรคํานึงถึงสภาพรางกายและจิตใจดวย มิใชคุณคาทางโภชนาการเทานั้น (บรรลุ ศิริพานิช, 2537: 120)  

2. ดานอนามัยสิ่งแวดลอม พบวา พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ สามารถที่จะเผชิญกับปัญหาตางๆ ไดอยางมีสติ 
รองลงมาคือ บอกกับตนเองวาปัญหาทุกอยางแกไขได เนื่องจากผูสูงอายุเป็นผูที่มีประสบการณ์ชีวิต ซึ่งผานการเผชิญปัญหามามาก
จึงทําใหรูสึกวาทุกปัญหาสามารถแกไขได และ พฤติกรรมที่ทํานอยที่สุด คือ พยายามหาทางแกไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น และพยายาม
หาทางแกไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ดังนั้น การสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดานการจัดการกับความเครียด สามารถทําไดโดย เมื่อลูกหลาน
แยกครอบครัวออกไป ทําใหผูสูงอายุมีเวลาในการใชชีวิตรวมกับคูสมรสมากขึ้นและอยูตามลําพังมากขึ้น  สิ่งที่ทําใหผูสูงอายุมี
ความสุขในชีวติสมรสในชวงนี้คือ การเป็นเพื่อนรวมทุกข์รวมสุข คอยดูแลเอาใจใสซึ่งกันและกัน รวมคิดแกไขปัญหาตางๆที่เกิดขึ้น 
ซึ่งการพูดคุยหรือระบายความทุกข์ใจใหผูใกลชิดไดรับทราบ ก็ถือวาเป็นการผอนคลายความเครียดหนทางหนึ่งเชนกัน  

3. ดานการออกกําลังกาย พบวา พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ มีการทํากิจกรรมเพื่อยืดเสนยืดสาย เชน แกวงแขน ยืด
ขา รองลงมาคือ ทานออกกําลังกายอยางนอยสัปดาห์ละ 3 วัน นานครั้งละประมาณ 20 นาทีและ กอนออกกําลังกาย ทานมีการ
เตรียมรางกายใหพรอมสาหรับการออกกําลังกาย และ พฤติกรรมที่ทํานอยที่สุด คือออกกําลังกายจนรูสึกวาหัวใจเตนเร็วและแรง
ขึ้นคาเฉลี่ย จากขอมูลพบวา ผูสูงอายุมีการออกกําลังกายแตยังไมไดออกกําลงักายจนรูสกึวาหัวใจเตนเร็วและแรงขึ้น ซึ่งผูสูงอายุคิด
วาการทํางานบานหรือกิจกรรมเล็กๆนอยๆ หรือการทางานบาน เป็นการออกกําลังกายซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุดา วิไลเลิศ 
(2538) พบวาผูสูงอายุออกกําลังกายจากการทํางานบานที่ไมไดใชแรงมาก และเป็นการออกกําลังกายระยะสั้น ไมตอเนื่อง ดังนั้น
การออกกําลังกายเป็นวิธีการหนึ่งที่สําคัญในการเพิ่มความสามารถทางรางกายของผูสูงอายุ พฤติกรรมที่บุคคลปฏิบัติโดยใหมีการ
เคลื่อนไหวรางกาย ทาใหรางกายมีการใชพลังงานปฏิบัติกิจวัตรตางๆ บรรลุ ศิริพาณิช(2537: 130)ใหความเห็นวาการออกกาลัง
กายที่ถูกตองและกระทําสม่ําเสมอจะทําใหผูสูงอายุ มีความคลองตัวในการเคลื่อนไหวรางกาย ชะลอความเสื่อมของกระดูกและ
กลามเนื้อ รางกายแข็งแรงและอายุยืนยาว ซึ่งการออกกําลังกายที่เหมาะสมสาหรับผูสูงอายุ ไดแก การเดินเร็ว การวิ่งเหยาะ และ
ควรออกกําลังกายสม่ําเสมอ สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ใชเวลาในการออกกําลังกายครั้งละ 20-40 นาที  

4. ดานอารมณ์ พบวา พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ พยายามทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคา รองลงมาคือ เป็นที่เคารพนับ
ถือของเพื่อนบาน เพราะผูสูงอายุตองการการยอมรับจากสังคม และ พฤติกรรมที่ทํานอยที่สุด คือ ไดทําตัวใหเป็นประโยชน์ในเรื่อง
ตางๆ เนื่องจาก การที่ผูสูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายไปในทางเสื่อมยอมสงผลกระทบตอรางกายโดยตรงแลว ดาน
จิตใจ อารมณ์และสังคมก็มีสวนเกี่ยวของ ทําใหผูสูงอายุรูสึกวาไมไดรับการยอมรับจากสังคม ไมพอใจในสภาพที่เป็นอยู ทําใหเกิด
ความไมเขาใจตนเอง จึงไมคอยไดเขารวมกิจกรรมของชุมชน ดังนั้นพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุดานการพัฒนาดานจิต
วิญญาณ จึงควรสงเสริมผูสูงอายุใหรับรูความจริงอยางมีประสิทธิภาพ การยอมรับตนเอง การแสดงความคิดและพฤติกรรมตางๆ 
ตามสภาพธรรมชาติ การเอาใจใสตอสวัสดิการของมนุษย์ มีความหวงใยสังคม ประเทศชาติ มีความประทับใจในประสบการณ์
พื้นฐานอยางลึกซึ้ง สรางสัมพันธ์ระหวางบุคคลอยางจริงใจ และเขาใจชีวิตจากโลกทัศน์ท่ีมีเปูาหมาย โดยมีความคิดสรางสรรค์  
 
ข้อเสนอแนะ  

 1. การศึกษาในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ซึ่งสามารถทราบขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
ผูสูงอาย ุในดานการกินอาหารที่มีไขมันสูง เชน ขาหมูติดมัน หมูสามช้ัน หนังไก คอหมูยาง การกินอาหารรสหวาน เชน น้ําอัดลม 
น้ําหวาน ขนมเคก คุกก้ี เพื่อหาแนวทางในการปูองกันและแกไขปัญหา 

 2. การศึกษาในครั้งนี้ได ขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผูสูงอายุสามารถนําผลการศึกษาไปใช
ประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 228 
 

เอกสารอ้างอิง 
เขมิกา ยามะรัต. (2527). ความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง: ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการบํานาญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

วิทยานิพนธ์ปริญญาสังคมศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (2548).  การออกกําลังกายทั่วไปและเฉพาะโรคผู้สูงอายุ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแหงประเทศไทย.  
กระทรวงสาธารณสุข. (2546). การบริหารจัดการชมรมสร้างสุขภาพ. กรุงเทพฯ : กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข,  
กระทรวงสาธารณสุข. (2548). แนวทางการอบรมแกนนําชมรมสร้างสุขภาพ. กรุงเทพฯ : สํานักสงเสริมสุขภาพ. 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2547). คูมือการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุสําหรับบุคลากรสาธารณสุข. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์สํานักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผานศึก. 
คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานผูสูงอายุแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. (2545). แผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-

2564). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา. 
จิราภรณ์ ใจสบาย. (2553). พฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เขตบางกอกน้ อย 

กรุงเทพมหานคร. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
จนัยพร สุรมินิจกุล. (2544). การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสําหรับผู้สูงอายุของศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ  กรม

ประชาสงเคราะห ์กรุงเทพมหานคร. สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  
ทรงศักดิ์ มีชัย. (2544). กระบวนการมีส่วนร่วมในชมรมผู้สูงอายุ บ้านปุาขาม อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. วิทยานิพนธ์ ศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
บรรลุ ศิริพานิช. (2532). เวชศาสตร์ผู้สูงอาย.ุ กรุงเทพฯ : กรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข. 
ประสิทธิ ์ลีระพันธ ์และเพ็ญประภา ศิวิโรจน์. 2542. สถานการณ์ชมรมผู้สูงอายุไทยแนวโน้มการพัฒนา. รายงานการวิจัย. กรุงเทพฯ 

: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป และคณะ. (2542). การประเมินนโยบายและแผนงานด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ , กระทรวงสาธารณสุข. 

ขอนแกน : พระธรรมขันต์. 
รัชดา พรพิไลสวัสดิ์. (2548). การมีส่วนร่วมของสาชิกชมรมผู้สูงอายุในการส่งเสริมสุขภาพ ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม. ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาตร์. 
วิชยา คําแฝง. (2546). ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรมแอโรบิกเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลนคร

สมุทรปราการ. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
สายอรุณ บุญคําแสน. (2548). การประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุวัดอินทาราม 

อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่. การคนควาแบบอิสระสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สํานักสงเสริมและพิทักษ์ผูสูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2549). สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย. กรุงเทพฯ : โรง
พิมพ์สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ. 

อุษาพร ชวลิตนิธิกุล. (2540). ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผู้สูงอายุ. เอกสารการสอนชุดวิชากรณีเลือกสรรการพยาบาลอนามัยชุมชน เลมที ่2 
หนวยที่ 10 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 

  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 229 
 

แนวทางการส่งเสริมความมีวินัยในตนเอง ความรัก และความสามัคคีของนักเรียน 
ในเขตตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

The guidelines for promoting self-discipline love and unity of students under the 
authority of Kraikrang sub-district Kong krailat district, Sukhothai province 

 
รัตนา สิทธิอ่วม1 พัชรินทรา ชยัสมตระกูล2 และ สุธรีา วิไลกุล3 

Rattana  Sittioum, Patcharintra Chaisomtakul, and Sutheera Wilaikul  

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลไกรกลาง อําเภอกง

ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความมีวินัยในตนเองและสงเสริมความรักความสามัคคีใหกับนักเรียน
โรงเรียนในเขตตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  ใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในเขตตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย จํานวน 300 คน สถิติที่ใชในการ
วิเคราะห์ขอมูล ไดแก การแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ และการหาคาเฉลี่ย ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นของนักเรียน
เกี่ยวกับระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายดานแลวพบวา ดานที่มี
ระดับความมีวินัยในตนเองมากที่สุด คือ ดานความอดทน  และดานความเช่ือมั่นในตนเอง รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคม และดานที่มีระดับความมีวินัยในตนเองนอยที่สุด คือ ดานความตรงตอเวลา สําหรับแนวทางการพัฒนาความ
มีวินัยในตนเองและสงเสริมความรักความสามคัคีใหกับนักเรยีนโรงเรียนในเขตตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มี 3 
แนวทาง คือ การจัดอบรมใหความรู การจัดทําแหลงเรียนรู และการสรางเครือขายการเรียนรูโดยการจัดทําเพจการเรียนรู เพื่อให
นักเรียนมีชองทางการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 

คําสําคัญ : ความมีวิจัยในตนเอง การสงเสริมความรัก ความสามัคคี 
 

Abstract 
The purposes of this research were to study the level to self-discipline of students in schools under the 

authority of Kraiklang sub-district, Kongkrailat district, SuKhothai Province to study the development guidelines of 
self-discipline and to promote love and unity for students in schools under the authority of Kraiklang sub-
district, Kongkrailat district, SuKhothai Province, by using questionnaires as a tool for data collection from junior 
high school students in Kraiklang sub-district, Kongkrailat district, Sukhothai Province, 300 students. The statistics 
used for percentage and finding the average. The results of the research showed that the area with the most 
discipline were endurance and self-confidence, next is the practice of social regulation and the aspect with the 
least level of self-discipline was the punctual side. For ways to develop discipline in their own wells and 
promote love unity for students in Kraikrang sub-district area, Kongkrailat district, Sukhothai Province. There are 3 
ways: training, providing knowledge, creating learning resources and creating a learning network by creating a 
learning page, to give students a way to express their views and exchanging learning. 

 

Key words: self-discipline, promoting love, unity 
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บทนํา 
พระบรมราโชบายดานการศึกษาในสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร ความวา การศึกษาตอง

สรางใหคนไทยมีคุณสมบัติ 4 ขอ ดังนี้  1) มีทัศนคติที่ดีและถูกตอง ตองมีความรูความเขาใจที่มีตอชาติบานเมือง ยึดมั่นในศาสนา 
มั่นคงในสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความเอื้ออาทรตอครอบครัวและชุมชนของตน 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเขมแข็ง มีระเบียบ
วินัย ใหรูจักแยกแยะสิ่งที่ผิด ท่ีถูก สิ่งช่ัว สิ่งดี เพื่อปฏิบัติแตสิ่งที่ชอบที่ดีงาม ปฏิเสธสิ่งท่ีผิดที่ช่ัว เพื่อสรางคนดีใหแกบานเมือง 3) มี
งานทํา มีอาชีพ ตองใหเด็กรักงาน สูงาน ทํางานจนสําเร็จ อบรมใหเรียนรูการทํางาน ใหสามารถเลี้ยงตัวและเลี้ยงครอบครัวได  4) 
เป็นพลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีเป็นหนาที่ของทุกคน สถานศึกษาและสถานประกอบการตองสงเสริมใหทุกคนมีโอกาสทําหนาที่
พลเมืองดี การเป็นพลเมืองดีหมายถึงการมีน้ําใจ มีความเอื้ออาทร ตองทํางานอาสาสมัคร งานบําเพ็ญประโยชน์ “เห็นอะไรที่จะทํา
เพื่อบานเมืองไดก็ตองทํา”  

การจัดการศึกษาเป็นพันธกิจสําคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนากระบวนการเรียนรูสูบัณฑิตนักปฏิบัติอยางมืออาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น 
และเป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร์ชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพมนุษย์ ประเด็น
ที่ 3 การปฎิรูปการเรียนรูที่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการบรรลุเปูาหมายตามพระราโชบาย และยุทธศาสตร์
ดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงตองดําเนินงานโครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความเขาใจในสิทธิหนาที่ของ
ตนเองและผูอื่น ภายใตพื้นฐานประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขขึ้น เพื่อสงเสริมและพัฒนากระบวนการเสริมสร าง
คุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย จิตสาธารณะ พฤติกรรมที่พึงประสงค์คานิยม และความเป็นไทย วางรากฐานวิถีชีวิตของคนไทย 
โดยสงเสริมการฝึกใหเยาวชน มีความซื่อสัตย์ มีวินัย สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอนในและนอกหองเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม การนําหลักธรรมทางศาสนามาใชในชีวิตประจําวัน รวมถึงสงเสริมการเลนกีฬาและนันทนาการ เพื่อสรางสังคม
ที่อยูรวมกันอยางสมานฉันท์ โดยนอมนําศาสตร์พระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาเป็นหลักชัยในการดําเนินกิจกรรม 

จากการสํารวจขอมูลพื้นฐานของตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ พบวา พื้นที่ตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ เป็น
พื้นที่ตองการเรงรัดพัฒนาอยางเรงดวนในการสงเสริมพัฒนาความสามัคคีในชุมชน ความเขาใจในสิทธิของตนเองและผูอื่น และ
ตองการสงเสริมใหเยาวชน และประชาชนท่ัวไปมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย การเลนกีฬา กิจกรรมนันทนาการใน
รูปแบบตางๆ อยางตอเนื่อง ดังนั้นจากความสําคัญของเหตุผลดังกลาวจึงเป็นที่มาในการศึกษาแนวทางการสงเสริมความมีวินัยใน
ตนเอง ความรัก และความสามัคคีของนักเรียนในเขตตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย  
 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลไกรกลาง อําเภอ กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความมีวินัยในตนเองและสงเสริมความรักความสามัคคีใหกับนักเรียนโรงเรียนในเขต

ตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

เบญญาภา หลวงราช (2560) ไดศึกษาปัจจัยที่สงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา จังหวัดพรนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี
ระดับความมีวินัยในตนเองอยูในระดับสูง ปัจจัยที่สงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียน ปัจจัยดานครอบครัว และ
ปัจจัยดานโรงเรียน แนวทางการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ไดแก 1) โรงเรียน ตองมีการสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่ดี มีการจัดกิจกรรมเพื่อใหนักเรียนไดมีสวนรวม 
2) ครูตองใหความรัก ความเอื้ออาทร ดูแลเอาใจใส นักเรียนอยางสม่ําเสมอ รับฟังความคิดเห็นพรอมทั้งใหคําปรึกษาแกนักเรียนทุก
เรื่อง ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดี 3) พอแมหรือผูปกครองตองใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการพัฒนาความมีวินัยใน
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ตนเองของนักเรียน โดยการเขารวมประชุมหรือรวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น อีกทั้งดูแลเอาใจใสใหความรัก รับฟัง 
ความคิดเห็น พรอมท้ังใหคําปรึกษาแกนักเรียนทุกเรื่อง และ 4) นักเรียนตองตระหนักและพัฒนาความมีวินัยในตนเอง โดยการตั้ง
กฎเกณฑ์ในชีวิตประจําวัน ใชเวลาวางในการแสวงหาความรู และปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม 

ธัญพร แซเทียน (2551) ไดทําการศึกษาปัจจัยที่สงผลตอความมีระเบียบวินัยของนักเรียนชวงช้ันที่ 3 โรงเรียนในเขต
อําเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษาตัวแปรพยากรณ์ คือ ปัจจัยที่สงผลตอความมีระเบียบวินัยของนักเรียน ซึ่งแบงออกเป็น 3 
ดาน คือ ปัจจัยดานสวนตัวของนักเรียน ปัจจัยดานครอบครัว และปัจจัยดาน สิ่งแวดลอมในโรงเรียน และตัวแปรเกณฑ์ คือ ความมี
ระเบียบวินัยของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความมีระเบียบวินัยของนักเรียน มี 6 ปัจจัย 
ไดแก บุคลิกภาพ นิสัยทางการเรียน สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับสมาชิกในครอบครัว สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับครู 
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน และลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน 2) ปัจจัยที่สงผลตอความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
มี 6 ปัจจัย โดยเรียงลําดับปัจจัยที่สงผลมากที่สุดไปยังปัจจัยที่สงผลนอยที่สุด ไดแก นิสัยทางการเรียน สัมพันธภาพระหวาง
นักเรียนกับครู สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับสมาชิกใน ครอบครัว ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียน บุคลิกภาพ และ
สัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 

กุหลาบ อินทร์สา และคณะ (2559) ไดศึกษาปัจจัยที่สงผลตอความมีระเบียบวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวา มีปัจจัย 6 ปัจจัยที่สงผลตอความมีระเบียบวินัยของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเรียงลําดับ
ปัจจัยที่สงผลมากที่สุดไปยังปัจจัยที่สงผลนอยที่สุดไดแก นิสัยในการเรียน เจตคติตอความมีระเบียบวินัย ลักษณะมุงอนาคตและ
ควบคุมตน สภาพชุมชน พฤติกรรมกลุมเพื่อน และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัย แนวทางการสงเสริมความมีวินัยในตนเอง ความรัก และความสามัคคีของนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลไกร
กลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยโดยแบงออกเป็น 2 ระยะ คือ การวิจัยระยะที่ 1 ชวง
สํารวจเพื่อศึกษาระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และการ
วิจัยระยะที่ 2 ชวงของการหาแนวทางการสงเสริมความมีวินัยในตนเอง ความรัก และความสามัคคีของนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบล
ไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ซึ่งมีรายละเอียดการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

กลุ่มเปูาหมายและพืน้ที่ดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยระยะที่ 1 ชวงสํารวจเพื่อศึกษาระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลไกรกลาง อําเภอกง
ไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยคือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนในเขตพื้นท่ีตําบลไกรกลาง 
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ที่เขารวมโครงการยุทธศาสตร์ภายใตโครงการ โครงการสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความมี
ระเบียบวินัยเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่นภายใตพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุ ข พื้นที่
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยจํานวน 300 คน  

การวิจัยระยะที่ 2 ชวงของการหาแนวทางการสงเสริมความมีวินัยในตนเอง ความรัก และความสามัคคีของนักเรียนใน
เขตพื้นท่ีตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย กลุมเปูาหมายประชากร คือ นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่ตําบลไกร
กลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย นักศึกษา ครู อาจารย์ราชภัฏพิบูลสงคราม ทหารคายสกรมรบพิเศษที่ 4 คายสฤษดิ์เสนา 
รวมจํานวน 150 คน 

การออกแบบขั้นตอนการวิจัย 
 การออกแบบขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยท้ัง 2 ระยะการวิจัย ดําเนินงานตอเนื่องกัน โดยนําผลการวิจัยที่ไดในการวิจัย
ระยะที่ 1 ไปเป็นประเด็นในการจัดกิจกรรมอบรบใหความรูเกี่ยวกับการสงเสริมความมีวินัยในตนเอง ความรัก และความสามัคคี
ของนักเรียนในการวิจัยระยะที่ 2 โดยการดําเนินงานวิจัยท้ัง 2 ระยะการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดแบงออกเป็น 4 ข้ันตอนตามลําดับดังนี้ 
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ขั้นที่ 1  
- ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการสงเสริมความมีวินัยในตนเอง ความรัก และความ

สามัคคีของนักเรียนจากเอกสาร ตํารางานวิจัย วารสาร บทความตาง ๆ เพื่อใหไดกรอบแนวคิดและประเด็นขอมูล เพื่อใชสราง
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

- สรางแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดและประเด็นขอมูลที่ศึกษา และนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) และทดสอบการใชแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha coefficient) กอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

- ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูจากนักเรียนกลุมเปูาหมาย 
- วิเคราะห์ขอมูลจากแบบสอบถาม เพื่อใหทราบระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลไกรกลาง 

อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย และสรุปเป็นแนวทางการสงเสริมความมีวินัยในตนเอง ความรัก และความสามัคคีของนักเรียนใน
เขตพื้นท่ีตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

ขั้นที่ 2  
จัดประชุมระหวางทีมนักวิจัย ครู ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และทหารทหารคายสกรมรบพิเศษ

ที่ 4 คายสฤษดิ์เสนา เพื่อระดมความคิดเพื่อหาแนวทางการสงเสริมความมีวินัยในตนเอง ความรัก และความสามัคคีของนักเรียนใน
เขตพื้นท่ีตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 

ขั้นที่ 3 
ดําเนินการจัดกิจกรรมตามอบรมใหความรูและแนวทางในการเผยแพรความรูที่ไดจากการอบรม การเลนกีฬาและ

นันทนาการ การสงเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัยเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่นภายใตพื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตัวช้ีวัดความสําเร็จคือ มีกลุมเปูาหมายเขารวมไมต่ํากวา 150 คน และจัดประกวด
เพจการเรียนรู และประกวดคําขวัญ 

ขั้นที่ 4  
สรุปผลการวิจัยและจัดทํารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พรอมดําเนินการเผยแพร 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกร

ลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยแบบสอบถามประกอบดวย 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล ประกอบดวยตัวแปร เพศ และ ระดับช้ันท่ีศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
เลือกตอบ (Checklist) 

ตอนท่ี 2 การสอบถามเกี่ยวกับระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ 
จังหวัดสุโขทัย ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert Scale) 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
1) ศึกษาขอมูล เอกสารตาง ๆ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อใชเป็นแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
2) สรางขอคําถามใหครอบคลุมถึงเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
3) นําแบบสอบถามที่สรางแลวไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อหาคาความเที่ยงตรง (Validity)  

ตรวจสอบความถูกตองเที่ยวตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยพิจารณาความสอดคลองระหวางประเด็นคําถามกับ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา กรอบแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของ 

4) นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try-out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะห์หา
คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชวิธีการหาคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของครอนบาค โดยได
คาแอลฟาเทากับ 0.923 

5) นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจัดพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ และนําไปดําเนินการเก็บขอมูลตอไป 
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การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิจัย 
ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามการวิจัย จะนํามาประมวลผลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยตัวแปรตาง 

ๆ จะถูกนํามาลงรหัสเพื่อเปลี่ยนสภาพขอมูลใหอยูในรูปตัวเลขแลวนํามาวิ เคราะห์เพื่อหาคําตอบ โดยสถิติที่ใชในการวิจัย 
ประกอบดวย สถิติเชิงพรรณนา ไดแก การหาคาความถี่ (Frequencies) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางนักเรียนในเขตพื้นท่ีตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยจํานวน 
300 คน สวนใหญเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 รอยละ 34.0 โดยผลการวิเคราะ
ระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนในเขตตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ดังตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในเขตตําบลไกร

กลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
 
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียน   ̅ S.D. ระดับ 
1. ดานการปฏิบตัิตามกฎระเบียบของสังคม  3.30 .503 ปานกลาง 
2. ดานความเป็นผูนํา  3.29 .464 ปานกลาง 
3. ดานความอดทน  3.32 .486 ปานกลาง 
4. ดานความรับผิดชอบ  3.29 .475 ปานกลาง 
5. ดานความเช่ือมั่นในตนเอง  3.32 .475 ปานกลาง 
6. ดานความตรงตอเวลา  3.27 .492 ปานกลาง 
เฉลี่ยรวม 3.31 .327 ปานกลาง 

 
จากตารางที ่1 พบวา ระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นราย

ดานแลวพบวา ดานที่มีระดับความมีวินัยในตนเองมากที่สุด ดานความอดทน และดานความเช่ือมั่นในตนเอง รองลงมาคือ ดานการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม และดานที่มีระดับความมีวินัยในตนเองนอยที่สุด คือ ดานความตรงตอเวลา และเมื่อพิจารณาเป็น
รายขอแลวพบวามีรายละเอียดตอไปนี้ 

1. ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนปฏิบัติถูกตองตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
ของโรงเรียนและสังคม และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ นักเรียนแตงกายเรียบรอยถูกตองตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

2. ดานความเป็นผูนํา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนมักถูกเพื่อนเลือกใหเป็นหัวหนากลุมในการทํากิจกรรมตาง ๆ 
นักเรียนสามารถชักจูงใหผูอื่นคลอยตามดวยความเต็มใจอยางมีเหตุผล  และนักเรียนแสดงความเป็นผูนําเมื่อเกิดปัญหาในการ
ทํางานกลุม  

3. ดานความอดทน ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ หลายครั้งที่นักเรียนรูสึกทอแทกับการเรียนแตนักเรียนก็พยายามผานไปได 
และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ เมื่อเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นกับนักเรียน นักเรียนพยายามแกไขเพื่อใหผานพนไปได 

4. ดานความรับผิดชอบ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนมีการเตรียมความพรอมในการเรียนและการปฏิบัติงาน และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ นักเรียนใชความสามารถท้ังหมดเพื่อปฏิบัติงานตามมอบหมาย 

5. ดานความเชื่อมั่นในตนเอง ขอที่มคีาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ  นักเรียนกลาเผชิญกับความจริงที่เกิดขึ้น และขอที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุดคือ นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นหรือทําในสิ่งท่ีเห็นวาเหมาะสม 
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6. ดานดานความตรงตอเวลา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ นักเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายบรรลุผลตามที่กําหนด และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ เมื่อไดยินเสียงสัญญาณเขาแถว นักเรียนจะรีบไปทันที 

ผลการจัดกิจกรรมแบบมสีวนรวมเพื่อหาแนวทางการสงเสริมความมวีินัยในตนเอง ความรัก และความสามัคคีของ
นักเรียนในเขตพื้นท่ีตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวดัสโุขทัย พบวามี 3 แนวทางในการสงเสรมิความมีวินัยในตนเอง ความ
รักและความสามัคคีของนักเรยีนในเขตพื้นท่ีตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวดัสุโขทัย ดังนี้ 
  

แนวทางที่ 1 จัดอบรมใหความรู  
 

 
 
แนวทางที่ 2 การจัดแหลงเรยีนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางที่ 3 การสรางเครือขายความรูโดยการจดัทําเพจการเรยีนรู 
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สรุปผลและอภปิรายผล 
 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยจํานวน 300 คน สวน
ใหญเป็นเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซึ่งกําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับปัจจัยภายในตัวบุคคล ปัจจัยดานครอบครัว และปัจจัยดาน
โรงเรียนของนักเรียนในเขตพื้นท่ีตําบลไกรกลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นดังนี้ 

สําหรับผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนในภาพรวมอยู ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายดานแลวพบวา ดานที่มีระดับความมีวินัยในตนเองมากที่สุด ดานความอดทน  และดาน
ความเชื่อมั่นในตนเอง รองลงมาคือ ดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม และดานที่มีระดับความมีวินัยในตนเองนอยที่สุด คือ 
ดานความตรงตอเวลา ไมสอดคลองกับ เบญญาภา หลวงราช (2560) ที่ศึกษาปัจจัยที่สงผลตอความมีวินัยในตนเองของนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดพรนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวา  มีระดับความมีวินัยในตนเองของนักเรียนอยูใน
ระดับสูง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะปัจจุบันเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทและมีอิทธิพลกับการดําเนินชีวิตในของนักเรียนมากขึ้น ทําให
พฤติกรรมความมีระเบียบความมีวินัยและลักษณะนิสัยการสนใจเรียนนอยลง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธัญพร  แซเทียน 
(2551) ที่พบวาปัจจัยท่ีสงผลตอความมีระเบียบวินัยของนักเรียนมากท่ีสุดยัง ไดแก นิสัยทางการเรียน เชนเดียวกับ กุหลาบ อินทร์
สา และคณะ (2559) ที่ผลการวิจัยสวนหนึ่งพบวา ปัจจัยที่สงผลตอความมีระเบียบวินัยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี มากที่สุดไปยังปัจจัยที่สงผลนอยที่สุดไดแก นิสัยในการเรียน เจตคติตอความมี
ระเบียบวินัย ลักษณะมุงอนาคตและควบคุมตน สภาพชุมชน พฤติกรรมกลุมเพื่อน และความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  

ในสวนของแนวทางในการสงเสริมความมีวินัยในตนเอง ความรัก และความสามัคคีของนักเรียนในเขตพื้นที่ตําบลไกร
กลาง อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย พบวา มี 3 แนวทาง คือ  

1. การจัดอบรมใหความรู 
2. การจัดทําแหลงเรียนรู 
3. การสรางเครือขายความรูโดยการจัดทําเพจการเรียนรู 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี้ 
 1. ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับนักเรียน เชน สถานศึกษา ครู ผูปกครอง ควรใหการใสใจ สงเสริม และสนับสนุนในประเด็นของ
การมุงสูอนาคต เนื่องจากเป็นประเด็นท่ีนักเรียนใหความคิดและใหความสําคญักับการมุงสูอนาคต เพื่อจะไดทํางานท่ีดีและมั่นคงใน
อนาคต  
 2. สถานศึกษา ควรใหการสงเสริม สนับสนุนใหครูเขารับการอบรมหรือจัดสัมมนาที่เกี่ยวกับการสรางและพัฒนา
ความสัมพันธ์อันดีระหวางครูกับนักเรียน โดยมีการพัฒนาระบบดูแลใหคําปรึกษาและชวยเหลือนักเรียน  
 3. ควรสงเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนดานความตรงตอเวลาใหมาก เนื่องจากเป็นประเด็นที่นักเรียนให
ความสําคัญในเรื่องนี้นอย ดังนั้นสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมความมีวิจัยในตนเองของนักเรียน
และมุงเนนในเรื่องของความตรงตอเวลา 
 4. ควรสรางเครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับการสงเสริมความมีวินัยในตนเอง ความรัก และความสามัคคีใหกับนักเรียน เชน 
การจัดทําเพจการเรียนรู เพื่อใหมีชองทางในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรพัฒนาโปรแกรมจัดอบรมสงเสริมความมีวินัยในตนเอง ความรัก และความสามัคคีใหกับนักเรียนที่เป็นหลักสูตร

ระยะสั้นและมีการประเมินหลายดาน 
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2. ควรศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของการสงเสริมความมีวินัยในตนเอง ความรัก และความสามัคคีใหนักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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การศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน.ี วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีท่ี 22 (ฉบับพิเศษ), 39-48 
ธัญพร แซเทียน. (2551). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมีระเบียบวินัยของนักเรียนช่วงชัน้ที ่3 โรงเรียนในเขต อําเภอกระสัง จังหวัด

บุรีรัมย์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย.์  
ธิดารัตน ์ธนะคําด.ี (2552). การพัฒนาแบบวัดความมีวินัยในตนเองสําหรับนักเรียนช่วงชัน้ที ่2 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1. วิทยานิพนธ์การศึกษา มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศกึษา.  
เบญญาภา หลวงราช. (2560). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมีวนิัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัด

พรนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบณัฑติ สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศลิปกร 
สิรินาถ ธงศิลา. (2557). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความมีวินัยในตนเองของนักเรียนมัธยมศกึษาตอนต้น สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์หลักสูตรคร ุศาสตร์อตุสาหกรรมมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบัง.  

 

  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 237 
 

การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
The Results-Based Management for School Educational Quality Development 

 
รัตนา สิทธิอ่วม1 และ คณนันท์  พฤทธสาโรช2 

Rattana Sittioum and Kananan Pruttasarote 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสรางแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน: 
กรณีศึกษา โรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม การดําเนินการวิจัยแบงออกเป็น 4 ขั้นตอน 1) การศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหาร
การศึกษา โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) การสรางแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียน กลุมตัวอยางเป็นผูเช่ียวชาญทางดานการศึกษา 8 คน 3) การทดลองใชแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
ของโรงเรียน กลุมตัวอยางเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม จํานวน 20 คน 4) การประเมินใชแนว
ทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ กลุมตัวอยางเป็นบุคลากรในโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคมที่เป็นผูปฏิบัติ รวมทั้งสิ้น 8 คน สถิติที่ใช
วิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัย พบวา 

1. การบริหารจัดการของโรงเรียน มีการประชุมผูมีสวนได เสียนอยครั้งและไมไดช้ีแจงถึงบทบาทหนาที่ของผูมีสวน
เกี่ยวของ โรงเรียนไมมีแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีชัดเจน เชน แผนท่ีเนนการพัฒนาคน ครู สถานศึกษา แหลงการเรียนรูยุค
ใหม และการบริหารจัดการยุคใหม ในสวนการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนไมมีการประสานขอความรวมมือกับหนวยงานตน
สังกัดเพื่อขอรับคําแนะนํา เพื่อหาจุดออน จุดที่ควรพัฒนาท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

2. ไดแนวทางที่เรียกวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม  ดวย
รูปแบบ “Check-in @ น.ร.ว.” ไดนําเอาหลักการของทฤษฎีระบบ (System Theory) มาใช โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) ปัจจัย
นําเขา เรียกวา “โดย น.ร.ว.” น.นอมนํา, ร.รวมมือ, ว.วิธีการ 2) ปัจจัยกระบวนการ เรียกวา “Check–in” มี 6 ขั้นตอน และ 3) 
ปัจจัยผลผลิต เรียกวา “เพื่อ น.ร.ว.” น.นักเรียนคุณภาพ, ร.โรงเรียนคุณภาพ, ว.วิถีชุมชนพัฒนา  

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีความเขาใจและสามารถนําแนวทางสูการปฏิบัติ  สรางเป็นแผนพัฒนา
การศึกษา, แผนปฏิบัติการประจําปี, โครงการ/กิจกรรม, แผนการจัดการเรียนรู และคูมือปฏิบัติราชการ คิดเป็นรอยละ 100 

4. ความเหมาะสมและความเป็นไปไดในการนําแนวทางดังกลาวไปใช อยูในระดับมากที่สุด ดังนี้  ดานความเหมาะสม 
(x= 4.78, S.D. = 0.29) และดานความเป็นไปได (x = 4.64, S.D. = 0.38) 
 
คําสําคัญ : การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ, คุณภาพการศึกษา, การพัฒนาโรงเรียน 
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Abstract 
The purpose of this research was to develop the results-based management for school educational 

quality development: case study Namronwittayakom school. The research was undertaken 4 steps, as 
follows: 1) to study background, management for educational quality development related to the evaluation 
use of document analysis. 2) to develop the model for results-based management for school educational 
quality, examine this model by 8 experts 3) to implement the results-based management model with 20 
teachers in Namronwittayakom school. 4) to assess the results-based management model by 8 participants 
the statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation, content analysis for quality 
data. 
 The results were as follows. 

1. School management has a fill meeting for stakeholders and did not explain the roles and 
responsibilities for them and school do not have educational management plan such as the human 
development plan, the teachers development plan, the school development plan, the new Learning 
resources development plan ,and the new management methods. In the part of Internal quality assurance, 
school do not coordinate with agencies for to know about suggestion for finding the weak point and how to 
develop school. 

2. Has the new method called the Results-Based Management for School Educational Quality 
development in Namronwittayakom school by “Check-in @ Nor-Raw-Woa”. It uses the system theory to 
explain model. 1) Input Component are “induced“, ‛Collaborate”, and “Method” 2) Process Components are 
“Check-in” for 6 steps 3) Output components are “Student Quality” “School Quality” and “the community 
development” 

3. All Teachers understand and can used the model implement to practices and making the 
educational management plan, projects/Activities, the learning management plan, and the manual for work. 

4. the results-based management for school educational quality development model had 
sustainability at the highest level (X=4.41, S.D.=0.54) and possibility at the highest level (x = 4.64, S.D. = 0.38). 
 
Keywords : Results Based Management, Educational Quality, School Development 
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บทนํา 
ในปัจจุบัน เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเดิม การสื่อสารรวดเร็วไรพรมแดน เช่ือมโยงโลกเขา

ไวดวยกัน การแขงขันทวีความรุนแรงมากข้ึน ประเทศไทยตองเผชิญกับปัญหาที่ทาทายเพื่อกาวใหทันกับกระแสโลกจึงมีผลกระทบ
ตอศักยภาพของคน ชุมชน ทองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน จําเป็นตองมี
กลไกรองรับและเสริมศักยภาพของประเทศใหพรอมตอบริบทของการเปลี่ยนแปลงและซับซอนเพิ่มขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการไทย. 2561, 1) 

ในการเขาสู Thailand 4.0 ประเทศไทยตองมีการสรางนวัตกรรมเป็นของตนเอง โดยไมตองพึ่งพาตางชาติเหมือนแตกอน 
โดยมีเปูาหมายคือ การขับเคลื่อนไปสูการเป็นประเทศท่ี “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” ซึ่งการทําใหประเทศไทยมีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์ใหมีคุณภาพสูง นับเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญและมีความจําเป็นท่ีสุด เพราะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ การที่
จะพัฒนาบุคคลใหมีคุณภาพ มีความรูความสามารถสอดคลองกับนโยบายดังกลาว  ระบบการศึกษาของประเทศจําเป็นตอง
ปรับเปลี่ยนและกาวสู “การศึกษา 4.0“ ดวยเชนกัน เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของ
บุคคล (เสาวลักษณ์ พิสิษฐ์ไพบูลย์, 2559: 2; นวรัตน์ รามสูตและบัลลังก์ โรหิตเสถียร, 2559; นพรัตน์ มีศรีและอมรินทร์ เทวตา. 
2561: 22) ดังนั้น สถานศึกษาตองจัดการเรียนรูไปในเชิงสรางสรรค์มากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ มี
ทักษะในการประยุกต์ใชเทคโนโลยีและสรางนวัตกรรมใหม ๆ ได 

เปูาหมายของการบริหารราชการ คือการอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน เพื่อใหเกิด
ประโยชน์สุขแกประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐ โดยการใชทรัพยากรตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ ดังนั้น การพัฒนา
ระบบราชการคือ การนําการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์มาใช โดยจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานอยางเป็นระบบ  ให
สอดคลองเชื่อมโยงกับนโยบายและเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีการกําหนดตัวช้ีวัดผลสัมฤทธ์ิที่ชัดเจน สามารถประเมินผลได
อยางเป็นรูปธรรมและตองมีการรายงานผลการปฏิบัติงานรายปีเผยแพรตอสาธารณชน 

จากความสําคัญดังกลาวขางตน จึงจําเป็นที่จะตองปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารใหมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปสอดคลองกับแนวทางปฏิรูประบบราชการ โดยสรางแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคมขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารการศึกษาโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม 
2. เพื่อสรางแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
3. เพื่อทดลองใชแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
4. เพื่อประเมินใชแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการบริหารจัดการที่ตั้งอยูบนพื้นฐานและมุงเนนที่ผลงานอันไดแก ผลผลิต 
(Output) กับผลลัพธ์ (Outcome) และความพึงพอใจของประชาชนหรือหนวยงานท่ีทํางานรวมกัน มากกวาท่ีจะทํางานโดยมุงเนน
ที่ทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานหรือปัจจัยนําเขา (input) และกระบวนการทํางาน (Process) ซึ่งเป็นวิธีที่จะใหไดผลสําเร็จของ
งาน การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงานกระทําไดโดยการประยุกต์ใชวิธีการติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานที่อาศัยตัวช้ีวัดผล
การดําเนินงาน ที่เป็นตัวบงบอกผลงานใหปรากฏเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และผลการดําเนินงานนี้จะนําไปใชเพื่ออธิบายถึงความคุมคา
ในการทํางานหรือแสดงถึงความรับผิดชอบในผลงานตอสาธารณะ กับเพื่อปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้น (เฉลิมพงศ์  มีสมนัย, 
2547, หนา 133) 
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2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานแนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตบน “ทางสายกลาง” แนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพอ ประกอบดวย 3 หวง ไดแก ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสรางภูมิคุมกันท่ีดี และ 2 เงื่อนไข ไดแก ความรูและคุณธรรม 

3. หลักการทรงงานและศาสตร์พระราชา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 สามารถนํามาประยุกต์ใชกับชีวิต
การทํางานไดเป็นอยางดียิ่ง ซึ่งประกอบดวย 1) จะทําอะไรตองศึกษาขอมูลใหเป็นระบบ 2) ระเบิดจากภายใน 3) แกปัญหาจากจุด
เล็ก 4) ทําตามลําดับขั้น 5) ภูมิสังคม ภูมิศาสตร์ สังคมศาสตร์ 6) ทํางานแบบองค์รวม7) ไมติดตํารา 8) รูจักประหยัด เรียบงาย ได
ประโยชน์สูงสุด 9) ทําใหงาย 10) การมีสวนรวม 11) ตองยึดประโยชน์สวนรวม 12) บริการที่จุดเดียว 13) ใชธรรมชาติชวย
ธรรมชาติ 14) ใชอธรรมปราบอธรรม 15) ปลูกปุาในใจคน 16) ขาดทุนคือกําไร 17) การพึ่งพาตนเอง 18) พออยูพอกิน 19) 
เศรษฐกิจพอเพียง 20) ความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจตอกัน21) ทํางานอยางมีความสุข 22) ความเพียร และ 23) รู รัก สามัคคี 
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 23 พ.ค. 2561) 

4. พระปฐมบรมราชการโองการ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 มีพระปฐมบรมราชโองการวา “เราจะสืบ
สาน รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป” ทรงใหความมั่นใจแกประชาชน
ชาวไทยถึงพระราชปณิธานและความตั้งใจอันแนวแนในการทรงงานวา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตาง ๆ ของ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 จะไดรับการสืบสาน รักษาและตอยอดตอไป เพื่อความเจริญสงบสุขและความมั่นคง
ไพบูลย์ของประเทศไทย 

5. พระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10 ทรงใหความสําคัญกับการศึกษาเป็น
อยางยิ่งและรับสั่งถึงการจัดการศึกษาตองมุงสรางพื้นฐานใหแกผูเรียน 4 ดาน คือ 1) มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง 2) มีพื้นฐาน
ชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม 3) มีงานทํา-มีอาชีพ และ 4) เป็นพลเมืองที่ดี (มูลนิธิยุวสถิรคุณ, 2560. ออนไลน์) 

6. การบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารที่เปิดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ไดเขามาสวนคิดตัดสินใจ 
รวมวางแผน รวมทํางานจึงกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจรวมกันในการบริหารโรงเรียนใหบรรลุเปูาหมาย ซึ่งในการ
บริหารแบบมีสวนรวมกอใหเกิดประโยชน์ในการบริหารสถานศึกษาโดยเปิดโอกาสใหบุคลากร ผูปกครอง  คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและชุมชน เขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาทุกข้ันตอนเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสามารถทําไดใน 3 
แบบ คือ 1) การบริหารโดยครูมีสวนรวม 2) การบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวม และ 3) การบริหาร
โดยผูปกครองนักเรียนและชุมชนมีสวนรวม  

7. วิธีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญ โดยจัดกิจกรรมให
ผูเรียนไดสรางความรู ไดมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดลอมตาง ๆ โดยใชกระบวนการตาง ๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู 
และผูเรียนมีโอกาสนําความรูไปประยุกต์ใชได  

8. หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการที่ดีที่นํามาปกครองประเทศใหเกิดความสงบสุขยึดหลัก 6 ประการ คือ 1) หลัก
นิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปรงใส 4) หลักการมีสวนรวม 5) หลักความรับผิดชอบ และ 6) หลักความคุมคา 
(อัษฎางค์ ปาณิกบุตร, สถาบันพระปกเกลา. 2559) 

9. การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินงาน  การนําเทคโนโลยีเขามาใชใน
ชีวิตประจําวันจะทําใหความเจริญกาวหนาในหลายดาน ทั้งยังเพิ่มความสะดวกสบายในการติดตอสื่อสารกัน หากศึกษาและ
นํามาใชใหเกิดประโยชน์ยอมเพิ่มประสิทธิภาพตอองค์กรได 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งแบงการดําเนินการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
  1. การศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารการศึกษาโรงเรียน ศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคมโดยการ
วิเคราะห์องค์กร, แผนพัฒนาการจัดการศึกษา, แผนปฏิบัติการประจําปี, รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี และผลการประเมิน
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คุณภาพภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยใชกระบวนการวิเคราะห์เนื้อหา สรุปถึงการ
บริหารจัดการและการประกันคุณภาพภายใน 
  2. การสร้างแนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ศึกษาตํารา งานวิชาการ
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จากน้ันทําการยกรางแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของและปรับปรุง
โดยกระบวนการสนทนากลุมผูเชี่ยวชาญทางดานการศึกษา รวม 8 คน คือ 1) ผูบริหารการศึกษา 1 คน, 2) ผูบริหารสถานศึกษา 2 
คน 3) ศึกษานิเทศก์ 1 คน 4) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2 คน 5) ผูนําองค์กรทองถิ่น 1 คน และ 6) ผูทรงคุณวุฒิทางการ
ศึกษา 1 คน 
  3. การทดลองใช้แนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ทําการประชุม 
ช้ีแจง ทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม  กับ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จากนั้นฝึกปฏิบัติการนําแนวทางปฏิบัติลงสูแผนพัฒนาการศึกษา, แผนปฏิบัติการ
ประจําปี, โครงการ/กิจกรรม, แผนการจัดการเรียนรูและคูมือปฏิบัติราชการ จากนั้นนําเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
และประเมินผลจากการสังเกต 
  4. การประเมินใช้แนวทางการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ประเมินความ
เหมาะสม, ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได ของแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน โดยใชกระบวนการสนทนากลุม และใชแบบสอบถามแบบมาตรวัด 5 ระดับ จากผูปฏิบัติในโรงเรียน รวม 8 คน คือ1) 
ผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน 2) ผูชวยผูอํานวยการ/หัวหนากลุมงาน 2 คน 3) หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 3 คน  4) คณะกรรมการ
สถานศึกษา 1 คน และ 5) ผูนําชุมชน/องค์กรทองถิ่น 1 คน 
 
ผลการวิจัย 
  1. พบวา ในการบริหารจัดการของโรงเรียน มีการประชุมผูมีสวนไดเสียนอยครั้งและไมไดช้ีแจงถึงบทบาทหนาที่ของผูมี
สวนเกี่ยวของ โรงเรียนไมมีแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ชัดเจน เชน แผนที่เนนการพัฒนาคน ครู สถานศึกษา แหลงการ
เรียนรูยุคใหม และการบริหารจัดการยุคใหม ในสวนการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนไมมีการประสานขอความรวมมือกับ
หนวยงานตนสังกัดเพื่อขอรับคําแนะนํา เพื่อหาจุดออน จุดที่ควรพัฒนาท่ีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
 2 พบวา ไดแนวทางที่ เรียกวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม  ดวย
รูปแบบ “Check-in @ น.ร.ว.” (แสดงดังภาพ 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ของโรงเรียนน้ําร้อนวิทยาคม ด้วยรูปแบบ “Check-in @ น.ร.ว.” 
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จากแนวทางดังกลาวไดนําเอาหลักการของทฤษฎีระบบมาใช โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ปัจจัยนําเข้า เรียกวา “โดย น.ร.ว.” มี 3 องค์ประกอบ น.นอมนํา,ร.รวมมือ และ ว.วิธีการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพ 2 โดย น.ร.ว. (ปัจจัยนําเขา้) 
1) “น.นอมนํา”  หมายถึง ปรับฐานความรูของบุคลากรใหนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,  หลักการทรง

งานและศาสตร์พระราชา ร.9 และ พระบรมราโชบายดานการศึกษา ร.10 มาใชเป็นหลักคิด สอดแทรกในการทํางานในทุกข้ันตอน 
2) “ร.รวมมือ” หมายถึง การขอรวมมือกับหนวยงานทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อระดมทรัพยากรในการดําเนินงาน

ใหมีความพรอมท้ัง ดานบุคลากร, การเงิน, ดานวัสดุอุปกรณ์ และดานการบริหารจัดการ จากนั้นแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อรวมมือ
กันในการวางแผน การทํางาน การตรวจสอบหาแนวทางในการพัฒนาและการแกปัญหา เป็นไปดวยความรอบคอบ รัดกุมและเกิด
ประสิทธิภาพสูง 

3) “ว.วิธีการ” หมายถึง ศึกษาและคัดเลือกวิธีการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเป็นสําคัญหรือวิธีในการดําเนินงาน 
โดยตองยึดหลักธรรมาภิบาลอีกทั้งนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเป็นเครื่องมือสําคัญในการดําเนินงาน 

2) ปัจจัยกระบวนการ เรียกวา “Check–in” มี 6 ข้ันตอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 3 กระบวนการ “Check-in” 

1) C1 (Criteria) เกณฑ์ หมายถึง การวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ปัญหาขอเสนอแนะ จุดเนน ปัจจัยความสําเร็จ เพื่อตั้งเป็น
เปูาหมาย/เกณฑ์/ตัวช้ีวัดในการปฏิบัติงาน 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 243 
 

2) H (How to) หนทางสู่ความสําเร็จ หมายถึง การใชวงจรคุณภาพ PDCA ในการปฏิบัติและพัฒนางาน/การใช
กระบวนการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning  

3) E (Efficiency) ประสิทธิภาพ หมายถึง การตรวจสอบ กระบวนการที่ไดผลผลิต/ ผลลัพธ์ ที่มีคุณภาพสูง บรรลุ
ตามเปูาหมาย โดยทําการพิจารณาถึงความคุมคาในทุกมิติ  

4) C2 (Community) สังคมแหงการเรียนรู หมายถึงการระดมความคิดโดยใชการจัดการความรู (KM) และ
กระบวนการชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อการพัฒนาองค์กรยุคใหม 

5) K (Knowledge) องค์ความรู หมายถึง การสรุปผล เพื่อนํามาซึ่งองค์ความรูใหม/ แนวทางวิธีปฏิบัติใหม โดยผาน
กระบวนการที่เชื่อถือไดเป็นไปตามหลักวิชาการ  

6) IN (Innovation) นวัตกรรม หมายถึง การเผยแพรและขยายผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เพื่อให
ไดรับการรับรองจากผูเช่ียวชาญจนเกิดเป็น “นวัตกรรม/เทคโนโลยี” 

3. ปัจจัยผลผลิต เรียกวา “เพื่อ น.ร.ว.” มี 3 องค์ประกอบ น.นักเรียนคุณภาพ, ร.โรงเรียนคุณภาพ และ ว.วิถีชุมชน
พัฒนา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4 ปัจจัยผลผลิต (Output) “เพ่ือ น.ร.ว.” 

 
1) “น.นักเรียนคุณภาพ” มี 9 ประเด็น คือ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2) มีสุขภาวะที่ดี 3) รักการอาน 4) มีสมรรถนะตาม

หลักสูตร 5) ทักษะในศตวรรษท่ี 21 6) พรอมตอการแขงขัน 7) สื่อสารหลายภาษา 8) ผลประเมินระดับชาติสูงขึ้น และ 9) พรอม
รับภัยคุกคาม 

2) “ร.โรงเรียนคุณภาพ”มี 8 ประเด็น คือ 1) มีความรูตามสมรรถนะวิชาชีพ 2) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) จัดการเรียนรู 
Active Learning 4) ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5) หลักสูตรมีมาตรฐาน 6) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 7) มีเครือขาย
ความรวมมือ และ 8) ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน 

3) “ว.วิถีชุมชนพัฒนา” มี 3 ประเด็น คือ 1) ชีวิตความเป็นอยูของชุมชนดีขึ้น 2) พัฒนาอาชีพใหแกชุมชน และ 3) มี
ทัศนคติที่ดีตอชุมชน รักบานเกิด 
 3. พบวา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีความเขาใจและสามารถนําแนวทางสูการปฏิบัติ สรางเป็นแผนพัฒนา
การศึกษา, แผนปฏิบัติการประจําปี, โครงการ/กิจกรรม, แผนการจัดการเรียนรู และคูมือปฏิบัติราชการ คิดเป็นรอยละ 100 
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 4. พบวา กลุมตัวอยางมี ความคิดเห็นตอแนวทาง โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.54) ดานที่มีคะแนนสูงสุด 
ไดแก ดานความเป็นประโยชน์ ดานความเป็นไปได และดานความเหมาะสม ซึ่งมีคะแนนอยูในระดับมาก ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
  1. จากผลการวิจัย พบวา การบริหารจัดการของโรงเรียน มีการประชุมผูมีสวนไดเสียนอยครั้งและไมไดช้ีแจงถึงบทบาท
หนาท่ีของผูมีสวนเกี่ยวของ โรงเรียนไมมีแผนการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ชัดเจน เชน แผนที่เนนการพัฒนาคน ครู สถานศึกษา 
แหลงการเรียนรูยุคใหม และการบริหารจัดการยุคใหม ในสวนการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนไมมีการประสานขอความรวมมือ
กับหนวยงานตนสังกัดเพื่อขอรับคําแนะนํา เพื่อหาจุดออน จุดที่ควรพัฒนาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สถานศึกษายังไมไดรับการสนับสนุนดานการประกันคุณภาพการศึกษาเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกัน งานวิจัยของ ประภา  สมาคม 
(2558, หนา 149) ที่ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผลการวิจัย
พบวา ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ทางหนวยงานตนสังกัด ควรมีการสนับสนุน การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในและสรางความตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา
และผูที่เกี่ยวของ อีกท้ัง หนวยงานตนสังกัดจําเป็นตองมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และมีการติดตามการจัดทํารายงานประจําปีและ
นําผลมาใชในการพัฒนาสถานศึกษาในปีถัดไป 
  2. จากผลการวิจัย พบวา ไดแนวทางที่เรียกวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
น้ํารอนวิทยาคม ดวยรูปแบบ “Check-in @ น.ร.ว.” ไดนําเอาหลักการของทฤษฎีระบบ (System Theory) มาใช โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 1) ปัจจัยนําเขา เรียกวา “โดย น.ร.ว.” น.นอมนํา, ร.รวมมือ, ว.วิธีการ 2) ปัจจัยกระบวนการ เรียกวา “Check–
in” มี 6 ขั้นตอน และ 3) ปัจจัยผลผลิต เรียกวา “เพื่อ น.ร.ว.” น.นักเรียนคุณภาพ, ร.โรงเรียนคุณภาพ, ว.วิถีชุมชนพัฒนา ซึ่ง
แนวทางนัน้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหา และขั้นตอนการดําเนินงานของโรงเรียน เนื่องการแนวทางดังกลาวไดวิเคราะห์จาก
สภาพปัญหา บริบทและความตองการของสถานศึกษา และวิธีการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชัย
ศักดิ์  ตั้งนิติพิฐจักร และประเสริฐ  อินทร์รักษ์ (2561, หนา 196) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่พบวา การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิขึ้นอยูกับบริบท
และวิธีการของปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนที่หนวยงานกําหนด และในสวน ผลการวิจัยที่พบวา กระบวนการ เรียกวา “Check–in” 
มี 6 ข้ันตอน คือ 1) เกณฑ์ 2) หนทางสูความสําเร็จ 3) ประสิทธิภาพ 4) สังคมแหงการเรียนรู 5) องค์ความรู 6) นวัตกรรม ซึ่งมี
ขั้นตอนตอนท่ีสอดคลองและคลายคลึงกับ งานวิจัยขององค์การความรวมมือระหวางประเทศแหงเกาหลี (KOICA) ที่ศึกษาวิจัยถึง
วิธีการจัดผลของการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ตามโครงการใหคําปรึกษาดานการพัฒนาเชิงลึกที่ พบวา สมาชิกองค์การเพื่อความ
รวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ประสบปัญหาตาง ๆ มากมาย ทําใหตองมีการปฏิรูป จึงแนะนําใหบริหารจัดการแบบมุง
ผลสัมฤทธ์ิ ประกอบดวย 7 องค์ประกอบ ไดแก 1) การกําหนดวัตถุประสงค์ 2) การกําหนดตัวช้ีวัด 3) การตั้งเปูาหมาย 4) ผลการ
ตรวจสอบ 5) การรายงานผล 6) การประเมินผลเชิงบูรณาการ และ 7) การใชของมูลผลการดําเนินการ จากขอคนพบดังกลาวจึงเป็น
ขอยืนยันวา แนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม ซึ่งใหความสําคัญ
ทางดานกระบวนการ (Process) หากสถานศึกษาดําเนินการแลวจะสงผลใหเกิดผลลัพธ์ดานคุณภาพการศึกษาไดมากขึ้น 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน มีความเขาใจและสามารถนําแนวทางสูการปฏิบัติ สรางเป็นแผนพัฒนา
การศึกษา, แผนปฏิบัติการประจําปี, โครงการ/กิจกรรม, แผนการจัดการเรียนรู และคูมือปฏิบัติราชการ คิดเป็นรอยละ 100 
พัฒนา ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ แนวทางทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนน้ํารอนวิทยาคม ได
สังเคราะห์มาจากสภาพปัญหา บริบทและความตองการของสถานศึกษา และวิธีการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีผูปฏิบัติอยูเดิม ทํา
ใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินการไดดังแนวทางที่ตั้งไว อีกทั้งผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการที่จะชวยกระตุนใหครูได
ปฏิบัติงานใหสําเร็จตามที่ตั้งไว โดยใชการนิเทศ กํากับติดตามผลอยางใกลชิด สงผลใหผูปฏิบัติทุกคนสามารถปฏิบัติได สอดคลอง
กับผลการวิจัยของ มีนูดิน (Minudin. 1987 : 2403-A) ไดศึกษาบทบาททางวิชาการของผูบริหารในรัฐซาบาร์ มาเลเซีย 
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ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีหนาหลักคือ การประเมินโครงการของโรงเรียนสนับสนุนใหผูรวมมีการศึกษาเพื่อเพิ่มประสบการณ์
กําหนดเปูาหมายของโรงเรียนชัดเจน ควบคุมโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมดของโรงเรียน 
  4. กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอแนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ความ
เหมาะสมและความเป็นไปไดในการนําแนวทางดังกลาวไปใช อยูในระดับมากที่สุด ดังนี้  ดานความเหมาะสม (x= 4.78, S.D. = 
0.29) และดานความเป็นไปได (x = 4.64, S.D. = 0.38)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในขั้นตอนการตรวจสอบดังกลาว ผูวิจัยไดคัดเลือก
ผูเชี่ยวชาญ ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาเป็นผูใหความเห็น จึงทําใหแนวทางดังกลาวมีความสมบูรณ์เป็นไปตามหลัก
วิชาการกอใหเกิดประโยชน์ในการทางปฏิบัติ สอดคลองกับงานวิจัยของ ยงยุทธ์  ทรัพย์เจริญ (2561 หนา 11) ที่ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่พบวา การตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปไดอยูในระดับดีมาก เนื่องจาการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในการบริหารจัดการเป็นผูใหความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมและความเป็นไปไดของรูปแบบ ขอเสนอแนะที่ไดรับจะมีการเช่ือมโยงในแตละองค์ประกอบเป็นไปตามหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี และปัจจัยความสําเร็จนําไปสูการปฏิบัติได 
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การประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน  
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

Application of good governance’s principles for administration in school  
Under the Office of primary Educational Service Area 2 Maehongsorn 

 
สิริกร   ชุ่มเชย1 

Sirikorn Chumchoei 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

แมฮองสอน เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและขอเสนอแนะการประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 166 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม และทําการวิเคราะห์ขอมูลโดยการหาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบวา การประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดาน
หลักความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับมาก ดานหลักความคุมคา อยูในระดับมาก 
ดานหลักนิติธรรม อยูในระดับมาก ดานหลักความมีสวนรวม อยูในระดับมาก และดานหลักคุณธรรม อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะ คือ ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและชุมชนควรรวมกันระดมความคิดเห็น และ
รวมกันวางกรอบแนวปฏิบัติ ขอบังคับ ขอตกลงตางๆ ใหเป็นที่ยอมรับของทุกฝุายผูบริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอยางดานการมี
คุณธรรม โดยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบเป็นที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชาและชุมชน ควรมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ทํางานดวยความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ครู และชุมชนทุกขั้นตอน  ควรเปิด
โอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รวมคิด รวมทํา รวมกันกําหนดวิสัยทัศน์ วางแผนและตัดสินใจ ควรกลา
รับผิดชอบผลจากการกระทําของตนเอง ควรมีการระดมทรัพยากรทางการศึกษา และนํามาใชอยางประหยัดและเกิดประโยชน์
สูงสุด 

 
คําสําคัญ :  การประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
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ABTRACT 
The purposes of this research were: 1) to study the schools analysis and 2) to suggest how to apply 

the good governance’s principle in schools. The population were 166 school administrators in The Office of 
Primary Educational Service Area 2, Maehongsorn. Research instruments were rating scale questionnaires. The 
data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The research result revealed that: the application of good governance’s principle in schools were at 
the high level. The average order of good governance’s aspects were: Accountability, Transparency, Value for 
Money, Rule of Law, Participation and Ethics.  
 The research suggestion were: school administrators, school boards, teachers and communities 
should brainstorm to propose regulations that are accepted by all parties. School administrators should be a 
role model of morality as well as being inspected by the stakeholders. All process should be given to all 
sectors to participate: to formulate school’s vision, planning, decision making, responsible courage, mobilize 
resources that can be used economically for maximum school’s benefit. 
 
Keyword : Application of good governance’s principle 
 
บทนํา 

สภาพของสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง สงผลกระทบตอการพัฒนาประเทศหลายดานทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง สิ่งแวดลอม ไมเวนแมแตดานการศึกษา จึงสงผลใหการบริหารจัดการศึกษาตองปรับตัวใหสอดคลองการ
เปลี่ยนแปลงมีการ ปรับระบบโครงสรางการบริหาร มีการกระจายอํานาจการบริหาร การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร 

การบริหารการศึกษานั้นมีความจําเป็นและมีความสําคัญเป็นอยางยิ่ง เพราะในการพัฒนาบุคคล พัฒนาสังคม หรือการ
พัฒนาประเทศชาตินั้นตองการคนที่ไดรับการฝึกฝน พัฒนาใหเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในดาน รางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู 
คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม โลกกาวเขาสูสังคมแหงการเรียนรู ความรูจึงเป็นเครื่องมือจําเป็นที่ขาดไมได การบริหาร
การศึกษาจําเป็นอยางยิ่งที่ตองไดรับการปรับเปลี่ยนพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในแตละยุคสมัย 
ความรูที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับสถานการณ์จะชวยแกปัญหาตาง ๆ ได การพัฒนาการบริหารการศึกษาอยางตอเนื่องจึงเปรียบเสมือน
ขุมพลังสาหรับการอยูรอดและการพัฒนา ทั้งสําหรับบุคคล สังคม และประเทศชาติโดยรวม (สมคิด มาวงศ์ ,2554 :12) 

ดังนั้นการบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยการนําหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีไปใชบริหาร 
ดังในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติไวในหมวด 5 มาตรา 78 ในวรรค 4 และวรรค 5 วา ‛พัฒนา
ระบบงานภาครัฐโดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ควบคูไปกับการปรับปรุงรูปแบบ
วิธีการทํางาน เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมใหหนวยงานของรัฐใชหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี เป็นแนวทางในการพัฒนาปฏิบัติราชการ โดยไดมีการจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอยางอื่น เพื่อใหการ
จัดทําและการใหบริการสารธารณะเป็นไปอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน“ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2550:22) และจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดจัดเป็น
แนวทางใน การบริหารราชการ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วา การบริหารราชการนี้เพื่อการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและความ
มั่นคงของประเทศอยางยั่งยืน โดยเป็นการสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและดําเนินการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหสอดรับกับบทบัญญัติดังกลาว ท้ังภาครัฐและหนวยงานทุกแหงจึงไดมีการนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสรางระบบ การบริหารราชการกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 2542 ซึ่งไดตราเป็นพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อันหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีนี ้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ที่ไดมุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบ การบริหารงาน ตรวจสอบการทํางาน โดยที่ผูปฏิบัติงานไดดําเนินงาน



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 248 
 

ภายใตกรอบของกฎหมายที่ชัดเจน ดําเนินการบนความถูกตอง ทํางานดวยความซื่อสัตย์ จริงใจ มีความขยันอดทน และในการ
ปฏิบัติงานนี้ก็ยังตองเนนถึงความโปรงใสในการทํางาน ทํางานดวยความรับผิดชอบตอหนาที่อยางเต็มความสามารถและเต็ม
ศักยภาพ โดยการปฏิบัติงานท้ังหลายทั้งปวงได มุงเนนท่ีการกอใหเกิดประโยชน์ตอประชาชน สังคมและประเทศชาติ 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนั้น มีการกลาวถึงใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 
2550 – พ.ศ. 2554) ไดกําหนดการเสริมสรางธรรมาภิบาลเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การบริหารจัดการประเทศ  และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการและขาราชการโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล ควบคูไปกับปลูกจิตสํานึกคานิยมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาลแกประชาชนทุกกลุม (สานักนายกรัฐมนตรี, สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ,2554:7) ในสวนกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง 
(พ.ศ.2552-2561) เนนการกระจายอานาจสูสถานศึกษา เขตพื้นท่ีการศึกษา และองค์กรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งการมีสวนรวม
ของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวน มีระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล (แผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2555-2558,2554:11-15) 

จากการที่สถานศึกษามีฐานะเป็นนิติบุคคลตามระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 นั้น ทําใหผูบริหาร
สถานศึกษาแตละแหงมีอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษาอยางเต็มที่ เมื่อผูบริหารมีอํานาจการบริหารสถานศึกษาตามกฎหมาย
กําหนดไว จึงมีความจําเป็นอยางมากที่ผูบริหารในสถานศึกษาตองมีการนําหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีมายึดในการ
บริหารงานโรงเรียน อันไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลัก
ความคุมคา มาครองไวในการบริหารงาน ทั้งนี้ก็เพราะวาการบริหารสถานศึกษาน้ันตองมีการบริหารดวยความโปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบการทํางานไดอยางมีคุณภาพและอยางยั่งยืน 

การบริหารจัดการศึกษา จําเป็นตองดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลจึงจะเป็นการบริหารจัดการที่สอดคลองกับแนวโนม
สภาพปัญหา และความตองการในยุคโลกาภิวัตน์ นําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรหรือหนวยงาน  และเป็น
หลักประกันความสําเร็จในการบริหารจัดการ และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันวา การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการเป็นสิ่งที่จําเป็นและมีความสําคัญตอความสําเร็จขององค์กรทุกประเภททุกระดับไมวาจะเป็นองค์กรธุรกิจ  องค์กร
ทางการศึกษา องค์กรทางสังคมตาง ๆ เพราะวาหลักธรรมาภิบาลเป็นการบริหารจัดการที่ดีเป็นการบริหารจัดการที่สรางประโยชน์
และความเป็นธรรมตอทุกฝุายที่เกี่ยวของ และนําไปสูความเจริญรุงเรืองทั้งมวล (ธีระ รุญเจริญ, 2550:22-24) 

จากที่กลาวมา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เป็นหนวยบริหาร
การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แมวาจะประสบปัญหาการบริหารจัดการและปัญหา
คุณภาพการจัดการศึกษามาโดยตลอดซึ่งทางดานสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีนโยบายใหมีการ
กระจายอํานาจ ใหมีการใชเทคนิควิธีการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ดานการดําเนินงานตองมีความโปรงใสในการ
บริหารงบประมาณ มีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล มีความรับผิดชอบในงานวิชาการ การมีสวนรวมในการบริหารงานทั่วไป 
การใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหคุมคาและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารสถานศึกษาและมีการตรวจสอบถวงดุลในลักษณะ
การดําเนินงานรูปคณะกรรมการโดยใหผูมีสวนเกี่ยวของไดรับรู มีสวนรวม และรายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นการ
จัดการศึกษาที่เนนในดานคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเสมอภาคอยางทั่วถึง ตลอดจนเนนถึงแนวโนมในการจัดการศึกษาที่
เกิดขึ้นหลายรูปแบบ มีความตระหนักในความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่ทาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  การปรับปรุง การปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู และการเตรียมความพรอมในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนตามมาตรฐานการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อใหเกิด
ศักยภาพที่จะบรรลุตามเปูาหมายตอไป 

จากขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เพื่อเป็นประโยชน์ในการนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา
หนวยงาน ใหเกิดประโยชน์สูงสุดตอไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาการประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

แมฮองสอน เขต 2 
2.เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง การประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 มีเอกสารที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1. ทฤษฏี แนวคิดท่ีเกี่ยวของ 
  1.1 แนวคิดธรรมาภิบาลในการบรหิาร 
  1.2 ความหมายและหลักของธรรมาภิบาล 
  1.3 องค์ประกอบหลักธรรมาภิบาล 
                    1.4 แนวคิดดานการบริหารโรงเรียน 
                     1.5 ธรรมาภิบาลในโรงเรียน  
 2. ขอมูลทั่วไปของสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 

2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน  166 คน 
เครื่องมือรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม เกี่ยวกับการประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ใน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 แบงออกเป็น 3 ตอน ซึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เป็นขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 เป็นขอคําถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ใน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เป็นแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของ ลิเคิร์ท (Likert, Rensis. 1932 ; อางถึงใน บุญเรียง ขจรศิลป.  2539: 87) ดังนี ้

   5 หมายถึง การประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน อยูในระดับมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง การประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก 
   3 หมายถึง การประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง การประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน อยูในระดับนอย 
   1 หมายถึง การประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน อยูในระดับนอยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 ขอเสนอความคิดเห็นปลายเปิด ขอเสนอแนะการประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลใน 

การบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลูดังตอไปนี ้

1. ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 เพื่อ 
ขออนุญาตและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมลู 

2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
3. นําแบบสอบถามที่ไดรับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบรูณ์ทกุฉบับ 
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4. จําแนกแบบสอบถามโดยการคดัแยกฉบับตามสถานภาพของผูตอบ 
แบบสอบถามแลว นําคะแนนท่ีไดจัดพิมพ์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการวิเคราะห์ขอมูล 

การวิจัยนี้จะประมวลผลดวย ในการหาคาความถี ่คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประยุกต์ใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

1. วิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยใช 
ความถี่และคารอยละเสนอในรูปแบบตาราง 

2. วิเคราะห์การการประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ในสังกัด 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน 
เสนอในรูปแบบตารางแลวนําผลการวิเคราะห์ทางสถิติมาแปลผลของขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ (บุญชม ศรี
สะอาด, 2556:121) 

4.51 – 5.00 แปลความหมายวา   มีการประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมากทีสุ่ด   
3.51 – 4.50 แปลความหมายวา   มีการประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนอยูในระดับมาก   
2.51 – 3.50 แปลความหมายวา   มีการประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง   
1.51 – 2.50 แปลความหมายวา   มีการประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนอยูในระดับนอย   
1.00 – 1.50 แปลความหมายวา   มีการประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

โรงเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 
3. นําผลการวิเคราะห์ขอมูลเพื่อสรุปและอธิบายผล วิเคราะห์ขอเสนอแนะการประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลใน

การบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
การประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน 

เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานหลักความ
รับผิดชอบ อยูในระดับมาก ( X =4.45) รองลงมา คือ ดานหลักความโปรงใส อยูในระดับมาก (X =4.44) ดานหลักความคุมคา อยูใน
ระดับมาก ( X =4.41) ดานหลักนิติธรรม อยูในระดับมาก ( X =4.39) ดานหลักความมีสวนรวม อยูในระดับมาก ( X =4.38) และ
ดานหลักคณุธรรม อยูในระดับมาก ( X =4.36) ตามลําดับ 

หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถสรุปผลไดดังนี้ 
ดานหลักนติิธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.39) เมื่อพิจารณาเปน็รายขอเรยีงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 

ลําดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบยีบ และขอบังคับ เป็นแบบอยางที่ดีแกบุคลากรในสถานศึกษา 
อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.62) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษากํากับ ดแูล และสงเสริมใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ ท่ีกําหนดไว อยางเครงครัด อยูในระดับมาก ( X =4.50) ผูบริหารสถานศึกษามีการนําพระราชบัญญตัิ พระราช
กฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและขอบังคับตางๆ ของทางราชการมาใชในการบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( X =4.43) 
ตามลาํดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยลําดบัสุดทาย คือ ผูบริหารสถานศึกษา มีการกําหนด กฎ ระเบยีบ และขอบังคับตางๆ ที่ชัดเจน
ถูกตอง ทันสมัย และเป็นที่ยอมรบั อยูในระดับมาก ( X =4.09) 

ดานหลักคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 
ลําดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานดวยความขยัน ซื่อสัตย์ จริงใจ เป็นธรรม อดทนตอปัญหาและอุปสรรคจนเป็นที่
เคารพรักและศรัทธา อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.54) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีตาม
หลักศีลธรรมจรรยา ปลูกฝังใหบุคลากรมีความรักสามัคคีกัน อยูรวมกันอยางสงบสุข อยูในระดับมาก ( X =4.46) ผูบริหาร
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สถานศึกษาปฏิบัติตนตอบุคลากรในสถานศึกษา ดวยความเสมอภาคและเป็นธรรม อยูในระดับมาก ( X =4.42) ตามลําดับ และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ผูบริหารสถานศึกษากํากับ ดูแลและสงเสริมใหบุคลากรยึดมั่นในความถูกตองดีงาม จนเกิดเป็น
ตัวอยางที่ดีแกหมูคณะ อยูในระดับมาก ( X =4.13) 

ดานหลักความโปรงใส โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานอยางโปรงใส สามารถตรวจสอบได ทําใหคณะกรรมการสถานศึกษา ครู 
ผูปกครอง เกิดความไววางใจ อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.63) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษามีการจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียด
งบประมาณตางๆ ท่ีสถานศึกษาไดรับใหบุคลากรทุกคนทราบอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.60) ผูบริหารสถานศึกษา 
มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และเปิดเผยขอมูลขาวสารของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์อยางตรงไปตรงมา อยูในระดับมากที่สุด 
( X =4.58) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานในทุก
ขั้นตอน มีเกณฑ์มีตัวช้ีวัดและผลการปฏิบัติงาน ที่เป็นรูปธรรม และเปิดเผยตอสาธารณะ อยูในระดับมาก ( X =4.09) 

ดานหลักความมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีสวนรวมของบุคลากรและชุมชน อยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( X =4.54) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม ในการกําหนดนโยบาย และแผนพัฒนา
สถานศึกษา อยูในระดับมาก ( X =4.50) ผูบริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และชุมชน มีสวน
รวมในการปฏิบัติ อยูในระดับมาก ( X =4.46) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ผูบริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสให
คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูปกครองและชุมชนไดแสดงความ คิดเห็นในการวางแผนจัดทําแผน อยูในระดับมาก  ( X =4.13) 

ดานหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.45) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนัก และสํานึกในหนาที่ ที่มีตอสถานศึกษาและสังคมอยูในระดับมากที่สุด  
( X =4.60) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษา เคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางกันและกลาที่จะยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตน 
อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.54) ผูบริหารสถานศึกษา ใสใจเกี่ยวกับปัญหา และมีความกระตือรือรนในการแกปัญหาที่เกิดขึ้นใน
สถานศึกษา อยูในระดับมาก ( X =4.48) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับสุดทาย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนด
มาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในสถานศึกษาอยางชัดเจน อยูในระดับมาก ( X =4.29) 

ดานหลักความคุมคา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X =4.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษาสนับสนุนใหมกีารพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง อยูใน
ระดับมากท่ีสุด ( X =4.63) รองลงมา ผูบริหารสถานศึกษามีการมอบหมายงานแกบุคลากรในสถานศึกษา โดยยึดหลักตามความรู
และความสามารถ อยูในระดับมากที่สุด ( X =4.58) ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการและวางแผน การใชทรัพยากรของ
สถานศึกษาไดอยางคุมคา ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด ( X =4.54) ตามลําดับ และขอที่มีคาเฉลี่ยลําดับ
สุดทาย คือ ผูบริหารสถานศึกษากําหนดมาตรการประหยัดทรัพยากรของสถานศึกษา ประหยัดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์ภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม อยูในระดับมาก ( X =4.17) 

ขอเสนอแนะการประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 ไดแก 

ดานหลักนิติธรรม ขอเสนอแนะแนวที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
ครูและชุมชนควรรวมกันระดมความคิดเห็น และรวมกันวางกรอบแนวปฏิบัติ ขอบังคับ ขอตกลงตางๆ ใหเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย 
(f=17) รองลงมา คือ ควรจัดทําคูมือปฏิบัติราชการของโรงเรียนใหคณะครูไดศึกษาเพื่อใชเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ (f=15) 
และ ควรมีมาตรการลงโทษผูที่กระทําผิดวินัยอยางจริงจังและปูนบําเหน็จความดีความชอบแกผูที่กระทําดี (f=3) ตามลําดับ  

ดานหลักคุณธรรม ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษาควรเป็นแบบอยางดานการมี
คุณธรรม โดยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบเป็นที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชาและชุมชน (f=21) รองลงมา ผูบริหาร
ควรมีความเป็นธรรม ปฏิบัติตนตอคณะครูดวยความเสมอภาคเทาเทียมกัน (f=13) และ ผูบริหารสถานศึกษาควรมกีารกระตุน และ
สงเสริมใหบุคลากรใหมีความเสียสละในการทํางานเพื่อสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ลดการเห็นแกประโยชน์สวนตน (f=5) ตามลําดับ 
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ดานหลักความโปรงใส ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ทํางานดวยความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ครู และชุมชนทุกขั้นตอน  (f=25) 
รองลงมา คือ ควรเปิดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ครู และชุมชนมารวมคิด รวมทํา รวมวางแผน  (f=14) และ
ควรมีการแตงตั้งคณะทํางานและผูรับผิดชอบในการทํางานชัดเจน (f=7) ตามลําดับ 

ดานหลักความมีสวนรวม ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ควรเปิดโอกาสใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น รวมคิด รวมทํา รวมกันกําหนดวิสัยทัศน์ วางแผนและตัดสินใจ (f=27) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษา
ควรมีแนวทางในการสงเสริมใหครูผูสอนมีการแสดงความคิดเห็นในการเสนอแนวคิด มีการแกปัญหาและทํางานรวมกันอยางถูกตอง
เหมาะสม (f=17) และผูบริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผูนํา สงเสริมใหทุกคนหันหนาเขาหากัน มีสวนรวมในการทํางาน ไมแบงฝุาย
แบงพวกในการทํางาน (f=15) ตามลําดับ 

ดานหลักความรับผิดชอบ ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษาควรกลารับผิดชอบผลจาก
การกระทําของตนเอง (f=29) รองลงมา คือ ควรแจงภารกิจ ขอบขายหนาที่ในการปฏิบัติงานแกครูผูรับผิดชอบ  (f=17) และควร
สนใจปัญหาในชุมชนและรวมหาทางแกไข (f=5) ตามลําดับ 

ดานหลักความคุมคา ขอเสนอแนะที่มีคาความถี่สูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา และนํามาใชอยางประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด (f=23) รองลงมา คือ ควรรวมกับครูวางแผนการใชวัสดุอุปกรณ์
ตางๆ ภายในโรงเรียนดวยความประหยัด (f=13) และควรรณรงค์ใหครูและนักเรียนประหยัดไฟ ประหยัดน้ํา และประหยัดพลังงาน 
(f=11) ตามลําดับ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การประยุกต์ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน 
เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก 
 มาก เป็นเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีการแตงตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบของทาง
ราชการ นอมนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงนํามาใชในการบริหารงาน บริหารงานตามภารกิจและนํานโยบายสูการปฏิบัติชัดเจน เปิด
กวางรับฟังความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูและบุคลากรในการดําเนินงานจัดการศกึษา มีการจัดโครงสรางองค์กรการบริหารที่
ชัดเจนในการกําหนดหนาที่และรับผิดชอบ และมีการสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษา
อยางตอเนื่อง สอดคลองกับ ธีระ รุญเจริญ (2549:93-96) ไดกลาวถึงเหตุผลและความจาํเป็นที่ตองนําหลกัธรรมาภิบาลมาใชในการ
บริหารการจัดการศึกษา คือ การนํา ธรรมาภิบาลมาใชเป็นแนวทางในการบริหารจัดการเป็นสิ่งจํา เป็น และมีความสําคัญตอ
ความสําเร็จขององค์กรทุกประเภททุกระดับไมวาจะเป็นองค์กรธุรกิจ องค์กรทางการศึกษาหรือองค์กรทางสังคมตาง ๆ ทั้งนี้เพราะ
ธรรมาภิบาล เป็นการบริหารที่ดีเป็นการสรางประโยชน์และความเป็นธรรมตอทุกฝุายที่เกี่ยวของและนําไปสูความเจริญรุงเรือง
ทัง้หมด สอดคลองกับงานวิจัยของ พรหมเมศว์ คําผาบ (2550:78) ไดศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 พบวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลัก
ธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารงานของโรงเรียน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุทธนา ชุดทองมวน 
(2550:81) ไดศึกษา การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม พบวา 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม มีพฤติกรรมการใชหลักธรรมาภิบาลในเกณฑ์มากทุกดาน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ วิรัตน์  รัตนมณี (2550:79) ไดศึกษา การศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการที่ 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรร
มาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตตรวจราชการที่ 3 ทั้ง 6 หลัก กลุมผูบริหาร เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ย พบวา ทุก
หลักอยูในเกณฑ์มาก 
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หากพิจารณาเป็นรายดานสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
ดานหลักนิติธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับ เป็นแบบอยางที่ดีแกบุคลากรในสถานศึกษา มีกํากับ ดูแล และสงเสริมใหบุคลากรทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอบังคับตางๆ ที่กําหนดไว อยางเครงครัด และมีการนําพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ระเบียบและขอบังคับ
ตางๆ ของทางราชการมาใชในการบริหารสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิตรา มีจํารัส (2550 : 76) ไดศึกษาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอทามะกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา 
หลักนิติธรรม ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู และชุมชนระดมความคิดเห็นและรวมกันวางกรอบแนวปฏิบัติ ขอบังคับ 
ขอตกลงตาง ๆ ใหเป็นที่ยอมรับของทุกฝุาย ควรจัดทําเป็นคูมือการปฏิบัติราชการของโรงเรียน ใหคณะครูไดศึกษาเพื่อใชเป็นแนว
ทางการปฏิบัติราชการ ตองมีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรมใหความรูดานกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ 
รวมทั้งมีมาตรการลงโทษผูกระทําความผิดวินัยอยางจริงจังและปูนบําเหน็จความดีความชอบแกผูกระทําความดี ผูบริหารตอง
ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ ขอบังคับอยางเป็นธรรม และสังคมยอมรับ 

ดานหลักคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานดวยความขยัน ซื่อสัตย์ จริงใจ 
เป็นธรรม อดทนตอปัญหาและอุปสรรคจนเป็นท่ีเคารพรักและศรัทธาผูบริหารสถานศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางท่ีดีตาม
หลักศีลธรรมจรรยา ปลูกฝังใหบุคลากรมีความรักสามัคคีกัน อยูรวมกันอยางสงบสุข และผูบริหารสถานศึกษาปฏิบตัิตนตอบุคลากร
ในสถานศึกษา ดวยความเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งสอดคลองกับ กระทรวงศึกษาธิการ (2549:65) ไดกลาววา หลักคุณธรรม เป็น
หลักท่ียึดมั่นในความถูกตองดีงามในการปฏิบัติหนาที่เป็นตัวอยางแกสังคม มีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยและ
ประกอบอาชีพที่สุจริต สอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิตรา  มีจํารัส (2550:76) ไดศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผูบริหารสถานศึกษา อําเภอทามะกา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา หลักคุณธรรม ผูบริหารควรเป็น
แบบอยางดานคุณธรรม โดยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบเป็นที่ยอมรับของผูใตบังคับบัญชาและชุมชน ผูบริหาร
และคณะครูควรไดรับการพัฒนาอบรมดานคุณธรรมจริยธรรมอยางนอยปีละ 1 ครั้ง ผูบริหารตองมีความเป็นธรรม ปฏิบัติตนตอ
คณะครูดวยความเสมอภาคเทาเทียม เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน 

ดานหลักความโปรงใส โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษาบริหารงานอยางโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได ทําใหคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผูปกครอง เกิดความไววางใจ มีการจัดประชุมช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณตางๆ  
ที่สถานศึกษาไดรับใหบุคลากรทุกคนทราบอยางตอเนื่อง และการรายงานผลการปฏิบัติงาน  และเปิดเผยขอมูลขาวสารของ
สถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์อยางตรงไปตรงมาซึ่งสอดคลองกับ วนิดา แสดงสารพันธ์ (2548:32) ไดกลาวถึงองค์ประกอบหนึ่งของ 
ธรรมาภิบาลกับความโปรงใสไววาการบริหารงานที่เปิดเผย มีระบบกติกาที่ตรงไปตรงมาทําใหสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารและ
สามารถตรวจสอบไดจะเห็นไดจากองค์กรใดที่มีระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพมีความโปรงใสทุกขั้นตอนทั้งระบบขอมูลขาวสาร
และระบบกระบวนการบริหารจะสงผลใหองค์กร มีความนาเช่ือถือซึ่งผูบริหารสถานศึกษาตองตระหนังและเห็นความสําคัญ ของ
หลักความโปรงใสในการนํามาใชในการบริหารโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ นิกร นวโชติรส (2550 :85) ไดศึกษาเรื่อง การ
บริหารดวยหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน  ในสังกัดเทศบาลขอนแกน พบวา หลักคุณธรรม ผูบริหารและครูผูสอนตางพอใจมาก
ที่สุดคือ การใชระบบคุณธรรมประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หลักความโปรงใส รายการที่ไดรับความพอใจมากที่สุดคือ 
โรงเรียนมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและขอเสนอแนะของบุคลากรและผูมีสวนเกี่ยวของ 

ดานหลักความมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษามีความตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการมีสวนรวมของบุคลากรและชุมชน เปิดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม ในการกําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาสถานศึกษา และ
เปิดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และชุมชน มีสวนรวมในการปฏิบัติ  สอดคลองกับงานวิจัยของสุพรรณา พวงทอง 
(2552:133) การศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากําแพงเพชร 
เขต 1 ดานหลักการมีสวนรวม พบวา ผูบริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม ในการประสานงานท้ังในและนอก
สถานศึกษา รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษา มีความตระหนัก และเห็นความสําคัญของ การมีสวนรวมของบุคลากรและชุมชน 
และผูบริหารสถานศึกษา เปิดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวม ในการกําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาสถานศึกษา 
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ดานหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา  มีความตระหนัก และสํานึกใน
หนาท่ี ที่มตีอสถานศึกษาและสังคม เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางกันและกลาที่จะยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตน และใส
ใจเกี่ยวกับปัญหา และมีความกระตือรือรนในการแกปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ วนิดา แสงสารพันธ์ (2548:44) 
ไดกลาวความรับผิดชอบเป็นภาระบทบาทหนาที ่ที่ผูบริหารโรงเรียนตองปฏิบัติในการจัดองค์กร ทั้งสามารถจะตองตรวจสอบและ
วัดผลการดําเนินงานไดทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของสุพรรณา  พวงทอง (2552:133) การศึกษาการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากําแพงเพชร เขต 1 ดานหลักความ
รับผิดชอบ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา มีการจัดองค์กร และโครงสรางทางการบริหาร ที่ชัดเจน โดยมีคําสั่งมอบหมายงาน และ
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจน รองลงมาไดแก ผูบริหารสถานศึกษา มีความตระหนัก และสํานึกในหนาที่ ที่มีตอสถานศึกษาและสังคม 
ผูบริหารสถานศึกษามีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในสถานศึกษาอยางชัดเจน และผูบริหารสถานศึกษา ใส
ใจเกี่ยวกับปัญหา และมีความกระตือรือรนในการแกปัญหาที่เกิดขึ้น ในสถานศึกษา และผูบริหารสถานศึกษา มีความตั้งใจที่จะ
รวมกันแกปัญหา ที่เกิดขึน้ในชุมชน 

ดานหลักความคุมคา โดยรวมอยูในระดับมาก เป็นเพราะวา ผูบริหารสถานศึกษา  สนับสนุนใหมีการพัฒนาความรู 
ความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง มีการมอบหมายงานแกบุคลากรในสถานศึกษา โดยยึดหลักตามความรูและ
ความสามารถ และมีการบริหารจัดการและวางแผน การใชทรัพยากรของสถานศึกษาไดอยางคุมคา ประหยัด และเกิดประโยชน์
สูงสุดสอดคลองกับงานวิจัยของ ปูรณ์ญาดา กาพย์ตุม (2555:62) ไดศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนกลุม
เครือขายพัฒนาคุณภาพการศึกษาทาผา-เทพพนม เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 พบวา ดานหลักความคุมคาได
บริหารงานโดยการจัดสรรและการใชงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดอยางคุมคา รวมทั้งการใชทรัพยากรไดอยางรูคุณคา โดยการ
สงเสริม การสนับสนุนการรณรงค์การใชใหเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรสงเสริม สนับสนุนในดานงบประมาณ 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ควรจัดกิจกรรม โครงการสงเสริมหรือเสริมสราง 

ธรรมภิบาล เชน ประกวด และมอบรางวัลแกสถานศึกษาที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลดีเดน หรือผูบริหารศึกษาที่
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลดีเดน เป็นตน 

สถานศึกษา ควรจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ทางการศึกษา 
ครู ควรเสนอแนวความคิดในการทํางาน แกปัญหารวมกัน และทํางานอยางเต็มความสามารถของตนเอง 
คณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมากยิ่งขึ้น 

 ผูปกครองนกัเรียน ควรมีการสงเสริมทรัพยากรในทองถิ่นมาใชในการทําประโยชน์สรางสรรค์ผลงานตาง ๆ ใหเกิดความ
คุมคาสูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่สงผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 

ควรวิจัยเรื่อง แนวทางการปลูกฝังหลักธรรมาภิบาลดวยการบูรณาการการจัดการเรียน    การสอน หลักสูตร การวัดผล
รวมทั้งการปฐมนิเทศกอนการปฏิบัติงาน ระหวางการปฏิบัติงาน ใหมีหลักธรรมาภิบาลอยูเสมอ 

ควรวิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักธรรมภิบาลที่สงผลตอขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติงาน 
ของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 

ควรวิจัยเรื่อง การประเมินผลการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
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กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงได  ดวยความกรุณาและความชวยเหลือเป็นอยางดียิ่งจาก ทานผอ.คุณาพิชศน์ แซมสีมวง 

ทานผอ.จําลอง ศรีสวัสดิ์ และทานศน.ธนกฤต ฟุูงกิตติกุล ที่ไดกรุณาเป็นผูเช่ียวชาญพิจารณาความถูกตองและความเที่ยงตรงใน
ดานเนื้อหาของแบบสอบถาม พรอมทัง้กรุณาใหคําแนะนําและขอเสนอแนะ จึงขอขอบพระคุณเป็นอยางสูง ไว ณ โอกาสนี้ 
           สุดทายขอขอบพระคุณ ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 
2 ที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถาม เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ และทานอื่นๆ ที่ไมไดกลาวนามไว ณ ท่ีนี้ไดกรุณาใหความสะดวก ความรวมมือ 
ขอเสนอแนะและอื่นๆ ในการทําวิจัย ครั้งนี้ 
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การใช้บทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  
โรงเรียนพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

Using Role Playing for Social Skill Development of Matthayomsuksa 4/2 Student’s at 
Pattananikom School of Pattananikom District, Lopburi Province 

 
วีรวิชญ ์บญุส่ง1 และ สุนทร อ่อนฤทธิ์2 

Veeravit Boonsong and Suntorn Onrit  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใชบทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีท่ี 4/2 โรงเรียนพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี กลุมเปูาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปี
ที่ 4/2 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนาท่ีพลเมือง (กลุมวิชาเพิ่มเติม) โรงเรียนพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 9 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนที่มีปัญหาดาน
ทักษะทางสังคม เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาหนาท่ีพลเมอืง (กลุมวิชาเพิ่มเติม) โดยใชบทบาทสมมติ 
จํานวน 6 แผน แผนละ 1.5 ช่ัวโมง รวม 9 ช่ัวโมง และแบบวัดทักษะทางสังคม เป็นแบบอัตนัย จํานวน 6 ขอ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะห์ขอมูลคือ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบวา 
 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 จํานวน 9 คน ที่ไดรับการพัฒนาทักษะทางสังคมโดยใชบทบาทสมมติ หลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน  
 
คําสําคัญ : ทักษะทางสังคม, บทบาทสมมติ  
 
Abstract 
 This study aimed to investigate effect of role playing on social skill development of Matthayomsuksa 
4/2 students at Pattananikom School of Pattananikom District, Lopburi Province. Target group was 
Matthayomsuksa 4/2 students enrolled in Citizenship Subject (Selected Course) at Pattananikom School of 
Pattananikom District, Lopburi Province, in the 1st semester, academic year 2019 with total sample amounts 
of 9 students using Purposive Sampling obtained from students with social skill problems. Research 
instrument was the Citizenship Lesson Plans (Selected Course) using role playing consisted of 6 plans by 
taking 1.5 hour each plan, a total of 9 hours. The social skill test was a subjective test with 6 aspects 
consisting of 1 item for each item, a total of 6 items. The descriptive statistics used for data analysis were 
mean and standard deviation. 
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 The results found that: 
 The post-test scores of 9 Matthayomsuksa 4/2 students who received social skill development 
training using role playing were significantly higher than pre-test.  
 
Keywords: Social skill, role play 
 
บทนํา 
 สภาพสังคมในยุคปัจจุบัน มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีหลายดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการสื่อสาร โลก
ไรพรมแดนทําใหผูคนสามารถเขาถึงขอมูลอยางเดียวกันไดพรอมๆ กันทั่วทุกมุมโลก  การเขามาครอบงําของเทคโนโลยี แทรกซึม
เขาสูวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคมเกือบทุกดาน สงผลกระทบตอสภาพรางกายและจิตใจของผูคน เกิดการแขงขันที่สูงขึ้นทั้ง
ดานการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ การรับและเลือกใชเทคโนโลยี จึงมีความสําคัญมาก หากขาดการปลูกฝังจิตสํานึก คุณธรรม 
และจริยธรรม ปราศจากการพัฒนาความเป็นมนุษย์ควบคูกันไป จะสงผลใหไมสามารถปรับตัวหรือขาดทักษะทางสังคม ดําเนินชีวิต
อยูในสังคมไดอยางไมปกติสุข ซึ่งกุลวดี  ทองไพบูลย์ (2560) กลาวถึงความสําคัญและความจําเป็นของทักษะทางสังคมไววา ทักษะ
ทางสังคมมีความสําคัญในโลกยุคโลกาภิวัฒน์เป็นอยางมาก เป็นทักษะสําคัญในการอยูรวมกันในสังคม เป็นกฎกติกา แผนที่ หรือ
ทิศทางในการมีปฏิสัมพันธ์กับผูอื่น ความบกพรองดานทักษะทางสังคมในอนาคตอาจทวีความรุนแรง สงผลใหเกิดปัญหาสุขภาพจิต
ในภายหลัง การฝึกทักษะทางสังคมจะชวยเสริมสรางการตระหนักรูในตนเอง (Self-awareness) การจัดการกับตนเอง (Self-
management) การตระหนักรูทางสังคม (Social awareness) การรับผิดชอบตอการตัดสนิใจ (Responsible decision making) 
และสัมพันธภาพกับผูอื่น (Relationship skills) สงผลใหเด็กมีพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสม ลดความเสี่ยงท่ีจะมีพฤติกรรมไมพึง
ประสงค์และปูองกันปัญหาสุขภาพจิตในอนาคต  
 จากความสําคัญของทักษะทางสังคมขางตน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จึงไดกําหนด 
สมรรถนะสําคัญของนักเรียน ในขอที่ 4 ความสามารถในการใชทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการตางๆ ไปใชใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหวางบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสภาพแวดลอม และการรู จั กหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงค์ที่ส งผลกระทบตอตนเองและผูอื่น 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560: 7) ทักษะทางสังคมสามารถนําไปใชกับนักเรียนไดหลายวิธี หนึ่งในรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับ
นักเรียนที่มักจะใชในกิจกรรมการเรียนรู คือ การใชบทบาทสมมติ ซึ่งทิศนา แขมมณี (2555: 358) กลาวถึงวิธีสอนโดยการใช
บทบาทสมมติ (Roleplay) คือ กระบวนการที่ครูใชในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยการให
นักเรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมีความใกลเคียงกับความเป็นจริง และแสดงออกมาตามความรูสึกนึกคิดของตน และนําเอา
การแสดงออกของผูแสดง ทั้งทางดานความรู ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่สังเกตพบมาเป็นขอมูลในการอภิปราย เพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค์ 
 จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาในรายวิชา คศ 1100401 การปฏิบัติงานวิชาชีพครู 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ หนวย
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบวา มีนักเรียนจํานวน 9 คน มีปัญหาเรื่องการ
ทํางานรวมกับผูอื่น เพื่อนรวมช้ันเรียนปฏิเสธที่จะทํางานรวมดวย ทําใหนักเรียนกลุมดังกลาวรวมกลุมกันเป็นสวนใหญ สงผลให
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา และผลการปฏิบัติงานไมเป็นไปตามจุดมุงหมายของรายวิชาที่กําหนด จากปัญหาดังกลาวขางตนผูวิจัย
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนกลุมเปูาหมายดังกลาว จึงตองการศึกษาและประยุกต์ใช
การจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชบทบาทสมมติ (Role Playing) เพื่อแกปัญหาทักษะทางสังคม และชวยใหนักเรียนกลุมเปูาหมาย
ดังกลาวสามารถอยูรวมกับผูอื่นได 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาผลการใชบทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 4/2 โรงเรียนพัฒนานิคม 
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ทักษะทางสังคม หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น แบงออกเป็น 6 ดานตาม
แนวคิดของ (Riggio E. Ronald., 2009) 1) การแสดงออกทางอารมณ์ 2) ความไวในการรับรูอารมณ์ผูอื่น 3) การควบคุมอารมณ์
ของตนเอง 4) การแสดงออกทางสังคม 5) ความไวในการรับรูทางสังคม และ 6) การควบคุมทางสังคม 
 บทบาทสมมต ิหมายถึง กระบวนการที่ครูใชในการชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยการให
นักเรียนสวมบทบาทในสถานการณ์ซึ่งมีความใกลเคียงกับความเป็นจริง และแสดงออกมาตามความรูสึกนึกคิดของตน และนําเอา
การแสดงออกของผูแสดง ทั้งทางดานความรู ความคิด ความรูสึกและพฤติกรรมที่สังเกตพบวาเป็นขอมูลในการอภิปราย เพื่อให
นักเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค์ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนาที่พลเมือง (กลุมวิชา
เพิ่มเติม) โรงเรียนพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 43 คน 
 กลุ่มเปูาหมาย 
 กลุมเปูาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาหนาที่พลเมือง 
(กลุมวิชาเพิ่มเติม) โรงเรียนพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 9 คน ไดมาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนักเรียนที่มีปัญหาดานทักษะทางสังคม 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 6 แผน ประกอบไปดวย 
บทบาทสมมติตลาดสด บทบาทสมมติเมื่อฉันถูกขัดใจ บทบาทสมมติจลาจลหัวรอน บทบาทสมมติการแซงคิว บทบาทสมมติความ
เทาเทียมและความเสมอภาค และบทบาทสมมติวินัยเพื่อการดํารงอยู 
 ระยะเวลาในการวิจัย 
 ระยะเวลาดําเนินการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระหวางเดือน พฤษภาคม – กันยายน พ.ศ. 2562จํานวน 
6 ครั้ง ครั้งละ 1.5 ช่ัวโมง รวม 9 ช่ัวโมง 
 ตัวแปรในการวิจัย 
 ตัวแปรตน คือ บทบาทสมมติรายวิชาหนาท่ีพลเมือง (กลุมวิชาเพิ่มเติม) 
 ตัวแปรตาม คือ ผลการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนพัฒนานิคม อําเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดลพบุรี 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง (กลุ่มวิชาเพ่ิมเติม) โดยใชบทบาทสมมติ จํานวน 6 แผน 
แผนละ 1.5 ช่ัวโมง รวม 9 ช่ัวโมง โดยผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ ดวยวิธีการคํานวณหาดัชนีความสอดคลอง (Index Of Congruence 
:IOC) เกณฑ์การพิจารณา มีคา IOC มากกวา หรือเทากับ 0.50 แสดงวาใชไดใหคงไว หากมีคาต่ํากวา 0.50 แสดงวาตองมีการแกไข
ปรับปรุง โดยพิจารณาจากขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ไดแก 1) ผูเช่ียวชาญดานจิตวิทยาและการแนะแนว  2) 
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนสังคมศึกษา 3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
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  2) แบบวัดทักษะทางสังคม เป็นแบบอัตนัย โดยการเขียนสะทอนความคิด ลักษณะขอคําถาม เป็นไปตาม
แนวคิดของ Riggio E. Ronald. (2009) 6 ดานๆ ละ 1 ขอ รวม 6 ขอ โดยขอคําถามผานการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ ดวยวิธีการ
คํานวณหาดัชนีความสอดคลอง (Index Of Congruence : IOC) เกณฑ์การพิจารณา มีคา IOC มากกวา หรือเทากับ 0.50 แสดง
วาใชไดใหคงไว หากมีคาต่ํากวา 0.50 แสดงวาตองมีการแกไขปรับปรุง โดยพิจารณาจากขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 
ทาน ไดแก 1) ผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาและการแนะแนว 2) ผูเชี่ยวชาญดานการสอนสังคมศึกษา 3) ผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา ผูวิจัยกําหนดเกณฑ์การใหคะแนน 4 ระดับ คือ  
  4  หมายถึง  นักเรียนสามารถเขียนบรรยายเช่ือมโยงความสําคัญของทักษะทางสังคมไดในระดับดีมาก 
  3  หมายถึง  นักเรียนสามารถเขียนบรรยายเช่ือมโยงความสําคัญของทักษะทางสังคมไดในระดับดี 
  2  หมายถึง  นักเรียนสามารถเขียนบรรยายเช่ือมโยงความสําคัญของทักษะทางสังคมไดในระดับพอใช 
  1  หมายถึง  นักเรียนสามารถเขียนบรรยายเช่ือมโยงความสําคัญของทักษะทางสังคมไดในระดับควรปรับปรุง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขอหนังสือราชการจากสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อขออนุญาตดําเนินการวิจัย  
 2. กอนการจัดการเรียนการสอน ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมเปูาหมายจํานวน 9 คน ทําแบบวัดทักษะทางสังคม โดยการเขียน
สะทอนความคิด จํานวน 6 ขอ ใชเวลา 40 นาที 
 3. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้ง 6 ครั้ง ครั้งละ 1 ช่ัวโมง 30 นาที พรอม
กับครูผูสอนประจํารายวิชา  
 4. หลังการจัดการเรียนการสอนเสร็จแลว ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมเปูาหมายจํานวน 9 คน ทําแบบวัดทักษะทางสังคม โดย
การเขียนสะทอนความคิดจากการจัดกิจกรรม จํานวน 6 ขอ ใชเวลา 40 นาท ี
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คะแนนที่ไดจากแบบวัดทักษะทางสังคม นํามาหาคาเฉลี่ย โดยใชเกณฑ์การใหคะแนนแบบรูบริคส์ (Rubric scoring) 
สวนเกณฑ์ที่ใชในการแปลผลผูวิจัยปรับใชเกณฑ์ของ สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน์ (2554: 137-152) ดังนี ้
  16.25 - 24.00 หมายถึง  นักเรียนสามารถเขียนบรรยายเช่ือมโยง  

ความสําคัญของทักษะทางสังคมไดในระดับดีมาก 
  12.50 - 16.24 หมายถึง  นักเรียนสามารถเขียนบรรยายเช่ือมโยง    
      ความสําคัญของทักษะทางสังคมไดในระดับดี 
   8.75 - 12.49 หมายถึง  นักเรียนสามารถเขียนบรรยายเช่ือมโยง    
      ความสําคัญของทักษะทางสังคมไดในระดับพอใช 
  6.00 - 8.74 หมายถึง  นักเรียนสามารถเขียนบรรยายเช่ือมโยง    
      ความสําคัญของทักษะทางสังคมไดในระดับควรปรับปรุง 
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ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการใชบทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ปีท่ี 4/2 โรงเรียนพัฒนานิคม 
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ปรากฎผลดังนี้ 
ตารางที่ 1 คะแนนการเขียนสะทอนความคิดนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 โรงเรียนพัฒนานิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 

นักเรียนลําดับที ่
คะแนน (20 คะแนน)   ผลต่าง 

 คะแนนก่อน
เรียน 

แปลผล คะแนนหลัง
เรียน 

แปลผล 

1 8.25 ควรปรับปรุง 16 ด ี +7.75 
2 16.50 ดีมาก 14.50 ด ี -2 
3 9 พอใช 17.25 ดีมาก +8.25 
4 11 พอใช 18 ดีมาก +7 
5 7.75 ควรปรับปรุง 12.50 ด ี +4.75 
6 8 ควรปรับปรุง 11.50 พอใช +3.50 
7 13 ด ี 17 ดีมาก +4 
8 12.25 พอใช 16 ด ี +3.75 
9 7.50 ควรปรับปรุง 10.25 พอใช +2.75 

ค่าเฉลี่ย 10.36 พอใช้ 14.78 ดี +4.42 
  

จากตารางที่ 1 พบวา คะแนนการเขียนสะทอนความคิดในภาพรวม หลังเรียนผลการประเมินเฉลี่ยอยูในระดับดี (14.78 
คะแนน) เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบวา นักเรียนลําดับที่ 3 มีผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเ รียนมากที่สุด (8.25 
คะแนน) รองลงมาคือ นักเรียนลําดับที่ 1 มีผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน (7.75 คะแนน) และนักเรียนลําดับที่ 2 มี
ผลตางของคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนนอยที่สุด คือ (-2 คะแนน) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาผลการใชบทบาทสมมติในการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนพัฒนา
นิคม อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/2 จํานวน 9 คน ท่ีไดรับการพัฒนาทักษะทาง
สังคมโดยใชบทบาทสมมติ มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน แสดงวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ทั้ง 9 คน ที่ผานกิจกรรม
การเรียนรูทักษะทางสังคม โดยใชบทบาทสมมติ มีทักษะทางสังคมสูงกวากอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูทั้งนี้อาจเป็นเพราะผูวิจัย
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูสอดคลองกับสิ่งที่นักเรียนสนใจ และอยูในกระแสสังคม (Hot Issue)ดําเนินการตามขั้นตอนของการ
จัดการเรียนรูรูปแบบบทบาทสมมติ (Role Playing) 5 ขั้นตอนของอาภรณ์ ใจเที่ยง (2553: 161 - 163) ประกอบดวย 1) ขั้น
เตรียมการ 2) ขั้นดําเนินการ 3) ขั้นวิเคราะห์และอภิปรายผล 4) ขั้นแสดงเพิ่มเติม 5) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุป 
ประกอบกับผูวิจัยออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะทางสังคม มีความสอดคลองกับสิ่งที่นักเรียนสนใจทั้ง 6 แผนการจัด
กิจกรรม ซึ่งในขณะจัดกิจกรรมการเรยีนรู พบวา กิจกรรมบทบาทสมมติดานความไวตอการรับรูทางสังคม เรื่องบทบาทสมมติความ
เทาเทียมและความเสมอภาค มีคะแนนการเขียนสะทอนความคิดสู งที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผูวิจัยออกแบบใหนักเรียนไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัย แตนักเรียนกลุมเปูาหมายทั้ง 9 คน ไมไดรับผลกระทบดังกลาว เมื่อรัฐบาลมาแจกถุงยังชีพ นักเรียนกลุม
ดังกลาวจะเลือกรับหรือสละสิทธิ์ใหกับบุคคลที่ไดรับความเดือดรอน ซึ่งนักเรียนทั้ง 9 คนเลือกที่จะสละสิทธิ์ใหกับบุคคลอื่นและ
หรือมอบสิ่งของบางอยางใหกับบุคคลอื่น ซึ่งการออกแบบกิจกรรมลักษณะนี้ สอดคลองกับหลักการออกแบบของ สุคนธ์ สินพานนธ์ 
(2553: 97) ไดเสนอวาการใชบทบาทสมมติคือ วิธีการอยางหนึ่ง โดยสรางสถานการณ์สมมติขึ้นใหสอดคลองกับบทเ รียนเพื่อให
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นักเรียนไดแสดงออกเป็นบุคคลตางๆ ตามหัวขอท่ีกําหนดแสดงออกตามที่ตนคิดวาเป็นลักษณะนิสัยของตัวละครตามที่นักเรียนคิด
วาจะเป็นไป เชนนั้นบทบาทสมมตินั้นอาจไมมีการซอมลวงหนา เป็นการฝึกใหนักเรียนทดลองและเรียนรูในการปรับพฤติกรรมของ
ตนในสภาวะตางๆ และหาทางแกไขปัญหาตัดสินใจอยางมีประสิทธิภาพนักเรียนมโีอกาสศกึษาวิเคราะห์ถึงความรูสึกและพฤติกรรม
ของตนอยางลึกซึ้งทําใหเขาใจพฤติกรรมความรูสึก ความคิด อารมณ์และการแสดงออกของผูแสดง   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเพ่ือนําไปประยุกตใช 
  1.1 ในระดับสถานศึกษาควรนําขอมูลที่ไดไปพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู โดยอาจรวมมือกับชุมชนจัดทํา
เป็นหลักสูตรทองถิ่น สงเสริมใหมีการรวมมือกับภาคสวนตางๆ ในทองถิ่น สนับสนุนใหนักเรียนเป็นจิตอาสา นําความรูที่ไดจาก
การศึกษา มอบหมายบทบาทสมมติ เขาไปชวยเหลืองานตางๆ ภายในชุมชน เพื่อเปนการพัฒนาทักษะทางสังคมของนักเรียนใหมี
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
  1.2 บทบาทสมมติสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้น กระบวนการที่ครูใชใน
การชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทักษะทางสังคม ทั้ง 6 ดาน เพื่อใหนักเรียนเกิดความรู ความคิด ความรูสึก และพฤติกรรมที่ได
จากการแสดงบทบาทสมมติที่ครูวางไวไดนั้นครูที่จะนําไปใชควรกําหนดกรอบเนื้อหาในการสรางสถานการณ์ในบทบาทสมมติใหมี
ความชัดเจน สอดคลองวัตถุประสงค์ และเหมาะสมกับวัยของนักเรียน การกําหนดกิจกรรมในบทเรียนครูคว รคํานึงถึงความ
แตกตางของระหวางนักเรียนแตละคน รวมไปถึงสภาพการณ์ในปัจจุบัน เพื่อไมใหเกิดปัญหา ทําใหนักเรียนเขาถึงบทบาทที่ครู
ตองการใหเกิดขึ้นได และครูตองอธิบายบทบาท สถานการณ์ ปัญหา สิ่งท่ีตองการใหผูเรียนสะทอนออกมาใหชัดเจน 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัย 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบอื่นๆ ที่สามารถนํามาใชในการพัฒนา
ทักษะทางสังคมของผูเรียน 
  2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยโดยการใชบทบาทสมมติในพัฒนาทักษะทางสังคมแลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนกลุม
อื่นๆ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของบทเรียนวาจะเป็นไปตามเกณฑ์หรือแตกตางไปจากการทดลองที่ผูวิจัยศึกษาทํา
มาแลวหรือไม 
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การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล 
    กรณีศึกษา เทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

The people’s participation of local development in the municipality area. A case study of 
Mu Si Subdistrict Municipality, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province 

 
พัฒน์ศิณ  สําเริงรมัย์1 รชพล  ศรีขาวรส2 ปรชัญา  ศิลปะ3 

Phatsin Samrueangrum, Rachaphon Srikhaorot, Phatchaya Sinlapa 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามปัจจัยสวนบุคคล ประชากรที่ศึกษาคือ ตัวแทนครัวเรือนในเขต
เทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ทุกครัวเรือนๆ ละ 1 คน จํานวน 10,288 ครัวเรือน  กําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร  ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way ANOVA) ผลการศึกษาพบวา 
 1.  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยรวมอยู
ในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการดําเนินงาน รองลงมา  ดานการวางแผนและตัดสินใจ ดานการ
ติดตามและประเมินผล และดานการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 2.  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีเพศและที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น ไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ : การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น, เทศบาลตําบล  
 

Abstract 
  The purpose of this study was to study and compare the people’s participation of local development in 

Mu Si Subdistrict Municipality, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province. Classified by personal factors. 
The population studied is Household representative in Mu Si Subdistrict Municipality, Pak Chong District, 
Nakhon Ratchasima Province Every household is 1 person in a total of 10,288 households. The sample size 
was determined by using Taro Yamane's formula. The sample size was 385 people. The instrument used to 
collect data in the study was a questionnaire with a rating scale. The statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test in independent samples and F-test (one way ANOVA). 

 The results showed that 
  1. The people in Mu Si Subdistrict Municipality, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province 

Participate in local development Overall is at a high level. In order of average order, from highest to lowest, 
as follows, operation,  planning and decision making, monitoring and evaluation And in terms of receiving 
benefits from development 

                                                           
1 ผูชวยศาสตราจารยป์ระจําสาขารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
2 อาจารย์ ดร., อาจารย์ประจาํสาขารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยนครราชสีมา 
3 อาจารย์, อาจารย์ประจําสาขารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลยันครราชสีมา 
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  2. The people in Mu Si Subdistrict Municipality, Pak Chong District, Nakhon Ratchasima Province With 
different genders and careers. They were  participated in local development;  No different 
 
Keyword: participation in local development, municipality 

 
บทนํา 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 285-287 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนที่มีลักษณะยืดหยุน สงเสริมและเพิ่มกลไกการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เชน การไมระบุจํานวนประชาชนท่ีจะเขาช่ือเพื่อลงคะแนนถอดถอนนักการเมืองทองถิ่นและ
การเสนอรางขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา 285 และมาตรา 286 การกําหนดใหประชาชนในทองถิ่นสามารถออกเสียงประชามติใน
เรื่องที่เกี่ยวกับทองถิ่นของตนเองได พรอมท้ังการใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดใหมีการรับฟังความคิดเห็นตามมาตรา 
287 วรรคหนึ่งและวรรคสอง ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม รวมทั้งการใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะตองรายงานการดําเนินงานตอ
ประชาชน ในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใชจายและผลการดําเนินงานในรอบปี เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
กํากับการบริหารจัดการตามมาตรา 287 วรรคสาม 
 การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางการบริหารระดับทองถิ่นของประชาชนในปัจจุบันก็เพื่อท่ีจะทําใหการบริหารงานของ
แตละทองถิ่นสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนในทองถิ่น เนื่องจากประชาชนในแตละทองถิ่นยอมรูถึงความ
ตองการและปัญหาของตนเองไดดีกวาบุคคลอื่นซึ่งมิใชเป็นคนในทองถิ่นนั้น ๆ การยินยอมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารการปกครองทองถิ่น จึงเทากับเป็นการยอมรับความตองการของประชานในแตละทองถิ่นนั้นแตกตางกัน และผูที่จะสามารถ
รูถึงความแตกตางในความตองการของประชาชนในแตละทองถิ่นนั้นแตกตางกัน และผูที่จะสามารถรูถึงความแตกตางในความ
ตองการ และสามารถตอบสนองไดตรงตามความตองการ นั้นก็คือ ประชาชนในทองถิ่นนั้นนั่นเอง และตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา 287  ระบุวา ประชาชนในทองถิ่นมีสิทธิมีสวนรวมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยองค์กรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดใหมีวิธีการที่ใหประชาชนมีสวนรวมดังกลาวไดดวย ในกรณีที่การกระทําขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นจะมีผลกระทบตอชีวิตความเป็นอยูของประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญ องค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะมีผลกระทบ
ตอชีวิตความเป็นอยู ของประชาชนในทองถิ่นในสาระสําคัญ องค์กรปกครองสวนทองถิ่นตองแจงขอมูลรายละเอียดใหประชาชน
ทราบกอน กระทําการเป็นเวลาพอสมควร และในกรณีที่เห็นสมควร หรือไดรับการรองขอจากประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น ตองจัดใหมีการรับฟังความคิดเห็นกอนการกระทํานั้น หรืออาจจัดใหประชาชนออกเสียงประชามติเพื่อ
ตัดสินใจก็ได ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ องค์กรปกครองสวนทองถิ่นตองรายงานการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํา
งบประมาณการใชจาย และการดําเนินงานในรอบปี เพื่อใหประชาชนมีสวนรวม 
 จากความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนดังกลาว คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
ของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล โดยเลือกวิจัยในพื้นที่เทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  เนื่องจากเป็น
พื้นท่ีที่อยูในเขตแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีความโดดเดนทางดานเศรษฐกิจ มีลักษณะทางสังคมกึ่ง
ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ประกอบกับมีแนวโนมที่จะพัฒนาสูความเป็นเมือง ทั้งนี ้การมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ ไดแก การมี
สวนรวมคิด การมีสวนรวมดําเนินการ การมีสวนรวมรับประโยชน์ และการมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
ดําเนินงาน ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญ หากประชาชนเขาใจในสิทธิหนาที่ อันจะกอใหเกิดกระบวนการในการพัฒนาทองถิ่นผาน
กระบวนการทํางานรวมกันระหวางองค์กรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชน และการปกครองทองถิ่นก็จะเป็นรากฐานที่สําคัญของ
การพัฒนาประชาธปิไตยตอไป 
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วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา จําแนกตามปัจจัยสวนบุคคล 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ที่เพศตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น แตกตางกัน 
 2.  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น แตกตางกัน 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการอยางหน่ึงในทางสังคม ซึ่งทําใหมนุษย์เราสามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น และรูจักควบคุมความ
ของขัดตาง ๆ หรือรูจักแกปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และปรับปรุงสภาพของสังคมใหเขากับโลกท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงได 
 การพัฒนาชุมชน เป็นกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรทางกายภาพของชุมชน ตลอดจนเป็นการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนตามวัตถุประสงค์ที่ประชาชนตกลงรวมกันแลว 
 จุดมุงหมายของการพัฒนาชุมชน 
 งานพัฒนาชุมชนเป็นงานท่ีดําเนินตอเนื่อง และคอยเป็นคอยไป โดยอาศัยหลักความตองการ และการริเริ่มจากประชาชน
เป็นหลัก เพื่อวาผลที่ไดรับจะเป็นการแนนอน และถาวรตลอดไปถึงไดมีการกําหนดจุดมุงหมายของการพัฒนาชุมชนไว ดังนี้ (วิรัช  
วิรัชนิภาวรรณ,  2554 : 12) 
 1.  มุงท่ีจะเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนจากสภาพ หรือสถานการณ์อันเกาแกลาสมัยใหหันมาสนใจ และทําความเขาใจ
กับสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อจะไดเป็นผูที่ทันตอเหตุการณ์ และมีความคิดกาวหนาตอไป 
 2.  มุงท่ีจะใหประชาชนมีความสํานึกในหนาที่ของการที่ตนเป็นสมาชิกของชุมชน รูจักรวมแรงรวมใจกันแกปัญหา และ
ความเป็นอยูของชุมชน เพื่อความเจริญของตนเอง และชุมชน 
 3.  มุงท่ีจะใหประชาชนมีความรับผิดชอบ รูจักรับผิดชอบในการทํากิจกรรมรับผิดชอบในการดําเนินงาน รับผิดชอบตอ
ตนเอง ตอชุมชน และตอประเทศชาติในท่ีสุด 
 4.  มุงท่ีจะใหประชาชนชวยตนเอง มีความกระตือรือรนในการแกไขปัญหาของชุมชนมีความคิดริเริ่ม และปรับปรุงความ
เป็นอยูของตนใหดีขึ้นท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยรัฐบาลจะเขาชวยเหลือเมื่อเกินขีดความสามารถของประชาชน
ที่จะรวมมือกันทําเองได 
 แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน 
 การมีสวนรวมของประชาชน ถือเป็นหลักการสากลที่อารยประเทศใหความสําคัญ และเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให
ความสนใจเพื่อพัฒนาการเมืองเขาสูระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมที่ภาครัฐจะตองเปิดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุก
ภาคสวนรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ เพื่อสรางความโปรงใสและเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจของภาครัฐใหดีขึ้น และเป็นท่ียอมรับรวมกัน
ของทุก ๆฝุายในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาไทย พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5)พ.ศ.2545 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 จึงตางใหความสําคัญตอการบริหารราชการอยางโปรงใส สุจริต เปิดเผยขอมูล และการเปิดโอกาสใหประชาชนไดเขามามี
สวนรวมในการกําหนดนโยบายสาธารณะ การตัดสินใจทางการเมือง รวมถึงการตรวจสอบ การใชอํานาจรัฐในทุกระดับ 
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 หลักการสรางการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนของสังคม
ไดเขามามีสวนรวมกับภาคราชการนั้น International Association for Public Participation ไดแบงระดับของการสรางการมี
สวนรวมของประชาชนเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 
 1.  การใหขอมูลขาวสาร ถือเป็นการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แตเป็นระดับที่สําคัญที่สุด เพราะเป็นกาว
แรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสใหประชาชนเขาสูกระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตาง ๆ วิธีการใหขอมูลสามารถใชชองทาง
ตาง ๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสื่อตาง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว 
การติดประกาศ และการใหขอมูลผานเว็บไซต์ เป็นตน 
 2.  การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดใหประชาชนมีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จจริงและความคิดเห็นเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตาง ๆ เชน การรับฟังความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ 
การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต์ เป็นตน 
 3.  การเกี่ยวของ เป็นการเปิดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน หรือรวมเสนอแนะทางที่นําไปสูการ
ตัดสินใจ เพื่อสรางความมั่นใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป็นทางเลือก
ในการบริหารงานของภาครัฐ เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้ง
คณะทํางานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นตน 
 4.  ความรวมมือ เป็นการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเป็นหุนสวนกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของ
การตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เชน คณะกรรมการที่มีฝุายประชาชนรวมเป็นกรรมการ เป็นตน 
 5.  การเสริมอํานาจแกประชาชน เป็นขั้นที่ใหบทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยใหประชาชนเป็นผูตัดสินใจ เชน 
การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตางๆ โครงการกองทุนหมูบานที่มอบอํานาจใหประชาชนเป็นผูตัดสินใจทั้งหมด เป็นตน 
 การสรางการมีสวนรวมของประชาชน อาจทําไดหลายระดับและหลายวิธี ซึ่งบางวิธีสามารถทําไดอยางงาย ๆ แตบางวิธีก็
ตองใชเวลา ข้ึนอยูกับความตองการเขามามีสวนรวมของประชาชน คาใชจายและความจําเป็นในการเปิดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชนเป็นเรื่องละเอียดออน จึงตองมีการพัฒนาความรูความเขาใจในการใหขอมูลขาวสารที่
ถูกตองแกประชาชน การรับฟังความคิดเห็น การเปิดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของ
ขาราชการทุกระดับควบคูกันไปดวย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษา ไดแกตัวแทนครัวเรือนในเขตเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา ทุกครัวเรือนๆ ละ 1 คน จํานวน 10,288 ครัวเรือน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร  
ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 385 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที ( t-test แบบ Independent 
Samples) และ การทดสอบคาเอฟ (F-test-one way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น โดยรวมอยู
ในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการดําเนินงาน รองลงมา ดานการวางแผนและตัดสินใจ ดานการ
ติดตามและประเมินผล และดานการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
 2.  ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีเพศและที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น ไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบล กรณีศึกษา เทศบาลตําบลหมูสี อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา คณะผูวิจัยอภิปรายผลจากการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 1.  ผลการวิเคราะห์การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นโดย
รวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับการศึกษาของ วิษณุ  หยกจินดา (2557 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุงกราง ตําบลทับไทร อําเภอโปุงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมพบวาประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาชุมชนหมูบานอยูในระดับมาก จากการศึกษาในครั้งนี้ เมื่อพิจารณาเป็นรายดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
เป็นดังนี้ ดานการดําเนินงาน รองลงมาดานการวางแผนและตัดสินใจ ดานการติดตามและประเมินผล และดานการรับผลประโยชน์
จากการพัฒนา โดยผูศึกษาจะไดนําประเด็นที่ไดจากการศึกษามาอภิปรายผลเป็นรายดาน  ดังนี้ 
  1.1  ดานการวางแผนและตัดสินใจ ประชาชนมีความคิดเห็นวามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับการศึกษาของ วิษณุ  หยกจินดา (2557 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน
หมูบานทุงกราง ตําบลทับไทร อําเภอโปุงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมพบวาประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหมูบาน
อยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดานท่ีพบวา ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับการศึกษาของ วชิราวรรณ  นิลเกตุ (2553 : 48) ที่ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษา
องค์การบริหารสวนตําบลบานเดื่อ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นใน
ดานการวางแผนและการตัดสินใจอยูในระดับมาก การศึกษาครั้งนี้พบวาเรื่องที่ประชาชนเห็นวามีสวนรวมเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยคือ มีสวนรวมวิเคราะห์ปัญหาในชุมชน มีสวนรวมในการตัดสินใจแกปัญหาของชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาภายใน
ชุมชนและมีการกระจายการพิจารณาไปยังประชาชนกลุมตางๆ มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับการดําเนินงานที่พัฒนาภายในชุมชน การรวมประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาทองถิ่นกับเพื่อนในชุมชน และการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจเลือกแนวทางทางแกไขปัญหาชุมชนกับเจาหนาที่ สอดคลองกับการศึกษาของ จริญญา  จันทร์ทรง (2555 : บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นในเขตองค์การบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นในเขตองค์การบริหารสวนตําบล
หนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อหาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนา
ทองถิ่นขององค์การบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยประชาชนมีความคิดเห็นวาดานการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือไดมีสวนรวมในการคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการที่จะพัฒนาทองถิ่น 
  1.2  ดานการดําเนินงาน ประชาชนมีความคิดเห็นวามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นอยูในระดับมาก สอดคลอง
กับการศึกษาของ วิษณุ  หยกจินดา (2557 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนหมูบานทุง
กราง ตําบลทับไทร อําเภอโปุงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมพบวาประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนหมูบานอยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดานยังพบวาการมีสวนรวมของประชาชนดานการดําเนินงาน อยูในระดับมากอีกดวย 
การศึกษาครั้งน้ีพบวาเรื่องที่ประชาชนเห็นวามีสวนรวมเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ มีสวนรวมวางแผนชวยใหชุมชนไดเขาใจ
ปัญหา สวนรวมในการวางแผนดําเนินการกิจกรรมตางๆ ในชุมชน  มีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาดานตางๆ ของชุมชนจน
สําเร็จ มีสวนรวมในการดําเนินการลงทุน เคยเขารวมในการสงเสริมและสนับสนุนใหเพื่อนบานมีสํานึกและรวมใจกันพัฒนาชุมชน เคย
เขารวมปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนของทานรวมกับประชาชนในชุมชน สวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาตลอดจนสงเสริมอาชีพของ
ประชาชนในชุมชน มีสวนรวมแกไขปัญหาของชุมชนดวยวิธีดําเนินการตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ 
  1.3  ดานการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ประชาชนมีความคิดเห็นวามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นอยูใน
ระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ รัฐพงศ์  บุญญานุวัตร (2552 : 106-108) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนา
ชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน 
และเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยสวนบุคคล ผล
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การศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสติ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับปานกลาง เรียงตามลําดับจากมากไปนอยไดแก ดานการมีสวนรวมการรับ
ผลประโยชน์ ดานการมีสวนรวมการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมการติดตามประเมินผล  
สอดคลองกับการศึกษาของ จริญญา  จันทร์ทรง (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนา
ทองถิ่นในเขตองค์การบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการมีสวน
รวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นในเขตองค์การบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และ
เพื่อหาแนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนาทองถิ่นขององค์การบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ อําเภอ
โขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี กลุมตัวอยางที่ใชจํานวน 346 คน ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมของประชาชนตอการพัฒนา
ทองถิ่นในเขตองค์การบริหารสวนตําบลหนองแสงใหญ อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมประชาชนมีสวนรวมตอ
การพัฒนาทองถิ่นอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ นุสรา  พันธรักษ์ (2555 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการมีสวน
รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นกรณีศึกษาตําบลคลองจุกกระเฌอ อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยสวนบุคคล และการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นตําบลคลองจุกกระเฌอ อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมของประชนในการพัฒนาทองถิ่นตําบลคลองจุกกระเฌอ อําเภอ
เมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จําแนกตามปัจจัยสวนบุคคล ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นใน
ภาพรวมอยูระดับปานกลาง การศึกษาครั้งนี้พบวาเรื่องที่ประชาชนเห็นวามีสวนรวมเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ  ไดรับ
ประโยชน์จากการที่ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือจากการเขามามีสวนรวมโครงการโดยมีความภูมิใจที่ทําประโยชน์ใหกับ
หมูบาน ไดรับประโยชน์จาการเขารวมสมาชิกกลุมตางๆ ที่อยูในชุมชน โดยไดรับเงินปันผลจากยอดออมของตนเอง ไดรับประโยชน์
จากการที่ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือจากการเขารวมโครงการโดยมีอาชีพใหมเกิดขึ้น ไดรับประโยชน์จากการที่ไดเขามามี
สวนรวมในกิจกรรมหรือจากการเขารวมโครงการ โดยมีรายไดเพิ่มขึ้น ไดรับประโยชน์จากการที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมหรือจาก
การเขารวมโครงการโดยไดรับความชวยเหลือในการจําหนายผลผลิตตางๆ 
  1.4  ดานการติดตามและประเมินผล ประชาชนมีความคิดเห็นวามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นอยูในระดับ
มาก สอดคลองกับการศึกษาของ วิษณุ  หยกจินดา (2557 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา
ชุมชนหมูบานทุงกราง ตําบลทับไทร อําเภอโปุงน้ํารอน จังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมพบวาประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
หมูบานอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายดานยังพบวาการมีสวนรวมของประชาชนดานการดําเนินงาน อยูในระดับมากอีก
ดวย การศึกษาครั้งน้ีพบวาเรื่องที่ประชาชนเห็นวามีสวนรวมเรียงลําดับจากมากไปหานอยคือ มีสวนรวมเผยแพรกิจกรรมหรืองานที่
สําเร็จออกไปสูชุมชนอื่นๆ มีสวนรวมในการสรุปผลงานและประเมินผลการพัฒนา มีสวนรวมเขาไปปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคของการดําเนินงาน มีสวนรวมเขาไปสังเกตการณ์การทํางานของเจาหนาที่ มีสวนรวมในการติดตามการไดรับประโยชน์จาก
กิจกรรมของคนในชุมชน ไดติดตามการทํางานของโครงการตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดโครงการ เคยพบขอบกพรองของการดําเนินงานแลว
เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในกระบวนการประเมินผล 

2.  เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมา จําแนกตามปัจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ และอาชีพ พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมา ท่ีมีเพศและที่มีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น ไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาจําแนกตามปัจจัย
สวนบุคคล ไดแก เพศ และอาชีพ ไมสงผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหมูสี อําเภอ
ปากชอง จังหวัดนครราชสีมา สอดคลองกับการศึกษาของ วชิราวรรณ  นิลเกตุ (2553 : 48) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารสวนตําบลบานเดื่อ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ผล
การศึกษาพบวา โดยภาพรวมประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นในระดับปานกลาง โดยแยกเป็นรายดานระดับมาก 1 ดาน 
ไดแกดานการวางแผนและการตัดสินใจ ระดับปลานกลาง 1 ดาน ไดแก ดานการดําเนินการ และในระดับนอย 2 ดาน ไดแก ดาน
การรับผลประโยชน์และดานการประเมินผล สวนการจําแนกตามเพศ ประชาชนที่มีเพศตางกันพบวาระดับการมีสวนรวมโดยรวม
ในทุกดานไมแตกตางกัน สอดคลองกับการศึกษาของ  รัฐพงศ์  บุญญานุวัตร (2552 : 106-108) ไดศึกษาเรื่องการมีสวนรวมในการ
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พัฒนาชุมชนของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชน จําแนกตามปัจจัยสวน
บุคคล ผลการศึกษาพบวา การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนจําแนกตามปัจจัยสวนบุคคล จําแนก
ตามเพศ พบวา ประชาชนที่มีเพศแตกตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนโดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน จําแนกตามอายุ
พบวา ประชาชนมีอายุแตกตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนโดยรวมไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายดานพบวา 
ดานการมีสวนรวมการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมการรับผลประโยชน์ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
สวนดานการมีสวนรวมการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมการติดตามประเมินผล ไมแตกตางกัน จําแนกตามอาชีพพบวาประชาชนที่มี
อาชีพแตกตางกันมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
เปน็รายดานพบวา ดานการมีสวนรวมการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมการดําเนินงาน และดานการมีสวนรวมการติดตามประเมินผล 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการมีสวนรวมการรับผลประโยชน์ไมแตกตางกัน 
 3.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
  3.1  ดานการวางแผนและตัดสนิใจ ควรสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดลําดบัความสาํคัญของกิจกรรม
หรือโครงการเพื่อใหตรงกับความตองการของชุมชนยิ่งข้ึนมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในกระบวนการประเมินผล 
  3.2  ดานการดําเนินงาน ควรสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการ 
   3.3  ดานการติดตามและประเมินผล ควรสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจใน
กระบวนการประเมินผลใหมากยิ่งขึ้น 
 4.  ขอเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งตอไป 
  4.1  ควรศึกษาแนวทางหรือวิธีการสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพ 
  4.2  ควรศึกษาความตองการพัฒนาของประชาชนในทองถิ่น เพื่อเป็นแนวทางดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
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บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 
ในเขตพื้นที่อําเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

Roles and duties of village health volunteers (VHV.) At  Moei Wadi district  Roi Et Province 
  

รชพล ศรีขาวรส1 ผิน  ปานขาว2  สนธิ ์ บางยี่ขัน3 ธนวรรษน์ ตรีศูนย์4 
Rachaphon Srikhaorot, Phin Pankow, Son Bangyeekan,Thanawat Trisoon 

 
บทคัดย่อ 
           การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ในเขตพื้นที่ อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด 2) เพื่อเปรียบเทียบบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) 3) เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อส
ม.) เกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานในเขตพื้นท่ี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด โดยจําแนกตามปัจจัยสวนบุคคล ประชากรที่
ใชในการศึกษา ไดแกอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) ในเขตพื้นท่ี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด จาก 48 หมูบาน 279 
คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะห์
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที ( t-test แบบ  Independent samples) และ F-test 
(one way ANOVA)  

ผลการศึกษาพบวา 
         1. การสนับสนุนทางสังคมและจากเจาหนาที่สาธารณสุข ในภาพรวมรายดานอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (µ =3.39) 
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานขอมูลขาวสาร คาเฉลี่ย (µ =3.52) ดานอารมณ์ คาเฉลี่ย (µ =3.51) ดานเครื่องมือ คาเฉลี่ย 
(µ =3.47) ดานการใหการประเมิน คาเฉลี่ย (µ =3.44) ตามลําดับ  
          2. บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตพื้นที่อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม
อยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย (µ=3.40) เมื่อพิจารณารายดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ลําดับที่ 1. ดานสงเสริม
สุขภาพอยู คาเฉลี่ย (µ=3.49) รองลงมาไดแกดานสภาพการฟื้นฟูสุขภาพ คาเฉลี่ย (µ =3.49) ดานการรักษาพยาบาล คาเฉลี่ย 
(µ=3.49) และดานปูองกันโรค คาเฉลี่ย  (µ =3.39) ตามลําดับ  
          3. ปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ   
             3.1 ความรวมมือระหวางประชาชนกับอาสาสมัครสาธารณสุข เชน การไมไดรับความรวมมือจากเพื่อนบานและชาวบาน 
ควรหาทางแกไข 
 3.2 ความรวมมือระหวางอาสาสมัครสาธารณสุข กับ อาสาสมัครสาธารณสุขดวยกัน เชน ขาดความสามัคคีกัน ขาดการ
สื่อสาร บางคนไมเขารวมกิจกรรม ควรหาทางแกไข 
            3.3 ความรวมมือระหวางเจาหนาที่สาธารณสุข กับอาสาสมัครสาธารณสุข เชน  การทํางานในชุมชนไมทันตอความ
ตองการของประชน เนื่องเจาหนาท่ีมีนอยควรหาทางปรับปรุงแกไข 
  
คําสําคัญ : บทบาทหนาท่ี, การปฏิบัติงาน ,อาสาสมัครสาธารณสุข  
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Abstract 
        This study have objectives as  1) to study the level of roles and duties of the village health volunteers 
(VHV.) at Moe Wadi District, Roi Et Province 2) to compare the roles and duties of the village public health 
volunteers (VHV.) 3) To study the problems, obstacles, and suggestions of village health volunteers (VHV.) 
Regarding their roles and duties at Moei Wadi District, Roi Et Province. We classified by personal factors of 
population used for this research  Including village health volunteers (VHV.) In the area of Moei Wadi District, 
Roi Et Province, from 48 villages, 279 people. The tooling used for collect data in this research the 
questionnaires Estimation scale. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, t-test, independent samples and F-test (one way ANOVA). 
The study found that: 
        1. The Supporting of social and village health officials. In overall, each aspect was at a medium level. 
The mean value (µ = 3.39) was arranged in descending order as follows In terms of information, mean (µ = 
3.52), emotional mean ((µ = 3.51), instrument average (µ = 3.47), and average assessment (µ = 3.44) 
respectively. 
        2. Roles and duties of village health volunteers (VHV.)  at  Moei Wadi District Roi Et Province Overall, iot 
is at a medium level, mean (µ = 3.40) when considering each aspect Ranked in order from highest to least as 
follows:  For health promotion, mean (µ = 3.49), the health rehabilitation condition, mean (µ = 3.49), medical 
care, mean (µ = 3.49 ) And disease prevention, mean (µ = 3.39) respectively 
        3. Problems, obstacles and recommendations 
             3.1 Cooperation between people and village health volunteers such as lack of cooperation from 
neighbors and villagers. They should find a solution together. 
             3.2 Cooperation between health volunteers and others health volunteers, such as lack of unity Lack 
of communication. Some of people do not participate in the activity. They should find a solution together. 
             3.3 Cooperation between health officials With health volunteers, such as working in the community, 
unable to meet the needs of the public Since there have a few officials, They should find a way to improve 
together  
 
Keywords: role, duty, operation , Health volunteers 
  
บทนํา       
      ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงที่องค์การอนามัยโลก และประเทศในเครือสมาชิกใหการยอมรับ และยกยองวามีประสบการณ์
ในการริเริ่ม และสงเสริมพัฒนาการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการชวยเหลือดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ใน
ลักษณะของประชาชนบริการประชาชนท่ีไมหวังสิ่งตอบแทนใด ๆ (รูปแบบอาสาสมัคร) มาเป็นระยะเวลายาวนานในประวัติศาสตร์ 
และนํามาใหผูเช่ียวชาญดานการแพทย์ และการสาธารณสุข คิดคนพัฒนารูปแบบที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการจัดระบบ
สาธารณสุขเบื้องตน เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางท่ัวถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยมีผลการวิจัยที่เกิดจากการทดลอง
หลายพื้นที่ สรุปเป็นเอกสารสําคัญโดยไดระบุถึงรูปแบบของการพัฒนาศักยภาพประชาชน  และชุมชนใหสามารถจัดบริหารการ
สาธารณสุขเบื้องตนของชุมชนไดดวยตนเอง ซึ่งเป็นท่ีมาของการสาธารณสุขมูลฐานท่ีมีแนวคิด และกลยุทธ์การเสริมสรางการมีสวน
รวมของภาคประชาชนในการจัดระบบสาธารณสุขเบื้องตนนําเสนอในเวทีการประชุมรวมกันระหวางองค์การอนามยัโลกและองค์กร
ยูนิเซฟในเรื่องการสาธารณสุขมูลฐาน ณ เมืองอัลมา- อตา สหภาพ โซเวียตรัสเซีย เมื่อปี พ.ศ. 2521 เพื่อที่จะยังผลใหประชาชนใน
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ชาติบรรลุถึงการมีสุขภาพดีถวนหนา และตามคําประกาศแหงอัลมา – อตา นั้นไดเรียกรองใหทุกชาติสนับสนุนงานสาธารณสุขมูล
ฐานอยางจริงจัง และตอเนื่องดวยเปูาหมายของการมีสุขภาพถือเป็นสิทธิข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์ในการมีชีวิตอยูในสังคมไดอยางเป็น
ปกติสุขซึ่งประเทศไทยไดลงนามในกฎบัตรขององค์กรอนามัยโลก เมื่อปี พ.ศ. 2523 เพื่อกําหนดเปูาหมายรวมกันในการพัฒนา
สุขภาพดีถวนหนาภายในปี 2543 ‛Health For All By the year 2000“  และไดมีการดําเนินการสาธารณสุขมูลฐานภายใต
กรอบแนวคิดและหลักการไปกําหนดเป็นนโยบายและจัดใหมีระบบการสนับสนุนจากสวนกลางลงไปสูพื้นที่เพื่อกระทําทุกวิถีทางที่
จะใหประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนาโดยกระทรวงสาธารณสุขไดจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการสาธารณสุขมูลฐานในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2523  (ปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็นกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน สังกัด
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) ข้ึนมาทําหนาท่ีมารับผิดชอบตอนโยบายดังกลาวโดยตรง เริ่มตั้งแตแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2520 – 2524) โดยกําหนดกิจกรรมสําคัญ คือ (วนิดา วิระกุล, 2542, หนา 23, 26)  
                1. อบรมเจาหนาท่ีสาธารณสุขระดับตาง ๆ ในการทําหนาท่ีเป็นครูฝึกดานการสาธารณสุขมูลฐาน 
      2. อบรมอาสาสมัคร 2 ประเภท คือ ผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) 
คัดเลือกโดยวิธีการทางสังคมมิติ 
      3. จัดทําแบบเรียนดวยตนเองของผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผสส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ( อ ส ม . ) 
ครอบคลุมเนื้อหาทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องตน  
เชน การฟื้นฟูสภาพ และไดมอบใหผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผสส.) / อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ใชเป็นคูมือ
ปฏิบัติงานในหมูบาน 
      4. กําหนดกิจกรรมการบริการดานการสาธารณสุขมูลฐาน 8 องค์ประกอบในเบื้องตน (เพิ่มเติมเป็น 14 องค์ประกอบ
ในปัจจุบัน) รวมทั้งการสนับสนุนยาที่จําเป็นใหอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ไวบริการประชาชนภายใตการมีสวน
รวมของประชาชนและชุมชน 
         ตอมาในชวงแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534) นโยบายสุขภาพดีถวนหนากระทรวงสาธารณสุขยัง
ยืนยันเป็นนโยบายสําคัญ และมุงเนนการพัฒนาระบบอาสาสมัครเชิงคุณภาพ มีการสนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมผูสื่อขาว
สาธารณสุข (ผสส.) /อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) เพิ่มเติมในสวนที่พนสภาพ การจัดอบรมฟื้นฟูความรูผูสื่อขาว
สาธารณสุข (ผสส.)/ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) และอบรมเพิ่มเติมเพื่อใหผูสื่อขาวสาธารณสุข (ผสส.) / 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) มีความรูตอเนื่อง โดยเจาหนาที่สาธารณสุขระดับตําบลพรอมทั้งขยายการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตพื้นที่เฉพาะ เชน ในเรือประมง โรงงานอุตสาหกรรม เรือนจํา  โรงเรียน การ
ไฟฟูาฝุายผลิตแหงประเทศไทยเป็นตน ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพของการสาธารณสุขมูลฐาน และกอเกิดความรวมมือจากองค์กร
หรือหนวยงานตาง ๆ เพิ่มมากข้ึน 
          จุดเปลี่ยนแปลงสําคัญเมื่อเขาสูแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) ภาวะความเปลี่ยนดานสังคม 
สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจของโลกมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย และวิถีชีวิตคนไทย โดยเฉพาะแบบแผนการ
เจ็บปุวยของคนไทย มีอุบัติการณ์ของการเกิดโรคไมติดตอ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมสิ่งแวดลอม และ
บรรยากาศถูกทําลายกอเกิดมลภาวะที่สงผลตอปัญหาสุขภาพมากมาย ทําใหเกิดปัญหาสังคมชนบทโดยเฉพาะกลุมผูสูงอายุและ
กลุมเด็กถูกทอดทิ้ง ผลจากการประเมินทศวรรษแรกแหงการสาธารณสุขมูลฐานพบปัญหาหลักท่ีบงบอกถึงสัญญาณเพื่อการปรับตัว
ดานการสาธารณสุขมูลฐาน พบวาอาสาสมัครไมไดปฏิบัติงานจริง เนื่องจากไมมีแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และความรูของ
อาสาสมัครไมเพียงพอ เนื่องจากไมมีเวลาไปเขารับการอบรมที่เป็นระยะเวลาการอบรมยาวนานติดตอกัน สงผลใหอาสาสมัครขาด
ความรู ขาดความมั่นใจ และไมรูจะทําอะไรตามบทบาทหนาท่ี 
          กลาวไดวาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 แมวากระทรวงสาธารณสุขจะมีนโยบายใหเจาหนาที่
สาธารณสุขจัดการอบรมและฝึกปฏิบัติใหแกอาสาสมัครใหสอดคลองกับภารกิจที่ตองปฏิบัติ  ซึ่งหลายจังหวัดไดดําเนินการคิด
รูปแบบการจัดการอบรมอาสาสมัครเปน็ของตนเอง แตจังหวัดสวนใหญใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพกําลังคนในระดับพื้นท่ี
นอย ขณะเดียวกันกรม กอง และศูนย์วิชาการในสังกัดสวนกลางเป็นผูกําหนดเปูาหมาย และกลวิธีหรือกิจกรรมการพัฒนา ขาดการ
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มีสวนรวม ขาดความหลากหลาย และขาดความจําเพาะในแตละพื้นที่ เชน การคิดนวัตกรรมที่เป็นลักษณะเบ็ดเสร็จและสงมอบ
พื้นที่ปฏิบัติในลักษณะปูพรม เป็นตน ถึงแมจะมีแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 8 , 9, 10 และ11 แลวก็ตาม แตก็ยังถือวาขาด
การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจรวมกัน โดยอาศัยเง่ือนไขดานเวลาที่จํากัดมากําหนดการทํางาน และ
การใชงบประมาณที่เบ็ดเสร็จเป็นรายกิจกรรมเพียงเพื่อผลักดันใหเกิดผลงานในระยะเวลาสั้น ๆ เทานั้น กิจกรรมดานการ
สาธารณสุขมูลฐานท่ีถูกกําหนดจากภาครัฐจึงไมมีความยั่งยืน และหาเจาภาพที่แทจริงในระดับพื้นท่ีไมได       

ขอบเขตของปัญหา 
         ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญกับปัญหาที่สงผลกระทบตอระบบสุขภาพหลายประการ เชน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร
ที่เขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว รูปแบบของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป ปัญหาสุขภาพจากอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ และภัยสุขภาพ ปัญหาการ
จัดการกําลังคนดานสุขภาพ ปัญหาการบริหารจัดการระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ ปัญหาความรูดานสุขภาพของประชาชนที่ยังไม
เพียงพอในการปูองกันปัจจัยเสี่ยงตาง ๆ เหลานี้ จึงจําเป็นตองวางแผนเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาดานสุขภาพดังกลาว ดังนั้น เพื่อให
การดําเนินงานพัฒนาดานสุขภาพเป็นไปอยางตอเนื่อง และสอดรับกับเปูาหมายยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ในขอ 3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน และขอ 4 ยุทธศาสตร์การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม ซึ่งจะเป็นกลไก
เช่ือมตอเปูาหมายยุทธศาสตร์ดังกลาวใหสามารถนําสูการปฏิบัติอยางเป็นรูปธรรม พรอมทั้งไดยึดกรอบเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(SDGs) การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย 4.0 ประเด็นการปฏิรูปประเทศดานสาธารณสุข ตอไป  
 
วัตถุประสงค์การศึกษา  
          1. เพื่อศึกษาระดับบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตพื้นท่ี อําเภอ
เมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด 
         2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ในเขตพื้นที่ อําเภอ
เมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด โดยจําแนกตามปัจจัยสวนบุคคล 
         3. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน(อสม.) เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ใน
การปฏิบัติงานในเขตพื้นท่ี อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด   
 
สมมติฐานในการศึกษา  
           1. บทบาทหนาที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ที่มีเพศตางกัน มีบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน 
          2. บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ที่มีอายุตางกัน มีบทบาทหนาทีในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  
          3. บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ทีมีระดับการศึกษาตางกัน มีบทบาท
หนาท่ีในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  
           4. บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)  ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตางกัน มีบทบาทในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  
  
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท   
          1. ทฤษฎีบทบาท รุจา ภูไพบูลย์ (2537, หนา 68-76) ไดสรุปโครงสราง และแนวคิดของทฤษฎีบทบาท ไวดังนี้ 
          บทบาท หมายถึง กลุมของพฤติกรรมที่แสดงออกตามบรรทัดฐาน และตามความคาดหวังของสังคมตามสถานภาพของ
บุคคลนั้น ๆ หรือการปฏิบัติบทบาทของบุคคล บทบาทจะถูกนํามาใชเพื่อสิ่งตางๆ ที่ถูกตน และบุคคลอื่นกระทํา คํานิยามเฉพาะที่
เกี่ยวของกับบทบาทที่นํามาใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก พฤติกรรมบทบาท ผูครองบทบาท บทบาทที่คาดหวัง ความสามารถ ในการ
แสดงบทบาท ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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               1.1 พฤติกรรมบทบาท หรือการแสดงบทบาท จะอธิบายถึงสิ่งที่บุคคลแสดงตามบทบาทที่สังคมแวดลอมที่จะหลอ
หลอมพฤติกรรมตามที่สังคมตองการ  ซึ่งกระบวนการที่ทําใหเกิดการแสดงบทบาทที่เหมาะสมเกิดขึ้นไดทั้งในครอบครัว ชุมชนและ
สังคม โดยรวม เป็นการที่บุคคลที่ถูกหลอหลอมพฤติกรรมไดเห็นเป็นแบบอยางบทบาทแลวเกิดการยอมรับ และอยากทําตามทั้ง
ดานบุคลิกภาพ ทัศนคติ การแสดงออกทางอารมณ์ และความสนใจ แสดงถึงการพัฒนา พฤติกรรมบทบาท ซึ่งแสดงใหเห็น
กระบวนการที่บุคคลมีการเห็นแบบอยางการแสดงบทบาทเกิดการยอมรับในบทบาทที่ไดเห็นแบบอยางมา ทําใหบุคคลนั้นเกิดการ
ปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมเลียนแบบ เชน บทบาทที่ถูกคาดหวัง หรือถูกกําหนดในสังคม แบบอยางยอมรับบทบาท บทบาทบุคลิกภาพ
ของบุคคล  ความสามารถ อารมณ์ ทัศนคติ ความสนใจ พฤติกรรมบทบาท หรือการแสดงบทบาท การพัฒนาพฤติกรรมบทบาท 
(รุจา ภูไพบูลย์, 2537, หนา 70) 

1.2 ผูครองบทบาท หมายถึง บุคคลที่เป็นผูถือตําแหนงของบทบาทตามโครงสรางของสังคมดัง เชนสตรีผูเป็นมารดาจะ
เป็นผูครองบทบาทเกี่ยวกับการดูแลครอบครัวดานการจัดหาอาหารการเลี้ยงดูบุตร การดูแลความสะอาดบานเรือนและในปัจจุบัน
รวมถึงการหาเลี้ยงครอบครัวรวมกับสามี 
            1.3 บทบาทที่คาดหวัง หมายถึง บรรทัดฐานท่ีสังคมกําหนดไววาผูที่อยูในตําแหนงนั้น ๆควรจะมีบทบาทอยางไร 
            1.4 คูบทบาท หมายถึง บุคคลที่มีบทบาทตรงขามกับผูครองบทบาท โดยแตละฝุายตองพึ่งพาซึ่งกันและกัน เชน คูสามี
ภรรยาตางเป็นคูบทบาทซึ่งกันและกัน บิดามารดาเป็นคูบทบาทซึ่งกันและกัน รวมถึงคูบทบาทที่แสดงบทบาทเดียวกันก็ได เชน 
พยาบาล 2 คนอาจเป็นคูบทบาทของกันและกัน 
           1.5 ความสามารถในการแสดงบทบาท หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่จะแสดงบทบาทตนไดอยางเหมาะสมตามความ
คาดหวังของสังคม ผูครองบทบาท และคูบทบาทตามบทบาทที่สังคมคาดหวังวาทั้งคูจะปฏิบัติตอกันอยางไร มีการแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองกันและกัน ซึ่งจะมีความสามารถในการแสดงบทบาทเทาใดขึ้นกับวามีการแสดงบทบาทที่คาดหวังไวไดเหมาะสมเพียงใด  

2. ปัญหาในการแสดงบทบาท สามารถแบงไดหลายประเภทโดยวิเคราะห์ตามความคาดหวังในบทบาท ตําแหนงของ
บทบาทในโครงสรางสังคม และความเพียงพอของแหลงประโยชน์ท่ีจะเอื้ออํานวยใหผูครองบทบาทสามารถแสดงไดอยางเหมาะสม  
            2.1 ความครอบคลุมเครือในบทบาท เกิดบทบาทที่สังคมคาดหวังมีความไมชัดเจนเพียงพอที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
สําหรับผูแสดงบทบาท อาจมีสาเหตุจากผูครองบทบาทนั้นมารับบทบาทใหมยังไมรูถึงความคาดหวังที่มีตอบทบาท อาจมีสาเหตุมา
จากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมหรือสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จนทําใหบทบาทที่คาดหวังเปลี่ยนแปลงไป แตไมชัดเจนพอที่จะ
ปฏิบัติไดอยางเหมาะสม และอาจเกิดจากการที่ผูแสดงบทบาทชัดเจนวา มีความคาบเกี่ยวกันอยางไรจะเลือกปฏิบัติบทบาทอยางไร 
เมื่อไร เป็นตน จึงเกิดความคลุมเครือในบทบาทขึ้น 
           2.2 ความขัดแยงในบทบาท ไดแก ความขัดแยงที่เกิดจากการที่ตองทําหลายบทบาทหรือความขัดแยงที่เกิดจากความ
คาดหวังของคนอื่นที่ตองการใหตนปฏิบัติบทบาทที่หลากหลายและความคาดหวังนั้นขัดแยงกัน หรือเกิดจากคานิยมของตนกับ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวของกับบทบาทนั้นขัดแยงกัน 
           2.3 ความคาดหวังในบทบาทมากเกินไป หมายถึง กรณีที่ผูเป็นเจาของบทบาทมีความสามารถที่จะแสดงบทบาทไดระดับ
หนึ่งที่เหมาะสมกับบทบาทแลว แตถูกคาดหวังจากสังคมใหแสดงบทบาทมากเกินกวาที่จะปฏิบัติหรือแสดงบทบาทใหเป็นที่พึง
พอใจในเวลาจํากัด 
           2.4 ความคาดหวังในบทบาทนอยเกินไป หมายถึง สังคมมีความคาดหวังตอบทบาทนั้นนอยกวาความสามารถของผูแสดง
บทบาทหรือผูครองบทบาท 
           2.5 บทบาทไมสอดคลองกัน เป็นภาวะที่ผูเป็นเจาของบทบาทมีทักษะความสามารถไมเหมาะสมกับบทบาทที่ไดรับ
มอบหมายหรือเนื่องจากบุคคลที่เป็นผูครองบทบาทมีทัศนคติและการรับรูไมสอดคลองกับความคาดหวังในบทบาทนั้น ๆ 
            2.6 ความสามารถเกินกวาบทบาท เป็นภาวะที่ผูเป็นเจาของบทบาทมีแรงจูงใจทักษะความรูมากกวาคุณสมบัติที่สังคม
คาดหวัง กอใหเกิดปัญหาทั้งกับตัวผูครองบทบาทที่ตองแสดงบทบาทเองและผูที่เกี่ยวของ ซึ่งเป็นการใชผูที่อยูในบทบาทนอยกวา
ความสามารถของเขาทําใหผูนั้นเกิดความคับของใจได 
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           2.7 ความสามารถนอยกวาบทบาท เกิดเมื่อเจาของบทบาทขาดสิ่งจําเป็นที่จะชวยใหประสบความสําเร็จในการแสดง
บทบาท ไดแก ขาดความตั้งใจ ความรู ความสามารถ ตลอดจนทักษะไมเพียงพอที่จะปฏิบัติบทบาทตามที่ไดรับมอบหมาย  

3. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลตอการแสดงบทบาท อัลพอร์ต (Alport, 1968 อางถึงในรุจา ไพบูลย์, 2537, หนา 76) ได
กลาวถึงองค์ประกอบท่ีทําใหบุคคลแสดงบทบาทไดดีหรือไมนั้น มี 4 ประการ คือ 
           3.1 บทบาทที่สังคมคาดหวังใหบุคคลปฏิบัติสอดคลองกับสถานภาพท่ีบุคคลนั้นดํารงอยู 
           3.2 การรับรูและเขาใจในบทบาทของบุคคลมีความสอดคลองกับสิ่งท่ีสังคมคาดหมายวาบุคคลนั้นจะตองปฏิบัติตาม 
           3.3 บุคคลยอมรับในบทบาท ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพิจารณาเห็นความสําคัญของบทบาทที่ตองกระทํา และทําใหเกิดความขัดแยง
กับความคาดหวังของสังคมนอยท่ีสุด 
           3.4 การปฏิบัติบทบาท จะเกิดขึ้นไดตองอาศัยองค์ประกอบดานความคาดหวังของสังคมตอบทบาท การรับรูและเขาใจใน
บทบาท และการยอมรับบทบาท 

4. ลักษณะของบทบาท วาณีรัตน์ รุงเกียรติกุล (2541, หนา 34) แบงบทบาทไว 2 ลักษณะ คือ 
           4.1 บทบาทอุดมคติ (ideal roles) คือบทบาทของผูดํารงตําแหนงทางสังคมควรจะปฏิบัติซึ่งถูกกําหนดโดยการอบรม 
คําแนะนํา คําสั่งสอน หนาท่ี และความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย 
           4.2 บทบาทที่เป็นจริง (actual roles) คือบทบาทที่ผูดํารงตําแหนงทางสังคม ซึ่งถูกกําหนดโดยผูดํารงตําแหนงทางสังคม
นําเอาบทบาททางอุดมคติไปแปลความเพื่อปฏิบัติตามอํานาจหนาที่นั้น อาจคลายคลึงหรือแตกตางกันไปมากนอยเพียงใด ขึ้นอยู
กับความสามารถใน การแปลความหมาย โดยมีสภาพแวดลอมเป็นท้ังขอจํากัด และสิ่งเกื้อกูลเป็นสําคัญ 
            สรุปไดวา บุคคลใดจะแสดงบทบาทไดดีนั้น ขึ้นอยูกับปัจจัย 4 ประการ คือบทบาทที่สังคมคาดหวังใหปฏิบัตินั้น                  
ตองสอดคลองกับตําแหนงที่บุคคลนั้นดํารงอยู  ตองมีการรับรูเขาใจยอมรับบทบาท มีความสามารถ และความพรอมการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทจึงจะเกิดขึ้นได ทั้งนี้ ผูครองบทบาท คูบทบาท จะตองเกิดการรับรู เขาใจบทบาทอยางสอดคลองกัน ไมขัดแยงกันและ
ตองไมเกิดความขัดแยงในตนเองดวย  
 
แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  
          สําหรับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทของ อสม. นับเป็นพฤติกรรมของมนุษย์อยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ตามขอบเขตของงานที่ไดรับผิดชอบซึ่งจะมีปัจจัยหลายอยางเขามามีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานตามบทบาท
ดังกลาว ดังนั้นจึงจําเป็น ที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจในแนวคิดที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของ อสม. ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้
ก็ไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคคล แนวคิดเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐานแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพดีถวนหนา 
แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นมาของ อสม. และแนวคิดเกี่ยวกับ การสนับสนุนทางสังคมดังนี้ 
          1. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคคล การปฏิบัติงานของบุคคลเป็นพฤติกรรมอยางหนึ่งที่มุงปฏิบัติกิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมายใหสําเร็จ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีความซับซอน และสําคัญมากเนื่องจากการปฏิบัติงาน 
              1.1 ความหมายของการปฏิบัติงาน  ซึ่ง เกษมธิดา สพสมัย (2536, หนา 24) ไดกลาวถึงการปฏิบัติงานวา หมายถึง 
พฤติกรรมที่แสดงออกเป็นความสามารถ โดยการนําความรู ความเขาใจที่มีอยูมาใชในการแกปัญหาตาง ๆ ในสถานการณ์จริงและ
ในชีวิตประจําวันอยางถูกตองเหมาะสมประภาเพ็ญ สุวรรณ กลาวถึงการปฏิบัติงานวาเป็นความสามารถในการแสดงออกของ
รางกายในสถานการณ์หนึ่ง ๆ โดยอาศัยความรู และทัศนคติเป็นองค์ประกอบซึ่งตองอาศัยเวลา และผานกระบวนการตัดสินใจใน
หลายขั้นตอน  สรุปไดวาการปฏิบัติงานเป็นการนําความรู และความเขาใจ ตลอดจนทัศนคติที่มีตองานมาเป็นองค์ประกอบในการ
แสดงเป็นพฤติกรรมออกเป็นความสามารถ เพื่อแกไขปัญหาในสถานการณ์ตาง ๆ สําหรับ อสม. จึงเป็นการนําเอาความรู ความ
เขาใจท่ีไดจากการอบรมในงานสาธารณสุขมูลฐานมาแกปัญหาทางดานสุขภาพอนามัย 
               1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานบุคคล การปฏิบัติงานของแตละคนจะถูก กําหนดโดย 3 สวน ดังนี ้คือ 
                     1.2.1 คุณลักษณะเฉพาะของบุคคล แบงออกเป็น 3 กลุมลักษณะ ดังนี ้
                             1.2.1.1 Demographic Characteristics เป็นลักษณะเกี่ยวกับ อาย ุเพศเชื้อชาติ เผาพันธุ์ 
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                             1.2.1.2 Competency Characteristics เป็นลักษณะที่เกี่ยวกับดานความรูความสามารถ ความถนัด และ
ความชํานาญของบุคคล ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้จะไดมาจากการศึกษาอบรมและจากการสั่งสมประสบการณ์ เป็นคุณลักษณะที่มี
ผลกระทบโดยตรงตอระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน 
                             1.2.1.3 Psychological Characteristics เป็นคุณลักษณะทางดานจิตวิทยาอัน ไดแก ทัศนคติ คานิยม 
การรับรูในเรื่องตาง ๆ รวมทั้งบุคลิกภาพของแตละบุคคลดวย 
                            1.2.2 ระดับความพยายามในการทํางาน (work effort) ซึ่งจะเกิดขึ้นจากการมีแรงจูงใจในการทํางาน               
ซึ่งไดแก ความตองการ แรงผลักดัน อารมณ์ ความรูสึก ความสนใจ ความตั้งใจ รวมทั้งสิ่งจูงใจ จุดประสงค์ ทัศนคติและคานิยม 
เพราะคนที่มีแรงจูงใจในการทํางานสูงจะมีความพยายามในการที่จะอุทิศกําลังกายและกําลังใจใหแกการทํางานมากกวาผูมี
แรงจูงใจในการทํางานต่ํา 
                            1.2.3 แรงสนับสนุนจากองค์การหรือหนวยงาน (organizational support) ไดแกคาตอบแทน ความ
ยุติธรรม การติดตอสื่อสาร ความใจกวางของผูบริหาร และวิธีในการมอบหมายงานซึ่งจะมีผลตอกําลังใจผูปฏิบัติงาน 
         สมยศ นาวีการ (2535 อางถึงใน วรจิตร หนองแก, 2540, หนา 20) ไดกลาวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ
บุคคลไว ดังนี ้

1. ปัจจัยทางดานสถานการณ์ (situation factors) ซึ่งประกอบดวย 
                        1.1 สภาพแวดลอมในการทํางาน ผูบริการจะมีอิทธิพลโดยตรงตอปัจจัยนี้ 
                        1.2 อุปกรณ์และวัตถุดิบที่ใชในการดําเนินงาน รวมทั้งผูปฏิบัติงานดวย 

2. การรับรูทางดานบทบาท (role perception) หมายถึง แนวทางที่บุคคลใหความหมายของเขาประเภทของกําลังความ
พยายามที่เขาเชื่อวามีความสําคัญตอผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ  

3. ความสามารถและทักษะ (ability and skills) โดยมีความสามารถเป็นลักษณะของบุคคล และทักษะ หมายถึง ระดับความ
เช่ียวชาญในงานเฉพาะอยาง ความสามารถจะมีความสัมพันธ์กับทักษะบุคคลที่มีความสามารถเบื้องตนเฉพาะอยางจะเรียนรูทักษะที่
เกี่ยวพันไดดีกวากระบวนการจูงใจ (the motivation process) การจูงใจอาจนับไดวาเป็นปัจจัยที่เป็นตัวกําหนดการปฏิบัติการของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง การทํางานของมนุษย์ (job performance) ขึ้นอยูกับสิ่งสําคัญสองประการคือ แรงจูงใจ (motivation) และ
ความสามารถ (ability) ซึ่งแรงจูงใจ และความสามารถเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์ โดยแรงจูงใจจะขึ้นอยูกับความตองการของ
บุคคล ความตองการเป็นผลของสภาพทางกาย (physical condition) สวนความสามารถของมนุษย์เป็นผลมาจากสิ่ง 3 ประการ คือ 
ความสามารถดานสติปัญญา ประสบการณ์ การศึกษา และการฝึกอบรม การทํางานของบุคคลอยูภายใตอิทธิพลหลายประการดวยกัน
แตละคนมีความแตกตางกัน ทํางานไมเหมือนกัน อยางไรก็ตาม คนเราไมสามารถทํางานไดเหนือความสามารถของตน  
            1.3 วิธีวัดการปฏิบัติงานของบุคคลเนื่องจากการปฏิบัติงานของบุคคลเป็นพฤติกรรมอยางหนึ่งที่ไดมีการแสดงออกใหเห็น 
และสามารถวัดไดดวยการกําหนดเป็นตัวเลขมีการพิจารณาตามเกณฑ์ตาง ๆ โดยการแบงประเภทของพฤติกรรม จัดอันดับของ
พฤติกรรม ตลอดจนการเทียบ อัตราสวนของพฤติกรรม ซึง่สามารถท่ีจะแบงการวัดพฤติกรรมออกเป็น 2 วิธีใหญ ๆ ดังนี ้
                  1.3.1 วิธีวัดโดยวิธีอัตนัย (subject metrhod) หมายถึง การกําหนดตัวเลขใหกับพฤติกรรมโดยอาศัยความรูสึกเป็น
เกณฑ์ การกําหนดคําตอบหรือตัวเลขมิไดเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป แตจะเป็นไปตามความรูสึกของผูสังเกตแตละคนไมถือวาเป็น
การตอบผิดหรือถูกมีมาตราวัดเป็นระดับ 4 ระดับคือ มาตราจัดประเภทจัดอันดับอันตรภาค และอัตราสวน 
                  1.3.2 การวัดโดยวิธีปรนัย (object method) หมายถึง การกําหนดตัวเลขใหกับพฤติกรรมตามหลักเกณฑ์ภายนอก
ที่แนนอน ไมวาจะกําหนดโดยใครก็ไดเหมือนกันหมด ซึ่งสามารถแบงเป็น 4 วิธี คือ การวัดความถี่ วัดเวลา วัดความแรง และวัด
ระยะทาง 

จากแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคคลขางตน ทําใหทราบวาการปฏิบัติงานของบุคคลนั้นมีปัจจัยหลายอยาง ไดแก 
ลักษณะสวนบุคคล สภาพทางกาย สภาพทางสังคม ประวัติ และประสบการณ์ในอดีต การศึกษา ความรู ความสามารถ ตลอดจน
สถานการณ์แวดลอมตาง ๆ ที่เขามาเกี่ยวของ เชน การสนับสนุนจากองค์การหนวยงาน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดนําไปกําหนดเป็น
กลุมปัจจัยที่จะศึกษาการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ( อสม.)  คือ ปัจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล ซึ่ง
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ประกอบดวยตัวแปร ดาน การศึกษา อาชีพ วิธีการเขาสูตําแหนง ประสบการณ์เดิมทางดานสาธารณสุข ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
และปัจจัยดานการสนับสนุน ไดแก การสนับสนุนจากเจาหนาที ่โดยวัดการปฏิบัติงานออกมาเป็นความถี่ของจํานวนครั้งที่ปฏิบัติงาน 
แลวใหคาคะแนนตามจํานวนครั้งที่ปฏิบัติงานมาพิจารณาแบงเกณฑ์ตามปริมาณงานที่ทํากิจกรรมนั้น ๆ เป็นระดับต่ํา ปานกลาง และ
ระดับสูง 

แนวคิดเกี่ยวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 ความหมาย 
         อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) คือ บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชาวบานในแตละกลุมบานและไดรับการ
อบรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยมีบทบาทหนาที่สําคัญในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมสุขภาพ
อนามัย (change  agents) การสื่อขาวสาธารณสุข การแนะนําเผยแพรความรู การวางแผนและประสานกิจกรรมการพัฒนา
สาธารณสุขตลอดจนใหการบริการสาธารณสุขดานตาง ๆ เชน การสงเสริมสุขภาพ การเฝูาระวังและปูองกันโรค การชวยเหลือและ
รักษาพยาบาลขั้นตน โดยใชยา และเวชภัณฑ์ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด การปฐมพยาบาลเบื้องตน การสงตอ
ผูปุวยไปรับบริการฟื้นฟูสภาพ และจัดกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานในหมูบาน / ชุมชน 

แนวคิดของการสาธารณสุขมูลฐาน 
สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน (2529) ไดใหความหมายวา ‛การสาธารณสุขมูลฐาน“ เป็นกลวิธีทาง

สาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นจากระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ ซึ่งมีอยูในระดับตําบลและหมูบานการสาธารณสุขเป็นวิธีการใหบริการ
สาธารณสุขท่ีผสมผสานท้ังทาง ดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปูองกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ ที่ดําเนินการโดย
ประชาชนเอง ซึ่งประชาชนตองมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน และประเมินผล โดยไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐในดาน
วิชาการ ขอมูลขาวสาร การใหการศึกษา ฝึกอบรม และระบบการสงตอผูปุวย โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นเป็นหลัก“ 

วรเดช จันทศร (2532) ไดนิยามความหมายของ การสาธารณสุขมูลฐาน ไววา ‛การสาธารณสุขมูลฐาน เป็นสวนท่ีเพิ่มขึ้น
จากระบบบริการของรัฐ โดยที่กระทรวงสาธารณสุขไดผลักดันใหกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานไดขยายตัวอยางรวดเร็วครอบคลุม
พื้นที่เกี่ยวกับท่ัวประเทศไดแก การมีสวนรวมของประชาชน การจัดสรางระบบบริการสาธารณสุขพ้ืนฐาน (basic health service) 
การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแกปัญหาสุขภาพของชุมชน (appropriate technology) และการพัฒนาแบบผสมผสานที่ใช
วิธีการประสานงานระหวางสาขาอ่ืน ๆ ดวย (intersectional collaboration)“ 
         สรุปแลว ‛การสาธารณสุขมูลฐาน“ หมายถึง กลวิธีการสาธารณสุขท่ีเพิ่มขึ้นจากระบบบริการสาธารณสุขของรัฐที่มีอยูแลว 
ซึ่งเป็นกลวิธีที่จัดใหมีขึ้นในระดับตําบล และหมูบาน การที่จะสงเสริมสุขภาพ การควบคุมปูองกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ โดยที่รัฐ
จะสนับสนุนในดานวิชาการขอมูลขาวสารการใหการศึกษาและฝึกอบรม ตลอดจนการจัดใหมีระบบสงตอผูปุวย โดยมุงเนนการใช
ทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นเป็นหลักสํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน (2534, หนา 15) ไดกําหนดใหความสําคัญของการ
จัดตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน    

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสุขภาพภาคประชาชน 
การมี ‛สุขภาพดี“ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ และเป็นจุดมุงหมายทางสังคมที่ยอมรบักันทั่วโลก มนุษย์ทุกคนไมวาจะ

มีความแตกตางกันทางเช้ือชาติ ศาสนา ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม หรือความเช่ือถือทางการเมือง ยอมมีสิทธิที่จะไดรับความ
คุมครองใหมี ‛สุขภาพดี“อันหมายถึง การมีสภาวะความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งรางกายและจิตใจ ซึ่งมิใชเพียงปราศจากโรคหรือไมมี
ความพิการเทานั้น แตหมายถึงการมีชีวิตอยูในสังคมอยางดีดวยในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 30 พ.ศ. 2520 ของ
องค์การอนามัยโลก ประเทศภาคีสมาชิก ไดมีมติให ‛สุขภาพดีถวนหนา“ หรือ ‛health for all“ เป็นเปูาหมายหลักทางสังคม
และจากผลการประชุมใหญที่เมืองอัลมา อตา (Alma Ata) ประเทศรัสเชีย ไดมีขอตกลงระบุให‛การสาธารณสุขมูลฐาน“ หรือ 
‛primary health care“ เป็นกลวิธีหลักที่จะชวยใหบรรลุถึงเปูาหมายการมีสุขภาพดีถวนหนา และเรียกรองใหทุกชาติสนับสนุน
งานสาธารณสุขมูลฐานอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยผสมผสานไปกับการพัฒนาทุกสาขาท้ังในระดับชุมชน และระดับชาติทั้งภาครัฐ
และเอกชน (กระทรวงสาธารณสุข, 2535, หนา 3) เนื่องจากพบวาประมาณ 3 ใน 4ของพลเมืองโลก ยังไมมีโอกาสเขาถึงบริการ
ทางดานสาธารณสุขที่เหมาะสม และในประเทศที่กําลังพัฒนายังมีคนตายดวยโรคติดตอ ซึ่งบางโรคสามารถปูองกันได อัตราการ
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ตายของทารกยังอยูในระดับสูง และยังมีจํานวนประชาชนอีกจํานวนลานที่ตองมีชีวิตอยูอยางแรนแคนหรือทุกพลภาพ  อัน
เนื่องมาจากการขาดสารอาหารและโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ (กระทรวงสาธารณสุข, 2527, หนา 1)  

แนวความคิดเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม 
แรงสนับสนุนทางสังคม (social support) กลวิธีแรงสนับสนุนทางสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาทางดานจิตวิทยา

สังคม พบวา การตัดสินใจสวนใหญของคนนั้นจะขึ้นอยูกับอิทธิพลของบุคคลซึ่งมีความสําคัญและมีอํานาจเหนือกวาตัวเราอยู
ตลอดเวลา แรงสนับสนุนทางสังคมหมายถึง สิ่งที ่‛ผูรับแรงสนับสนุน“ ไดรับความชวยเหลือดานขอมูลขาวสารวัสดุสิ่งของหรือการ
สนับสนุนดานจิตใจจากผูใหการสนับสนุน ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุมคนแลวมีผลทําใหผูรับไดปฏิบัติไปในทิศทางที่ผูรูตองการ ซึ่ง
แรงสนับสนุนทางสังคมมีบทบาทตอพฤติกรรมอนามัยของคนทั้งทางดานสุขภาพกาย  สุขภาพจิต การปูองกันโรค การสงเสริม
สุขภาพ และการปฏิบัติตามคําแนะนําของบุคลากรสาธารณสุขอาจ หมายถึงเครือขายของการปฏิสัมพันธ์กัน และรวมถึงหนาที่ของ
เครือขายสังคมนั้น ๆ วามีหนาที่ชวยสนับสนุนทางดานจิตใจ ความหวงใย ความรัก วัตถุสิ่งของและการแลกเปลี่ยนขาวสาร แรง
สนับสนุนทางสังคมอาจเป็นบุคคลในครอบครัว เชน สามี ภรรยา ญาติพี่นอง เพื่อนบาน เพื่อนรวมงานหรือเจาหนาที่สาธารณสุข 

หลักการที่สําคัญของการสนับสนุนทางสังคม 
 1. จะตองมีการติดตอสื่อสารระหวางผูให และผูรับแรงสนับสนุน 
 2. ลักษณะของการติดตอสัมพันธ์น้ันจะตองประกอบไปดวย 
  2.1 ขอมูลขาวสารที่มีลักษณะที่ทําให ‛ผูรับ“ เชื่อวามีคนสนใจ เอาใจใส มีความรัก และความหวังดีในคนอยาง
จริงใจ 
  2.2 ขอมูลขาวสารนั้นเป็นขาวท่ีทีลักษณะทําให ‛ผูรับ“ รูสึกวาตนเองมีคุณคาและเป็นท่ียอมรับในสังคม 
  2.3 ขอมูลขาวสารมีลักษณะที่ ‛ผูรับ“ เชื่อวาเขาเป็นสวนหนึ่งของสังคม และมีประโยชน์ 
 3. ปัจจัยนําเขาของการสนับสนุนทางสังคม อาจอยูในรูปของขาวสาร วัสดุสิ่งของทางดานจิตใจ 
 4. จะตองชวยใหผูรับไดบรรลุถึงจดุมุงหมายที่เขาตองการ ในทีน้ี คือ การมีสุขภาพอนามัยด ีประเภท  
  4.1 แรงสนับสนุนทางดานอารมณ ์(emotion support) คือการใหความรัก เอาใจใสยกยอง ใหความไววางใจ 
หวงใย รับฟังความคิดเห็น การยอมรับ เห็นคุณคา เป็นสวนหน่ึงของสังคม 
  4.2 แรงสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลขาวสาร (information support) คือการใหการสนับสนุนดานขอมูล 
ขาวสาร การใหคําแนะนํา ตักเตือน ปรึกษา 
  4.3 แรงสนับสนุนทางสังคมเครื่องมือหรือสิ่งของ (instrumental support) คือการเลือกเครื่องมือวิจัยเพื่อ
ศึกษาปรากฏการณ์ 
  4.4 แรงสนับสนุนโดยการใหการประเมิน (appraisal support) คือการใหขอมูลยอนกลับ การเห็นพอง การ
ยอมรับในสิ่งท่ีคนอ่ืนแสดงออก เป็นตน 
 
วิธีดําเนินการศึกษา 
          การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาแบบเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา  ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 279 คน จาก 48 หมูบานใน 4 เทศบาลตําบล (ขอมูลสาธารณสุขอําเภอ
เมยวดี , กุมภาพันธ์ 2563 ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง การวิเคราะห์ขอมูล ผูศึกษาไดดําเนินการวิเคราะห์ขอมูลโดยใช
คอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป โดยทําการวิเคราะห์ตามลําดับขั้นตอน และใชสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอย
ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ทดสอบสมมติฐาน เปรียบเทียบบทบาทการ
ปฏิบัติหนาท่ีของกลุมตัวอยางจําแนกตามปัจจัยสวนบุคคล ใช t-test และ F-test  (one way ANOVA) และทดสอบความแตกตาง
เป็นรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟุ (Scheffe/)  
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สรุปผลการศึกษา 
     ผลการศึกษาพบวา 

1. การสนับสนุนทางสังคมและจากเจาหนาที่สาธารณสุข ในภาพรวมรายดานอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (µ =3.39) 
เมื่อพิจารณารายดานโดยเรยีงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานขอมูลขาวสารอยูในระดบัมาก คาเฉลี่ย (µ =3.52) ดานอารมณ์อยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย (µ =3.51) ดานเครื่องมืออยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (µ =3.47) ดานการใหการประเมินอยูในระดับปาน
กลาง คาเฉลี่ย (µ =3.44) ตามลําดับ  

2. บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสขุ (อสม.) ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมยวดี  จังหวัดรอยเอ็ด รายดาน
โดยรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย (µ=3.40) เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ลําดับที่ 1. ดาน
สงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (µ=3.49) รองลงมาไดแกดานสภาพการฟื้นฟูสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 
(µ =3.49) ดานการรักษาพยาบาล อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (µ=3.49) และดานปูองกันโรคอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (µ 
=3.39) ตามลําดับ  
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการสรุปผลการศึกษาจากศึกษาเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบาน 
(อสม.) ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด  ซึ่งผูศึกษาขอนําผลสรุป มาอภิปรายผล ตามลําดับ ดังนี้               

1.การสนับสนุนทางสังคมและจากเจาหนาที่สาธารณสุข ในภาพรวมรายดานอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (µ =3.39) 
เรียงลําดับจากมากไปหานอยดังนี้ ดานขอมูลขาวสาร คาเฉลี่ย (µ =3.52) ดานอารมณ์ คาเฉลี่ย (µ =3.51) ดานเครื่องมือ คาเฉลี่ย 
(µ =3.47) ดานการใหการประเมิน คาเฉลี่ย (µ =3.44) ตามลําดับ ทีผลการศึกษาออกมาเชนนี้ เนื่องจากการทํางานจะใหบรรลุผล
ตามเปูาหมาย และที่จะทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขดําเนินงานได ก็ตองไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาที่สาธารณสุข
อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง เชน สังคมและเจาหนาที่ของรัฐ ท้ังที่เป็นผูนําของชุมชน และหมูบาน ใหความสําคัญและการสนับสนุน
กับบทบาทหนาที่ของ อสม. ไมวาจะเป็นทางดานขอมูลขาวสาร กําลังใจ เครื่องไมเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ ยุคนธ์ ชุติปัญญะบุตร (2546) เรื่องปัจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ อสม. ในเขตอําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาที่สาธารณสุข มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) ซึ่งจะอภิปรายผลในแตละดาน ดังนี้   

1.1 ดานขอมูลขาวสารโดยภาพรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (µ =3.67) เมื่อพิจารณารายขอโดย เรียงลําดับจากมากไปหา
นอยดังนี้ ลําดับท่ี 1.เจาหนาที่สาธารณสุขไดจัดอบรมความรูดานสุขภาพใหกับกลุม อสม.สม่ําเสมอรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (µ 
=3.81) รองลงมาไดแกเจาหนาที่สาธารณสุขไดเรียกประชุมเพื่อหาแนวทางแกไขบทบาทของการปฏิบัติงานรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย (µ =3.74) เจาหนาที่สาธารณสุขไดซักถามหรือใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานเสมอรวมอยูในระดับมากคาเฉลี่ย (µ =3.67) และ
เจาหนาที่สาธารณสุขไดแจกเอกสารและคูมือการปฏิบัติงานหลังการอบทุครั้งอยูในระดับปานกลาง (µ =3.66) ตามลําดับ ท่ีผล
การศึกษาออกมาเชนเนื่องจากเจาหนาที่สาธารณสุขไดซักถามหรือใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานเสมอ สอดคลองกับการศึกษาของของ 
เกษมธิดา สพสมัย (2536) เรื่องการปฏิบัติงานตามบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานของเจาหนาที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบงาน
ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ระดับตําบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา อายุมีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทในการ
สนับสนุนการดําเนินงานของเจาหนาที่สาธารณสุข หรือไมก็ตองหารายไดจุนเจือครอบครัวโดยเฉพาะในสภาวะปัจจุบันนี้   

1.2 ดานอารมณ์ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย (µ =3.40) เมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยดังนี้ ลําดับท่ี 1. เจาหนาที่สาธารณสุขไดยอมรับในความรูความสามารถและใหเกียรติทานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (µ =3.54) 
รองลงมาไดแก เจาหนาที่สาธารณสุขไดใหการบริการ และใหกําลังใจอยางดีเมื่อทานเจ็บปุวยอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (µ 
=3.49) เจาหนาที่สาธารณสุขไดแสดงความหวงใยและเปิดโอกาสใหระบายความกังวล สอดคลองกับงานวิจัยของ ยุคนธ์ ชุติปัญญะ
บุตร (2546) เรื่องปัจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตอําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
พบวา แรงสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาที่สาธารณสุข มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุข  
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1.3 ดานเครื่องมือโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (µ =3.38) เมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอยดังนี้ ลําดับที่ 1.มีเอกสารและคูมือในการปฏบิัติงานท่ีจําเป็นให อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (µ =3.57) รองลงมา มีภาพเอกชน
และประชาชนบริจาคเครื่องมือเครื่องใชที่จําเป็นในการปฏิบัติงานใหอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (µ =3.51)  เจาหนาที่สาธารณสุขได
จัดหาเครื่องมือท่ีจําเป็นให คาเฉลี่ยอยูในระดับมากปานกลาง (µ =3.44) และมีงบประมาณในการสนับสนุนที่เพียงพอ อยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉลี่ย (µ =3.00) ตามลําดับ สอดคลองกับการศึกษาของ  สุรัตน์ อยูยอด (2544) ศึกษาเรื่องความสามารถของ
อาสาสมัครสาธารณสุขในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน อําเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกําแพงเพชร พบวาตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กับความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดําเนินงานสาธารณสุขมูลฐาน  คือประสบการณ์การทํางานดาน
พัฒนาชุมชน การไดรับการอบรมใหความรูตอเนื่อง การศึกษาดูงานดานสาธารณสุขการไดรับขอมูลขาวสารดานสาธารณสุข การ
ยอมรับจากสังคม และการมีสวนรวมของชุมชน 

1.4 ดานการใหการประเมินโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (µ =3.49) เมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอยดังนี ้ ลําดับที่ 1.เจาหนาที่สาธารณสุขไดบอกผลการปฏิบัติงานของทานเป็นระยะ ๆ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (µ =3.52) 
รองลงมาประชาชนใหการยอมรับ และช่ืนชมในการปฏิบัติงานของทานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (µ =3.51) การคัดเลือกและการสรรหา 
อสม.ตรงกับความตองการของสายงานตามมาตรฐานที่สาธารณสุขรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (µ =3.47) และเจาหนาที่
สาธารณสุขไดประเมินการปฏิบัติงานของทานดวยความโปรงใสและยุติธรรมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (µ =3.44) ตามลําดับ ซึ่งไม
สอดคลองกับการศึกษาของ ยุคนธ์ ชุติปัญญะบุตร (2546) เรื่องปัจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของ อสม. ในเขต
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง พบวาวิธีการคัดเลือกมาเป็น อสม. ไมมีผลตอการปฏิบัตงานตามบทบาทหนาที่ของ อสม. นอกจากนี้การ
สนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาที่สาธารณสุข โดยภาพรวมอยูในระดับ สูง เมื่อวิเคราะห์รายดานพบวา อสม. ไดรับแรงสนับสนุนทาง
สังคมในระดับสูงทั้ง 4 ดาน คือ ดานขอมูลขาวสาร ดานอารมณ์ ดานวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และดานการใหการประเมิน ทั้งนี้การที่
จะทําใหอาสาสมัครสาธารณสุขดําเนินงานไดก็ตองไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากเจาหนาที่สาธารณสุขอยางสม่ําเสมอ  
 2. บทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด รายดาน
โดยรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย (µ=3.40) เมื่อพิจารณารายดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ลําดับที่ 1. ดาน
สงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (µ=3.49) รองลงมาไดแกดานสภาพการฟื้นฟูสุขภาพ คาเฉลี่ย (µ =3.49) ดานการ
รักษาพยาบาล คาเฉลี่ย (µ=3.49) และดานปูองกันโรค คาเฉลี่ย (µ =3.39) ตามลําดับ ที่ผลการศึกษาออกมาเชนนี้ สะทอนใหเห็น
ภาพอาสาสมัครสาธารณสุขสวนใหญเป็นเพศหญิง อายุมากกวา 30 ปีขึ้นไป โดยเฉลี่ย 40 ปี ซึ่งอยูในวัยกลางคน และวัยทํางาน
ตองรับผิดชอบตอครอบครัว อาจทําใหขาดความกระตื้อรื้อรนในการปฏิบัติงานสาธารณะที่เนนในเรื่องจิตอาสา  ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ เกษมธิดา สพสมัย (2536) เรื่องการปฏิบัติงานตามบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุข
ที่รับผิดชอบงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) ระดับตําบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวา อายุมีผลตอการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินงานของเจาหนาท่ีสาธารณสุข หรือไมก็ตองหารายไดจุนเจือครอบครัวโดยเฉพาะ
ในสภาวะปัจจุบันน้ีเศรษฐกิจผันผวนมากจากการศึกษาพบวาสถานการณ์ใชจายในครอบครัวของอาสาสมัครสาธารณสุขไมเพียงพอ
รอยละ 67.00 ทําใหเกิดภาวะตึงเครียดกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง จึง ไมสนใจสังคม
ภายนอก ไมมีเวลาพอที่จะทํางานดานนี้ ความรวมมือในสังคมและชุมชนก็มีนอยเป็นตน  ซึ่งจะอภิปรายผลในแตดาน ดังนี้ 
 2.1 ดานการสงเสริมสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย (µ=3.49) เมื่อพิจารณารายขอ โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย ดังนี้ ลําดับที่ 1. ทานนําความรูดานสาธารณสุขออกเผยแพรทางเสียงตามหรือกระจายขาว คาเฉลี่ย (µ=3.52) 
รองลงมาไดแก ทานช่ังน้ําหนักเด็ก 0-5 ปี บันทึกเปรียบเทียบภาวการณ์ขาดสารอาหารคาเฉลี่ย (µ=3.51) ทานจัดกิจกรรมการออก
กําลังกายแกประชาชนในชุมชน คาเฉลี่ย (µ=3.47) และทานจัดมุมใหความรูเผยแพรขอมูลขาวสารที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
คาเฉลี่ย (µ=3.44) ตามลําดับ ที่ผลการศึกษาออกมาเชนนี้ สะทอนใหเห็นภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ในเขต
พื้นที่อําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด ซึ่งถือไดวาใชไดในระดับหนึ่ง แตยังตองพึ่งพาทางภาครัฐชวยสนับสนุนในเรื่องอื่นๆ อีกมาก ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของ แสงจันทร์ ศรีทะวงษ์ (2540) ศึกษาเรื่องปัจจัยสูความสําเร็จในการดําเนินงานศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน
โดยอาสาสมัครสาธารณสุขในจังหวัดรอยเอ็ดความสัมพันธ์ระหวางปัจจัยตาง ๆ กับผลการดําเนินงานทั้ง 14 องค์ประกอบของงาน 
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อสม. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุดคือ ปัจจัยดานการสนับสนุนการทํางานของ อสม. ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กันมาก
ที่สุดคือ ปัจจัยดานการสนับสนุนการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม)   
 2.2 ดานการปูองกันโรค โดยรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย (µ=3.40) เมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอย ดังนี้ ลําดับที่ 1.ตรวจวัดความดันโลหิตและตรวจหาน้ําตาลในปัสสาวะแกประชาชนเพื่อดูโรคความดันโลหิตสูงและ
โรคเบาหวาน คาเฉลี่ย (µ=3.54) รองลงมาไดแกดาน รวมมือกับเจาหนาที่สาธารณสุขประชุมแกไขปัญหาโรคติดตอในชุมชน 
คาเฉลี่ย (µ=3.49) ใหความรูเรื่องโรคเอดส์แกประชาชนในเรื่องการติดตอ คาเฉลี่ย (µ=3.33)  และแจงขาวการเกิดโรคใหเจาหนาท่ี
สาธารณสุขทราบโดยเร็ว คาเฉลี่ย (µ=3.21)  ตามลําดับ ที่ผลการศึกษาออกมาเชนนี้ แสดงใหถึงเห็นความเอาใจใสในการทํางาน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีไดรับการอม และมีประสบการณ์เป็นพื้นในการปูองกันโรค สอดคลองกับงานวิจัยของ รจิตร หนองแก 
(2540) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธพิลตอการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ใน
จังหวัดขอนแกน พบวาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐาน ไดแก ประสบการณ์เดิมดานสาธารณสุข 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในตําแหนง ทัศนคติตอบทบาท ความคาดหวัง การไดรับขาวสารทางดานสุขภาพ การสนับสนุนจาก
ครอบครัว และการสนับสนุนจากชุมชน 
 2.3 ดานการรักษาพยาบาล โดยรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย (µ=3.49) เมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ลําดับที่ 1 ไดแกจัดหายาสามัญประจําบานเพื่อใหการรักษาเบื้องตันแกประชาชน คาเฉลี่ย (µ=3.52) รองลงมา
ไดแก ใหการปฐมพยาบาลเกี่ยวกับบาดแผล เป็นลม สุนัขกัด ไฟไหม น้ํารอนลวก คาเฉลี่ย (µ=3.51) สงผูปุวยไปรักษาตอหรือ
แนะนําใหไปรักษาท่ีโรงพยาบาล คาเฉลี่ย (µ=3.47 และ ใหการชวยเหลือรักษาพยาบาลตามอาการในเรื่องการเช็ดตัวลดไขการทํา
น้ําเกลือแรใหดื่มในโรคอุจจาระรวงอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (µ=3.44 ตามลําดับ ท่ีผลการศึกษาออกมาเชนนี้ แสดงใหเห็นถึง
ความเอาใจใสในการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขที่ไดรับการอมเบื้องตนเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และมีประสบการณ์เป็น
พื้นฐานในการรักษาพยาบาล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุนี พิพิธโกศลวงศ์ และนัธมน เฉียบแหลม (2545) ไดศึกษาเรื่อง
สาธารณสุขมูลฐานชุมชนกับการพึงพาตนเองทางสุขภาพของประชาชนจังหวัดระยอง  พบวาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ปฏิบัติงาน ไดแก ทักษะในการใหบริการ ความรูในการปฏิบัติงาน และการนิเทศของเจาหนาท่ีดวย 

2.4 ดานการฟื้นฟูสุขภาพ โดยรวมอยูในระดับปานกลางคาเฉลี่ย (µ=3.49) เมื่อพิจารณารายขอโดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอย ดังนี้ ลําดับที่ 1 ไดแกแนะนําประชาชนใหยอมรับสงสาร เห็นใจชวยเหลือ และดูแลผูติดเช้ือเอดส์ใน คาเฉลี่ย (µ=3.52) 
รองลงมาสงผูปุวยไปรักษาตอหรือแนะนําใหไปรักษาที่โรงพยาล คาเฉลี่ย (µ=3.51) ติดตามดูแลผูปุวยที่ไดรับการสงตอจากสถาน
บริการดานสาธารณสุขอยูใน คาเฉลี่ย (µ=3.49) และใหการชวยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพ แกผูปุวยอัมพาต ผูพิการ และปัญญา
ออน คาเฉลี่ย (µ=3.49) ตามลําดับ ซึ่งผลการการศึกษาออกมาเชนน้ีแสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขและบงบอกถึงตัวช้ีวัดถึงความเป็นผูมีจิตอาสา ที่จะดูแลหมูบานชุมชนใหมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ซึ่ง   สอดคลองกับ
งานวิจัยของ เกรียงศักดิ์ กําเนิดกาญจน์ (2541) ไดศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อบรรลุ
การมีสุขภาพดีถวนหนา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบวา ปัจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของ อสม. ไดแก ความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาท่ี ความมั่นใจในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม การสนับสนุนจากเจาหนาท่ีเป็นตน 

    
ข้อเสนอแนะ  

จากการสรุปผล อภิปรายผล การศึกษาการเรื่องบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) ในเขตพื้นท่ีอําเภอเมยวดี จังหวัดรอยเอ็ด ในครั้งนี้ ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ขอเสนอแนะจากผลศึกษาในการนําไปใช เกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนจากสังคม และเจาหนาท่ีสาธารณสุข 
1.1 ดานขอมูลขาวสาร เจาหนาท่ีสาธารณสุข ควรแจกเอกสารและคูมือการปฏิบัติงานหลังการอบรมทุกครั้ง  
1.2 ดานอารมณ์ เจาหนาที่สาธารณสุข ควรใหการบริการ และใหกําลังใจแสดงความหวงใยและเปิดโอกาสให

ระบายความกังวลใหมากกวาเดิม  
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1.3 ดานเครื่องมือ เจาหนาที่สาธารณสุขควรจัดหาเครื่องมือที่จําเป็นให และมีงบประมาณในการสนับสนุนที่
เพียงพอมากกวาท่ีเป็นอยู  

1.4 ดานการใหการประเมินเจาหนาที่สาธารณสุข ควรประเมินการปฏิบัติงานของทานดวยความโปรงใสและ
ยุติธรรมเดิม         

2. ขอเสนอแนะในการนําไปใช เกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  
                       2.1 ดานการสงเสริมสุขภาพ ควรจัดมุมใหความรู และเผยแพรขอมูลขาวสารที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
เพิ่มมากข้ึน 

2.2 ดานปูองกันโรค ควรแจงขาวการเกิดโรคใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขทราบโดยเร็วกวาเดิม 
2.3 ดานการรักษาพยาบาล ควรการชวยเหลือรักษาพยาบาลเบื้องตนตามอาการ เชน ในเรื่องการเช็ดตัวลดไข 

และการทําน้ําเกลือแรใหดื่มในโรคอุจจาระรวงใหเร็วยิ่งขึ้น  
2.4 ดานการฟื้นฟูสุขภาพใหการชวยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพ แกผูปุวยอัมพาต ผูพิการ และปัญญาออน ให

มากยิ่งข้ึน 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
        1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานสาธารณสุขมูลฐานเพื่อนํามาวิเคราะห์  ปรับปรุง
แกไข กอใหเกิดประโยชน์ตองานสาธารณสุขตอไป          
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปาก

เกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ บุคลากร เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวนทั้งสิ้น 205 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใช
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูลโดยใหผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ตรวจสอบความสมบูรณ์แบบสอบถาม และนําขอมูล
ไปวิเคราะห์ขอมูล โดยแบบสอบถามสวนที่ 1 ใชการวิเคราะห์ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยความถี่รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสอบถามสวนที่ 2 ใชการวิเคราะห์ขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน ใชมาตรวัดแบบประมาณคา มาตรวัดแบบลิเคิร์ท  

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเป็นเพศหญิง สวนใหญมีอายุ 36 –45 ปี สวนใหญมีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี เมื่อจําแนกเป็นรายดานผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญและมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุดเรียงลําดับ คือ หลักนิติธรรม 
รองลงมาคือ หลักคุณธรรม ลําดับที่สาม คือ หลักความโปรงใส ลําดับที่สี่ คือ หลักการมีสวนรวม ลําดับที่หา คือ หลักความคุมคา  
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ หลักความรับผิดชอบ  

 

คําสําคัญ : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 
Abstract 

The purpose of this research was to study the level of administration according to good governance 
principles of Pak Kret Municipality. Pak Kret District Nonthaburi Province. The population used for this research 
is personnel who working at Pak Kret Municipality  Pak Kret District Nonthaburi Province total 205 people 

This research is quantitative research. In the nature of survey research By using questionnaires as a tool for 
data collection by respondents themselves. Checking questionnaire integrity and analyze  data. The questionnaire, 
part 1 is data analysis with descriptive statistics. Consisting of frequency, percentage, mean, standard deviation. The 
second part questionnaire analysis data with inferential statistics. The estimate values with Likert gauge 

The study found that:  Most of the respondents are female. Most of aged  36-45 years, Most of 
education have bachelor degrees. When classified in each aspect, respondents value and have the highest to 
lowest .The first is  in order of the rule of law and followed by the moral principle, the third is the principle 
of transparency, the fourth is the participation principle, the fifth is the principle of value And the lowest is 
responsibility principle 
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บทนํา 
 องค์กรปกครองสวนทองถิ่นเป็นหนวยงานพื้นฐานในทองถิ่นซึ่งอยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุดมีภารกิจในการที่จะตอง
จัดบริการสาธารณะที่จําเป็นใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนองค์กรปกครองสวนทองถิ่นเป็นสวนหนึ่งของภาครัฐมี
ฐานะเป็นนิติบุคคลมีหนาที่ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญพ. ศ. 2550 มาตรา 283 ซึ่งระบุวา‛ องค์กรปกครองสวนทองถิ่นยอมมีอํานาจ
หนาที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทองถิ่นและยอมมีความเป็นอิสระในการ
กําหนดนโยบายการบริหารการจัดบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคลการเงินและการคลังและมีอํานาจหนาที่ของตนโดยเฉพาะ
โดยตองคํานึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ โดยมีการใชตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดว ยการ
สรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ด ีพ.ศ.2542 เนื่องจากจะทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลตั้ง
มั่นอยูบนหลักการบริหารงานที่เที่ยงธรรมสุจริตโปรงใสตรวจสอบไดมีจิตสํานึกในการทํางานมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ไดกระทํา
พรอมตอบคําถามหรือตอบสนองตอผูมีสวนไดสวนเสียและพรอมรับผิดมีศีลธรรมจริยธรรมในการทํางานการคํานึงถึงการมีสวนรวม
ในการรับรูตัดสินใจดําเนินการและประเมินผลตลอดจนรวมรบัผลจากการตัดสินใจรวมนั้นมีการสงเสริมสถานภาพหญิงชายและการ
ใหความสําคัญกับกลุมตางๆรวมทั้งคนดอยโอกาสตลอดจนการสรางความเทาเทียมกันทางสังคมในการรับโอกาสตางๆที่ประชาชน
พึงจะไดรับจากรัฐหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่
ดี พ.ศ.2542 ซึ่งตราขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2542ไดระบุไววาในการบริหารกิจการบานเมืองและ
สังคมที่ดีควรจัดหรือสงเสริมใหสังคมไทยอยูบนพื้นฐานของหลักสําคัญอยางนอย6 ประการประกอบดวยหลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวมหลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา เพื่อใหการจัดระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพตามหลักกฎหมายและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542) 
 ปี พ. ศ. 2546 ไดมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลโดยมี
เหตุผลวา‛ โดยที่มีการปฏิรูประบบราชการเพื่อใหการปฏิบัติงานของสวนราชการตอบสนองนโยบายตอการพัฒนาประเทศและ
ใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งการบริหารราชการและการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการนี้ตองใชวิธี
บริหารกิจการบานเมืองที่ดีเพื่อใหการบริหารราชการแผนดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่เกินความจําเป็นและประชาชนไดรับการอํานวย
ความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการรวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ“ ซึ่งตามพระรา
กฤษฎีกานี้ในมาตรา 52 ไดกําหนดไววาใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรร
มาภิบาลตามแนวพระรากฤษฎีกานี้โดยอยางนอยตองมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอํานวยความ
สะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชนท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติในหมวด 5 ซึ่งไดแกการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และหมวด 7 ไดแกการอํานวยความสะดวกและการสนองความตองการของประชาชน 
 หลักธรรมาภิบาลมีความสําคัญในการบริหารงานและการปกครองในปัจจุบันเพราะโลกปัจจุบันไดหันไปใหความสนใจกับเรื่อง
ของโลกาภิวัฒน์และธรรมาภิบาลหรือการบริหารจัดการที่ดีมากขึ้นแทนการสนใจเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมดังแตกอนเพราะกระแส
การพัฒนาเศรษฐกิจมีความสําคัญกระทบถึงกันการติดตอสื่อสารการดําเนินกิจกรรมในที่หนึ่งมีผลกระทบตออีกที่หนึ่งการพัฒนาเรื่อง
ของการเมืองการปกครองไดมุงใหประชาชนเป็นศูนย์กลางมากขึ้นหากจะใหประเทศมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนการมุงดําเนินธุรกิจ
หรือปฏิบัติราชการตางๆโดยไมใหความสนใจถึงเรื่องของสังคมประชาชนและสิ่งแวดลอมจึงเป็นไปไมไดอีกตอไปการมีการบริหารจัดการ
ที่ดีจึงเขามาเป็นเรื่องที่ทุกภาคสวนใหความสําคัญและเริ่มมีการนําไปปฏิบัติกันมากขึ้น (ถวิลวดี  บุรีกุล. 2546, หนา 3) 

เมื่อมองมาที่เทศบาลซึ่งเป็นองค์กรสวนทองถิ่นรูปแบบหนึ่งก็จะมีเสียงสะทอนมาวาหากจะทํางานที่เทศบาลตองมีการ
วิ่งเตนเสียเงินเสียทอง ผูบริหารงานมักเรียกรองเงินคาตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากปกติในการติดตอประมูลงานกับเทศบาล 
เจาหนาท่ีเทศบาลทํางานไดผลงานไมคุมคาเงินท่ีจาง เชน พนักงานเก็บขยะมูลฝอยมีเป็นสิบคนแตบานเมืองยังไมสะอาดเทาที่ควร



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 285 
 

จะเป็น การมั่วสุมกันเลนการพนัน การติดยาเสพติด ฯลฯ ซึ่งลวนแตเป็นเรื่องบั่นทอนขวัญกําลังใจในการทํางานของผูบริหารและ
พนักงานเทศบาลเป็นอยางมาก ดังนั้นผูศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อใหทราบขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครปาก
เกร็ด 6 ดาน และนําผลการศึกษาเสนอตอผูบังคับบัญชา ใชเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง และเสริมสรางการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลในทุกระดับชั้นใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตอไป 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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คณะผูบริหาร ทําหนาที่กําหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานและการพัฒนาเทศบาลรับผิดชอบควบคุมใหเป็นไปตามแผน 
หรือนโยบายนั้น สวนงานประจําทั้งหมดอยูในความรับผิดชอบของเจาหนาที่ คือ ปลัดเทศบาล พนักงาน และลูกจางของเทศบาล 

สภาเทศบาล ทําหนาที่ตราเทศบัญญัติ (กฎหมายของทองถิ่น) โดยไมขัดแยงกับตัวบทกฎหมาย บังคับแกบุคคลทั่วไปซึ่งอยูใน
เขตเทศบาล หรือใหเป็นไปตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลที่กฎหมายบัญญัติและใหอํานาจไว สภาเทศบาลตองควบคุมการบริหารงาน
ของคณะผูบริหาร โดยการพิจารณาตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี ติดตาม ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของ
นายกเทศมนตรี และเจาหนาที่ของเทศบาลและอํานาจหนาที่ท่ีเทศบาลตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
 ประมวล รุจนเสรี (2542, หนา 2) ไดอธิบายวา ในชวง 20 ปี ที่ผานมา โลกกําลังเขาสูโลกาภิวัฒน์ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสราง  ตางๆ มากมาย สงผลใหหลายประเทศตองปฏิรูปการบริหารบานเมืองและสังคมของตนใหทันสมัยสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม วิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอทุกภาคสวนของสังคม  ซึ่งสาเหตุสําคัญเกิดจากความบกพรอง ความออนแอ
และหยอนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับองค์กร ทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการทุจริตและการ
กระทําผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งแยกพิจารณาไดคือ การขาดกลไกและกฎเกณฑ์ที่ดีในการบริหารกิจการบานเมืองและสังคม ความออน
ดอยและถดถอยของขาราชการ ระบบการตัดสินใจและการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ขาดความโปรงใสบริสุทธิ์และ
ยุติธรรม ประชาชนขาดขอมูลขาวสาร ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสถานการณ์บานเมืองอยางชัดเจน ปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะในประเทศไทยหลังจากเกิดเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจแลว ทําใหทุกกลุมในสังคมมีความ
ตื่นตัวที่จะนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการกันมากข้ึน อีกท้ังรัฐบาลไดดําเนินการปฏิรูประบบราชการ โดยการกําหนด
นโยบายในรูปแบบของแผนพัฒนา ระบบราชการ ออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 โดยมีวัตถุประสงค์ใหใชบังคับกับสวนราชการทุกภาคสวน ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ธรรมาภิบาลจึงเป็นกลไก 
เครื่องมือและแนวทางการดําเนินงานที่เช่ือมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเนนการสรางความรวมมือจากภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนอยางจริงจังและตอเนื่อง เพื่อใหประเทศตั้งอยูบนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยที่เขมแข็งมีความชอบ
ธรรมของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสรางและกระบวนการบริหารที่มีประสิทธิภาพมีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  
  2. ความหมายของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
 Good Governance เป็นศัพท์ที่มีผูแปลความหมายเป็นภาษาไทยไวหลายคาํและใหความหมายไวหลากหลาย เชน ธรรม
รัฐ ธรรมาภิบาล การบริหารและการจัดการที่ดี เป็นตน 
  ธีรยุทธ บุญมี (2541, หนา 17) ไดกลาววา หลักธรรมาภิบาล หมายถึง กระบวนความสัมพันธ์ (Interactive Relation) 
ระหวางภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชนและประชาชน ทั่วไปในการที่จะทําใหการบริหารราชการแผนดินดํา เนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบไดการบริหารประเทศที่ดีควรเป็นความรวมมือแบบสื่อสารสองทาง 
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ระหวางรัฐบาลประชาธิปไตยและฝุายสังคม เอกชน องค์การที่ไมใชหนวยงานรัฐ (NGOs) โดยเนนการมีสวนรวม (Participation) 
ความโปรงใสและตรวจสอบได การรวมกันกําหนดนโยบาย (Shared Policy Making) และการจัดการตนเอง (Self 
Management) ของภาคสังคมเพิ่มมากขึ้น เพื่อนําไปสูการพัฒนาท่ียังยืนและเป็นธรรมมากข้ึน  
 ประมวล รุจนเสรี (2542, หนา 48) ไดกลาววา หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปรับวิธีคิดวิธีบริหารราชการของประเทศ
ไทยเสียใหมทั้งระบบ โดยการกําหนดเจตนารมณ์ของแผนดินขึ้นมาเพื่อทุกคน ทุกฝุายในประเทศจะรวมกันคิด รวมกันทํา รวมกัน
จัดการ รวมกันรับผิดชอบ แกปัญหา พัฒนา นําแผนดินไปสูความมั่นคง ความสงบ สันติสุข มีการพัฒนาท่ียั่งยืนและกาวไกล 
  วรภัทร โตธระเกษม (2542, หนา 11–17) ไดกลาววา หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การกํากับ ดูแลที่ดี หรือหมายถึงการใช
สิทธิ์ของความเป็นเจาของที่จะปกปูองดูแลผลประโยชน์ของตนเองโดยผานกลไกที่เกี่ยวของในการบริหาร โดยหัวใจสําคัญของ  
Good Governance คือความโปรงใส ความยุติธรรมและความรับผิดชอบในผลของการตัดสินใจ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ในลักษณะการวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บขอมูล
โดยใหผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ตรวจสอบความสมบูรณ์แบบสอบถาม และนําขอมูลไปวิเคราะห์ขอมูล โดยแบบสอบถาม
สวนท่ี 1 ใชการวิเคราะห์ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวยความถี่รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แบบสอบถาม
สวนท่ี 2 ใชการวิเคราะห์ขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน ใชมาตรวัดแบบประมาณคา มาตรวัดแบบลิเคิร์ท  

 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผูวิจัยใช
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด โดยแบง
แบบสอบถามออกเป็น 2 สวน คือ ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา โดยปัจจัยสวนของการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประกอบดวย หลักคุณธรรม หลักนิติ
ธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ตามลําดับ  ผูวิจัยทําการแจก
แบบสอบถามออกไปยังกลุมตัวอยาง คือ บุคคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน
ทั้งสิ้น 205 คน โดยใหผูตอบแบบสอบถามดวยตนเอง ตรวจสอบความสมบูรณ์แบบสอบถาม และนําขอมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติโดย
ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบรอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ย (Mean) โดยแบบสอบถามในสวนที่ 2 
ใชมาตรวัดแบบประมาณคา (Rating Scale) มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ระดับมาตรวัดแบบแบงเป็น 4 ระดับคือ มาก
ที่สุด มาก นอย และนอยที่สุด 
 สรุปการวิจัยไดดังนี้ 
 1. ขอมูลทั่วไปของบุคลากรเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สวนใหญเป็นเพศหญิง สวน
ใหญมีอายุ 36 –45 ปี สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  
 2. ปัจจัยที่มีผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญมีคาเฉลี่ยในระดับมากที่สุด เรียงลําดับคือ หลักนิติธรรม (μ =4.17) รองลงมาคือ หลักคุณธรรม 
(μ =4.10) ลําดับที่สาม คือ หลักความโปรงใส (μ =4.02) ลําดับที่สี่ คือหลักการมีสวนรวม (μ =3.81) ลําดับที่หา คือ หลักความ
คุมคา (μ =3.71) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ หลักความรับผิดชอบ (μ =3.51) 
 2.1 ปัจจัยหลักนิติธรรม โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (μ =4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุดคือ หนวยงานของทานมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูดานกฎหมาย (μ =4.19) รองลงมาคือ หนวยงานของทานมีการใชมี
การเผยแพรและประชาสัมพันธ์ขาวสาร ระเบียบของเทศบาลใหประชาชนทราบ (μ =3.79) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ 
หนวยงานของทานเปิดโอกาสหรือชองทางใหบุคลากร/ประชาชนไดรองเรียน (μ =4.08) 
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 2.2 ปัจจัยหลักคุณธรรม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (μ =4.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ หนวยงานของทานไดมีการประชาสัมพันธ์ความรูดานจริยธรรมคุณธรรมแกบุคลากรในหนวยงานอยางเพียงพอใน
การใหบริการ (μ =4.19) รองลงมาคือ ผูบริหารและพนักงานเทศบาลใหบริการประชาชนดวยความเสมอภาค (μ =4.18) และขอ
ที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ หนวยงานของทานมีแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม (μ =4.08) 
 2.3 ปัจจัยหลักความโปรงใส โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (μ =4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ หนวยงานของทานไดนําขอมูลขาวสารที่ควรเปิดเผยประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต (μ =4.10) รองลงมาคือ การ
บริหารงานของเทศบาลเนนการมีสวนรวมของประชาชน (μ =4.08) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ หนวยงานของทานไดจัดทํา
เอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานเทศบาลที่ดําเนินงานมา (μ =4.01) 
 2.4 ปัจจัยหลักการมีสวนรวม โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (μ =3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ หนวยงานของทานใหโอกาสบุคลากรเป็นคณะกรรมการดําเนินงานโครงการตางๆ (μ =3.98) รองลงมาคือ 
หนวยงานของทานใหโอกาสบุคลากรมีสวนรวมเสนอแนะเกี่ยวกับงาน (μ =3.86) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ หนวยงานของทาน
ใหโอกาสบุคลากรมีสวนรวมการตัดสินใจในโครงการตางๆ (μ =3.66) 
 2.5 ปัจจัยหลักความคุมคา โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (μ =3.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ เจาหนาท่ีของหนวยงานทานใชวัสดุอุปกรณ์ของทางราชการอยางคุมคา (μ =3.88) รองลงมาคือ หนวยงานของ
ทานมีการรณรงค์การประหยัดการใชน้ํา (μ =3.76) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ หนวยงานของทานมีการตรวจสอบการใชจาย
งบประมาณเป็นประจําทุกปี (μ =3.53) 
 2.6 ปัจจัยหลักความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด (μ =3.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ขอที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดคือ หนวยงานของทานไดดําเนินการเขาไปแกไขปัญหาความเดือดรอนของผูรับบริการไดอยางครอบคลุม (μ =3.68) 
รองลงมาคือ หนวยงานของทานไดดําเนินการเขาไปแกไขปัญหาความเดือดรอนของผูรับบริการไดอยางรวดเร็ว ทันตอเหตุการณ์  
(μ =3.56) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ หนวยงานของทานอํานวยความสะดวก ความรวดเร็วในการใหบริการ (μ =3.32,) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  มี
ประเด็นท่ีนาสนใจในการอภิปรายดังนี้ 
 1. ดานหลักนิติธรรม การศึกษาขอมูลปัจจัยที่สงผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครปาก
เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา บุคลากรใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีตอดานหลักนิติ
ธรรมภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา หนวยงานของทานมีการใชมีการเผยแพรและประชาสัมพันธ์
ขาวสาร ระเบียบของเทศบาลใหประชาชนทราบ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของศศิวิมล  อินทะวงษ์ (2553, บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษา ความคิดเห็นของพนักงานสวนตําบลที่มีตอการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย พบวา ความคิดเห็นของพนักงานสวนตําบลที่มีตอการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การ
บริหารสวนตําบลในเขตอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมาก
ทุกดาน ดังน้ี ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความรับผิดชอบและ
ดานหลักความคุมคา ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานสวนตําบลที่มีตอการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ผลปรากฏดังนี้ พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอทา บอ จังหวัด
หนองคาย ที่มีเพศแตกตางกัน พบวามีความคิดเห็นไมตางกัน พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ที่มี
การศึกษาแตกตางกัน พบวามีความคิดเห็นไมแตกตางกัน พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ที่มีอายุตางกัน 
พบวามีความคิดเห็นไมแตกตางกัน พนักงานสวนตําบลในเขตอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย ที่มีตําแหนงตางกัน พบวามีความ
คิดเห็นไมแตกตางกัน 
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 2. ดานหลักคุณธรรม การศึกษาขอมูลปัจจัยที่สงผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครปาก
เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา บุคลากรใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีตอดานหลัก
คุณธรรม  ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา หนวยงานของทานไดมีการประชาสัมพันธ์ความรูดาน
จริยธรรมคุณธรรมแกบุคลากรในหนวยงานอยางเพียงพอในการใหบริการ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สุรเดช โกมลเปลิน (2556, 
บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวน
ตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบลหนอง
ปากโลงอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐมจํานวน 25 คน สวนมากเป็นเพศชาย  มีอายุตั้งแต 46 ปีขึ้นไป  มีระดับตําแหนงสมาชิกสภา
องค์การบริหารสวนตําบล มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท ความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบลหนองปากโลงอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยดานที่มีความคิดเห็น
ลําดับแรกคือ ดานหลักคุณธรรม รองลงมาคือ ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความโปรงใส ดานหลักความมีสวนรวม ดานหลัก
ความคุมคาและดานท่ีมีความคิดเห็นลําดับสุดทายคือ ดานหลักนิติธรรม ตามลําดับ 
 3. ดานหลักความโปรงใส  การศึกษาขอมูลปัจจัยที่สงผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครปาก
เกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา บุคลากรใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีตอดานหลักความ
โปรงใส  ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา หนวยงานของทานไดนําขอมูลขาวสารที่ควรเปิดเผย
ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สุรเดช โกมลเปลิน (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผล
การศึกษาพบวา ผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบลหนองปากโลงอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจํานวน 25 คน  สวนมาก
เป็นเพศชาย  มีอายุตั้งแต 46 ปีขึ้นไป มีระดับตําแหนงสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล  มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร
สวนตําบลหนองปากโลงอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ทุกดานมีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก โดยดานที่มีความคิดเห็นลําดับแรกคือ  ดานหลักคุณธรรม รองลงมาคือ  ดานหลักความรับผิดชอบ  ดานหลัก
ความโปรงใส ดานหลักความมีสวนรวม  ดานหลักความคุมคาและดานที่มีความคิดเห็นลําดับสุดทายคือ ดานหลักนิติธรรม ตามลําดับ 
 4. ดานหลักการมีสวนรวม การศึกษาขอมูลปัจจัยที่สงผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา บุคลากรใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีตอดานหลักการ
มีสวนรวม  ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา หนวยงานของทานใหโอกาสบุคลากรเป็นคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย สุรเดช โกมลเปลิน (2556, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการศึกษา
พบวา ผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบลหนองปากโลงอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจํานวน 25 คน  สวนมากเป็นเพศ
ชาย  มีอายุตั้งแต 46 ปีขึ้นไป  มีระดับตําแหนงสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนตําบล  มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารสวน
ตําบลหนองปากโลงอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ทุกดานมีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก โดยดานที่มีความคิดเห็นลําดับแรกคือ ดานหลักคุณธรรม รองลงมาคือ ดานหลักความรับผิดชอบ ดานหลักความโปรงใส 
ดานหลักความมีสวนรวม  ดานหลักความคุมคาและดานที่มีความคิดเห็นลําดับสุดทายคือ ดานหลักนิติธรรม ตามลําดับ 
 5. ดานหลักความคุมคา การศึกษาขอมูลปัจจัยที่สงผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาลนคร
ปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา บุคลากรใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีตอดานหลัก
ความคุมคา ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา เจาหนาที่ของหนวยงานทานใชวัสดุอุปกรณ์ของทาง
ราชการอยางคุมคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย กัญญาภัค  แกวเกิด (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นตอการบริหารงาน
เทศบาลตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษาไดดําเนินการศึกษาเชิง
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สํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรเทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 42 คน เครื่องมือที่ใช
ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูลประกอบดวย คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูตอบ
แบบสอบถามสวนมากเป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต 46 ปี ขึ้นไป มีระดับตําแหนง พนักงานเทศบาลระดับ 4-6 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท ความคิดเห็นตอการบริหารงานเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาลของ
บุคลากรเทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานที่
มีความคิดเห็นอยูในระดับมากคือ หลักความคุมคา หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความโปรงใสและหลักคุณธรรม 
สําหรับดานที่มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางคือ หลักนิติธรรม ตามลําดับ 
 6. ดานหลักความรับผิดชอบ การศึกษาขอมูลปัจจัยที่สงผลตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ เทศบาล
นครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวา บุคลากรใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่มีตอดาน
หลักความรับผิดชอบ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา หนวยงานของทานไดดําเนินการเขาไปแกไข
ปัญหาความเดือดรอนของผูรับบริการไดอยางครอบคลุม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย กัญญาภัค  แกวเกิด (2555, บทคัดยอ) ไดศึกษา
เรื่อง ความคิดเห็นตอการบริหารงานเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลตําบลพระส มุทรเจดีย์ จังหวัด
สมุทรปราการ การศึกษาไดดําเนินการศึกษาเชิงสํารวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรเทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์ 
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 42 คน เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูลประกอบดวย คา
รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเป็นเพศหญิง มีอายุตั้งแต 46 ปี ข้ึนไป มีระดับตําแหนง 
พนักงานเทศบาลระดับ 4-6 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท ความคิดเห็นตอการ
บริหารงานเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวา ดานที่มีความคิดเห็นอยูในระดับมากคือ หลักความคุมคา หลักความมีสวนรวม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความโปรงใสและหลักคุณธรรม สําหรับดานที่มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลางคือ หลักนิติธรรม ตามลําดับ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 จากผลการศึกษาในครั้งนี้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ใหความสําคัญกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลนอยที่สุดคือ ดานหลักความรับผิดชอบ ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะ
เพื่อใชเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย และวางแผนงานใหสอดคลองกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของเทศบาลนคร
ปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ดังนี ้
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เทศบาลนครปากเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ควรมีการกําหนดนโยบาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการปฏิบัติ
หนาท่ีของบุคลากร ดังน้ัน  
 1.1 ควรมีการจัดฝึกอบรมในหัวขอการแกปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางาน โดยเชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญ เพื่อให
บุคลากรสามารถแกปัญหาที่เกิดขึ้นในการทํางานไดเป็นอยางดี 

1.2 สงเสริมใหบุคลากรมีการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อพัฒนาปรับเงินเดือนรวมทั้งคาตอบแทนตางๆใหสูงข้ึน 
1.3 ผูบริหารของหนวยงาน ควรเปิดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตอการ

บริหารงานของหนวยงาน 
2. ขอเสนอแนะในการปฏิบัติ 
หลักการนําไปปฏิบัติ ควรมีดังนี้ 
2.1 ดานหลักนิติธรรม ควรมีการเปิดโอกาสหรือชองทางใหบุคลากร/ประชาชนไดรองเรียน 
2.2 ดานหลักคุณธรรม ควรมีแผนงานโครงการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม 
2.3 ดานหลักความโปรงใส ควรมีการไดจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์ผลงานของเทศบาลที่ดําเนินงานมาใหกับบุคลากร

รับทราบ 
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2.4 ดานหลักการมีสวนรวม ควรโอกาสบุคลากรมีสวนรวมการตัดสินใจในโครงการตางๆ    
2.5 ดานหลักความคุมคา ควรมีการตรวจสอบการใชจายงบประมาณเป็นประจําทุกปี  
2.6 ดานหลักความรับผิดชอบ ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวก ความรวดเร็วในการใหบริการ 

 
เอกสารอ้างอิง 
โกวิทย์  พวงงาม. (2548). การปกครองท้องถิ่นไทย. พิมพ์ครั้งที่ 5 . กรุงเทพ:วิญญูชน. 
วสันต์  ใจเย็น. (2549). หลักและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 1 . เลย:มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
กัลยา  วาณิชย์ปัญญา. (2546).การวิเคราะห์สถิติ สถิติสําหรับการบริหารและการวิจัย.ภาควิชาสถิติคณะพาณิชย์ศาสตร์ 
 และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.กรุงเทพฯ. 
ณัฐฐินันท์  อนุพันธ.์ (2551). ประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการของพนักงานองค์กรปกครอง 
 ส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ.วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
บุญชม  ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น(พิมพ์คร้ังท่ี 7).กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น จัดพิมพ์. 
บุศรินทร์  จันทมาลา. (2548). การบริหารงานบุคคลในกลุ่มโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี. วิทยานิพนธ์ครุศาสตร 
 มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา,มหาวิทยาลัยราชภัฎนครินทร์. 
ปุญญพัฒน์  พันธ์ยิ้ม. (2549). การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดกําแพงเพชร. วิทยานิพนธ ์
 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต,มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
ไพศาล  ตั้งสมบูรณ์. (2548). การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 สมุทรสาคร.วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ยุทธพงษ์  กัลวรรณ์. (2543).พ้ืนฐานการวิจัย.กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น จัดพิมพ์. 
ศิริรักษ์  ปภัสร์วิจิตร์. (2548).ธรรมาภิบาลส่วนบริหารของบริษัทขนส่งจํากัด.วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต(รัฐศาสตร์), 
 มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
สุจิตรา  มีจํารัส. (2550). การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
ศศิวิมล  อินทะวงษ.์ (2553). ความคิดเห็นของพนักงานส่วนตําบลที่มีต่อการดําเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ขององค์การบริหารส่วนตําบลในเขตอําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย. วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
มณีวรรณ  เรืองขํา. (2554). บทบาทหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลวัดเกาะ  
 อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย . วิทยานพินธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ปาลิณีย์  ชัยพิริยดํารง. (2554). ความเข้าใจในหลักธรรมาภิบาล ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบลวังลึก  
 อําเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย . วิทยานิพนธ ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
เอกวิทย์  จิโน. (2554). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลส่วนโยธาขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย . วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
กัญญาภัค  แกวเกิด. (2555). ความคิดเห็นต่อการบริหารงานเทศบาลตามหลักธรรมาภิบาลของบุคลากรเทศบาลตําบล 

พระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ . วิทยานิพนธ ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
ธณัฐฌาชญา  ไชยแกว. (2556). ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนตําบลองค์การ 
 บริหารส่วนตําบลบ้านหลุม จังหวัดสุโขทัย. วิทยานิพนธ ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 
สุรเดช  โกมลเปลิน. (2556). ความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การ 
 บริหารส่วนตําบลหนองปากโลง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม .วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.  

http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic.php?query=รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 291 
 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลนครสมุทรปราการ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครสมุทรปราการ 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มารับบริการในเทศบาลนครสมุทรปราการ จํานวนทั้งสิ้น 19,761  คน ไดกลุม
ตัวอยางในการวิจัย จํานวน 400 คน โดยการใชสูตรการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1970) ไดมาโดยวิธี
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การรวบรวม
ขอมูล ไดแก แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูล ไดแก คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ผลการวิจัยพบวา  

1. ขอมูลปัจจัยสวนบุคคล พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง สวนใหญมีอายุมากกวา 40 ปี มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย มีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท 

2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครสมุทรปราการ ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดานดังนี้ ดานการศึกษา ดานประชาสัมพันธ์ ดานสํานักการชาง ดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ดานการคลัง ดานงานทะเบียนราษฎร 

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครสมุทรปราการ จําแนกตามปัจจัยสวน
บุคคล พบวา ประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการจําแนกตาม เพศ อายุและรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการไม
แตกตางกัน สวนประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการที่มีระดับการศึกษาและอาชีพตางกันมีความพึงพอใจตอการใหบริการแตกตาง
กันท่ีนัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจการใหบริการ 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study. Services  satisfaction  of Public at Samut Prakan 
Municipality. And study the level of Services  satisfaction of Public at Samut Prakan Municipality. 
 According to the initial variable of gender, age, education level, monthly income and occupation. The 
sample size for this research are people who come to get service at  Samut Prakan Municipality. The total of 
19,761 people were given a 400 research sample size. Using Yamane's sample size calculation formula 
(Yamane, 1970) is obtained by selecting a specific sampling method. This research is survey research. The 
tooling of data collection for research was a questionnaire and data analysis using computer software. The 
statistics used for data analysis were Percentage, Mean, Standard Deviation with statistical significance of 0.05. 
 The results of research found that. 
 1. The personal information Found that most of the samples are female, most of them are over 40 
years old, most of them are secondary education, most of them are self-employed / trading and monthly 
income of them are 10,001 - 20,000 baht 
 2. Services  satisfaction  of Public at Samut Prakan Municipality the overall is at a high level. When 
considering in each aspect found at a high level in all aspects as follows: education, information, the 
technician service office, public health and environment, fiscal and civil registration 
 3. This satisfaction is final and compared Services  satisfaction  of Samut Prakan Municipality by legal 
status of citizens in gender, age, education. Job and income found that individuals who obtain services by 
sex, age and income as well. There are no reviews for the different services. Most people who obtain services 
with different levels of education and career. satisfaction to serve different statistical significance. 05.Strictness 
to keep the canal clean by all people responsible together and all sectors have campaigned to develop 
water tourism for sustainable income generation. 
 
Keywords : satisfaction, service 
 
บทนํา 
 ประเทศไทยหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2547 ไดมีการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินออกเป็นสาม
สวน คือ การบริหารราชการสวนกลาง ไดแก กระทรวง ทบวง กรม การบริหารราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด อําเภอ และการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารสวนจังหวัด องค์การบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา ซึ่งสวนงานตาง ๆ จะตองสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใหบรรลุผลอยางเป็นรูปธรรม และนําความเจริญรุงเรืองมาสู
ประเทศชาติและประชาชน ชูวงศ์ ฉายะบุตร, 2539, หนา 1)  
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ไดวางเกณฑ์สําคัญสําหรับใชในการปกครองสวนทองถิ่นซึ่งมีสาระเป็น
การกระจายอํานาจ เพื่อใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจกรรมของทองถิ่นไดเอง เชน มีการใหความเป็น
อิสระทั้งในดานการกําหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินการคลัง สวนโครงสรางขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นก็มีปรับเปลี่ยนใหม โดยกําหนดใหเฉพาะผูที่มาจากการเลือกตั้งเทานั้นที่จะไปมีสวนรวมในการปกครองสวนทองถิ่น 
นอกจากน้ี การกําหนดภารกิจขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นใหมและกําหนดใหมีการแบงรายไดใหแก องค์กรปกครองสวนทองถิ่น
ใหมากข้ึน รวมไปถึงการเพิ่มบทบาทของประชาชนในการปกครองสวนทองถิ่นใหมากขึ้นสิ่งตางๆ ที่รัฐธรรมนูญกําหนดขึ้นเหลานี้ 
เป็นสิ่งที่ทําใหการปกครองสวนทองถิ่นของไทยเขาไปสูระบบการกระจายอํานาจที่สมบูรณ์สวนที่เกิดปัญหาขึ้นกับองค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น อันไดแกรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นที่หลากหลาย และมีอยูในลักษณะพื้นที่สิ่งแวดลอมที่แตกตางกันภารกิจ
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จํานวนมาก รายไดแตกตางกัน การกํากับดูแลที่ยังคงอยูคงที่ การสรางความรูคามเขาใจใหกับประชาชนในหลักแหงการปกครอง
สวนทองถิ่น และใหประชาชนสามารถใชสิทธ์ิตาง ๆ ที่ตนมีเพิ่มขึ้นสิ่งตาง ๆ เหลานี้อาจตองมีปัญหาหรือมีผลกระทบตอการบริหาร
จัดการองค์กรปกครองสวนทองถิ่น (นคร พันธุ์สวัสดิ์,2544, หนา 244-247) การปฏิรูประบบราชการเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล
ที่มีจุดมุงหมายเพื่อผลักดันใหภาคราชการเปลี่ยนแปลงไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่เนนผลผลิตและผลลัพธ์ที่จะ
กอใหเกิดประโยชน์ตอประชาชนและเพิ่มพูนความพรอมในการแขงขันกับนานาอารยประเทศจากสถานการณ์ของกระแสสังคมแหง
โลกยุคไรพรมแดนและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยุคการคาเสรีทําใหเกิดการแขงขันที่สงผลกระทบทั้งตอระบบเศรษฐกิจสังคม
การเมืองและวัฒนธรรมประเทศไทยในฐานะประชาคมโกจึงตองปรับตัวโดยเฉพาะการปรับระบบราชการเพื่อรองรับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวเพื่อใหกาวทันเหตุการณ์ภายใตสภาวะที่เหมาะสมกับสังคมประเพณีและวัฒนธรรมของไทยการปฏิรูประบบ
ราชการนอกเหนือจากการเนนเรื่องความสําคัญของบุคคลากรแลวควรคํานึงถึงประสิทธิภาพของงานอีกทั้งประสิทธิผลของ
ความสําเร็จวาจะตองรวดเร็วและสิ้นเปลืองงบประมาณใหนอยที่สุดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชทานพระ
ราโชวาทไวคือ‛ ความพอเพียง“ (สํานักงานก. พ. 2553: (7) นโยบายของรัฐบาลดังกลาวสืบเนื่องมาจากหลายฝุายตองการปฏิรูป
สังคมไทยใหดีขึ้นผลักดันใหมีการปฏิรูปการเมืองซึ่งนําไปสูการรางรัฐธรรมนูญฉบับใหมขึ้นรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 
2540 ที่ใชอยูปัจจุบันไดสรางความเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทําใหมีการเคลื่อนไหวในทิศทางตาง ๆ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาครัฐโดยเฉพาะภาคราชการที่ตองกําหนดวิสัยทัศน์การทํางานใหชัดเจนปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การ
ทํางานใหสอดคลองและเหมาะสมบนเสนทางการปฏิรูปที่กําลังดําเนินการในทุกสวนท้ังนี้เพื่อใหสอดรับกับการกระจายอํานาจใหแก
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นในการปฏิรูปของสังคมไทยไดมุงเนนใหมีการปฏิรูปดานอื่น ๆ ควบคูไปพรอมกันดวยไมวาจะเป็นการ
ปฏิรูประบบราชการหรือการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งไดสงเสริมและสนับสนุนการกระจายอํานาจอยางจริงจังการปฏิรูประบบ
ราชการมีวัตถุประสงค์และเปูาหมายสูงสุดคือใหภาครัฐสามารถนําการบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงไปสูประชาชนมีการใช
อุปกรณ์ที่ทันสมัยมีระบบการทํางานและเจาหนาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาเทียมมาตรฐานสากลมีการใชทรัพยากรอยาง
คุมคาเป็นระบบที่เกื้อกูลและฉับไวตอการแกปัญหาเพื่อใหทันตอความตองการของประชาชนเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู
ดีกินดีและมีความสุขเพื่อใหสังคมไทยมีเสถียรภาพและมีเกียรติภูมิไดรับความเช่ือถือมีความสามารถสูงแขงขันไดในเวทีโลก ดังนั้น
ในการปฏิรูประบบราชการไทยนั้นมุงเนนการอํานวยความสะดวกในการใหบริการประชาชนในลักษณะการใหบริ การเบ็ดเสร็จ ณ 
จุดเดียว (ONE STOP SERVICE) โดยการรวมงานที่เหมือนกันมาอยูกระทรวงเดียวกันโดยใชหลักการรื้อปรับระบบ 
(Reengineering)  

เทศบาลนครสมุทรปราการบริหารงานรูปแบบนายกเทศมนตรี ประกอบดวยคณะผูบริหารเทศบาลนครสมุทรปราการ 
และสภาเทศบาลนครสมุทรปราการมาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีการเปิดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีบทบาทในการ
กําหนดทิศทางในการบริหารโดยประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลซึ่งเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน
เทศบาลใหบรรลุตามเปูาหมายที่วางไวการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาลมทีั้งแผนระยะยาวและระยะสั้น เชน แผน 15 ปี แผน 5 ปีและ
แผนปีการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลไดกําหนดใหมีแผนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมการพัฒนา
การเมืองและการบริหารในดานแผนพัฒนาการเมืองและบริหารไดกําหนดแผนการบริการประชาชนเพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารงานเทศบาลเป็นหนวยงานท่ีเนนการบริการประชาชนเป็นหัวใจสําคัญอยูแลวเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการเทศบาลจะตอง
ปรับตัวใหทันกับการปฏิรูประบบราชการเนื่องจากการบริการที่ผานมามักถูกมองวาใหบริการลาชาขั้นตอนมากมีกฎระเบียบ
แบบฟอร์มมากมายงานที่ติดตอไมถูกตองขาดคุณภาพและไมนําเทคโนโลยี มาใชฉะนั้นจากปัญหาดังกลาวเทศบาลนคร
สมุทรปราการจึงตองมีการปรับตัวใหทันตอระบบการปฏริูประบบราชการซึ่งเนนการใหบริการที่รวดเร็วมีคณุภาพและสรางความพึง
พอใจใหกับประชาชนที่มารับบริการ จากปัญหาดังกลาวผูวิจัยจึงทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของ
เทศบาลนครสมุทรปราการเพื่อนําผลการวิจัยนี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการใหบริการของเทศบาลนครสมุทรปราการ ให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการและสนองตอบความตองการของประชาชนใหประชาชนมีความพึงพอใจ 
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วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครสมุทรปราการ  

 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
  ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นความรูสึกที่รับรูดวยจิตใจ และอาจแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในรูปแบบตาง ๆ ให
บุคคลรอบขางไดรับรู มีผูใหความหมายและอธิบายความพึงพอใจในงานไวหลายทัศนะ ดังนี ้
 หลุย จําปามาศ (2533, หนา 10, อางถึงใน อทิรัตน์ ขันนอย, 2550 หนา 7) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึงความ
ตองการไดบรรลุเปูาหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุขซึ่งสังเกตไดจากสายตา คําพูด และการแสดงออก 
 มณีวรรณ ตั้นไทย (2533, หนา 66-69 , อางถึงใน อทิรัตน์ ขันนอย, 2550 หนา 7) ไดใหความหมายของความพึงพอใจ
หลังการใหบริการวา เป็นระบบความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอการไดรับบริการในดานตาง ๆ ดังนี้ 

1. ดานความสะดวกที่ไดรับ 
2. ดานตัวเจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. ดานคุณภาพของบริการที่ไดรับ 
4. ดานระยะเวลาในการดําเนินการ 
5. ดานขอมูลที่ไดรับจากการบริการ 

 ศุภชัย เหลืองสุขเจริญ (2541, หนา 7) ไดใหความหมายของความพึงพอใจวาเป็นความรูสึกของผูที่มารับบริการตอสถาน
บริการตามประสบการณ์ที่ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนั้น ๆ 
 จินตนา บุญบงการ (2539, หนา 47-48) ไดใหความหมายของการบริการวา เป็นสิ่งที่จับสัมผัสแตะตองไดยาก และเสื่อม
สูญสภาพไปไดงาย การบริการจะทําข้ึนทันที และสงมอบใหผูรับบริการทันทีหรือเกือบทันที ดังนั้น การบริการจึงเป็นกระบวนการ
ของกิจกรรมในการสงมอบบริการจากผูใหบริการ ไปยังผูรับบริการ ไมใชสิ่งที่จับตองไดชัดเจน แตออกมาในรูปของเวลา สถานที่ 
รูปแบบและที่สําคัญเป็นสิ่งที่เอื้ออํานวยทางจิตวิทยาใหเกิดความพึงพอใจ คําวาการบริการ ตรงกับภาษาอังกฤษวา SERVICE ซึ่ง
หากหาความหมายดี ๆ ใหกับอักษรภาษาอังกฤษท้ัง 7 ตัวนี้ อาจไดความหมายของการบริการที่สามารถยึดเป็นหลักในการปฏิบัติได
ตามความหมายของอักษรที่ 7 ตัวนี้ คือ 
  S = Smiling Sympathy มีความหมายวา ยิ้มแยม และเอาใจเขามาใสใจเรา เห็นอกเห็นใจตอความลําบาก
ยุงยากของผูมารับบริการ 
  E = Earthy Response มีความหมายวา ตอบสนองตอความประสงค์ของผูมารับบริการอยางรวดเร็วทันใจ 
โดยไมตองเอยปากเรียกรอง 
  R = Respoctful มีความหมายวา แสดงออกถึงความนับถือใหเกียรติผูมารับบริการ 
  V = Voluntariness Manner มีความหมายวา การใหบริการที่ทําอยางสมัครใจ เต็มใจทําไมใชทํางานอยางเสีย
ไมได 
  I = Image Enhancing มีความหมายวา การรักษาภาพลักษณ์ของผูใหบริการ และภาพลักษณ์ขององค์กรดวย 
  C = Courtesy มีความหมายวา ความออนนอม ออนโยน สุภาพ มีมารยาทดี 
  E = Enthusiasm มีความหมายวา ความกระฉับกระเฉง กระตือรือรนขณะบริการและใหบริการมากกวาที่
ผูรับบริการคาดหวังไว 
 กมลชนก วิชัยสืบ (2542, หนา 3) ใหความหมายของการบริการ คือ การใหความคิด ความบันเทิง ความรู การ
เปลี่ยนแปลงรูปรางหนาตาหรือสุขภาพของลูกคา สิ่งคิดคนใหม ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ความสะดวกสบาย หรือความปลอดภัยกับ
ผูรับบริการ ดังน้ัน การบริการจึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติ หรือเหตุการณ์ทางสังคม หรือความพยายามกอได และสวนใหญลูกคาจะ
บริโภคผลที่ไดจากการบริการ ณ สถานท่ีผลิตบริการนั้น 
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 ชูชาติ วิรเศรณี (2544, หนา 212) ใหความหมายของการบริการ คือ ผลลัพธ์ทั้งหลายที่ทําใหเกิดขึ้น ที่ทําใหบรรลุถึงสิ่งที่
ลูกคาตองการ โดยบรรดากิจกรรมตาง ๆ ณ จุดสัมผัสระหวางผูใหบริการกับลูกคาผูรับบริการ และโดยกิจกรรมภายในองค์กรของผู
ใหบริการ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มารับ
บริการในเทศบาลนครสมุทรปราการ จํานวนทั้งสิ้น 19,761  คน ไดกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 400 คน โดยการใชสูตรการ
คํานวณขนาดกลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1970) ไดมาโดยวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การ
รวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามและวิเคราะห์ขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูล 
ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05   
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลปัจจัยสวนบุคคล พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 54 และเพศชาย รอยละ 46 สวน
ใหญมีอายุมากกวา 40 ปี คิดเป็นรอยละ 41.25 รองลงมาอายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นรอยละ 36.50 และอายุต่ํากวา 30 ปี คิดเป็น
รอยละ 22.25 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นรอยละ 33.25 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นรอยละ 31 
ระดับต่ํากวามัธยมศึกษา คิดเป็นรอยละ 24.50 และระดับสูงกวาปริญญาตรีคิด เป็นรอยละ 11.25 สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจ
สวนตัว/คาขาย คิดเป็นรอยละ 25.75 รองลงมาอาชีพเกษตรกร คิดเป็นรอยละ 23.75 อาชีพอิสระ/วางงาน คิดเป็นรอยละ 19.25 
อาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นรอยละ 17.75 อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นรอยละ 10.50 และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิด
เป็นรอยละ 3 ตามลําดับ มีรายไดตอเดือน 10,001 – 20,000 บาทคิดเป็นรอยละ 31.25 รองลงมามีรายไดตอเดือน 20,001 – 
30,000 บาท คิดเป็นรอยละ 25.75 รายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท คิดเป็นรอยละ 22.50 และรายไดตอเดือนมากกวา 
30,001 บาท คิดเป็นรอยละ 20.50 ตามลําดับ 

2. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครสมุทรปราการ  ภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 
3.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับระดับความพึงพอใจสูงสุดไปความพึงพอใจต่ําสุด 
ไดแก ดานการศึกษา ( x = 3.57) ดานประชาสัมพันธ์ ( x = 3.55) ดานสํานักการชาง ( x = 3.54) ดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม ( x = 3.54) ดานการคลัง ( x = 3.53) ดานงานทะเบียนราษฎร ( x = 3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายขอของแตละดาน
สรุปไดดังนี้  

2.1 ดานงานทะเบียนราษฎร ประชาชนมีความพึงพอใจการใหบริการระดับมาก คือ การใชระบบคอมพิวเตอร์มา
บริการ ทําใหไดรับความสะดวก รวดเร็วขึ้น ( x = 3.69) และความพึงพอใจอันดับสุดทายของงานทะเบียนราษฎรก็คือ การ
จัดบริการดานอ่ืนๆ เพื่อความสะดวก เชน บริการโทรศัพท์และการถายเอกสาร ( x = 3.32) 
 2.2 ดานการคลัง ประชาชนมีความพึงพอใจการใหบริการระดับมาก คือ การจัดสถานที่มีความเหมาะสมในการ
ใหบริการประชาชน  ( x = 3.55) และความพึงพอใจอันดับสุดทายดานการคลัง คือ การจัดใหมีการชําระภาษีทางไปรษณีย์ ( x = 
3.21) 
 2.3 ดานสํานักการชาง ประชาชนมีความพึงพอใจการใหบริการระดับมาก คือ การใหบริการดานสถานที่พักผอน
หยอนใจ เชน สวนสาธารณะ สนามกีฬา ( x = 3.57) และมีความพึงพอใจอันดับสุดทาย คือ การใหบริการดานขออนุญาตปลูก
สรางอาคารมีความสะดวกรวดเร็ว ( x =3.11) 
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 2.4 ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ประชาชนมีความพึงพอใจการใหบริการระดับมาก คือ การใหบริการดานปูองกัน
และควบคุมโรคติดตอ เชน กําจัดยุงลาย และการกําจัดสุนัขจรจัด ( x = 3.58) สวนความพึงพอใจอันดับสุดทายในการใหบริการ
ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม คือ การใหบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล ( x = 3.29)  
 2.5 ดานการศึกษา ประชาชนมีความพึงพอใจการใหบริการระดับมาก คือ  เจาหนาที่ใหบริการแกทานอยางเสมอ
เจาหนาที่มีอัธยาศัยไมตรีภาค เชน การใหบริการ การสอนเสริมวิทยฐานะ การอบรมอาชีพใหชุมชน ( x = 3.67) ความพึงพอใจ
อันดับสุดทายในการใหบริการ คือ ความเพียงพอของขอมูลขาวสารที่ไดรับ เชน แผนพับแนะนําบริการ ( x = 3.24)  
 2.6 ดานการประชาสัมพันธ์ ประชาชนมีความพึงพอใจการใหบริการระดับมาก คือ การมีกลองรับฟังความคิดเห็นและ
การรองทุกข์ตอผูบริหารเทศบาล ( x = 3.62) และความพึงพอใจอันดับสุดทายในการใหบริการดานการประชาสัมพันธ์ คือ ความ
เพียงพอของขอมูลขาวสารที่ไดรับ เชน แผนพับแนะนําบริการ ( x = 3.39) 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครสมุทรปราการ พบวาความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครสมุทรปราการมีความพึงพอใจระดบัมากทุกดาน คือ ดานการศึกษา ดานประชาสัมพันธ์ 
ดานสํานักการชาง ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมดานการคลัง ดานงานทะเบียนราษฎร สอดคลองกับงานวิจัย มนัส นุชบูลย์ 
(2550) ไดศึกษา ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการองค์การบริหารสวนตําบลบานกุม อําเภอสองพี่นอง จังหวัด
สุพรรณบุรี ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก สรุปผลการศึกษา ดานการบริการสาธารณะตาง ๆ ผล
การศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเป็นรอยละ 45.67 ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ ผล
การศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเป็นรอยละ 46.11 ดานเจาหนาที่/บุคลากรผูใหบริการ ผล
การศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเป็นรอยละ 43.78 ดานสถานที่ตั้งของหนวยงานในบริการ/ความ
พอเพียงของอุปกรณ์/เครื่องมือในการใหบริการ ผลการศึกษา พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเป็นรอยละ 
44.57 ที่เป็นเชนนี้เพราะการบริหารการจัดการเทศบาลนครสมุทรปราการมีกระบวนการบริการใหเป็นระบบเนื่องจากเป็นเทศบาล
นครที่มีขนาดใหญ การรับบริการบางดานอาจยังไมสะดวกรวดเร็วแตเทศบาลก็มีการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในการเขา
รับบริการของเทศบาลอยางสม่ําเสมอ โดยมีกลองรับฟังความคิดเห็นและการรองทุกข์ตอผูบริหารเทศบาลเพื่อนําขอเสนอแนะไป
พัฒนาปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น อีกทั้งฝุายกองชางจะมีความเกี่ยวของกับประชาชนในเขตเทศบาลโดยตรงไมวาจะเป็นการจัด
สถานท่ีพักผอนหยอนใจ นอกจากนี้ยังมีการบํารุงรักษาระบบไฟฟูาสาธารณะ ถนนภายในชุมชนใหมีแสงสวางเพียงพอรวมทั้งการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนน การดูแลซอมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย มีการพัฒนาบานเมืองใหสะอาดนาอยูอีกทั้งยังสงเสริมการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ การอนุรักษ์สิ่งแวดลอมชายฝั่งทะเล สงเสริมการลงทุนพัฒนาเมืองใหเป็นเมืองทองเที่ยวชายฝั่งทะเลทําให
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สอดคลองกับ พิเชษฐ เตโช (2551, บทคัดยอ) ความพึงพอใจของประชาชนตอการ
ใหบริการของหนวยงานกองชาง องค์การบริหารสวนตําบลตําบลพลับพลานารายณ์ อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พบวา ประชาชนผู
มาใชบริการมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งสวนระดับความพึงพอใจปานกลางสาเหตุอาจเนื่องจากมีประชาชนเขา
มารับบริการในแตละวันมีจํานวนมากทําใหการบริการมีขั้นตอนและกฎระเบียบมาก ทําใหการบริการบางสวนงานยังชาอยู เทศบาล
ควรปรับปรุงการบริการทั้ง 6 ดานใหดียิ่งขึ้นโดยเทศบาลควรจัดใหมีการบริการแบบบริการ ณ จุดเดียว (One Stop Service) 
เพื่อใหการบริการของเทศบาลนครสมุทรปราการ สะดวกรวดเร็วอาจทําใหประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากข้ึน 
 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครสมุทรปราการ สามารถอภิปรายผลได
ดังนี ้
 2.1 เพศ พบวา ประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล
นครสมุทรปราการ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย สอดคลองกับ สุกัญญา มีแกว 
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(2553, บทคัดยอ) การศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของประชาชนในการใชบริการขององค์การบริหารสวนตําบลเขตอําเภอทา
ชนะ จังหวัดสุราษฎร์ 
 2.2 อายุ พบวา ประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาล
นครสมุทรปราการ ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย สอดคลองกับ พิพัฒน์ ศังขะ
ฤกษ์ (2550, บทคัดยอ) ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการตอการบริการประชาชนดานทะเบียนและบัตรของสํานักทะเบียน
อําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจัยดานอายุท่ีแตกตางกันมีความพึงพอใจ ไมแตกตางกัน 
 2.3 ระดับการศึกษา พบวา ประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอ
การใหบริการของเทศบาลนครสมุทรปราการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
สอดคลองกับ ชัญญวัลย์ เชิดชูกิจกุล (2548, บทคัดยอ) ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบริการสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด ผลการศึกษาพบวา ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีความพึงพอใจตอการใชบริการสํานักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราด แตกตางกัน 
 2.4 อาชีพ พบวา ประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการที่มีอาชีพตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลนครสมุทรปราการ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย สอดคลองกับ อัษฎา 
ผาใต (2557, บทคัดยอ) ในการวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลตําบลตองโขบ อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนครที่มีอาชีพแตกตางกันจะมีความพึง
พอใจในการเขารับบริการที่องค์การบริหารสวนตําบลแตกตางกัน 
 2.5 รายได พบวา ประชาชนที่มาติดตอขอรับบริการที่มีรายไดตางกัน มีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
เทศบาลนครสมุทรปราการ ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ วันชัย  แกวศิริโกมล (2550, บทคัดยอ) ความพึงพอใจของประชาชนตอ
การให บริการของสํานักงานเขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปัจจัยดานรายไดที่ตางกัน ไมมีผลตอความพึงพอใจตอ
การใหบริการของสํานักงานเขตทุงครุไมแตกตางกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 จากผลการวิจัยความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการของเทศบาลนครสมุทรปราการ ควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาไปใน
ระดับที่ดีขึ้น ในดานตางๆ ดังนี ้

1. ดานงานทะเบียนราษฎร การบริการโทรศัพท์และการถายเอกสารควรมีใหบริการอยางทั่วถึง ในชวงพักกลางวันอาจ
มีการสลับเปลี่ยนใหมีเจาหนาที่รับบริการตลอดเวลา 

2. ดานการคลัง เนื่องจากประชาชนยังไมเขาใจขึ้นตอนการชําระภาษีทางไปรษณีย์เทาท่ีควร ควรมีการอธิบายขั้นตอน
การชําระภาษีบนชองทางออนไลน์ ทั้งการโหลดแบบฟอร์มภาษี ระยะเวลาการยื่นภาษี  อีกทั้งควรมีการใหขาวสารภาษีอยาง
สม่ําเสมอ 

3. ดานสํานักการชาง ควรมีเจาหนาที่ใหบริการทั้งวัน อีกทั้งขั้นตอนการพิจารณาการปลูกสรางอาคารควรรีบ
ดําเนินการใหแลวเสร็จ แบงหนาที่รับผิดชอบดูแลแตละสวนงานชัดเจนและมีเจาหนาที่สามารถดูแลงานแทนกันไดทุกสวน เพื่อ
ไมใหการบริการมีความลาชา และจัดใหมีการบริการกอสรางหรือบูรณซอมแซมทางระบายน้ํา เชน ทอระบายน้ํา คลองในหมูบาน
เพื่อการระบายน้ําที่ดี เพื่อปูองกันนํ้าทวมไดอีกทางหนึ่ง ใหการบริการดูแลรักษาสาธารณะสมบัติ เชนทางระบายน้ํา คู คลอง และ
อาคาร เพื่อใหอยูในสภาพใชงานได บริการใหมีการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ําอยูเสมอและตอเนื่อง 

4. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เนื่องจากเทศบาลนครสมุทรปราการเป็นเทศบาลขนาดใหญทําใหการบริการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเกิดปัญหาอยูตลอดเวลา ควรมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์การแยกท้ิงขยะใหมีความตอเนื่อง มีการ
แจงปรับการทิ้งขยะไมเป็นท่ีพรอมท้ังเอาผิดเพื่อไมใหเกิดเป็นเยี่ยงอยางในการทําผิดกฎอีก 

5. ดานการศึกษา ควรจัดใหมีสถานที่พักผอนหยอนใจและรวมถึงจัดใหมีแหลงออกกําลังกายสําหรับประชาชน เพื่อ
สงเสริมการมีสุภาพที่แข็งแรง สนับสนุนการแขงกีฬาเพื่อใหประชาชนในชุมชนไดทํากิจกรรมรวมกันและยังเป็นการสงเสริมใหเกิด
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ความสามัคคีในชุมชนอีกทางหนึ่งดวย ใหการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการจัดกิจกรรมตางๆของโรงเรียนในเขตพื้นท่ีเทศบาลอยาง
ตอเนื่อง และเตรียมพรอมการปูองกันการประสบภัยธรรมชาติสามารถแกไขปัญหาและบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากภัยธรรมชาติได และ
ใหการชวยเหลือผูสูงอายุใหสามารถดํารงชีวิตอยูในชุมชนไดอยางปกติสุข 

6. ดานการประชาสัมพันธ์ ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธ์ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินของเทศบาลและ
ขอมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ใหกับประชาชนไดรับทราบตลอดเวลา ดังนั้น จึงเห็นควรใหมีการปรับปรุงเกี่ยวกับงานดานการ
ประชาสัมพันธ์ดานตางๆ ทั้งทางสื่อวิทยุชุมชน หอกกระจายขาว เอกสารแผนพับ และการประชาสัมพันธ์ปิดประกาศโครงการ 
กิจกรรม ในทุกหมูบาน ซึ่งจะทําใหประชาชนรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน และขอมูลอื่นที่เป็นประโยชน์ตอ
ประชาชน 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาแนวทางการใหบริการสูความเป็นเลิศของเทศบาลนครสมุทรปราการ 
2. ควรศึกษาปัจจัยที่สงผลใหประชาชนมีความพึงพอใจตอการใหบริการของเทศบาลนครสมุทรปราการ 
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บทคัดย่อ 
ขีดความสามารถในการใหบริการงานคลังขององค์การบริหารสวนตําบลหนองขาม อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ เป็นการ

วิจัยเชิงปริมาณ แบบสํารวจ และแบบอธิบาย เพื่อ 1) ศึกษาสภาพทั่วไปตอขีดความสามารถในการใหบริการงานคลัง 2) ศึกษา
สภาพปัญหาอุปสรรคของการใหบริการงานคลัง เกี่ยวกับเรื่องบุคลากรของงานคลัง กฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 
และการจัดสรรงบประมาณของงานคลัง 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวางเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ กับขีดความสามารถใน
การใหบริการงานคลัง (4) ศึกษาแนวทางแกไขปัญหาการใหบริการงานคลัง ผลการวิจัยพบวา การเสริมสรางการพัฒนาขีด
ความสามารถในการใหบริการงานคลังจะประสบผลสําเร็จนั้นสามารถทําไดดังนี้ 1) ใหความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของประชาชน
ตอการดําเนินงาน 2) กระตุนใหประชาชนมีจิตสํานึกในการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยเนนใหเห็นถึงผลดีผลเสียของการ
มีสวนรวมของประชาชน 3) รณรงค์ใหมีการจัดหนวยเคลื่อนที่สัญจรไปยังชุมชนตาง ๆ เพื่อรับฟังความคิดเห็น ตลอดจนวิเคราะห์
ปัญหาและความตองการของประชาชน 4) กระตุนใหผูบริหารและเจาหนาที่ผูใหบริการมีจิตสํานึกในการใหบริการอยางแทจริง 
สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอบรม และเรียนรูสิ่งใหม ๆ 5) พัฒนาและปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่
เกี่ยวของ เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานไมกอใหเกิดการลาชา ซ้ําซอน และยุงยาก 6) รณรงค์ในดานการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร
ขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยเฉพาะดานการเงินการคลัง และใชงบประมาณใหเป็นไปตามความตองการของประชาชนและเกิด
ประโยชน์สูงสุดแกประชาชน 7) รณรงค์ใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของและหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของมารวมเป็นพันธมิตร
ทางการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการงานคลัง สวนประเด็นปัญหาของงานคลังที่ ควรไดรับการแกไขและพัฒนาขึ้นให
ดีกวาเดิมเรียงลําดับดังนี้คือ 1) ตองการใหปรับปรุงแกไขในสวนการเผยแพรขอมูลขาวสารของงานคลังเทศบาลใหดีขึ้น  2) ตองการ
ใหประชาชนมีสวนรวมในการรวมวางแผน การควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบ และประเมินผลใหมากข้ึนกวาเดิม 3) ตองการให
มีการประชาสัมพันธ์ดานการเงินการคลังใหประชาชนทราบอยางตอเนื่องและใหมากกวาเดิม 4) ตองการใหมีการจัดสรร
งบประมาณใหตรงตามความตองการของประชาชนอยางโปรงใสใหมากกวาเดิม และ 5) ตองการใหปรับปรุงแกไขดานการบริการที่     
ลาชาบาง พัฒนาใหพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดีขึ้นกวาเดม สุภาพเรียบรอยและตรงตอเวลาใหดีกวาเดิมยิ่งข้ึน  

 
คําสําคัญ : ผูบริหารทองถิ่น/หัวหนาหนวยงานคลัง/พนักงานเจาหนาที่/ขีดความสามารถในการใหบริการงานคลัง/ความคิดเห็น/
ความรู/ความสามารถ/ประสบการณ์/ทัศนคติ 
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Abstract 
The purposes of the research are 1. To study the general status of organization on the capacity of 

providing finance services. 2. To study its problems and obstacles of the organization,s treasury services 
regarding treasury personnel, rules, regulations, and budget allocation of the treasury work. 3. To study the 
relationship between gender, age, education and accupation and the ability to manage the treasury of the 
organization. 4. To study the salution to the treasury of the organization. The result revealed that 
strengthening the capacity development of treasury services will be achieved as follows 1). Providing 
knowledge about the roles and responsibilities of the people in the operations of the organization. 2). 
Stimulate public awareness of participation and realize the good and bad. 3). Compaige for the organization 
to organize a mobile traveling unit into the community to listen to opinions, recognize problems and needs 
of the community. 4) Stimulate the management and service staff to be aware of the service and promote 
the training to learn new things. 5) Develop and improve rules, regulations and related laws to reduce work 
steps. 6) Public relations campaige disseminate information especialy finance and fiscal use of the budge to 
maximize benefits. 7) Campaingning for related agencies to become partners in the development of capacity 
in providing tseasury services. 
 
Keywords : Local administrators/Head of Finance Department/Competent office/ Ability to provide treasury 
services/Reviews/Knowledge/Ability/Experience/Attitude 
 
บทนํา 

แผนกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น เป็นแผนท่ีกําหนดกรอบเปูาหมายและแนวทางการกระจายอํานาจ
ใหเป็นไปตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อใหการ
กระจายอํานาจบรรลุเจตนารมณ์ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยยึดหลักการมีสวนรวมจาก
ทุกฝุาย มีกระบวนการที่ยืดหยุนและสามารถปรับวิธีการใหสอดคลองกับสถานการณ์  ดังนั้น เพื่อใหการบริหารองค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปัญหาตางๆ ในทองถิ่นและยกระดับคุณภาพของชุมชนได ความเป็นอิสระทางการคลังทองถิ่น
จึงเป็นสิ่งท่ีสําคัญ หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหกับองค์การปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2542 จะทําใหทราบถึงทิศทางงบประมาณรายรับรายจายขององค์การปกครองสวนทองถิ่น และสามารถวิ เคราะห์ถึงสภาพ
ของปัญหาที่เกิดขึ้นไดวามีลักษณะทางการคลังเป็นไปในทิศทางใดและมีความสามารถในการพึ่งตนเองไดมากนอยเพียงใด การ
บริหารงานการคลังเป็นงานที่มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเป็นงานที่เอื้ออํานวยเกื้อหนุนความสะดวกใหงานอื่นๆ ดําเนินไปสู
เปูาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสําเร็จลุลวงไปดวยดี แตปัจจุบันกับพบวาการบริหารงานคลังขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นมีปัญหาตาง ๆ มากมาย และองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะมีขีดความสามารถในการบริหารงานคลังมากนอยเพียงใด 
เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาองค์กรปกครองทองถิ่น และเพื่อการบริหารงานคลังทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (อุดม ทุม
โฆษิต, 2551, หนา 12) ในสวนบริบทขององค์การบริหารสวนตําบลหนองขาม อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ แบงเขตการปกครอง
เป็น 13 หมูบาน มีจํานวนประชากรเป็นชาย 3,643 คน เป็นหญิง 3,687 คน รวมทั้งสิ้น 7,330 คน คิดเป็นจํานวน 2,319 
ครัวเรือน สัดสวนรายไดของ อปท.คิดเป็นรอยละของรายไดรัฐบาล เพิ่มขึ้นจาก 28.16 % ในปี 2559 เป็น 29.36 % ในปี 2560 
เป็น 29.42 % ในปี 2561 เป็น 29.47 % ในปี 2562 (ขอมูลประชากร จปฐ ณ  กรกฎาคม 2562)  องค์การการปกครองสวน
ทองถิ่นมีความสําคัญตอการใหบริการสาธารณะตอประชาชนในพ้ืนท่ีบริการ การจัดการการคลังเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนการ
บริหารองค์การ (วรสิทธ์ เจริญพุฒ, 2554, หนา 5) จากสถานการณ์คลังของ อปท. ที่ยังพึ่งเงินอุดหนุน และอิงกับภาษีแบงจาก
รัฐบาลในสัดสวนที่สูง สําหรับการจัดเก็บรายไดในทองถิ่นในสภาพปัจจุบันยังเป็นสวนนอย  และมีอัตราสวนที่คงที่ไมเพิ่มขึ้นแต
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อยางใด งานคลังทองถิ่นจึงถือเป็นสวนที่สําคัญที่สุดขององค์การปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งตั้งแตอดีตจนปัจจุบันงานคลังทองถิ่นยัง
ไมไดใหความสําคัญตอการใหบริการเทาที่ควร ยังคงมองวาถึงอยางไรทองถิ่นก็ยังคงมีรายไดจากเงินอุดหนุนในปริมาณที่สูงจาก
รัฐบาล โดยไมจําเป็นตองพึงรายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง ซึ่งมีปริมาณนอยมาก งานคลังของทองถิ่นจึงไมไดใหความสําคัญในสวนของ
การใหบริการ ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอภารกิจอื่น ๆ ที่กฎหมายบังคับใหตองถาย โอนใหกับทองถิ่นในภายภาคหนา ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบระหวางการใหบริการระหวางงานคลังทองถิ่นในปัจจุบันกับงานคลังของหนวยงานอื่น ๆ ที่ยังไมไดถายโอนมาใหกับ
ทองถิ่น    ประชาชนจะเกิดการเปรียบเทียบความแตกตางของการใหบริการทําใหหนวยงานอื่น ๆ ที่ยังไมไดถายโอนมายังทองถิ่น
นําขออางทางดานบริการมาเป็นเงื่นไขไมยอมถายโอนมายังทองถิ่น สงผลใหรายไดของทองถิ่นที่จะตองเก็บเองไมเพิ่มขึ้น   และยัง
ไมสอดคลองกับองค์กรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งเป็นหนวยงานของรัฐที่เนนการใหบริการแกประชาชนเป็นสําคัญโดยไมไดหวังผล
กําไร (ชูชาติ  ชายประทีป, 2561, หนา 57) 

การใหบริการงานคลังท่ีดี โปรงใส ตรวจสอบได และเป็นธรรม แกประชาชนและผูที่เกี่ยวของทั้งหมด ถือเป็นภาระหนาที่
ของเจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติภายใตกรอบของกฎหมายหลายฉบับ เชน  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหาร
งบประมาณ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารงานพัสดุ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารงานการเงิน
และบัญชี กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารงานดานการจัดเก็บรายได ผูบริหารและเจาหนาที่ขององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองตระหนักและใหความสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ในการใหบริการงานคลังที่ดีมีคุณภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
และเป็นธรรมแกประชาชนและผูที่เกี่ยวของทั้งหมด ภายใตกรอบของกฎหมายดังกลาวขางตน โดยใหประชาชนหรือผูใชบริการเขา
มามีสวนรวมในทุกมิติ ท้ังรวมคิด รวมวางแผน รวมทํา รวมติดตามประเมินผล รวมตรวจจสอบ และรวมรับผลประโยชน์กลับคืนสู
ทองถิ่น ท้ังนี้เพราะเงินรายไดขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นก็คืนเงินภาษีอากรของประชาชน ประชาชนตองมีสวนรวมในทุกมิติ
เพื่อควบคุมกํากับดูแลภาษีอากรของตนเอง ฉะนั้นองค์การปกครองสวนทองถิ่นจึงตองตระหนักและใหความสําคัญเป็นอยางยิ่งตอ
การใหบริการงานคลังของทองถิ่นใหดีมีคุณภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และเป็นธรรม แกประชาชนและผูที่เกี่ยวของทั้งหมด เพราะ
หากการบริการงานคลังดอยคุณภาพแลว อาจจะสงผลกระทบตอการขาดวินัยทางการเงินการคลัง การจายเงินอยางไมเหมาะสมไม
กอใหเกิดประโยชน์สูงสุดแกประชาชน  และกอใหเกิดความเสียหายในท่ีสุด (ดุจฤทัย  สะอาดนัก, 2560, หนา 14)   

ดังนั้น ผูวิจัยตองการศึกษาขีดความสามารถในการใหบริการงานคลังขององค์การบริหารสวนตําบลหนองขาม อําเภอ
แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีความสําคัญและมีผลกระทบตอการใหบริการตลอดจนงบประมาณของแผนดินและความเป็นอยูของ
ประชาชนสวนใหญของทองถิ่น จึงจําเปูนจะตองมีการศึกษาในเรื่องนี้ โดยผูวิจัยกําหนดขอบเขตในการศึกษา 5 ดาน คือ (1) ในดาน
บุคลากรของงานคลัง   (2) ในดานกฎระเบียบขอบังคับและขอกฎหมายที่เกี่ยวของที่นําไปสูขั้นตอนการปฏิบัติ  (3) ในดานการ
จัดสรรงบประมาณของงานคลัง (4) ในดานอุปกรณ์เครื่องใชสํานักงาน  (5)  ในดานวิธีการบริหารงานคลัง ทั้งนี้เพื่อใหทราบถึง
สภาพปัญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแกไขปัญหาตอการใหบริการงานคลังขององค์การบริหารสวนตําบลหนองขาม และนํา
ผลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ไปใชในการกําหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการงานคลังของ
องค์การบริหารสวนตําบลหนองขามตอไป ดังมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ตอไปนี้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการใหบริการงานคลังขององค์การบริหารสวนตําบลหนองขาม อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาอุปสรรคของการใหบริการงานคลังขององค์การบริหารสวนตําบลหนองขาม อําเภอแกงครอ 

จังหวัดชัยภูมิ ในเรื่องบุคลากร เรื่องกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ เรื่องการจัดสรรงบประมาณของงานคลัง เรื่อง
อุปกรณ์เครื่องใชสํานักงาน และเรื่องวิธีการบริหารงานการคลัง    

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวางเพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ กับขีดความสามารถในการใหบริการงานคลังของ
องค์การบริหารสวนตําบลหนองขาม อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ  

4. เพื่อศึกษาแนวทางแกไขปัญหาการใหบริการงานคลังขององค์การบริหารสวนตําบลหนองขาม อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดในการจัดการการเพิ่มขีดความสามารถในการใหบริการงานคลัง องค์การบริหารสวน
ตําบลหนองขาม อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตําราบทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาประมวล
เป็นกรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัยดังนี้  
 1. แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ วิทยา นภาศิริกุลกิจ 
(2523). ชํานาญ  ยุวบูรณ์ (2503). ประยูร  กาญจนดุล (2535). วิทยา นภาศิริกุลกิจ (2523). จรัส  สุวรรณมาลา (2538). สังศิต  
พิริยะรังสรรค์ และผาสุก  พงษ์ไพจิตร (2537). ประทวน คงฤทธิศึกษากร (2537). และคนอื่น ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใช
ในการวิจัยครั้งนี ้
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ วิทยา  นภาศิริกุลกิจ 
(2521). ประหยัด  หงส์ทองคํา (2521). ไพบูลย์  ชางเรียน (2527). อาษา  เมฆสวรรค์ (2528). ปรัชญา  เวสารัชช์ .( 2532). 
ประหยัด  หงส์ทองคํา .(2521). ประทวน  คงฤทธิศึกษากร .(2526). ปรัชญา เวสารัชช์. (2532). และคนอื่น ๆ ไดประเด็น
สาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้ 
 3. แนวคิดเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ เดโช  สวนา
นนท์ (2521). จรินทร์  ธานีรัตน์ (2517). อนันต์  อนันตกูล (2534). สุวรรณา  มาระโพธิ์ (2535). วิเชียร  แพทยาคม (2510). 
ประดินันท์  อุปรมัย (2518).  สมจิต  สวธนไพบูลย์ (2526). และคนอ่ืน ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้  
 4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ 
กมล  อุดมพันธ์ (2522). ปรีชา  รุทรโสทร (2528). มานพ  สวามีชัย (2533). อนันต์ อนันตกูล (2534). สุรพล กาญจนะจิตรา 
(2536). นิคม  อัลภาชน์ (2538). และคนอ่ืน ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้  

5. แนวคิดเรื่องการปฏิบัติงาน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2533). 
สงวน  ธานี (2537).  และคนอ่ืน ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้  

6. แนวคิดเรื่องประสบการณ์การทํางาน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ ภิญโญ  สาธร (2526). 
ยุทธนา  มุงสมัคร (2539).  และคนอ่ืน ๆ แนวคิดของอาร์กีริส (Argyris)  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ 
อาร์กีริส (Argyris). และคนอื่น ๆ แนวคิดการจัดการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management –TQM) ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ อาร์กีริส (Argyris). และคนอื่น ๆ แนวคิดของ Peter M Senge ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ อาร์กีริส (Argyris). และคนอ่ืน ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้  
 7. ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับขีดความสามารถในการใหบริการงานคลัง ไดแกทฤษฎีการจัดองค์การ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ สมคิด บางโม (2538). และคนอื่น ๆ ทฤษฎีการบริหาร ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวของของ (Fayol,1949). และคนอ่ืน ๆ ทฤษฎีและองค์ความรูดานการมีสวนรวม ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่
เกี่ยวของของ (รัชนี  สิงห์บุญตา,2541). วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2532). และคนอืน ๆ ทฤษฎีและองค์ความรูดานการสรางแรงจูงใจ 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกียวของ ทฤษฎี ERG (Alderfer) ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ทฤษฎีการจูงใจของ Herberg ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทฤษฎีและองค์ความรูดานการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ (Tracy:1991). (Bartol & Martin : 1994). นิสดารก์  เวชยานนท์ 
(2543). กิตติ บุนนาค(2545). และคนอื่น ๆ ทฤษฎีและองค์ความรูเกี่ยวกับระบบงบประมาณ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของของ กิตติ บุนนาค (2545:64-69). และคนอ่ืน ๆ ทฤษฎีและองค์ความรูทางการเงิน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ (กิตติ  บุนนาค : 2544). และคนอ่ืน ๆ ทฤษฎีความเสมอภาค (Equity Theory) ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ (J.Stacy Adam). และคนอื่น ๆ ทฤษฎีและองค์ความรูดานนโยบายสาธารณและการวางแผน 
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ (ไพศาล สุริยะมงคล). และคนอ่ืน ๆ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ (McGregor, 1978). และคนอ่ืน ๆ ทฤษฎีระบบราชการ (Bureaucracy) ผูวิจัยไดศึกษา
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ อาร์กีริส (Argyris). และคนอื่น ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้ 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และแบบอธิบาย (Explanatory Research) มีจุดมุงหมาย
เพื่อศึกษาขีดความสามารถในการใหบริการงานคลังขององค์การบริหารสวนตําบลหนองขาม อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรและกลุมตัวอยาง คือ (1) ผูบริหารองค์การบริหารสวนตําบล (2) เจาหนาท่ีการคลัง (3) สวน
ราชการที่อื่นที่เกี่ยวของ (4) ประชาชนผูใชบริการ (5) หนวยงานเอกชนผูใชบริการ ใชวิธีสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Stratify 
Sampling) ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) ตามสูตร ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) อางใน (อนันต์ เจริญแกน
ทราย, 2536 : 55) โดยการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิตามสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก แบบสอบถามที่ผู ศึกษาสราง
ขึ้นเองโดยการศึกษาเอกสาร ตํารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีทั้งหมด 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไปของผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการงานคลังขององค์การบริหารสวนตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  ตอนที่ 2             
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับขีดความสามารถในการบริการงานคลังขององค์การบริหารสวนตําบลวังหิน อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
การวิเคราะห์ดวยสถิติไคสแควร์ (chi-square) ที่เกี่ยวกับตัวแปรซึ่งเป็นอิสระตอกัน โดยการวิเคราะห์ตารางดวยอัตราสวนรอยละ  
 
ผลการวิจัย 

การใหบริการงานคลังองค์การบริหารสวนตําบลหนองขาม ท่ีดีมีคุณภาพ โปรงใส ตรวจสอบได ถือเป็นหัวใจสําคัญในการ
ใหบริการแกประชาชน นําไปสูความสําเร็จของการปกครองสวนทองถิ่น ดังนั้นขีดความสามารถในการใหบริการงานคลังขององค์การ
บริหารสวนตําบลหนองขาม จึงเป็นประเด็นที่ผูทําการศึกษาไดใหความสําคัญและสนใจอยางมาก ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีความสําคัญ อันเนื่องมาจากการใหบริการงานคลังที่มีคุณภาพ โปรงใส ตรวจสอบได และสรางความพึงพอใจเป็นที่ยอมรับ
กับประชาชนผูใชบริการ มีผลกระทบตอชีวิตความเป็นอยูของประชาชน ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุงหาปัญหาอุปสรรคในการบริการ
งานคลัง ตลอดจนหาแนวทางแกไขปัญหา เพื่อพัฒนาและสงเสริมคุณภาพและความพรอมในการบริหารงานคลังใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 หนวยในการวิเคราะห์ศึกษาครั้งนี้คือจากการสํารวจกลุมตัวอยางผูบริหารงานจํานวน 3 คน คือนายกองค์การบริหารสวน
ตําบล รองนายกองค์การบริหารสวนตําบลคนที่ 1 รองนายกองค์การบริหารสวนตําบลคนที่ 2 ,เจาหนาที่งานคลังจํานวน 5 คน ,
หนวยงานราชการที่เกี่ยวของจํานวน 5 แหง ,ประชาชนผูใชบริการจํานวน 452 คน  และหนวยงานเอกชนผูใชบริการจํานวน 10 
แหง เพื่อพิจารณาคุณลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคมของตัวอยางกลุมดังกลาวนี้    

ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางรอยละ 56.19 เป็นหญิง รอยละ 43.81 เป็นชาย  รอยละ 29.65 เป็นกลุมตัวอยางอายุระหวาง 
41-50 ปี รองลงมารอยละ 23.67 มีอายุระหวาง 31-40 ปี ดานการศึกษา รอยละ 40.27  ผูสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
รองลงมารอยละ 23.01 อยูในระดับประถมศึกษา ดานอาชีพ รอยละ 42.92 คาขาย รองลงมารอยละ 17.70 รับราชการและรัฐวิสาหกิจ  
เมื่อจําแนกตามเพศและอายุ พบวา รอยละ34.85 ของเพศชาย อยูระหวางอายุ 41-50 ปี   รองลงมาชวงอายุ 31 – 40 ปี สวนเพศหญิง 
รอยละ 27.56 อยูระหวางชวงอายุ31-40 ปี รองลงมาชวงอายุ 41-50 ปี เมื่อจําแนกตามตามเพศและระดับการศึกษา พบวา รอยละ
41.41 ของเพศชาย อยูในระดับการศึกษามัธยมศึกษา รองลงมาการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา สวนเพศหญิง รอยละ 39.37 อยูใน
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา รองลงมาการศึกษาในระดับประถมศึกษา   เมื่อจําแนกตามเพศและอาชีพพบวา รอยละ 36.87 ของเพศ
ชาย มีอาชีพ คาขาย รองลงมามีอาชีพรับราชการ สวนเพศหญิง รอยละ 47.64  มีอาชีพคาขาย รองลงมารอยละ 20.08 มีอาชีพแมบาน  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาครั้งนี้ พบวาสภาพทั่วไปของการใหบริการงานคลังขององค์การบริหารสวนตําบลหนองขาม มีขอดีหลาย
ดานกลาวคือ 1) ในดานบุคลากรของงานคลังขององค์การบริหารสวนตําบลหนองขาม บุคลากรในสวนนี้มีการพัฒนาดานคุณภาพ
การบริการดี  บุคลากรมีจิตสํานึกในการใหบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสุภาพเรียบรอยและความเป็นกันเอง มีความตรงตอ
เวลา มีการเปิดโอกาสใหประชาชนไดซักถาม การทํางานทดแทนกัน การติดตามงานและการประสานงานกัน มีคุณสมบัติตรงกับ
สายงาน และจํานวนบุคลากรเพียงพอตอการทํางาน ผูบริหารมีวิสัยทัศน์และเปิดกวางใหบุคลากรไดรับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม
อยางตอเนื่องในทุกระดับ นอกจากนั้นผูบริหารทั้งสายการเมืองและสายเจาหนาที่ของรัฐมีการทํางานเป็นทีม และตระหนักถึง
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บทบาทหนาที่ของตนเอง ไมเขาไปแทรกแซงทางอํานาจและผลประโยชน์ หรือลวงลูกในการทํางานจากบุคลากรของงานคลัง   
สวนเจาหนาท่ีงานคลังหรือผูที่เกี่ยวของปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย อยางถูกตอง 2) ในดานกฎระเบียบขอบังคับ
และขอกฎหมายที่เกี่ยวของที่นําไปสูขั้นตอนการปฏิบัติ ในสวนนี้ผูศึกษาไดพบวาเจาหนาที่งานคลังหรือผูที่เกี่ยวของปฏิบัติตา ม
กฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย ไดอยางถูกตอง ใชงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์และความตองการของประชาชน ตรงตาม
แผนงานที่ตั้งไว ทําใหสามารถเคลียร์คาใชจายไดทันตามกําหนดเวลา ไมเกิดการทํางานที่ลาชา ซ้ําซอน และยุงยาก ไมเกิดความ
เสียหายแกประชาชนหรือผูมาใชบริการ 3) ในดานการจัดสรรงบประมาณของงานคลัง ในสวนนี้ผูศึกษาได พบวาการจัดสรร
งบประมาณตรงตามความตองการของประชาชน คุมคาและเกิดประโยชน์ตอสวนรวมตามความจําเป็นเรงดวน ไดพิจารณาจัดสรร
งบประมาณจากมติที่ประชุมและงบประมาณที่มีอยูในแตละปี โดยไปตรวจสอบดูพื้นท่ีจริง และคํานึงถึงผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชน รวมตลอดทั้งไดมีการประชาสัมพันธ์ในสวนน้ีใหประชาชนไดรับทราบ เพื่อเปิดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมใน
การวางแผน รวมคิด รวมทํา รวมกํากับดูแล รวมตรวจสอบ และรวมติดตามประเมินผล 4) ในดานอุปกรณ์เครื่องใชสํานักงาน ใน
สวนนี้ผูศึกษาไดพบวาการมาติดตองานของผูใชบริการ มีความสะดวก เชน สถานที่ในการใหบริการ ปูายติดตองานกับหนวยงาน
ตาง ๆ ชัดเจนเพียงพอ และสถานท่ีติดตองานมีสิง่แวดลอมท่ีดีและเหมาะสม การบริการครอบคลุมทุกดาน เชนดานทะเบียนราษฎร์ 
และบัตรประจําตัวประชาชน  5) ในดานวิธีการบริหารงานคลัง ในสวนนี้ผูศึกษาไดพบวา วิธีการบริหารงานคลังไดครอบคลุมทุก
ดานตามความตองการของประชาชน การประชาสัมพันธ์และเผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนทราบถึงสถานการณ์ทางการเงิน
เพียงพอ และไดเปิดโอกาสใหประชาชนและองค์กรในชุมชนไดเขาไปมีสวนรวมในการจัดใหบริการงานคลังในเรื่องการวางแผน การ
ควบคุม กํากับดูแล การบริหารงบประมาณ และตรวจสอบอยางเหมาะสม ผูบริหารไดใชวิธีการบริหารงานคลังเชิงรุก รวดเร็วทันใจ
และสรางความพึงพอใจตอผูมาใชบริการ  มีการปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง จึงทําใหเกิดการทํางานท่ีไมซ้ําซอน ไมลาชา และ
มีความยืดหยุน  ผูบริหารมีความรูความสามารถในการควบคุมงานคลัง ไมมีการแบงพรรคแบงพวก มีวัฒนธรรมรวมขององค์การ 
ซึ่งทําใหบุคลากรที่เกี่ยวของปฏิบัติงานอยางเต็มศักยภาพ กลาทํางานและไมเกรงกลัวตอความผิด  นอกจากนั้นผูบริหารทั้งสาย
การเมืองและสายเจาหนาที่ของรัฐตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของตนเอง โดยไมเขาไปแทรกแซงทางอํานาจและผลประโยชน์เพื่อ
เบี่ยงเบนในการกระทําความผิดหรือแสวงหาประโยชน์  หรือไมเขาไปลวงลูกในการทํางานจากบุคลากรของงานคลังสวนเจาหนาที่
งานคลังหรือผูที่เกี่ยวของไมละเลยหรือหลบเลี่ยงคอปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย  

ผลการศึกษาพบวา องค์การบริหารสวนตําบลหนองขาม มีขีดความสามารถในการใหการบริหารงานคลังในระดับดี การ
เสริมสรางการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการงานคลังจะประสบผลสําเร็จนั้นสามารถทําไดดังนี้ 1) ใหความรูเกี่ยวกับ
บทบาทหนาท่ีของประชาชนตอการดําเนินงาน 2) กระตุนใหประชาชนมีจิตสํานึกในการเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยเนน
ใหเห็นถึงผลดีผลเสียของการมีสวนรวมของประชาชน 3) รณรงค์ใหมีการจัดหนวยเคลื่อนที่สญัจรไปยังชุมชนตาง ๆ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็น ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและความตองการของประชาชน 4) กระตุนใหผูบริหารและเจาหนาท่ีผูใหบริการมีจิตสํานึกในการ
ใหบริการอยางแทจริง สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอบรม และเรียนรูสิ่งใหม ๆ 5) พัฒนาและปรับปรุงแกไขกฎระเบียบ ขอบังคับ 
และกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อลดขั้นตอนในการทํางานไมกอใหเกิดการลาชา ซ้ําซอน และยุงยาก 6 ) รณรงค์ในดานการ
ประชาสัมพันธ์ การเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชน โดยเฉพาะดานการเงินการคลัง และใชงบประมาณใหเป็นไปตามความ
ตองการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดแกประชาชน 7) รณรงค์ใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของและหนวยงานเอกชนที่
เกี่ยวของมารวมเป็นพันธมิตรทางการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการงานคลัง  

สวนประเด็นปัญหาของงานคลังท่ีควรไดรับการแกไขและพัฒนาขึ้นใหดีกวาเดิมเรียงลําดับดังนี้คือ 1) ตองการใหปรับปรุง
แกไขในสวนการเผยแพรขอมูลขาวสารของงานคลังเทศบาลใหดีขึ้น 2) ตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการร วมวางแผน การ
ควบคุม กํากับดูแล และตรวจสอบ และประเมินผลใหมากขึ้นกวาเดิม 3) ตองการใหมีการประชาสัมพันธ์ดานการเงินการคลังให
ประชาชนทราบอยางตอเนื่องและใหมากกวาเดิม 4) ตองการใหมีการจัดสรรงบประมาณใหตรงตามความตองการของประชาชน
อยางโปรงใสใหมากกวาเดิม และ 5) ตองการใหปรับปรุงแกไขดานการบริการที่ลาชาบาง พัฒนาใหพนักงานมีมนุษย์สัมพันธ์ดีขึ้น
กวาเดม สุภาพเรียบรอยและตรงตอเวลาใหดีกวาเดิมยิ่งข้ึน  
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จากแบบสอบถามกลุมตัวอยางประชาชนผูใชบริการทั่วไป ตอความคิดเห็นตอการใหบริการงานคลัง ขององค์การบริหาร
สวนตําบลหนองขาม ท่ีควรปรับปรุงแกไขในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ 

1) ดานบุคลากรงานคลัง  ควรปรับปรุงดานการบริการที่ลาชาบางใหรวดเร็วยิ่งขึ้น มีความสุภาพ ,มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี
และตรงตอเวลามากขึ้นกวาเดิม เปิดโอกาสใหประชาชนไดสอบถาม ปรับปรุงดานการบริการง านคลังที่ดีมีคุณภาพ โปรงใส 
ตรวจสอบได และเป็นธรรมแกประชาชนและผูที่เกี่ยวของ มากวาเดิม โดยเจาหนาที่การคลังไดตระหนักและใหความสําคัญในดาน
การพฒันาบุคลากรที่มีคุณภาพ สรางจิตสํานึกในการใหบริการ คัดเลือกสรรหาบุคคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับสายงาน และเพียงพอ
ตอการทํางาน ไมขาดหรือลนจนเกินไป สงเสริมใหบุคลากรไดรับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมอยางตอเนื่องในทุกระดับ  ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย บริหารงานหรือทํางานเชิงรุก รวดเร็วทันใจและสรางความพึงพอใจตอผูมาใชบริการให
ความสําคัญตอขั้นตอนการเบิกจายเงินไมใหเกิดการยุงยากซ้ําซอน หรือลาชา และมีความยืดหยุน ไมเบิกจายเงินขามสายงาน             
การเคลียร์คาใชจายคืนใหทันตามกําหนดเวลา ไมใชเงินผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์และไมเกิดประโยชน์ ไมโอนงบตางหนวยงานซึ่งไม
ตรงตามแผนงาน สรางวัฒนธรรมองค์กรใหมซึ่งจะทําใหบุคลากรที่เกี่ยวของปฏิบัติงานดวยกลาหาญไมหวาดระแวง มีความกลาที่จะ
ทํางานอยางถูกตองตรงไปตรงมาโดยไมกลัวความผิด จากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางประชาชนทั่วไปผูใชบริการงานคลัง พบวาขีด
ความสามารถในการใหบริการงานคลังดานบุคลากรงานคลังอยูในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นตอการปรับปรุงการใหบริการงานคลังดาน
บุคลากรงานคลังไมมีความสัมพันธ์ตอเพศ ,อายุ,การศึกษา, แตมีความสัมพันธ์ตออาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2) ดานกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมาย ควรปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับและกฎหมายตาง ๆ ที่สงผลให
การทํางานเกิดความลาชา ซ้ําซอน และยุงยาก เกิดความไมพึงพอใจตอผูมาใชบริการ จากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางประชาชน
ทั่วไปผูใชบริการงานคลัง พบวาขีดความสามารถในการใหการบริการงานคลังสวนกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมายอยูในเกณฑ์ดี 
ความคิดเห็นตอการปรับปรุงการใหบริการงานคลังดานกฎระเบียบขอบังคับและกฎหมายไมมีความสัมพันธ์ตอเพศ ,อายุ, แตมี
ความสัมพันธ์ตอการศึกษาและอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3) ดานการจัดสรรงบประมาณของงานคลัง ควรปรับปรุงเรื่องการจัดสรรงบประมาณใหตรงตามความตองการของ
ประชาชน และเกิดประโยชน์สูงสุดแกประชาชน ใหประชาชนไดมีสวนรวมในการวางแผน การควบคุม การกํากับดูแล การบริหาร
งบประมาณ และการตรวจสอบ ไมควรใหมีการแทรกแซงทางอํานาจและผลประโยชน์จากนักการเมืองหรือหนวยงานใด ๆ จาก
แบบสอบถามของกลุมตัวอยางประชาชนท่ัวไปผูใชบริการงานคลัง พบวาขีดความสามารถในการใหบริการงานคลังดานการจัดสรร
งบประมาณของงานคลังอยูในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นตอการปรับปรุงการใหบริการงานคลังดานการจัดสรรงบประมาณงานคลังไมมี
ความสัมพันธ์ตอเพศ ,อายุ, การศึกษาและอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4) ดานอุปกรณ์เครื่องใชสํานักงาน ควรปรับปรุงเรื่องอุปกรณ์เครื่องใชสํานักงานใหทันสมัย มีการฝึกอบรมพนักงานใหมี
ความรูความสามารถและเหมาะสมกับตําแหนงงาน และสามารถหมุนเวียนงานหรือทํางานแทนกันได ใชอุปกรณ์เครื่องใชสํานักงาน
ใหเกิดประโยชน์สูงสุด จากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางประชาชนทั่วไปผูใชบริการงานคลัง พบวาขีดความสามารถการใหบริการ
งานคลังสวนอุปกรณ์เครื่องใชสํานักงานอยูในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นตอการปรับปรุงการใหบริการงานคลังดานอุปกรณ์เครื่องใช
สํานักงานไมมีความสัมพันธ์ตอเพศ ,อายุ, แตมีความสัมพันธ์ตอการศึกษาและอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5) ดานวิธีการบริหารงานคลัง ควรปรับปรุงในดานการบริหารงานคลังทั้งผูบริหารที่เป็นนักการเมือง และขาราชการ
ประจํา และเจาหนาท่ีงานคลังท่ีเกี่ยวของ ใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารงานคลังอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางทั่วถึง  มีความโปรงใส เป็นธรรม กระตุนใหผูบริหารและเจาหนาท่ีผูใหบริการมีจิตสํานึกในการ
ใหบริการอยางแทจริง สงเสริมและสนับสนุนใหมีการอบรม และเรียนรูสิ่งใหม ๆ  รณรงค์ในดานการประชาสัมพันธ์ การเผยแพร
ขอมูลขาวสารแกประชาชน  แกไขปรับปรุงคุณภาพการบริการใหดีขึ้นทั้งดานการวางแผน การจัดสรรทรัพยากรและสิ่งสนับสนุน 
การคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม การนิเทศงาน และการติดตามประเมินผล สวนภาคเอกชนและภาคประชาชนตองรณรงค์ให
ความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของประชาชนตอการดําเนินงาน กระตุนใหประชาชนมีจิตสํานึกในการเขามามีสวนรวม  นอกจากนั้น
ยังตองพัฒนาทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อวางยุทธศาสตร์การบริหาร โดยผานความรูความสามารถของผูบริหาร และผาน
กระบวนการการมีสวนรวมในการพัฒนาใหเป็นไปตามเปูาหมาย จนเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว ซึ่งตองอา ศัยทั้ง
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ศาสตร์และศิลป คือตองมีทั้งความรูและความเขาใจในหลักการบริหาร และตองมีทักษะ จิตวิทยา มนุษย์สัมพันธ์ และความเป็น
ผูนํา ที่จะนําไปสูเปูาหมายและความสําเร็จ ซึ่งสามารถนําแนวคิดทางการบริหารมาประยุกต์ใชใหประสบความสําเร็จไดหลาย
แนวคิด เชน การบริหารมุงสัมฤทธิ์ผล (RBM) การบริหารมุงสัมฤทธิ์ผลโดยใชหลัก Balance Scorecard การบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีโดยใชหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุมคา  
จากแบบสอบถามของกลุมตัวอยางประชาชนท่ัวไปผูใชบริการงานคลัง พบวาขีดความสามารถในการใหบริการงานคลังดานวิธีการ
บริหารอยูในเกณฑ์ดี ความคิดเห็นตอการปรับปรุงการใชบริการงานคลังดานวิธีการบริหารงานคลังไมมีความสัมพันธ์ตอเพศ ,อายุ, 
แตมีความสัมพันธ์ตอการศึกษาและอาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ประเด็นปัญหาของงานคลังที่ควรไดรับการแกไข กลุมตัวอยางรอยละ 17.10 ตองการใหปรับปรุงแกไขในสวนการ
เผยแพรขอมูลขาวสารของงานคลัง อีกรอยละ 13.64 ตองการใหประชาชนมีสวนรวมในการรวมวางแผน การควบคุม กํากับดูแล 
และตรวจสอบ รอยละ 13.31 ตองการใหมีการประชาสัมพันธ์ดานการเงินการคลังใหประชาชนทราบอยางตอเนื่องและใหมาก
กวาเดิม รอยละ 12.01 ตองการใหจัดสรรงบประมาณใหตรงตามความตองการของประชาชน และรอยละ 11.69 ตองการให
ปรับปรุงแกไขดานการบริการที่ลาชา พนักงานขาดมนุษย์สัมพันธ์อันดี ไมสุภาพเรียบรอย ไมตรงตอเวลา ใหดียิ่งข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารสวนตําบลชองสามหมอ อําเภอ
แกงครอ จังหวัดชัยภูมิ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ1) ศึกษาบริบทขององค์การบริหารสวนตําบลชองสามหมอ อําเภอแกงครอ 
จังหวัดชัยภูมิ ตอการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2) ศึกษาปัจจัยที่ทําใหเกิดปัญหาอุปสรรคตอ
การจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) ศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใต
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุม และการสังเกตแบบไม
มีสวนรวม ผลการวิจัยพบวา ในสวนบริบทขององค์การบริหารสวนตําบลชองสามหมอ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ตอการจัดการ
เพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดจาก 1) การสรางภาคีเครือขาย 2) การเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน 
3) การสงเสริมการมีสวนรวม 4) การจัดการความรูและการเรียนรูของชุมชน สวนปัจจัยที่ทําใหเกิดปัญหาอุปสรรคตอการจัดการ
เพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1) ขาดการสนับสนุนในดานความรู 2) ขาดการสนับสนุนในดานระบบ
ขอมูล 3) ขาดการสนับสนุนในดานระบบความสัมพันธ์ (4) ขาดจิตสํานึกและจิตสาธารณะ สวนแนวทางการจัดการเพื่อสรางชุมชน
เขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คือ 1) การฟื้นฟู 2) การปรับตัว 3) แนวทางดานการดํารงอยูอยางยั่งยืน (4) แนวทาง
ดานการถายทอดความรูและแบงปัน   
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Abstract 
The purposes of the research are 1. To study the normal of Chong Sam Mor  Subdistrict 

Administrative Organization Kaengkro District Chaiyaphom Province.  concerning with strengthening community 
using the sufficiency economy philosophy 2. To study its problems 3. To study how to strengthen the 
community. This is the qualitative research based on written documents, interview, group discussion and 
observation. The result revealed that 1. the normal of Chong Sam Mor Subdistrict Administrative Organization 
Kaengkro District Chaiyaphom Province.was undertaken to increase the capacity of community organizations, 
promotion of participation, knowledge management and learning of the community. 2. Its problems were the 
supportive system for community strengthening were knowledge, information village systems, relation 
systems and lack of consciousness and public mind. 3. The processes to achieve on community strength and 
stability should be rehabilitation of community, the adaptation of community, and strategy for continuing the 
existence of the community and knowledge transfer and sharing. 
 
Keywords : management/ community strength/ philosophy of sufficiency economy 
 
บทนํา 

การเปลี่ยนแปลงกระแสของโลกาภิวัตน์ และการแขงขันในระบบทุนนิยม สงผลใหประเทศไทยตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ  ตั้งแตอดีตสูปัจจุบัน นับตั้งแตแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 1 จนถึงฉบับที่ 12 
มีการพัฒนามาอยางตอเนื่องตามประเทศในแถบตะวันตกอันเป็นการพัฒนาตามกระแสหลัก มุงเนนไปในระบบการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรม การบริโภคนิยม การคาแบบทันสมัย การสงเสริมการเกษตรเชิงเดี่ยว การลดการพึ่งตนเอง ภูมิปัญญาทองถิ่นและ
ปัจจัยในชุมชน แตเพิ่มการพึ่งตลาดโลก ภูมิปัญญาและปัจจัยภายนอกชุมชนมากขึ้น สงผลใหเกิดการใชทรัพยากรอยางฟุุมเฟือย
และไมเป็นธรรม อธิปไตยในการจัดการทรัพยากรของประเทศสูญหายไป การละทิ้งภูมิปัญญาและเทคโนโลยีดั้งเดิม ละเลยการ
พัฒนาชุมชนชนบท เกิดความเสื่อมโทรมอยางตอเนื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การขาดความเป็นธ รรมในการ
เขาถึงและใชทรัพยากร และศีลธรรมของสังคมเสื่อมลง การพัฒนากระแสหลักดูเหมือนจะไมสอดคลองกับบริบทของพื้นที่ทั้งในแง
ระบบคิด และวิถีชีวิตของชุมชน ผลประโยชน์ของการพัฒนาตกอยูกับคนสวนนอย เกิดปัญหาความยากจนดานรายไดตอคนสวน
ใหญ ขาดความสมดุล ประสบความสําเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณจากการมุงเนนการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก (พลเดช  ปิ่น
ประทีป,2542, หนา 1) การเนนภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักกอใหเกิดภาวะหนี้สินตางประเทศตลอดจนตองพึ่งพาตลาดตางประเทศ
เป็นหลัก (สุภางค์  จันทวานิช และวรรณี  ไทยนันท์, 2539, หนา 136) กลายเป็นสังคมการบริโภค มุงความเจริญเติมโตทางดาน
วัตถุเป็นหลัก (อุกฤษฎ์  ปัทมานันท์, 2546, หนา 3-4) นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจตเนนอุตสาหกรรมมากจนเกินไป โดยลืมไปวา
ไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมจึงมีสัดสวนที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ภาคเกษตรกรรมลดลงอยางตอเนื่อ ง เบื้องลึกการ
พัฒนาที่ไมสมดุล กอใหเกิดการสะสมทุนอุตสาหกรรมโดยการดูดซับมูลคาสวนเกินจากภาคเกษตรในสองลักษณะ คือ (1) การ
แลกเปลี่ยนท่ีไมเสมอภาค (2) แรงงานจากภาคเกษตรจะเคลื่อนยายสูภาคอุตสาหกรรม ทําใหภาคอุตสาหกรรมมีตนทุนต่ํา กําไรสูง 
(ณรงค์  เพชรประเสริฐ, 2550: 14)  

 การพัฒนาทางเลือกจึงเริ่มกอตัวขึ้นเพ่ือรองรับผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจกระแสหลัก ซึ่งแนวคิดการพัฒนาที่เป็น
ทางเลือกและทางรอดใหมของสังคมไทยก็คือ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งภาครัฐไดนอมนําแนวคิดการพัฒนาจากพระ
อัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไปกําหนดเป็นแนวนโยบายในการพัฒนาประเทศเพื่อหลุดพนจากหวงของภาวะ
วิกฤติ สอดคลองกับเศรษฐกิจชุมชนตามวิถีชีวิตของชุมชนในแตละพื้นท่ี โดยยึดหลักการดําเนินไปบนทางสายกลาง และการพัฒนา
บุคคลบนฐานของความรู และคุณธรรม ซึ่งไดพิสูจน์แลววาสามารถทําใหพสกนิกรในบางพื้นที่ที่มีศักยภาพพรอมดํารงชีวิตไดอยาง
มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน แตในทางปฏิบัติ ผูที่เกี่ยวของจะเนนการสั่งการจากเบื้องบนลงสูเบื้องลางตามนโยบายรัฐบาล ประชาชนไมมี
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โอกาสไดคิดหรือทําอะไรดวยตนเอง  โดยไมไดคํานึงถึงความตองการที่แทจริงของชุมชนและความแตกตางของบริบทที่หลากหลาย
ในแตละพื้นท่ี ทําใหการพัฒนาประเทศประสบกับปัญหาชองวางและความเหลื่อมล้ําระหวางรายไดและคนรวยกับคนจน เกิดความ
แตกตางระหวางเมืองและชนบทอยางเห็นไดชัด กอใหเกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอีกมากมายไมวาจะเป็นการอพยพยายถิ่น แรงงาน
เคลื่อนยายเขาสูภาคอุตสาหกรรม ปลอยคนแกและเด็กอยูกันตามลําพัง เกิดปัญหาสังคมตามมา  สงผลใหเกิดการพัฒนาแบบ
กระจุกตัวเฉพาะบางพื้นที่บางชุมชน โดยไมกระจายความเจริญไปยังพ้ืนท่ีหรือชุมชนอื่นดวยอยางสมดุล เกิดชองวางระหวางคนรวย
กับคนจนภายในประเทศมากยิ่งขึ้น (วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ, 2550, หนา 44) การที่จะนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนและประชาชนดํารงชีวิตอยูอยางมีความสุขและยั่งยืนไดนั้น หนวยงานที่
เกี่ยวของจะตองยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา ประชาชนตองเขามามีสวนรวมทุกมิติ ใหเห็นถึงสภาพแวดลอมของชุมชน
ทองถิ่นของตน เห็นถึงทุนของทองถิ่นตน เห็นคุณและโทษของการพัฒนาตามกระแสหลัก และนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใหเหมาะสมกับบริบทของทองถิ่นตนเอง ผานกระบวนการจัดการภาครัฐ กระบวนการการเรียนรู การมีสวนรวม แต
ในทางปฏิบัติรัฐยังไมสามารถเขาถึงแนวทางในการพัฒนาดังกลาวใหเป็นรูปธรรมได (เสรี พงศ์พิศ, 2554, หนา 1)   
  องค์การบริหารสวนตําบลชองสามหมอ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ แบงเขตการปกครองสวนตําบลเป็น 11 หมูบาน 
รายไดเฉลี่ย 30,000 บาท/คน/ตอปี (ขอมูล จปฐ.ปี 2559) มีวิสัยทัศน์ คือ “ชองสามหมอนาอยู คูวิถีวัฒนธรรม เป็นผูนําลดภาวะ
โลกรอน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเขมแข็งและผาสุก” เป็นองค์การที่มีความพรอมและศักยภาพในการพัฒนา ดังนั้น 
ผูวิจัยตองการศึกษาบริบทขององค์กรทองถิ่นนี้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาปัจจัยที่ทําใหเกิดปัญหาอุปสรรค ตลอดจนศึกษาแนว
ทางการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถนําผลการศึกษามาประยุกต์ใชในการสรางความ
เขมแข็งใหเกิดแกชุมชน และทําใหชุมชนมีความสุขอยางยั่งยืนตลอดไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพื่อศึกษาบริบทองค์การบริหารสวนตําบลชองสามหมอ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ตอการจัดการเพื่อสรางชุมชน
เขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจุบัน 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ทําใหเกิดปัญหาอุปสรรคตอการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
องค์การบริหารสวนตําบลชองสามหมอ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 

3. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารสวนตําบลชอง
สามหมอ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาประมวลเป็นกรอบแนวคิดที่ใชใน
การวิจัยดังนี ้คือ 
 1. แนวคิดการจัดการภาครัฐ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา 
(2542). สรอยตระกูล อรรถมานะ (2543). อัมพร ธํารงลักษณ์ (2553). เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2553). ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2527). 
สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2546). และคนอ่ืน ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญในการวิจัยครั้งนี้  

2. แนวคิดทฤษฎีการพัฒนากระแสหลัก ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ พัชรินทร์ สิรสุนทร 
(2552). เสรี พงศ์พิศ (2553). Hulme, D. and Turner, M. (1990). และคนอื่น ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้  
 3. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ สรรเสริญ วงศ์ชอุม 
(2544). อําพล เสนาณรงค์ (2541). อภิชัย พันธเสน และคณะ (2549). และคนอื่น ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้  
 4. แนวคิดชุมชนเขมแข็ง ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ ประเวศ วะสี (2541). สมพันธ์ เตชะอธิก 
(2541). โกวิทย์ พวงงาม (2553). ประเวศ วะสี (2542). สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2541). อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ 
(2540). สีลาภรณ์ นาครทรรพ (2541).และคนอ่ืน ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้  
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5. แนวคิดการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ 
(2546). ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2541). ธีรยุทธ บุญมี (2540). ประเวศ วะสี (2536). และคนอื่น ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใช
ในการวิจัยครั้งนี้  

6. แนวคิดการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ของ เสรี พงศ์พิศ (2552). อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540). ประเวศ วะสี (2542). สุมาลี สังข์ศรี (2540).             
ณรงค์ เพชรประเสริฐ (2550). และคนอ่ืน ๆ ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้  
 7. แนวคิดชุมชนมีความสุข ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของของ ชุมสุข สุขหิ้น (2553).                      
รศรินทร์ เกรย์ และคณะ (2549). ปราณี ทินกร (2551). ณรงค์ เพชรประเสริฐ และกนกพร นิตย์นิธิพฤทธิ์ (2553). และคนอื่น ๆ 
ไดประเด็นสาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเนนการศึกษาที่เนนสองแนวทางหลักคือการศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ 
และการวิจัยภาคสนาม โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาขอมูลเอกสาร ผานการรวบรวมเอกสารและขอมูลตาง ๆ ทั้งใน
เชิงปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ท่ีเกี่ยวของกับหัวขอวิจัย โดยการรวบรวมและประมวลผลเพื่อจัดทําเป็นรายงานการวิจัย และการศึกษา
ขอมูลภาคสนาม ดําเนินการศึกษาและคนควาขอมูลจากผูสวนเกี่ยวของในพื้นที่โดยวิธีการตาง ๆ เชน การสัมภาษณ์และการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมสมอง และรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนทองถิ่นพรอมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับบริบทของ
ชุมชนในพื้นที่ ศึกษาปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรคและแนวทางในการแกไขปรับปรุงใหชุมชนเขงแข็งและยั่งยืน    
 
ผลการวิจัย 

1. บริบทขององค์การบริหารสวนตําบลชองสามหมอ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ตอการจัดการเพื่อสรางชุมชน
เขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจุบัน พบวา  

   1.1 สรางภาคีเครือขาย  ไดแกองค์กรชุมชนในรูปคณะกรรมการหมูบาน  โดยองค์กรทองถิ่นไดเขามาใหทุนกับองค์กร
ชุมชนบางสวน หรือประสานงานในการขอทุนใหกับชุมชน โดยมีผูนําชุมชนและสมาชิกของชุมชนเป็นผูเรียนรู อบรมใหความรู             
เป็นพี่เลี้ยง สงผลใหชุมชนมีความตื่นตัวและพรอมท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปสูความเขมแข็งของชุมชนอยางมีสวนรวม    
    1.2 เพิ่มศักยภาพองค์กรชุมชน ไดแก สงเสริมใหเกิดความเขมแข็งดานเศรษฐกิจขององค์กรชุมชน ดานสังคมคุณภาพ
ชีวิต การสนับสนุนใหเกิดผูนําที่มีคุณภาพ ซื้อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาล การสนับสนุนแหลงเงินทุน พัฒนาการรวมกลุมกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงพ้ืนท่ีชนบทและเมือง สงเสริมใหเกิดวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจวัฒนธรรม
และภูมิปัญญา สงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขาย ใหสอดคลองกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
    1.3 สงเสริมการมีสวนรวม จัดเวทีชุมชน กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของชุมชน จัดทําแผนแมบทของชุมชน สงเสริม
บทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการสังคม สนับสนุนองค์กรเอกชนใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนา โดยการสนับสนุน
การมีสวนรวมของชุมชนในการคนหาปัญหาและความตองการตลอดทั้งทุนของชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ชุมชนพัฒนาพลังของคนในชุมชน รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมพัฒนา รวมแกไขปัญหา สามารถดําเนินชีวิตไดอยางรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลง ใหสอดคลองกับแนวทางปรัชญาเศรษบกิจพอเพียง 
    1.4 การจัดการความรูและการเรียนรูของคนในชุมชน สงเสริมใหมีการศึกษาดูงาน  โดยการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู
และขยายเครือขาย เพิ่มขีดความสามารถของทองถิ่นและชุมชนในการเรียนรูและการทํางานรวมกันทําใหเกิดระบบที่ดี มีความ
โปรงใส ไรทุจริต ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงกระแสหลัก และรูจักปรับตัวอยางชาญฉลาด เลือกใหในสิ่งที่เป็นประโยชน์อยาง
เหมาะสมกับบริบทของชุมชน และคงไวซึ่งสิ่งดี ๆ ใหความรูแกชุมชนในการจัดทําแผน 4 แผน โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใชใหเหมาะสม สรางจิตสํานึกและความตระหนักรูของชุมชนในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีตอ
วิถีชีวิตชุมชน  
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2. ปัจจัยที่ทําใหเกิดปัญหาอุปสรรคตอการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การ
บริหารสวนตําบลชองสามหมอ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 

   2.1 ขาดการสนับสนุนในดานการจัดการความรูในชุมชน ในดานการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการ ประเพณี
วัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยผสมผสานระหวางความรูใหมกับความรูเกา ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีใหม การบริหารงบประมาณแบบบูรณา
การ การขาดผูสืบทอดผูทําพิธีกรรมตาง ๆ  การขาดจิตสํานึกในการดูแลรักษาและหวงแหน การใชทรัพยากรอยางฟุุมเฟือยไมเป็น
ธรรม การละทิ้งภูมิปัญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีดั้งเดิม การสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจวัฒนธรรม การ
สรางนวัตกรรมใหม การสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกชุมชน การบูรณาการระหวางกองทุนและงบประมาณ การสราง
จิตสํานึกตระหนักรู จิตสาธารณะและจิตอาสา การสรางงานสรางรายไดในชุมชน 

   2.2 ขาดการสนับสนุนในดานระบบขอมูล ที่เป็นขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการดําเนินกิจกรรมใน
ชุมชน ที่มีการจัดเก็บและคนหาอยางเป็นเป็นระบบ และขอมูลดานแหลงเรียนรูและเครือขายเรียนรูเพื่อเป็นฐานขอมูลของชุมชน ท่ี
ชุมชนสามารถเขาถึงไดและใชประโยชน์ในการพัฒนาไดโดยตรงตามความตองการของชุมชน ขาดการจัดทําประวัติชุมชน แผนที่
เดินดิน ผังเครือญาติ  ปราชญ์ชาวบาน ภูมิปัญญาทองถิ่น ทุนทางธรรมชาติ ทุนทางภูมิปัญญาและศาสนา ทุนทางวัฒนธรรมที่
สอดคลองกับแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

   2.3 ขาดการสนับสนุนในระบบความสัมพันธ์ ซึ่งประกอบดวยความสัมพันธ์ภายในชุมชนเชิงอํานาจ การพึ่งพา พึ่งพิงกัน
ในชุมชน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ความเอื้ออาทรกนั ความสัมพันธ์ระหวางมนุษย์กับสิ่งแวดลอม ระบบทางกายภาพและสิ่งมีชีวิต สิ่งที่มี
อํานาจเหนือมนุษย์ เหนือธรรมชาติ และระบบความสัมพันธ์ระหวางชุมชนกับโลกภายนอก ในดานการซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินคา 
ผลิผลิต การชวยเหลือในรูปของเครือขายหรือการรวมกลุม รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทกับการพัฒนาชุมชน  

2.4 ขาดจิตสํานึกและจติสาธารณะ ซึ่งประกอบดวย การสรางวินัยใหกับตนเอง ตระหนักถึงการมสีวนรวมในระบบ
ประชาธิปไตย รูถึงขอบเขตของสทิธิ หนาที่ ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม มีความ
รับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอม การตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นแกสังคม ใหถือวาเป็นปัญหาของตนเอง การยดึ
หลักธรรมในการดาํเนินชีวิต โดยหลักธรรมทางศาสนาท่ีเกีย่วของกับตนเอง   

3. แนวทางการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารสวนตําบลชองสามหมอ 
อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 

   3.1 การฟื้นฟู ดวยการสรางแนวรวมการพัฒนา และการคนหาศักยภาพและทุนชุมชน ทั้งทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร 
และทุนทางวัฒนธรรม การทําบัญชีครัวเรือน การฝึกวินัยการออม การบูรณาการแผน 4 แผน ใหเขากับแผนชุมชนและแผนพัฒนา
ทองถิน่ ศึกษาดูงานชุมชนที่ประสบความสําเร็จ  

   3.2 การปรับตัว คือปรับแนวคิดของภาครัฐจากผูสั่งการเป็นผูสนับสนุน และเสริมสรางแนวคิดการบริการสาธารณะ
แนวใหม การสรางเครือขายภาคีความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอก  กําหนดมาตรการทางสังคมของชุมชนเพื่อ
เป็นขอตกลงในการอยูรวมกันอยางสันติ และมีการเรียนรูพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง  การปรับตัวใหรูเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยไมปฏิเสธเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับชุมชน 

   3.3 แนวทางการดํารงอยูอยางยั่งยืน  การนอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใหทันตอสภาพการ
เปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลักพอประมาณ มีเหตุมีผล  มีภูมิคุมกัน และตองมี ความรูควบคูไปกับคุณธรรม ใหความรูและปลูกจิตสํานึก
ใหชุมชนตระหนักรูใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยเลือกรับในสิ่งท่ีเป็นประโยชน์อยางชาญฉลาด และ
ปฏิเสธในสิ่งท่ีไมกอใหเกิดประโยชน์แกชุมชน และปรับใชแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือกโดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใชใหเหมาะสมตามบริบทของชุมชน โดยการสรางความเป็นปึกแผนใหกับชุมชน และการปลุกกระแสใหชุมชนมีความรักและ
หวงแหนชุมชน สามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน สรางเครือขายแหงการเรียนรู ศึกษาดูงานชุมชนเขมแข็งที่ประสพความสําเร็จ  

3.4 แนวทางการถายทอดความรูและการแบงปัน เป็นการถายทอดปัญหาที่พบ การถายทอดและแบงปันความรูนั้น            
เป็นสิ่งที่จําเป็นตอการพัฒนาคนและพัฒนางาน ถาสามารถนําประสบการณ์จากคนท่ีทํางานมาประยุกต์ใชไดก็จะสามารถทําใหงาน
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นั้น ๆ มีการพัฒนาได โดยจัดใหมีศูนย์การเรียนรูเพื่อรวบรวม ถายทอดและพัฒนาองค์ความรู และแบงปันองค์ความรูใหกับชุมชน
ในการตอยอดและพัฒนาคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ  
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ขอมูลทุกดาน ดังที่ไดสรุปตามประเด็นกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยได
สังเคราะห์หลักการและแนวคิดรวมทั้งผลการวิจัย โดยมีบทสรุป ดังนี้  

1. บริบทขององค์การบริหารสวนตําบลชองสามหมอ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ตอการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจุบัน มีดังนี้ คือ  

    1.1 สรางภาคีเครือขาย ไดแกองค์กรชุมชนในรูปคณะกรรมการหมูบาน  องค์กรภาครัฐในรูปคณะกรรมการสภาตําบล 
โดยมีผูนําชุมชนและสมาชิกของชุมชนเป็นผูเรียนรู สงผลใหชุมชนมีความตื่นตัวและพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูความเขมแข็งของ
ชุมชนอยางมีสวนรวม องค์กรทองถิ่นตองสรางใหเกิดความรวมมืออยางมีสวนรวม และมีจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคลองการกระจาย
อํานาจของทองถิ่นตามแนวทางการจัดการภาครัฐ และสอดคลองกับงานวิจัยของสาวิณี รอดสิน (2554) ศึกษาชุมชนเขมแข็ง พบวา 
การกําเนินชุมชนเขมแขง็ ประกอบกับการศึกษาดูงานการจัดการชุมชนจากภายนอก รวมไปถึงคณะกรรมการชุมชนไดรับการอบรม
ใหความรูและคําแนะนําจากองค์กร จึงทําใหเกิดแนวคิดท่ีจะพัฒนาชุมชน และสอดคลองกับแนวคิดของ โรเบิร์ต บี เดนฮาร์ท และ 
เจเน็ต วินเซ็นท์ เดนฮาร์ท (2007) ที่เห็นคุณคาของประชาชนโดยการสรางโอกาสและเปิดประตูสรางเครือขายความรวมมือของ
การมีสวนรวมใหเกิดขึ้นในกลุมประชาชนพลเมืองเพื่อใหเกิดชุมชน และสอดคลองกับแนวคิดของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543) 
กลาวถึงองค์ประกอบท่ีสําคัญของเครือขายวา การรับรูมุมมองรวมกัน การมีวิสัยทัศน์รวมกัน มีผลประโยชน์และความสนใจรวมกัน 
การมีสวนรวมของสมาชิก ขบวนการเสริมสรางซึ่งกันและกัน การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน    

    1.2 เพิ่มศักยภาพองค์กรชุมชน ไดแก สงเสริมใหเกิดความเขมแข็งดานเศรษฐกิจ ดานสังคมคุณภาพชีวิต พัฒนาการ
รวมกลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงพื้นที่ชนบทและเมือง สงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองค์กรชุมชนกับองค์กร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ การสนับสนุนใหเกิดผูนําท่ีมีคุณภาพ ซื้อสัตย์ สุจริต มีธรรมาภิบาล การสนับสนุน
แหลงเงินทุนสําหรับการพัฒนาชุมชน สงเสริมใหเกิดวิสาหกิจชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา สอดคลองกับแนวคิดของ โกวิทย์  พวงงาม (2553) ที่กลาววา ที่กลาวเรื่องชุมชนเขมแข็งตองมีเปูาหมายรวมกันให
ความสําคัญกับประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก มีจิตสํานึกการพึ่งตนเอง รักษาเอื้ออาทรตอกัน และมีความรูรักทองถิ่น ชุมชน 
มีอิสระในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทําและรวมรับผิดชอบ มีการระดมใชทรัพยากรในชุมชนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ มี
การเรียนรูเช่ือมโยงกันเป็นเครือขายและติดตอสื่อสารกันหลายรูปแบบ มีการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะของชุมชนอยางตอเนื่อง  
    1.3 สงเสริมการมีสวนรวม โดยการสนับสนุนการมีสวนรวมในการคนหาปัญหาและความตองการตลอดทั้งทุนของ
ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน รวมกันจัดเวทีชุมชนอยางมีสวนรวม กําหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของชุมชน 
จัดทําแผนแมบทของชุมชน สงเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริการสังคม สนับสนุนองค์กรเอกชนใหเขามามีสวน
รวมในการพัฒนา พัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งใหเกิดพลังของคนในชุมชน รวมคิด รวมทํา รวมรับผิดชอบ รวมพัฒนา รวม
แกไขปัญหา สามารถดําเนินชีวิตไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สงเสริมการรวมตัวของคนในชุมชนในการทํากิจกรรมเพื่อ
สวนรวม สอดคลองแนวคิดของเสนห์ จามริก (2527) ใหความหมายวาการมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การใหประชาชนเป็น
ผูคิดคนปัญหา เป็นผูนําทุกอยาง ซึ่งไมใชการกําหนดจากภายนอกแลวใหประชาชนเขารวม แตตองเป็นเรื่องที่ประช าชนคิดเอง 
ประกอบกับแนวคิดของไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527) ไดกลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท คือการมี
สวนรวมทุกมิติ และสอดคลองกับแนวคิดของนเรศ สงเคราะห์ (2541) ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในลักษณะที่
เป็นกระบวนการพัฒนา ตั้งแตตนจนสิ้นสุดกระบวนการ ไดแก การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ และ
การประเมินผลตลอดจนการจัดสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น 

    1.4 การจัดการความรูและการเรียนรูของคนในชุมชน สงเสริมใหมีการศึกษาดูงาน  โดยการสนับสนุนกระบวนการ
เรียนรูและขยายเครือขายการเรียนรูของประชาชนและชุมชนในชนบท และการเสริมสรางเครือขายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
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ทองถิ่นและชุมชนในการเรียนรูและการทํางานรวมกันใหเกิดระบบที่ดี มีความโปรงใส ไรทุจริต ปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
กระแสหลัก และรูจักปรับตัวอยางชาญฉลาด เลือกใหในสิ่งที่เป็นประโยชน์อยางเหมาะสมกับบริบทของชุมชน และคงไวซึ่งสิ่งดี ๆ 
โดยการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใหเหมาะสมอยางมีปัญญา กลาหาญ และเพียรทน โดยทําใหเกิดการอยูรอด 
พอเพียง และยั่งยืน สรางจิตสํานึกและความตระหนักรูของชุมชนในคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอมที่มีตอวิถีชีวิต
ชุมชน ใหความรูแกชุมชนในการจัดทําแผน 4 แผน คือแผนชีวิต แผนอาชีพ แผนการเงิน และแผนสุขภาพ สอดคลองกับงานวิจัย
ของกัญญารัตน์  กิ่งก้ํา (2555) ไดศึกษาเรื่องปัจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดแก การสนับสนุนชวยเหลือจากภาครัฐ ขาดความรู ความเขาใจที่ถูกตองในการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย มีปัญหาหนี้สิน และ
ขาดความกระตือรือรนในการแสวงหาความรูหรือนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนํามาปรับใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และในระดับชุมชน   

2. ปัจจัยที่ทําใหเกิดปัญหาอุปสรรคตอการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
   2.1 ขาดการสนับสนุนในดานความรู ซึ่งเป็นความรูในชุมชน ในดานการบริหารจัดการ การประกอบอาชีพ ประเพณี

วัฒนธรรม ภูมิปัญญา โดยผสมผสานระหวางความรูใหมกับความรูเกา ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีใหม คือการขาดการสนับสนุนและ
สงเสริมใหเกิดเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจวัฒนธรรม การสรางงานสรางรายไดในชุมชน การคนหาศักยภาพและปัญหาที่แทจริง
ชุมชน การสรางภาวะผูนํา การบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ การขาดผูสืบทอดผูทําพิธีกรรมตาง ๆ  การขาดจิตสํานึกในการ
ดูแลรักษาและหวงแหน การใชทรัพยากรอยางฟุุมเฟือยไมเป็นธรรม การละทิ้งภูมิปัญญาทองถิ่นและเทคโนโลยีดั้งเดิม การหลงลืม
ชุมชนชนบท การสรางนวัตกรรมใหม การสรางเครือขายทั้งภายในและภายนอกชุมชน การบูรณาการระหวางกองทุนและ
งบประมาณ การสรางจิตสํานึกตระหนักรู จิตสาธารณะและจิตอาสา การขาดแหลงเรียนรูทางดานภูมิปัญญา การขาดความ
ตระหนักรูอยางแทจริงตอการเปลี่ยนแปลงตามแนวทางการพัฒนากระแสหลัก ขาดการปรับใชแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใหเหมาะสม สอดคลองกับงานวิจัยของฐพชัย  ทตนนท์ (2556)  พบวาประชาชนขาดความรู ยังไมมีความเขาใจหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กลุมตาง ๆ ของแตละชุมชนยังมีความเขมแข็งไมเทากัน ขาดการติดตามผล และขาดงบประมาณ ควรจัดทํา
แผนงานนโยบายสงเสริมการดําเนินชีวิต แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงใหสอดคลองกับแผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   

   2.2 ขาดการสนับสนุนในดานระบบขอมูล ท่ีเป็นขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการดําเนินกิจกรรมใน
ชุมชน ที่มีการจัดเก็บและคนหาอยางเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานขอมูลของชุมชน ที่ชุมชนสามารถเขาถึงไดและใชประโยชน์ในการพัฒนาได
โดยตรงตามความตองการของชุมชน สอดคลองกับแนวคิดของวิทยา  จันทร์แดง (2555) พบวา 1) นโยบายเรื่องการนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง มีการดําเนินการในดานการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน การสงเสริมการมีสวนรวม 
การจัดการความรูและการเรียนรูของคนในชุมชน 2) ชุมชนมีการประยุกต์ใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการชุมชน 
การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพยากรในชุมชน และการพัฒนาองค์กรในชุมชน 3) รูปแบบใหมที่คนพบคือ การบริหารจัดการชุมชน
เขมแข็งแบบบูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การวิจัยในครั้งนี้นําไปสูการคนพบใหม ๆ คือ 1) การมีสวนรวมที่สนับสนุนให
ชุมชนเขมแข็งแบบไตรภาคี ไดแก องค์กรชุมชน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคีสนับสนุน 2) ระบบสนับสนุนชุมชนเขมแข็ง ไดแก ระบบ
ความรู ระบบขอมูล ระบบความสัมพันธ์ และมีแนวทางในการนําไปสูการปฏิบัติเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 3) แนวทางในการสรางชุมชน
เขมแข็งคือ แนวทางดานการฟื้นฟูชุมชน แนวทางดานการปรับตัวของชุมชน แนวทางดานการดํารงอยูของชุมชน 
              2.3 ขาดการสนับสนุนในระบบความสัมพันธ์ ซึ่งประกอบดวยความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่แสดงความสัมพันธ์ระหวาง
มนุษย์ดวยกันเองในเชงิอํานาจ การพึ่งพา พึ่งพิงกันในชุมชน ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ ความเอื้ออาทรกัน ความสัมพันธ์ระหวางมนุษย์
กับสิ่งแวดลอม ระบบทางกายภาพและสิ่งมีชีวิต สิ่งที่มีอํานาจเหนือมนุษย์ เหนือธรรมชาติ ซึ่งปรากฏในรูปของความคิดความเช่ือ
และพิธีกรรม และระบบความสัมพันธ์ระหวางชุมชนกับโลกภายนอก ชุมชนตองมีระบบความสัมพันธ์กับโลกภายนอก ในดานการ
ซื้อขาย การแลกเปลี่ยนสินคา ผลิผลิต การชวยเหลือในรูปของเครือขายหรือการรวมกลุม รวมถึงบุคคลหรือองค์กรที่มีบทบาทกับ
การพัฒนาชุมชน สอดคลองกับแนวคิดของ อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์ (2540) ไดวิเคราะห์ปัจจัยและเง่ือนไขท่ีสงผล
ใหชุมชนทองถิ่นเขมแข็ง คือโครงสรางทางสังคมแบบแนวนอน ระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง  คานิยมจากหลักธรรมของศาสนา 
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กระบวนการเรียนรูเพื่อชีวิต กระบวนการเรียนรูทองถิ่น การสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิม กลุมผูนําตามธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์
เชิงแนนแฟูน กลไกที่เอื้อใหเกิดการปฏิสัมพันธ์ สอดคลองกับแนวคิดของโรเบิร์ต พุทนั่ม (Putnam,1968:91) ไดเสนอภาพของ
ชุมชนที่มีการจัดระเบียบสังคมที่เอื้อใหสังคมมีความสุขและมีความพึงพอใจในชีวิต วาเป็นชุมชนที่มีสมาชิกรวมกันสรางความ
ไววางใจตอกัน (social trust) ซึ่งถือวาเป็นทุนสังคม (social capital) ที่จะชวยใหสังคมสามารถพัฒนาการจัดการตาง ๆ เพื่อ
เอาชนะปัญหาที่ชุมชนตองเผชิญ และสอดคลองกับแนวคิดของไผท วงศ์อนุตรโรจน์ (2544, บทคัดยอ) พบวาแนวทางการสราง
พัฒนาเครือขายประกอบไปดวยความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เพื่อนบาน และพรรคพวกเพื่อนฝูง ความสัมพันธ์ผานกระบวนการ
ประกอบอาชีพ ความสัมพันธ์ผานประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือและวัฒนธรรม วัด โรงเรียน และโครงสราง ชองทางการ
ติดตอสื่อสาร เป็นรากฐานท่ีสําคัญที่นําไปสูความรวมมือในชุมชน และสอดคลองกับแนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) 
(2539) ที่วา เป็นความยั่งยืนที่มีเปูาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลัก เพียงแตวาใหลดการทําลายสิ่งแวดลอมลงไปเทานั้น จึง
ไดนําเสนอการพัฒนาอยางยั่งยืนวาเป็นการพัฒนาอยางสมดุล โดยมีเปูาหมายเพื่อเขาถึงความจริงของธรรมชาติตามระบบ
ความสัมพันธ์ ตามเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งท้ังตัวมนุษย์ สังคมธรรมชาติสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี  

   2.4 ขาดจิตสํานึกและจิตสาธารณะ ซึ่งประกอบดวย การสรางวินัยใหกับตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบ
ประชาธิปไตย รูถึงขอบเขตของสิทธิ หนาที่ ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม มีความ
รับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอม การตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นแกสังคม ใหถือวาเป็นปัญหาของตนเอง การยึด
หลักธรรมในการดําเนินชีวิต โดยหลักธรรมทางศาสนาท่ีเกี่ยวของกับตนเอง  สอดคลองกับแนวคิดของ โกวิทย์  พวงงาม (2553) ที่
กลาววา ที่กลาวเรื่องชุมชนเขมแข็งตองมีเปูาหมายรวมกันใหความสําคัญกับประโยชน์สาธารณะและของสมาชิก  มีจิตสํานึกการ
พึ่งตนเอง รักษาเอื้ออาทรตอกัน และมีความรูรักทองถิ่น ชุมชน มีอิสระในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทําและรวมรับผิดชอบ มี
การระดมใชทรัพยากรในชุมชนอยางเต็มที่และมีประสิทธิภาพ มีการเรียนรูเช่ือมโยงกันเป็นเครือขายและติดตอสื่อสารกันหลาย
รูปแบบ มีการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะของชุมชนอยางตอเนื่อง มีการจัดการบริหารกลุมที่หลากหลายและเครือขายที่ดี มีการ
เสริมสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีหลากหลายของชุมชนสืบทอดกันตลอดไป  

3. แนวทางการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารสวนตําบลชองสามหมอ 
อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ 

    3.1 การฟื้นฟู ดวยการสรางแนวรวมการพัฒนา และการคนหาศักยภาพและทุนชุมชน ทั้งทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร 
และทุนทางวัฒนธรรม การบูรณาการแผน 4 แผน ใหเขากับแผนชุมชนและแผนพัฒนาทองถิ่น การทําบัญชีครัวเรือน การฝึกวินัย
การออม  สอดคลองกับงานวิจัยของ จิราณีย์  พันมูล (2554) ที่พบวา ชุมชนมีการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชนสูวิถี
เศรษฐกิจพอเพียง ไดแกการศึกษาชุมชน การวิ เคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและความตองการของชุมชน การ
วางแผนโครงการพัฒนาชุมชน การดําเนินการพัฒนาชุมชน การติดตามและประเมินผล สอดคลองกับแนวคิดของ เสนห์ จามริก 
(2527) กลาววาการมีสวนรวมคือการใหประชาชนเป็นผูคิดคนปัญหา ตองเป็นเรื่องที่ประชาชนคิดเอง และดําเนินการอยางมีสวน
รวมทุกมิติ และและสอดคลองกับแนวคิดในการคนหาศักยภาพของชุมชนของ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2548) ไดนําเสนองค์
ประกอบการพึ่งตนเองของชุมชนคือ ทรัพยากรธรรมชาติ ทุนทางสังคมและทุนทางเศรษฐกิจ ภูมิปัญญาและองค์ความรู การจัดการ 
การสนับสนุนจากภายนอก ปัจจัยที่เอื้อตอการพึ่งตนเอง    

    3.2 การปรับตัว คือปรับแนวคิดของภาครัฐจากผูสั่งการเป็นผูสนับสนุน และเสริมสรางแนวคิดการบริการสาธารณะ
แนวใหม การสรางเครือขายภาคีความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งและมีความสุขอยาง  
โดยการจัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีการเฝูาระวังในการจัดการปัญหาอุปสรรคอยางมีสวนรวม กําหนดมาตรการทางสังคมของ
ชุมชนเพื่อเป็นขอตกลงในการอยูรวมกันอยางสันติ และมีการเรียนรูพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง การปรับตัวใหรูเทาทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงตามการพัฒนากระแสหลัก โดยไมปฏิเสธเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์กับชุมชน การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปรับใชกับชุมชนอยางเหมาะสม สอดคลองกับแนวคิดของ ไพโรจน์ ภัทรนรากุล (2548) ที่เสนอวาชุมชนจะอยูรอดได
และมีแบบแผนพึ่งตนเองไดนั้นตองพิจารณาถึงเง่ือนไขปัจจัยที่สําคัญ คือการปรับวิธีคิดของสมาชิกในชุมชน และปรับวิถีชีวิตใหม
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับความคิด ปรับจิตสํานึกการเป็นผูให ผูสนับสนุนชวยเหลือ จําเป็นตองมีการจัดระเบียบ
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สังคมใหม สอดคลองกับงานวิจัยของ วรวุฒิ  อินทนนท์ (2556) พบวา องค์ความรูของสถาบันการเรียนรูเพื่อปวงชน มาจาก
ประสบการณ์การทํางานกับชุมชน และไดนํามาสังเคราะห์เป็นองค์ความรูไดนําจัดกระบวนการเรียนรูโดยผานศูนย์เรียนรูของชุมชน
เครือขายมหาวิทยาลัยชีวิต และยังสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการจัดการศึกษาโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูใน
ทองถิน่ ทั้งสถานท่ีเรียน แหลงเรียนรูของชุมชน ภูมิปัญญาทองถิ่น ปราชญ์ชาวบาน  

   3.3 แนวทางการดํารงอยูอยางยั่งยืน  ใหความรูและปลูกจิตสาํนึกใหชุมชนตระหนักรูใหเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงตาม
การพัฒนากระแสหลัก โดยเลือกรับในสิ่งที่เป็นประโยชน์อยางชาญฉลาด และปฏิเสธในสิ่งที่ไมกอใหเกิดประโยชน์แกชุมชน และ
ปรับใชแนวทางการพัฒนากระแสทางเลือกโดยนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใหเหมาะสมตามบริบทของชุมชน โดยการ
สรางความเป็นปึกแผนใหกับชุมชน และการปลุกกระแสใหชุมชนมีความรักและหวงแหนชุมชน สามารถพ่ึงตนเองไดอยางยั่งยืน นํา
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชใหทันตอสภาพการเปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลักพอประมาณ มีเหตุมีผล  มีภูมิคุมกัน และ
ตองมี ความรูควบคูไปกับคุณธรรม สรางเครือขายแหงการเรียนรู ศึกษาดูงานชุมชนเขมแข็งที่ประสพความสําเร็จ  จัดทําแผน 4 
แผน ใชชีวิตอยางมีแบบแผน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สรางเสริมใหเกิดสุขภาพดี ละสอดคลองกับแนวคิดของอภิชัย  
พันธเสน และคณะ (2549) ที่ใหความหมายเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงความพอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว จิตใจพอเพียง 
สิ่งแวดลอมพอเพียง ชุมชนเขมแข็งพอเพียง ปัญหาพอเพียง ตั้งอยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง มีความมั่นคงพอเพียง และ
สอดคลองกับแนวคิดของนภาภรณ์  หะวานนท์ (2550) ที่ไดเสนอมิติความเขมแข็งของชุมชนเป็น คือ มิติทางดานเศรษฐกิจ มิติดาน
สังคม มิติดานวัฒนธรรม มิติดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับแนวคิดของชัยอนันต์  สมุทวณิช (2541) ที่มองการ
พัฒนาทุกดานลวนแลวแตมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่อง คือ มิติการพัฒนาสังคม มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับแนวคิดของเสรี พงศ์พิศ (2552) ที่เสนอแนวทางสูการสรางชุมชนพอเพียงใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนไว คือ ชุมชน
พอประมาณ ชุมชนมีเหตุผล ชุมชนมีภูมิคุมกันดี สอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร (2558) ที่ได
กําหนดระบบสงเสริมชุมชนเขมแข็งตองขับเคลื่อนชุมชนครอบคลุมในดานการจัดการชุมชน การจัดการทุนและทรัพยากรชุมชน 
การจัดสวัสดิการสงัคม สัมมาชีพชุมชน ท้ังนี้คนในชุมชนจะตองรวมคิด รวมกันทํา รวมรับผิดชอบ รวมรักษาผลประโยชน์ของชุมชน
ดวยตนเอง “รวมคิด รวมทํา รวมเรียนรู” โดยจะตองยึดหลักการพัฒนากระบวนการประชาธิปไตยทางตรง และสอดคลองกับ
แนวคิดของ รศรินทร์ เกร์ และคณะ (2549)   กลาววา ระดับความสุขขี้นอยูกับหลาย ๆ องค์ประกอบ ไดแก ความสุขเชิงอัตวิสัย 
และความสุขเชิงภาวะวิสัย สอดคลองกับแนวคิดของ เสรี  พงศ์พิศ (2552) ที่วาเศรษฐกิจพอเพียงคือ “ชีวิตที่พอเพียง” และ
สอดคลองกับงานวิจัยของบําเพ็ญ  เขียวหวาน และคณะ (2556) พบวา กระบวนการทํางานท่ีเอื้อตอการพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
ผูที่เกี่ยวของตองคํานึงถึงการจัดการความรูในรูปแบบการบูรณาการเชิงวิธีการ เชน มีเปูาหมายของชุมชนที่ชัดเจน มีการดําเนินวิถี
ชีวิตอยางพึ่งตนเอง มีการยอมรับภูมิปัญญาทองถิ่นและคนในชุมชน การมีสวนรวมของคนในชุมชน และแนวทางการพัฒนากร
พึ่งพาตนเองของชุมชนอยางยัง่ยืน  

    3.4 แนวทางการถายทอดความรูและการแบงปัน เป็นการถายทอดปัญหาที่พบ การถายทอดและแบงปันความรูนั้นเป็น
สิ่งที่จําเป็นตอการพัฒนาคนและพัฒนางาน ถาสามารถนําประสบการณ์จากคนที่ทํางานมาประยุกต์ใชไดก็จะสามารถทําใหงานนั้น ๆ 
มีการพัฒนาได โดยจัดใหมีศูนย์การเรียนรูเพื่อรวบรวม ถายทอดและพัฒนาองค์ความรู และแบงปันองค์ความรูใหกับชุมชนในการตอ
ยอดและพัฒตาคิดคนนวัตกรรมใหม ๆ สอดคลองกับแนวคิดของ เสรี  พงศ์พิศ (2552) ที่วาเศรษฐกิจพอเพียงคือ “ชีวิตที่พอเพียง”  

การจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีองค์การปกครองสวนตําบลชองสามหมอ 
อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ ผูวิจัยไดคนพบรูปแบบดังนี้ 
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ภาพประกอบท่ี 1 รูปแบบการจัดการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีองค์การบริหารสวนตําบลชองสามหมอ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูม ิ
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ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

Morale and motivation in the performance of the operator for the prevention and 
mitigation Administration of Namrum, Tambon Mueang Tak 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่สงผลตอขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการ
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเปรียบเทียบขวัญ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ขององค์การบริหารสวนตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก กลุมตัวอยาง จํานวน 70 คน เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดย
ใชแบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอมูลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน  ผล
การศึกษาพบวา (1) ขวัญและแรงจูงใจของผูปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารสวนตําบลน้ํา
รึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยองค์ประกอบดานความรับผิดชอบ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (2) เปรียบเทียบ
ขวัญ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน พบวาเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ มีผลตอขวัญและกําลังใจไมแตกตางกัน แต
เมื่อเปรียบเทียบจากรายไดตอเดือน พบวาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และจากตําแหนงทางสังคม 
พบวาโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
 
คําสําคัญ : ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย, แรงจูงใจ  
 
Abstract 

This study The objective is to study the factors that affect morale and motivation in the performance of 
the operator for the prevention and mitigation. Prevention and  Mitigation.  This study The objective is to study the 
factors that affect morale and motivation in the performance of the operator for the prevention and mitigation. 
Prevention and Mitigation.;  to study compare operational motivation of  the operator for the prevention and 
mitigation of Namrum Tambon Administration, Mueang District, Tak Province. This was a survey research 
studying whole population of 70, Instrument used was questionnaire. Statistical tools employed were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and startistic deduce analysis.   Research results revealed 
that : Factors affecting operational motivation of Civil Protection Volunteers of Chiangthong Tambon 
Administration, Wangchao District, Tak Province, was at the high level; compare operational motivation of Civil 
Protection Volunteers of Namrum Tambon Administration, Mueang District, Tak Province of sex, age, education 
and occupation not different, income is different and significance is 0.01 and office is different and significance is 
0.05. 
 
Keywords : prevention and mitigation  Administration, motivation 
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บทนํา 
องค์การบริหารสวนตําบลน้ํารึม เป็นหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่และภารกิจที่กําหนดไวใน

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 (แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 16 พ.ศ. 2552) มาตรา 67(4) 
ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
ใหเทศบาลเมืองพัทยาและองค์การบริหารสวนตําบล มีอํานาจหนาท่ีในการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนทองถิ่น
ของตนเอง ดังนี้ (29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งอํานาจหนาที่ดังกลาวเป็นภารกิจที่เกี่ยวของและมีความสําคัญตอ
เหตุการณ์สาธารณภัย และถือวาเป็นภารกิจในดานการใหบริการประชาชนประเภทหนึ่ง (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น , 2549) 

งานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ถือเป็นอีกงานหนึ่งที่มีความสําคัญกับองค์การบริหารสวนตําบลน้ํารึม เป็น
อยางมาก นอกจากจะเป็นอํานาจหนาท่ีที่เป็นภารกิจหลักแลว การใหความชวยเหลือและบรรเทาความเดือดรอนใหแกผูประสบภัย
ทั้งหลาย ใหพนจากภัยพิบัติตางๆ สงผลถึงความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใหลดนอยลงไป ทําใหประเทศชาติมีความ
มั่นคงมากข้ึนอปพร.จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการแบงเบาภารกิจของรัฐบาล 
          องค์การบริหารสวนตําบลน้ํารึม อําเภอเมอืง จังหวัดตาก เป็นองค์กรปกครองสวนทองถิ่นที่ใหความสําคัญในการดําเนินงาน
ดานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เนื่องจากพ้ืนท่ีขององค์การบริหารสวนตําบลน้ํารึม เป็นพื้นที่ที่เป็นสวนผสม ซึ่งจะมีทั้งพื้นที่ที่
เป็นภูเขา ปุาไม และพื้นที่ราบสําหรับทําเกษตรกรรม ทําไร ทํานา ในชวงเวลาหนาฝน น้ําจะทวมบานเรือน  สวนบริเวณที่เป็นภูเขา 
ปุาไม หากฝนตกหนักก็จะเกิดน้ําปุาไหลหลาก เนื่องจากปุาไมสวนใหญถูกรุกล้ําจากประชาชน เพื่อนําพื้นที่สําหรับทําไรมัน
สําปะหลัง ไรขาวโพด เป็นตน เนื่องจากประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม หากชวงเวลาหนาแลง น้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคก็จะขาดแคลน ซึ่งจากสาธารณภัยเหลานี้ จึงทําใหงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความสําคัญเป็นมาก
สําหรับการบําบัดทุกข์บํารุงสุขใหแกประชาชน  
          ดังนั้น ผูที่ปฏิบัติหนาท่ีเกี่ยวกับงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงสําคัญมากเพราะจะเป็นผูที่ขับเคลื่อนงานใหบรรลุ
วัตถุประสงค์ ซึ่งหากผูที่ปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีพลังในการทํางานจากแรงจูงใจยอมสงผลใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางเขมแข็ง  มีประสิทธิภาพ การสรางขวัญและแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทา     สาธารณภัย 
จึงเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง เพราะผูที่ปฏิบัติงานเหลานี้ปฏิบัติหนาที่โดยไมมีคาตอบแทน แตหากตองเป็นผูที่มีจิตสาธารณะ  เสียสละเวลา
สวนตัวเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยสวนใหญ และมีเวลาทํางานท่ีไมแนนอน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเหตุ   สาธารณภัยที่เกิดขึ้น ผูศึกษา
จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่องการสรางขวัญและกําลังใจของผูปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
องค์การบริหารสวนตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อศึกษาถึงแนวทางพัฒนาการบริหารงานดานการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย รวมทั้งศึกษาสภาพปัญหาดําเนินงาน และหาแนวทางพัฒนาการดําเนินงานดานงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
และที่สําคัญตองการที่จะศึกษาถึงแนวทางในการที่จะสรางขวัญและแรงจูงใจของผูปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย เพราะถาหากขาดขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแลว ผูที่ปฏิบัติงานก็จะขาดความกระตือรือรน ขาดจิตสาธารณะ ซึ่งจะ
สงผลกระทบโดยตรงกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการสรางแรงจูงใจใหกับ
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งผลจากการวิจัยนี้จะทําใหทราบและเขาใจถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีสงผลตอขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน และ
จะเป็นประโยชน์โดยตรงตอการพัฒนางานดานนี้ขององค์การบริหารสวนตําบลน้ํารึม และสวนรวมตอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่สงผลตอขวัญและ แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ขององค์การบริหารสวนตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
          2.  เพื่อเปรียบเทียบขวัญ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ของ
องค์การบริหารสวนตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
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วิธกีารวิจัย 
          ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาเกี่ยวกับขวัญ และแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย ขององค์การบริหารสวนตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษาคือ เจาหนาที่
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทย์ประจําตําบล และ อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 
จํานวน 70 คน เครื่องมือท่ีนํามาใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม แบงเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
          ตอนที ่1 เป็นแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ตําแหนงทางสังคม เป็นแบบตรวจ
คําตอบ (Check list) 
          ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน แบบมาตรประเมินคา (Rating scale) 4 ระดับ 
เนื้อหาประกอบดวย ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับ ดานความรับผิดชอบ ดานการดูแลบังคับบัญชา
และนิเทศงาน ดานนโยบายและการบริหารจัดการ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน 
          ตอนที่ 3 เป็นขอเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิด  เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการ
เสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน 
          การวิเคราะห์ขอมูล ทําการวิเคราะห์ขอมูลตามวัตถุประสงค์ โดยใชสถิติ ดังนี้ 
          1. ขอมูลสวนบุคคล วิเคราะห์ขอมูลโดยหาคาการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) และหาคารอยละ 
(Percentage) 
          2. ขอมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหาร
สวนตําบลน้ํารึม จังหวัดตาก แบบมาตรประเมินคา (Rating scale) 4 ระดับ คือ มีระดับขวัญและแรงจูงใจมากที่สุด มีระดับขวัญและ
แรงจูงใจมาก มีระดับขวัญและแรงจูงใจนอยที่สุด มีระดับขวัญและแรงจูงใจนอย วิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) 
          3. เปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของของผูปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหาร
สวนตําบลน้ํารึม จังหวัดตาก วิเคราะห์ขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามอันตรภาคชั้น (Interval Scale) คือ t – test และ One - way ANOVA 
 
ผลการวิจัย 
          กลุมประชากรสวนใหญ เป็นเพศชาย จํานวน 57 ราย คิดเป็นรอยละ 81.40  มีอายุระหวาง 41 – 50 ปี จํานวน 36 ราย คิด
เป็นรอยละ 51.40 สําเร็จการศึกษาระดับต่ํากวา ม. 3 จํานวน 42 ราย คิดเป็นรอยละ 60.00 อาชีพสวนใหญรับจางทั่วไป จํานวน 33 
ราย   คิดเป็น รอยละ 47.10 มีรายไดตอเดือน 10,001 - 20,000 บาท จํานวน 40 ราย คิดเป็นรอยละ 57.10 ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญตําแหนงอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน จํานวน 29 ราย คิดเป็นรอยละ 41.40 
          -  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จากตาราง 
ผูปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความเห็นเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก     
( = 2.73, S.D = .20) ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ความรับผิดชอบ  ( = 3.00, S.D = .39) รองลงมาคือ นโยบายและการบริหาร
จัดการ ( = 2.94, S.D =  .44)  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การดูแลบังคับบัญชาและนิเทศงาน (  = 2.46, S.D  =  .44) 
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1. ด้านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นอยูในระดับมาก (  =  3.65 , S.D  =  .96)  ขอคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 
มีการฝึกอบรมใหแกผูปฏิบัติงานทุกคนและตอเนื่อง ( = 2.77,   S.D = 1.04) และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ควรมีการปลูก
จิตสํานึกใหผูปฏิบัติงานทุกคนไดรูจักการเสียสละเวลาเพื่อสวนรวม (  = 2.52, S.D  =  .96)   
          2.  ด้านการได้รับการยอมรับ ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด (   =  2.75 , S.D  =  1.15)  ขอคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มี
การสรางขวัญและกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงานทุกคน ( = 3.16,   S.D = .73) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการใหสิ่งจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับผูปฏิบัติทุกตําแหนง ทุกระดับ (  = 2.49, S.D  =  .81) 
          3.  ด้านความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก ( = 3.00 , S.D = .77)  ขอคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการแตงตั้งหัวหนาชุดหรือ
หัวหนาเวรประจําศูนย์พรอมทีมงานทุกฝุายอยางชัดเจน ( = 3.29, S.D = .70) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการคัดกรอง
ผูปฏิบัติงานทุกปี หากผูปฏิบัติงานคนใดไมมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานก็ใหมีการพิจารณาทบทวน เกี่ยวกับการใหความรวม
ปฏิบัติงานอีกครั้ง (  = 2.59, S.D =  .67)   
          4.  ด้านการดูแลบังคับบัญชาและนิเทศงาน อยูในระดับนอย ( =2.46, S.D = .78)  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการ
ประเมินการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานทุก ๆ ปี ( =3.29, S.D= .89) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการประชุมผูปฏิบัติงานทุก ๆ 
สัปดาห์ หรือทุกเดือนเพื่อรับทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานทั้งแนวทางหรือขอเสนอเพื่อการปรับปรุงการทํางาน ( = 2.00, S.D = .74)   
          5.  ด้านการดูแลบังคับบัญชาและนิเทศงาน อยูในระดับมาก ( = 2.94 , S.D =  .88)  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ อบต.
น้ํารึม ใหการสนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์กูชีพ กูภัยที่ขาดแคลนอยางตอเนื่อง ( = 3.29, S.D = .90) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ผูปฏิบัติงานทุกคน มีสวนรวมในการกําหนดเปูาหมายและวิธีการปฏิบัติงานเมื่อไดรับการแจงเหตุ ( = 2.04, S.D = .84)  
          6.  ด้านสภาพแวดล้อมในการทํางาน อยูในระดับมาก (   =  2.57 , S.D  =  .85)  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีสถานที่
สําหรับปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม ( = 2.94, S.D = .83) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีอุปกรณ์และชุดในการปฏิบัติงานที่พรอมและ
พอเพียง (  = 1.91, S.D = .78)   
           -  ผลการเปรียบเทียบขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหาร
สวนตําบลน้ํารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก จําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ตําแหนงทางสังคม โดยเปรียบเทียบกับ
ปัจจัยแรงจูงใจทั้ง 6 ดาน ขางตน มีรายละเอียดดังนี้ 
          -  จําแนกตาม เพศ ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เปรียบเทียบตามเพศ โดยรวมทุกดานไมแตกตางและไมมีนัยสําคัญ 
          -  จําแนกตามอายุ โดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวาดานการดูแลบังคับบัญชา แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ ไดแก ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับการยอมรับดานความ
รับผิดชอบ ดานนโยบายและการจัดการ และดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความเห็นไมแตกตางกัน 
          -  จําแนกตามการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวาดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
แตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ ไดแก ดานการไดรับการยอมรับ ดานความรับผิดชอบ ดานการดูแล
บังคับบัญชา ดานนโยบายและการจัดการ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความเห็นไมแตกตางกัน  

ปัจจัยจูงใจ N = 70 
  S.D. แปลผล ลําดับที ่

1. ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 2.65 .46 มาก 4 
2. การไดรับการยอมรับ 2.75 .60 มาก 3 
3. ความรับผิดชอบ 3.00 .39 มาก 1 
4. การดูแลบังคับบัญชาและนิเทศงาน 2.46 .44 นอย 6 
5. นโยบายและการบริหารจัดการ 2.94 .44 มาก 2 
6. สภาพ แวดลอมในการทํางาน 2.57 .45 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 2.73 .20 มาก  
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          -  จําแนกตามอาชีพ โดยรวมไมแตกตางกัน และ  เมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวาแตละดานก็ไมมีการแตกตางกัน 
          -  จําแนกตามรายไดตอเดือน โดยรวมแตกตางกันโดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน 
พบวา ดานการดูแลบังคับบัญชา มีความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดานนโยบายและบริหารจัดการมี
ความเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนดานอื่น ๆ ไดแก ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดานการไดรับการ
ยอมรับ ดานความรับผิดชอบ ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน มีความเห็นไมแตกตางกัน  

-  จําแนกตามตําแหนงทางสังคม โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวา
ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน แตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอื่น ๆ ไดแก ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
ดานการไดรับการยอมรับ ดานความรับผิดชอบ ดานการดูแลบังคับบัญชา ดานนโยบายและการจัดการ มีความเห็นไมแตกตางกัน  

 
สรุปผลการวิจัย และอภิปราย  
          ผลการศึกษาขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารสวนตําบลน้ํา
รึม จังหวัดตาก สามารถนํามาอภปิรายผล ไดดังนี้  
          1.  ผลจากการศึกษาพบวา ปัจจัยจูงใจของผูปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารสวน
ตําบลน้ํารึม จังหวัดตาก โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาลงในรายละเอียดของคาเฉลี่ยระดับขวัญและแรงจูงใจในแตละ
ดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ดานนโยบายและการบริหารจัดการ และดานที่มีคาเฉลี่ย
ต่ําสุด คือ ดานการดูแลบังคับบัญชาและนิเทศงาน จากขอคนพบดังกลาว สะทอนใหเห็นวา ขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ขององค์การบริหารสวนตําบลน้ํารึม จังหวัดตาก ซึ่งเป็นภารกิจที่สําคัญและเป็นเรื่องที่ทา
ทายสําหรับผูบริหารองค์การบริหารสวนตําบลน้ํารึม อยูในระดับดี และสะทอนใหเห็นวาจะสามารถบริหารและดูแลขวัญและ
แรงจูงใจของผูปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยไดอยางมีคุณภาพไดมากนอยเพียงใด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ (รุงทิวา  จันทรวิชิต, 2551) โดยการที่จะทําใหสามารถทํางานใหดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นอีกภารกิจ
หนึ่ง ท่ีสําคัญขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นโดยผูที่มีความสําคัญที่จะสามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจนี้ไดสําเร็จคือ ผูปฏิบัติงาน
ดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งหมด ซึ่งประกอบดวยผูที่มีสวนเกี่ยวของกับงานดานนี้ ไดแก เจาหนาที่ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทย์ประจําตําบล และอาสาสมัครปูองกันภัยฝาุย  พลเรือน ซึ่งถาหากทราบวามี
ปัจจัยใดบางที่จะสามารถสรางแรงจูงใจใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของเหลานี้ ๆ ใหสามารถสรางพลัง มีความกระตือรือรน ในการที่จะ
ปฏิบัติงาน ก็จะสามารถทําใหงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถเดินหนาไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และสามารถชวยเหลือผูที่ประสบความเดือดรอนไดอยางทันทวงที   
          2.  ผลการเปรียบเทียบขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภยั ขององค์การบริหาร
สวนตําบลน้ํารึม จังหวดัตาก มรีายละเอยีดดังนี ้
         จําแนกตามเพศ  อายุ อาชีพ มีขวัญและแรงจูงใจท่ีไมแตกตางกัน 
          จําแนกตามการศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายดาน พบวาดานความสําเร็จในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 
อยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ มีความเห็นไมแตกตางกัน  จําแนกตามรายไดตอเดือน พบวา โดยรวมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จําแนกตามตําแหนงทางสังคมพบวา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
          ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ (ทิพย์ประภา ทองสี, 2551) เรื่อง ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและ
ลูกจางเทศบาลตําบลเสม็ด อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลจากการศึกษาทําใหทราบวา องค์กรปกครองสวนทองถิ่นควรจะ
ใชแนวทางในการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี โดยนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารองค์กรจัดงบประมาณสนับสนุนในดาน
อุปกรณ์ในการอํานวยความสะดวกใหแกทุกหนวยงาน ใหเกิดความเหมาะสม และสะดวกในการปฏิบัติงาน และมีการกําหนด
บทบาทหนาท่ี และความรับผิดชอบใหตรงกับตําแหนงหนาท่ีอยางเหมาะสม 
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ข้อเสนอแนะ 
          ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ ดานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการปลูกจิตสํานึกใหผูปฏิบัติงาน
ทุกคนไดรูจักการเสียสละเวลาเพื่อสวนรวม ซึ่งประเด็นนี้ อบต.น้ํารึม ควรมีการสงเสริมปลูกจิตสํานึกใหผูปฏิบัติงานทุกคน ไดรูจัก
การเสียสละเวลาเพื่อสวนรวม การมีจิตสาธารณะ ดานการไดรับการยอมรับ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการใหสิ่งจูงใจในการ
ปฏิบัติงานกับผูปฏิบัติงานทุกตําแหนง ทุกระดับ ประเด็นนี้ ควรจะมีการสรางสวัสดิการตาง ๆ ใหกับผูปฏิบัติงานดานนี้ โดยเฉพาะ
อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งไมมีเงินคาตอบแทนเป็นรายเดือน เชน ผูที่มีตําแหนงทางสังคม   อื่น ๆ ที่เป็น
ประชากรตัวอยางในการศึกษาในครั้งนี้ ดานความรับผิดชอบ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ํา สุด คือ มีการคัดกรองผูปฏิบัติงานทุกปี หาก
ผูปฏิบัติงานคนใดไมมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานก็ใหมีการพิจารณาทบทวน เกี่ยวกับการใหความรวมปฏิบัติงานอีกครั้ง ใน
ประเด็นนี้ ควรใหผูปฏิบัติงานไดเล็งเห็นความสําคัญของงานนี้ หรืออาจจะมีการแตงตั้งหัวหนาชุดหรือหัวหนาเวรประจําศูนย์พรอม
กับทีมงานเพ่ือใหทุกคนรูสึกวามีความสําคัญและพรอมที่จะรับผิดชอบงานท่ีตนเองไดรับมอบหมาย  ดานการดูแลบังคับบัญชาและ
นิเทศงาน ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีการประชุมผูปฏิบัติงานทุก ๆ สัปดาห์ หรือทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาจากการปฏิบัติงานทั้ง
แนวทางหรือขอเสนอเพื่อการปรับปรุงการทํางาน ในประเด็นนี้ควรจะมีการจัดประชุมเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดมีการพบปะ สังสรรค์ 
และแลกเปลี่ยนความคิด และเสนอแนะความคิดเห็นตาง ๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารจัดการของ อบต.น้ํารึม ตอไป  ดาน
นโยบายและการบริหารจัดการ ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ผูปฏิบัติงานทุกคน มีสวนรวมในการกําหนดเปูาหมายและวิธีการ
ปฏิบัติงานเมื่อไดรับการแจงเหตุ ในประเด็นนี้ ควรใหความสําคัญกับผูปฏิบัติงานทุกคน เพื่อใหมีความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ 
และเป็นสวนหน่ึงของการบริหารจัดการงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นสวนหนึ่งที่ชวยเหลือสังคม และเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ มีอุปกรณ์และชุดในการปฏิบัติงานท่ีพรอมและ
พอเพียง ในประเด็นนี้ อบต.น้ํารึม ควรที่จะสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ตาง ๆที่ใชในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน   
 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาในครั้งตอไป 
 1.  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนโดยเฉพาะ 
 2.  ควรมีการศึกษาผลที่ไดรับจากการเป็นอาสาสมคัรในการปฏิบัติงานดานการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 3.  ควรทําการศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานกับตัวแปรอื่น ๆ เชน ลักษณะทางจิตสังคม ไดแก การมุงเนน
อนาคต สุขภาพจิต สวัสดิการตาง ๆ เป็นตน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการกระทําละเมิดเครื่องหมาย
ทางการคา โดยพิจารณาจาก (1) ปัญหาการพิสูจน์ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการคา (2) ปัญหาความรับผิดจากการละเมิดการ
ใชเครื่องหมายการคา (3) ปัญหาการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป (4) ปัญหา
เกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหาย (5) ปัญหาการปูองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดละเมิดเครื่องหมายการคา  

ผลการวิจัยพบวา (1) การพิสูจน์ความมีช่ือเสียงของเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (10) มิไดใหคําจํากัดความหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องหมายการคา (2) ปัญหา
ความรับผิดจากการละเมิดเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป กฎหมายมิไดบัญญัติไวโดยตรงวา การกระทําใดบางที่เป็น
การละเมิดเครื่องหมายการคา (3) ปัญหาการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป ผูมี
อํานาจในการฟูองคดีเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดและตองจดทะเบียนเสียกอน (4) ปัญหาเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหาย 
กฎหมายมิไดบัญญัติถึง การเยียวยาความเสียหายที่แทจริงไวโดยตรง (5) ปัญหาการปูองกันและปราบปรามผูกระทําความผิด ผูมี
หนาที่รับผิดชอบขาดความรูความเช่ียวชาญดานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

จึงเสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 กรณีความเสียหายจากการลวงขายตอง
พิสูจน์ใหไดวาเจาของเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปจะตองเป็นผูพิสูจน์ใหไดวา การใชเครื่องหมายการคาของผูกระทํา
ละเมิดนั้น กอใหเกิดความเสียหายอยางใด และกรณีความเสียหายจากการโฆษณาอันเป็นเท็จตองพิสูจน์ใหไดวา การแสดงขอความอัน
เป็นเท็จหรือหลอกลวงเกี่ยวกับสินคาของตนหรือของบุคคลอื่น มีการหลอกลวงที่แทจริงหรืออยางนอยมีแนวโนมที่จะหลอกลวง และ
อาจมีการตัดสินใจในการซื้อสินคานั้น 
 
คําสําคัญ : กฎหมายการปูองกันและปราบปราม , การละเมิดเครื่องหมายทางการคา 
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Abstract 
The objectives of this research was to study legal measures to prevent and suppress Acts violate 

trade marks by considering (1) proof problems of reputation of trademarks problems) (2) problems of liability 
from trademark infringement (3) proof problems of damage occurring with general well-known trademarks (4) 
problems relating to remedies damage (5) problems of prevention and suppression of trademark infringement 
offenders.  

The research result revealed that (1) proof of reputations of well-known trademarks under the 
Trademark Act B.E 2534( 1991), Section 8 (10) not provide any definition or standard to consider trademark (2) 
problems of  liability from trademark infringement that was well-known in general, the law did not directly 
stipulate that what are the actions that were a trademark violation.(3) proof problems of damage occurring 
with general well-known trademarks that was well-known in general, the person who had the power to claim 
for infringement and Previous registers (4) problems relating to remedies damage, the law did not act to direct 
remedies for real damage.(5)problems of prevention and suppression of offenders who responsible for the 
lack of knowledge of intellectual property legal expertise. 

Therefore suggesting an amendment trademark Act B.E 2534 ( 1991) in case of fraud damage, must 
prove that the owner of a well-known trademark generally had to prove that trademark using of the offender 
causing some damage and in the case of false damage from advertising, must prove that the display of false 
or deceptive statements about their products or other people's ,there was a real scam or at least more likely 
to be a scam and may had a decision to purchase that product. 

 
Keyword; Preventing and suppression laws , Trademarks Violation. 
 
บทนํา  

ปัจจุบันผูประกอบการคา ไดใชเครื่องหมายการคาเป็นเครื่องมือนําทางการคาทั้งภายในประเทศและการสงออกสินคาไป
จําหนายยังตางประเทศ เจาของเครื่องหมายการคา จึงมีความจําเป็นตองจดทะเบียนขอรับความคุมครองสิทธิในประเทศตาง ๆ 
กอนสงสินคาไปจําหนายเพื่อปูองกันปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการคาและมิใหผูใดนําเครื่องหมายการคาของตนไปจดทะเบียน
ในตางประเทศ โดยมิไดเป็นเจาของ กรมทรัพย์สินทางปัญญาไดมีนโยบายการสงเสริมการใหบริการขอรับความคุมครอง
เครื่องหมายการคาในตางประเทศดวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย ดวยการศึกษา แนวทางการเขามาเป็นภาคีพิธี
สารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) หากประเทศไทยเขาเป็นภาคีพิธีสารกรงุมาดรดิ ผูประกอบการหรือผูสงออกของไทยก็จะไดรับ
ประโยชน์ท่ีจะสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เพื่อขอรับความคุมครองในประเทศตาง ๆ ไดหลายประเทศในคราว
เดียวกัน โดยยื่นคําขอจดทะเบียนเพียงคําขอเดียวใชเพียงภาษาเดียว และเสียคาธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ซึ่งก็จะทําใหไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการยื่นคําขอจดทะเบียนและประหยัดคาใชจายในการเดินทาง 

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2543 มี 4 ประเภทไดแก  (1)  เครื่องหมายการคา (Trade Mark) คือ เครื่องหมายที่ใชเป็นที่หมายเกี่ยวของกับสินคาเพื่อแสดงวา 
สินคาที่ใชเครื่องหมายนั้นแตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น เชน บรีส มามา กระทิงแดง (2)  เครื่องหมาย
บริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใชเป็นที่หมายหรือเกี่ยวของกับบริการเพื่อแสดงวา บริการที่ใชเครื่องหมายนั้นแตกตาง
กับบริการที่ใชเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เชน เครื่องหมายของสายการบิน  ธนาคาร,โรงแรม  (3) เครื่องหมายรับรอง 
(Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจาของเครื่องหมายรับรองใชเป็นที่หมายหรือเกี่ยวของกับสินคาและบริการของบุคคลอื่น 
เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินคาหรือบริการนั้น เชน เชลล์ชวนชิม แมชอยนางรํา ฮาลาล (Halal) และเครื่องหมายการคาแรง 
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ประเภทท่ี (4) เครื่องหมายรวม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่ใชโดย บริษัทหรือวิสาหกิจใน
กลุมเดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคมกลุมบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เชน ตราชางของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
จํากัด เป็นตน  

การกระทําที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคา ไดแก  มีการใชเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลา ยกับ
เครื่องหมายการคาของผูอื่น การใชเครื่องหมายการคาที่อาจถือเป็น การละเมิดสิทธินั้น อาจอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คือ มีการ
จัดใหมีเครื่องหมายการคานั้นขึ้นเองหรือใชกับสินคา เชน ผูละเมิดไดกระทําทําการวาจางผูอื่นทําเครื่องหมายการคาแลวนํามาใช
กับสินคา หรือ มีการนําเขาสินคาท่ีมีเครื่องหมายการคาของผูอื่น ซึ่งไดจดทะเบียนไวในประเทศไทยแลวนําเขามาจําหนายโดยมิได
รับความยินยอม แมจะไมไดทําเครื่องหมายการคาขึ้นเองก็ตาม ก็ถือเป็นการใชเครื่องหมายการคาของผูอื่นกับสินคาของผูอื่นดวย 
ซึ่งการใชเครื่องหมายการคาของผูอื่น ที่จะถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา พ.ศ. 2534  มาตรา 44 น้ัน จะตองเป็นการใชกับสินคาประเภทเดียวกัน กับท่ีเจาของเครื่องหมายการคานั้น ไดจดทะเบียน
ไว หรืออาจเป็นสินคาตางประเภทกับ ที่เจาของเครื่องหมายการคาไดจดทะเบียนไวถาหากวาการใชนั้น อาจทําใหเกิดความสับสน
เขาใจหลงผิดในแหลงที่มาของสินคา ซึ่งจัดเป็นการลวงขายตาม มาตรา 46 วรรคสอง (ธัชชัย  ศุภผลศิริ , 2536:174-148. อางใน 
ปณิสา บุญวิวัฒน์) 

บทกําหนดโทษกรณี ละเมิดเครื่องหมายการคาของไทย มีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  
มาตรา 44 ‛ภายใตบังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ผูซึ่งไดจดทะเบียนเป็นเจาของ
เครื่องหมายการคา เป็นผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันที่จะใชเครื่องหมายการคานั้น สําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว “ และบท
กําหนดโทษเกี่ยวกับการปลอมการแปลงเครื่องหมายการคา มาตรา 108  ‛บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลว ในราชอาณาจักรตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ปี  หรือ
ปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ“ และบทลงโทษในการเลียนแบบเครื่องหมายการคา มาตรา 109  ‛บุคคลใดเลียน
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่น ที่ไดจดทะเบียนแลวใน
ราชอาณาจักร เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวา เป็นเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ เครื่องหมายรวม
ของบุคคลอื่นนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปี หรือ ปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ“ ถานิติบุคคลกระทําความผิด 
ผูที่รับผิดชอบนิติบุคคลจะตองรวมรับผิดดวย ตาม มาตรา 114 ‛ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 
เป็นนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะ
พิสูจน์ไดวา ตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น“ 

แตเนื่องจาก พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มิไดมีบัญญัติไววา การกระทําอยางใดบางที่เป็นการละเมิด
เครื่องหมายการคา ดังนั้น การพิจารณา ในสวนท่ีเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการคา จึงจําเป็นตองนําหลักเรื่องละเมิดทั่ว ๆ ไป
ในประมวล กฎหมายแพงและพาณิชย์มาตรา 420 มาปรับใช  และการใชสิทธิเกินสวนตามมาตรา 421 เป็นตน ซึ่งสงผลใหมีปัญหา
ในการตีความวา การกระทําใดเป็นการละเมิดการใชเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป ซึ่งเจาของเครื่องหมายการคา ที่
มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปท่ีไดจดทะเบียนไวแลวเทานั้นท่ีจะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องหมายการคาตามประเภทและชนิด
ของสินคาที่ไดจดทะเบียนไว  สวนเจาของเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปที่ไมไดจดทะเบียนนั้นจะมีสิทธิฟูอง
ผูกระทําละเมิดไดเฉพาะ กรณีลวงขายเทานั้น ดังนั้น ตามกฎหมายไทยจึงตองพิจารณาถึงผูมีอํานาจฟูองคดีดวยจะเห็นไดวา ตอง
เป็นผูมีอํานาจในการฟูองคดีเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปเสียกอน จึงจะมี
สิทธิในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่ วไป การที่เจาของเครื่องหมายการคาที่มี
ช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปอาจใชสิทธิตามมาตรา 61 (2) ในการเพิกถอนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคา
ของตนนั้น เป็นการเยียวยาความเสียหายของเจาของเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปไดอยางห นึ่ง ซึ่งกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไดบัญญตัิไว แตการเยียวยาดังกลาวนี้ มิใชการเยียวยาความเสียหายที่แทจรงิ เนื่องจากเป็นการใหหยุด
กระทําการอันเป็นการละเมิดสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปเทานั้น แตมิไดมีมาตรการในการเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมานานแลวและจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตตอเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปแตอยางใด แมวา
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ศาลไทยสามารถพิจารณาเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดเครื่องหมายการคา ที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปได โดยนํา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ มาใชบังคับ แตตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ไดบัญญัติเรื่องการละเมิด
และการเยียวยาความเสียหายที่แทจริงไวโดยตรง จึงเกิดปัญหาในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิในการใช
เครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายโดยทั่วไป เกิดความไมเป็นธรรมแก เจาของเครื่องหมายการคานั้น และทําใหความ
คุมครองเครื่องหมายการคาของไทยไมไดระดับมาตรฐานสากล จนอาจเกิดปัญหาทางการคาและการลงทุนเกิดขึ้นได 
 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 กําหนดใหนําบทบัญญัติแหง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช
บังคับโดยอนุโลม กรณีที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2539 ไมมีบทบัญญัติและขอกําหนดเรื่องใดบัญญัติไว แตมีปัญหาวา กรณีใดจะนํา
บทบัญญัติใดมาใชบังคับ ซึ่งเป็นปัญหาถึงประเด็นถึงหนาที่ในการนําสืบพิสูจน์ความมีช่ือเสียงควรมีเพียงใด มีขอหามในการรับฟัง
พยานหลักฐานหรือไม และกรณีดังกลาวตองใช บทบัญญัติแหงวิธีสบัญญัติใดมาปรับใช เนื่องจากคดีละเมิดในเครื่องหมายการคา
เป็นไดทั้งคดีแพงและคดีอาญา โดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งใชบังคับแกคดีแพงและคดีอาญานั้น มีผลใชบังคับแตกตางกันในบางเรื่อง และในกรณีดังกลาวมิไดมีกฎหมายลูกบัญญัติ
รายละเอียดในการบังคับใชกฎหมายดังกลาวอยางชัดเจน จากท่ีไดกลาวมา ผูวิจัย จึงสามารถแยกประเด็นปัญหาไดดังนี้ 
 (1) ปัญหาการพิสูจน์ความมีช่ือเสียงของเครื่องหมายการคา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 กําหนดใหนํา 
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพงหรือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแขวง และวิธี พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งมีปัญหาวา กรณีใดจะนําบทบัญญัติใดมาใชบังคับ ซึ่ง
เป็นปัญหาถึงประเด็นถึงหนาที่ในการนําสืบพิสูจน์ความมีช่ือเสียงของเครื่องหมายการคาวา ผูใดจะมีภาระในการพิสู จน์และ
พยานหลักฐานท่ีจะนําสืบพิสูจน์ ความมีชื่อเสียงควรมีเพียงใด 
  (2) ปัญหาความรับผิดจากการละเมิดการใชเครื่องหมายการคา ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มิได
บัญญัติไว โดยตรงวา การกระทําใดบางที่เป็นการละเมิดการพิจารณาในสวนที่เกี่ยวกับการละเมิ ดเครื่องหมายการคา ซึ่งสง
กอใหเกิดปัญหาการตีความวา การกระทําใดเป็นการละเมิดการใชเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป 
 (3) ปัญหาการพิสูจน์ความเสยีหายที่เกิดขึ้นกับเครือ่งหมายการคาที่มีช่ือเสยีงแพรหลายทั่วไป ผูมีอํานาจฟูองคดีตองเป็นผู
มีอํานาจในการฟูองคดีเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด เครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปเสียกอน จึงจะมีสิทธิ
ในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป 
 (4) ปัญหาเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มิไดบัญญัติถึง เรื่องการ
ละเมิดและการเยียวยาความเสียหายที่แทจริงไวโดยตรง จึงเกิดปัญหาในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิใน
การใชเครื่องหมายการคา ที่มีช่ือเสียงแพรหลาย โดยทั่วไปกอใหเกิดความไมเป็นธรรมแก เจาของเครื่องหมายการคานั้น และทําให
ความคุมครองเครื่องหมายการคาของไทยไมไดระดับมาตรฐานสากล 
(5) ปัญหาการปูองกันและปรามผูกระทําความผิดละเมิดเครื่องหมายการคา มีการปฏิบัติงานที่ซับซอนและเป็นการปฏิบัติโดยยึด
กรอบของกฎหมายเป็นสําคัญ เพื่อกันความผิดพลาดที่จะถูกฟูองรองในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ซึ่งอาจนําผลเสียหายมาสู 
หนวยงานได ในการดําเนินงานตองอาศัยบุคลากรตํารวจท่ีมีความรูความสามารถ มีผูนําที่เขมแข็ง  มีการทํางานที่ตอบสนองความ
ตองการของประชาชน แตในขณะเดียวกันอาจมีขาราชการตํารวจอีกบางสวนยังขาดความรูความสามารถขาด การฝึกอบรมพัฒนา
ความรูขาดภาวะผูนําขาดคุณธรรมจริยธรรม 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาตรการทางกฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการกระทําละเมิดเครื่องหมายทาง
การคา 
 2. เพื่อศึกษา มาตรการทางกฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา ทั้งของ
ตางประเทศและของประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมแปลงเครื่องหมายทางการคา 
 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําใหทราบถึง แนวคิด ทฤษฎี กฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา 
 2. ทําใหทราบถึง กฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา ทั้งของตางประเทศ
และของประเทศไทย 
 3. ไดวิเคราะห์และเสนอแนะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ
ปลอมแปลงเครื่องหมายทางการคา 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา 
ประกอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 และประมวล
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ลักษณะละเมิด กฎ ประกาศ คําสั่ง คําพิพากษาศาลฎีกา ที่เกี่ยวของกับการ
กระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคาทั้งของตางประเทศและของประเทศไทย   
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การปูองกันอาชญากรรมโดยการบังคับใชกฎหมาย 
สํานักดั้งเดิม (Classical School) (กองเกียรติ  อภัยวงศ์.2546) เป็นสํานักที่ถือกําเนิดขึ้นมาในศตวรรษที่ 18 เพื่อจะ 

ตอตานกับความปุาเถื่อนและความไมแนนอนของระบบกฎหมายและการลงโทษในสมัยนั้น โดยสํานักน้ีไดเสนอแนวความคิดในการ
ปฏิรูปกฎหมายและการลงโทษใหเหมาะสมกับการกระทําผิดเพื่อใหเกิดความยุติธรรม จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูป
กฎหมายที่มีมนุษยธรรม และแนนอนมากยิ่งขึ้น แนวทางในการปูองกันอาชญากรรมที่เนนในเรื่องการใชกฎหมายและการลงโทษ 
เนื่องจากการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ หรือมีโทษที่ไมเหมาะสมกับการกระทําความผิด เพราะมนุษย์มีเ จตจํานงอิสระ 
(Free will) คือ มีเหตุผลที่จะคิดไตรตรองถึงผลดีผลเสีย จากการกระทําของตน หากทําแลวคุมคาก็จะเลือกที่จะกระทํา แตหากไม
คุมคาก็จะไมกระทํา ดังนั้น หากการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพก็เทากับเป็นการใหโอกาสแกผูที่จะเลือกกระทําผิด เพราะ
โอกาสที่จะไดรับผลประโยชน์จากการกระทําผิดมีมากกวาโอกาสที่จะถูกจับกุมลงโทษ มนุษย์จงเลือกกระทําผิดโดยไมเกรงกลัวตอ
กฎหมาย ดังนั้น การปูองกันอาชญากรรมตามแนวทางนี้จึงตองทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพเพื่อใหมีผลในการขมขู
ยับยั้งใหคนท่ีคิดจะกระทําผิดเกิดความเกรงกลัว ไมกลาเสี่ยงที่จะกระทําผิดวิธีการที่จะทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ
จะตองผานการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ไดแก ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์จะตองประสานงานกันในการที่จะทํา
ใหการบังคับใชกฎหมายมีความแนนอน รวดเร็ว เสมอภาคและมีโทษท่ีเหมาะสมซึ่งจะทําใหมีผลเป็นการขมขูยับยั้ง ใหคนเกิดความ
เกรงกลัวไมกลากระทําผิด ดังนั้น การมีโทษที่เหมาะสมสําหรับการบังคับใชกฎหมาย จึงถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด ในการปูองกัน
ปราบปรามผูที่เป็นอาชญากรรมขามชาติ ผูกอการรายสากล หรือแก฿งอาชญากรตาง ๆ จึงมีความจําเป็นที่ จะตองใชกฎหมาย
ควบคุม 
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การลวงขาย  (Passing Off) 
การลวงขาย ถือเป็นการแขงขันทางการคาที่ใชวิธีการไมชอบธรรมเอาเปรียบผูแขงขันอื่น กฎหมายจึงจําเป็นตองเขาไป

ควบคุมดูแล เพื่อใหการแขงขันดําเนินตอไปอยางเป็นธรรมตอผูคาขาย ทั้งหลาย ซึ่งเป็นหลักกฎหมายของระ บบคอมมอนลอว์ 
สําหรับประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ จะมีหลักกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาที่ไมเป็นธรรมใหความคุมครอง
สําหรับการ กระทําที่เป็นการลวงขายความหมายและหลักกฎหมายของการลวงขายในประเทศอังกฤษ เรียกวา passing off ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกวา ‛Palming Off“ 

ความหมายของการลวงขาย (Passing Off) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งเอาสินคาของตนไป ลวงขายวาเป็นสินคาของ
เจาของเครื่องหมายการคานั้น บัญญัติไวใน ‛มาตรา 46 บุคคลใดจะ ฟูองคดี เพื่อปูองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาที่ไม
จดทะเบียน หรือเรียกรองคาสินไหม ทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกลาว ไมไดบทบัญญัติมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของ
เจาของเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน ในอันที่จะฟูองคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเป็นสินคาของเจาของ
เครื่องหมายการคานั้น“ 

ลวงขาย ใน พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2474 มาตรา 29 วรรคสอง (ปัจจุบันคือมาตรา 46 วรรคสอง พ.ร.บ.
เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534) มิไดจํากัดเฉพาะสินคาชนิดเดียวกันหรือ ประเภทเดียวกันเทานั้น หากแตมีความหมายกวาง
ครอบคลุมถึงกรณีตาง ๆ ซึ่งจําเลยเอาสินคาของจําเลยไป ลวงขายวาเป็นสินคาของผูอื่น ซึ่งมีความหมายไดวาไมใชการลวงในวัตถุ
เทานั้น หากแตเป็นการลวงในความเป็นเจาของดวย ฉะนั้น เมื่อจําเลยเอาคําวา ‛แฟฺบ“(FAB) ในลักษณะและสีเชนเดียวกับของ
โจทก์ใชกับสินคาไมจิ้มฟันของจําเลย ก็ยอมเป็นการลวงขาย ผิดกฎหมายเรื่องละเมิด (ฎ. 343/2503) 

เมื่อวิเคราะห์ตามมาตราขางตนแลวเห็นวา เจาของการคาที่ไมไดจดทะเบียนนั้น ไมมีสิทธิอยางใด ๆ ที่จะฟูองคดีปูองกัน
การละเมิดในเครื่องหมายการคาของตน อีกทั้งเมื่อมีบุคคลอื่นนํา เครื่องหมายการคาของตนไปใชก็ยังไมมีสิทธิเรียกคาสินไหม
ทดแทนอยางใดเลย อาจกลาวไดวา เจาของเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนนั้นไมไดรับความคุมครองจาก พระราชบัญญัติ
เครื่อง หมายการคาแตประการใด กลาวโดยสรุป การลวงขายเป็นการทําใหสาธารณชนคิดวา สินคาของ จําเลยมีสวนเกี่ยวของกับ
โจทก์ จะตองกอใหเกิดความเช่ือมโยงในจิตใจของสาธารณชนหรือทําให สาธารณชนคิดวาโจทก์ตองรับผิดชอบ สิทธิในเครื่องหมาย
การคา มาตรา 44 รับรองสิทธิของ เจาของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลว ใหสิทธิเจาของเครื่องหมายการคาจดทะเบียน มี
สิทธิ แตผูเดียว (Exclusive Right)ในอันที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวนั้นหมายความวา บุคคลอื่น
ใดยอมไมมีอํานาจที่จะนําเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวไปใช เจาของเครื่องหมายการคาจดทะเบียนมีสิทธิเรียกใหผูละเมิด
ชดใชคาสินไหมทดแทนได ตามมาตรา 46 วรรคแรก ซึ่งตางจากเจาของเครื่องหมายการคาไมจดทะเบียนที่ไมอาจเรียกรองคา
สินไหม ทดแทนเพ่ือการละเมิดไดตามมาตรา 46 วรรคแรก แตถาเป็นกรณีลวงขายแลว เจาของเครื่องหมาย การคาไมจดทะเบียน
สิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนหรือปูองกันการละเมิดได 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
Research) ดวยการคนควา วิเคราะห์ขอมูลที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎี ขอมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ บทความในวารสาร ตําราตางๆทั้ง
ของตางประเทศ และ ของไทย และการหาขอมูลภาคสนามโดยการออกแบบสัมภาษณ์บุคลากรผูทรงคุณวุฒิ 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
Research) ดวยการคนควา วิเคราะห์ขอมูลที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎี ขอมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ บทความในวารสาร ตําราตางๆทั้ง
ของตางประเทศ และ ของไทย และการหาขอมูลภาคสนามโดยการออกแบบสัมภาษณ์บุคลากร ซึ่งมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
การควบคุมตัวผูกระทําความผิดอาญาโดยอํานาจรัฐดวยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบง
ออกเป็น 2 ประเภท 
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 (1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดวยการออกแบบสอบถามแบบปลายปิด เพื่อใหงายตอ
การเก็บขอมูล ในประเด็นท่ีกําหนด ผสมผสานกับแบบปลายเปิด เพื่อเปิดกวางใหแสดงความคิดเห็นนอกเหนือประเด็นที่กําหนดไว 
ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกที่มีความเหมาะสมภายใตกรอบแนวคิดในการวิจัยในการสัมภาษณ์ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา 
 (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอมูล ท่ีไดจากเอกสารโดยการรวบรวมจาก แนวคิด และทฤษฎี ผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักดิราช 2560 และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ
ดานกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา และเอกสารที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา 
 การวิจัยนี้หาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย และ ขอมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) ไดจากการคนควา จาก เอกสาร วรรณกรรม งานวิจัย ตํารา หนังสือวิชาการ ตัวบทกฎหมายตางๆ กฎ 
ระเบียบ แนวคําพิพากษาของศาล วารสาร นิตยสาร รายงานขอมูลทางสถิติเอกสาร บทความทางวิชาการ หนังสือพิมพ์ และงาน
ทางวิจัยทางเว็บไซต์ ทั้งของประเทศไทย และตางประเทศ เกี่ยวกับการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา ซึ่งมีขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ   
 ขนตอนท่ี 2 ออกแบบสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ผูทรงคุณวุฒิ 
 ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ขอมูล 
 ขั้นตอนท่ี 4 สรุปผลการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 5 เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย 

 
ผลการวิจัย 

1) ปัญหาการพิสูจน์ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการคา  
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 8 ‛เครื่องหมายการคาที่มีหรือประกอบดวยลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้หามมิใหรับจดทะเบียน...(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด หรือคลายกับเครื่องหมายดังกลาวจนอาจทํา ใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจาของหรือแหลงกําเนิด
ของสินคาไมวาจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไมก็ตาม“ แตก็มิไดใหคําจํากัดความหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องหมายการคา
ดังกลาวไวแตอยางใด ดังนั้น การพิจารณาถึงความมีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปของเครื่องหมายการคาสําหรับประเทศไทย จึงเป็น
ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการคา คณะกรรมการเครื่องหมายการคาและศาล ซึ่งเมื่อไมมี หลักเกณฑ์ที่แนชัดก็อาจ เกิด
ปัญหาตามมา เพราะการใชดุลพินิจนั้นอาจมีความแตกตางกันได จึงควรกําหนดบทบัญญัตใิหชัดเจนใน พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (10) วาการพิจารณาถึงความมีช่ือเสียง แพรหลายของเครื่องหมายการคานั้นมีหลักเกณฑ์ในการ
พิสูจน์ เชนใด เพื่อปูองกันปัญหาในการใชดุลพินิจของเจาพนักงานไมวาจะเป็นปัญหาในการตีความเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียง
แพรหลาย ท่ัวไปหรือปัญหาการใชดุลพินิจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตของพนักงานเจาหนาที่  
 (2) ปัญหาความรับผิดจากการละเมิดเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป  
การกระทําใดบางท่ีเป็นการละเมิดการพิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการคา ซึ่งสงกอใหเกิดปัญหาการตีความวา 
การกระทําใดเป็นการละเมิดการใชเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 
2534 มาตรา 47 เป็นการใชเครื่องหมายการคาโดยสุจริต โดยการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป
นั้น จะไมคุมครองยอนไปถึงวันท่ีเริ่มจดทะเบียนหรือมีการใชเครื่องหมายดังกลาว กลาวคือ การใหความคุมครองเครื่องหมายการคา
ที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) นั้น เป็นการหามบุคคลอื่นใดนําเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับ
เครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปมายื่นคําขอจดทะเบียนโดยเจตนาลอกเลียนเครื่องหมายการคาทีมีช่ือเสียง 
แพรหลายทั่วไปเพื่อประโยชน์ทางการคาของตนเองโดยมิชอบ  
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มาตรา 44  กําหนดวา เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ผูซึ่งไดจดทะเบียนเป็นเจาของเครื่องหมายการคาเป็นผู
มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว จึงเห็นไดวา บทบัญญัติมาตรานี้ ผูที่ จด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาเป็นผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องหมายการคาและเป็นการรับรองสิทธิของผูจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา หรือเป็นสิทธิเด็ดขาดของผูจดทะเบียน บุคคลอื่นจะนําเครื่องหมายการคาที่เจาของไปจดทะเบียนแลว ไปใช
โดยไมไดรับอนุญาต ไมไดหากบุคคลอื่นนําไปใชยอมเป็นการลวงละเมิดตอเจาของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวนั้น 

 (3)  ปัญหาการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป  
ผูมีอํานาจฟูองคดีตองเป็นผูมีอํานาจในการฟูองคดีเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด เครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียง

แพรหลายทั่วไปเสียกอน จึงจะมีสิทธิในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติวา ‛บุคคลใดจะฟูองคดีเพื่อปูองกันการละเมิดสิทธิ
ในเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน หรือ เรียกรองคาสินไหมทดแทน เพื่อการละเมิดสิทธิดังกลาวไมได'' กลาวคือ บุคคลที่ไมได
จดทะเบียน เครื่องหมายการคาไมมสีิทธิที่จะฟูองคดีปูองกันการละเมิดสทิธิในเครื่องหมายการคาและไมมสีิทธิ ที่จะฟูองเรียกรองคา
สินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธินั้นดวย  ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคแรก มิได 
บัญญัติเรื่อง การละเมิดและการเยียวยาความเสียหายที่แทจริงไวโดยตรงจึงตองนําประมวลกฎหมาย แพงและพาณิชย์มาตรา 438 
มาใชบังคับ ซึ่งมาตราดังกลาวกําหนดวา ศาลจะมีอํานาจกําหนดคา สินไหมทดแทนวาจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดนั้น ใหศาล
วินิจฉัยตามควรแกพฤติการณ์และความรายแรงแหงละเมิด 

 (4) ปัญหาเกี่ยวกับการกระทําละเมิดและการเยียวยาความเสียหาย  
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มิไดบัญญัติถึง เรื่องการละเมิดและการเยียวยาความเสียหายที่แทจริง

ไวโดยตรง จึงเกิดปัญหาในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลาย
โดยทั่วไปกอใหเกิดความไมเป็นธรรมแก เจาของเครื่องหมายการคานั้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 
แกไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2559 ไมไดกําหนดไว จึงเป็นหนาที่ของศาลที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยตอไป ในทางปฏิบัติศาลยังนํา
หลักกฎหมายวาดวยละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ มาตรา 420 ซึ่งบัญญัติไรวา ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทํา
ตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใด
ก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น มาปรับใช จึงเห็นวายังไมเพียงพอตอสถานการณ์ในปัจจุบัน  

(5) ปัญหาการปูองกันและปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา  
การกระความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา เป็นอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจ ผูมีหนาที่รับผิดชอบ คือ กองบังคับการ

สืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจของกรมตํารวจ และกองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรของสํานักงานอัยการสูงสุด การปฏิบัติการดาน
การสืบสวนของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจไดดําเนินการใหเป็นไปอยางเหมาะสมชอบธรรม อํานวยความยุติธรรม
ใหกับประชาชน แตปัญหาของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ขาดบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ดานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ขาดแหลงขอมูลที่มีการจัดเก็บอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใชประโยชน์ในการคนควาและอางอิง ใน
การดําเนินงานขององค์กรตํารวจและอัยการแลว องค์กรที่มีความสําคัญยิ่งในการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกระบวนการ
ยุติธรรมปัจจุบัน คือ ศาล แตศาลยังไมมีการสรางหนวยงานโดยตรงมารองรับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งก็มีภาระหนาที่เฉพาะความผิดเทาน้ัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

(1) การพิสูจน์ความมีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปของเครื่องหมายการคา     
บทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการคาควรบัญญัติใหชัดเจนใน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 

มาตรา 8 (10) วาการพิจารณาถึงความมีช่ือเสียง แพรหลายของเครื่องหมายการคานั้นมีหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ เชนใด เพื่อ
ปูองกันปัญหาในการใชดุลพินิจของเจาพนักงานไมวาจะเป็นปัญหาในการตีความเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลาย ทั่วไป
หรือปัญหาการใชดุลพินิจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตของพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งการพิจารณาวาเครื่องหมายใดจะเป็น เครื่องหมาย
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การคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปหรือไมนั้น จะตองประกอบดวยหลักเกณฑ์ 2 ประการ ดังนี้ 1) สินคาหรือบริการที่ใชเครื่องหมาย
นั้นจะตองมีการจําหนายหรือมีการใชหรือมีการ โฆษณา หรือไดมีการใชเครื่องหมายโดยวิธีใด ๆ  2) เครื่องหมายนั้นจะตองมี
ช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับในหมูผูบริโภค การพิจารณาวาเครื่องหมายใดเป็นเครื่องหมายที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป จึงตองอาศัย
หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเครื่องหมายที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปแทนการอาศัยการ
ตีความตามกฎหมายระหวางประเทศซึ่งเมื่อพิจารณา หลักเกณฑ์ดังกลาว ประกอบกับระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาวาดวยการ
แจงเครื่องหมายที่มี ช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป พ.ศ. 2548 จึงสามารถกําหนดแนวทางการพิจารณาลักษณะของเครื่องหมายที่มี
ช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปตามกฎหมายไทยได  
  (2) ความรับผิดจากการละเมิดในการใชเครื่องหมายการคา                     

การใหความคุมครองเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 
มาตรา 8 (10) นั้น เป็นการหามบุคคลอื่นใดนําเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลาย
ทั่วไปมายื่นคําขอจดทะเบียนโดยเจตนาลอกเลียนเครื่องหมายการคาทีมีช่ือเสียง แพรหลายทั่วไปเพื่อประโยชน์ทางการคาของ
ตนเองโดยมิชอบ อันนําไปสูการสรางความสบัสน หลงผิดใหแกสาธารณชนในความเป็นเจาของหรือแหลงกําเนิดของสินคาซึ่งไมอาจ
แปลความรวม ไปถึงเจาของเครื่องหมายการคาเดิมที่ใชเครื่องหมายการคาดังกลาวกับสินคาของตนโดยสุจริต ควบคูมากับ
เครื่องหมายการคาที่ตอมาภายหลังกลับกลายเป็นเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียง แพรหลายทั่วไป เพราะมิฉะนั้นแลวเทากับวาเป็น
การจํากัดสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาเดิมที่ ใชโดยสุจริตใหไมไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายโดยเทาเทียมกัน ยอมเป็น
การไมชอบธรรม กับเจาของเครื่องหมายการคาเดิม เมื่อพิจารณาประกอบกับมาตรา 44  ซึ่งกําหนดวา เมื่อไดจดทะเบียน
เครื่องหมายการคาแลว ผูซึ่งไดจดทะเบียนเป็นเจาของเครื่องหมายการคาเป็นผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันที่จะใชเครื่องหมาย
การคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวจึงเห็นไดวา บทบัญญัติมาตรานี้ ผูที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคาเป็นผูมีสิทธิแตเพียงผู
เดียวในการใชเครื่องหมายการคาและเป็นการรับรองสิทธิของผูจดทะเบียนเครื่องหมายการคา อันมีผลใหผูจดทะเบียนมีสิทธิแต
เพียงผูเดียวในอันที่จะใชเครื่องหมายการคาที่ใหจดทะเบียน หรือเป็นสิทธิเด็ดขาดของผูจดทะเบียน บุคคลอื่นจะนําเครื่องหมาย
การคาที่เจาของไปจดทะเบียนแลว ไปใชโดยไมไดรับอนุญาต ไมไดหากบุคคลอื่นนําไปใชยอมเป็นการลวงละเมิดตอเจาของ
เครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวนั้น 

การพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ไมสามารถนํามาปรับใชกับกรณีการลวงสิทธิในเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนได เนื่องจาก
มาตรา 44 เป็นสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวแลวเทานั้น ดังนั้น เจาของเครื่องหมายการคาที่
ไมไดจดทะเบียนจึงฟูองคดีเพื่อปูองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาหรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิ
ดังกลาว ไมไดตามมาตรา 46 วรรคแรก เวนแตกรณีเป็นการลวงขายตามมาตรา 46 วรรคสองโดยการลวงขาย หมายถึง การที่
บุคคลหนึ่งเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเป็นสินคาของเจาของเครื่องหมายการคานั้น จึงเห็นไดวา เจาของเครื่องหมายการคาที่มี
ช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปท่ีจะไดรับความคุมครองตามมาตรา44วรรคแรก คือ เจาของเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป
ที่ไดจดทะเบียนไวแลวเทานั้นที่จะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องหมายการคาตามประเภทและชนิดของสินคาท่ีไดจดทะเบียน
ไวสวนเจาของเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปท่ีไมไดจดทะเบียนนั้นจะมีสิทธิฟูอง ผูกระทําละเมิดไดเฉพาะกรณีลวง
ขายเทานั้น ดังนั้น ตามกฎหมายไทยจึงตองพิจารณาถึงผูมีอํานาจฟูองคดีดวย จะเห็นไดวาตองเป็นผูมีอํานาจในการฟูองคดีเรียกคา
สินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด เครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปเสียกอน จึงจะมีสิทธิในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป 
  (3) การพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสยีงแพรหลายทั่วไป                                                                                                                
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 46 วรรคแรก ‛บุคคลใดจะฟูองคดีเพื่อปูองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมาย
การคาที่ไมไดจดทะเบียน หรือ เรียกรองคาสินไหมทดแทน เพื่อการละเมิดสิทธิดังกลาวไมได '' หมายความวา บุคคลที่ไมไดจด
ทะเบียน เครื่องหมายการคาไมมีสิทธิที่จะฟูองคดีปูองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาและไมมีสิทธิ ที่จะฟูองเรียกรองคา
สินไหมทดแทนเพื่อการละเมดิสทิธินั้นดวย หรือ เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวจะมีสิทธิฟูองเพื่อปูองกันหรือฟูองเพือ่
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หามไมใหผูอื่นนําเครื่องหมายการคานั้นไปใช และยังมีสิทธิฟูองเรียกคาเสียหายจากผูที่ไดนําเครื่องหมายการคาไปใชโดยไมไดรั บ
อนุญาต  ดังนั้น บุคคลที่จะถือวาเป็นเจาของเครื่องหมายการคาและมีสิทธิเด็ดขาดแตเพียงผูเดียว คือ บุคคลที่ไดจดทะเบียนเป็น
เจาของเครื่องหมายการคาไวแลวเทานั้น สวนบุคคลที่มิไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไว ไมถือวาเป็นเจาของ และไมอาจฟูอง
เพื่อรักษาสิทธิหรือหามผูอื่นใช หรือเรียกคาเสียหายในกรณีที่เครื่องหมายการคาที่ยังไมจดทะเบียนของตนถูกกระทําละเมิดได 
อยางไรก็ดี ตามที่ไดกลาวมาแลววา แมเจาของเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนจะไมมีสิทธิดังกลาว ขางตน แตก็อาจมีสิทธินํา
คดีขึ้นสูศาลไดหากเป็นกรณีการลวงขายดามมาตรา 46 วรรคสอง ดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น จะเห็นไดวา เป็นการบัญญัติถึงสิทธิและ
การไดความคุมครองการไวเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปแตกตางกันระหวาง เครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไว
และมิไดจดทะเบียน 

กรณีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (10) ใหความคุมครองเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียง
แพรหลายทั่วไปทั้งที่จดทะเบียนแลวและมิไดจด ทะเบียนกลาว คือ หากเครื่องหมายที่จดทะเบียนหรือไดยื่นขอจดทะเบียน
เหมือนกับเครื่องหมาย การคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป ไมวาจะใชสําหรับสินคาจําพวกชนิดใด นายทะเบียนจะตอง ปฏิเสธการ
จดทะเบียนหรือเพิกถอนเครื่องหมายนั้น แตหากเครื่องหมายที่จดทะเบียนหรือยื่นขอจด ทะเบียนคลายกับเครื่องหมายการคาที่มี
ช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป เครื่องหมายดังกลาวจะตองคลาย จนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจาของหรือ
แหลงกําเนิดของสินคา ตามแนวทางการตีความของศาลเกี่ยวกับมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 
ดังนั้น ขอบเขตของการไดความคุมครองเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปจึง มีอยูเฉพาะสินคาที่เหมือนหรือคลาย
เทานั้น ทั้งนี้ หากเครื่องหมายที่เหมือนหรือคลายกับ เครื่องหมายที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปไดไวเครื่องหมายนั้นมาแลวโดยสุจริต
หรือมีพฤติการณ์ พิเศษ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นโดยมีเง่ือนไขและขอจํากัดเกี่ยวกับการไวก็ได ตามที่
เห็นสมควร ดังท่ีบัญญัติในมาตรา 27 ก็ได 

(4) การละเมดิและการเยียวยาความเสยีหาย                                                                                                              
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 มาตรา 44 ไตใหสิทธิเจาของ

เครื่องหมายการคาจดทะเบียนแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องหมายการคาจดทะเบียนสําหรับสินคาที่ตนไตจดทะเบียนไวแตเมื่อ
พิจารณาถึงลักษณะละเมิดภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคาไทย กลับพบวาไมมีขอกฎหมายมาตราใดใหบทนิยามของคําวา
ละเมิดเครื่องหมายการคาไวอยางไรก็ดี ดวยวัตถุประสงค์ของกฎหมายเครื่องหมายการคา ประกอบกับแนวคําพิพากษาฎีกาจึงพอ
เขาใจถึงลักษณะของการกระทําท่ีเป็นการละเมิดสิทธิตอเจาของเครื่องหมายการคาไดวาเป็นการใชเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของผูอื่นโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาของเครื่องหมายการคาจดทะเบียน  พระราชบัญญัติ เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559 ไมไดกําหนดไวจึงเป็นหนาที่ของศาลที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยตอไป อยางไรก็ตาม การนํา
เครื่องหมายการคาไปติดกับสินคา หีบหอ หรือบรรจุภัณฑ์นั้น นับเป็นการใชเครื่องหมายการคาที่ช้ีใหเห็นไดอย างชัดเจน รวมถึง
การนําปูานภาพเครื่องหมายทางการคาไปวาง ท่ีบริเวณแผงขายสินคาหรือกองสินคาก็นาจะถือเป็นการใชเครื่องหมายการคาได 
 (5) การปูองกันและปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา 
 ในการสอบสวนผูกระทําความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา ใหขาราชการตํารวจที่สอบสวนทําบันทึกไวในลักษณะเป็น 
บันทึกชวยความจําของตนเองและใหการสืบสวนเรื่องนั้น ๆ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นใหผลสําเร็จสมบูรณ์ ขาราชการผูนั้นควร
รายงานใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปจนถึงผูบังคับบัญชาระดับสารวัตรทราบ การแจงการรายงานงานควรแจงรายงานดวยวาจา
หรือบันทึกรายงานเพื่อใหทราบขอมูลรายละเอียดตามสมควรกอนได เป็นหนาท่ีของสารวัตรแผนกนั้นของผูบังคับการ ผูบังคับการ
ในสายบังคับบัญชา ที่จะพิจารณาสั่งการวางแผน มอบหมายหรือเขารวมทําการสอบสวนและหรือรายงานขอคําแนะนําสั่งการจาก
ผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันดวย การสืบสวนที่ริเริ่มโดยการสั่งการมอบหมายของผูบังคับบัญชาใหเป็นหนาที่ความรับผิดชอบของ 
สารวัตรแผนกผูรับสั่ง สั่งการ วางแผน มอบหมายใหรองสารวัตรไปทําการสืบสวน หรือดําเนินการในสวนตาง ๆ ของแตละลักษณะ
งาน หรือการสืบสวนดวยตนเองแลวแตกรณี 
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กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเซลล์ต้นกําเนิด (Stem Cells) ในประเทศไทย 
Legal Measures on the Stem Cells Monitoring in Thailand 

 
ศลทร  คงหวาน1, สมพร  สุรีมิตร2, ณภวัต  ลือดารา3, จุฑารัตน์  กันทอง4 และพีรพล  สิมมา5 

Sonlatorn Kongwan, Somporn Sureemith, Napawat Luedara, Jutharat Kantong and Peerapol  Simma 
 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องนี้เป็นวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อใหทราบถึงสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ 
เพื่อกําหนดรูปแบบของกฎหมาย และมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุม กํากับ ดูแล การผลิตและการประกอบธุรกิจเซลล์ตน
กําเนิดในประเทศไทย 
 เก็บขอมูลโดยการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยใชการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth Interview) กลุมตัวอยางรวม 40 คน และเก็บรวบรวมขอมูลจากการทบทวนเอกสาร (Review 
Literature) เกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล การผลิตและ การประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิดในประเทศไทยและตางประเทศและ
นําขอมูลจากการวิจัยเอกสาร มาจัดรวบรวมใหเป็นระบบ 
 ผลการวิจัยพบวาประเทศไทยยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับเซลล์ตนกําเนิดโดยตรง ทําใหเกิดปัญหาทางดาน การควบคุม 
กํากับ ดูแล การใชและการประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิดในการบําบัดรักษาโรค จึงทําใหเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จะตองนํากฎหมายที่มี
อยูมาปรับใชใหสอดคลองกับประเด็นปัญหา เชน ปรับใชกฎหมายแพงและพาณิชย์ประมวลกฎหมายอาญา ฯลฯ ซึ่งไมมีความ
ครอบคลุมประเด็นปัญหาเพื่ออาจจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตได ซึ่งสวนใหญแลวมาตรการทางกฎหมายจะมุงเนนในสวนของการวิจัย
และทดลองเป็นหลักเนื่องจากการรักษาโดยใชเซลล์ตนกําเนิดยังอยูในขั้นทดลองมีเพียงบางโรคเทานั้นที่ไดรับการรับรอง สวนการ
ควบคุมกํากับเชิงพาณิชย์ ยังไมมีมาตรการทางกฎหมายที่เขามาควบคุม กํากับ และจากขอเท็จจริงในปัจจุบันมีการจําหนายเซลล์ตน
กําเนิดในเชิงพาณิชย์แลว ดังนั้น ประเทศไทยควรมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุม กํากับ การผลิตและการประกอบธุรกิจ   เซลล์
ตนกําเนิดและผลิตภัณฑ์จากเซลล์ตนกําเนิด เพื่อปูองกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งหนวยงานของรัฐจะตองใหการ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเซลล์ตนกําเนิดและผลิตภัณฑ์จากเซลล์ตนกําเนิด แกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง เพื่อเป็นขอมูล
ประกอบการตัดสินใจแกประชาชนในการรักษา หรือการเลือกใชเซลล์ตนกําเนิด หรือผลิตภัณฑ์ตนกําเนิดตอไป 
 
คําสําคัญ: เซลล์ตนกําเนิด , กฎหมาย 
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Abstract 
The study of descriptive research. The objectives of this were: identify problems in practice and 

determine the form of the law and the appropriate measures to monitor the production of stem cells and 
the stem cells business in Thailand. 

Data is collected by documentary research and fieldwork researchusing the in depth interview. The 
representative sample in the study in included of 40 people. Information of the monitoring of stem cells 
production in Thailand and overseas and the stem cells business are reviewed. Data from the documentary 
research in compiled systematically. 

The study found that there is not a related law of stem cells in Thailand; therefore is causes 
problems on controlling and monitoring the use of stem cells as therapeutics and stem cells businesses. 
Moreover, when the problem occur the existing laws and applied concerning each problem such as the Civil 
and Commercial Code and the Criminal Code which do not cover the problem that will occur in the future. 
Most importantly, the legislative measures emphasize on research and the experimentation because stem 
cells curative care in on the process of researching and there are some ailments which have been proved 
that can be cured by using the stem cells. Likewise, there are not any legislative measures on stem cells 
commercial control. In consequence. Thailand should legislate the measures for stem cells production and 
business monitoring in order to prevent any problem which may occur in the future. In addition, the 
government sectors must educate the people and publicize the information of stem cells for their decision of 
using it as the curative care and the use of stem cells products. 

 
Keyword:  stem cells , Laws 
 
บทนํา  

ปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเซลล์ตนกําเนิดอยูมาก  เชน  ธนาคารรับฝากเซลล์ ตนกําเนิด(จากสายสะดือทารก
แรกเกิด) การฉีดเซลล์ตนกําเนิดเพื่อความออนเยาว์ของผิวในธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจจําหนายสเต็มเซลล์สังเคราะห์จากผลไม 
สัตว์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีคาใชจายสูงมาก เมื่อพิจารณามาตรการในการควบคุม กํากับ ดูแล การผลิตและการประกอบธุรกิจเซลล์ตน
กําเนิด โดยใชมาตรการทางกฎหมายในปัจจุบัน ยังพบปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการผลิตและการประกอบธุรกิจเซลล์    ตนกําเนิดใน
ประเทศไทย โดยสามารถสรุปปัญหาตามลักษณะของผลกระทบได จากที่ไดกลาวไปแลวขางตนวา การไดมาซึ่งเซลล์ตนกําเนิดใน
ปัจจุบันนั้น มีท่ีมาหลักๆ อยู 2 ทางคือ เซลล์ตนกําเนิดที่ไดมาจากตัวออนหรือจากเอ็มบริโอ กับเซลล์ตนกําเนิดที่มาจากผูใหญ เชน 
ไขกระดูก หรือเลือด ซึ่งในปัจจุบันนั้นการควบคุม กํากับ การผลิตและการประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิดนั้น ยังไมมีกฎหมายที่
เฉพาะเจาะจง เมื่อพิจารณาภายใตกรอบของกฎหมายไทย แมจะมีขอบังคับแพทยสภาดวย ดวยการรักษาจริยธรรมแหงวิชาชีพเวช
กรรมเรื่อง การปลูกถายเซลล์ตนกําเนิดเพื่อการรักษา พ.ศ. 2552 แตก็ยังไมมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุม กํากับ ดูแล การ
ผลิตและประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิดโดยตรง รวมไปถึงการกําหนดใหการผลิตและการประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิดขึ้น โดย
ความยินยอม อยางแทจริง ระหวางผูซื้อและผูขาย เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นที่มีลักษณะโทษ
ในทางอาญาอยางแทจริง รวมทั้งการควบคุมคุณภาพเซลล์ตนกําเนิด การคุมครองผูไดรับผลกระทบ และ การควบคุมทางดาน
จริยธรรม 
 จะเห็นวา ถึงแมการปลูกถายเซลล์ตนกําเนิด (Stem Cell)  แกผูปุวยจะมีประโยชน์ตอการรักษาโรค และเป็น
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเป็นทางเลือกที่อาจทําใหมวลมนุษยชาติไดมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น แตก็ยังไมอาจ
รับประกันไดวา ประโยชน์ที่ไดจากเซลล์ตนกําเนิด จะไมกอใหเกิดผลกระทบตามมา ดังนั้น เพื่อควบคุม กํากับ ดูแล การผลิตและ
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การประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด ในประเทศไทย ซึ่งอาจจะมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และเป็นการคาเชิงพาณิชย์ จึงจําเป็นตองศึกษาเพื่อ
หามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการควบคุม กํากับ ดูแล การผลิตและการประกอบธุรกิจเซลตนกําเนิด และเพื่อเป็น
แนวทางในการปูองกันมิใหเกิดปัญหาขึ้น รวมทั้งเป็นการสงเสริมใหเกิดทางเลือกในการรักษาโรคที่ทันสมัย และมีกฎหมายในการ
รองรับอยางถูกตอง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล การผลิตและประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด (Stem 
Cell) ในประเทศไทยและตางประเทศ 
 2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม และจริยธรรมเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล 
การผลิตและการประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด (Stem Cell) ในประเทศไทย 
 3. เพื่อใหไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล การผลิตและประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด (Stem Cell) ใน
ประเทศไทย 
 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําใหทราบถึง มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล การผลิตและประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด 
(Stem Cell) ในประเทศไทยและตางประเทศ 
 2. ทําใหทราบถึง ปัญหา อุปสรรค และมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสม และจริยธรรมเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล 
การผลิตและการประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด (Stem Cell) ในประเทศไทย 
 3. ไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล การผลิตและประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด (Stem Cell) ในประเทศไทย 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล การผลิตและประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด (Stem Cell) ใน
ประเทศไทยและตางประเทศ ประกอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 การผลิตและการประกอบธุรกิจ
เซลล์ตนกําเนิด (Stem Cell)  และการผลิตและประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด (Stem Cell) ในประเทศไทย 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

สเต็มเซลล์ (Stem Cell) หรือเรียก เซลล์ตนกําเนิด หรือ เซลล์บําบัด หรือ เซลล์ตนตอ คือ เซลล์ออนที่พรอมแบงตัวเอง
ขึ้นมาใหม ซึ่งมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดตางๆ ของรางกาย เพื่อทําหนาที่อยางใดอยางหน่ึงในรางกายของมนุษย์ 

โดยเซลล์ตนกําเนิดแตละเซลล์จะพัฒนาเป็นเซลล์ที่ทําหนาท่ีจําเพาะอยางใดอยางหน่ึง ตัวอยางเชน เซลล์กลามเนื้อหัวใจ 
เซลล์กลามเนื้อไต เซลล์กลามเนื้อตับ และเซลล์สมอง เป็นตน เมื่อเซลล์เหลานี้ตายหรือเสื่อมลงไปจะไมมีเซลล์ใหมมาทดแทน
หรือไมสามารถซอมแซมใหกลับมาเหมือนเดิมได แตในรางกายของมนุษย์ยังมีเซลล์อีกชนิดที่สามารถเติบโต และพัฒนาทอแทน
เซลล์เหลานี้ได หรือเรียกวา สเต็มเซลล์ 

การใชสเต็มเซลล์ในประเทศไทย 
พ.ศ. 2545 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมกับศูนย์บริการโลหิตแหงชาติ ไดนําเลือดจากรกทารกที่มีผู

บริจาคให และเป็นรกของทารกท่ีไมใชญาติกันมาปลูกถายรักษาผูปุวยเด็ก 2 ราย รายหนึ่งป็นโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย อีกรายหนึ่ง
เป็นโรคภูมิคุมกันบกพรองที่เป็นแตกําเนิดชนิด Wiskott-Aldrich Syndrome ผลคือผูปุวยทั้งสองรายหายขาดจากโรคได 

พ.ศ. 2549 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ใชสเต็มเซลล์จากเลือดในการรักษาผูปุวยโรคลวิคีเมีย (มะเรง็เม็ดเลือด
ขาว) ชนิดเฉียบพลัน ซึ่งใชรักษาผูปุวยจํานวน 400 ราย พบวา ผูปุวยสามารถหายขาดไดประมาณ 70% ของผูปุวยทั้งหมด และ
หายเป็นปกติภายใน 6 เดือน 
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ในปัจจุบัน ทางการแพทย์ของประเทศไทยมีการศึกษาสเต็มเซลล์จากรางกายเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสเต็มเซลล์ที่มาจาก
ไขกระดูก และสายสะดือหลังคลอด เพื่อใชประโยชน์ในการรักษาโรคตางๆ แตการใชประโยชน์มักมีขอจํากัดในเรื่องของหมูเลือด
จากเซลล์ตนกําเนิดกับผูรับ รวมถึงชนิดเม็ดเลือดขาว และเนื้อเยื่อท่ีตองใหตรง และสามารถรับกันได 

สเต็มเซลล์จากรางกาย (adult stem cells หรือ somatic stem cells) 
สเต็มเซลล์จากรางกาย เป็นสเต็มเซลล์ที่พัฒนาไปเป็นเซลล์อื่นไดจํากัด เพียงไมกี่ชนิดเทาน้ัน เราเรียกสเต็มเซลล์พวกนี้วา 

multipotent stem cells โดยพบวา สเต็มเซลล์จากรางกายท่ีไดมาจากระบบหรือเนื้อเยื่อสวนใด ก็จะสามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์
ของระบบหรือเนื้อเยื่อนั้นๆ เทานั้น ตัวอางเชน สเต็มเซลล์ที่ไดมาจากระบบกลามเนื้อหวัใจ เมื่อนํามาเพาะเลี้ยง เซลล์ก็จะพัฒนาไป
เป็นเซลล์กลามเนื้อหัวใจเทานั้น แตก็มีสเต็มเซลล์จากรางกายบางชนิดที่สามารถพัฒนาเซลล์กลายเป็นเซลล์อื่นที่ไมใชเซลล์เดิมได 
หรือเรียกความสามารถน้ีวา plasticity หรือ trandsdifferentiation ตัวอยางเชน สเต็มเซลล์จากสมองสามารถที่จะพัฒนาไปเป็น
เซลล์กลามเนื้อหัวใจได อยางไรก็ดี พัฒนาเซลล์กลายเป็นเซลล์อื่นที่ไมใชเซลล์เดิมได พบวา จะเกิดในสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเพียง
บางสปีชีส์เทานั้น และปริมาณสเต็มเซลล์ที่จะทําใหสําเร็จไดจะมีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 

สเต็มเซลล์จากรางกายจะพบในบางที่ เชน สมอง ไขกระดูกสันหลัง หลอดเลือด ลําไสเล็ก หัวใจ และตับ เป็นตน โดยส
เต็มเซลล์จากรางกายท่ีถูกนํามาใชในทางการแพทย์มาเนิ่นนาน คือ สเต็มเซลล์จากไขกระดูก ที่ใชในการปลูกถายไขกระดูก (bone 
marrow transplantation) ปัจจุบันแพทย์นิยมนําสเต็มเซลล์จากไขกระดูกมาใชในการรักษาโรคลิวคีเมีย (มะเร็งเม็ดเลือดขาว) 
ควบคูไปกับการฉายรังสีและเคมีบําบัด 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
Research) ดวยการคนควา วิเคราะห์ขอมูลที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎี ขอมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ บทความในวารสาร ตําราตางๆทั้ง
ของตางประเทศ และ ของไทย และการหาขอมูลภาคสนามโดยการออกแบบสัมภาษณ์บุคลากรผูทรงคุณวุฒิ 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
Research) ดวยการคนควา วิเคราะห์ขอมูลที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎี ขอมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ บทความในวารสาร ตําราตางๆทั้ง
ของตางประเทศ และ ของไทย และการหาขอมูลภาคสนามโดยการออกแบบสัมภาษณ์บุคลากร ซึ่งมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
การควบคุมตัวผูกระทําความผิดอาญาโดยอํานาจรัฐดวยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบง
ออกเป็น 2 ประเภท 
 (1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดวยการออกแบบสอบถามแบบปลายปิด เพื่อใหงายตอ
การเก็บขอมูล ในประเด็นท่ีกําหนด ผสมผสานกับแบบปลายเปิด เพื่อเปิดกวางใหแสดงความคิดเห็นนอกเหนือประเด็นที่กําหนดไว 
ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกที่มีความเหมาะสมภายใตกรอบแนวคิดในการวิจัยในการสัมภาษณ์ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา 
 (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอมูล ท่ีไดจากเอกสารโดยการรวบรวมจาก แนวคิด และทฤษฎี ผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักดิราช 2560 และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ
ดานกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา และเอกสารที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา 
 การวิจัยนี้หาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย และ ขอมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) ไดจากการคนควา จาก เอกสาร วรรณกรรม งานวิจัย ตํารา หนังสือวิชาการ ตัวบทกฎหมายตางๆ กฎ 
ระเบียบ แนวคําพิพากษาของศาล วารสาร นิตยสาร รายงานขอมูลทางสถิติเอกสาร บทความทางวิชาการ หนังสือพิมพ์ และงาน
ทางวิจัยทางเว็บไซต์ ทั้งของประเทศไทย และตางประเทศ เกี่ยวกับการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา ซึ่งมีขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมดังนี ้
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 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ   
 ขนตอนท่ี 2 ออกแบบสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ผูทรงคุณวุฒิ 
 ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ขอมูล 
 ขั้นตอนท่ี 4 สรุปผลการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 5 เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย 

 
ผลการวิจัย 

ปัญหาเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล การผลิตและการประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิดแบงตามที่มาของเซลล์ตนกําเนิด  
ดังตอไปนี้ 

1. ปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับเซลล์ตนกําเนิดจากตัวออนหรือจากเอ็มบริโอ (Embryonic Stem Cell) ปัจจุบันพบวา 
มาตรการทางกฎหมายในปัจจุบันยังไมสามารถใหความคุมครอง หรือควบคุม กํากับ การผลิตและประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิดได
อยางเพียงพอ โดยพบปัญหา จากมาตรการทางกฎหมายในปัจจุบัน ประกอบดวย  

 1.1 ปัญหาเกี่ยวกับการคุมครองแหลงที่มาของเซลล์ตนกําเนิดตัวออน โดยปัจจุบันยังไมมีกฎหมายที่ใหความ
คุมครองโดยเฉพาะ ในปัจจุบันมีการปรับใชกฎหมายที่มีอยู เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา เป็นหลักในการใหความคุมครองเซลล์ตนกําเนิดตัวออน โดยกฎหมายในปัจจุบันไมมีบทบัญญัติที่
เกี่ยวของกับการคุมครองตัวออนท่ีอยูนอกครรภ์มารดา การที่นําตัวออนไปใชในการแยกสกัดเซลล์ตนกําเนิดนั้น ซึ่งทําใหตัวออนนั้น
ไมสามารถเจริญเติบโตเป็นมนุษย์ได ซึ่งเป็นการฆาตัวออน ในทางจริยธรรมและศีลธรรมนั้นการเริ่มตนของชีวิตเกิดขึ้นแลว             
โดยศาสนาพุทธ ชีวิตเกิดเมื่อปฏิสนธิแลว และการสละชีวิตเพื่อแลกกับชีวิตนั้นเป็นสิ่งท่ีไมสมควรกระทําอยางยิ่ง 

จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศนั้น สรุปไดวา การนําตัวออนไปใชในการสกัดเซลล์ ตนกําเนิดเพื่อนําไป
บําบัดรักษาโรค สามารถทําได แตจะตองเป็นตัวออนท่ีอายุไมเกิน 14 วัน เพราะ ตัวออนที่อายุเกิน 14 วันข้ึนไป มีสภาพเหมือนกับ
ตัวออนท่ีอยูในครรภ์มารดา โดยมีลักษณะที่คลายกับ  ทารถในครรภ์ ดังนั้น กฎหมายไทยควรจะใหการคุมครองตัวออนมนุษย์ไมวา
จะอยูในรางกาย หรือ นอกรางกาย โดยคํานึงถึงสภาพความเป็นจริงที่พิสูจน์ไดดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และระยะใดที่
กฎหมายควรเขาไปใหการคุมครองตัวออนที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ์ ซึ่งกฎหมายควรเขาไปคุมครองตัวออนที่
อายุเกิน 14 วัน สวนระยะตัวออนมนุษย์ท่ีกฎหมายควรสนับสนุนใหทําเป็นวิจัยทางดานวิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ ตัวออนอายุไม
เกิน14 วัน ซึ่งเป็นขอบเขตที่เหมาะสมที่กฎหมายจะเขาไปคุมครองตัวออนมนุษย์ และไมเป็นการปิดกั้ นการพัฒนาทางดาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์เกี่ยวกับเซลล์ตนกําเนิดตัวออนดวย โดยเห็นไดจากกฎหมายของประเทศตางๆ ท่ัวโลก เชน ประเทศอังกฤษ 
ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอเมริกา เป็นตน 

1.2 ปัญหาเรื่องการควบคุมการใชเซลล์ตนกําเนิดตัวออน 
ปัจจุบันการใชเซลล์ตนกําเนิดตัวออน ยังไมถือวาเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมนอกจากการใชที่เกี่ยวกับ

โรคเลือด ท่ีมีการวิจัยรับรองผลเทานั้น เนื่องจากการรักษาตามกรรมวิธีและหลักวิชาการทางการแพทย์ยังไมไดรับการยอมรับตาม
มาตรฐานของวิชาชีพ แตเป็นการใชวิธีการใหมในการรักษา ทําใหไมอยูภายใตบังคับของการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เพราะถา
เป็นการประกอบวิชาชีพ  เวชกรรมแลว จะตองอยูภายใตสภาวิชาชีพที่ทําหนาที่ควบคุมตรวจสอบจริยธรรม มาตรฐานการรักษา 
และรณรงค์เผยแพรความรูความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเขารับการรักษาดวยวิธี การใช
เซลล์ตนกําเนิด หรือแนวทางใหมๆ ที่ยังไมเป็นท่ีรูจักแพรหลาย 

1.3 ปัญหาเรื่องการยินยอมเกี่ยวกับการใชเซลล์ตนกําเนิดตัวออน 
ปัจจุบันการขอความยินยอมในการวิจัยเนื้อเยื่อ เลือด หรือตัวออนของมนุษย์เพื่อใหไดมาซึ่งเซลล์ตนกําเนิดตัว

ออนนั้น ถือวาเป็นการวิจัยอันเกี่ยวของกับเนื้อตัวรางกายมนุษย์โดยตรง ซึ่งปัจจุบันกฎหมายมิไดใหคําจํากัดความในเรื่องความ
ยินยอมไว ทําใหกระบวนการขอความยินยอมไมมีรูปแบบ แนวทางที่ชัดเจน สงผลตอความเหมาะสมในการขอความยินยอม 
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บางครั้งอาจจะไมไดขอความยินยอม หรือขอความยินยอมไมถูกตองตามกฎหมายและผูบริจาคเซลล์ตนกําเนิดไมทราบทําใหการ
ทดลองไมไดขอความยินยอมไมไดรับการยอมรับผลของการวิจัย ทําใหเกิดปัญหาตามมา 

ดังนั้น กระบวนการขอความยินยอมในการใชเซลล์ตนกําเนิดตัวออนนั้นตองมีลักษณะที่เหมาะสม โดยตอง
คํานึงถึงความสําคัญในเรื่องจริยธรรมและสิทธิมนุษยชนของบุคคลเหลานี้ดวย กลาวคือ มนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งนอกจากจะมีสิทธิและ
ความสามารถท่ีจะเลือกยอมรับและตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไดดวยตนเองแลวความยินยอมจะตองอยูภายใตการแจงรายละเอียดและ
ใหขอมูลตางๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจวาจะใหความยินยอมหรือไมดวย โดยหลักการใหความยินยอมที่ไดรับการบอกกลาวกอน
อันมีผลใหเป็นเหตุยกเวนความผิดกฎหมาย 

2. ปัญหาเรื่องการควบคุม กํากับ ดูแล การผลิตและการประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิดผูใหญ (Adult Stem Cell) 
2.1 ปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายเซลล์ตนกําเนิด ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ 
จะเห็นวาในการซื้อขายเซลล์ตนกําเนิดนั้นไมสามารถทําได เพราะเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์ คือ ทรัพย์ที่ไม

สามารถถือเองไดและทรัพย์ที่โอนแกกันมิไดโดยชอบดวยกฎหมาย และขัดกับหลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี มาตรการ
ทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์เกี่ยวกับทรัพย์ สามารถใชในการควบคุมที่ใชไดผล แตในบางสถานการณ์ หาก
เจาของเซลล์ตนกําเนิด บริจาคเซลล์ตนกําเนิดใหผูรับบริจาคก็สามารถทําได และอาจมีการใหคาตอบแทนดวย ซึ่งในการตรวจสอบ
จะทําไดยากมาก และไมตางอะไรกับการซื้อขายจากสถานการณ์ดังกลาวเกิดขึ้นจริง มาตรการทางกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมาย
แพงและพาณิชย์ก็ไมสามารถจะควบคุม กํากับ ไดจึงสมควรบัญญัติกฎหมายที่เกี่ยวของกับเซลล์ตนกําเนิดขึ้น 

2.3 ปัญหาการควบคุม กํากับดูแลเซลล์ตนกําเนิดตามกฎหมายอาญา 
กฎหมายความรับผิดทางอาญาอันเกี่ยวกับทรัพย์นั้นการกระทําจะเป็นความผิดก็ตอเมื่อผู เสียหายมิไดยินยอม 

เชน ลักทรัพย์ และยักยอกทรัพย์ หากเจาของเซลล์ตนกําเนิดยินยอม การกระทํายอมไมเป็นความผิด เพราะขาดเจตนา ซึ่งถือวา
ขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิด แตทั้งนี้จะตองดูวาความยินยอมจะตองมีกอนหรือขณะกระทําความผิดอยางบริสุทธิ์ใจ 
และความยินยอมนั้นไมขัดตอจิตสํานึกในศีลธรรมอันดีและความสงบเรียบรอยของประชาชนดวย จะเห็นวา แมมาตรการทาง
กฎหมายดังกลาว จะสามารถนํามาปรับใชเกี่ยวกับเซลล์ตนกําเนิดได แตก็ไมทุกสถานการณ์เนื่องจาก สวนใหญแลวผูมีความรูความ
เชี่ยวชาญ เชน นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ นักวิจัยเป็นผูทําหนาที่ในการทดลอง เกี่ยวกับเซลล์ตนกําเนิด ดังนั้นการที่ผูเสียหายจะเขา
ไปตรวจสอบวา มีการนําเอาเซลล์ตนกําเนิดของตน ไปใชนอกเหนือจากขอตกลง ความยินยอมหรือไมยอมเป็นเรื่องที่ทําไดยาก 
หรือหากมีการนําไปใชจริงก็ไมสามารถตรวจสอบได อีกทั้งการที่ผูเสียหายจะนําคดีมาฟูองศาล ก็จะเป็นภาระในการพิสูจน์ความจรงิ 
ซึ่งทําไดยากมาก 

2.4 ปัญหาการประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิดนอกสถานพยาบาล 
ปัจจุบันมีการใชเซลล์ตนกําเนิดนอกสถานพยาบาล เชน การใชตามคลินิกเสริมความงาม ซึ่งมิใชเป็นการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เมื่อมิใชการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงมิใชสถานที่ซึ่งจัดไวเพื่อการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และ
พิจารณาจากความหมายในสวนอื่นๆแลวยังไมมีความชัดเจน ที่จะปรับไดกับความหมายอื่นๆ หากปรับวาเป็นสถานที่ขายยา 
เนื่องจากเซลล์ตนกําเนิดที่นําออกมา ผานกระบวนการตางๆ ถือไดวาเป็นยาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510  แตก็อยูในขอยกเวน
ของนิยามเกี่ยวกับความหมายของยา ในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  ดังกลาวนอกจากนี้ในนิยามมิไดกลาวถึงการประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมแตอยางใด 

ดังนั้น สถานที่ที่ใชเซลล์ตนกําเนิดที่มิใชการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจึงมิใชสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติ
สถานพยาบาล พ.ศ. 2514 ซึ่งไมตกอยูภายใตพระราชบัญญัติดังกลาว จึงตองคํานึงถึงเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัยในการเขา
รับการรักษา 

2.4 ปัญหาเกี่ยวกับการกําหนดใชเซลล์ตนกําเนิดอยูภายใตพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
เซลล์ตนกําเนิดไมใชยา เนื่องจากเซลล์ตนกําเนิดกลุมหนึ่งมีกลไกการควบคุมเลียนแบบยา แตอีกกลุมใหญไมใชยาและไม

เกี่ยวของกับยาแตอยางใด แตก็ถูกนําไปปนกัน จึงนับเป็นความพยายามควบคุมที่ไมมีรายละเอียดทางวิทยาศาสตร์ในการควบคุม
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เพียงพอ ดังนั้นการกําหนดใหเซลล์ตนกําเนิดอยูในบังคับตามพระราชบัญญัติยาจึ งไมเหมาะสม และปัจจุบันยังมีการนําเซลล์ตน
กําเนิดมาใชในการประกอบธุรกิจเสริมความงามอีกดวย ซึ่งไมอยูในบังคับของกฎหมายดังกลาว 

3. ปัญหาการควบคุม กํากับ ดูแล การผลิตและการประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด ทางดานจริยธรรม 
ในมุมมองทางจริยธรรมแมการชวยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยใชเซลล์ตนกําเนิดในการรักษาโรค เป็นการกระทําที่ประเสริฐ 

โดยเฉพาะการชวยเหลือผูที่เจ็บปุวยทนทุกข์ทรมานจากโรครายตางๆ แตการที่พยายามนําเซลล์ตนกําเนิดตัวออนมาใชรักษาโรค 
หรือซอมแซมอวัยวะซึ่งทางการแพทย์ เช่ือวาจะมีผลการรักษาที่ดีนั้น เราตองยอมรับดวยว า วิธีนี้เป็นการทําลายชีวิตหนึ่ง เพื่อ
รักษาอีกชีวิตหนึ่งใหอยูรอด พุทธศาสนาถือวาเป็นบาปเพราะไปทําลายจุดเริ่มตนของชีวิตเป็นการละเมิดชีวิตอื่น ซึ่งชีวิตนั้นควรไดมี
โอกาสเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตอไป 

เปรียบเทียบมาตรฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแลการผลิตและประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด (Stem 
Cell)ในประเทศไทยและตางประเทศ 

ประเทศไทย การผลิตและการประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิดนั้น ควบคุม โดยประมวลกฎหมายอาญาในฐานรับผิด
เกี่ยวกับชีวิต รางกาย ประกอบดวย ความผิดฐานลักทรัพย์ ความผิดฐานทําให เสียทรัพย์ ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ และความผิด
ฐานฉอโกง ความรับผิดชอบทางแพงสัญญาของการควบคุม การผลิต จําหนายตามกฎหมายแพงและพาณิชย์ เนื่องจากเซลล์ตน
กําเนิดเป็นทรัพย์นอกพาณิชย์จึงไมสามารถทําสัญญาซื้อ -ขายได นอกจากสัญญารับฝากของเทานั้น ความรับผิดฐานละเมิด 
ผูรับบริการสามารถฟูองรองเรียกคาเสียหายในกรณลีะเมิดได การควบคุมการผลิตเซลล์ตนกําเนิด  จากตัวออน อนุญาตใหใชในการ
วิจัยทางการแพทย์เทาน้ัน สวนการใชเซลล์ตนกําเนิดที่ไมผานการรับรองคุณภาพมาใชในการรักษาโรคตองไดรับการยินยอม หาก
ปราศจากความยินยอมถือวาผิดจริยธรรมทางการแพทย์ 

องค์กรในการควบคุม กํากับ ดูแล ประกอบดวย แพทย์สภา ควบคุมกํากับในสวนของการใชเซลล์ตนกําเนิดเพื่อการรักษา
ผูปุวย สํานักงานอาหารและยา ควบคุมในสวนของการใชเซลล์ตนกําเนิดตามพระราชบัญญัติยา และสํานักงานคุมครองผูบริโภคให
ความคุมครองผูไดรับผลกระทบจากเซลล์ตนกําเนิด สวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการควบคุมกํากับ ประกอบดวย รัฐธรรมนูญ มี
บทบัญญัติควบคุมการผลิตเซลล์ตนกําเนิดและประกอบธุรกิจในสวนท่ีเกี่ยวของกับ สิทธิการมีชีวิต เสรีภาพ ประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย์ มีบทบัญญัติควบคุมการผลิตเซลล์ตนกําเนิดและการประกอบธุรกิจในสวนที่เกี่ยวของกับทรัพย์สิน และสภาพบุคคล 
ประมวลกฎหมายอาญาควบคุมการผลิตเซลล์ตนกําเนิดและการประกอบธุรกิจในสวนที่เกี่ยวของชีวิต -รางกาย และทรัพย์ (ลัก
ทรัพย์ ยักยอก ทําใหเสียทรัพย์ ฉอโกง) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ควบคุม กํากับในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจเซลล์
ตนกําเนิดตามพระราชบัญญัติยา พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ควบคุม กํากับในสวนที่เกี่ยวของกับ จริยธรรม 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2556 คุมครองผูไดรับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด และพรบ.
สถานพยาบาล พ.ศ. 2514 ควบคุม กํากับในสวนที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจในสถานพยาบาล แบบขอความยินยอมในการ
บอกกลาว ขึ้นอยูกับหนวยงานที่รับผิดชอบหรือสถานพยาบาลที่เป็นผูกําหนดขึ้นเองภายใตขอบังคับแพทย์สภา วาดวยการรักษา
จริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ฉบับ 2 (พ.ศ. 2550) และ ‛คําประกาศสิทธิผูปุวย“ และอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติวาดวย
ขอสัญญาที่ไมเป็นธรรม 

อังกฤษ การผลิตและการประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิดนั้น ควบคุมโดยประมวลกฎหมายอาญาในฐานรับผิดเกี่ยวกับชีวิต-
รางกาย ประกอบดวย กรณีผูปุวยหรือผูรับบริการเสียชีวิต กฎหมายอาญาของประเทศอังกฤษ กําหนดฐานความผิด ดังนี้ ฐานฆา
ผูอื่นโดยไตรตรองไวกอน ฐานฆาผูอื่นโดยตั้งใจ ฐานฆาผูอื่นโดยไมไดตั้งใจ หรือกรณีความผิดฐานทํารายรางกาย เมื่อผูปุวยหรื อผู
บริการไดรับบาดเจบ็ หรือทุกข์ทรมาน ความรับผิดทางแพงสัญญาของการควบคุม การผลติ จําหนายตามกฎหมายแพงและพาณิชย์ 
คือความรับผิดฐานหลอกลวง กรณีที่ผูขายแสดงขอความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสินคา ผูที่ไดรับความเสียหายจากธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด 
อาจฟูองเรียกรองคาเสียหายไดตามความผิดฐานละเมิดได สวนความผิดทางจริยธรรมนั้นเป็นความผิดเกี่ยวกับการควบคุมการผลิต
เซลล์ตนกําเนิดจากตัวออน พบวา มีการอนุญาตใหใชในการวิจัยทางการวิจัยเทานั้น การใชเซลล์ตนกําเนิดที่ไมผานการรับรอง
คุณภาพมาใชในการรักษาโรคตองไดรับการยินยอม หากปราศจากความยินยอมถือวาผิดจริยธรรมทางการแพทย์ องค์กรในการ
ควบคุม กํากับ ดูและ การผลิต และการประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิดประกอบดวย คณะกรรมการวอร์นอค สํานักงานกิจการ
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เอ็มบริโอวิทยาและพันธุกรรมมนุษย์ (Human Fertilization and Embryology Authority)  สวนแบบขอความยินยอม ให
ความสําคัญตอเรื่อง Autonomy และ Informed Consent อังกฤษไดเครงครัดถึงการใหความยินยอมโดยไดรับคําบอกกลาวเป็น
อยางมาก เนนการใหความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร 

สหรัฐอเมริกา เกี่ยวกับการควบคุม กํากับ ดูแล การผลิตและการประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิดนั้นควบคุมโดยประมวล
กฎหมายอาญาในฐานรับผิดเกี่ยวกับชีวิต-รางกาย ประกอบดวย ความผิดฐานทํารายรางกาย ความผิดฐานฆาผูอื่นโดยตั้งใจวา หาก
ผูเสียหายจากการกระทําดังกลาวนั้นยังไมถึงแกความตายในทันทีโดยใหความคุมครองการเจ็บปุวยถึง 3 ปีกอนตาย หากการตาย
เกิดจากการกระทําของแพทย์ ความผิดทางแพงสัญญากฎหมายของอเมริกาหามทําการซื้อขายตัวออนในเชิงพาณิชย์ ผูบริโภคก็จะ
สามารถเรียกรองคาเสียหายจากผูผลิตหรือผูขายสินคาประเภทน้ันๆ ไดตามหลักกฎหมายทั่วไปวาดวยละเมิดได สวนความผิดทาง
จริยธรรมนั้น ตัวออนในการใชเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์จะตองมีอายุไมเกิน 14 วัน นับจากวันแรกที่ไดมีการแบงแยกเซลล์ โดย
ผูฝุาฝืนมีความผิดตามกฎหมาย โดยองค์การในการควบคุม กํากับ ดูแล ประกอบดวย สถาบันสุขภาพแหงชาติ (The National 
Academy of Sciences) ไดวางแนวปฏิบัติอยางไมเป็นทางการใหกับนักวิจัย และคณะกรรมการจริยธรรมศาลสูงของประเทศ
สหรัฐอเมริกาไดวางแนวบรรทัดฐานในการวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของแพทย์ และ คณะกรรมการ Consumer Product  
Safety Commission (CPSC) ใหความคุมครองประชาชนจากการบาดเจ็บและไดรับความเสียหายจากสินคาที่บริโภค 

สวนกฎหมายในการควบคุม กํากับ นั้น ประกอบดวย Human Chimera Prohibition Act of 2005 และ Human 
Cloning Ban and Stem Cell Research Protection Act of 2007 ควบคุมเกี่ยวกับจริยธรรมการทําวิจัยเซลล์ตนกําเนิด 
กฎหมายอาญา ควบคุม กํากับ ดูแกเกี่ยวกับความรับผิดทางอาญาของแพทย์หรือการรับบริการทางการแพทย์ ที่เรียกวา ‛คดีทุร
เวชปฏิบัติ“ เหมือนกฎหายของอังกฤษ และ The Consumer Product Safety Act 1972 มีบทบัญญัติควบคุม กํากับ ดูแล การ
ประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด โดยการใหความคุมครองประชาชนจากการบาดเจ็บและไดรับความเสียหายจากสินคาที่บริโภค สวน
แบบของความยินยอม The Model Penal Code ที่ไดวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความยินยอมท่ีจะเป็นผูเสียหายในคดีอาญาเรื่องนี้ไว
วาจะตองเป็นความยินยอมที่เป็นลายลักษณ์อักษรเทานั้น 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2514 ใชบทบัญญัติเกี่ยวกับ สถานท่ีดําเนินการเกี่ยวกับเซลล์ตนกําเนิดอันมีลักษณะ
เป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ซึ่งไดแกสถานท่ีที่ดําเนินการเกี่ยวกับเซลล์ตนกําเนิดจากเม็ดโลหิต จึงเป็นสถานพยาบาลภายใต
พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2514 ทําใหตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด เชน ตองไดรับใบอนุญาตการ
ประกอบกิจการสถานพยาบาล 

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 บัญญัติเพิ่ม การปลูกถายเซลล์ตนกําเนิดเม็ดโลหิตมีหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานการปฏิบัติรองรับอยางแนนอน เป็นที่ยอมรับระดับมาตรฐานวิชาชีพ รวมทั้งการใชเซลล์ตนกําเนิดที่ยังอยูในระหวางการ
วิจัย หรือ การใชเพื่อการอื่นใด ตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด เชน ตองเป็นผูที่มีความรูความสามารถและไดรับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตองปฏิบัติ
ตามจริยธรรมแหงวิชาชีพเวชกรรม ตองตกอยูในความควบคุมของแพทยสภา 

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ใชบทบัญญัติในการควบคุม กํากับ สถานท่ีจําหนายยา บุคลากรที่รับผิดชอบ และการออก
ใบอนุญาต เพือ่ควบคุมสถานประกอบการ /สถานบริการ (ผูผลิต, นําเขา, จําหนาย) เซลล์ตนกําเนิด ในรานขายยา 

1.2 การควบคุมผลิตภัณฑ์เซลล์ตนกําเนิด (ผลิตภายในประเทศ, นําเขาจากตางประเทศ) โดยกําหนดชนิด ประเภท การ
ใช สลาก การเก็บรักษา และ อื่นๆ ที่เกี่ยวของกับเซลล์ตนกําเนิด การขึ้ นทะเบียน การควบคุมทะเบียน การใชเพื่อควบคุม
ผลิตภัณฑ์เซลล์ตนกําเนิดที่จะนํามาใชกับผูรับบริการหรือผูบริโภค ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ไดกําหนดใหเซลล์ตนกําเนิด 
และผลิตภัณฑ์จากเซลล์ตนกําเนิดเป็นยา เพ่ือคุมครองความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑ์เซลล์ตนกําเนิด และผลิตภัณฑ์จากเซลล์
ตนกําเนิดที่อยูในระหวางการศึกษาวิจัย ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน ตามหลักวิชาการและจริยธรรม โดยกําหนดใหผลิตภัณฑ์เซลล์ตน
กําเนิด (Stem cell) และผลิตภัณฑ์จากเซลล์ตนกําเนิดทุกชนิดที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 343 
 

ปูองกันโรค หรือความเจ็บปุวยของมนุษย์หรือมุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพโครงสราง หรือการกระทําหนาที่ใดๆ ของ
รางกายมนุษย์ จัดเป็นยา ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับแกไขเพิ่มเติม สงผลให การผลิตหรือ การนําเขาจะตองไดรับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนตํารับยาเสียกอน ซึ่งในปัจจุบันยังไมมีผลิตภัณฑ์เซลล์ตนกําเนิด (Stem cell) หรือผลิตภัณฑ์จากเซลล์ตน
กําเนิด (Stem -cell) ขอขึ้นทะเบียนตํารับยา เนื่องจากเซลล์ตนกําเนิดบางชนิดไมใชยา หรือมีกลไกการออกฤทธิ์เลียนแบบยา 
ดังนั้นเพื่อใหเกิดความครอบคลุมในการควบคุม กํากับ ดูแลการผลิตและการประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด จะตองเพิ่มความมุง
หมายในการใชเขาไปดวย โดยเพิ่มในสวนของ การใชเซลล์ตนกําเนิดเพื่อเสริมความงาม หรือ ในลักษณะที่มีการออกฤทธิ์เหมือน
หรือเลียนแบบเรื่องสําอาง หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เป็นตน 

โดยกําหนดประเภทของเซลล์ตนกําเนิด โดยแบงออกเป็น 2 ประเภทใหญๆ คือ 
1. Minimal manipulated (Stem cell transplantation) หมายถึง เซลล์ตนกําเนิด ที่สกัดจากรางกายผูปุวยแลว

นําไปใชกับผูปุวยคนเดิม โดยไมผานกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมใดๆ หรือการเพาะเลี้ยงเพิ่มจํานวนแบบธรรมดา การใชเซลล์
ตนกําเนิด แบบนี้มีวธิีเหมือนกับการปลูกถายเนื้อเยื่อทางการแพทย์ทั่วไป (Tissue Transplantation) 

2. More than minimal manipulated (Advanced stem cell therapy) หมายถึง เซลล์ตนกําเนิดที่ไมใช Minimal 
manipulated ทั้งหมด เซลล์ตนกําเนิด กลุมนี้อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก การนํามาใชตองวิจัยพิสูจน์มากกวา อาทิเชน มีการ
ดัดแปลงพันธุกรรม นําไปผสมกับสิ่งอื่น มีสารกระตุนเซลล์ เป็นตน การใชเซลล์ตนกําเนิดวิธีนี้มีกลไกควบคุมเลียนแบบระบบการ
ควบคุมยา 
กําหนดคํานิยามของ ‛การปลูกถายเซลล์ตนกําเนิดเพื่อการรักษา“ หมายความวา การประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวกับการปลูก
ถายเซลล์ตนกําเนิดซึ่งอาจเป็นเซลล์ตนกําเนิด หรือโพรเจนิเตอร์เซลล์ (progenitor cell) หรือเซลล์ที่เจริญมาจากการเพาะเลี้ยง
เซลล์ตนกําเนิด เพื่อการรักษาโรคในคน แตไมหมายความรวมถึงการปลูกถายเซลล์ตนกําเนิดเม็ดโลหิตในการรักษาโรคโลหิตวิทยา 
ซึ่งเป็นไปตามขอบังคับวาดวยการนั้น“ โดยการเพิ่มเติมในประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีที่นําเขาเซลล์ตนกําเนิด (Stem 
cell) มาเพื่อศึกษา เชน รักษาผูปุวยโรคหัวใจ โรคมะเร็ง หรือผูปุวยอัมพาต ตองยื่นคําขออนุญาตเชนกัน โดยตองมีหนังสือแสดงวา
ผานการพิจารณารับรอง หรืออนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน และคณะกรรมการทางวิชาการ ที่แตงตั้งโดย
กระทรวงสาธารณสุข 

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ บทบัญญัติที่สามารถใชควบคุม กํากับ การประกอบธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด โดย
หลักการควบคุมการผลิตเซลล์ตนกําเนิดที่มาจากตัวออน โดยใชกฎหมายเกี่ยวกับ สภาพบุคคล และทรัพย์สิน 

ประมวลกฎหมายอาญา มีบทบัญญัติที่สามารถใชควบคุม กํากับ การประกอบธุรกิจเซลล์ ตนกําเนิด ได คือ การคุมครอง
ตัวออน ที่นําเขาสูกระบวนการผลิตเซลล์ตนกําเนิด โดยการเพิ่ม ‛ตัวออนท่ีถูกหาม“ ซึ่งเป็น ตัวออนท่ีเกิดจากการปฏิสนธิภายนอก
ครรภ์ของหญิง ซึ่งมีอายุเกินกวา 14 วัน เพราะถามีอายุเกิน 14 วันข้ึนไปแลวในทางวิทยาศาสตร์ถือวาเป็นระยะที่ใกลกับสิทธิท่ีจะมี
ชีวิต และเมื่อมาสูสัปดาห์ที่ 8 จึงเรียกวาเป็นทารก การฝุาฝืนเป็นความผิดทางอาญา 

การควบคุมการโฆษณาเผยแพรขอมูลขาวสาร โดยการควบคุม ตรวจสอบใหอยูภายใตกฎหมายคุมครองผูบริโภคเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของเซลล์ตนกําเนิด การใช ประโยชน์ ผลกระทบ ในสวนที่เกี่ยวกับ การโฆษณา/จรรยาบรรณของบุคลากรทาง
การแพทย์ 

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 (ฉบับแกไข พ.ศ.2556) มีบทบัญญัติในการควบคุม กํากับ การประกอบ
ธุรกิจเซลล์ตนกําเนิด โดยการควบคุมการโฆษณาเผยแพรขอมูลขาวสารได คือ สิทธิที่จะไดรับขาวสาร การไดรับขาวสารเป็นการ
เพิ่มพูนความรูแกผูบริโภค ในการตัดสินใจเลือกหาสินคาและบริการ สิทธิไดรับขาวสารจึงเป็นการชดเชยความเสียเปรียบ ในแง
ความรูที่ผูบริโภคมีตอผูประกอบธุรกิจกฎหมายจึงเขามาควบคุมโฆษณา ฉลาก และการใหขาวสารในรูปแบบตางๆ แกผูบริโภค 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่ยานพาหนะของเจา
พนักงานตํารวจ ในกรณีผูขับขี่ยานพาหนะไมใหความรวมมือ สงผลใหเจาพนักงานสามารถแจงขอหาความผิดแกผูขับขี่ฐานไมให
ความรวมมือ จึงเห็นวาควรที่จะมีการหาทางปรับปรุงและแกไขกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปัจจุบันใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  

วิธีการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และกฎหมายทั้งของตางประเทศและของ
ประเทศไทย ที่เกี่ยวของกับการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่ยานพาหนะของเจาพนักงานตํารวจ แลวนําขอมูลที่
ไดจากการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อหามาตรทางกฎหมายในการการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผู ขับขี่ยานพาหนะของ
เจาพนักงานตํารวจ  
ผลการวิจัยพบวา การตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเจาพนักงานตํารวจจะมีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 16  (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  กําหนดใหมีการวัดทางลมหายใจ ตรวจวัดจากเลือด หรือจากปัสสาวะ ทั้ง 3 
วิธีนี้ วิธีการตรวจวัดทางลมหายใจ เมื่อเจาพนักงานตํารวจสั่งใหตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีผูขับขี่ยานพาหนะบาง
รายที่ไมใหความรวมมือกับเจาพนักงานตํารวจโดยอางวาวิธีการเปุา หรือใชปากอมที่เครื่องมือตรวจสอบนั้นเครื่องมือตรวจวัดอาจ
ไมไดมาตรฐาน หรือไมถูกสุขอนามัยอาจติดเช้ือโรคจากผูที่ถูกตรวจสอบรายกอนๆได 

จึงขอเสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในการที่เจาพนักงานหรือเจาหนาที่ตํารวจจะทําการตรวจวัดปริมาณ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่ยานพาหนะจะตองมีวิศวกรที่มีความชํานาญการเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รับรองและสามารถช้ีแจงแกผูที่จะถูกตรวจวัดในขณะนั้นได และจะตองมีเจาหนาที่สาธารณสุขที่มีความชํานาญการ
เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดตอดูแลสุขอนามัยกอนที่จะนําเครื่องตรวจวัดไปใชตรวจแกผูขับขี่ยานพาหนะ       

 
คําสําคัญ : เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ตรวจวัด, เจาพนักงาน 
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Abstract 
The aim of this study is to protect the crime on the sexual profit from the children and the youth by 

means of the Computer or Internet. This is harmful to body and mind of those who are abused both 
traditionally and ethically of the nation. So, it is necessary to solve the problems and legal amendment which 
are enforcing at present.  

This is the qualitative study by means of documentary concerned theory, and law of Thailand and 
foreign countries. All result of the study would be analysed for finding legal solution to protect the profit 
making by means of Pornography on the Computer Crime or Internet. 
 The result of the study: in the solution of prohibition pornography via internet, it is not effective, 
even though the afore mentioned Act B.E.2554 article 25 : whoever owns the internet sexual information 
about the children and the youth shall be imprisoned not over six years or fined not over twenty thousands 
baht or both. But this law does not mention the fixed ages of children clearly. This is the problem and 
obstacle in controlling the media on the pornography via Internet in Thailand. 
 The researcher would suggest to amend and add to the present Act B.E.2550 by adding the legal 
definition in the article 3 ‛Children“ means the young person aged not over 15 years old or at the ages of 15 
years, and the ‛Youth“ means the person over 15 years old but not yet at the age of 18 years. 

 
Keyword; Children and Youth, the Sexualy Abused, the Computer Crime. 
 
บทนํา  

จากการทีก่ารคมนาคมขนสงในดานตางๆขายตัวมากข้ึน จํานวนยานพาหนะจึงมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามไปดวยและจะมี
ความสัมพันธ์กับการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนน และถือไดวาเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิต บาดเจ็บ พิการ หรือทําใหสูญเสีย
ทรัพย์สินซึ่งสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนนั้นการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่สงผลตอการ
เกิดอุบัติเหตุบนทองถนนคือผูที่เมาแลวฝืนขับ ทางภาครัฐจึงตองหาวิธีการปูองกันผูที่เมาแลวขับโดยการมอบหมายใหสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติเป็นผูกํากับดูแล ซึ่งถาสามารถลดอุบัติเหตุจากผูที่เมาแลวขับลงไดจะทําใหลดการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และการ
สูญเสียทางเศรษฐกิจไดมาก (ไพบูลย์  สุริยะวงศ์ไพศาล. 2546 : 45) 

ในสวนของสํานักงานตํารวจแหงชาติเมื่อไดรับมอบหมายจากรัฐบาลก็จะนํามาตรการทางกฎหมาย ประกาศ กําหนด มา
บังคับใช โดยเฉพาะพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2542 มีบทบัญญัติใหอํานาจเจาพนักงานตํารวจ
เรียกคนขับรถตรวจวัดแอลกอฮอล์ได เพื่อมุงใหเกิดความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของคนขับรถ และประชาชนบนทองถนน 
จึงไดดําเนินการตั้งจุดตรวจ โดยมีอุปกรณ์ในการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูที่เมาแลวขับ โดยกําหนดปริมาณการดื่ม
สูงสุดตามที่กฎหมายกําหนดอยูท่ี 15 มิลลิกรัม ถาตรวจวัดแลวพบวาผูขับขี่ รายใดมีปริมาณการดื่มเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ถือ
วาเมาแลวขับ จะตองไดรับโทษ มีอัตราโทษ จําคุกไมเกิน 1 ปี ปรับตั้งแต 5,000 - 20,000 บาท หรือท้ังจําทั้งปรับและใหศาลสั่งพัก
ใชใบอนุญาตขับขี่ไมนอยกวา 6 เดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ (พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 
2542) 

ปัญหาในการตรวจวัดแอลกอฮอล์จะพบวาคนขับมักจะหลักเลี่ยง ไมใหความรวมมือในการตรวจวัดแอลกอฮอล์อางวา
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ไมสะอาด ไมไดมาตรฐาน หรือกลาวหาวาเจาพนักงานตํารวจเลือกปฏิบัติหรืออางวาตนเองไมไดเมาสุรา 
หรือการตั้งจุดตรวจปฏิบัติไมถูกตองตามระเบียบหลักการตั้งจุดตรวจ การซุมตรวจ ไมมีปูายสัญญาณไฟ ตํารวจแตงกายไมสุภาพ 
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ขณะตรวจใสชุดครึ่งทอน หรือไมสวมหมวก ไมใสเสื้อสะทอนแสงใหถูกตองเรียบรอย หรือเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ไมไดมาตรฐาน 
ผูตรวจวัดไมใชผูเชี่ยวชาญ ขาดความรู ความเขาใจในการตรวจวัด เครื่องตรวจวัดขาดอายุการใชงาน 

ผูที่มีอํานาจในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กําหนดใหผูที่ มีอํานาจในการ
ตรวจวัดประกอบไปดวย เจาพนักงานจราจร ผูตรวจการ พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่ สําหรับเจาพนักงานจราจรในแตละ
จังหวัดมีเพียงผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด ผูตรวจการก็มีเพียงขนสงจังหวัด พนักงานสอบสวนก็มีอํานาจตามที่ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ใหอํานาจไว (พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2542) 

ลักษณะวิธีการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เจาพนักงานตํารวจจะมีเครื่องมือในการเปุา วิธีการเปุาวิธีแรกจะ
เป็นทดสอบเบื้องตนโดยการเปุาออกจากลมหายใจ กอนเปุาใหผูถูกตรวจสอบหายใจเขามากๆ แลวเปุาออกมาแรงๆ อีกวิธีหนึ่งคือ
เจาพนักงานตํารวจจะมีเครื่องเปุาชนิดตองใชปากอมเขาไปที่อุปกรณ์การเปุาโดยหายใจเขามากๆแลวเปุาลมออกมาแรงๆ ซึ่งทั้งสอง
วิธีนี้ผูที่ถูกทดสอบทั้งสองวิธีมีความเห็นวาการหายใจเขามากๆ แลวเปุาลมออกมา หรือตองใชปากอมแลวเปุา ผูถูกตรวจสอบไม
แนใจวาอุปกรณ์ที่เจาพนักงานนํามาตรวจสอบนั้นมีความสะอาดไมเพียงพอหรือไม อาจติดเช้ือโรคจากผูที่ทําการเปุามากอนหนาน้ัน 
ผูขับข่ีจึงไมใหความรวมมือ 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวาในการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่ยานพาหนะ นอกจากจะตองประกอบดวย 
เจาพนักงานจราจร ผูตรวจการ พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่ ควรจะตองประกอบดวยผูเชี่ยวชาญในดานอุปกรณ์การตรวจ
เป็นผูทดสอบมาตรฐานของอุปกรณ์การตรวจ และเจาหนาท่ีสาธารณสขุเป็นผูควบคุมดแูลดานความสะอาดของอุปกรณ์และสุขภาพ
อนามัยของผูถูกตรวจสอบดวย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความเป็นมา สภาพปัญหาการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่ยานพาหนะ ของเจาพนักงาน
ตํารวจ 
 2. เพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่ยานพาหนะ ของเจาพนักงานตํารวจ 
 3. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายของไทย และตางประเทศปัญหาการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่
ยานพาหนะของเจาพนักงานตํารวจ 
 4.เพื่อวิเคราะห์ขอมูลที่เกี่ยวกับการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่ยานพาหนะ ของเจาพนักงานตํารวจ 
 5. เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่ยานพาหนะ
ของเจาพนักงานตํารวจ 
 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําใหทราบถึงความเป็นมา สภาพปัญหาการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่ยานพาหนะ ของเจา
พนักงานตํารวจ 
 2. ทําใหทราบหลักการ แนวคิด ทฤษฎี สาระสําคัญของปัญหาการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่
ยานพาหนะ ของเจาพนักงานตํารวจ 
 3. ทําใหทราบมาตรการทางกฎหมายในของปัญหาการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่ยานพาหนะ ของ
เจาพนักงานตํารวจ 
 4. ทําใหทราบถึงผลวิเคราะห์ขอมูลที่ไดศึกษา เพื่อนําไปเป็นมาตรการทางกฎหมายในการแกไขการปฏิบัติงานการ
ตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่ยานพาหนะ ของเจาพนักงานตํารวจ 
 5. ทําใหสามารถไดขอเสนอแนะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในปัญหาการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่
ยานพาหนะ ของเจาพนักงานตํารวจ  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) 
โดยการคนควาจาก ตํารา หนังสือ บทความ วิทยานิพนธ์ วารสาร ทฤษฎี หลักกฎหมาย แนวคําพิพากษาของศาลฎีกา กฎหมายที่
เกี่ยวของทั้งของไทยและตางประเทศ รวมตลอดถึงขอมูลทางอินเตอร์เน็ต โดยการนําขอมูลมาวิเคราะห์ 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การปูองกันอาชญากรรมโดยการบังคับใชกฎหมาย 
สํานักดั้งเดิม (Classical School) (กองเกียรติ  อภัยวงศ์.2546) เป็นสํานักที่ถือกําเนิดขึ้นมาในศตวรรษที่ 18 เพื่อจะ 

ตอตานกับความปุาเถื่อนและความไมแนนอนของระบบกฎหมายและการลงโทษในสมัยนั้น โดยสํานักน้ีไดเสนอแนวความคิดในการ
ปฏิรูปกฎหมายและการลงโทษใหเหมาะสมกับการกระทําผิดเพื่อใหเกิดความยุติธรรม จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูป
กฎหมายที่มีมนุษยธรรม และแนนอนมากยิ่งขึ้น แนวทางในการปูองกันอาชญากรรมที่เนนในเรื่องการใชกฎหมายและการลงโทษ 
เนื่องจากการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ หรือมีโทษที่ไมเหมาะสมกับการกระทําความผิด เพราะมนุษย์มีเจตจํานงอิสระ 
(Free will) คือ มีเหตุผลที่จะคิดไตรตรองถึงผลดีผลเสีย จากการกระทําของตน หากทําแลวคุมคาก็จะเลือกที่จะกระทํา แตหากไม
คุมคาก็จะไมกระทํา ดังนั้น หากการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพก็เทากับเป็นการใหโอกาสแกผูที่จะเลือกกระทําผิด เพราะ
โอกาสที่จะไดรับผลประโยชน์จากการกระทําผิดมีมากกวาโอกาสที่จะถูกจับกุมลงโทษ มนุษย์จงเลือกกระทําผิดโดยไมเกรงกลัวตอ
กฎหมาย ดังนั้น การปูองกันอาชญากรรมตามแนวทางนี้จึงตองทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพเพื่อใหมีผลในการขมขู
ยับยั้งใหคนท่ีคิดจะกระทําผิดเกิดความเกรงกลัว ไมกลาเสี่ยงที่จะกระทําผิดวิธีการที่จะทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ
จะตองผานการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ไดแก ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์จะตองประสานงานกันในการที่จะทํา
ใหการบังคับใชกฎหมายมีความแนนอน รวดเร็ว เสมอภาคและมีโทษท่ีเหมาะสมซึ่งจะทําใหมีผลเป็นการขมขูยับยั้ง ใหคนเกิดความ
เกรงกลัวไมกลากระทําผิด ดังนั้น การมีโทษที่เหมาะสมสําหรับการบังคับใชกฎหมาย จึงถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด ในการปูองกัน
ปราบปรามผูที่เป็นอาชญากรรมขามชาติ ผูกอการรายสากล หรือแก฿งอาชญากรตาง ๆ จึงมีความจําเป็นที่จะตองใชกฎหมาย
ควบคุม 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
Research) ดวยการคนควา วิเคราะห์ขอมูลที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎี ขอมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ บทความในวารสาร ตําราตางๆทั้ง
ของตางประเทศ และ ของไทย และการหาขอมูลภาคสนามโดยการออกแบบสัมภาษณ์บุคลากรผูทรงคุณวุฒิ 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
Research) ดวยการคนควา วิเคราะห์ขอมูลที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎี ขอมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ บทความในวารสาร ตําราตางๆทั้ง
ของตางประเทศ และ ของไทย และการหาขอมูลภาคสนามโดยการออกแบบสัมภาษณ์บุคลากร ซึ่งมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับ
การควบคุมตัวผูกระทําความผิดอาญาโดยอํานาจรัฐดวยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล แบง
ออกเป็น 2 ประเภท 
 (1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดวยการออกแบบสอบถามแบบปลายปิด เพื่อใหงายตอ
การเก็บขอมูล ในประเด็นท่ีกําหนด ผสมผสานกับแบบปลายเปิด เพื่อเปิดกวางใหแสดงความคิดเห็นนอกเหนือประเด็นที่กําหนดไว 
ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกที่มีความเหมาะสมภายใตกรอบแนวคิดในการวิจัยในการสัมภาษณ์ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา 
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 (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอมูล ท่ีไดจากเอกสารโดยการรวบรวมจาก แนวคิด และทฤษฎี ผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักดิราช 2560 และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ
ดานกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา และเอกสารที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา 
 การวิจัยนี้หาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย และ ขอมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) ไดจากการคนควา จาก เอกสาร วรรณกรรม งานวิจัย ตํารา หนังสือวิชาการ ตัวบทกฎหมายตางๆ กฎ 
ระเบียบ แนวคําพิพากษาของศาล วารสาร นิตยสาร รายงานขอมูลทางสถิติเอกสาร บทความทางวิชาการ หนังสือพิมพ์ และงาน
ทางวิจัยทางเว็บไซต์ ทั้งของประเทศไทย และตางประเทศ เกี่ยวกับการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา ซึ่งมีขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ   
 ขนตอนท่ี 2 ออกแบบสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ผูทรงคุณวุฒิ 
 ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ขอมูล 
 ขั้นตอนท่ี 4 สรุปผลการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 5 เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย 

 
ผลการวิจัย 

เนื่องจากในปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการดื่มสุราแลวขับรถมีเป็นจํานวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําใหเกิดการ
บาดเจ็บ เสียชีวิต สูญเสียทรัพย์สิน จํานวนมาก ทั้งๆ ที่มีการรณรงค์เมาไมขับ มีการตั้งดานตรวจแอลกอฮอล์ มีการทําสถิติการ
สูญเสียที่เกิดจากการเมาแลวขับ มีตัวอยางใหเห็นทางสื่อตางๆ  แตก็ยังมีผูที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแลวขับ รัฐบาลไดออก
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ที่ มีเนื้อหาควบคุมการจําหนายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แกไขโดยพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ที่บัญญัติลงโทษที่ลงแก
ผูกระทําความผิดฐานขับข่ียานพาหนะในขณะมึนเมา จะถูกลงโทษจําคุกไมเกิน 1 ปี ปรับ 5,000–20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
และใหศาลสั่งพักใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลาไมนอยกวาหกเดือน หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และใหคุมความประพฤติและทํางาน
บริการสังคมตามศาลสั่ง  

หลักการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเจาพนักงานตํารวจจะมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 16  (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522  กําหนดใหมีการวัดทางลมหายใจ ตรวจวัดจากเลือด หรือจากปัสสาวะ ทั้ง 3 
วิธีนี้ วิธีการตรวจวัดทางลมหายใจ เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด เนื่องจากทําไดสะดวกรวดเร็ว และสามารถ ทราบผลไดทันที โดยจะมี
เครื่องตรวจวิเคราะห์แอลกอฮอล์จากลมหายใจโดยการสูดลมหายใจเขามากๆ แลวเปุาไปท่ีเครื่องแรงๆ หรือโดยการใชปากอมไปที่
เครื่องตรวจแลวเปุาลมหายใจออกมาแรงๆ เมื่อเครื่องมือไดรับแอลกอฮอล์จากลมหายใจก็จะมีการแปรสภาพของสารเคมี เป็น
กระแสไฟฟูาใหรายงานออกมาที่หนาปัดของเครื่องในรูปของคาระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ทั้งนี้โดยอาศัยการคํานวณจากคา
ความสัมพันธ์ระหวางแอลกอฮอล์ในเลือดกับลมหายใจ 

เมื่อเจาพนักงานตํารวจสั่งใหตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะมีผูขับข่ียานพาหนะบางรายที่ไมใหความรวมมือกับ
เจาพนักงานตํารวจโดยอางวาวิธีการเปุา หรือใชปากอมที่เครื่องมือตรวจสอบนั้นเครื่องมือตรวจวัดอาจไมไดมาตรฐาน หรือไมถูก
สุขอนามัยอาจติดเช้ือโรคจากผูที่ถูกตรวจสอบรายกอนๆได ซึ่งในกรณีนี้ เจาพนักงานจราจรหรือพนักงานเจาหนาที่ เห็นวาผูขับขี่
หรือบุคคลใดในรถนั้นไดฝุาฝืนหรือไมปฏิบัติตาม ใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือ 

พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจกักตัวผูนั้นไวดําเนินการทดสอบไดภายในระยะเวลาเทาท่ีจําเป็น ในกรณีที่มีพฤติการณ์อันควร
เชื่อวาผูขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรอืของเมาอยางอื่น หากผูนั้นยังไมยอมใหทดสอบโดยไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานไวกอนวา
ผูนั้นฝุาฝืนคําสั่งเจาพนักงาน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการที่ไดทําการสรุปผล อภิปรายผลการวิจัยจะเห็นวา หลักการตรวจวัดปริมาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเจาพนักงาน
ตํารวจตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 16  (พ.ศ. 2537) กําหนดใหมีการตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่ยานพาหนะทาง
ลมหายใจ โดยโดยการสูดลมหายใจเขามากๆ แลวเปุาไปที่เครื่องตรวจวัดแรงๆ หรือโดยการใชปากอมไปที่เครื่องตรวจแลวเปุาลม
หายใจออกมาแรงๆ ถึงแมจะเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถ ทราบผลไดทันทีเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ แตผูขับขี่
ยานพาหนะบางรายไมใหความรวมมือกับเจาพนักงานตํารวจโดยอางวาวิธีการเปุาจากลมหายใจ หรือใชปากอมที่เครื่องมือ
ตรวจสอบ เครื่องมือตรวจวัดอาจไมไดมาตรฐาน หรือไมถูกสุขอนามัย อาจติดเช้ือโรคจากผูที่ถูกตรวจสอบรายกอนๆได  

ในการไมใหความรวมมือกับเจาพนักงานดังกลาวนี้ เจาพนักงานจะทําการกักตัวไวดําเนินการทดสอบไดภายในระยะเวลา
เทาที่จําเป็น และถามีพฤติการณ์อันควรเช่ือวาผูขับข่ีขับรถในขณะเมาสุรา หรือของเมาอยางอื่น หากผูนั้นยังไมยอมใหทดสอบโดย
ไมมีเหตุอันสมควร ใหสันนิษฐานไวกอนวาผูนั้นฝุาฝืนคําสั่งเจาพนักงาน ซึ่งจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอา ญา มาตรา 
มาตรา 368 ผูใดทราบคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งการตามอํานาจ ที่มีกฎหมายใหไว ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้นโดยไมมีเหตุหรือขอแก
ตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบวัน หรือปรับไมเกินหารอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หมายถึงผูขับขี่รายที่ไมใหความ
รวมมือดวยสาเหตุดังกลาวจะตองถูกดําเนินคดีตามกฎหมายฐานไมปฏิบัติตามคําสั่งเจาพนักงานตามกฎหมาย 

จึงขอเสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในการที่เจาพนักงานหรือเจาหนาที่ตํารวจจะทําการตรวจวัดปริมาณ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แกผูขับขี่ยานพาหนะจะตองมีวิศวกรที่มีความชํานาญการเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใชตรวจวัดปริมาณเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รับรองและสามารถช้ีแจงแกผูที่จะถูกตรวจวัดในขณะนั้นได และจะตองมีเจาหนาที่สาธารณสุขที่มีความชํานาญการ
เกี่ยวกับการควบคุมโรคติดตอดูแลสุขอนามัยกอนที่จะนําเครื่องตรวจวัดไปใชตรวจแกผูขับข่ียานพาหนะ      
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บทคัดย่อ 
การศึกษาปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ปุาไมถาวรทับที่อยูอาศัยและที่ทํากินของประชาชนคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการ

ประกาศเขตปุาไมถาวรทับซอนที่ทํากินของประชาชน 2. เพื่อศึกษาการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ทับซอนกับเขตปุาไมถาวร 3. 
เพื่อศึกษาแนวคําพิพากษาในการตัดสินคดีที่ดินของรัฐทับซอนกับที่ดินทํากินของประชาชน 4. ศึกษาแนวทางการขอใหเพิกถอนแนวเขต
ที่ดินตามประกาศเขตปุาไมถาวรที่ทับซอนที่ทํากิน โดยศึกษาจากกฎหมาย และแนวคําพิพากษาของศาลที่เกี่ยวของ 
 ผลการวิจัย พบวา หากผูมีสิทธิครอบครองไดทําการสํารวจรังวัด เพื่อออก น.ส. 3 ก. อันเป็นเวลาภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบกําหนดใหเป็นเขตปุาไมถาวรแลว ไมอาจถือไดวาผูมีสิทธิครอบครองไดครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย การนํารังวัดออก น.ส. 
3 ก. ซ่ึงตั้งอยูในแนวเขตปุาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมายไปดวย แตหากผูมีสิทธิครอบครองไดทําการสํารวจ
รังวัด เพื่อออก น.ส. 3 ก. อันเป็นเวลากอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดใหเป็นเขตปุาไมถาวร ผูมีสิทธิครอบครองก็มีสิทธิฟูองขอให
เพิกถอนแนวเขตปุาไมถาวรตามประกาศของคณะรัฐมนตรีที่มีมติเห็นชอบกําหนดใหเป็นเขตปุาไมถาวรได 
 
Abstract 

Study of problems in the area of permanent forest over the habitat and arable land of the people This 
time, the objective is 1. To study the announcement of overlapping permanent forest areas that are cultivated by 
the people 2. To study the issuance of utility certificates that overlap with the permanent forest boundaries 3. To 
study the verdict in the judgment of the Thap state land case Overlapping with the arable land of the people. 4. 
Study the guidelines for requesting to revoke the boundary of the land area according to the announcement of the 
permanent overlapping forest area of the arable land. By studying from the law And guidelines of the relevant court 
judgment. 
 The result of the research shows that if the possessor has conducted a survey to find out Nor Sor 3 Kor, 
which is after the Cabinet has approved to be a permanent forest area. Cannot hold that the possessor possesses 
the land legally The surveyor, Nor Sor Nor Sor 3 Kor, located in the permanent forest area in accordance with the 
resolution of the Cabinet therefore is unlawful as well. But if the possessor has conducted a survey to survey Nor 
Sor 3 Kor, which was before the Cabinet approved the permanent forest. The person possessing the right is 
entitled to sue to cancel the boundary of the permanent forest as according to the announcement of the 
Cabinet which has approved to be a permanent forest area. 
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บทนํา  
 บัญญัติในมาตรา 7 แหงประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งประกาศใช เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2497 และมิไดมีการดําเนินงานภาย
หลังจากการปฏิวัติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2501 โดยนายกรัฐมนตรี (จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์) มีบัญชาดวยความรอนใจและหวงใยที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติของชาติไทยถูกทําลาย เชน ปุาไมอันเป็นทรัพยากรสําคัญของชาติเป็นที่ใหความอุดมสมบูรณ์แกดิน เป็นแหลงเกิด
ของน้ํา เป็นแหลงเกดิผลิตผลอื่น ๆ ฯลฯ ถูกทําลายลงเรื่อย ๆ ใน อัตราสูงเกินควร จึงมีบัญชาเรงรัดใหดําเนินการทุกวิถีทางเพื่อปูองกัน
รักษาและปราบปราม การทําลายทรัพยากรธรรมชาติดังกลาว พรอมกันนั้น ก็ใหพิจารณาแบงสันปันสวน วางวิธีการใชทรัพยากร
ดังกลาว เชน การจัดสรรที่ดินใหประชาชนพลเมืองทํามาหากินและอื่น ๆ ใหมีสวนสัมพันธ์กันตามหลักวิชาการจนกระทั้งในปี 2503 ได
มีการดําเนินการสํารวจจําแนกประเภทที่ดิน ในจังหวัดชลบุรี เป็นโครงการนํารองจังหวัดแรกโดยการกําหนดเป็นพื้นที่ปุาไมช่ัวคราวไว
กอน (ปุาตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2504) โดยกําหนดจากพื้นที่ปุาไม 5 ประเภท คือ ปุาที่ไดสงวนแลว ,ปุาที่ได
ประกาศเป็นปุาคุมครองแลว,ปุาที่อยูระหวางดําเนินการสงวน ,ปุาที่อยูระหวางดําเนินการคุมครอง และปุาที่อยูในแผนที่ จะดําเนินการ
สงวนและคุมครอง ตาม พรบ.ปุาสงวนและคุมครอง พ.ศ.2481 นอกจากนีย้ังมีพื้นที่บางสวนที่จังหวัดมีความเห็นวาควรจะไดดําเนินการ
สํารวจ เพิ่มเติมโดยใชเป็นประเภทที่จัดสรรหรือที่ดินของรัฐ จนกระทั้งในปี 2504 จึงไดมีการกําหนดพื้นที่เป็นปุาไมของชาติทั้งประเทศ
แลวไดเริ่มทําการสํารวจและมีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดเป็นพื้นที่ปุาไมถาวรเรื่อยมาจนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2525 ซึ่งในปีเดียวกัน ทางกรมปุา
ไมไดดําเนินการประกาศเป็นปุาสงวนฯ ทําใหปุาดังกลาวที่ยังคงเหลือเป็นปุาไมถาวรนอกเขตปุาสงวนฯ จํานวนมาก  
 ดังนั้นปัจจุบันก็ยังมีปัญหาการประกาศเขตปุาไมถาวรทับที่อยูอาศัยและที่ทํากินของประชาชนในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหา
ที่มีการกลาวถึงมาอยางตอเนื่องยาวนาน ปัญหาที่คาดวาจะไดรับการแกไขก็ไมไดรับการแกไข ประชาชนจํานวนมากที่อยูในพื้นที่ทับ
ซอนกับเขตปุาไมถาวรยังคงมีฐานะเป็นผูกระทําผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงที่จะถูกดําเนินคดีจากรัฐไดทุกเมื่อ โดยเฉพาะในชวง 10 ปี 
ที่ผานมา กรมปุาไมไดมีการดําเนินคดีกับประชาชนที่อยูอาศัยในพื้นที่ซอนทับกับเขตปุาไมถาวร ทั้งทางแพงและทางอาญาอยางตอเนื่อง 
โดยในทางแพงนั้นมีการเรียกรองคาเสียหายที่รวมถึงความเสียหายที่ทําใหอุณหภูมิสูงขึ้น อันเป็นที่มาของคดีโลกรอนซึ่งเป็นเรื่องที่กําลัง
ไดรับความสนใจของสาธารณชนในปัจจุบัน จึงทําใหเกิดคําถามวาในทางกฎหมายแลวเราจะมีทางออกใหกับปัญหาดังกลาวไดหรือไม 
อยางไร  
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการประกาศเขตปุาไมถาวรทับซอนท่ีทํากินของประชาชน  
 2. เพื่อศึกษาการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่ทับซอนกับเขตปุาไมถาวร 
 3. เพื่อศึกษาแนวคําพิพากษาในการตัดสินคดีที่ดินของรัฐทับซอนกับที่ดินทํากินของประชาชน 
 4. ศึกษาแนวทางการขอใหเพิกถอนแนวเขตที่ดินตามประกาศเขตปุาไมถาวรที่ทับซอนที่ทํากินของประชาชน 
 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.สามารถทราบปัญหาการประกาศเขตปุาไมถาวรทับซอนท่ีทํากินของประชาชน 
2.สามารถรูปัญหาการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในท่ีดินปุาไมถาวร 
3.สามารถนําแนวคําพิพากษาของศาลมาเป็นแนวทางขอใหศาลเพิกถอนแนวเขตที่ดินตามประกาศเขตปุาไมถาวรที่ทับ

ซอนท่ีทํากินของประชาชน 
 4.สามารถนําแนวทางการขอใหเพิกถอนแนวเขตที่ดินตามประกาศเขตปุาไมถาวรที่ทับซอนที่ทํากินของประชาชนไป
แกปัญหาใหกับประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการวิจัยเอกสาร (Docmentary Research)โดยศึกษาวิเคราะห์ขอมูลจากพ.ร.บ.ปุาไม พ.ศ.๒๔๘๔ 
พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ ประกาศ ในปี พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. ปุาสงวนแหงชาติ ประกาศ ใน ปี พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. สงวนและคุมครอง 
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สัตว์ปุา ประกาศในปี พ.ศ. 2535 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ขอมูลเอกสารของทาง
ราชการที่เกี่ยวของ วิทยานิพนธ์ รวมถึงบทความและสื่อสิ่งพิมพ์ตาง ๆ  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ‛ปุาไมถาวร“ ตามที่ กําหนดไวในมาตรา ๕๘ แหงประมวลกฎหมายที่ดิน มิไดมีคํานิยามหรือบทบัญญัติอื่นใดกําหนด
ความหมายไว ในทางปฏิบัติที่ผานมา หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจึงอาศัยเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ในการสํารวจและ จําแนกประเภท
ที่ดินของทางราชการกับมติคณะรัฐมนตรีเป็นแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย ปัญหาขอหารือเป็นปัญหาสําคัญ เพราะมี
ผลกระทบถึงสิทธิในที่ดินของราษฎรในพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ ใหสงวนไวเป็นปุาไมของชาติ สมควรพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ
เพื่อใหวัตถุประสงค์ที่จะสงวนรักษา ทรัพยากรธรรมชาติบรรลุเปูาหมายและในขณะเดียวกันก็ตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกราษฎร  

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการวิจัยเอกสาร (Docmentary Research)โดยศึกษาวิเคราะห์ขอมูลจากพ.ร.บ.ปุาไม พ.ศ.๒๔๘๔ 
พ.ร.บ. อุทยานแหงชาติ ประกาศ ในปี พ.ศ. 2504 พ.ร.บ. ปุาสงวนแหงชาติ ประกาศ ใน ปี พ.ศ. 2507 พ.ร.บ. สงวนและคุมครอง 
สัตว์ปุา ประกาศในปี พ.ศ. 2535 หนังสือสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ขอมูลเอกสารของทาง
ราชการที่เกี่ยวของ วิทยานิพนธ์ รวมถึงบทความและสื่อสิ่งพิมพ์ตาง ๆ  

 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัย ผลของการวิจัยพบวาเนื่องจากกอนการเดินสํารวจออก น ส.๓ ก. ไมมีการขีดเขตปุาไมลงในระวาง รูปถาย
ทางอากาศ กรมปุาไมไดขีดเขตปุาไมลงในระวางแผนที่รูปถายทางอากาศภายหลังจากท่ีกรมที่ดินดําเนินการเดินสํารวจออก น.ส.๓ 
ก. ไปกอนแลว และรวมทั้งการขีดเขตปุาไมลงในระวางรูปถายทางอากาศแผนเดียวกันหลายครั้ง โดยแนวเขตที่ขีดแตละครั้งไม
ตรงกัน ทําใหมีแนวเขตหลายแนวมีแนวเขตหลายแนว  
 การขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ที่ดินที่จะออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ตองเป็นที่ดินที่ผูมีสิทธิในที่ดินได
ครอบครอง และทําประโยชน์แลว และเป็นที่ดินที่สามารถออกโฉนดที่ดินได โดยการขอออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์หากผูขอ มี
ใบจอง ใบเหยียบย่ําตราจอง หลักฐานการแจงการครอบครองที่ดิน หลักฐานวาเป็นผูมีสิทธิตามกฎหมายวาดวย การจัดที่ดินเพื่อการ
ครองชีพ หรือพยานหลักฐานอื่นที่แสดงวาไดสิทธิในที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย ใหแนบหลักฐานดังกลาวมาประกอบการพิจารณาดวย  

ในการตรวจพิสูจน์ที่ดิน หากปรากฏวาที่ดินนั้นอยูในเขตปุาสงวนแหงชาติ เขตอุทยานแหงชาติ  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา 
เขตหามลาสัตว์ปุา หรือเขตที่ไดจําแนกใหเป็นเขตปุาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี แตผูขอไดครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดิน
ดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมายมากอนวันที่ทางราชการกําหนด ใหที่ดินนั้น เป็นปุาสงวนแหงชาติ อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ปุา เขตหามลาสัตว์ปุา หรือเขตที่ไดจําแนกให เป็นเขตปุาไมถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี และไมมีผูคัดคานภายในเวลาที่กําหนด 
ใหผูวาราชการจังหวัดสั่งการใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาดําเนินการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ ให ทั้งนี้ตามขอ 5 ขอ 7 
(2) และขอ 11 ของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 
 กรณีที่แนวเขตปุาไมถาวรไดทับซอนที่ดินทํากินของประชาชน กรณีนี้จะฟูองขอใหเพิกถอนแนวเขตที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ
รัฐไดหรือไมนั้น มีแนวคําพิพากษาของศาล ดังนี้   
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.2152/2559 คดีนี้ขอเท็จจริงมีอยูวา ผูฟูองคดีเป็นผูมีช่ือถือสิทธิครอบครองที่ดินตาม
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) เนื้อท่ี 17 ไร 3 งาน 90 ตารางวา ซึ่งออกใหไวแกนาย ส. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2520 
ตอมาผูถูกฟูองคดีที่ 1 (อธิบดีกรมที่ดิน) ไดมีคําสั่งลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2553 ใหแกไขรูปแผนที่ใน น.ส. 3 ก. โดยใหแกไขเนื้อที่จาก 
17 ไร 3 งาน 90 ตารางวา เป็นเนื้อท่ี 7 ไร 54 ตารางวา เนื่องจากท่ีดินตาม น.ส. 3 ก. ดังกลาวบางสวนอยูในเขตปุาไมถาวร 
  ตอมาผูฟูองคดีจึงมีหนังสือลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2553 อุทธรณ์คําสั่งตอผูถูกฟูองคดีที่ 1 โดยใหเหตุผลวา “ผูฟูองคดี
เห็นวา นาย ส. ไดเขาครอบครองทําประโยชน์ในท่ีดินมากอนวันท่ีประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับและกอน การประกาศกําหนดเปน็
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เขตปุาไมถาวร ‛ปุาหมายเลข 1 (22)" ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันท่ี 18 มกราคม 2509 การประกาศ เขตปุาไมถาวรทับท่ีพิพาทใน
ภายหลัง ไมเป็นการลบลางสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย” ซึ่งผูถูกฟูองคดีที่ 1 ไดมีหนังสือลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2553 แจง
วาไมเห็นดวยกับคําอุทธรณ์ของผูฟูองคดีและไดสงเรื่องใหผูถูกฟูองคดีที่ 2 (รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหนากลุมภารกิจดาน
กิจการความมั่นคงภายใน) ในฐานะผูมีอํานาจพิจารณาคําอุทธรณ์ ตอมาผูฟูองคดีไดรับแจงจากผูถูกฟูองคดีที่ 1 ตามหนังสือลงวันที่ 
10 มีนาคม 2554 วาผูถูกฟูองคดีที่ 2 ไดมีคําวินิจฉัยใหยกอุทธรณ์ของผูฟูองคดี ผูฟูองคดีจึงนําคดีมาฟูองตอศาลปกครองช้ันตน 
 คดีนี้ศาลปกครองช้ันตนวินิจฉัย วา แมผูฟูองคดีจะกลาวอางวา นาย ส. ไดครอบครองทําประโยชน์ในที่พิพาทมากอน
ประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ และกอนท่ีคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 เห็นชอบใหบริเวณที่พิพาทเป็นเขต
ปุาที่ทําการสงวน คุมครองไวเป็นสมบัติของชาติ และกอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2509 เห็นชอบใหบริเวณที่
พิพาทเป็นเขตปุาไมถาวรก็ตาม แตเมื่อนาย ส. ละเลยมิไดแจงการครอบครองท่ีดิน (ส.ค. 1) ตอนายอําเภอชาติตระการ รวมทั้งมิได
ขอผอนผัน ส.ค. 1 ตอผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก กรณีจึงถือวานาย ส. เจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดิน และรัฐมีอํานาจจัดที่ดิน
ดังกลาวตามบทแหงประมวลกฎหมายที่ดินไดตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง แหง พ.ร.บ. ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 
2497 ดังนั้น เมื่อตอมานาย ส. ไดนําพนักงานเจาหนาที่ทําการสํารวจรังวัด เพื่อออก น.ส. 3 ก. เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2520 อัน
เป็นเวลาภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กําหนดใหเป็นเขตปุาไมถาวรแลว จึงไมอาจถือไดวานาย ส. ไดครอบครองที่
พิพาทโดยชอบดวยกฎหมาย การนํารังวัดออก น.ส. 3 ก. สวนที่พิพาทเนื้อท่ี 7 ไร 1 งาน 75 ตารางวา ซึ่งตั้งอยูในแนวเขตปุาไมถาวร
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมายซึ่งผูฟูองคดีไมไดอุทธรณ์ คัดคานคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันตนในประเด็น
นี้ กรณีจึงเป็นอันยุติตามคําพิพากษาของศาลปกครองช้ันตนวา นาย ส. ไดครอบครองที่พิพาทและไดนํารังวัดออก น.ส. 3 ก. โดย
พื้นที่บางสวนรุกล้ําที่ดินในอําเภอชาติตระการและมีพื้นที่ซอนทับกับเขตปุาไม การออก น.ส. 3 ก. ดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมาย  
 ตอมาผูฟูองคดีไดอุทธรณ์คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามศาลปกครองช้ันตน (คํา
พิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.2152/2559) 
 คําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. 47/2546 การออกคําสั่งทางปกครองที่ผิดพลาดอยางชัดแจงและรายแรงในทางกฎหมาย 
ถือเสมือนวาไมมีการออกคําสั่งทางปกครอง สําหรับการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) นั้น มาตรา 58 แหงประมวล
กฎหมายที่ดินซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 4)ฯ กําหนดหามเดินสํารวจในเขต ปุา
ไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีประกอบกับมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติปุาสงวนแหงชาติพ.ศ. 2507 กําหนดหามมิใหบุคคลใดยึดถือ
หรือครอบครองที่ดิน กอสราง แผวถาง เผาปุา ทําไม เก็บหาของปุา หรือกระทําไปดวยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแกสภาพปุา
สงวนแหงชาติ ดังนั้นหากมีการออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ในเขตปุาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีหรือในเขต ปุา
สงวนแหงชาติอันขัดตอประมวลกฎหมายที่ดินและพระราชบัญญัติปุาสงวนแหงชาติฯ ยอมถือได วาเป็นการออกคําสั่งทางปกครองที่
ผิดพลาดอยางรายแรง และฝุาฝืนกฎหมายอยางชัดแจง จึงทําใหหนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ดังกลาวไมมีผลใชบังคับ 
 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4431/2550 การจะไดที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายนั้นไดมี
บัญญัติไวใน พ.ร.บ. ใหใช ป.ท่ีดินฯ มาตรา 5 วรรคหนึ่ง วา ใหผูที่ไดครอบครองและทําประโยชน์ในที่ดินอยูกอนวันที่ ป.ที่ดินฯ ใช
บังคับโดยไมมีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน แจงการครอบครองที่ดินตอนายอําเภอทองที่ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแต
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และวรรคสองบัญญัติ
วา การแจงการครอบครองตามความในมาตรานี้ไมกอใหเกิดสิทธิขึ้นใหมแกผูแจงแตประการใด และตาม ป.ที่ดินฯ มาตรา 3 
บัญญัติวาบุคคลยอมมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ในกรณีตอไปนี้ (1) ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามบทกฎหมายกอนวันที่ประมวลกฎหมายนี้ใช
บังคับ หรือไดมาซึ่งโฉนดที่ดินตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายนี้ (2) ไดมาซึ่งกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายวาดวยการจัดที่ดินเพื่อ
การครองชีพหรือกฎหมายอื่น และมาตรา 4 บัญญัติวา ภายใตบังคับมาตรา 6 บุคคลใดไดมาซึ่งสิทธิครอบครองในที่ดินกอนวันที่
ประมวลกฎหมายนี้ใชบังคับ ใหมีสิทธิครอบครองสืบไปและใหคุมครองตลอดถึงผูรับโอนดวยจากบทบัญญัติ 3 มาตราดังกลาวจะ
เห็นไดวา การไดกรรมสิทธ์ิในที่ดินหรือสิทธิครอบครองโดยชอบจะตองเป็นการไดมา หรือครอบครองโดยชอบกอน พ.ร.บ. ใหใช ป.
ที่ดินฯ หรือไดมาโดยการจัดที่ดินเพื่อการครอบครองชีพหรือกฎหมายอื่นแตผูครอบครองเดิมไดครอบครองที่ดินพิพาทในปี 2498 
อันเป็นเวลาภายหลัง พ.ร.บ. ฉบับดังกลาวประกาศใชแลวและไมปรากฏขอเท็จจริงวาไดครอบครองที่ดินโดยชอบตามบทกฎหมาย
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ใด ดังนั้น การครอบครองของผูครอบครองเดิมดังกลาว จึงเป็นการครอบครองโดยไมชอบดวยกฎหมาย ที่ดินพิพาทจึงไมตกเป็น
กรรมสิทธ์ิของผูครอบครองเดิมกอนขายใหแกจําเลย และตาม ป.ที่ดินฯ มาตรา 2 บัญญัติวา ที่ดินท่ีมิไดตกเป็นกรรมสิทธ์ิของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ใหถือวาเป็นของรัฐ ดังน้ัน ที่ดินพิพาทจึงตองถือวาเป็นท่ีดินของรัฐอยู 
 คําพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีนี้นายหวัด กรัดเข็มทอง ชาวบานจากหมูบานโปุงสลอด ต.หนองกะปุ อ.บานลาด           
จ.เพชรบุรี กับพวก จํานวน 19 คน ยื่นฟูองกรมปุาไม สถาบันราชภัฏเพชรบุรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2547 ในขอหา รวมกันปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบดวยกฎหมายในการอนุญาตให 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี เขาทําประโยชน์ในเขตปุาสงวนแหงชาติปุายางหัก–เขาปุูม เพื่อจัดทําศูนย์วิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรทองที่จังหวัดเพชรบุรี โดย อาศัยคําสั่งอนุญาตของกรมปุาไม ตามประกาศกรมปุาไม เรื่อง กําหนดบริ เวณ
พื้นที่ใหสวนราชการหรือองค์การของรัฐเขาใชประโยชน์ภายในเขต ปุาสงวนแหงชาติ 190/2539ลงวันที่ 10 ต.ค.2539 เขาทํา
ประโยชน์ในพื้นที่ 1,306 ไร เพื่อใชประโยชน์ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เป็นระยะเวลา 30 ปี 
ตั้งแตวันท่ี 10 ต.ค.2539 ถึงวันท่ี 9ต.ค. 2569 ทับซอนกับพ้ืนท่ีของผูฟูองคดีทั้งสิบเกา จึงยื่นฟูองคดีตอศาล โดยมีคําขอใหศาลเพิก
ถอนคําสั่งอนุญาตดังกลาวของกรมปุาไม 

ศาลพิเคราะห์แลวเห็นวา บุคคลทั้งเกาที่สมควรไดรับสิทธิการคืนที่ดินจากกรมปุาไมเนื่องจากเห็นวา บุคคลเหลานี้มีเอกสาร
หลักฐานชัดเจนวามีสิทธิตาม ส.ค. 1และ น.ส. 3  เป็นหลักฐานแสดงการครอบครองที่ดินและรับรองการทําประโยชน์ในที่ดินตาม ประมวล
กฎหมายที่ดินอยูกอนแลว ดังนั้น การที่กรมปุาไม ประกาศกําหนดบริเวณพื้นที่ใหสวนราชการหรือองค์การของรัฐเขาใชประโยชน์ ภายใน
เขตปุาสงวนแหงชาติ ฉบับที่ 190/2539ลงวันที่ 10 ต.ค.2539 ใหสถาบันราชภัฏเพชรบุรีเขาใชประโยชน์ในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต เนื้อที่ 
1,306ไร  ทับซอนกับพื้นที่ท่ีผูฟูองคดีทั้งเกาครอบครองตามหลักฐาน น.ส.3และ จึงเป็นการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
 
อภิปราบผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาการประกาศเขตปุาไมถาวรทับซอนที่ทํากินของประชาชน พบวา  เนื่องจากกอนการเดินสํารวจออก
หนังสือรับรองการทําประโยชน์ (น ส.๓ ก.) ไมมีการขีดเขตปุาไมลงในระวาง รูปถายทางอากาศ กรมปุาไมไดขีดเขตปุาไมลงใน
ระวางแผนที่รูปถายทางอากาศ ภายหลังจากท่ีกรมที่ดินดําเนินการเดินสํารวจออก น.ส.๓ ก. ไปกอนแลว และรวมทั้งการขีดเขตปุา
ไมลงในระวางรูปถายทางอากาศแผนเดียวกันหลายครั้ง โดยแนวเขตที่ขีดแตละครั้งไมตรงกัน ทําใหมีแนวเขตหลายแนวมีแนวเขต
หลายแนว กรณีดังกลาวแมผูมีสิทธิครอบครองจะไดครอบครองทําประโยชน์ในท่ีพิพาทมากอนประมวลกฎหมายที่ดินใชบังคับ และ
กอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 เห็นชอบใหบริเวณที่พิพาทเป็นเขตปุาที่ทําการสงวน คุมครองไวเป็นสมบัติ
ของชาติ และกอนที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2509 เห็นชอบใหบริเวณที่พิพาทเป็นเขตปุาไมถาวรก็ตาม แตผูมีสิทธิ
ครอบครองละเลยมิไดแจงการครอบครองที่ดิน ตอนายอําเภอ รวมทั้งมิไดขอผอนผัน ตอผูวาราชการจังหวัด กรณีจึงถือวาผูมีสิทธิ
ครอบครองเจตนาสละสิทธิครอบครองที่ดิน และรัฐมีอํานาจจัดที่ดินดังกลาวตามบทแหงประมวลกฎหมายที่ดินไดตามมาตรา 5 วรรค
หนึ่ง และวรรคสอง แหง พ.ร.บ. ใหใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ดังนั้น เมื่อผูมีสิทธิครอบครองไดนําพนักงานเจาหนาที่ทําการ
สํารวจรังวัด เพื่อออก น.ส. 3 ก. อันเป็นเวลาภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ กําหนดใหเป็นเขตปุาไมถาวรแลว จึงไมอาจถือ
ไดวาผูมีสิทธิครอบครองไดครอบครองที่ดินโดยชอบดวยกฎหมาย การนํารังวัดออก น.ส. 3 ก. ซึ่งตั้งอยูในแนวเขตปุาไมถาวรตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกลาวจึงไมชอบดวยกฎหมายไปดวย ดังนั้น การครอบครองของผูมีสิทธิครอบครอง จึงเป็นการครอบครองโดยไมชอบ
ดวยกฎหมาย ที่ดินพิพาทจึงตองถือวาเป็นที่ดินของรัฐอยูนั้นเอง ประชาชนจะอางกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองยกขึ้นตอสูกับรัฐได 
 แตหากผูมีสิทธิครอบครองมีเอกสารหลักฐานชัดเจนวามีสิทธิตาม ส.ค. 1 หรือ น.ส. 3  เป็นหลักฐานแสดงการครอบครอง
ที่ดินหรือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดินตาม ประมวลกฎหมายที่ดินอยูกอนมีการประการเขตปุาสงวนหรือเขตปุาไมถาวรแลว ประกาศ
ดังกลาวจึงเป็นการกระทําโดยไมชอบดวยกฎหมาย ผูมีสิทธิครอบครองก็มีสิทธิฟูองขอใหเพิกถอนประกาศแนวเขตปุาไมถาวรนั้นได 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ โดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
กลุมตัวอยาง 359 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบสอบถามชนิดมาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ มีความความเช่ือมั่นทั้ง
ฉบับเทากับ 0.98 สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบวา สวนใหญเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอยละ 63.30 อายุระหวาง 60-69 ปี คิดเป็นรอยละ 51.70 สถานะภาพ
สมรส คิดเป็นรอยละ 45.50 รายไดตอเดือน 1,000-3,000 บาท คิดเป็นรอยละ 40.00 มีรางกายที่ปกติ คิดเป็นรอยละ 46.70 
สามารถรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองคิดเป็นรอยละ 75.00 และมีการรับขอมูลขาวสารจากการสงหนังสือราชการคิดเป็นรอยละ 
76.70 ประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานโดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอย พบวา มากที่สุดไดแก  
ดานการเบิกจายเบี้ยยังชีพ ( X  = 3.94, S.D. =.57) รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ( X  = 3.94, S.D. =.56) ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก ( X  = 3.83, S.D. =.57) และสวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ( X  = 3.66, S.D. 
=.55) ขอเสนอเชิงนโยบาย ควรเพิ่มอัตราบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในดานสวัสดิการสังคม ดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ควร
สงเสริมการจัดสวัสดิการทางเลือกสําหรับผูสูงอายุในรูปแบบพหุลักษณ์ที่ครอบคลุม ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ควรเสริมสรางให
ประชาชนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินงานเบี้ ยยังชีพ
ผูสูงอายุของเทศบาลใหเผยแพรทั่วถึงกันอยางตอเนื่อง 
 
คําสําคัญ : ประสิทธิภาพ  การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
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Abstract 
This study about the Effective welfare living for the elderly of lomrad. Municipality  Thoen District 

Lampang Province, is a quantitative research. Objective to study the Effective welfare allowance. Sample of 
359 people. 
 The study found. Mostly female 63.30 Percent aged 60-69 years accounted for 51.70 percent, 45.50 
percent, marital status, monthly income of 1,000-3,000 baht or 40.00 percent are physically normal. 46.70 
percent could be living for the elderly themselves and 75.00 percent have access to information necessary to 
send the government a 76.70 percent overall performance at a high level. Considering, in order from most it 
was found that the most common. The disbursement of the allowance ( X  = 3.94, S.D. =.57), followed by the 
all staff workers ( X  = 3.94, S.D. =.56) and facilities ( X  = 3.83, S.D. =.57), and the side with. Average minimum 
is the registration of the elderly ( X  = 3.66, S.D. =.55). Policy proposals should increase personnel with 
knowledge capable of living for the elderly and social welfare and should promote welfare for the elderly in 
a pluralistic covered. Practical suggestions should strengthen the public with information about the welfare of 
living for the elderly. Should promote the implementation of the municipality living for the elderly continues 
to spread evenly. 
 
Keyword: Effective Welfare living for the elderly. 
 
บทนํา 
 จากที่ลักษณะปะชากรสูงอายุมีแนวโนมการเพิ่มขึ้นของกลุมผูสูงอายุวัยปลาย และมีแนวโนมการยายเขาสูเขตเทศบาล
ของผูสูงอายุขึ้นลักษณะของสังคมเมืองจะมีวัฒนธรรมที่แตกตางจากชนบท การรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมทางสังคมการดูแลทาง
สังคมจะมีลักษณะเป็นกลุมยอยมากขึ้นซึ่งองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะมีบทบาทมากขึ้นในการประสาน จัดตั้งและสงเสริมกลุม
ยอยเหลานี้ ใหสามารถดูแลกันในชุมชน สรางกลไกยอย ชุมชน เชน กองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อการดูแลทางสังคมโดยสงเสริม
บทบาทของภาคประสังคม อาสาสมัครในการบริการ แตจะเห็นวาเขตชุมชนเมือง และชุมชนรอบนอกยังมีความแตกตางกันมาก 
เนื่องมาจากสภาพความเป็นชุมชนเมืองไมเอื้อเกิดการรวมกลุมของผูสูงอายุและการชวยเหลือกันในละแวกบานผูสูงอายุ ดังนั้นจึง
ควรมีการพัฒนารูปแบบการดูแลผูอายุที่เหมาะสมกับสภาพผูสูงอายุและสภาพแวดลอม ของชุมชนที่อยูอาศัย ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ผูสูงอายุในประเทศไทย เกิดจากปัญหาทางดานสุขภาพ เศรษฐกิจ ความรูสังคม สังคม จิตใจ ครอบครัว และคานิยมที่เปลี่ยนแปลง 
(กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย สํานักสงเสริมสุขภาพ, 2554)  โดยจะเห็นวาปัญหาของผูสูงอายุที่เป็นสาเหตุหลักๆ นาจะมีอยู 
3 ประการ คือ 1) ปัญหาดานสังคม 2) ปัญหาดานเศรษฐกิจ และ 3) ปัญหาดานกายภาพของผูอยูอาศัย เมื่อผูสูงอายุตกอยูในสภาพ
ที่ตองการผูดูแลสมาชิกของครอบครัว จึงตองเขามามีบทบาท แตในสถานการณ์ปัจจุบันโครงสรางของครอบครัวไดเปลี่ยนแปลงไป
จากอดีตโดยมีขนาดครัวเรือนลดลงทําใหครอบครัวมีความออนแอจนไมสามารถดูแลผูสูงอายุได (ศศิพัฒน์ ยอดเพชร, 2549) 
 กฎหมายที่ระบุถึงภารกิจหนาที่ขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก พระราชบัญญัติเทศบาล แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
12) พ.ศ. 2546 อยางไรก็ดี หากพิจารณาจากขอบขายและอํานาจหนาท่ีตามขอบัญญัตใินกฎหมายการใหบรกิารสาธารณะตางๆ ได
อยางคอนขางกวางขวาง ทั้งนี้ลักษณะของภารกิจตามกฎหมายขางตน จะแบงออกเป็น 2 กลุมใหญ ๆ ไดแก 
 1. หนาท่ีที่ตองจัดทํา ซึ่งหมายถึง ภารกิจท่ีองค์กรปกครองสวนทองถิ่นจะตองจัดทําหรือจัดใหมีขึ้นภายในพื้นที่รับผิดชอบ
ของตนเอง 
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 2. หนาท่ีที่อาจจะจัดทํา ซึ่งหมายถึง กลุมภารกิจที่กฎหมายเปิดโอกาสใหกับทองถิ่นสามารถจะดําเนินการจัดทําได หาก
ทองถิ่นมีความพรอมและศักยภาพเพียงพอ 
 ประกอบกับ ตามมาตรา 150 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 และ
มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติ
ถึงอํานาจและหนาที่ของเทศบาลตําบลในการพัฒนาพ้ืนท่ี และโดยเฉพาะมาตรา 50 (7) ของกฎหมายเทศบาลและมาตรา 16(10) 
ของกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ฯ ไดกลาวถึงการทําหนาที่ของเทศบาลตําบลในสวนที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมสงเคราะห์ใหแกกลุมเปูาหมายในพ้ืนท่ีไววา เทศบาลตําบลมีหนาที่ท่ีตองทํา ในการสงเสริมและพัฒนา
กลุมสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ ท้ังนี้ การปฏิบัติหนาที่ของเทศบาลตามที่ไดกลาวถึงนั้น ยอมมีเปูาหมายสําคัญ ยิ่งอยูที่
ประชาชนหรือกลุมเปูาหมายที่มารับบริการตามที่ไดปรากฏอยูในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ท่ีไดกลาวกําหนดแนวทางการบริหารงานไววา “การบริหารราชการที่มุงใหเกิดประโยชน์สุขแกประชาชน
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กาลาง เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจภาครัฐมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐไมมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ์ประชาชนไดรับการอํานวยความ
สะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ” (สํานักมาตรฐานการบริหารงาน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. ม.ป.ป., 5) ประกอบกับ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 บัญญัติ
ใหหนายงานรัฐตองจัดบริการสังคมขั้นพ้ืนฐานใหกับประชาชนอยางทั่วถึง เสมอภาคและเป็นธรรม ไดแก การจัดบริการสังคมดาน
สุขภาพอนามัย การศึกษา และบริการสวัสดิการสังคม จึงถือวา “สวัสดิการสังคมเป็นสิทธิของประชาชน” (Civil Welfare rights) 
และเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานสวัสดิการสังคม ใหถึงมือประชาชนกลุมเปูาหมายอยางท่ัวถึง 
 การจัดสวัสดิการสงัคมดานการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผูสูงอายุเป็นภารกิจหนึ่งที่เทศบาลตําบลไดรับการถายโอนมาจากกรม
ประชาสงเคราะห์และสํานักงบประมาณ ตั้งแตปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 โดยสํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุใหองค์กรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น. 2550 ก) กลาวคือ การถายโอนงานทั้งดาน
ระเบียบการดําเนินงานและดานงบประมาณ ภารกิจการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ (สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี .  2546) ของเทศบาลมีระเบียบแนวทางการดําเนินงานจากกระทรวงมหาดไทยรองรับ คือ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจายเงินสงเคราะห์เพื่อการยงัชีพขององค์กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548. (กระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท 0891.3/ว 531 ลงวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2550) 
 งานสวัสดิการสังคม เป็นงานท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในสังคมอยางไรขีดจํากัด เป็นงานท่ีไมมีรูปแบบตายตัว 
แตมีหลักการ วิธีการ และระบบของการดําเนินงานอยางท่ีมีการปรบัตัวยืดหยุนตามสถานการณ์ของปัญหาและชวงเวลา ไมใชงานท่ี
ตามแกไข หรือฟื้นฟูปัญหาของผูเดือดรอนเป็นรายคน กลุม หรือชุมชน ในสังคมไทยดังเดิม งานสวัสดิการสังคมเริ่มที่บานหรือ
ครอบครัว แลวขยายไปสูเครือญาติ เพื่อนบาน จนถึงพระสงฆ์ที่วัดใกลบาน เป็นผูใหความชวยเหลือแกผูเดือดรอน ทั้งดานการเงิน 
สิ่งของวัสดุตางๆ หรือแมกระทั่งการใหคําปรึกษาแนะนําตางๆ เพื่อใหสามารถชวยเหลือตนเองไดจนเป็นท่ีมาของแนวคิด “บาน วัด 
โรงเรียน หรือบวร” ที่ใชเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการจัดบริการสวัสดิการสังคมไทย อยางไรก็ตามวิวัฒนาการของศาสตร์ทางสังคม
สงเคราะห์ ในงานสวัสดิการสังคม ทําใหเกิดการถายทอดประสบการณ์การทํางานชวยเหลือเพื่ อนมนุษย์ มีการจัดการพัฒนาองค์
ความรูเกิดแนวความคิดที่หลากหลายในการจัดสวัสดิการ สังคม เชน การมีสวนรวมของประชาชน การเป็นหุนสวนทางสังคม การ
เป็นผูประกอบการทางสังคม การคุมครองทางสังคม เครือขายทางสังคม การบูรณาการทางสังคม การับผิดชอบตอสังคม และการ
บริหารสังคมเป็นตน   
             ปัจจุบันเทศบาลเมืองลอมแรด  อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง มีจํานวนผูสูงอายุและผูรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพที่จําเป็น รวม
ทั้งสิ้น 3,522 คน มีรูปแบบในการรบบริการเบี้ยยังชีพจากเทศบาล 2 รูปแบบ คือ มารับดวยตนเองหรือผานผูแทนจากเจาหนาที่
โดยตรง และแบบที่โอนเบี้ยยังชีพผานบัญชีธนาคาร ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบ มีขั้นตอนในการดําเนินงานที่แตกตางกัน จากความเป็นมา
และความสําคัญของเรื่องดังกลาว จึงทําใหผูศึกษาทราบถึงบทบาทขององค์กรปกครองสวนทองถิ่นตอการจัดสวัสดิการสังคมตอ
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ประชาชนในทองถิ่น อีกท้ังการจัดสวัสดิการเป็นเรื่องที่นาสนใจและมีความสําคัญตอการนําไปพัฒนาคุณภาพของการใหบริการใน
เรื่องดังกลาว ในฐานะของหนวยงานที่มีความผูกพันและใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นการศึกษา
เพื่อใหทราบถึงกระบวนการใหบริการจัดสวัสดิการสังคมในกลุมเปูาหมายหลัก คือ ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปุวยเอดส์ ทําใหทราบถึง
ปัญหาอุปสรรคของการดําเนินงานและการรับบริการของกลุมเปูาหมาย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอการพัฒนา
คุณภาพการจัดบริการสวัสดิการสังคม เพื่อกอใหเกิดประโยชน์ตอประชาชนในระดับพื้นท่ีมากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. ศึกษาปัญหาการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ เทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ เทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพของผูสูงอายุ เทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตดานพ้ืนท่ี การศึกษานี้เป็นการศึกษาจากผูสูงอายุ ที่อาศัยอยูในเขตพื้นท่ีของเทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง 
 2. ขอบเขตดานประชากร การศึกษานี้จะทําการศึกษาเฉพาะผูสูงอายุที่มารับดานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
เทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยแบบเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเนนการศึกษาวิเคราะห์ขอมูล
ในเชิงพรรณนาและตีความหมายตามขอมูลการจัดสวัสดกิารเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลเมอืงลอมรอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  
โดยมีวิธีการศึกษาจาก 
 1.การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมขอมูล เอกสาร งานวิจัยที่ไดมีการตีพิมพ์ ที่เนื้อหามี
ความเกี่ยวของกับเรื่องการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ การใหบริการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยการใชเครื่องมือแบบสมัภาษณ์ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมขอมูล เอกสาร งานวิจัยที่ไดมีการตีพมิพ์ มีเนื้อหามี
ความเกี่ยวของกับเรื่องการจดัสวสัดิการเบีย้ยังชีพ การใหบริการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
 2. การวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดยการใชเครื่องมือแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยสํารวจความ
คิดเห็นของผูรบัสวสัดิการเบี้ยยังชีพดวยตนเอง โดยการลงพื้นทีสาํรวจขอมูล กรณีผูสูงอายุมองไมเห็นหรืออานหนังสือไมได
เจาหนาท่ีจะทําการอานขอมูลในแบบสอบถามใหผูสูงอายุไดตอบ โดยใชแบบสอบถามจํานวน 120 ชุดที่จัดทําขึ้น 
 3. ตรวจสอบจํานวนและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ 
 4. วิเคราะห์ขอมลูตามวิธีทางสถิต ิและวิธีการตามที่ไดวางแผนไว  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก ผูสูงอายุท่ีมารับสวัสดิการเบีย้ยังชีพผูสูงอายุดวยตนเองและแบบการโอนเขาบญัชี  
ที่อาศัยอยูในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวน 359 คน กลุมตัวอยางผูวิจัยไดดําเนินการกําหนด
และเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชในการสุมตัวอยางประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งสุมเลือกผูสูงอายุท่ีมารับ
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สวัสดิการเบีย้ยังชีพดวยตนเอง จํานวน 172 และผูสูงอายุท่ีรับสวัสดกิารเบี้ยยังชีพแบบการโอนเขาบัญชี จํานวน 187 จากเทศบาล
เมืองลอมรอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ชุมชนละ 26 คน รวมผูสูงอายุท้ังหมด 359 คน 
 
 
 การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิจัยนําขอมลูมาประมวลผลและวิเคราะหด์วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการใชสถิติในการวิเคราะหด์ังนี้ 
 1. วิเคราะห์ปัจจัยสวนบุคคลของผูรับสวัสดิการเบีย้ยังชีพผูสูงอายุ โดยใชคาความถี่ (Frequency) และคารอยละ 
(Percentage) เสนอในรูปแบบตาราง ตามขอมลูแบบสอบถามสวนที่ 1  
 2. วิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ เทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง  โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายดานและรายขอ เสนอในรูปแบบตาราง ตามแบบสอบถามสวนที่ 2  
 3. วิเคราะห์คาคะแนนเฉลี่ยไปเปรยีบเทียบเกณฑ์การแปลความ  
 4. วิเคราะห์ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจดัสวสัดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน 
จังหวัดลําปาง  มาวิเคราะหเ์นื้อหาที่มีลักษณะสอดคลองกันและเรยีงลําดับความถี่ในแตละประเด็น และนําเสนอในเชิงพรรณนา 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟุาของครอนบราค (Cronbach)  
 2. สถิติเชิงพรรณนา ที่ใชวิเคราะหส์ถานภาพท่ัวไปของแบบสอบถาม และระดับความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจดั
สวัสดิการเบีย้ยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง (บุญชม ศรสีะอาด. 2556: 104-105) คาความถี ่
(Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง “ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน จังหวัด
ลําปาง” เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือ ไดแกคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในดานกระบวนการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ ดานการเบิกจาย
เบี้ยยังชีพ ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก กลุมเปูาหมายหลัก คือ ผูสูงอายุ และใหทราบความตองการ 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และขอเสนอแนะตางๆ ในการดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ทั้งนี้สามารถนําผลที่ได
จากการศึกษาไปใชเป็นขอมูลในการพัฒนาการดําเนินงานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและให
สอดคลองกับความตองการของประชาชนในทองถิ่นตอไป 
 ผลการวิจัยประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดานพบวาทุกดานมีความคิดเห็นในระดับมากคือ ดานการเบิกจายเบี้ยยังชีพ 
รองลงมาคือ ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุตามลําดับพบวา 
 1. ดานกระบวนการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุของเทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ดานกระบวนการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ โดยรวมอยูในระดับมาก ผล
การพิจารณาเป็นรายขอ พบวามีการอธิบายกระบวนการขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยางชัดเจน รองลงมา คือ 
การขึ้นทะเบียนผูสูงอายุเป็นไปตามลําดับกอนหลังอยางยุติธรรม สวนการคัดเลือกตามเกณฑ์ผูรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีความยุติธรรม
และทั่วถึงตามลําดับ 
 2. ดานการเบิกจายเบี้ยยังชีพ พบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ
เทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง  ดานการเบิกจายเบี้ยยังชีพ โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการพิจารณาเป็นรายขอ 
พบวา การอํานวยความสะดวกในกรณีการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุใหแกผูรับมอบอํานาจมารับแทน รองลงมา คือ ขั้นตอนการ
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จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุมีความสะดวกรวดเร็ว ตรงตามกําหนดทุกเดือน และมีการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแบบเบ็ดเสร็จครบ
วงจรในที่เดียวกัน ตามลําดับ 
 3. ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน พบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
ของเทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการพิจารณาเป็นราย
ขอ พบวา เจาหนาท่ีเป็นผูมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีแกผูสูงอายุท่ีมารับบริการ เชน ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ มีความสุภาพ รองลงมา 
คือ เจาหนาท่ีมีอัธยาศัยไมตรีและมีความเป็นกันเอง เจาหนาที่มีความซื่อสัตย์สุจริตตอการจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ตามลําดับ 
 4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัด จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุของเทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ดานสิ่งอํานวยความสะดวก โดยรวมอยูในระดับมาก ผลการพิจารณา
เป็นรายขอ พบวา มีการจัดพื้นที่สําหรับกรอกแบบฟอร์มตางๆ อยางเพียงพอ รองลงมา คือ ทําเลที่ตั้งขององค์กรปกครองสวน
ทองถิ่นสะดวกสบายในการเดินทางมารับเบี้ยยังชีพ และมีสิ่งอํานวยความสะดวกบริการกับผูสูงอายุเพียงพอ เชน จุดบริการน้ําดื่ม 
หองน้ํา ที่จอดรถ ตามลําดับ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษา ประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลเมืองลอมรอด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
จากผูสูงอายุท่ีเขารับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุดวยตนเอง เป็นรายดาน พบวา 
 1. ดานกระบวนการขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เนื่องจากเทศบาลเมืองลอมรอด มีการอธิบายกระบวนการขั้นตอนการขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยัง
ชีพผูสูงอายุโดยการประชาสัมพันธ์ใหขอมูลขาวสารทางเสียงตามสาย หรือการติดแผนปูายประกาศแสดง เอกสาร/ขั้นตอนการขึ้น
ทะเบียนในการติดตอขอรับเบี้ยยังชีพไวตามบอร์ดแตละชุมชน และในการคัดเลือกผูสูงอายุมีสิทธิไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหมายกําหนดไว ซึ่งสอดคลอง กับพจนา อินสวาง (2555) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชดานเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุขององค์การบริหารสวนตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีและมนทิรา บุญเรือง (2554) ที่
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูมารับบริการตามโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์การบริหารสวนตําบลวังตะครอ อําเภอบาน
ดานลานหอย จังหวัดสุโขทัย ผลการศึกษาพบวาความพึงพอใจของผูมารับบริการตามโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์การ
บริหารสวนตําบลโดยรวมแตละดานอยูในระดับมาก 
 2. ดานเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ พบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพ การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ
ผูสูงอายุ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับ นิตประภา แกงกระจาง (2550) ที่ศึกษาเรื่องการประเมินผลโครงการกองทุน
สงเสริมสุขภาพ การจัดสวัสดิการผูสูงอายุในหมูบานและชุมชนเมือง (เบี้ยยังชีพ) กรณีศึกษาองค์การบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอ
อูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งพบวามีการเบิกจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุท่ีเขาเกณฑ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยหลักเกณฑ์
การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์การปกครองสวนทองถิ่น เป็นไปตามขั้นตอนการจายเบี้ยยังชีพมีการประชาสัมพันธ์ใหทราบถึง
กําหนดการในการมอบเบี้ยยังชีพของแตละเดือนเป็นอยางดี และหากไมสามารถมารับไดตามกําหนดก็ยังสามารถมารับเบี้ยยังชีพใน
ภายหลังไดเชนเดียวกัน เป็นการอํานวยความสะดวกใหกับผูสูงอายุแบบเบ็ดเสร็จ 
 3. ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน พบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คือ เทศบาลเมืองลอมรอด มีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยาง
เพียงพอในการใหบริการกับผูสูงอายุ บุคลิกภาพของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานโดยรวมมีอัธยาศัยไมตรี  ยิ้มแยมแจมใส พูดจาไพเราะ 
กระตือรือรน มีความตั้งใจ ปฏิบัติตนกับผูสูงที่มารับเบี้ยยังชีพฯ ดวยความเป็นกันเองอยางเทาเทียมกัน สามารถตอบปัญหาไดอยาง
ชัดเจน มีความรู ความสามารถใหคําแนะนํา และอธิบายรายละเอียดในการกรอกแบบฟอร์มตางๆ กับผูสูงอายุไดเป็นอยางดี ปฏิบัติ
งามตามระเบียบอยางเครงครัด แตเมื่อผูสูงอายุประสบปัญหาเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจหรือแกไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
การดําเนินงานเป็นอยางดี  ซึ่งสอดคลอกับ ธนลวรรณ กาญจนาพงศาเวช (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
ผูสูงอายุตอการใหบริการดานเบี้ยยังชีพของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตําบลบางแพ จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา ความพึง
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พอใจของผูสูงอายุตอการใหบริการดานเบี้ยยังชีพของกองสวัสดิการสงัคม เทศบาลตําบลบางแพ จังหวัดราชบุรี โดยรวมอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา รายดานท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ รายดานที่มีความพึงพอใจมาก
รองลงมาคือ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและดานกระบวนการใหบริการ 
 4. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ผูสูงอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับอุชูกร เหมือนเดช (2550) ที่ศึกษาเรื่องความตองการไดรับสวัสดิการสังคมของผูสูงอายุ 
จังหวัดสมุทรปราการ ท่ีพบวามีการเตรียมสถานท่ีไวรอบรับจํานวนผูสูงอายุท่ีมารับเบี้ยยังชีพดวยตนเองอยางเหมาะสม และงายตอ
การเดินทางมารับเบี้ยยังชีพ มีการจัดพื้นท่ีสําหรับการลงทะเบียนลายมือช่ือขอรับเบี้ยยังชีพอยางเป็นระบบ แยกตอละชุมชน เพื่อ
สะดวกและรวดเรว็ในการปฏิบัตงิาน และมีปูายหรือสัญญาลักษณ์บอกจุดไวอยางชัดเจนจนระหวางนั่งรอรับการแจกเบี้ยยังชีพ มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกบริการกับผูสูงอายุท่ีมารับเบี้ยยังชีพท่ีเพียงพอ เชน จุดบริการน้ําดื่ม หองน้ํา ที่จอดรถ ซึ่งสอดคลองกับ พจนา 
อินสวาง (2555: บทคัดยอ) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผูใชบริการดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์การบริหารสวนตําบลบางแม
นาง ตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี และเพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใหบริการดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
ขององค์การบริหารสวนตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจของผูใชบริการดาน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุขององค์การบริหารสวนตําบลบางแมนาง อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณา
เป็นรายดานพบวามีความพึงพอใจในระดับมากทุกดาน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1 เทศบาลเมืองลอมรอด ควรเพิ่มอัตราบุคลากรที่มีความรู ความสามารถในดานสวัสดิการสังคมดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
เพื่อใหทราบปัญหาและความตองการของผูสูงอายุอยางแทจริง ซึ่งจะมีผลใหการดําเนินงานตามภารกิจเป็นไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เทศบาลเมืองลอมรอด ควรสงเสริมการจัดบริการพื้นฐานสําหรับผูสูงอายุตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. 2546 
โดยสงเสริมการจัดสวัสดิการทางเลือกสําหรับผูสูงอายุในรูปแบบพหุลักษณ์ที่ครอบคลุมทั่วถึง ตอเนื่องและเป็นธรรม โดยคํานึงถึง
ความแตกตางของผูสูงอายุในดานตางๆ  
 1.3 กระบวนการคัดเลือกผูสูงอายุตองโปรงใส เป็นธรรม ผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนหรือตัวแทนผูสูงอายุ
ในชุมชนหรือประชาคมอื่นๆ ในชุมชน 
 2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 2.1 ควรเสริมสรางใหประชาชนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ โดยจัดใหมีการ
ประชาสัมพันธ์หรือใหความรูเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของผูบริหารเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของและบทบาทหนาท่ีของผูสูงอายุ 
 2.2 ควรมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดําเนินงานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุของเทศบาลให เผยแพรทั่วถึงกันอยางตอเนื่อง 
 2.3 ควรทําการศึกษาความคิดเห็นของผูสูงอายุดวยการทําวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อจะไดขอมูลเชิงลึกและอาจไดขอเท็จจริงที่
เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุตอไป 
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กฎหมายในการคุ้มครองผู้ซื้อรถยนต์จากผู้ประกอบการจําหน่าย 
รถยนต์ใช้แล้ว: ศึกษากรณีมีความชํารุดบกพร่อง 

Legal to protect car buyer from a used car sales : A case study of a defective goods dealer   
 

          ศลทร  คงหวาน1 
Sonlatorn  Kongwan 

 
บทคัดย่อ 

วิจัยฉบับนี้มุงเนนศึกษาปัญหาที่ผูบริโภคตองประสบในการซื้อรถยนต์จากผูประกอบการจําหนายรถยนต์ใชแลวใน
ประเด็น เรื่อง ความชํารุดบกพรอง จากการศึกษาพบวา ปัจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจรถยนต์ใชแลว คือ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์วาดวย นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญาวาดวย ซื้อขาย พระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเป็น
ธรรม พ.ศ.2540 พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 และ (ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติความรับผิดตอ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัย พ.ศ. 2551 แตพระราชบัญญัติ ดังกลาว ก็ยังไมสามารถแกไขปัญหาของการใหความ
คุมครองแกผูบริโภคที่ไดรับความเดือดรอนจากการบริโภครถยนต์ใชแลวที่มีความชํารุดบกพรองไดอยางเต็มที่ ในการศึกษา
เปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูบริโภครถยนต์ใชแลวของประเทศสหรัฐอเมริกา นั้น ปรากฏวา ผูประกอบธุรกิจ
รถยนต์ใชแลว ตองปฏิบัติตามระเบียบวาดวยขอปฏิบัติสําหรับผูประกอบธุรกิจ คือผูประกอบธุรกิจรถยนต์ใชแลวต องจัดเตรียม
เอกสารคําแนะนําผูซื้อใหแกผูซื้อโดยมีสาระสําคัญดังนี้คือ (1) ตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ใชแลว คือยี่หอ รถยนต์ รุน ปีที่
ผลิตและรหัสหมายเลขตัวถังใหผูซื้อทราบชัดเจน (2) ระบุขอบเขตการรับประกันของผูประกอบธุรกิจ (3) ตองระบุในเรื่องรายละเอียด
เกี่ยวกับการใหบริการของผูประกอบธุรกิจในกรณีที่มีการซอมหลังการขาย (4) ระบุช่ือและสถานที่ติดตอของผูประกอบธุรกิจ           

ในการนี้จึงขอเสนอแนะใหมีมาตรการทางกฎหมายคุมครองผูบริโภครถยนต์ใชแลวคือ 
 1.กําหนดใหการประกอบธุรกิจขายรถยนต์ใชแลวเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ. 2550 พรอม

ตองมีการจัดทําฉลากใหถูกตองตามประกาศคณะกรรมการวาดวยฉลาก ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2550) เรื่องใหรถยนต์ใชแลวเป็นสินคาที่
ควบคุมฉลาก และรถยนต์ใชแลวเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ .ศ.2522 และ (ฉบับแกไข
เพิ่มเติม) พ.ศ. 2541โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 1.1 บังคับผูประกอบธุรกิจมีการโอนทางทะเบียนรถยนต์ใชแลวใหเป็นช่ือของผู
ประกอบธุรกิจกอนท่ีจะนํารถยนต์ใชแลวมาจําหนาย 

  1.2 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจมีการรับประกัน (Warranty)รถยนต์ใชแลว 
   1.3  กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตองรับผิดในกรณีมีการแกไขปรับแตงเลขไมล์ 
  1.4 ใหผูประกอบธุรกิจออกเอกสารคําแนะนําผูซื้อ ใหผูซื้อในลักษณะเชนเดียวกับแนวปฏิบัติของกฎหมาย

ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใหเอกสารคําแนะนําผูซื้อเป็นสวนหนึ่งของสัญญาเพื่อใชเป็นหลักฐานในการฟูองรองบังคับคดีตอไป 
 
2.กําหนดใหการประกอบธุรกิจซื้อขายรถยนต์ใชแลวเป็นธุรกิจที่ควบคุมฉลาก 
3.ควรสนับสนุนองค์กรอิสระภาคเอกชนใหมีบทบาทในการสงเสริมการปูองสิทธิของผูบริโภคเกี่ยวกับรถยนต์ใชแลว 
4.องค์กรอิสระภาคเอกชนควรจัดทําหนังสือมาตรฐานราคากลางของรถยนต์ใชแลว 

 
คําสําคัญ: กฎหมายในการคุมครองผูซื้อรถยนต์, ผูประกอบการจําหนายรถยนต์ใชแลว, ความชํารุดบกพรอง 

                                                           
1 อาจารย์ประจําหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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Abstract 
  This thesis explores legal  issues on defect and eviction of used cars with respect to Sale 
contracts.The laws  governing the issues are the Civil and Commercial Code regarding  juristic acts, contracts, 
sale, and the Unfair Contract Act 1997; and the Consumer Protection Act 1979 with the 1998 amendment. 
According to this research, the laws do not provide adequate protection for consumers. 
 Apparently, after examining the U.S. laws in this area that persons conducting used cars business in 
the U.S. shall provide a document call ‛Buyers  Guide“ for buyers. 
 The Buyer  Gide shall have the following essentials: Firstly, it shall provide information of used car in 
including vehicle make, model manufacturing year, serial number of engine and  chassis, Secondly; it shall 
provide the details of seller’ warranty. Thirdly, stating the scope of services. Lastly, it must provide  name and 
address of entrepreneurs. 
 This  thesis proposes that the following legal measures to be practiced as consumer protection in 
such a way the U.S. law conducts. 
  1.  Business on selling used car shall be governed by the rules under the Consumer Protection Law 
1979 with the 1998 amendment which include: 
  1.1 Entrepreneurs  shall entitle licenses of used cars before  distribution. 

1.2 Entrepreneur  in the  used car business shall issue buyers warranties. 
1.3  Entrepreneur shall be liable for false mileage changes. 

                     1.4 Buyers Guide shall be provide for buyers in the same manner as the U.S. laws requires . All 
Buyer Guide document shall be deemed as a part of contract and can be used as evident. 
 2.Business on selling used cars shall be a label controlled business 
 3.Non-government organization should play role on promoting consumer protection. 
 4.The non-governmental  organization  should set up standard price of used cars. 
 
Keywords: Legal to protect car buyer, a used car sales, a defective goods dealer   
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บทนํา 
     ปัจจุบัน ‛รถยนต์“ เป็นทรัพย์สินอยางหนึ่งและถือไดวาเป็นปัจจัย 5 ที่มีความสําคัญและจําเป็นสําหรับมนุษย์ ทั้งในการเดินทาง
และขนสงสิ่งของ รวมถึงเป็นเครื่องมือในการทํามาหาเลี้ยงชีพ การติดตอทางการคามีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ มนุษย์ก็ตองการ
ความสะดวกรวดเร็วในการตดิตอ ไมวาจะเป็นรถบรรทุก (Truck) รถกระบะ(Pick-up)รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) 
ผูบริโภคมีความตองการใชรถยนต์มากข้ึน และสงผลใหตลาดของรถยนต์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปดวย แตก็ไมไดหมายความวา
ทุกครอบครัว หรือ ทุกคนในสังคมจะสามารถซื้อรถยนต์ใหมไดทุกครอบครัว เนื่องจาก ความจําเป็นของการใชรถยนต์นั้นยอม
แตกตางกันออกไปตามฐานะความเป็นอยูทางดานเศรษฐกิจและสังคมของตนเอง แตดวยรายไดของแตละบุคคลมีไมเทากันและ
รายไดคอนขางจํากัดไมเพียงพอที่จะซื้อรถยนต์ใหม (ปูายแดง) ดังนั้น บุคคลที่มีความจําเป็นตองใชรถยนต์ จึงหันมาเลือกซื้อ ‛ 
รถยนต์ใชแลว “ แทน เนื่องจาก รถยนต์ใชแลว มีราคาถูกกวา ซึ่งมีหลายรุนใหเลือกตามความตองการดานการนําไปใชงานให
เหมาะสมกับการดําเนินชีวิต และอยูในกําลังที่ผูซื้อระดับกลางสามารถจายได จึงทําใหประหยัดคาใชจาย จึ งทําใหครอบครัวตางๆ 
สามารถครอบครองรถยนต์เป็นเจาของได เมื่อปริมาณความตองการมีรถยนต์เพิ่มมากขึ้น จึงสงผลใหธุรกิจจําหนายรถยนต์ใชแลว
เกิดขึ้นตามสภาวะความตองการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และทําใหผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนต์ใชแลวมีการแขงขันเพิ่มสูงขึ้น 
แตในขณะเดียวกันผูบริโภคที่ตองประสบปัญหาในกรณีซื้อรถยนต์ จากผูประกอบการจําหนายรถยนต์ใชแลว พบความชํารุด
บกพรองของเครื่องยนต์ สภาพของตัวรถยนต์ จะเห็นไดวา รถยนต์ใชแลวที่ผลิตและจําหนายในทองตลาด ในปัจจุบันนั้น ผูบริโภคที่
ซื้อมีความเสี่ยงที่จะไดรับความไมพึงพอใจ กับการใชรถยนต์ใชแลว ที่มีความชํารุดบกพรอง ที่ไมอาจตรวจพบไดเองในขณะซื้อ 
เนื่องจาก รถยนต์ใชแลว จะมีสวนประกอบตางๆ มากมาย ซึ่งสวนประกอบเหลานั้นจะทําการผลิตแบบแยกสวนแลวจึงนํามา
ประกอบรวมกัน ซึ่งอาศัยกระบวนการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่มีวิธีการผลิตที่ซับซอน มาใชในการผลิต ทําให
ผูบริโภคไมสามารถท่ีจะหยั่งรูขอเท็จจริงของ รถยนต์ใชแลวไดทั้งหมด และความชํารุดบกพรอง ดังกลาว มักจะถูกพบเมื่อมีการนํา
รถยนต์ใชแลวไปใชงาน จึงเป็นปัญหาการชํารุดบกพรอง เมื่อซื้อไปแลวตองนําไปซอมภายหลัง ดังนั้น จึงเป็นไปไมไดเลยที่ผูบริโภค
จะตรวจสอบพบความชํารุดบกพรองไดตนเอง ซึ่งจะผิดกับ ผูประกอบการธุรกิจจําหนายรถยนต์ใชแลวจะเป็นผูรูถึงขอเท็จจริงที่
เกี่ยวกับ รถยนต์คันที่ขายนั้นเป็นอยางดี  ถือเป็นขอเสียเปรียบของผูบริโภค เป็นเหตุทําใหหลักเกณฑ์ที่เคยถือวายุติธรรมหรือเป็น
ธรรมขาดความยุติธรรมเป็นธรรมรวมถึงขาดความรับผิดชอบของผูประกอบการจําหนายรถยนต์ใชแลวทําใหภาระตกอยูแกผูซื้อ 
นั่นเอง และตามปกติผูผลิต (Manfacturer) หรือผูจําหนาย (Dealer) รถยนต์มักจะไมรับผิดชอบในความชํารุดบกพรอง ดังกลาว 
ทั้งนี้ ผูบริโภคตองประสบปัญหาจากการซื้อรถยนต์ใชแลวจากผูประกอบการจําหนายรถยนต์ยนต์ใชแลว ดังตอไปนี้ 

1.ปัญหาความชํารุดบกพรอง ที่ซื้อจากผูประกอบธุรกิจจําหนายรถยนต์ใชแลว มีความชํารุดบกพรองที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพอันเกิดจากการใชงานตามปกติไดแก ความเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์ ความเสื่อมสภาพของเครื่องยนต์ หรือความ
เสื่อมสภาพท่ีเกี่ยวของกับตัวถังของรถยนต์ใชแลว เชนมี สภาพผุ กรอน สําหรับรถยนต์ใชแลว มักจะประสบปัญหา มากกวา แต
ในกรณีของรถยนต์ใชแลว จะขึ้นอยูกับผูประกอบการธุรกิจจําหนายรถยนต์ใชแลว แตละรายวาจะมีระบบประกันสินคาหรือไม 
 2. ผูประกอบการธุรกิจซื้อขายรถยนต์ใชแลวบางแหงไดทําการตกแตง แกไข สภาพรถยนต์ไมวาจะเป็นตัวถังรถยนต์ หรือ
เครื่องยนต์จนดูไมเหลือสภาพเดิม มีสีสันสดใสทําใหรถยนต์อยูในสภาพที่ดูเหมือนใหมมาก ดึงดูดใจผูซื้อ ผูซื้อไมสามารถที่จะหยั่ งรู
ขอมูลทั้งหมดอีกทั้งผูประกอบการธุรกิจจําหนายรถยนต์ใชแลวหรือผูขายบางรายใชกลอุบายในการขายดวยกลวิธีตางๆหรือปกปิด
ความจริงของสภาพรถยนต์ที่ควรบอกใหแกผูซื้อรูเพราะผูขายกลัววาถาหากบอกความจริงไปจะทําใหผูซื้อไมซื้อรถ ดังนั้น จึงทําให
ขอมูลที่ ผูซื้อไดรับมาจาก ผูขาย คือ รถยนต์คันนี้อยูในสภาพดีมาก ไมเคยผานการชนมากอนแตในความจริงแลวรถยนต์คันนั้น อาจ
ไดรับการชนมาแลว  

3. ผูขายอาจจะรับซื้อรถยนต์หรือซากรถยนต์คันนั้นในราคาที่ถูกมาก แตหลังจากท่ีทําการซอมแซมตัวรถยนต์แลวก็นํามา
ตั้งราคาขายที่แพงเกินจาก สภาพความเป็นจริงของตัวรถยนต์ และผูบริโภคไมสามารถที่จะทราบไดถึงความชํารุดบกพรองของ
รถยนต์ใชแลว เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแลวผูบริโภคที่ซื้อรถยนต์ใชแลวไมสามารถเรียกรองใหผูประกอบธุรกิจซื้อขายรถยนต์ตองรับผิด
ในความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นตอรถยนต์ใชแลว เพราะสวนใหญจะเกิดจากขอตกลงในสัญญาที่ ผูซื้อ และ ผูขายไดตกลงทําไวหรือ
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กรณีคูสัญญาปลอยใหขอตกลงในเรื่องความชํารุดบกพรองเป็นไปโดยผลของกฎหมายซึ่งยากแกการฟูองรองบังคับคดีใหผูประกอบ
ธุรกิจซื้อขายรถยนต์ใชแลวตองรับผิด  
 4. ความชํารุดบกพรองที่เกี่ยวกับการปรับแตงเลขไมล์ใหผิดไปจากความเป็นจริง เป็นวิธีการหนึ่งของผูประ กอบธุรกิจ
ซื้อขายรถยนต์ใชแลวบางราย โดยแกไขจํานวนตัวเลขไมลท์ี่ปรากฏในหนาปัดรถยนต์ใหมีจํานวนเลขไมล์นอยลงกวาความเป็นจริง3

เป็นจูงใจใหผูบริโภคหลงเชื่อวารถยนต์ดังกลาวไดมีการใชงานมานอย เมื่อผูบริโภคบางรายหลงเช่ือจึงตัดสินใจซื้อรถยนต์ไปใช จึง
มารูทีหลังวารถยนต์คันดังกลาวไดผานการใชงานมานานพอสมควรเนื่องจากประสิทธิภาพของการทํางานของเครื่องยนต์ไมมี
ประสิทธิภาพ เมื่อเทียบกับจํานวนเลขไมล์ที่ปรากฏในหนาปัด  

5.ผูประกอบธุรกิจรถยนต์ตกแตงซอมแซมปกปิดอําพรางรถยนต์ที่มีความชํารุดบกพรอง ทั้งสภาพของเครื่องยนต์ หรือ 
สวนประกอบของเครื่องยนต์ที่ไดมาจากการโจรกรรมแลวนํามาสวมปูายทะเบียนเดิม หรือตัดช้ินสวนแลวตอกหมายเลขตัวถังซึ่งอยู
สวนลางใหมีหมายเลขใหมใหมีหมายเลขตรงกับหมายเลขในสมุดคูมือจดทะเบียนประจํารถยนต์ที่กรมการขนสงออกใหซึ่งเป็นการ
ปกปิดใหผูบริโภคหลงเช่ือทําการไปซื้อโดยผูประกอบธุรกิจจะเซ็นในใบโอนทางทะเบียนในฐานะผูโอนและสงมอบใหผูซื้อไป
ดําเนินการโอนทะเบียนเปลี่ยนเจาของ บางรายผูบริโภคไมสามารถดําเนินการจดทะเบียนโอนเปลี่ยนช่ือเป็นเจาของได เนื่องจากไม
ผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่ของกรมการขนสงทางบก ฯลฯ 

6. ความชํารุดบกพรองของรถยนต์ใชแลว ที่เกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดที่เครื่องยนต์หรือสวนประกอบของ
เครื่องยนต์ ทําใหการทํางานของเครื่องยนต์ไมสามารถทํางานไดตามปกติ เชน เครื่องยนต์มีเสียงดังกวาผิดปกติ เครื่องยนต์มีความ
รอนขึ้น สูงผิดปกติ หรือเครื่องยนต์เดินไมเป็นปกติและนอกจากนั้นอาจเกิดที่ตัวถังรถยนต์ หรือสวนประกอบของตัวถังรถยนต์ 
ไดแก รถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุอยางรุนแรง จนทําใหโครงสรางตัวถังในสวนสําคัญของตัวรถยนต์ผิดไปจากเดิม ซึ่งทําใหการทรงตัวของ
รถยนต์ใชแลวเสียการทรงตัว  หรือเสียศูนย์ เชน รถยนต์เมื่อวิ่งไปแลวตัวถังจะมีอาการสั่น 

7. ผูประกอบการธุรกิจขาดความรับผิดชอบในการคุมครองสิทธิของผูบริโภค จึงทําใหภาระทั้งหมดตกแกผูซื้อ เป็นเพราะ
รถยนต์ใชแลวบางคันเมื่อผูซื้อรถยนต์ไปแลวและเกิดปัญหาขึ้นผูซื้อก็ไมสามารถท่ีจะเรียกรองใหผูประกอบการธุรกิจจําหนายรถยนต์
ใชแลวตองรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นจากตัวรถยนต์ใชแลวนั้นได 

ทั้งนี้ กฎหมายที่ใชบังคับประกอบกันอยูใน เรื่องซื้อขายรถยนต์ใชแลวคือ นิติกรรมสัญญาและเอกเทศสัญญาวาดวย ซื้อ
ขาย กลาวคือ กฎหมายเคารพ ความศักดิ์สิทธิของเจตนาและยอมใหตกลงไดตราบเทาที่ขอตกลงนั้นไมขัดตอความสงบเรียบรอย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไมพนวิสัยและไมขัดตอกฎหมาย หรือ แมจะขัดตอกฎหมาย แตถากฎหมาย นั้น มิใชกฎหมาย
เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนแลวเพียงแตขัดตอกฎหมายเชนวานั้นก็ไมทําใหขอตกลงนั้นเสียไป ใน
กรณี ที่ซื้อรถยนต์ใชแลว เกิดมีความชํารุดบกพรองเกิดขึ้น ผูขายจะตองรับผิดก็ตอเมื่อในกรณีที่ทรัพย์สินชํารุดเสียหายจนเป็นให
เสื่อมราคา หรือเสื่อมความเหมาะสมแกประโยชน์อันมุงจะใชเป็นปกติตามวิสัย ของการใชทรัพย์สินหรือตามขอกําหนดในสัญญา 
ทั้งนี้ ไมวาผูขายนั้นรูอยูแลวหรือไมรูวามีความชํารุดบกพรองอยูก็ตาม เป็นความรับผิดของผูขาย ผูขายควรตองตรวจตราดูวา
ทรัพย์สินของตนมีคุณภาพดีเหมาะสมแกการใชสอยหรือไม แตมีบทบัญญัติยกเวนความรับผิดของผูขายไววาหากเกิดกรณี 
ดังตอไปนี้ ผูขายศาสตราจารย์ประพนธ์ ศาตะมาน, ศาสตราจารย์ไพจิตร์  ปุญญญพันธุ์, พ.ศ.2500.ไมจําตองรับผิดในความชํารุด
บกพรอง คือถาผูซื้อไดรูอยู แลวแตในเวลาซื้อขายวามีความชํารุดบกพรองหรือควรจะไดรู เชนนั้นหากไดใชความระมัดระวังอันพึง
คาดหมายไดแตวิญญูชน หมายความวา หากผูซื้อไดมีโอกาสตรวจตราทรัพยส์ินจนมองเห็นสภาพความชํารุดบกพรองแลว หรืออยาง
นอยที่สุดก็ควรจะเห็นได ผูซื้อควรจะตองรับผิดซึ่งเจตนารมณ์ของขอยกเวนความรับผิดของผูขายนี้คือตองการลงโทษผูซื้อตามหลัก
ที่วา ‛ผูซื้อตองระวัง“ ซึ่งจะเห็นไดวากฎหมายแพง มีหลักเกณฑ์ที่กําหนดความสัมพันธ์ระหวางเอกชนตอเอกชนดวยกัน โดยถือวา
ทั้งสองฝุายตางอยูในฐานะที่เทาเทียมกันทั้งในดานอํานาจตอรองและความสามารถในการไตตรองกอนทําขอผูกพันกัน แตทั้งนี้
รถยนต์ใชแลวที่ขายกันนั้นมีวิธีการผลิตแบบสลับซับซอน ผูบริโภคไมอยูในฐานะที่จะหยั่งรูขอเท็จจริงของรถยนต์ไดทั้งหมดเพื่อ
ตัดสินใจเขาทําสัญญาซื้อขาย ผิดกับผูขายเป็นผูรูถึงขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับรถยนต์คันที่ขายนั้น เป็นเหตุทําใหหลักเกณฑ์ที่เคยถื อวา
ยุติธรรมหรือเป็นธรรมขาดความเป็นธรรม ทําใหภาระตกอยูแกผูซื้อหรือผูบริโภค วิษณุ เครืองาม, คําอธิบายประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยนให พิมพ์ครั้งท่ี 8 ( กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ,2542) หนา 217-240.  
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 หากพิเคราะห์ถึงกฎหมายที่ใหความคุมครองถึงสิทธิที่ผูซื้อรถยนต์ใชแลวจะไดรับความคุมครองในฐานะผูบริโภคคือ
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และ(ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2541 มีความมุงหมายในการคุมครองผูบริโภค 
เนื่องมาจากวาปัจจุบันความเป็นอยูของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในรูปลักษณะและสวนประกอบของสินคา ความระมัดระวังใน
ระดับวิญญูชนทั่วไปในการซื้อสินคามาบริโภคไมสามารถชวยใหผูซื้อปูองกันตนเองใหพนจากความเสียหายในการบริโภคได 1จึง
กอใหเกิดแนวคิดใหมวา ความเสียหายอันเกิดจากทรัพย์สนิท่ีบริโภคกันนี้ ควรไดรับการเยียวยาโดยอาศัยหลักกฎหมายลักษณะอื่นท่ี
เปิดชองใหคูกรณีไดชดใชความเสียหายใหไดการชดใชความเสียหายใหไดรับความยุติธรรมมากขึ้น มาตรการทางกฎหมายในเรื่อง
การคุมครองผูบริโภคนี้ มีหลายรูปแบบสุดแทแตละระบบของกฎหมายประเทศใดเป็นไปในรูปแบบใด โดยประเทศไทยไดมีความ
เคลื่อนไหวในทางกฎหมายเพื่อคุมครองผูบริโภคในประเทศไทย เป็นรูปแบบของการออกกฎหมายเฉพาะซึ่ง  มีหลักการ ของ
วิธีดําเนินการจะแตกตางกับกฎหมายตางๆที่เคยใชบังคับอยูกอนในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์3 คือพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูบริโภค พ.ศ. 2522 และ(ฉบับแกไขเพิ่มเติม) การใชมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุมครองผูบริโภคสิ่งสําคัญในการกําหนดมาตรการ
เพื่อคุมครองผูบริโภคคือ การใหความหมายคําวา ‛ ผูบริโภค “ เพื่อกําหนดขอบเขตวา การคุมครองสิทธิจะคงมีอยูเฉพาะกรณีเป็น
ผูบริโภค เทานั้น4ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคไดใหคํานิยามคําวาบริโภคไวในมาตรา 3จากคํานิยามแสดงใหเห็นวา กฎหมาย
คุมครองผูบริโภคฉบับนี้มุงคุมครองบุคคลผูอยูในฐานะผูเชาซื้อ ผูซื้อ ผูเชาซื้อ ผูรับบริการโดยเสียคาตอบแทนและหมายความรวมถึง
ผูใชสินคาหรือผูไดรับบริการจากผูประกอบธุรกิจโดยชอบแมมิไดเสียคาตอบแทน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ มาตรา 473 
บัญญัติวา ผูขายไมตองรับผิดในกรณีดังจะกลาวตอไปนี้คือ (1) ถาผูซื้อไดรูอยูแลวแตในเวลาซื้อขายวามีความชํารุดบกพรอง ห รือ
ควรจะไดรูเชนนั้น หากไดใชความระมัดระวังอันพึงคาดหมายไดแตวิญญูชน“ 

นอกจากน้ี กฎหมายคุมครองผูบริโภค ไดกําหนดสิทธิของผูบริโภคที่จะไดรับความคุมครองไวในมาตรา 4  มี 5 ประการ  
 1. สิทธิที่จะไดรับขาวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกตองและเพียงพอเกี่ยวกับสินคาหรือบริการ 
 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินคาหรือบริการ 

3.สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยจากการใชสินคาหรือบริการ 
 4. สิทธิที่จะไดรับความเป็นธรรมในสัญญา 

5.สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย 
สิทธิทั้ง 5 ขอ นี้ เป็นสิทธิที่ผูอยูในฐานะผูบริโภค เทานั้นท่ีไดรับการคุมครองให ดังนั้นจึงตองพิจารณากอนวาเป็นผูบริโภค

ตามความหมายของพระราชบัญญัติฉบับนี้ หรือไม ถาหาก วาไมเป็น คือไมอยูในความหมายของคําวา ‛ผูบริโภค“ ก็ไมอาจจะใช
สิทธิ หรือ เรียกรองใหมีการบังคับตามสิทธิตามพระราชบัญญัตินี้ได จากปัญหาที่ผูบริโภคซื้อรถยนต์ใชแลวตองประสบคือ การที่
ผูขายหรือผูประกอบการธุรกิจจําหนายรถยนต์ใชแลว หรือผูขาย บางรายใช กลอุบายในการขายดวยกลวิธีตางๆหรือปกปิดความ
จริงของ สภาพรถยนต์ ที่ควรบอกใหแกผูซื้อรู เพราะผูขายกลัววาถาหากบอกความจริงไปจะทําใหผูซื้อไมซื้อรถยนต์นั้นเลย 
พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522 และ(ฉบับแกไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2541 นั้น จะเห็นไดวา พระราชบัญญัติ  ดังกลาว มี
บทบัญญัติใหความคุมครองผูบริโภคที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรถยนต์ไว 3 ประการ เทานั้น คือ สุษม พัฒนะศิริ การคุมครอง
ผูบริโภคและการประกันคุณภาพสินคา (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2543) หนา 177.  
  (1) คุมครองดานโฆษณา  
  (2) คุมครองดานฉลาก  
  (3) คุมครองดานสัญญา  

ดังนั้น ในสวนที่เป็นบทกําหนดโทษ จึงมีบทบัญญัติเฉพาะกรณีฝุาฝืนบทบัญญัติในการคุมครองทั้ง 3 ประการนี้ เพื่อเป็น
การแกไขปัญหาและปูองกันมิใหผูซื้อถูกเอารัดเอาเปรียบในการทําสัญญา กับผูประกอบธุรกิจ โดยสัญญาที่ผูประกอบธุรกิจทํากับ
ผูบริโภคตองมีลักษณะดังตอไปนี้คือ 

 (1) ใชขอสัญญาที่จําเป็นซึ่งหากมิไดใชขอสัญญาเชนน้ันจะทําใหผูบริโภคเสียเปรียบผูประกอบธุรกิจเกินสมควร 
 (2) หามใชขอสัญญาที่ไมเป็นธรรมตอผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจตองใชขอสัญญาตามที่กฎหมายกําหนด 
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ทั้งนี้ หาก ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาแลว จะเห็นไดวามีกฎเกณฑ์ในการใหความคุมครอง
ผูบริโภคเกี่ยวกับรถยนต์ใชแลวโดยมีองค์กรที่ใหความคุมครองผูบริโภคเรียกวา The Federal Trade Commission (FTC) จัดตั้ง
ขึ้นตาม Federal Trade CommissionAct 1914 มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการกระทําการคาที่ไมเป็นธรรม หรือ
การหลอกลวง (Unfair or Deceptive Acts or Trade Commission (FTC) ไดออกกฎเกณฑ์ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจรถยนต์
ใชแลว เป็นภาษาพูดเรียกวา ‛A Dealer’s to the Used Car Rule“ เป็นขอกําหนดใหตัวแทนขายรถยนต์จะตองทําการปิด
ประกาศขอมูลสําคัญที่ตองแจงใหผูซื้อทราบไวใน ‛ Buyers Guide “ และจะตองติดไวที่รถยนต์ใชแลวในคันที่นํามาเสนอขาย 
กฎเกณฑ์ น้ีจะชวยใหผูบริโภค พิเคราะห์ถึงขอมูลเกี่ยวกับกรณีผูที่จะตองรับผิดชอบสําหรับ การซอมแซม เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นไม
เป็นไปตามที่ไดตกลงกันไว ถือวาเป็นการแบงเบาภาระของผูซื้อในการตัดสินใจที่จะซื้อรถยนต์ใชแลว  

จากกรณีตามขอกําหนด ‛A Dealer’s to the Used Car Rule“ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย แลวจะเห็นไดวาประเทศไทยยังไมมีมาตรการใดจากหนวยงานที่ใหความคุมครองผูบริโภคในสวนของการประกอบ
ธุรกิจรถยนต์ใชแลวอยางแทจริงและประเทศสหรัฐอเมริกา มีกฎหมายคุมครองผูบริโภครถยนต์ทั้งรถยนต์ใหมและรถยนต์เกาที่มี
ความชํารุดบกพรอง จากปัญหา ดังกลาว จึงทําใหผูวิจัย สนใจ ศึกษาเรื่องมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูซื้อรถยนต์จาก
ผูประกอบการจําหนายรถยนต์ใชแลว ศึกษากรณีที่มีความชํารุดบกพรองในประเทศไทย เพื่อศึกษา วิเคราะห์รูปแบบ มาตรการทาง
กฎหมาย และแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย รวมถึงวิธีการบังคับใชกฎหมายของตางประเทศ เปรียบเทียบกันกฎหมายของประเทศ
ไทยวาจะสามารถนํามาปรับบังคับใชใหเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยไดมากนอยเพียงใด ใหความรับผิดของผูประกอบการธุรกิจ
จําหนายรถยนต์ใชแลว นั้น มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีจะชวยในการแกปัญหารับผิดชอบตอสังคมในดานการคุมครองผูบริโภค ดาน
การเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของผูบริโภค ซึ่งแนวทางการดําเนินธุรกิจของผูประกอบธุรกิจ น้ันจะทําเพียงแค 
ลด แลก แจก แถม นั้นไมเพียงพอตอความตองการของผูบริโภคเพราะ ปัจจุบันนี้ผูบริโภคตองการที่จะไดรับการคุมครอง และการ
รับผิดชอบจากการใชสินคาที่ซื้อไปใชงาน รวมถึงหลักการประกันคุณภาพสินคาโดยศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการบังคับใชกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพื่อศึกษามาตรการตางๆทางกฎหมายวาคุมครองผูบริโภครถยนต์ใชแลวอยางไร 

2 เพื่อศึกษาขอบเขตกฎหมายที่เกี่ยวของในการประกอบธุรกิจรถยนต์ใชแลวตามประมวลกฎหมายแพงพาณิชย์วาดวย
เรื่องนิติกรรมสัญญา และเอกเทศสัญญาวาดวยซื้อขายรวมถึงพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติวาดวย
ขอสัญญาที่ไมเป็นธรรม พ.ศ.2540ประกาศคณะกรรมการวาดวยสัญญา เรื่องใหธุรกิจและรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุม
สัญญา พ.ศ.2543 และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูบริโภคในการประกอบธุรกิจรถยนต์ใชแลว เปรียบเทียบ
กฎหมายของประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา 

3. เพื่อศึกษาปัญหาขอกฎหมายในการควบคุมธุรกิจรถยนต์ใชแลววามีเพียงใดและสามารถคุมครองผูบริโภคในการ
ประกอบธุรกิจรถยนต์ใชแลว 

4. เพื่อศึกษาและคนควาหามาตรการแกไขปัญหา ขอขัดของ และอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับกฎหมายประเทศไทยในปัจจุบัน
ที่เกี่ยวของกับการคุมครองผูซื้อรถยนต์ใชแลวที่มีความชํารุดบกพรองใหมีความเหมาะสม 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 

ประเทศไทยยังไมมีมาตรการทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจและการใหความคุมครองผูบริโภครถยนต์ใชแลว กรณี
ที่มีความชํารุดบกพรองไวเป็นการเฉพาะ และจะเห็นไดวาบทกฎหมายที่บังคับใชอยูนั้นก็ไมสามารถใหความคุมครองผูบริโภคใช
แลวไดอยางเพียงพอ เนื่องจาก ปัจจุบัน นั้น มีการแยกกฎหมายออกจากกันคนละฉบับ จึงทําใหมีความเขาใจในกฎหมายไม
ชัดเจน  ดังนั้น เห็นควรศึกษาเพื่อการนํากฎหมายที่บัญญัติไวมาปรับใช เพื่อหาทางคุมครองผูซื้อรถยนต์ใชแลวที่สุจริต ใน
ขณะเดียวกันก็ควร กําหนดความรับผิดใหแกผูประกอบการรถยนต์ใชแลวในลักษณะที่ เอาเปรียบผูซื้อ โดยกําหนดใหการ
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ประกอบธุรกิจซื้อขายรถยนต์ใชแลวเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาควรมีคณะกรรมการใหความคุมครอง(สคบ) ดานการโฆษณา การ
คุมครองทางดานฉลาก และการคุมครองทางดานสัญญา  โดยกําหนดกฎเกณฑ์ใหผูประกอบธุรกิจรถยนต์ใชแลวมีหนาที่ตอง
เปิดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวกับรถยนต์ใชแลวที่ขายใหผูบริโภคทราบ จึงจะทําใหเกิดความเป็นธรรมแกผูบริโภคมากยิ่งขึ้น  

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 วิจัยฉบับน้ีจะศึกษากฎหมายที่ใชบังคับตอการประกอบธุรกิจรถยนต์ใชแลววาเป็นอยางไร มีบทบัญญัติของกฎหมายหรือ
หลักเกณฑ์ที่ใชบังคับตอการประกอบธุรกิจรถยนต์ใชแลวนั้น สามารถใหความคุมครองผูบริโภคไดเพียงใด ประเทศไทยในปัจจุบัน มี
หนวยงานใดบางที่เกี่ยวของ รวมทั้งการใหคําจํากัดความของคําวาชํารุดบกพรองของประเทศไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกกันวา  กฎหมาย เลมอนลอว์ (Lemon Law) และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของอันไดแก
ประมวลกฎหมายแมแบบทางพาณิชย์ (The Uniform Commercial Code)(The  Uniform Commercial Improvement 
Warranty Act 1975) 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 วิจัยฉบับน้ีดําเนินการศึกษาคนควาและวิจัยในเชิงเอกสาร (Documentary Research)ซึ่งไดศึกษาคนควาจากเอกสาร
ภาษาไทย และภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของไมวาจะเป็นบทบัญญัติกฎหมายตางๆที่เกี่ยวของ คําอธิบาย หนังสือ บทความทาง
วิชาการของประเทศสหรัฐอเมริกา  รายงานการวิจัยขอคิดเห็นตางๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมายคุมครองผูซื้อรถยนต์ใช แลวซึ่งได
รวบรวมขอมูลจากเอกสารดังกลาวนํามาวิเคราะห์หาขอสรุปโดยรวบรวมเป็นการเขียนในเชิงบรรยายและพรรณนาโวหาร 
  
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใหทราบถึงมาตรการตางๆทางกฎหมายที่ใชบังคับในการประกอบธุรกิจรถยนต์ใชแลววาคุมครองผูบริโภครถยนต์
ใชแลวอยางไร 

2.  เพื่อใหทราบถึงสภาพปัญหาและขอขัดของในการปฏิบัติบังคับใชกฎหมายเพื่อใหเกิดความเป็นธรรมและคุมครอง
สิทธิของผูบริโภคถึงเรื่องที่ขัดของจากการบัญญัติกฎหมายและรวมถึงวิธีการปฏิบัติ 

3. เพื่อใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการใหความคุมครองแกผูซื้อรถยนต์ใชแลวที่มีความชํารุดบกพรองของ
ประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา 

4. เพื่อใหทราบแนวทางในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการบังคับใชกฎหมายใหมีประสิทธิภาพเหมาะสม รวมทั้ง
เสนอแนะแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดสําหรับผูบริโภค 
 
ข้อเสนอแนะ 

1 กําหนดใหผูประกอบธุรกิจตองรับผิดในกรณีมีการแกไขปรับแตงตัวเลขไมล์ การปรับแตงเลขไมล์ใหผิดไปจากความเป็น
จริง ในการนี้ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะวา ควรกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบใหผูประกอบธุรกิจตองปฏิบัติ คือ รถยนต์ที่ใชแลวทุก
คันท่ีผูประกอบธุรกิจนํามาขาย ผูประกอบธุรกิจรถยนต์ใชแลวตองมีการตรวจสอบเลขไมล์และรับประกันวาเป็นเลขไมล์ที่สามารถ
ใชงานไดตามปกติและถูกตองปราศจากการปรับแตงเลขไมล์ใหผิดไปจากความจริง หากการรับประกันดังกลาวไมเป็นไปตามที่ได
รับประกันไวจริงผูประกอบธุรกิจยอมใหปรับได 

2.ใหผูประกอบธุรกิจออกเอกสารคําแนะนําผูซื้อในลักษณะเชนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยให
เอกสารคําแนะนําผูซื้อเป็นสวนหนึ่งของสัญญาเพื่อใชเป็นหลักฐานในการฟูองรองบังคับคดีตอไป 
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กฎหมายกับการจัดการแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาในอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
Laws of Management of Myanmar Nationality Migrant Labour  

in Mae Sot District, Tak Province 
 

สมพร  สุรมีิตร1, ภูวดล  ดําสนิท2  
Somporn  Sureemith  , Phuvadol  Dumsanith  

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง การจัดการแรงงานขามชาติสัญชาติเมียนมาในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.)  ศึกษา
สาเหตุหรือความจําเป็นในการใชแรงงานสัญชาติเมียนมาของผูประกอบการในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 2.)ศึกษากระบวนการ
เคลื่อนยายแรงงานสัญชาติเมียนมาเพื่อเขามาทํางานในพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 3.)  ศึกษาสภาพการจางงานและสิทธิ
แรงงานที่แรงงานสัญชาติเมียนมาในอําเภอแมสอด จังหวัดตากไดรับ 4.)ศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการจัดการแรงงานตางดาวที่
เหมาะสมสําหรับในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ซึ่งใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยวิธีการศึกษาเชิง
ปริมาณนําและใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแก แรงงานสัญชาติเมียนมาจํานวน 391 ทาน 
นายจางหรือเจาของสถานประกอบการจํานวน 10 ทานและเจาหนาท่ีรัฐจํานวน 5 ทาน ผลการศึกษาพบวา  

1) สาเหตุหรือความจําเป็นในการใชแรงงานสัญชาติเมียนมาของผูประกอบการในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เกิดจากการ
ขาดแคลนแรงงานในพื้นที่  โดยเฉพาะแรงงานไรฝีมือที่แรงงานไทยไมทําเนื่องจากเป็นงานที่สกปรก ยากและมีความเสี่ยง  
ประกอบกับแรงงานเมียนมามีความขยัน อดทน ไมเกี่ยงงานและมีความรับชอบในงานมากกวาแรงงานไทย 2)  กระบวนการ
เคลื่อนยายแรงงานสัญชาติเมียนมาเพื่อเขามาทํางานในพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก แรงงานเมียนมาสวนใหญตัดสินใจรวมกัน
ระหวางคนในครอบครัวและตัวแรงงานเอง โดยเดินทางมาทํางานคนเดียว โดยมีนายหนาจัดหางานนําพาเขามาหรือเดินทางเขามา
เอง  ดวยวิธีการผานดานช่ัวคราวหรือดานถาวรโดยใชใบผานดานช่ัวคราวและลักลอบอยูตอเพื่อทํางาน สาเหตุที่ ตัดสินใจออกมา
ทํางานเกิดจากสาเหตุดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  3) แรงงานสัญชาติเมียนมาในอําเภอแมสอด จังหวัดตากไดรับการ
ปฏิบัติตามสภาพการจางงานท่ีกฎหมายกําหนดไวในบางครั้งหรือไมสม่ําเสมอเทานั้นและไดรับการปฏิบัติตามสิทธิแรงงานขามชาติ
ไมสม่ําเสมอหรือบางครั้งเทานั้น  4) รูปแบบและวิธีการจัดการแรงงานตางดาวสําหรับในอําเภอแมสอด  จังหวัดตากที่เหมาะสม 
ควรมีการนําเขาแรงงานแบบไปเชา-เย็นกลับ และนําเขาตามฤดูกาล การอนุญาตใหนายจางนําพาลูกจางมาขึ้นทะเบียนเป็นแรงงาน
ที่ถูกกฎหมาย ควรกําหนดหลักเกณฑ์ใหมีการจํากัดพื้นที่ในการทํางานและระยะเวลาที่แรงงานสามารถเคลื่อนยายไปทํางานที่อื่น
หรือเปลี่ยนงานใหมในพ้ืนท่ีตางๆ ได และการอนุญาตใหแรงงานทํางานในภาคอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนได 

 
คําสําคัญ : กฎหมาย , แรงงานขามชาติ 
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Abstract 
The purposes of the study Management of Myanmar Nationality Migrant Labour in Mae Sot District, 

Tak Province were as followed 1.) to study the reasonsand necessity of using Myanmar nationality labour by 
entrepreneurs in Mae Sot District, Tak Province.  2.) To study the procedure Burmese Nationality Labour 
moved into work in Mae Sot District, Tak Province. 3.) To study the employment conditions and benefits that 
Burmese Nationality Labour in Mae Sot District get from the employers. 4.) To study the pattern and the 
method that suitable for Burmese Nationality Labour in Mae Sot District, which use Mixed Methods Research by 
using both quantitative and qualitative methods. The sample groups were 391 of Burmese Nationality Labours, 
10 employers or the owners of the shop and 5 staff from the Government Agency. The study found that  

1.) The reasons or necessity the shop owners in Mae Sot District use Burmese Nationality Labour were 
the lack of the labour in the area, especially for unskilled jobs which Thai labour would not do.  Combined with 
that BurmeseNationality Labour were diligent, patient, never haggle and highly responsible than Thai Labour.  2.) 
The procedure Burmese Nationality Labour moved into work in Mae Sot District, mostly they made decision 
together in the family and also the labour themselves.  There were Job Agencies who would bring them in or 
sometime they would come on their own by using temporary boarding pass and then stayed longer 
intentionally and illegally in order to work.  The reasons they wanted to work here because of economy, society 
and culture.  3.) Burmese Nationality Labour were not always get all the benefits in the Agreement on legitimate 
working conditions from the employers and sometimes they would not have all the Migrant Worker Rights. 4.) 
The pattern and the method that suitable for migrant workers would be allowing them to work during the day 
and send them back in the evening or hire them for seasonal factors. The employers should also register their 
employees as legal workers, establish the rules that specify the working areas and set the period when the workers 
could move to work somewhere else or change the job to different area. And allow the workers to work in an 
intensive industrial sector. 

 
Keyword; laws , Migrant Labour. 
 
บทนํา  

รัฐบาลไทยกําหนดนโยบายการจัดการแรงงานจาก 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐแหงสภาพเมียนมา สปป.ลาวและกัมพูชา
มาตั้งแตปี 2539 จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ.2558)  โดยการอนุญาตใหมีการนําแรงงานขามชาติที่ลักลอบเขาเมืองมาทํางาน มาขอ
ใบอนุญาตไดโดยมีเปูาหมาย คือ เพื่อแกไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการลักลอบเขามาทํางานอยางผิดกฎหมายของแรงงาน
ตางดาว  แตผลการแกไขปัญหาการลักลอบเขาเมืองและทํางานอยางผิดกฎหมายกลับไมสามารถบรรลุผลได  โดยเฉพาะในพื้นที่
ชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อนบานที่พบวา ยังมีปัญหาการลักลอบเขามาทํางานอยางผิดกฎหมายของแรงงานเนื่องจากการขาด
แคลนแรงงานในพื้นที่ ดังจะเห็นไดจากพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมาในอําเภอแมสอด จังหวัดตากกลาวคืออําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก เป็นพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาตลอดแนวชายแดนดานตะวันตก  ซึ่งถือวาเป็น
ชองทางการคาที่สําคัญระหวางไทยกับเมียนมาสงผลใหมีมติคณะรัฐมนตรีประกาศใหเป็นพื้นที่ในการจัดตั้งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แหงหนึ่ง สงผลใหอําเภอแมสอดมีความตองการใชแรงงานอยางมากในภาคอุตสาหกรรม แตปัจจุบันอําเภอแมสอดตองประสบ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนท่ีถึงรอยละ 30 ซึ่งถือวาเป็นจํานวนที่สูงเมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานที่อยูในพื้นที่(ชัยวัฒน์ วิทิต
ธรรมวงศ์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่12 กันยายน 2557) จึงมิอาจปฏิเสธไดวาการตองแกไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยการจาง
แรงงานสัญชาติเมียนมาที่สามารถเขามาทํางานในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอดไดดวยตนเองไดงาย สงผลใหจํานวนแรงงานตางดาวสัญชาติ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 375 
 

เมียนมาที่ลักลอบเขามาทํางานแบบผิดกฎหมายมีจํานวนมากกวาแรงงานตางดาวท่ีถูกกฎหมาย แสดงใหเห็นวาการดําเนินการตาม
มาตรการที่กําหนดไวในยุทธศาสตร์การแกไขปัญหาแรงงานตางดาวทั้งระบบที่ผานมายังไมสามารถแกไขปัญหาการลักลอบเขามา
ทํางานอยางผิดกฎหมายของแรงงานจากประเทศเมียนมาได อีกทั้งมาตรการที่ตองการใหมีการจัดระบบการทํางานแบบไปเชา-เย็น
กลับในบริเวณพื้นที่บริเวณชายแดนก็ยังไมสามารถทําไดเชนกัน เพราะแรงงานสัญชาติเมียนมาสวนใหญตองการเขามาพํานักอยูใน
ฝั่งประเทศไทย เพราะไมสามารถเดินทางไป-กลับได 

จากประเด็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก นํามาซึ่งปัญหาและผลกระทบในวงกวางซึ่ง
เกี่ยวกับการจัดการแรงงานตางดาว จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงกระบวนการเคลื่อนยายแรงงานสัญชาติเมยีนมาในพ้ืนท่ีอําเภอ
แมสอด จังหวัดตากวาเป็นอยางไร สภาพการจางงานและสิทธิของแรงงานสัญชาติเมยีนมาที่ไดรบัเป็นอยางไร อะไรบาง สาเหตุและ
ความจําเป็นในการใชแรงงานสัญชาติเมียนมาของผูประกอบการในอําเภอแมสอด ตลอดจนแนวทางการจัดการแรงงานตางดาวใน
อําเภอแมสอด จังหวัดตากท่ีเหมาะสม 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสาเหตุและความจําเป็นในการใชแรงงานสัญชาติเมียนมาของผูประกอบการในอําเภอ  แมสอด จังหวัดตาก 
 2. เพื่อศึกษากระบวนการเคลื่อนยายแรงงานสัญชาติเมียนมาเพื่อเขามาทํางานในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมแปลงเครื่องหมายทางการคา 
 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําใหทราบถึง แนวคิด ทฤษฎี กฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา 
 2. ทําใหทราบถึง กฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา ทั้งของตางประเทศ
และของประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาสภาพการจางงานและสิทธิแรงงานท่ีแรงงานสัญชาติเมียนมาในอําเภอแมสอด จังหวัดตากไดรับ 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาเกี่ยวกับ ประกอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกาศ คําสั่ง คําพิพากษาศาลฎีกา 
ที่เกี่ยวของกับการจัดการแรงงานขามชาติ 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การปูองกันอาชญากรรมโดยการบังคับใชกฎหมาย 
สํานักดั้งเดิม (Classical School) (กองเกียรติ  อภัยวงศ์.2546) เป็นสํานักที่ถือกําเนิดขึ้นมาในศตวรรษที่ 18 เพื่อจะ 

ตอตานกับความปุาเถื่อนและความไมแนนอนของระบบกฎหมายและการลงโทษในสมัยนั้น โดยสํานักน้ีไดเสนอแนวความคิดในการ
ปฏิรูปกฎหมายและการลงโทษใหเหมาะสมกับการกระทําผิดเพื่อใหเกิดความยุติธรรม จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูป
กฎหมายที่มีมนุษยธรรม และแนนอนมากยิ่งขึ้น แนวทางในการปูองกันอาชญากรรมที่เนนในเรื่องการใชกฎหมายและการลงโทษ 
เนื่องจากการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ หรือมีโทษที่ไมเหมาะสมกับการกระทําความผิด เพราะมนุษย์มีเจตจํานงอิสระ 
(Free will) คือ มีเหตุผลที่จะคิดไตรตรองถึงผลดีผลเสีย จากการกระทําของตน หากทําแลวคุมคาก็จะเลือกที่จะกระทํา แตหากไม
คุมคาก็จะไมกระทํา ดังนั้น หากการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพก็เทากับเป็นการใหโอกาสแกผูที่จะเลือกกระทําผิด เพราะ
โอกาสที่จะไดรับผลประโยชน์จากการกระทําผิดมีมากกวาโอกาสที่จะถูกจับกุมลงโทษ มนุษย์จงเลือกกระทําผิดโดยไมเกรงกลัวตอ
กฎหมาย ดังนั้น การปูองกันอาชญากรรมตามแนวทางนี้จึงตองทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพเพื่อใหมีผลในการขมขู
ยับยั้งใหคนท่ีคิดจะกระทําผิดเกิดความเกรงกลัว ไมกลาเสี่ยงที่จะกระทําผิดวิธีการที่จะทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ
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จะตองผานการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ไดแก ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์จะตองประสานงานกันในการที่จะทํา
ใหการบังคับใชกฎหมายมีความแนนอน รวดเร็ว เสมอภาคและมีโทษท่ีเหมาะสมซึ่งจะทําใหมีผลเป็นการขมขูยับยั้ง ใหคนเกิดความ
เกรงกลัวไมกลากระทําผิด ดังนั้น การมีโทษที่เหมาะสมสําหรับการบังคับใชกฎหมาย จึงถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุ ด ในการปูองกัน
ปราบปรามผูที่เป็นอาชญากรรมขามชาติ ผูกอการรายสากล หรือแก฿งอาชญากรตาง ๆ จึงมีความจําเป็นที่จะตองใชกฎหมาย
ควบคุม 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาในชวงระยะเวลาตั้งแตปีพ.ศ. 2557 ถึงปีพ.ศ.2558และศึกษาพื้นที่อําเภอแม สอด 
จังหวัดตาก โดยจะทําการศึกษาในสถานประกอบการประเภทเกษตรกรรม สิ่งทอและการ์เมนท์ กิจการกอสราง กิจการรานคาและ
การใหบริการตางๆ ที่มีการจางแรงงานสัญชาติเมียนมา และศึกษาในกลุมผูใหขอมูลที่เกี่ยวของกับแรงงานตางดาวในพื้นที่อําเภอ
แมสอด จังหวัดตาก ไดแก หัวหนาสวนงานแรงงานตางดาวจังหวัดตาก หัวหนาจัดหางานอําเภอแมสอด หัวหนาสวนงานตรวจคน
เขาเมือง ประธานหอการคา ประธานสภาอุตสาหกรรม ผูประกอบการในสถานประกอบการทั้ง 5 ประเภท รวมถึงตัวแทนแรงงาน
ตางดาวสัญชาติเมียนมาที่ทํางานในชวงระยะเวลาปี 2558 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผูวิจัยเลือกใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยประชากรกลุมเปูาหมายที่ใชในการศึกษา
ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก 1.)แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมาร์ซึ่งทํางานอยูในสถานประกอบการประเภทเกษตรกรรม สิ่งทอและ
การ์เมนท์ กิจการกอสราง กิจการรานคาและการใหบริการตางๆในพื้นที่อําเภอแมสอดรวมเป็นตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 391คน โดย
ใชวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณดวยแบบสอบถาม (Questionare) 2.)นายจางหรือเจาของสถานประกอบกิจการทั้ง 5 ประเภท
จํานวน 10 ทาน 3.)เจาหนาที่รัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับแรงงานตางดาว จํานวน 5 ทาน โดยใชวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) ตามประเด็นท่ีกําหนดไวในแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสราง( Semi-Structure Interview Form) 
การศึกษานี้ผูวิจัยไดใชแนวคิดเชิงระบบการยายถิ่นของ Wallenstein,Kritz and Zlotnik, Hugo และStahl แนวคิดการ
เคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศของ E.G.Ravenstein และ Everette S. Lee แนวคิดสิทธิแรงงานขามชาติ ตามที่กําหนดไวใน
ปฏิญญาสากลวาดวยหลักการและสิทธิพื้นฐานในการทํางานที่องค์กรแรงงานระหวางประเทศกําหนดไว ตลอดจนยุทธศาสตร์การ
แกไขแรงงานตางดาว กฎหมายที่เกี่ยวของกับสภาพการจางงานและสภาพการทํางานของไทยมาใชเป็นกรอบคิดหลักในการศึกษา 

 
ผลการวิจัย 

1.สาเหตุหรือความจําเป็นในการใชแรงงานสัญชาติเมียนมาของผูประกอบการในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา 
เจาหนาที่รัฐและนายจาง/เจาของสถานประกอบการไดใหขอมูลวา สาเหตุและความจําเป็นในการใชแรงงานสัญชาติเมียนมา
เนื่องจากการขาดแคลนแรงงานในพ้ืนท่ี  เพราะในอําเภอแมสอดมีสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอและการเมนท์เป็น
อุตสาหกรรมหลัก ลักษณะงานท่ีทําเป็นงานหนักและตองใชความอดทนสูงในการปฏิบัติงาน  จึงสงผลใหแรงงานไทยสวนใหญไมทํา
แตเปลี่ยนไปทํางานสายอื่นที่สบายกวา  อีกทั้งปัจจุบันคนไทยสวนใหญนิยมเขารับการศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยแทนการจบ
การศึกษาเพียงแคระดับการศึกษาภาคบังคับและอาชีวะศึกษา  สงผลใหแรงงานไรฝีมือและกึ่งฝีมือขาดแคลน ประกอบกับอําเภอ
แมสอดมีพื้นที่อยูติดกับชายแดนประเทศเมียนมาที่มีชนกลุมนอยจํานวนมากอาศัยอยูและมีความยากจน ไมมีงานทํา จึงตัดสินใจ
เคลื่อนยายเขามาทํางานในอําเภอแมสอด ซึ่งมีความตองการใชแรงงานจํานวนมาก จึงมีการจางแรงงานเมียนมาทดแทนแรงงาน
ไทยท่ีขาดแคลนในพ้ืนท่ี  อีกทั้งแรงงานเมียนมามีความขยัน อดทน ไมเกี่ยงงานและมีความรับผิดชอบในงานมากกวาแรงงานไทย 
สามารถทํางานไดทุกอยางเพื่อใหมีรายไดจากคาจางที่มากกวาที่เมียนมา  นอกจากนี้จากการศึกษาผูใชแรงงานสัญชาติเมียนมา
ยังใหเหตุผลที่ตัดสินใจเคลื่อนยายเขามาหางานทําในอําเภอแมสอดวา เพราะตองการหารายไดที่สูงกวาที่ไดรับในประเทศเมียนมา 
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ความยากจนทําใหตองเขามาหางานทําประกอบกับมีโอกาสหางานทําไดงายและชาวเมียนมาจํานวนมากเขามาทํางานในอําเภอแม
สอดจึงตัดสินใจยายถิ่นมาทํางาน 

2.กระบวนการเคลื่อนยายและขั้นตอนการยายถิ่นของแรงงานสัญชาติเมียนมาในพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา 
กลุมตัวอยางที่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาสวนใหญตัดสินใจออกจากประเทศบานเกิดเพื่อเขามาทํางานในอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก เกิดจากการตัดสินใจรวมกันระหวางคนในครอบครัวและตัวผูใชแรงงาน โดยเดินทางมาทํางานโดยลําพัง มีญาติพี่นองทํางาน
อยูในอําเภอแมสอดหรือในเมืองไทยชักชวนหรือใหความชวยเหลือในการเดินทางเขามาทํางาน  โดยมีนายหนาจัดหางานนําพาเขา
มาหรือเดินทางเขามาเอง โดยมีคนรูจักหรือญาติพี่นองติดตอให  การเดินทางเขามาดวยวิธีการผานดานช่ัวคราวหรือดานถาวรโดย
ใชใบผานดานช่ัวคราวและลักลอบอยูตอเพื่อทํางาน ซึ่งมีสถานภาพการทํางานอยูในอําเภอแมสอดเป็นผูเขาเมืองผิดกฎหมาย เพื่อ
รอการสงกลับและยังไมผานการพิสูจน์สัญชาติแตมีใบอนุญาตทํางานอยางถูกตอง 

3.สภาพการจางงานและสิทธิแรงงานท่ีแรงงานสัญชาติเมียนมาในอําเภอแมสอด จังหวัดตากไดรับจากการศึกษากลุมตัว
ยางท่ีเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาพบวา ไดรับการปฏิบัติตามมาตรฐานการจางงานตามที่กฎหมายกําหนดไว เชน คาจางตามคาจาง
ขั้นต่ํา 300 บาท มีวันและเวลาการทํางาน วันหยุดตามที่กฎหมายกําหนด ไดรับสวัสดิการ สิทธิประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ 
กลุมตัวอยางไมไดรับหรือไดรับต่ําเชน สิทธิลาเพื่อเขารับการอบรม/พัฒนาความรูความสามารถและสิทธิในการรวมตัวกันเพื่อ
เรียกรองใหนายจางจัดสิ่งที่ตองการ เชน รถรับสง ท่ีพัก อาหารกลางวันและอื่นๆ เป็นตน 

การไดรับการปฏิบัติตามสิทธิแรงงานขามชาติ พบวา สิทธิของแรงงานสัญชาติเมียนมาในอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก 
โดยรวมไดรับการปฏิบัติบางครั้งหรือไมสม่ําเสมอตามสิทธิของแรงงานขามชาติทั้ง 5 ดาน เชน การไดรับขาวสารขอมูลเกี่ยวกับ
สภาพการทํางานและความเป็นอยู การไดรับการทําสัญญาวาจางเป็นลายลักษณ์อักษร การไดรับความชวยเหลือในการเดินทางและ
การใชชีวิตอยูในไทย แตสิทธิที่ไมไดรับ เชน การออกคาใชจายสําหรับการเดินทางโดยนายจาง เป็นตน สิทธิในระหวางการทํางานที่
ไดรับการปฏิบัติสม่ําเสมอ เชน การไดรับคาจางไมต่ํากวาคาจางขั้นต่ํา การไดรับคาจางตรงตามเวลา นายจางเป็นผูจัดหาที่พักให
เปลาหรือมีคาที่พักราคาถูก ตลอดจนที่ไมไดรับการปฏิบัติ ไดแก โอกาสในการเลื่อนตําแหนงเมื่อทํางานมาระยะเวลาหนึ่งและมี
ความชํานาญมากขึ้น เป็นตน สําหรับสิทธิในการคืนสูประเทศของตนเมื่อเจ็บปุวยหรือตองการกลับประเทศของแรงงานขามชาติ 
แรงงานเมียนมาไดรับการปฏิบัติสม่ําเสมอ 

4.รูปแบบและวิธีการจัดการแรงงานตางดาวสําหรับในอําเภอแมสอด  จังหวัดตากที่เหมาะสม พบวา อําเภอแมสอด  ซึ่ง
ถือวาเป็นพ้ืนท่ีชายแดนควรมีการนําเขาแรงงานแบบไปเชา-เย็นกลบั และนําเขาตามฤดูกาล  ตลอดจนการอนุญาตใหนายจางนําพา
ลูกจางมาขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายไดตลอดเวลา ควรกําหนดหลักเกณฑ์ใหมีการจํากัดพื้นที่ในการทํางานและ
ระยะเวลาที่แรงงานสามารถเคลื่อนยายไปทํางานท่ีอื่นหรือเปลี่ยนงานใหมในพ้ืนท่ีตางๆ ได   รวมถึงการปรับเปลี่ยนสถานภาพจาก
การเป็นผูเขาเมืองผิดกฎหมายเป็นผูเขาเมืองถูกกฎหมายโดยการพิสูจน์สัญชาติไดโดยไมมีเง่ือนไขของเวลา  แตควรเปิดใหมีการ
พิสูจน์สัญชาติไดตลอดเวลา อยางไรก็ตามการพิสูจน์สัญชาติควรทําในระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ในอนาคตตองใหมีการนําเขาแรงงาน
ตามขอตกลงระหวางรัฐตอรัฐ(MOU)เทานั้น  นอกจากนี้ควรมีการกําหนดขอกฎหมายระหวางประเทศไทยกับเมียนมาในเรื่อง
บทลงโทษแกผูประกอบการที่มีการใชแรงงานผิดกฎหมายและแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมายใหเป็นที่รับทราบกัน
ทั้งสองฝุายและมีผลบังคับใชอยางเขมงวด และการอนุญาตใหแรงงานทํางานในภาคอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนได 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. สาเหตุและความจําเป็นในการใชแรงงานสัญชาติเมียนมาของผูประกอบการในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เนื่องจาก
การขาดแคลนแรงงานในพื้นที่  ซึ่งพื้นที่อําเภอแมสอดมีสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอและการเมนท์เป็น
อุตสาหกรรมหลัก ลักษณะงานท่ีทําเป็นงานหนักและตองใชความอดทนสูงในการปฏิบัติงาน  จึงสงผลใหแรงงานไทยสวนใหญไมทํา
แตเลือกไปทํางานสายอื่นที่สบายกวา  นอกจากนี้คนสวนใหญเขารับการศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยแทนการจบการศึกษาเพียง
แคระดับการศึกษาภาคบังคับหรืออาชีวะ  จึงสงผลใหแรงงานท่ีตองการในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอดสวนใหญที่เป็นแรงงานไรฝีมือและกึ่ง
ฝีมือจึงขาดแคลน  ทําใหนายจาง/เจาของสถานประกอบการกระตุน/เรียกรองใหรัฐบาลแกไขปัญหาการขาดแคลนในพื้นที่ 
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การศึกษานี้จึงเป็นไปตามแนวคิดเชิงระบบการยายถิ่นท่ี Wallenstein (อางในศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2556:น.18) ไดเสนอไว
วา การยายถิ่นระหวางประเทศเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการเกิดของระบบโลก บางประเทศเติบโตขึ้นจนกลายเป็นศูนย์กลางของทุน
นิยมโลก สงผลใหเกิดภาวะเศรษฐกิจสองระบบและเกิดตลาดแรงงานระดับทุติภูมิ  ท่ีมีความตองการแรงงานระดับลางที่ทํางานโดย
ใชกําลังกาย เป็นงานหนัก มีความเสี่ยงหรือยากลําบากและมีคาจางต่ําที่เรียกวา 3DS (Dirty, Dangerous, Difficult) แตคนใน
ประเทศเหลานั้นไมตองการทํางานดังกลาวแตมุงไปทํางานในระดับสูงที่ใชความรูทักษะมากขึ้นและมีคาตอบแทนที่สูงกวา ทําให
แรงงานจากประเทศท่ีมีการพัฒนาและความกาวหนาทางเศรษฐกิจต่ํากวาตัดสินใจเคลื่อนยายไปทํางานในประเทศท่ีมีการพัฒนาสูง
กวา ดังเชนที่แรงงานจากประเทศเมียนมามีการพัฒนาต่ํากวาประเทศไทยตัดสินใจยายถิ่นเขามาทํางานในอําเภอแมสอด  
 ประกอบกับแตกอนประเทศเมียนมายังถูกกีดกันจากตางชาติในการทําการคาจงึสงผลใหแรงงานเมียนมาวางงาน ไมมีงาน
ทํา จึงไดเดินทางเขามาทํางานท่ีอําเภอแมสอด  เนื่องจากอําเภอแมสอดอยูติดกับชายแดนประเทศเมียนมาที่มีชนกลุมนอยจํานวน
มากอาศัยอยู มีความยากจน ไมมีงานทําและมีความตองการเขามาทํางานในอําเภอแมสอด  จึงมีการเคลื่อนยายเขามาทํางานใน
อําเภอแมสอดที่ตองการแรงงานตางดาวทดแทนแรงงานขาดแคลนในพ้ืนที่  อีกทั้งแรงงานเมียนมามีความขยัน อดทน ไมเกี่ยงงาน
และมีความรับผิดชอบในงานมากกวาแรงงานไทย สามารถทํางานไดทุกอยางและมีรายได/คาจางมากกวาที่เมียนมา  จึงมีการจาง
แรงงานเมียนมาทํางานในสถานประกอบการทดแทนแรงงานไทย  

 2. กระบวนการเคลื่อนยายและขั้นตอนการยายถิ่นของแรงงานสัญชาติเมียนมาในพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก สวน
ใหญแรงงานเมียนมาจํานวน 224 ทาน ตัดสินใจออกจากประเทศบานเกิดเพื่อเขามาทํางานในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เกิดจาก
การตัดสินใจรวมกันระหวางคนในครอบครัวและตัวผูใชแรงงาน ผลการศึกษานี้เป็นไปตามที่ Hugo (อางในศิริพงษ์  ลดาวัลย์ ณ 
อยุธยา, 2556:น.20) ไดเสนอมุมมองตอระบบการยายถิ่นวา  มีลักษณะเป็นกระบวนการ เริ่มตั้งแตการตัดสินใจเดินทางออกจาก
ประเทศตนทางไปยังประเทศปลายทางผูรับแรงงาน โดยผานเครือขายทางสังคม เพราะการตัดสินใจยายถิ่นของบุคคลจะมี
ครอบครัวเขามามีสวนรวมดวยเสมอ โดยการเดินทางมาทํางานคนเดียว ซึ่งสาเหตุที่ตัดสินใจออกมาทํางานในอําเภอแมสอดนั้นเกิด
จากสาเหตุดานเศรษฐกิจที่ตองการหารายไดที่สูงกวาที่ไดในเมียนมา ซึ่งผลการศึกษานี้เป็นไปตามแนวคิดของ Everette S. Lee(
อางในบุญคง  หันจางสิทธิ์, 2540, น.256) ที่ไดเสนอไววา การที่แรงงานเคลื่อนยายหรือยายออกจากประเทศบานเกิด  เกิดจาก
ปัจจัยผลักดันนั่นคือ ระดับคาจางหรืออัตราเงินเดือนที่ต่ําเมื่อเทียบกับตางประเทศ  ซึ่งเมื่อแรงงานไดรับคาจางหรือผลตอบแทน
อื่นๆจากการทํางานต่ํากวาแรงงานในสายอาชีพเดียวกันที่ทํางานในตางประเทศ ยอมกอใหเกิดแรงผลักดันใหแรงงานเคลื่อนยาย
ออกจากประเทศของตนไปทํางานยังตางประเทศท่ีมีระดับคาจางและผลตอบแทนท่ีสูงกวา   
 สําหรับสาเหตุดานสังคม เกิดจากการมีญาติพี่นองทํางานอยูในอําเภอแมสอดหรือในเมืองไทยชักชวนหรือชวยเหลือตามที่ 
Stahl (อางในศิริพงษ์  ลดาวัลย์ ณ อยุธยา, 2556:น.20) ไดเสนอมุมมองกระบวนการยายถิ่นวาเริ่มจากการตัดสินใจยายถิ่น โดยมี
ตัวแปรระดับยอยดานสังคม นั่นคือการถูกจัดทําโดยเครือญาติหรือคนในถิ่นตนทางเดียวกัน ความชวยเหลือจากเพื่อนและญาติใน
ประเทศปลายทาง เครือขายความสัมพันธ์เชิงเครือญาติ ซึ่งจะใหความชวยเหลือจัดหาที่พัก หางานและดําเนินการตางๆและการหา
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการยายถิ่น   รวมถึงเกิดจากสาเหตุดานวัฒนธรรม เนื่องจากตองการมาทํางานเพราะเห็นคนอื่นมาทํากันมาก 
ซึ่งเดินทางเขามาทํางานโดยมีนายหนาจัดหางานนําพาเขามาหรือเดินทางเขามาเอง ดวยวิธีการผานดานช่ัวคราวหรือดานถาวรโดย
ใชใบผานดานช่ัวคราวและลักลอบอยูตอเพื่อทํางาน  โดยมีสถานภาพการทํางานอยูในอําเภอแมสอดเป็นผูเขาเมืองผิดกฎหมายและ
ยังไมผานการพิสูจน์สัญชาติแตมีใบอนุญาตทํางานอยางถูกตอง  

3. สภาพการจางงานและสิทธิแรงงานท่ีแรงงานสัญชาติเมียนมาในอําเภอแมสอด จังหวัดตากไดรับโดยผลการศึกษาพบวา 
กลุมตัวอยางไดรับการปฏิบัติตามสภาพการจางงานโดยรวมอยูในระดับไมสม่ําเสมอหรือไดรับบางครั้ง โดยสวนใหญเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ.2541 – พ.ศ.2551 (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2557; ออนไลน์) ไดแก  การจาย
คาจาง วันและเวลาในการทํางาน การลาและการหยุดงาน สวัสดิการ สิทธิประกันสังคมและสิทธิประโยชน์ เป็นตน แตอยางไรก็
ตามมีบางประเด็นที่กลุมตัวอยางไมไดรับการปฏิบัติหรือไดรับต่ําเชนเดียวกัน ไดแก สิทธิลาเพื่อเ ขารับการอบรม/พัฒนาความรู
ความสามารถ ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวา การใชแรงงานสัญชาติเมียนมาในอําเภอแมสอด ผูประกอบการหรือนายจางมี
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานพ.ศ.2541 – พ.ศ.2551 (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2557; ออนไลน์) ที่ได
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กําหนดบางเรื่อง เชน ลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนา ความรูความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง เป็นตน  
 อีกทั้งสิทธิในการรวมตัวกันเพื่อเรียกรองใหนายจางจัดสิ่งที่ตองการ เชน รถรับสง ที่พัก อาหารกลางวันและอื่นๆ ที่ไมได
รับการปฏิบัติหรือไดรับต่ํา ซึ่งไมเป็นไปตามที่ปฏิญญา ILO วาดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางานของแรงงานขามชาติ 
(สํานักงานแรงงานระหวางประเทศ ,2550 : น.26) กําหนดสิทธิขั้นพื้นฐานดานสหภาพแรงงานคือ สิทธิในการจัดตั้งและเป็นสมาชิก
หรือสมาคมที่แรงงานขามชาติเป็นผูเลือกเขารวมกลุม เพื่อเจรจาในเรื่องที่มีผลตอสภาพการทํางานและเง่ือนไขในการจางงาน การ
เลือกบุคคลมาเป็นผูแทน การใชกลไกทางอนุญาโตตุลาการและการไกลเกลี่ยเพื่อยุติขอขัดแยงและการนัดหยุดงาน  
 สําหรับสิทธิของแรงงานสัญชาติเมียนมาในอําเภอแมสอด  จังหวัดตาก กลุมตัวอยางไดรับการปฏิบัติบางครั้งหรือไม
สม่ําเสมอตามสิทธิของแรงงานขามชาติทั้ง 5 ดาน แตอยางไรก็ตามมีบางประเด็นที่กลุมตัวอยางไมไดรับการปฏิบัติหรือไดรับต่ํา
เชนเดียวกัน อาทิเชน การไมตองเสียคาใชจายสําหรับคาเดินทางเพราะนายจางออกให ไมเป็นไปตามสํานักงานแรงงานระหวาง
ประเทศ (2550 : น.26) กําหนดไววา แรงงานขามชาติที่ไดรับการจัดหางานหรือจางงาน โดยนายจางไมควรตองเป็นผูจายคา
เดินทางของตนหรือบางกรณีคาเดินทางของครอบครัวดวย แตในทางปฏิบัติสวนใหญนายจางเป็นผูออกคาใชจายในการเดินทางใหแก
แรงงาน  แตเมื่อแรงงานเขามาทํางานแลวจะถูกหักคาใชจายในการเดินทางที่นายจางออกใหกับเงินเดือนที่แรงงานตองไดรับแทน 
 กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน 239 ทาน ไมไดรับการปฏิบัติหรือไดรับต่ําในเรื่องการยกเวนภาษีศุลกากร เชน การนําของ
ใชสวนตัวเขามาในประเทศโดยไมเสียภาษีศุลกากร  โดยรวมนั้นกลุมตัวอยางไมสามารถนําของใชสวนตัวเขามาไดหรือบางสวน
สามารถนําเขามาไดแตตองเสยีคาใชจายในการนําของใชสวนตัวดังกลาวเขามาดวย ตามที่สํานักงานแรงงานระหวางประเทศ (2550 
: น.26) กําหนดไวถึงสิทธิของแรงงานขามชาติเมื่อเดินทางมาถึงที่หมายนั้น แรงงานขามชาติมีสิทธิ์ในการนําของใชสวนตัวเขามาใน
ประเทศที่ตนมาทํางานโดยไมตองเสียภาษีศุลกากร เป็นตน การไดรับโอกาสในการเลื่อนขั้น/ตําแหนงเมื่อทํางานมาแลวและมี
ความรูความชํานาญงานมากข้ึน สวนใหญแรงงานหากมีความชํานาญในตําแหนงนั้นๆสามารถทํางานไดรวดเร็วยิ่งขึ้นสงผลตอการ
ปฏิบัติงานตรงตามเปูาหมาย หากมีการเปลี่ยนตําแหนงงานจะเป็นเรื่องของความเหมาะสมหรือความสามารถในการทํางานใน
ตําแหนงลดนอยลงมากกวา โดยไมเป็นไปตามสํานักงานแรงงานระหวางประเทศ (2550 : น.26) กําหนดเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน
ระหวางการทํางานวา แรงงานขามชาติควรไดรับโอกาสเทาเทียมกับพลเมืองของประเทศในการเลื่อนขั้นและความกาวหนาในการ
ทํางาน หากมีคุณสมบัติเทาเทียมกัน เป็นตน  
 ทั้งนี้กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน 184 ทาน ไมไดรับการปฏิบัติหรือไดรับต่ําในการใหความชวยเหลือใหเรียนภาษาไทย 
โดยสวนใหญแรงงานฝึกอาน พูดภาษาไทยดวยตนเอง โดยมีเพื่อนที่เป็นแรงงานชาติเดียวกันที่เขามาทํางานในสถานประกอบการ
นั้นๆเป็นระยะเวลานาน สามารถอานและพูดภาษาไทยไดเป็นผูสอนให ซึ่งไมเป็นไปตามที่สํานักงานแรงงานระหวางประเทศ  
(2550 : น.26) กําหนดใหแรงงานขามชาติและครอบครัวมีสิทธิไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันในดานการศึกษาและสิทธิที่จะไดรับ
ความชวยเหลือใหเรียนภาษาของประเทศที่ตนทํางานอยู ซึ่งเป็นสิทธิทางสังคมและสิทธิพลเมืองในประเทศเจาบานในเรื่องของ
การศึกษาและวัฒนธรรม เป็นตน 

4.รูปแบบและวิธีการจัดการแรงงานตางดาวสําหรับในอําเภอแมสอด  จังหวัดตากที่เหมาะสม พบวา อําเภอแมสอด ซึ่ง
ถือวาเป็นพ้ืนท่ีชายแดนควรมีการนําเขาแรงงานแบบไปเชา-เย็นกลับและนําเขาตามฤดูกาล  ตลอดจนการอนุญาตใหนายจางนําพา
ลูกจางมาขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย ควรกําหนดหลักเกณฑ์ใหมีการจํากัดพื้นที่ในการทํางานและระยะเวลาที่แร งงาน
สามารถเคลื่อนยายไปทํางานท่ีอื่นหรือเปลี่ยนงานใหมในพ้ืนท่ีตางๆ ได รวมถึงการปรับเปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นผูเขาเมืองผิด
กฎหมายเป็นผูเขาเมืองถูกกฎหมาย โดยการพิสูจน์สัญชาติไดโดยไมมีเง่ือนไขของเวลา  แตควรเปิดใหมีการพิสูจน์สัญชาติได
ตลอดเวลา อยางไรก็ตามการพิสูจน์สัญชาติควรทําในระยะเวลาหนึ่งเทานั้น ในอนาคตตองใหมีการนําเขาแรงงานตามขอตกลง
ระหวางรัฐตอรัฐ(MOU)เทานั้น   
 นอกจากนี้ควรมีการกําหนดขอกฎหมายระหวางประเทศไทยกับเมียนมาในเรื่องบทลงโทษแกผูประกอบการที่มีการใช
แรงงานผิดกฎหมายและแรงงานตางดาวที่ลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมายใหเป็นที่รับทราบกันทั้งสองฝุายและมีผลบังคับใชอยาง
เขมงวด และการอนุญาตใหแรงงานทํางานในภาคอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขนได  ทั้งนี้จากขอเสนอแนะของผูประกอบการหรือ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 380 
 

นายจาง เจาหนาที่รัฐนั้นบางประการสามารถดําเนินการแกไขใหเป็นไปตามที่เสนอมาได แตอยางไรก็ตามการปรับปรุง 
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดและกฎเกณฑ์ตางๆ นั้น ตองผานการพิจารณาความเห็นจากหลายฝุายและบางเรื่องเกี่ยวของกับ
ความสัมพันธ์ระหวางประเทศซึ่งตองใชระยะเวลาในการทําขอตกลงระหวางกัน เพื่อใหเป็นที่ยอมรับกันทั้งสองฝุาย จึงไมสามารถ
ดําเนินการแกไขไดทันทวงท ี
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กฎหมายกับการเข้าสู่อาชีพและการปรับตัวของหญิงอาชีพขายบริการทางเพศ   
Entering career and self Adaptation of Female sex workers 

 
ณภวัต  ลือดารา1, ชัยยะพิพัฒฐ์  ดลีะม้าย2 , ภูวดล  ดาํสนิท3  พีรพล สิมมา4 

Napawat Ruedara , chaiyapipat Deelamai , Phuvadol Dumsanit , Peerapol  Simma 
 

บทคัดยอ่ 
 การวิจัยคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยสวนบุคคล ปัจจัยจูงใจเขาสูอาชีพ หญิงขายบริการทางเพศ ตลอดจน การ
ปรับตัวในอาชีพของหญิงขายบริการทางเพศ ในในประเทศไทย กลุมตัวอยางที่ศึกษาเป็นหญิงขายบริการทางเพศ จํานวน 120 คน 
ไดมาจากการสุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เป็นแบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูล ไดแก คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย  (xˉ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
          ผลการวิจัยพบวา 
 1. หญิงขายบริการ สวนใหญมีอายุระหวาง 19 - 21 ปี รอยละ 36.7 อายุเมื่อเขาสูอาชีพน้ีระหวาง 19 – 21 ปี รอยละ 40.8 
การศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 53.3 ภูมิลําเนา/ถิ่นฐาน/บานเกิดอยูในภาคเหนือ รอยละ 38.3 คูครอง/คูสมรสสวนใหญอยูดวยกัน
โดยไมไดแตงงาน รอยละ 44.2  สถานที่ทํางานเป็นสํานักคาประเวณี /ซอง รอยละ 62.5 และระยะเวลาในการทําอาชีพน้ีมากที่สุดระหวาง 
1 – 3 ปี รอยละ 62.5  

2. ทัศนคติตออาชีพของ หญิงขายบริการทางเพศสวนใหญเห็นดวยกับอาชีพขายบริการทางเพศ  โดยยอมรับวาการขาย
บริการทางเพศเป็นภาวะความจําเป็นทีก่ระทาํชั่วคราว ไมมีใครมีความต้ังใจที่จะเขามาตั้งแตแรก เป็นอาชีพที่สามารถชวยเหลือครอบครัว
ไดเป็นอยางดี งานสบาย รายไดดี  ทั้งยังชวยใหผูชายมีทางระบายออก โดยไมตองมีพันธะใด ๆ ตอกัน ลดปัญหาครอบครัว  และปัญหา
สังคมได แตมีบางรายไมเห็นดวยมองวา เป็นอาชีพที่นาอาย ตองหลบซอนสังคม เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ตองทนทุกข์ทรมาน
ไปตลอดชีวิต แตที่ตองทํา เพราะไมมีความรูจะไปทําอาชีพอื่น 

3. หญิงขายบริการทางเพศมีปัจจัยจูงใจเขาสูอาชีพมาจากปัจจัยดานเศรษฐกิจมากที่สุด สาเหตุ มาจากปัจจัยทางครอบครัว 
ไดแก ฐานะยากจน ตองการหาเงินมาเลี้ยงตนเองและครอบครัว  ไมมีที่พึ่ง นอกจากพึ่งตนเอง และเห็นวาไดเงินงาย รายไดดี เมื่อมาทํา
อาชีพน้ีแลว อาจทําใหมีโอกาสสรางชีวิตใหดีขึ้นได ปัจจัยดานการศึกษา ไดแก ขาดโอกาสทางการศึกษา มีปัญหาการไดรับการศึกษาต่ํา 
เน่ืองจากครอบครัวมีฐานะยากจน ไมสามารถสงลูกเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับได ปัจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม คานิยม ทัศนคติ 
ไดแก การไดรับการถายทอดแบบอยาง ความสําเร็จจากเพื่อนที่ชักชวนเขาสูอาชีพ บางคนไมประสบความสําเร็จในชีวิต ตองแยกทาง 
หยารางกับคนรัก ทําใหประชดชีวิตเขามาสูอาชีพขายบริการในที่สุด 

4. การปรับตัวในอาชีพของหญิงขายบริการทางเพศ     
 

คําสําคัญ : กฎหมาย , ขายบริการทางเพศ 
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Abstract 
The objectives of this research were to study individual factors, motivational factors entering into prostitution 

as well as self-adaptation of commercial female sex workers in Ratchaburi. 120 samples were drawn from the sex 
workers in Ratchaburi by stratified random sampling. The research instrument for data collecting was questionnaire 
designed by the researcher. The statistics for data analyzing were presented by percentage (%), mean ( xˉ ), and 
standard deviation (S.D.). The findings of research were as follows: 

1. From the sample of commercial female sex workers in Ratchaburi, 36.7 percent were aged between 19-21 
year. 40.8 percent entered the career aged between 19-21 years old. 53.3 percent had done primary level of 
education. 38.3 percent had domiciles/ residences/ home towns in the northern region. 44.2 percent were spouses/ 
partners who lived together without being married. 62.5 percent of the workplaces were brothels. 62.5 percent had 
been in the work for 1-3 years. 

2. Regarding their attitudes, the majority of female commercial sex workers admitted that the career was 
acceptable because it was from a condition of need for a temporary period. No one intended to enter into 
prostitution. They considered it could help their family finances. It was also an easy career which earned good 
income. They could help men for sexual release without any commitment. They could reduce family and social 
problems. But at the same time, some of the samples had an opposite opinion. They commented that it was a 
shameful, illegal, and immoral career. They had to hide from society and suffer for their whole life. They had to carry 
on being as prostitutes because they did not have enough knowledge to do any other occupation. 

3. The economic factors were the highest influence on motivation to enter into the prostitution. The cause 
was relevant to family factors such as poverty, cash requirements for themselves and their families, no supporter for 
their families but themselves, the perception that it was an easy way to earn good money, and it might be an 
opportunity to get a better life. Education factors were lack of educational opportunity, and low education level due 
to poor families’ inability to send their children to finish compulsory education. Besides, the factors of society, 
environment, values, and attitudes were related to the models of success from friends who persuaded them to enter 
the career. When someone did not succeed in her life, and were separated or divorced from spouses, the finally 
decided to get into prostitution. 

4. For self – adaptation of the commercial female sex workers, after young women had decided to enter into 
the prostitution, in order to survive in this career, they had to adapt themselves in many ways, respectively: 
compulsion to believe and follow such orders and regulations of the brothels, compulsion to make a good 
relationship with their colleagues, and acceptance of the career as well as making their life happy by purchasing 
various amenities such as TV, refrigerator, and mobile phone. They accepted various conditions that they had to trade 
for their goal such as having money and obtaining various amenities. So, they chose to adapt themselves in these 
ways so, which they could achieve their goal that was to have a lot of money in order to buy various goods; by which 
they thought those goods would make themselves honorable in society. 

 
Keyword; laws , Sex Workers 
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บทนํา  
การขายบริการทางเพศเป็นปรากฎการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นมานาน  การศึกษาของ  เสถียรพงษ์  วรรณปก ( 2529 : 59 )  

พบวา การขายบริการทางเพศในลักษณะอาชีพโสเภณีมีมาตั้งแตกอนสมัยพุทธกาล  คําวาโสเภณีมาจากคําเต็มวา นครโสเภณี            
มีความหมายวา สตรีทียังนครใหงาม  หรือสตรีงามเมือง เป็นตําแหนงที่แตงตั้งโดยพระมหากษัตริย์  เพื่อดึงดูดเงินต ราจากชาย
ตางชาติ พัฒนาการของปรากฏการณ์ดังกลาวมีมาตามลําดับ  ทั้งนี้เพราะสตรีหันมาขายบริการทางเพศมากขึ้น  ความหมายของ
โสเภณีจึงไดเปลี่ยนไปสูความหมายของ  หญิงหรือชายที่ขายตัวเป็นสินคา ( Commodity ) โดยการรวมหลับนอน  มีเพศสัมพันธ์เพื่อ
แลกเปลี่ยนกับเงินตราหรือสิ่งของเป็นสิ่งตอบแทน (ยศ  สันตสมบัติ, 2539 : 45) เมื่อมาถึงสมัยใหม (Modern) โสเภณีเริ่มมีพื้นที่
กวางขวางขึ้น โสเภณีจึงถูกกําหนดใหมีหนาที่ทางสังคม โดยเป็นระบบหนึ่งที่ทําหนาที่ในกิจกรรมทางเพศที่ตองปกปิดเป็นพ้ืนท่ีของ
การแสดงพลังทางเพศของผูชาย ประเด็นสําคัญที่ควรพิจารณา คือ โสเภณีถูก จัดวางใหอยูในพื้นที่แอบ มีกฎหมายปูองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณีรองรับแตจํานวนโสเภณีมิไดลดลงกลับมีจํานวนเพิ่มขึ้น เมื่อแนวคิดทุนนิยมระบาด โสเภณีกลายเป็นตลาด
สินคา แหลงธุรกิจ ที่สรางรายไดใหประเทศ สมัยรัชกาลที่ 4ประเทศไทยไดเปิดธุรกิจการคาประเวณี โดยรัฐเป็นผูจัดการถึงการสราง
ขบวนการแหงการจัดหา ชักนํา บังคับคาหญิงและเด็กสูการคาประเวณี  (ศิริพร  สะโครบาแนต และคณะ, 2542 : 18) 
       ในสังคมไทยการขายบริการทางเพศในลักษณะของโสเภณี มีมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยามีการศึกษา พบวา การคาประเวณี
มีความเกี่ยวของกับระบบการเกณฑ์แรงงานไพรไปรับใชเจานาย ชายเหลานี้จําเป็นตองจากบานและหางไกลลูกเมีย หญิงขายบริการ
ทางเพศจึงเกิดขึ้น  เพื่อตอบสนองความตองการ ทางเพศของชายไพรเหลานี้ (พีรสิทธ์ิ คํานวณศิลป และคณะ, 2543: 1) สมัยรัชกาล
ที่ 5 โสเภณีมีจํานวนมากขึ้น สาเหตุสวนหนึ่งเนื่องมาจาก มีการประกาศเลิกทาสในปี พ.ศ. 2438 นางทาสสวนหนึ่งไดสมัครใจเป็น
โสเภณี  ผลจากการมีโสเภณีมากขึ้นและมีซองมากขึ้น เป็นเหตุใหเกิดการวิวาท และมีการระบาดของกามโรคเพิ่มมากขึ้น รัฐจึงไดออก
พระราชบัญญัติสัญจรโรค ร.ศ.127 เพื่อควบคุมจํานวนซองและจํานวนโสเภณี โสเภณีทุกคนตองจดทะเบียน  มีใบอนุญาตอาจกลาว
ไดวาการที่รัฐบาลไทยไดออกกฎหมายฉบับดังกลาวจึงเทากับวา เป็นการยอมรับวาโสเภณีเป็นอาชีพท่ีถูกตองตามกฎหมายและตอง
เสียภาษีใหกับหลวง เรียกวา ภาษีบํารุงถนน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2537: 11) สํานักโสเภณี ตองทํารายชื่อโสเภณี ที่
ประกอบอาชีพในสํานักของตน เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบ โสเภณีจะตองจดทะเบียนกับ เจาพนักงานเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ    
( จรัญ  พรหมอยู , 2541 : 62) ตอมาในปี พ.ศ. 2478 ประเทศไทยไดมีการประกาศใชกฎหมายผัวเดียวเมียเดียว  ทําใหผูหญิงที่ถูก
เลี้ยงไวในฐานะภรรยานอยหรือเมียเก็บไดรับการปลดปลอย โดยที่ผูหญิงเหลานี้จํานวนไมนอยเดินเขาหาสํานักโสเภณี เพราะขาดผู
อุปถัมภ์เลี้ยงดู  ( พีรสิทธิ ์ คํานวณศิลป  และคณะ, 2543 :  2-3 ) เป็นผลทําใหจํานวนโสเภณีเพิ่มมากข้ึนไปอีกและ อีกสาเหตุหนึ่ง
คือ การเขามาของทหารอเมริกันในชวงสงครามเวียดนาม การมีทหารเขามาพักผอนหยอนใจ  ปีละ  3 -7 หมื่นคน ( สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ,  2537 : 27 )  ทําใหเกิดคนงานอาชีพพิเศษขึ้น ซึ่งไดแก  คูเตนรํา  หมอนวด  เมียเชา  
พวกท่ีใหความบันเทิง  โสเภณีที่บริการชาวตางชาติ  ( จรรยา เศรษฐบุตร และคณะ, 2537 : 142-143 )  มีการประมาณวา  ทหาร
อเมริกันเหลานี้ไดใชเงินถึง 4,000 ลานเหรียญสหรัฐตอปี  เป็นผลทําใหจํานวนโสเภณีในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  การเพิ่มขึ้นของ
จํานวนโสเภณีเหลานี้กลายเป็นปัญหาสังคมที่ เรียกวา ‛ปัญหาโสเภณี“ ขึ้นมา พระราชบัญญัติ สัญจรโรค ร.ศ. 127 จึงไดถูกยกเลิก
ไป  และประกาศใชพระราชบัญญัติปรามการคาประเวณี  พ.ศ. 2503 ขึ้น ตอมาไดถูกยกเลิกและใชพระราชบัญญัติปูองกันและ
ปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ. 2539  แทน โดยมีสาระสําคัญ คือ  ลดโทษหญิงคาประเวณี และ เพิ่มโทษผูเป็นธุระจัดหา 
เจาของกิจการ  ผูดูแล มีบทลงโทษชายผูเที่ยวโสเภณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ปี ลงโทษผูโฆษณาชักชวน รวมทั้งบทลงโทษบิดามารดา  
ผูปกครองที่มีสวนรูเห็นในการจัดหาเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปี  ไปคาประเวณี แมวารัฐบาลจะพยายามแกไขปัญหาการขายบริการทาง
เพศ โดยใชมาตรการทางกฎหมายตางๆในการปูองกันและปราบปรามก็ไมสามารถแกไขปัญหาใหหมดไปไดหญิงขายบริการทางเพศ
ยังอยูคูกับสังคมไทยมาโดยตลอด      

 การคาประเวณีมีผลเชื่อมโยงตอการลักพา การลอลวง การซื้อขายผูหญิงเพื่อมากักขัง บังคับใหคาประเวณีจนอาจกลาว
ไดวา การคาประเวณีเป็นการทําลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน สถานคาประเวณีมักเป็นแหลงมั่ว
สุมของนักพนัน ผูเสพยาเสพติด (ท้ังนี้เพราะหญิงท่ีมาขายบริการมีความกดดันในลักษณะอาชีพท่ีทํา จึงมีการชักชวนใหใชยาเสพติด
จากกลุมเพื่อนอาชีพเดียวกัน หรือจากผูดูแลสถานบริการที่เรียกวา แมงดา และบางครั้งลูกคาก็ชักชวนใหใช) เป็นแหลงอิทธิพลของ
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บุคคลบางกลุม ซึ่งเป็นบอเกิดของปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเป็นภัย ตอสวัสดิภาพของสังคมสวนรวมเป็นแหลงชักจูงใหเยาวชนของ
ชาติประพฤติผิดทางเพศกอนวยัอันควร เด็กท่ีมีมารดายึดอาชีพคาประเวณจีะกลายเป็นบุคคลที่เป็นปัญหาสังคม  เนื่องจากขาดการ
ดูแลเอาใจใสจากสถาบันครอบครัวที่ดี หญิงขายบริการ ทางเพศที่มีอายุมากขึ้น จะกลายเป็นคนวางงานมีสุขภาพทรุดโทรมติดโรค
เอดส์ ไมสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได จึงตกเป็นภาระการเลี้ยงดูของรัฐตอไปจากสาเหตุที่กลาวมา ไมสามารถหาแนวทาง
ปูองกันและแกไขปัญหาหญิงขายบริการทางเพศใหหมดไปจากสังคม จึงจําเป็นอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนจะตองรวมมือกันแกไขซึ่งจะ
ชวยใหการพัฒนาประเทศกาวหนาไปไดโดยมีทรัพยากรทางปัญญาและทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ แมวาอาชีพขายบริการ
ทางเพศเป็นอาชีพท่ีผิดกฎหมาย สังคมรังเกียจ ผูประกอบอาชีพน้ีก็ถูกสังคมประณามไปตลอดชีวิต คุณภาพชีวิตก็ไมดี เสี่ยงตอการ
ติดเช้ือโรคติดตอทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ แตก็มีหญิงสาวจํานวนหนึ่ง หันเหชีวิตเขาสูอาชีพนี้ ผูวิจัยจึงสนใจวา มีปัจจัย
อะไรบางท่ีทําใหหญิงสาวตัดสินใจมาขายบริการทางเพศ 

การศึกษาเรื่อง การเขาสูอาชีพและการปรับตัวของหญิงขายบริการทางเพศครั้งนี้ มุงศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการเขาสูอาชีพ
ขายบริการทางเพศ ใน 3 ประเด็น คือ ทัศนคติตออาชีพขายบริการทางเพศ, ปัจจัยจูงใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ, การปรับตัว
ในอาชีพขายบริการทางเพศ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาทัศนคติตออาชีพขายบริการทางเพศของหญิงขายบริการ 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศของหญิงขายบริการ 
 3. เพื่อศึกษาการปรับตัวในอาชีพของหญิงขายบริการทางเพศ 
 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําใหทราบถึง ทัศนคติตออาชีพขายบริการทางเพศของหญิงขายบริการ 
 2. ทําใหทราบถึง ปัจจัยจูงใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศของหญิงขายบริการ 
 3. ไดวิเคราะห์และเสนอแนะการปรับตัวในอาชีพของหญิงขายบริการทางเพศ 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive Research) และสัมภาษณ์เชิงคุณภาพเพิ่มเติม    หญิงขายบริการ ทาง
เพศในจังหวัดราชบุรี 
ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ปัจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย    
  1)  อายุ   
  2)   อายุเมื่อเขาสูอาชีพน้ี  
  3)  ระดับการศึกษา  
  4)   ภูมิลําเนา/ถิ่นกําเนิด , คูครอง / คูสมรส 
  5)   สถานท่ีทํางาน 
             6)  ระยะเวลาที่ทําอาชีพน้ี 
 2   การเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ   ประกอบดวย 
   1)  ทัศนคติตออาชีพขายบริการทางเพศ 
   2)  ปัจจัยจูงใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ 
              3)  การปรับตัวในอาชีพขายบริการทางเพศ 
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ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีศึกษา  
  กลุมตัวอยาง คือ หญิงขายบริการทางเพศในจังหวัดราชบุรี จํานวน 120 คนจําแนกไดดังนี้   
   1.สํานักคาประเวณี / ซอง     จํานวน  75 คน 
   2.สถานบริการนวดแผนโบราณ / อาบอบนวด  จํานวน  30 คน 
   3.รานอาหาร/สวนอาหาร                          จํานวน  8 คน 
   4.คาราโอเกะ      จํานวน  7 คน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การลวงขาย  (Passing Off) 
การลวงขาย ถือเป็นการแขงขันทางการคาที่ใชวิธีการไมชอบธรรมเอาเปรียบผูแขงขันอื่น กฎหมายจึงจําเป็นตองเขาไป

ควบคุมดูแล เพื่อใหการแขงขันดําเนินตอไปอยางเป็นธรรมตอผูคาขาย ทั้งหลาย ซึ่งเป็นหลักกฎหมายของระบบคอมมอนลอว์ 
สําหรับประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบซีวิลลอว์ จะมีหลักกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาที่ไมเป็นธรรมใหความคุมครอง
สําหรับการ กระทําที่เป็นการลวงขายความหมายและหลักกฎหมายของการลวงขายในประเทศอังกฤษ เรียกวา passing off               
ในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกวา ‛Palming Off“ 

ความหมายของการลวงขาย (Passing Off) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งเอาสินคาของตนไป ลวงขายวาเป็นสินคาของ
เจาของเครื่องหมายการคานั้น บัญญัติไวใน ‛มาตรา 46 บุคคลใดจะ ฟูองคดี เพื่อปูองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาที่ไม
จดทะเบียน หรือเรียกรองคาสินไหม ทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกลาว ไมไดบทบัญญัติมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของ
เจาของเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน ในอันที่จะฟูองคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเป็นสินคาของเจาของ
เครื่องหมายการคานั้น“ 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. เครื่องมือท่ีใชในวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผุวิจัยสรางขึ้นประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 4 ตอน 
 2. การวิเคราะห์ขอมูลและสถิติที่ใช 
    ทําการวิเคราะห์ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชวิเคราะห์ ไดแก คารอยละ (%)  คาเฉลี่ย  ( xˉ )                          
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 ตอนที่ 1 ขอมูลปัจจัยสวนบุคคล ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist) และเติมขอความใน
ชองวาง นํามาแจกแจงความถี่หาคารอยละ พรอมนําเสนอในรูปตาราง ประกอบคําอธิบายใตตาราง  
 ตอนท่ี 2 ทัศนคติตออาชีพหญิงขายบริการทางเพศ  ลักษณะแบบสอบถาม เป็นมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)   
5 ระดับ วิเคราะห์ขอมูลดวย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพรอมนําเสนอในรูปตาราง  
 ตอนท่ี 3  ปจัจัยจูงใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ ลักษณะแบบสอบถาม  เป็นมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ    
วิเคราะห์ขอมูลดวย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพรอมนําเสนอในรูปตาราง  
            ตอนที่ 4 การปรับตัวในอาชีพขายบริการทางเพศลักษณะแบบสอบถาม  เป็นมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale)   
5 ระดับ วิเคราะห์ขอมูลดวย คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพรอมนําเสนอในรูปตาราง 

 
ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
1. การศึกษาลักษณะปัจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางพบวา สวนใหญมีอายุระหวาง 19 - 21 ปี รอยละ 36.7 อายุเมื่อ

เขาสูอาชีพน้ี  อายุระหวาง  19 -21  ปี รอยละ 40.8  การศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 53.3 ภูมิลําเนา/ถิ่นฐาน/บานเกิดอยู
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ในภาคเหนือ รอยละ 38.3  คูครอง/  คูสมรสสวนใหญอยูดวยกันโดยไมไดแตงงาน รอยละ 44.2 สถาน ที่ทํางานเป็นสํานัก
คาประเวณี /ซอง รอยละ 62.5 และระยะเวลา ในการทําอาชีพน้ี  1 – 3  ปี  มากที่สุด รอยละ 62.5  

2.ทัศนคติตออาชีพขายบริการทางเพศ ของหญิงขายบริการทางเพศในจังหวัดราชบุรี  พบวา  หญิงขายบริการทางเพศ
สวนใหญเห็นดวยกับอาชีพขายบริการทางเพศ โดยยอมรับวาการขายบริการทางเพศเป็นภาวะความจําเป็นที่กระทําช่ัวคราว  ไมมี
ใครมีความตั้งใจท่ีจะเขามาตั้งแตแรก  เป็นอาชีพ ที่สามารถชวยเหลือครอบครัวไดเป็นอยางดี  งานสบาย  รายไดดี  ทั้งยังชวยให
ผูชายมีทางระบายออก โดยไมตองมีพันธะใด ๆ ตอกัน  ลดปัญหาครอบครัว และปัญหาสังคมได  แตในขณะเดียวกันสวนหนึ่งก็มี
ความคิดเห็นไปในทางตรงขามวา  เป็นอาชีพที่นาอาย  ตองหลบซอนสังคม เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม  ตองทนทุกข์
ทรมานไปตลอดชีวิตแตที่ตองทําเพราะไมมีความรูจะไปทําอาชีพอ่ืน 

3. ปัจจัยจูงใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ ของหญิงขายบริการทางเพศในจังหวัดราชบุรี  พบวา  หญิงขายบริการทาง
เพศมีปัจจัยจูงใจใหเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศมาจากปัจจัยดานเศรษฐกิจมากที่สุด (xˉ = 3.96)  รองลงมาเป็นดานการศึกษา 
(xˉ = 3.23) และดานสังคมและสิ่งแวดลอม (xˉ = 2.97) โดยที่ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดันใหหญิงสาวเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ 
มาจากปัจจัยทางครอบครัว  ไดแก  ฐานะยากจน  ตองการหาเงินมาเลี้ยงตนเองและครอบครัว  ไมมีที่พ่ึง  นอกจากพ่ึงตนเอง  และ
เห็นวาไดเงินงาย  รายไดดี  เมื่อมาทําอาชีพน้ีแลว  อาจทําใหมีโอกาสสรางชีวิตใหดีขึ้นได สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชาย  โพธิสิ
ตา  (2537 : 101)  ศึกษาเรื่องหนูผิดไหมที่ขายตัว : บริบททางสังคม  วัฒนธรรมของหญิงขายบริการทางเพศ  ศึกษาพบวา  ปัจจัย
สําคัญที่สงผลตอการตัดสินใจเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ คือ ปัจจัยทางครอบครัว ไดแก ความยากจน ครอบครัวแตกแยก               
พอแมแยกทางกัน ปัจจัยดานการศึกษา ไดแก การขาดโอกาสทางการศึกษา มีปัญหาการไดรับการศึกษาต่ํา  เนื่องจากครอบครัวมี
ฐานะยากจน ไมสามารถสงลูกเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับได จากผลการศึกษานี้พบวา หญิงขายบริการจบการศึกษา
ระดับประถมมากที่สุด รอยละ 53.3 และไมไดเรียนหนังสือมีมากถึงรอยละ 12.5 ปัจจัยดานสังคมและสิ่งแวดลอม  คานิยม  
ทัศนคติ  ไดรับการถายทอดแบบอยาง ความสําเร็จจากเพื่อนที่ชักชวนเขาสูอาชีพบางคนไมประสบความสําเร็จในชีวิตตองแยกทาง  
หยารางกับคนรัก  ทําใหประชดชีวิตเขามาสูอาชีพขายบริการในที่สุด 

4. การปรับตัวในอาชีพของหญิงขายบริการทางเพศ พบวา หญิงขายขายบริการทางเพศมีการปรับตัวในหลายดาน และที่
ปฏิบัติมากเรียงตามลําดับ ไดแก ตองเชื่อและปฏิบัติตามคําสั่งและกฎขอบังคับของสถานประกอบการ และตองสรางสัมพันธภาพที่
ดีกับเพื่อนรวมอาชีพ  พยายามทําใจใหยอมรับวาเป็นอาชีพหน่ึง  ในขณะเดียวกันก็ทําชีวิตใหมีความสุขสบาย โดยซื้อเครื่องอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ เชน ทีวี ตูเย็น โทรศัพท์มือถือ การปรับตัวลักษณะเชนนี้สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีโครงสรางทางสังคม  และ
การปรับตัวที่อธิบายวา การอยูในสังคมหนึ่ง ๆ สังคมไดกําหนดวัตถุประสงค์หรอืเปูาหมาย และกําหนดวิธีการที่จะไปสูเปูาหมายนั้น 
แตทุกคนไมสามารถไปไดเทากัน ทําใหเกิดสภาวะและวิถีทางไมสอดคลองกัน ทําใหมนุษย์มีการปรับตัวตาง ๆ กันในกรณีหญิงที่
ตัดสินใจมาขายบริการทางเพศจะมีแนวคิดในการปรับตัวแบบที่เรียกวา Innovation คือ ยอมรับเปูาหมายของสังคม ไดแก การมี
เงิน การมีเครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ ซึ่งเนนดาน วัตถุนิยม แตดวยขอจํากัดสวนบุคคล  ดวยวัยและการศึกษาที่ต่ํา การจะไป
ใหถึงเปูาหมายของสังคม ดวยวิถีทางที่สังคมกําหนดไวนั้น คงเป็นไปไดยากหรือเป็นไปไมไดในแนวความคิดของหญิงเหลานี้  จึงทํา
ใหเลือกปรับตัวในลักษณะทําอยางไรก็ได ที่จะทําใหตนเองไปสูเปูาหมายนั้นได คือมีเงินมากเพื่อซื้อของตาง ๆ ที่คิดวาจะทําให
ตนเองมีหนามีตาในสังคมได 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1. ควรมีมาตรการลงโทษอยางจริงจังกับผูที่มีสวนเกี่ยวของหรืออาจเรียกวาเป็นอุปสงค์ อันไดแก  ผูชายที่เป็นนักเที่ยว

มาซื้อบริการ  รวมไปถึงบรรดาผูที่เก็บเกี่ยวผลกําไรจากธุรกิจคาเนื้อดวย  เชน เจาของสํานัก  แมงดา  เอเยนต์หาผูหญิง  ไปจนถึง
เจาหนาท่ีบานเมืองที่รับผลประโยชน์จากการเก็บสวยดวย 

1.2. ควรขยายโอกาสการศึกษาใหเขาถึงกลุมผูดอยโอกาสเพิ่มมากขึ้น ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ และ ไมเป็นทางการ  
เพื่อพัฒนากระบวนการคิดของกลุมคนที่มีโอกาสเสี่ยงเขาสูวงจรชีวิตการขายบริการทางเพศ เนื่องจากกระบวนการของการศึกษา 
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เป็นระบวนการทั้งในดานใหความรู  ดานคานิยม  สังคม วัฒนธรรมตอลดจนความคิด  การตัดสินใจในการแกปัญหา  เพื่อวางแผน
ในการดําเนินชีวิต  และความสามารถพ่ึงตนเองไดโดยการประกอบอาชีพ จะเห็นไดวา จากขอมูล 

1.3. รัฐบาลตองมีการจัดการศึกษาที่เทาเทียมกันระหวางชนบทกับเมือง รวมทั้งปรับปรุงใหมีคุณภาพมากขึ้น  สอดคลอง
กับความตองการและความเป็นจริงของแตละทองถิ่น หรือกระตุนทองถิ่นใหมีบทบาทในการจัดการศึกษาเอง 

1.4. รณรงค์สงเสริมคานิยม พอมีพอกิน สนับสนุนสงเสริมการใชชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง อยางเป็นรูปธรรมและ
ตอเนื่อง 

1.5. ออกกฎหมายและตรวจสอบการควบคุมสื่ออยางเขมงวด กอนออกสูสาธารณะ 
2. ขอเสนอแนะสูการปฏิบัติ 
2.1. หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  เชน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรสงเสริมและพัฒนาการฝึกอาชีพ  หรือการ

เรียนรูวิชาชีพใหกับกลุมที่ขาดโอกาสในการศึกษาไปพรอมกับการใหทางเลือกที่จะประกอบอาชีพอ่ืน  นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ในระยะยาว 

2.2. เจาหนาที่สาธารณสุขที่ดูแลหญิงขายบริการทางเพศ ควรดูแลและใหคําปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ ในดานการรักษา
สุขภาพ  และการปูองกันตนเองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีไมเจ็บปุวย หรือ ติดเช่ือเอดส์  เมื่อออกจากอาชีพก็สามารถดํารงชีวิตอยูได
อยางปกติกลุมตัวอยางสวนใหญ  มีการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาลงมา  ซึ่งเป็นระดับการศึกษาพื้นฐานขั้นต่ํา ในปัจจุบันที่ยัง
ไมสามารถขัดเกลากระบวนการคิด และการนําองค์ประกอบดานจิตใจ จึงทําใหเกิดการคิด การตัดสินใจ เพื่อสนองความตองการ
ของตนเองในระยะสั้นมากกวาที่จะตอบสนองความตองการที่มั่นคงในระยะยาว เนื่องจากองค์ประกอบของการพัฒนาจิตใจของ
บุคคลพื้นฐานในวัยเด็กจนกระทั่งวัยรุน เป็นกระบวนการปลูกฝังท่ีสําคัญที่จะทําใหบุคคลนั้นมีกระบวนการทางจิตใจที่จะวิเคราะห์  
แยกแยะ  ตลอดจนแสดงพฤติกรรม  ที่ทําใหการดํารงชีวิตของตนในสังคมมีความสุขระยะยาวได  

2.3. ควรปลูกฝังคานิยมที่ดีและถูกตอง แกเยาวชนรุนใหม พรอมทั้งชวยกันรณรงค์ ลดคานิยมในการมองคุณคาของคน
ดวยตัวช้ีวัดทางดานวัตถุ และลดคานิยม การทํางานเบา แตไดคาตอบแทนสูง (โดยเฉพาะในกลุมนักเรียน นักศึกษา) จนขาดการ
พิจารณาถึงการดําเนินชีวิตที่มั่นคงตอไป เพราะเนื่องจากการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ  ยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่กอใหเกิด
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ์ที่รายแรงตอชีวิต และเป็นปัญหาที่สําคัญคือโรคเอดส์ 

3.ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
3.1. ควรศึกษาตัวแปรดานอื่น เชน การศึกษาคุณภาพชีวิตของหญิงขายบริการ ทางเพศ 
3.2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อเจาะลึกปัญหาเป็นรายบุคคลในเรื่องวิถีชีวิตของการเขาสูอาชีพขายบริการทางเพศ  
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ปัญหาการละเมิดเครื่องหมายทางการค้าในประเทศไทย 
Problem on Violation Acts Trademarks in Thailand 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัญหาการละเมิดเครื่องหมายทางการคาในประเทศไทย โดยพิจารณาจาก (1) ปัญหา
การพิสูจน์ความมีช่ือเสียงของเครื่องหมายการคา (2) ปัญหาความรับผิดจากการละเมิดการใชเครื่องหมายการคา (3) ปัญหาการ
พิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป (4) ปัญหาเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหาย (5) 
ปัญหาการปูองกันและปราบปรามผูกระทําความผิดละเมิดเครื่องหมายการคา  

ผลการวิจัยพบวา (1) การพิสูจน์ความมีช่ือเสียงของเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปตามพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (10) มิไดใหคําจํากัดความหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องหมายการคา (2) ปัญหา
ความรับผิดจากการละเมิดเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป กฎหมายมิไดบัญญัติไวโดยตรงวา การกระทําใดบางที่
เป็นการละเมิดเครื่องหมายการคา (3)  ปัญหาการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป ผู
มีอํานาจในการฟูองคดีเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดและตองจดทะเบียนเสียกอน (4) ปัญหาเกี่ยวกับการเยียวยาความ
เสียหาย กฎหมายมิไดบัญญัติถึง การเยียวยาความเสียหายที่แทจริง ไวโดยตรง (5) ปัญหาการปูองกันและปราบปรามผูกระทํา
ความผิด ผูมีหนาที่รับผิดชอบขาดความรูความเชี่ยวชาญดานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
 

คําสําคัญ : กฎหมายการปูองกันและปราบปราม , การละเมิดเครื่องหมายทางการคา 
 
Abstract 

The objectives of this research was to study legal measures to prevent and suppress Acts violate trade 
marks by considering (1) proof problems of reputation of trademarks problems) (2) problems of liability from 
trademark infringement (3) proof problems of damage occurring with general well-known trademarks (4) problems 
relating to remedies damage (5) problems of prevention and suppression of trademark infringement offenders.  

The research result revealed that (1) proof of reputations of well-known trademarks under the 
Trademark Act B.E 2534( 1991), Section 8 (10) not provide any definition or standard to consider trademark (2) 
problems of  liability from trademark infringement that was well-known in general, the law did not directly 
stipulate that what are the actions that were a trademark violation.(3) proof problems of damage occurring 
with general well-known trademarks that was well-known in general, the person who had the power to claim 
for infringement and Previous registers (4) problems relating to remedies damage, the law did not act to direct 
remedies for real damage.(5)problems of prevention and suppression of offenders who responsible for the 
lack of knowledge of intellectual property legal expertise. 

 

Keyword; Preventing and suppression laws, Trademarks Violation. 
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บทนํา  
ปัจจุบันผูประกอบการคา ไดใชเครื่องหมายการคาเป็นเครื่องมือนําทางการคาทั้งภายในประเทศและการสงออกสินคาไป

จําหนายยังตางประเทศ เจาของเครื่องหมายการคา จึงมีความจําเป็นตองจดทะเบียนขอรับความคุมครองสิทธิในประเทศตาง ๆ 
กอนสงสินคาไปจําหนายเพื่อปูองกันปัญหาการละเมิดเครื่องหมายการคาและมิใหผูใดนําเครื่องหมายการคาของตนไปจดทะเบียน
ในตางประเทศ โดยมิไดเป็นเจาของ กรมทรัพย์สินทางปัญญาไดมีนโยบายการสงเสริมการใหบริการขอรับความคุมครอง
เครื่องหมายการคาในตางประเทศดวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย ดวยการศึกษา แนวทางการเขามาเป็นภาคีพิธี
สารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) หากประเทศไทยเขาเป็นภาคีพิธีสารกรงุมาดรดิ ผูประกอบการหรือผูสงออกของไทยก็จะไดรับ
ประโยชน์ท่ีจะสามารถยื่นคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการคา เพื่อขอรับความคุมครองในประเทศตาง ๆ ไดหลายประเทศในคราว
เดียวกัน โดยยื่นคําขอจดทะเบียนเพียงคําขอเดียวใชเพียงภาษาเดียว และเสียคาธรรมเนียมเพียงครั้งเดียว ซึ่งก็จะทําใหไดรับความ
สะดวกรวดเร็วในการยื่นคําขอจดทะเบียนและประหยัดคาใชจายในการเดินทาง 

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2543 
มี 4 ประเภทไดแก  (1)  เครื่องหมายการคา (Trade Mark) คือ เครื่องหมายที่ใชเป็นท่ีหมายเกี่ยวของกับสินคาเพื่อแสดงวา สินคาที่
ใชเครื่องหมายนั้นแตกตางกับสินคาที่ใชเครื่องหมายการคาของบุคคลอื่น เชน บรีส มามา กระทิงแดง (2)  เครื่อ งหมายบริการ 
(Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใชเป็นที่หมายหรือเกี่ยวของกับบริการเพื่อแสดงวา บริการที่ใชเครื่องหมายนั้นแตกตางกับบริการที่
ใชเครื่องหมายบริการของบุคคลอื่น เชน เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร,โรงแรม  (3) เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) 
คือ เครื่องหมายที่เจาของเครื่องหมายรับรองใชเป็นที่หมายหรือเกี่ยวของกับสินคาและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรอง
คุณภาพของสินคาหรือบริการนั้น เชน เชลล์ชวนชิม แมชอยนางรํา ฮาลาล (Halal) และเครื่องหมายการคาแรง ประเภทท่ี (4) 
เครื่องหมายรวม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายบริการที่ใชโดย บริษัทหรือวิสาหกิจในกลุมเดียวกัน 
หรือโดยสมาชิกของสมาคมกลุมบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เชน ตราชางของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด เป็นตน  

การกระทําที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคา ไดแก  มีการใชเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับ
เครื่องหมายการคาของผูอื่น การใชเครื่องหมายการคาที่อาจถือเป็น การละเมิดสิทธินั้น อาจอยูในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คือ มีการ
จัดใหมีเครื่องหมายการคานั้นขึ้นเองหรือใชกับสินคา เชน ผูละเมิดไดกระทําทําการวาจางผูอื่นทําเครื่องหมายการคาแลวนํามาใช
กับสินคา หรือ มีการนําเขาสินคาท่ีมีเครื่องหมายการคาของผูอื่น ซึ่งไดจดทะเบียนไวในประเทศไทยแลวนําเขามาจําหนายโดยมิได
รับความยินยอม แมจะไมไดทําเครื่องหมายการคาขึ้นเองก็ตาม ก็ถือเป็นการใชเครื่องหมายการคาของผูอื่นกับสินคาของผูอื่นดวย 
ซึ่งการใชเครื่องหมายการคาของผูอื่น ที่จะถือเป็นการละเมิดสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา พ.ศ. 2534  มาตรา 44 น้ัน จะตองเป็นการใชกับสินคาประเภทเดียวกัน กับท่ีเจาของเครื่องหมายการคานั้น ไดจดทะเบียน
ไว หรืออาจเป็นสินคาตางประเภทกับ ที่เจาของเครื่องหมายการคาไดจดทะเบียนไวถาหากวาการใชนั้น อาจทําใหเกิดความสับสน
เขาใจหลงผิดในแหลงที่มาของสินคา ซึ่งจัดเป็นการลวงขายตาม มาตรา 46 วรรคสอง (ธัชชัย  ศุภผลศิริ , 2536:174-148. อางใน 
ปณิสา บุญวิวัฒน์) 

บทกําหนดโทษกรณี ละเมิดเครื่องหมายการคาของไทย มีปรากฏอยูในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534  
มาตรา 44 ‛ภายใตบังคับมาตรา 27 และมาตรา 68 เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ผูซึ่งไดจดทะเบียนเป็นเจาของ
เครื่องหมายการคา เป็นผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันที่จะใชเครื่องหมายการคานั้น สําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว“ และบท
กําหนดโทษเกี่ยวกับการปลอมการแปลงเครื่องหมายการคา มาตรา 108 ‛บุคคลใดปลอมเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ 
เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่นที่ไดจดทะเบียนแลว ในราชอาณาจักรตองระวางโทษจําคุกไมเกินสี่ปี หรือ
ปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ“ และบทลงโทษในการเลียนแบบเครื่องหมายการคา มาตรา 109  ‛บุคคลใดเลียน
เครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือเครื่องหมายรวมของบุคคลอื่น ที่ ไดจดทะเบียนแลวใน
ราชอาณาจักร เพื่อใหประชาชนหลงเชื่อวา เป็นเครื่องหมายการคา เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง หรือ เครื่องหมายรวม
ของบุคคลอื่นนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองปี หรือ ปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ“ ถานิติบุคคลกระทําความผิด 
ผูที่รับผิดชอบนิติบุคคลจะตองรวมรับผิดดวย ตาม มาตรา 114 ‛ในกรณีที่ผูกระทําความผิดซึ่งตองรับโทษตามพระราชบัญญัตินี้ 
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เป็นนิติบุคคล กรรมการผูจัดการ หรือผูแทนของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย เวนแตจะ
พิสูจน์ไดวา ตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมในการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น“ 

แตเนื่องจาก พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มิไดมีบัญญัติไววา การกระทําอยางใดบางที่เป็นการละเมิด
เครื่องหมายการคา ดังนั้น การพิจารณา ในสวนท่ีเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการคา จึงจําเป็นตองนําหลักเรื่องละเมิดทั่ว ๆ ไป
ในประมวล กฎหมายแพงและพาณิชย์มาตรา 420 มาปรับใช และการใชสิทธิเกินสวนตามมาตรา 421 เป็นตน ซึ่งสงผลใหมีปัญหา
ในการตีความวา การกระทําใดเป็นการละเมิดการใชเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป ซึ่งเจาของเครื่องหมายการคา ที่
มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปท่ีไดจดทะเบียนไวแลวเทานั้นที่จะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องหมายการคาตามประเภทและชนิด
ของสินคาที่ไดจดทะเบียนไว  สวนเจาของเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปที่ไมไดจดทะเบียนนั้นจะมีสิทธิฟูอง
ผูกระทําละเมิดไดเฉพาะ กรณีลวงขายเทานั้น ดังนั้น ตามกฎหมายไทยจึงตองพิจารณาถึงผูมีอํานาจฟูองคดีดวยจะเห็นไดวา ตอง
เป็นผูมีอํานาจในการฟูองคดีเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปเสียกอน จึงจะมี
สิทธิในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป การที่เจาของเครื่องหมายการคาที่มี
ช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปอาจใชสิทธิตามมาตรา 61 (2) ในการเพิกถอนเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคา
ของตนนั้น เป็นการเยียวยาความเสียหายของเจาของเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปไดอยางหนึ่ง ซึ่งกฎหมาย
ทรัพย์สินทางปัญญาของไทยไดบัญญตัิไว แตการเยียวยาดังกลาวนี้ มิใชการเยียวยาความเสียหายที่แทจรงิ เนื่องจากเป็นการใหหยุด
กระทําการอันเป็นการละเมิดสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปเทานั้น แตมิไดมีมาตรการในการเยียวยา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นมานานแลวและจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคตตอเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปแตอยางใด แมวา
ศาลไทยสามารถพิจารณาเยียวยาความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดเครื่องหมายการคา ที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปได โดยนํา
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ มาใชบังคับ แตตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ไดบัญญัติเรื่องการละเมิด
และการเยียวยาความเสียหายที่แทจริงไวโดยตรง จึงเกิดปัญหาในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิในการ ใช
เครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายโดยทั่วไป เกิดความไมเป็นธรรมแก เจาของเครื่องหมายการคานั้น และทําใหความ
คุมครองเครื่องหมายการคาของไทยไมไดระดับมาตรฐานสากล จนอาจเกิดปัญหาทางการคาและการลงทุนเกิดขึ้นได 
 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สิน
ทางปัญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 กําหนดใหนําบทบัญญัติแหง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพงหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญตัิจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช
บังคับโดยอนุโลม กรณีที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2539 ไมมีบทบัญญัติและขอกําหนดเรื่องใดบัญญัติไว แตมีปัญหาวา กรณีใดจะนํา
บทบัญญัติใดมาใชบังคับ ซึ่งเป็นปัญหาถึงประเด็นถึงหนาที่ในการนําสืบพิสูจน์ความมีช่ือเสียงควรมีเพียงใด มีขอหามในการรับฟัง
พยานหลักฐานหรือไม และกรณีดังกลาวตองใช บทบัญญัติแหงวิธีสบัญญัติใดมาปรับใช เนื่องจากคดีละเมิดในเครื่องหมายการคา
เป็นไดทั้งคดีแพงและคดีอาญา โดยบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา ซึ่งใชบังคับแกคดีแพงและคดีอาญานั้น มีผลใชบังคับแตกตางกันในบางเรื่อง และในกรณีดังกลาวมิไดมีกฎหมายลูกบัญญัติ
รายละเอียดในการบังคับใชกฎหมายดังกลาวอยางชัดเจน จากท่ีไดกลาวมา ผูวิจัย จึงสามารถแยกประเด็นปัญหาไดดังนี้ 
 (1) ปัญหาการพิสูจน์ความมีช่ือเสียงของเครื่องหมายการคา ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและ
การคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการคาระหวางประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 26 กําหนดใหนํา 
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพงหรือ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแขวง และวิธี พิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใชบังคับโดยอนุโลม ซึ่งมีปัญหาวา กรณีใดจะนําบทบัญญัติใดมาใชบังคับ ซึ่ง
เป็นปัญหาถึงประเด็นถึงหนาที่ในการนําสืบพิสูจน์ความมีช่ือเสียงของเครื่องหมายการคาวา ผูใดจะมีภาระในการพิสูจน์และ
พยานหลักฐานท่ีจะนําสืบพิสูจน์ ความมีชื่อเสียงควรมีเพียงใด 
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  (2) ปัญหาความรับผิดจากการละเมิดการใชเครื่องหมายการคา ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มิได
บัญญัติไว โดยตรงวา การกระทําใดบางที่เป็นการละเมิดการพิจารณาในสวนที่เกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการคา ซึ่งสง
กอใหเกิดปัญหาการตีความวา การกระทําใดเป็นการละเมิดการใชเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป 
 (3) ปัญหาการพิสูจน์ความเสยีหายที่เกิดขึ้นกับเครือ่งหมายการคาที่มีช่ือเสยีงแพรหลายทั่วไป ผูมีอํานาจฟูองคดีตองเป็นผู
มีอํานาจในการฟูองคดีเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด เครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปเสียกอน จึงจะมีสิทธิ
ในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป 
 (4) ปัญหาเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหาย ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มิไดบัญญัติถึง เรื่องการ
ละเมิดและการเยียวยาความเสียหายที่แทจริงไวโดยตรง จึงเกิดปัญหาในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิใน
การใชเครื่องหมายการคา ที่มีช่ือเสียงแพรหลาย โดยทั่วไปกอใหเกิดความไมเป็นธรรมแก เจาของเครื่องหมายการคานั้น และทําให
ความคุมครองเครื่องหมายการคาของไทยไมไดระดับมาตรฐานสากล 

(5) ปัญหาการปูองกันและปรามผูกระทําความผิดละเมิดเครือ่งหมายการคา มีการปฏิบัติงานท่ีซับซอนและเป็นการปฏิบัติ
โดยยึดกรอบของกฎหมายเป็นสําคัญ เพื่อกันความผิดพลาดที่จะถูกฟูองรองในการดําเนินงานในดานตาง ๆ ซึ่งอาจนําผลเสียหายมา
สู หนวยงานได ในการดําเนินงานตองอาศัยบุคลากรตํารวจที่มีความรูความสามารถ มีผูนําที่เขมแข็ง  มีการทํางานที่ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน แตในขณะเดียวกันอาจมีขาราชการตํารวจอีกบางสวนยังขาดความรูความสามารถขาด การฝึกอบรม
พัฒนาความรูขาดภาวะผูนําขาดคุณธรรมจริยธรรม  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี มาตรการทางกฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการกระทําละเมิดเครื่องหมายทาง
การคา 
 2. เพื่อศึกษา มาตรการทางกฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา ทั้งของ
ตางประเทศและของประเทศไทย 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
การปลอมแปลงเครื่องหมายทางการคา 
 
 ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. ทําใหทราบถึง แนวคิด ทฤษฎี กฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา 
 2. ทําใหทราบถึง กฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา ทั้งของตางประเทศ
และของประเทศไทย 
 3. ไดวิเคราะห์และเสนอแนะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการ
ปลอมแปลงเครื่องหมายทางการคา 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการปูองกันและปราบปรามการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา 
ประกอบดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 และประมวล
กฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ลักษณะละเมิด กฎ ประกาศ คําสั่ง คําพิพากษาศาลฎีกา ที่เกี่ยวของกับการ
กระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคาทั้งของตางประเทศและของประเทศไทย   
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การปูองกนัอาชญากรรมโดยการบังคับใชกฎหมาย 
สํานักดั้งเดิม (Classical School) (กองเกียรติ  อภัยวงศ์.2546) เป็นสํานักที่ถือกําเนิดขึ้นมาในศตวรรษที่ 18 เพื่อจะ 

ตอตานกับความปุาเถื่อนและความไมแนนอนของระบบกฎหมายและการลงโทษในสมัยนั้น โดยสํานักน้ีไดเสนอแนวความคิดในการ
ปฏิรูปกฎหมายและการลงโทษใหเหมาะสมกับการกระทําผิดเพื่อใหเกิดความยุติธรรม จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูป
กฎหมายที่มีมนุษยธรรม และแนนอนมากยิ่งขึ้น แนวทางในการปูองกันอาชญากรรมที่เนนในเรื่องการใชกฎหมายและการลงโทษ 
เนื่องจากการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ หรือมีโทษที่ไมเหมาะสมกับการกระทําความผิด เพราะมนุษย์มีเจตจํานงอิสระ 
(Free will) คือ มีเหตุผลที่จะคิดไตรตรองถึงผลดีผลเสีย จากการกระทําของตน หากทําแลวคุมคาก็จะเลือกที่จะกระทํา แตหากไม
คุมคาก็จะไมกระทํา ดังนั้น หากการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพก็เทากับเป็นการใหโอกาสแกผูที่จะเลือกกระทําผิด เพราะ
โอกาสที่จะไดรับผลประโยชน์จากการกระทําผิดมีมากกวาโอกาสที่จะถูกจับกุมลงโทษ มนุษย์จงเลือกกระทําผิดโดยไมเกรงกลัวตอ
กฎหมาย ดังนั้น การปูองกันอาชญากรรมตามแนวทางนี้จึงตองทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพเพื่อให มีผลในการขมขู
ยับยั้งใหคนท่ีคิดจะกระทําผิดเกิดความเกรงกลัว ไมกลาเสี่ยงที่จะกระทําผิดวิธีการที่จะทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ
จะตองผานการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ไดแก ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์จะตองประสานงานกันในการที่จะทํา
ใหการบังคับใชกฎหมายมีความแนนอน รวดเร็ว เสมอภาคและมีโทษท่ีเหมาะสมซึ่งจะทําใหมีผลเป็นการขมขูยับยั้ง ใหคนเกิดความ
เกรงกลัวไมกลากระทําผิด ดังนั้น การมีโทษที่เหมาะสมสําหรับการบังคับใชกฎหมาย จึงถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด ในการปูองกัน
ปราบปรามผูที่เป็นอาชญากรรมขามชาติ ผูกอการรายสากล หรือแก฿งอาชญากรตาง ๆ จึงมีความจําเป็นที่จะตองใชกฎหมาย
ควบคุม 

การลวงขาย  (Passing Off) ถือเป็นการแขงขันทางการคาที่ใชวิธีการไมชอบธรรมเอาเปรียบผูแขงขันอื่น กฎหมายจึง
จําเป็นตองเขาไปควบคุมดูแล เพื่อใหการแขงขันดําเนินตอไปอยางเป็นธรรมตอผูคาขาย ทั้งหลาย ซึ่งเป็นหลักกฎหมายของระบบ
คอมมอนลอว์ สําหรับประเทศที่มีระบบกฎหมายแบบ ซีวิลลอว์ จะมีหลักกฎหมายวาดวยการแขงขันทางการคาที่ไมเป็นธรรมให
ความคุมครองสําหรับการ กระทําที่เป็นการลวงขายความหมายและหลักกฎหมายของการลวงขายในประเทศอังกฤษ เรียกวา  
passing off ในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียกวา ‛Palming Off“ 

ความหมายของการลวงขาย (Passing Off) หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งเอาสินคาของตนไป ลวงขายวาเป็นสินคาของเจาของ
เครื่องหมายการคานั้น บัญญัติไวใน ‛มาตรา 46 บุคคลใดจะ ฟูองคดี เพื่อปูองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาที่ไมจดทะเบียน 
หรือเรียกรองคาสินไหม ทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิดังกลาว ไมไดบทบัญญัติมาตรานี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของเครื่องหมาย
การคาที่ไมไดจดทะเบียน ในอันที่จะฟูองคดีบุคคลอื่นซึ่งเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเป็นสินคาของเจาของเครื่องหมายการคานั้น“ 

ลวงขาย ใน พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา พ.ศ.2474 มาตรา 29 วรรคสอง (ปัจจุบันคือมาตรา 46 วรรคสอง พ.ร.บ.
เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534) มิไดจํากัดเฉพาะสินคาชนิดเดียวกันหรือ ประเภทเดียวกันเทานั้น หากแตมีความหมายกวาง
ครอบคลุมถึงกรณีตาง ๆ ซึ่งจําเลยเอาสินคาของจําเลยไป ลวงขายวาเป็นสินคาของผูอื่น ซึ่งมีความหมายไดวาไมใชการลวงในวัตถุ
เทานั้น หากแตเป็นการลวงในความเป็นเจาของดวย ฉะนั้น เมื่อจําเลยเอาคําวา ‛แฟฺบ“(FAB) ในลักษณะและสีเชนเดียวกับของ
โจทก์ใชกับสินคาไมจิ้มฟันของจําเลย ก็ยอมเป็นการลวงขาย ผิดกฎหมายเรื่องละเมิด (ฎ. 343/2503) 

เมื่อวิเคราะห์ตามมาตราขางตนแลวเห็นวา เจาของการคาที่ไมไดจดทะเบียนนั้น ไมมีสิทธิอยางใด ๆ ที่จะฟูองคดีปูองกันการ
ละเมิดในเครื่องหมายการคาของตน อีกทั้งเมื่อมีบุคคลอื่นนํา เครื่องหมายการคาของตนไปใชก็ยังไมมีสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนอยางใด
เลย อาจกลาวไดวา เจาของเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนนั้นไมไดรับความคุมครองจาก พระราชบัญญัติเครื่อง หมายการคาแต
ประการใด กลาวโดยสรุป การลวงขายเป็นการทําใหสาธารณชนคิดวา สินคาของ จําเลยมีสวนเกี่ยวของกับโจทก์ จะตองกอใหเกิดความ
เช่ือมโยงในจิตใจของสาธารณชนหรือทําให สาธารณชนคิดวาโจทก์ตองรับผิดชอบ สิทธิในเครื่องหมายการคา มาตรา 44 รับรองสิทธิของ 
เจาของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลว ใหสิทธิเจาของเครื่องหมายการคาจดทะเบียน มีสิทธิ แตผูเดียว (Exclusive Right)ในอันที่จะ
ใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวนั้นหมายความวา บุคคลอื่นใดยอมไมมีอํานาจที่จะนําเครื่องหมายการคาที่จด
ทะเบียนแลวไปใช เจาของเครื่องหมายการคาจดทะเบียนมีสิทธิเรียกใหผูละเมิดชดใชคาสินไหมทดแทนได ตามมาตรา 46 วรรคแรก ซึ่ง
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ตางจากเจาของเครื่องหมายการคาไมจดทะเบียนที่ไมอาจเรียกรองคาสินไหม ทดแทนเพื่อการละเมิดไดตามมาตรา 46 วรรคแรก แตถา
เป็นกรณีลวงขายแลว เจาของเครื่องหมาย การคาไมจดทะเบียนสิทธิเรียกคาสินไหมทดแทนหรือปูองกันการละเมิดได 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary 
Research) ดวยการคนควา วิเคราะห์ขอมูลที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎี ขอมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ บทความในวารสาร ตําราตางๆทั้ง
ของตางประเทศ และ ของไทย และการหาขอมูลภาคสนามโดยการออกแบบสัมภาษณ์บุคลากรผูทรงคุณวุฒิ 
  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) 
ดวยการคนควา วิเคราะห์ขอมูลที่ไดจากแนวคิด ทฤษฎี ขอมูลทาง อิเล็กทรอนิกส์ บทความในวารสาร ตําราตางๆทั้งของตางประเทศ 
และ ของไทย และการหาขอมูลภาคสนามโดยการออกแบบสัมภาษณ์บุคลากร ซึ่งมีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการควบคุมตัว
ผูกระทําความผิดอาญาโดยอํานาจรัฐดวยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเป็น 2 ประเภท 
 (1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ดวยการออกแบบสอบถามแบบปลายปิด เพื่อใหงายตอ
การเก็บขอมูล ในประเด็นท่ีกําหนด ผสมผสานกับแบบปลายเปิด เพื่อเปิดกวางใหแสดงความคิดเห็นนอกเหนือประเด็นที่กําหนดไว 
ทั้งนี้ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกที่มีความเหมาะสมภายใตกรอบแนวคิดในการวิจัยในการสัมภาษณ์ประกอบดวยคําถามที่เกี่ยวกับ
เกี่ยวกับการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา 
 (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอมูล ท่ีไดจากเอกสารโดยการรวบรวมจาก แนวคิด และทฤษฎี ผลงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักดิราช 2560 และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวของ หนังสือ ตํารา เอกสารวิชาการ
ดานกฎหมาย คําพิพากษาศาลฎีกา และเอกสารที่เกี่ยวของกับเกี่ยวกับการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา 
 การวิจัยนี้หาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ผูเช่ียวชาญดานกฎหมาย และ ขอมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) ไดจากการคนควา จาก เอกสาร วรรณกรรม งานวิจัย ตํารา หนังสือวิชาการ ตัวบทกฎหมายตางๆ กฎ 
ระเบียบ แนวคําพิพากษาของศาล วารสาร นิตยสาร รายงานขอมูลทางสถิติเอกสาร บทความทางวิชาการ หนังสือพิมพ์ และงาน
ทางวิจัยทางเว็บไซต์ ทั้งของประเทศไทย และตางประเทศ เกี่ยวกับการกระทําละเมิดเครื่องหมายทางการคา ซึ่งมีขั้นตอนในการ
เก็บรวบรวมดังนี ้
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ   
 ขนตอนท่ี 2 ออกแบบสัมภาษณ์ และสัมภาษณ์ผูทรงคุณวุฒิ 
 ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ขอมูล 
 ขั้นตอนท่ี 4 สรุปผลการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 5 เสนอแนะแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย 

 
ผลการวิจัย 

1) ปัญหาการพิสูจน์ความมีชื่อเสียงของเครื่องหมายการคา  
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 8 ‛เครื่องหมายการคาที่มีหรือประกอบดวยลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง
ดังตอไปนี้หามมิใหรับจดทะเบียน...(10) เครื่องหมายที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด หรือคลายกับเครื่องหมายดังกลาวจนอาจทํา ใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจาของหรือแหลงกําเนิด
ของสินคาไมวาจะไดจดทะเบียนไวแลวหรือไมก็ตาม“ แตก็มิไดใหคําจํากัดความหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเครื่องหมายการคา
ดังกลาวไวแตอยางใด ดังนั้น การพิจารณาถึงความมีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปของเครื่องหมายการคาสําหรับประเทศไทย จึงเป็น
ดุลพินิจของนายทะเบียนเครื่องหมายการคา คณะกรรมการเครื่องหมายการคาและศาล ซึ่งเมื่อไมมี หลักเกณฑ์ที่แนชัดก็อาจเกิด
ปัญหาตามมา เพราะการใชดุลพินิจนั้นอาจมีความแตกตางกันได จึงควรกําหนดบทบัญญัตใิหชัดเจนใน พระราชบัญญัติเครื่องหมาย
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การคา พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (10) วาการพิจารณาถึงความมีช่ือเสียง แพรหลายของเครื่องหมายการคานั้ นมีหลักเกณฑ์ในการ
พิสูจน์ เชนใด เพื่อปูองกันปัญหาในการใชดุลพินิจของเจาพนักงานไมวาจะเป็นปัญหาในการตีความเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียง
แพรหลาย ท่ัวไปหรือปัญหาการใชดุลพินิจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตของพนักงานเจาหนาที่  
 (2) ปัญหาความรับผิดจากการละเมิดเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป  
การกระทําใดบางท่ีเป็นการละเมิดการพิจารณาในสวนท่ีเกี่ยวกับการละเมิดเครื่องหมายการคา ซึ่งสงกอใหเกิดปัญหาการตีความวา 
การกระทําใดเป็นการละเมิดการใชเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 
2534 มาตรา 47 เป็นการใชเครื่องหมายการคาโดยสุจริต โดยการใหความคุมครองเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป
นั้น จะไมคุมครองยอนไปถึงวันท่ีเริ่มจดทะเบียนหรือมีการใชเครื่องหมายดังกลาว กลาวคือ การใหความคุมครองเครื่องหมายการคา
ที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป ตามมาตรา 8 (10) นั้น เป็นการหามบุคคลอื่นใดนําเครื่องหมายการคาที่เหมือนหรือคลายกับ
เครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปมายื่นคําขอจดทะเบียนโดยเจตนาลอกเลียนเครื่องหมายการคาทีมีช่ือเสียง 
แพรหลายทั่วไปเพื่อประโยชน์ทางการคาของตนเองโดยมิชอบ  

มาตรา 44  กําหนดวา เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ผูซึ่งไดจดทะเบียนเป็นเจาของเครื่องหมายการคาเป็นผู
มีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไว จึงเห็นไดวา บทบัญญัติมาตรานี้ ผูที่จด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาเป็นผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องหมายการคาและเป็นการรับรองสิทธิของผูจดทะเบียน
เครื่องหมายการคา หรือเป็นสิทธิเด็ดขาดของผูจดทะเบียน บุคคลอื่นจะนําเครื่องหมายการคาที่เจาของไปจดทะเบียนแลว ไปใช
โดยไมไดรับอนุญาต ไมไดหากบุคคลอื่นนําไปใชยอมเป็นการลวงละเมิดตอเจาของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวนั้น 

 (3)  ปัญหาการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป  
ผูมีอํานาจฟูองคดีตองเป็นผูมีอํานาจในการฟูองคดีเรียกคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด เครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียง

แพรหลายทั่วไปเสียกอน จึงจะมีสิทธิในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป 
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคแรก ซึ่งบัญญัติวา ‛บุคคลใดจะฟูองคดีเพื่อปูองกันการละเมิดสิทธิ
ในเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน หรือ เรียกรองคาสินไหมทดแทน เพื่อการละเมิดสิทธิดังกลาวไมได'' กลาวคือ บุคคลที่ไมได
จดทะเบียน เครื่องหมายการคาไมมสีิทธิที่จะฟูองคดีปูองกันการละเมิดสทิธิในเครื่องหมายการคาและไมมสีิทธิ ที่จะฟูองเรียกรองคา
สินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธินั้นดวย  ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 46 วรรคแรก มิได 
บัญญัติเรื่อง การละเมิดและการเยียวยาความเสียหายที่แทจริงไวโดยตรงจึงตองนําประมวลกฎหมาย แพงและพาณิชย์มาตรา 438 
มาใชบังคับ ซึ่งมาตราดังกลาวกําหนดวา ศาลจะมีอํานาจกําหนดคา สินไหมทดแทนวาจะพึงใชโดยสถานใดเพียงใดนั้น ใหศาล
วินิจฉัยตามควรแกพฤติการณ์และความรายแรงแหงละเมิด 

 (4) ปัญหาเกี่ยวกับการกระทําละเมิดและการเยียวยาความเสียหาย  
ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มิไดบัญญัติถึง เรื่องการละเมิดและการเยียวยาความเสียหายที่แทจริง

ไวโดยตรง จึงเกิดปัญหาในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลาย
โดยทั่วไปกอใหเกิดความไมเป็นธรรมแก เจาของเครื่องหมายการคานั้น ซึ่งตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2559 ไมไดกําหนดไว จึงเป็นหนาที่ของศาลที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยตอไป ในทางปฏิบัติศาลยังนํา
หลักกฎหมายวาดวยละเมิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ มาตรา 420 ซึ่งบัญญัติไรวา ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทํา
ตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหายถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอยางหนึ่งอยางใด
ก็ดี ทานวาผูนั้นทําละเมิดจําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น มาปรับใช จึงเห็นวายังไมเพียงพอตอสถานการณ์ในปัจจุบัน  

(5) ปัญหาการปูองกันและปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา  
การกระความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา เป็นอาชญากรรมทาง เศรษฐกิจ ผูมีหนาที่รับผิดชอบ คือ กองบังคับการ

สืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจของกรมตํารวจ และกองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรของสํานักงานอัยการสูงสุด การปฏิบัติการดาน
การสืบสวนของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจไดดําเนินการใหเป็นไปอยางเหมาะสมชอบธรรม อํานวยความยุติธรรม
ใหกับประชาชน แตปัญหาของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ขาดบุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 395 
 

ดานกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ขาดแหลงขอมูลที่มีการจัดเก็บอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใชประโยชน์ในการคนควาและอางอิง ใน
การดําเนินงานขององค์กรตํารวจและอัยการแลว องค์กรที่มีความสําคัญยิ่งในการบังคับใชกฎหมายของหนวยงานกระบวนการ
ยุติธรรมปัจจุบัน คือ ศาล แตศาลยังไมมีการสรางหนวยงานโดยตรงมารองรับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ นอกจากศาลทรัพย์สิน
ทางปัญญา ซึ่งก็มีภาระหนาที่เฉพาะความผิดเทาน้ัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

(1) การพิสูจน์ความมีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปของเครื่องหมายการคา  บทบัญญัติของกฎหมายเครื่องหมายการคาควร
บัญญัติใหชัดเจนใน พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (10) วาการพิจารณาถึงความมีช่ือเสียง แพรหลาย
ของเครื่องหมายการคานั้นมีหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ เชนใด เพ่ือปูองกันปัญหาในการใชดุลพินิจของเจาพนักงานไมวาจะเป็นปัญหา
ในการตีความเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลาย ทั่วไปหรือปัญหาการใชดุลพินิจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตของพนักงาน
เจาหนาท่ี ซึ่งการพิจารณาวาเครื่องหมายใดจะเป็น เครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปหรือไมนั้น จะตองประกอบดวย
หลักเกณฑ์ 2 ประการ ดังนี้ 1) สินคาหรือบริการที่ใชเครื่องหมายนั้นจะตองมีการจําหนายหรือมีการใชหรือมีการ โฆษณา หรือไดมี
การใชเครื่องหมายโดยวิธีใด ๆ  2) เครื่องหมายนั้นจะตองมีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับในหมูผูบริโภค การพิจารณาวาเครื่องหมายใดเป็น
เครื่องหมายที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป จึงตองอาศัยหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
เครื่องหมายที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปแทนการอาศัยการตีความตามกฎหมายระหวางประเทศซึ่งเมื่อพิจารณา หลักเกณฑ์ดังกลาว 
ประกอบกับระเบียบกรมทรัพย์สินทางปัญญาวาดวยการแจงเครื่องหมายที่มี ช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป พ.ศ. 2548 จึงสามารถ
กําหนดแนวทางการพิจารณาลักษณะของเครื่องหมายที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปตามกฎหมายไทยได  
  (2) ความรับผิดจากการละเมดิในการใชเครือ่งหมายการคา การใหความคุมครองเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลาย
ทั่วไป ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (10) นั้น เป็นการหามบุคคลอื่นใดนําเครื่องหมายการคาที่
เหมือนหรือคลายกับเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปมายื่นคําขอจดทะเบียนโดยเจตนาลอกเลียนเครื่องหมายการคา
ทีมีช่ือเสียง แพรหลายทั่วไปเพื่อประโยชน์ทางการคาของตนเองโดยมิชอบ อันนําไปสูการสรางความ สับสน หลงผิดใหแก
สาธารณชนในความเป็นเจาของหรือแหลงกําเนิดของสินคาซึ่งไมอาจแปลความรวม ไปถึงเจาของเครื่องหมายการคาเดิมที่ใช
เครื่องหมายการคาดังกลาวกับสินคาของตนโดยสุจริต ควบคูมากับเครื่องหมายการคาที่ตอมาภายหลังกลับกลายเป็นเครื่องหมาย
การคาที่มีช่ือเสียง แพรหลายทั่วไป เพราะมิฉะนั้นแลวเทากับวาเป็นการจํากัดสิทธิของเจาของเครื่องหมายการคาเดิมที่ ใชโดย
สุจริตใหไมไดรับความคุมครองภายใตกฎหมายโดยเทาเทียมกัน ยอมเป็นการไมชอบธรรม กับเจาของเครื่องหมายการคาเดิม เมื่อ
พิจารณาประกอบกับมาตรา 44  ซึ่งกําหนดวา เมื่อไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาแลว ผูซึ่งไดจดทะเบียนเป็นเจาของ
เครื่องหมายการคาเป็นผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันที่จะใชเครื่องหมายการคานั้นสําหรับสินคาที่ไดจดทะเบียนไวจึงเห็นไดวา 
บทบัญญัติมาตรานี้ ผูที่จดทะเบียนเครื่องหมายการคาเป็นผูมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องหมายการคาและเป็นการรับรอง
สิทธิของผูจดทะเบียนเครื่องหมายการคา อันมีผลใหผูจดทะเบียนมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในอันที่จะใชเครื่องหมายการคาที่ใหจด
ทะเบียน หรือเป็นสิทธิเด็ดขาดของผูจดทะเบียน บุคคลอื่นจะนําเครื่องหมายการคาที่เจาของไปจดทะเบียนแลว ไปใชโดยไมไดรับ
อนุญาต ไมไดหากบุคคลอื่นนําไปใชยอมเป็นการลวงละเมิดตอเจาของเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียนแลวนั้น 

การพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป ตามมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 ไมสามารถนํามาปรับใชกับกรณีการลวงสิทธิในเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนได เนื่องจาก
มาตรา 44 เป็นสิทธิแตเพียงผูเดียวของเจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวแลวเทานั้น ดังนั้น เจาของเครื่องหมายการคาที่
ไมไดจดทะเบียนจึงฟูองคดีเพื่อปูองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาหรือเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธิ
ดังกลาว ไมไดตามมาตรา 46 วรรคแรก เวนแตกรณีเป็นการลวงขายตามมาตรา 46 วรรคสองโดยการลวงขาย หมายถึง การที่
บุคคลหนึ่งเอาสินคาของตนไปลวงขายวาเป็นสินคาของเจาของเครื่องหมายการคานั้น จึงเห็นไดวา เจาของเครื่องหมายการคาที่มี
ช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปท่ีจะไดรับความคุมครองตามมาตรา44วรรคแรก คือ เจาของเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป
ที่ไดจดทะเบียนไวแลวเทานั้นที่จะมีสิทธิแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องหมายการคาตามประเภทและชนิดของสินคาท่ีไดจดทะเบียน
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ไวสวนเจาของเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปท่ีไมไดจดทะเบียนนั้นจะมีสิทธิฟูอง ผูกระทําละเมิดไดเฉพาะกรณีลวง
ขายเทานั้น ดังนั้น ตามกฎหมายไทยจึงตองพิจารณาถึงผูมีอํานาจฟูองคดีดวย จะเห็นไดวาตองเป็นผูมีอํานาจในการฟูองคดีเรียกคา
สินไหมทดแทนเพื่อการละเมิด เครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปเสียกอน จึงจะมีสิทธิในการพิสูจน์ความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไป 
  (3) การพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมาย
การคา พ.ศ. 2534 46 วรรคแรก ‛บุคคลใดจะฟูองคดีเพื่อปูองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียน หรือ 
เรียกรองคาสินไหมทดแทน เพื่อการละเมิดสิทธิดังกลาวไมได'' หมายความวา บุคคลที่ไมไดจดทะเบียน เครื่องหมายการคาไมมีสิทธิ
ที่จะฟูองคดีปูองกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการคาและไมมีสิทธิ ที่จะฟูองเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดสิทธินั้น
ดวย หรือ เจาของเครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวจะมีสิทธิฟูองเพื่อปูองกันหรือฟูองเพื่อหามไมใหผูอื่นนําเครื่องหมายการคา
นั้นไปใช และยังมีสิทธิฟูองเรียกคาเสียหายจากผูที่ไดนําเครื่องหมายการคาไปใชโดยไมไดรับอนุญาต  ดังนั้น บุคคลที่จะถือวาเป็น
เจาของเครื่องหมายการคาและมีสิทธิเด็ดขาดแตเพียงผูเดียว คือ บุคคลที่ไดจดทะเบียนเป็นเจาของเครื่องหมายการคาไวแลวเทานั้น 
สวนบุคคลที่มิไดจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไว ไมถือวาเป็นเจาของ และไมอาจฟูองเพื่อรักษาสิทธิหรือหามผูอื่นใช หรือเรียก
คาเสียหายในกรณีที่เครื่องหมายการคาที่ยังไมจดทะเบียนของตนถูกกระทําละเมิดได อยางไรก็ดี ตามที่ไดกลาวมาแลววา แมเจาของ
เครื่องหมายการคาที่ไมไดจดทะเบียนจะไมมีสิทธิดังกลาว ขางตน แตก็อาจมีสิทธินําคดีขึ้นสูศาลไดหากเป็นกรณีการลวงขายดามมาตรา 
46 วรรคสอง ดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น จะเห็นไดวาเป็นการบัญญัติถึงสิทธิและการไดความคุมครองการไวเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียง
แพรหลายทั่วไปแตกตางกันระหวาง เครื่องหมายการคาที่ไดจดทะเบียนไวและมิไดจดทะเบียน 

กรณีพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 มาตรา 8 (10) ใหความคุมครองเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียง
แพรหลายทั่วไปทั้งที่จดทะเบียนแลวและมิไดจด ทะเบียนกลาว คือ หากเครื่องหมายที่จดทะเบียนหรือไดยื่นขอจดทะเบียน
เหมือนกับเครื่องหมาย การคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป ไมวาจะใชสําหรับสินคาจําพวกชนิดใด นายทะเบียนจะตอง ปฏิเสธการ
จดทะเบียนหรือเพิกถอนเครื่องหมายนั้น แตหากเครื่องหมายที่จดทะเบียนหรือยื่นขอจด ทะเบียนคลายกับเครื่องหมายการคาที่มี
ช่ือเสียงแพรหลายทั่วไป เครื่องหมายดังกลาวจะตองคลาย จนอาจทําใหสาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจาของหรือ
แหลงกําเนิดของสินคา ตามแนวทางการตีความของศาลเกี่ยวกับมาตรา 13 ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 
ดังนั้น ขอบเขตของการไดความคุมครองเครื่องหมายการคาที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปจึง มีอยูเฉพาะสินคาที่เหมือนหรือคลาย
เทานั้น ทั้งนี้ หากเครื่องหมายที่เหมือนหรือคลายกับ เครื่องหมายที่มีช่ือเสียงแพรหลายทั่วไปไดไวเครื่องหมายนั้นมาแลวโดยสุจริต
หรือมีพฤติการณ์ พิเศษ นายทะเบียนจะรับจดทะเบียนเครื่องหมายนั้นโดยมีเง่ือนไขและขอจํากัดเกี่ยวกับการไวก็ได ตามที่
เห็นสมควร ดังท่ีบัญญัติในมาตรา 27 ก็ได 

(4) การละเมิดและการเยียวยาความเสียหาย พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 2534 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2559 มาตรา 44 ไตใหสิทธิเจาของเครื่องหมายการคาจดทะเบียนแตเพียงผูเดียวในการใชเครื่องหมายการคาจดทะเบียนสําหรับสินคาที่
ตนไตจดทะเบียนไวแตเมื่อพิจารณาถึงลักษณะละเมิดภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคาไทย กลับพบวาไมมีขอกฎหมายมาตราใดให
บทนิยามของคําวาละเมิดเครื่องหมายการคาไวอยางไรก็ดี ดวยวัตถุประสงค์ของกฎหมายเครื่องหมายการคา ประกอบกับแนวคํา
พิพากษาฎีกาจึงพอเขาใจถึงลักษณะของการกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิตอเจาของเครื่องหมายการคาไดวาเป็นการใชเครื่องหมาย
การคาจดทะเบียนของผูอื่นโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาของเครื่องหมายการคาจดทะเบียน  พระราชบัญญัติเครื่องหมายการคา พ.ศ. 
2534  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2559 ไมไดกําหนดไวจึงเป็นหนาที่ของศาลที่จะตองพิจารณาวินิจฉัยตอไป อยางไรก็ตาม การนํา
เครื่องหมายการคาไปติดกับสินคา หีบหอ หรือบรรจุภัณฑ์นั้น นับเป็นการใชเครื่องหมายการคาที่ช้ีใหเห็นไดอยางชัดเจน รวมถึงการนํา
ปูานภาพเครื่องหมายทางการคาไปวาง ที่บริเวณแผงขายสินคาหรือกองสินคาก็นาจะถือเป็นการใชเครื่องหมายการคาได 
 (5) การปูองกันและปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับเครื่องหมายการคา  ในการสอบสวนผูกระทําความผิดเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการคา ใหขาราชการตํารวจที่สอบสวนทําบันทึกไวในลักษณะเป็น บันทึกชวยความจําของตนเองและใหการสืบสวนเรื่อง
นั้น ๆ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นใหผลสําเร็จสมบูรณ์ ขาราชการผูนั้นควรรายงานใหผูบังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปจนถึงผูบังคับบัญชา
ระดับสารวัตรทราบ การแจงการรายงานงานควรแจงรายงานดวยวาจาหรือบันทึกรายงานเพื่อใหทราบขอมูลรายละเอียดตามสมควร
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กอนได เป็นหนาที่ของสารวัตรแผนกนั้นของผูบังคับการ ผูบังคับการในสายบังคับบัญชา ที่จะพิจารณาสั่งการวางแผน มอบหมายหรือ
เขารวมทําการสอบสวนและหรือรายงานขอคําแนะนําสั่งการจากผูบังคับบัญชาตามลําดับช้ันดวย การสืบสวนที่ริเริ่มโดยการสั่งการ
มอบหมายของผูบังคับบัญชาใหเป็นหนาที่ความรับผิดชอบของ สารวัตรแผนกผูรับสั่ง สั่งการ วางแผน มอบหมายใหรองสารวัตรไปทํา
การสืบสวน หรือดําเนินการในสวนตาง ๆ ของแตละลักษณะงาน หรือการสืบสวนดวยตนเองแลวแตกรณี 
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การอายัดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร 
The freezing of assets of tax defaulters in accordance 

 
ณภวัต  ลือดารา1, พีรพล  สมิมา2  

Napawat  Ruedara , Peerapol  Simma 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอายัดทรัพย์สินของผูคางภาษีอากร  
ตามมาตรา  12  แหงประมวลรัษฎากร  เสนอรางปรับปรุงและแกไขหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวของที่กอใหเกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติ  การอายัดทรัพย์สินของผูคางภาษีอากร  การศึกษาวิจัย  ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดย  การศึกษาจากเอกสาร  ซึ่งเป็นขอมูล
จากหลักกฎหมายและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของจากหนังสือ บทความ เอกสารวิชาการและขอมูลทางอินเตอร์เน็ต  โดยนํามา
วิเคราะห์กับปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผลการศึกษาพบวา   

ปัญหาการอายัดทรัพย์สินตามประมวลรัษฎากร  เกิดจากการติดตามสอบสวนทรัพย์สินของผูคางภาษีอากร  โดยเฉพาะ
สิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝากธนาคาร  ที่ตองออกหมายเรียกเพื่อใหสํานักงานใหญของธนาคารพาณิชย์ตางๆ  แจงขอมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากไมชัดเจน  เกิดความลาชา  ทําใหไมสามารถติดตามทรัพย์สินได  ดังนั้น  ผูศึกษาเห็นวาธนาคาร
ควรกําหนดใหธนาคารแจงขอมูลบัญชีเงินฝากของผูคางภาษีอากร  โดยระบุรายละเอียดตางๆ  เกี่ยวกับบัญชีใหชัดเจน  เชน  บัญชี
เงินเดือน  เลขประจําตัวประชาชน  นอกจากนั้นปัญหาเกี่ยวกับวิธีการอายัดทรัพย์สิน  โดยเฉพาะเรื่องผูมีอาจลงนามในคําสั่งอายัด
ทรัพย์สิน  ที่บัญญัติวา  ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครใหผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมีอํานาจเชนเดียวกับอธิบดี
ตามวรรคสองภายในเขตทองที่จังหวัดหรืออําเภอน้ัน  สําหรับนายอําเภอจะใชอํานาจสั่งขายทอดตลาดไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
ผูวาราชการจังหวัด  ซึ่งอํานาจดังกลาวหลังจากแบงสวนราชการกระทรวงการคลังใหมแลวอํานาจสั่งอายัดทรัพย์สินจึงมิไดใหผูวา
ราชการจังหวัดมีอํานาจอีกตอไป  แตมิไดทําการแกไขหรือยกเลิกความในวรรคนี้  ทําใหเกิดความลาชาในการลงนามคําสั่งอายัด
ทรัพย์สินเพราะตองเสนอสรรพากรเขต  (สรรพากรภาค)  เป็นผูลงนาม  ดังนั้นเพื่อใหการพิจารณาปัญหาการดําเนินการอายัด
ทรัพย์สินโดยเฉพาะตัวผูมีอํานาจลงนามในคําสั่งอายัดทรัพย์สิน  ผูวิจัยเสนอวาควรใหสรรพากรพื้นท่ีเป็นผูมีอํานาจตามมาตรา  12  
แหงประมวลรัษฎากร  เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการพิจารณาสั่งการของผูมีอํานาจและระยะเวลาในการเสนอใหผูมีอํานาจลงนามใน
คําสั่งอายัดทรัพย์สินของผูคางภาษีอากร 
 
คําสําคัญ : ประมวลรัษฎากร , อายัดทรัพย์สินของผูคางภาษีอากร 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the Taxation Law and regulation  relating  to the  

freezing  of  assets of  tax  debtor  provided  under  Section  12  of  the  Revenue  Code,  and  to  propose  
amendments that would solve practical problems  involved  with  the implementation  of these  laws. 
 The qualitative research was conducted  by  collecting  and  analysis  of  data  from  related laws, 
regulations books, articles,  and  internet. The data were analyzed in light of practical  problems that occur. 
 The study  found  that  the  problem  regarding  to  the  principle  of  freezing  the  assets  of tax 
defaulters resulting from  the order to investigate and monitor of tax defaulter is assets,  especially the bank  
accounts.  In  the  case  of  bank  accounts,  the  revenue  authorities  have  to obtain a warrant to  demand  
bank  headquarters  to  divulge  information  on  the  tax  defaulter  is bank  accounts. If the information  
given  is  unclear  or  insufficient,  then  the  process  will  delay and the Revenue Department  cannot  
monitor  the  tax  defaulter  is  assets  efficiently.  The researcher proposes that  the  provisions  should  be  
amended  to  require  the  banks  to  divulge  all  the  details, such as the  lD number of the account of the 
holder, and  the  status  of  accounts for payroll deposits. The second question relate to the  authority  of  
the officials  who  issue the order to freeze assets. The provisions of law provide that.  In any other  province  
apart  from  Bangkok,  the  Provincial Governor or Chief of Amphur shall have  the  power  of  the  Director-
General  under paragraph 2 within the province or region. However, for Chief of Amphur, he  shall  have the 
power to order sale by  auction  upon  a  permission  from  the  Provincial Governors  no  longer had the 
authority to freeze tax debtors assets, yet Section 12 of the Revenue Code has not  been amended to reflect 
this change. This causes delay in the issuance  of orders to  freeze  assets,  because the tax debtors file must 
be submitted to the Regional or District Revenue for issuing the  freeze order. The researcher recommends 
that Section 12 of the Revenue Code should be  amended to give the local Revenue Department official the 
authority to issue orders to freeze the assets of tax defaulters. This will reduce  the process and time  
required to authorize the freezing  of assets of tax defaulters. 
 
Keyword : Revenue  Code,  asset  freezing,  asset  seizure tax  defaulter 
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บทนํา  
กรมสรรพากร  เป็นหนวยงานหลักท่ีจัดเก็บภาษีอากร  และนํารายไดเขาสูภาครัฐเพื่อใชในการบริหารประเทาอยางมาก  

โดยอาศัยอํานาจตามประมวลรัษฎากร  ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญและประมวลรัษฎากรกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบแก
ประชาชนในการสเยภาษีอากรไว  ทั้งนี้  เพื่อไมใหประชาชนละเลยหนาที่ในการเสียภาษีอากรอันสงผลกระทบตอการบริหาร
ประเทศ  เนื่องจากรายไดจากการจัดเก็บภาษีอากรมีความสําคัญในการดําเนินนโยบายและการพัฒนาของประเทศ 

เนื่องจากปัจจุบันการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากรประสบปัญหาในการเขาใจและความรวมมือของผูเสียภาษี  
กอใหเกดิหนี้ภาษีอากรคางเป็นจํานวนมาก (หนีภ้าษีอากรคางทั้งประเทศ จํานวน 110,124.39 ลานบาท จัดเก็บ ลดและจําหนาย
ไดจํานวน 4,768.33 ลานบาท  หน้ีคงคางจํานวน 105,365.06 ลานบาท ขอมูล ณ วันที่ 15 มกราคม  2556) แมวาตามประมวล
รัษฎากร  ไดบัญญัติหลักเกณฑ์วาดวยอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีกรมสรรพากรในการดําเนินการเรงรัดจัดเก็บหนี้ภาษีอากรไวกรณี
ผูเสียภาษีละเลยหนาที่ในการเสียภาษีอากร  ซึ่งมาตรา  12  ประมวลรัษฎากร  ไดกําหนดใหเจาหนาที่กรมสรรพากรสามารถยึด
หรืออายัดทรัพย์และขายทอดตลาดทรัพย์สินตางๆ  ของผูที่ละเลยไมปฏิบัติหนาที่เสียภาษีอากรได  แตเนื่องจากตามประมวล
รัษฎากรไดกําหนดหลักเกณฑ์ไวอยางกวาขวาง  โดยมีระเบียบราชการภายในวาดวยการเรงรัดหนี้ภาษีอากรคางกําหนดแนว
ทางการปฏิบัติไวก็ตาม  แตหลักเกณฑ์ดังกลาวประสบปัญหาในทางปฏิบัติหลายๆ  กรณี  รวมถึงมีผลกระทบตอผูเสียภาษีอากรใน
เรื่องของขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับการดําเนินการตามมาตรา  12  ประมวลรัษฎากร  การศึกษาถึงสภาพปัญหาดังกลาวยอม
นํามาเป็นแนวทางในการแกไขขอบกพรองและทําใหกระบวนการเรงรัดจัดเก็บหนี้ภาษีอากรคางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  และ
สงผลตอรายไดของรัฐที่เพิ่มขึ้นอันนําไปใชในการพัฒนาประเทศตอไปดวย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอายัดทรัพย์สินของผูคางภาษีอากร ตามมาตรา 12 แหง
ประมวลรัษฎากร 
 2. เพื่อเสนอรางปรับปรุงและแกไขหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวของที่กอใหเกิดปัญหาในทางปฏิบัติในการอายัด
ทรัพย์สินของผูคางภาษีอากร  และปัญหาที่เกิดจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวของตามมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎากร 
 3. เพื่อใหผูเสียภาษีและเจาหนาที่มีความเขาใจในการดเนินการที่เกี่ยวของกับมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎากร มีความ
ชัดเจนในการดําเนินการเรงรัดเก็บหนี้ภาษีอากรคางไดอยางมีประสิทธิภาพ  และกอใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
อยางเป็นรูปธรรม 
 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทําใหทราบถึง หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวของกับการอายัดทรัพย์สินของผูคางภาษีอากร ตามมาตรา 12 แหง
ประมวลรัษฎากร 
 2. มีการปรับปรุงและแกไขหลักเกณฑแ์ละกฎหมายที่เกี่ยวของที่กอใหเกิดปัญหาในทางปฏิบัติในการอายัดทรัพย์สินของผู
คางภาษีอากร  และปัญหาที่เกิดจากหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวของตามมาตรา  12  แหงประมวลรัษฎากร 
 3. เพื่อใหผูเสียภาษีและเจาหนาที่มีความเขาใจในการดเนินการที่เกี่ยวของกับมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎากร มีความ
ชัดเจนในการดําเนินการเรงรัดเก็บหนี้ภาษีอากรคางไดอยางมีประสิทธิภาพ  และกอใหเกิดความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน
อยางเป็นรูปธรรม 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีวิจัยจากเอกสาร  โดยคนควาและรวบรวมขอมูลจากหลักกฎหมายและ
ระเบียบขอตางๆ  ท่ีเกี่ยวของจากหนังสือ  บทความ  เอกสารวิชาการและขอมูลทางอินเตอร์เน็ต (INTERNET) โดยนํามาวิเคราะห์
กับปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การปูองกันอาชญากรรมโดยการบังคับใชกฎหมาย 
สํานักดั้งเดิม (Classical School) (กองเกียรติ  อภัยวงศ์.2546) เป็นสํานักที่ถือกําเนิดขึ้นมาในศตวรรษที่ 18 เพื่อจะ 

ตอตานกับความปุาเถื่อนและความไมแนนอนของระบบกฎหมายและการลงโทษในสมัยนั้น โดยสํานักน้ีไดเสนอแนวความคิดในการ
ปฏิรูปกฎหมายและการลงโทษใหเหมาะสมกับการกระทําผิดเพื่อใหเกิดความยุติธรรม จึงกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูป
กฎหมายที่มีมนุษยธรรม และแนนอนมากยิ่งขึ้น แนวทางในการปูองกันอาชญากรรมที่เนนในเรื่องการใชกฎหมายและการลงโทษ 
เนื่องจากการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพ หรือมีโทษที่ไมเหมาะสมกับการกระทําความผิด เพราะมนุษย์มีเจตจํานงอิ สระ 
(Free will) คือ มีเหตุผลที่จะคิดไตรตรองถึงผลดีผลเสีย จากการกระทําของตน หากทําแลวคุมคาก็จะเลือกที่จะกระทํา แตหากไม
คุมคาก็จะไมกระทํา ดังนั้น หากการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพก็เทากับเป็นการใหโอกาสแกผูที่จะเลือกกระทําผิด เพราะ
โอกาสที่จะไดรับผลประโยชน์จากการกระทําผิดมีมากกวาโอกาสที่จะถูกจับกุมลงโทษ มนุษย์จงเลือกกระทําผิดโดยไมเกรงกลัวตอ
กฎหมาย ดังนั้น การปูองกันอาชญากรรมตามแนวทางนี้จึงตองทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพเพื่อใหมีผลในการขมขู
ยับยั้งใหคนท่ีคิดจะกระทําผิดเกิดความเกรงกลัว ไมกลาเสี่ยงที่จะกระทําผิดวิธีการที่จะทําใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ
จะตองผานการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม ไดแก ตํารวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์จะตองประสานงานกันในการที่จะทํา
ใหการบังคับใชกฎหมายมีความแนนอน รวดเร็ว เสมอภาคและมีโทษท่ีเหมาะสมซึ่งจะทําใหมีผลเป็นการขมขูยับยั้ง ใหคนเกิดความ
เกรงกลัวไมกลากระทําผิด ดังนั้น การมีโทษที่เหมาะสมสําหรับการบังคับใชกฎหมาย จึงถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุด ในการปูองกัน
ปราบปรามผูที่เป็นอาชญากรรมขามชาติ ผูกอการรายสากล หรือแก฿งอาชญากรตาง ๆ จึงมีความจําเป็นที่จะตอ งใชกฎหมาย
ควบคุม 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีวิจัยจากเอกสาร  โดยคนควาและรวบรวมขอมูลจากหลักกฎหมายและ
ระเบียบขอตางๆ  ที่เกี่ยวของจากหนังสือ  บทความ  เอกสารวิชาการและขอมูลทางอินเตอร์เน็ต  ( INTERNET)  โดยนํามา
วิเคราะห์กับปัญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผูวิจัยเลือกใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research)  

 
ผลการวิจัย 

ปัญหาของการสอบสวนทรัพย์สินโดยสวนใหญเกิดจากการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการตรวจสอบ
ขอมูลและความนาเช่ือถือของขอมูลเป็นหลัก  ระบบการดําเนินการคิดคนขอมูลที่ขาดความสะดวกแกเจาหนาที่  ทําใหการ
สอบสวนเป็นไปไดยาก  เป็นเหตุใหการสอบสวนทรัพย์สินขาดประสิทธิภาพได 

ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการอายัดทรัพย์สิน  เกิดจากการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ของธนาคารพาณิชย์ซึ่งขาด
ความเขาใจและความรวมมือในหลักการรวมกัน  ทั้งนี้อาจเนื่องจากธนาคารพาณิชย์มีความจําเป็นตองรักษาผลประโยชน์ของลูกคา
ธนาคารและผลประโยชน์โดยรวมของธนาคารเป็นหลัก  ในขณะที่การทํางานภาครัฐหรือกรมสรรพากรมีระเบียบภายในและการ
ดําเนินงานที่ซับซอนมีขั้นตอนการดําเนินการมาก  ทําใหตองใชระยะเวลาในการดําเนินการออกคําสั่งอายัด  คําสั่งถอนอายัด  
คําสั่งอื่นใดท่ีเกี่ยวของ  หรือข้ันตอนการอายัดทรัพย์สินเกิดความลาชา  กรมสรรพากรจึงควรดําเนินการแกไขปรับปรุงขอกฎหมาย
และระเบียบราชการภายในใหสอดคลองและเกิดประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรคางในสวนของขั้นตอนการอายัดทรัพย์สินตาม
หลักเกณฑ์มาตรา  12  แหงประมวลรัษฎากร 

1.  ควรใหมีการปรับปรุงแกไขประมวลรัษฎากรและระเบียบราชการที่เกี่ยวของใหมีความสอดคลองกับกฎหมายทั่วไป  
เชน  กฎหมายรัฐธรรมนูญ  กฎหมายปกครอง  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  เป็นตน 
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1.1  ควรขอใหมีความรวมมือระหวางองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ  ในการขอขอมูลที่เพียงพอแกการดําเนิน
การายัดทรัพย์สิน  (ในปัจจุบันยังคงมีขอมูลที่ไมเพียงพอ)  ทั้งขอมูลจากทะเบียนราษฎร์  สํานักงานตรวจคนเขาเมือง  ขอมูล
เพิ่มเติมจากธนาคารประเทศไทยและธนาคารพาณิชย์  (เพื่อไมตองมีการออกหมายเรียกเพิ่มเติม)  รวมถึงท่ีมาแหงตราสารหนี้  หุน
กู  กองทุนรวม  (ในปัจจุบันกรมสรรพากรมิไดตรวจสอบทรัพย์สินประเภทนี้)  โดยเทียบเคียงกับวิธีการขอขอมูลบัญชีเงินฝากทาง
ระบบ  intranet  ที่กรมสรรพากรปฏิบัติอยู  เป็นตน 

1.2  ควรใหมีการกําหนดหลักกฎหมายและระเบียบราชการที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับหลักกฎหมายทั่วไปในสวนที่
เกี่ยวกับการดําเนินการอายัดทรัพย์สินมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะการอายัดทรัพย์สินในบัญชีเงินฝากประเภทบัญชีค้ําประกัน  บัญชีเงิน
ฝากประเภทบัญชีรวมหรือบัญชีเงินเดือน 

1.3  ในกรณีที่ผูคางฯ  ไดชําระหนี้ภาษีอากรคางครบถวนแลวภายหลังมีการอายัดบัญชีเงินฝากธนาคาร  หรือกรณีขณะ
อายัดบัญชีเงินฝากของผูคางฯ ปรากฏวาเงินในบัญชีมีมากกวาหนี้ภาษีอากรคาง  ควรมีระเบียบราชการและขอตกลงรวมกันกับ
ธนาคารพาณิชย์ใหสามารถยอมรบัหนังสือราชการที่แจงจากหนวยงานที่ทําการอายดับัญชีเงินฝากเดนิไดตามปกตโิดยยังคงใหจัดทาํ
การถอนการอายัดภายหลัง 

2.  ในสวนของการดําเนินงานภายในองค์กร  ควรใหมีการกําหนดระเบียบราชการที่เกี่ยวของ  เชน  ระเบียบวาดวยการ
เรงรัดหนี้ภาษีอากร  ฯลฯ  โดยกําหนดรายละเอียดในการดําเนินการอายัดทรัพย์สินใหชัดเจนเพื่อสรางความเขาใจและทําใหการ
ทํางานมีการประสานงานระหวางองค์กรภายในมากข้ึนโดยกําหนดหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

2.1  ควรใหมีการปรับปรุงระบบการขอขอมูลผานระบบอินเตอร์เน็ต  ( internet)  ใหมีการควบคุมระบบที่ชัดเจนและ
สามารถคนหาขอมูลที่จําเป็นไดมากยิ่งข้ึน  โดยใหเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของมีรหัสการเขาคัดคานขอมูลและรหัสผานทุกคนเพื่อสามารถ
ระบุตัวบุคคลผูดําเนินการและทําใหการคนหาสามารถทําไดอยางท่ัวถึง 

2.2  การขอใหสรรพากรพื้นท่ีอื่นชวยอายัดทรัพย์สินในกรณีผูคางฯ  มีบัญชีเงินฝากอยูหลายทองที่หรือยูนอกพื้นที่ความ
รับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีซึ่งหน้ีคางตั้งอยู  ใหมีระเบียบอันมีความชัดแจงและความตกลงรวมกันมากขึ้นในเรื่องของ
ระยะเวลาการดําเนินงาน  เพื่อใหเกิดการประสานงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3  ในแบบฟอร์มของคําสั่งอายัดควรใหมีการเพิ่มเติมขอความ  เชน  ‛คําสั่งอายัดนี้สิ้นผลทันทีเมื่อผูคางชําระภาษีอากร
คางครบถวน“  เป็นตน  เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการอายัดทรัพย์สินและเป็นประโยชน์แกผูคางภาษีอากรในการดําเนิน
ธุรกรรมทางการเงิน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
1.  ปัญหาทางปฏิบัติและขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการสอบสวนทรัพย์สิน 
 เนื่องจากการสอบสวนทรัพย์สินเป็นการสืบเสาะหาทรัพย์สินของผูคางภาษีอากร  ไดแก  เงินฝากธนาคาร  บัญชีเงินฝาก
ตางๆ  หรือสิทธิตางๆ  ของผูคางภาษีอากร  ซึ่งในการปฏิบัติจะมีการสอบสวนทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร  พันธบัตรรัฐบาล  และสิทธิเรียกรองอื่นๆ  เพื่อจะดําเนินการอายัดตามมาตรา  12  แหงประมวลรัษฎากร  และหนวย
เรงรัดในกรมสรรพากร  ตองมีการติดตอขอความรวมมือกับหนวยงานตางๆ  ทั้งภายนอกและภายในกรมสรรพากร  ดังนี ้
 1.1  ปัญหาภายนอกองค์กร  แยกตามประเภททรัพย์สินในการสอบสวนทรัพย์สิน  ดังนี้ 
 1)  กรณีการสอบสวนทรัพย์สิน  ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 กรมสรรพากร  โดยสํานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี  ตองติดตอขอขอมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผูคางภาษีอากรกับ
สํานักงานใหญธนาคารพาณิชย์ตางๆ  อันเป็นแหลงขอมูลในกรสอบสวนทรัพย์สิน  ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคาร  ตามแนวทางปฏิบัติ
กรมสรรพากรเกี่ยวกับการขอขอมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผูคางภาษีอากรทาง  e-mail  ใหใชวิธีออกหมายเรียก ตามมาตรา 12 ตรี  
แหงประมวลรัษฎากร  จากขอเท็จจริงในการปฏิบัติธนาคารพาณิชย์สวนมากจะคํานึงถึงลูกคาของตน  ธนาคารกลัววาจะกระทบตอสิทธิ
สวนบุคคลอันเป็นการละเมิด  ธนาคารบางแหงแจงขอมูลรายงานบัญชีเงินฝากของผูคางภาษีอากรใหกรมสรรพากรลาชา และกรณีผูคาง



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 403 
 

ภาษีอากรที่มีช่ือเสียงหรือมีความคุนเคยกับธนาคารเจาหนาที่ เจาหนาที่ของธนาคารอาจจะแจงไปยังผูคางภาษีอากรวา  กรมสรรพากรได
มีการขอขอมูลบัญชีเงินฝากของผูคางภาษีอากรดังกลาว เป็นเหตุใหผูคางภาษีอากรจําหนาย จาย โอน ทรัพย์สินไปที่อ่ืนได 
 2)  กรณีตองการสอบสวนทรัพย์สิน  ประเภทพันธบัตรรัฐบาล 
 ธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งมีหนาท่ีออกพันธบัตรขายใหแกประชาชนท่ัวไปอันเป็นแหลงขอมูลในการสอบสวนทรัพย์สิน  
เกี่ยวกับการครอบครองกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร  ธนาคารแหงประเทศไทย  ใหความรวมมือเป็นอยางดี  แตเนื่องจากปัจจุบันมีการ
ออกตราสารหนี้  พันธบัตรหุนกูตางๆ  ซึ่งตราสารเหลานี้เป็นทรัพย์สินประเภทเดียวกับพันธบัตรรัฐบาล  และบางรายการสามารถ
นํามาหักลดหยอนภาษีอากรนี้แตอยางใด 
 3)  กรณีตองการสอบสวนทรัพย์สิน  ผูคางภาษีอากรที่เป็นบุคคลตางดาว 
 การคัดคานขอมูลผูคางภาษีอากรที่เป็นบุคคลตางดาวทางขอมูลทะเบียนราษฎร์  ไมสามารถคัดคานขอมูลได  นอกจาก
ขอขอมูลบุคคลตางดาวไปยังสํานักงาตรวจคนเขาเมือง  แตกรมสรรพากรก็ยังไมมีโปรแกรมระบบการคัดคานขอมูลบุคคลตางดาว
กับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  หนวยเรงรัดกรมสรรพากรที่ตองการขอมูลโดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  ตองมีหนังสือถึงสํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองเพื่อขอทราบขอมูล  ซึ่งมีความยุงยากมาก  เกิดความลาชา  บางครั้งอาจไมพบหรือไมไดขอมูลผูคางภาษีอากรที่
เป็นบุคคลตางดาวเพียงพอในการสอบสวนทรัพย์สิน 
 1.2  ปัญหาภายในองค์กร 
 กรมสรรพากรไดนําระบบ  intranet  มาใชในการสอบสวนทรัพย์สินประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารของผูคางภาษีอากร  
หนวยเรงรัดในกรมสรรพากรที่ตองการขอมูล  โดยเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตองบันทึกขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับผูคางภาษีอากร  
ลงในระบบ  intranet  ไดแก  ขอมูลทางทะเบียนราษฎร์  สถานะภาพกรสมรส  การจดทะเบียนบริษัท  กรรมการผูจั ดการ  
หุนสวนและหุนสวนผูจัดการ  รายละเอียดการประเมินที่เป็นมูลเหตุแหงหนี้  ขอมูลผูเสียภาษีรายบุคคล  และการติดตามการชําระ
หนี้ภาษีอากรคาง  เป็นตน  จากขอเท็จจริงในการปฏิบัติพบวา  กรณีผูคางภาษีอากรที่เป็นบุคคลธรรมดาบางรายไมมีเลขประจําตัว
ประชาชน  หรือ  ผูคางภาษีอากร  เปลี่ยนช่ือ/นามสกุล  หรือมีช่ือและนามสกุลซ้ํากันเป็นจํานวนมาก  กรณีที่คัดคนขอมูลแลวไม
พบเลขประจําตัวประชาชน  ซึ่งมีความสําคัญทําใหคัดคนขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับผูคางภาษีอากรไมได  หนวยเรงรัดใน
กรมสรรพากรโดยเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบท่ีตองการขอมูลตองบันทึกขอมูลของผูคางภาษีอากร  ลงในระบบ  intranet  ใหครบถวน
เพื่อใหสามารถระบุตัวผูคางชําระภาษีอากรและรายละเอียดทรัพย์สนิใหถูกตอง  ตามแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากรที่เกี่ยวกับการขอ
ขอมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผูคางภาษีอากรทาง  e-mail  จึงทําการสอบสวนทรัพย์สิน  ประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารได  หาก
ผูคางภาษีอากรที่เป็นบุคคลตางดาวไมสามารถสอบสวนทรัพย์สินประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารโดยบันทึกลงในระบบ  intranet 
 นอกจากนี้การสอบสวนทรัพย์สินประเภทบัญชีเงินฝากธนาคารตองใชขอมูลตางๆ  ซึ่งตองมีรหัสผูใช  (UserlD)  และ
รหัสผาน  (Password)  เฉพาะในการผานเขาสูระบบการคัดคนขอมูล  อาทิ  เชน  ขอมูลทางทะเบียนราษฎร์  ขอมูลผูเสียภาษี
รายบุคคล  และการติดตามการชําระหนี้ภาษีอากรคางฯลฯ  แมการขอขอมูลบัญชีเงินฝากธนาคารก็ตองมีรหัสผูใช  (UserlD)  และ
รหัสผาน  (Password)  เฉพาะ  ทําใหการคนหาขอมูลตางๆ  ขาดความสะดวกรวดเร็วในการคัดคนขอมูลตางๆ  กอใหเกิดปัญหา
ในการสืบสวนทรัพย์สินของผูคางชําระภาษีอากรอยางมาก  สวนขอมูลบัญชีเงินฝากธนาคารทาง  e-mail  นั้น  ก็ไมมีกําหนดเวลา
ที่แนนอนของการรายงานบัญชีเงินฝากธนาคารวา  ธนาคารแหงใดรายงานแลว  ตองตรวจสอบขอมูลบัญชีเงินฝากเองและขอมูล
ดังกลาวไมไดมีการตรวจสอบขอเท็จจริงจากธนาคารอีก  วาบัญชีเงินฝากของผูคางภาษีอากรถูกตอง  ครบถวนหรือไม 
 ตามแนวทางปฏิบัติกรมสรรพากร  ท่ี  มจ.  5/2554  ในเรื่องการขอขอมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผูคางภาษีอากรทาง  
e-mail  มีวิธีการปฏิบัติเหมือนกันคือ  ใหวิธีการออกหมายเรียกตามมาตรา  12  ตรี  แหงประมวลรัษฎากร  โดยใชแบบ  ภ.ส.5  
(หมายเรียกฯ)  โดยเจาหนาที่ท่ีรับผิดชอบของแตละสํานักงานสรรพากรพื้นที่จะเป็นผูบันทึกขอมูลตางๆ  เกี่ยวกับผูคางภาษีอากรลงใน
ระบบโดยใชรหัสผูใช  (UserlD)  และรหัสผาน  (Password)  เฉพาะตัวของเจาหนาที่ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหเป็นผูทําหนาที่รวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเสียภาษีอากรนั้น  หัวหนาสวนกฎหมายและเรงรัดภาษีอากรคาง/สรรพากรพื้นท่ี  ทําการขอขอมูลที่เจาหนาที่ทํา
การบันทึกลงในระบบและตรวจสอบความถูกตองสั่งอนุมัติการขอขอมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผูคางภาษีอากร  แลวสงขอมูลใหทาง
เจาหนาที่ออกหมายเรียกธนาคารไปที่สํานักมาตรฐานการจัดเก็บภาษี  (มจ.)  เจาหนาที่ของ  มจ.  ที่รับผิดชอบจะเป็นผูรวบรวมและ
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บันทึกลงในระบบ  ซึ่งระบบจะจัดทําบัญชีรายช่ือผูคางภาษีอากรแนบทายหมายเรียกไดไมเกิน  1,000  รายตอ  1  หมายเรียก  เพื่อสง
ใหธนาคารทาง  e-mail  และตองออกหมายเรียก  ภ.ส.5  เป็นหนังสือโดยผานการพิจารณาลงนามโดยผูมีอํานาจพิจารณาลงนามแลว
จัดสงใหทางธนาคาร  โดยสงทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  กรณีธนาคารไมปฏิบัติตามหมายเรียกใหจัดทําหนังสือเตือนแจงไปยังธนาคาร  
หากธนาคารไมปฏิบัติตามหนังสือเตือน  ใหเสนอกรมสรรพากรเพื่อพิจารณาดําเนินคดีอาญาตามมาตรา  36  แหงประมวลรัษฎากร  
การออกหมายเรียกเจาหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบกรมสรรพากร  วาดวยการออกคําสั่งทําการตรวจคน  และการออกหมายเรียกตาม
มาตรา  12  ตรี  แหงประมวลรัษฎากร  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2553  เพื่อประโยชน์ในการเรงรัดจัดเก็บหนี้ภาษีอากรคาง 
 2.  วิเคราะห์ขอกฎหมายที่เกี่ยวกับวิธีการดําเนินการอายัดทรัพย์สิน 
 2.1  ปัญหาภายนอกองค์กร 
 การปฏิบัติงานการเรงรัดภาษีอากรคางโดยทั่วไปเจาหนาที่จะตองใชทักษะในการปฏิบัติงานกลาวคือ 
 ทักษะในดานทฤษฎีอันไดแก  องค์ความรูดานกฎหมาย  ซึ่งเจาหนาที่ที่ดําเนินการเรงรัดจะตองมีความรูในดานประมวล
รัษฎากร  เพื่อใหทราบถึงที่มาของหนี้ภาษีอากรคาง  อันเป็นสวนสําคัญของการเรงรัดภาษีอากรคาง  และตองมีความรูในกฎหมาย
อื่นที่จะใชประกอบในการปฏิบัติงาน  แมกรมสรรพากรจะมีระเบียบการเรงรัดภาษีอากรคางเป็นหลักในการเรงรัดอยูแลว  แต
ระเบียบดังกลาวไมอาจนํามาใชไดอยางครอบคลุมในการปฏิบัติงานท่ัวไปได 
 ทักษะในดานปฏิบัติงานเรงรัดภาษีอากรคาง  ขั้นตอนสําคัญในการปฏิบัติงานที่มักพบความยุงยากจะอยูในขั้นตอนการ
อายัดทรัพย์สิน  เกิดการกระทบกระทั่งกันเสมอระหวางเจาหนาที่ผูบังคับใชอํานาจ  และผูคางภาษีอากรซึ่งถูกบังคับใชอํานาจ  
หรือแมแตบุคคลภายนอกซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําสั่งอายัดทรัพย์สิน  อาทิตย์ 
 2.1.1  กรณีการอายัดสิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝาก  แลวธนาคารมิไดนําสงกรมสรรพากร และขณะเดียวกันก็มิไดให
ผูคางภาษีเบิกถอนเงินในบัญชีท่ีถูกอายัด  ซึ่งกรณีดังกลาว  บทลงโทษในประมวลรัษฎากร  ยังไมชัดเจนนักในการที่จะนํามาลงโทษ
ธนาคาร  เนื่องจาก  มาตรา  12  ทวิ  ประกอบ  มาตรา  35  ทวิ  แหงประมวลรัษฎากร  บัญญัติไววา  เมื่อมีคําสั่งอายัดตาม
มาตรา  12  แลวหามผูใดทําลาย  ยายไปเสีย  ซอนเรน  หรือโอนไปใหแกบุคคลอื่นซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด  ตองระวางโทษ  
จําคุกไมเกินสองปี  ปรับไมเกินสองแสนบาท…  นั้น  เป็นบทลงโทษทางอาญา  ซึ่งตองตีความโดยเครงครัด  เมื่อการนิ่งเสียไมนําสง
เงินใหแกกรมสรรพากรและไมใหผูเสียภาษีเบิกถอนเงินน้ัน 
 จากปัญหาดังกลาวเห็นวา  2  ทางแก  กลาวคือ 
 1.  ดําเนินคดีอาญาแกธนาคารประมวลกฎหมายอาญา  มาตรา  368  ผูใดทราบคําสั่งของเจาพนักงานซึ่งสั่งการตาม
อํานาจที่มีกฎหมายใหไว  ไมปฏิบัติตามคําสั่งนั้นโดยไมมีเหตุหรือขอแกตัวอันสมควร ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 30 วัน หรือปรับ
ไมเกิน  500  บาท  หรือท้ังจําทั้งปรับ 
 2.  แกไข  บทบัญญัติ  มาตรา  12  ทวิ  แหงประมวลรัษฎากร  โดยมีขอความวา  ‛เมื่อไดมีคําสั่งยึดหรืออายัดตาม
มาตรา  12  แลว  หามมิใหผูใดทําลาย  ยายไปเสีย  ซอนเรน  โอนไปใหแกบุคคลอื่น  ซึ่งทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัดดังกลาว หรือ
จงใจนิ่งเสียไมปฏิบัติตามคําสั่งยึดหรืออายัด“ 
 2.1.2  กรณีทีมีการอายัดบัญชีเงินฝากและบัญชีเงินฝากมีเงินในบัญชีมากกวาจํานวนหนี้ภาษีอากรคางหรือกรณีผูคาง
ภาษีอากรชําระหนี้ภาษีอากรจนครบถวนภายหลังจากถูกอายัดบัญชีเงินฝากธนาคารคําสั่งอายัดมิไดสิ้นผลไปทันที  ซึ่งในทางปฏิบัติ
จําตองทําคําสั่งถอนอายัดสงใหกับธนาคารภายหลัง แตการดําเนินการออกคําสั่งถอนอายัดตองใชระยะเวลา ทําใหเกิดปัญหาแก
ผูคางฯ  ท่ีมีความจําเป็นตองการใชบัญชีเงินฝาก ควรมีการเสนอแกไขระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอายัดทรัพย์สินในสวนการ
ถอนการอายัด  โดยอนุญาตใหเจาหนาท่ีระดับสรรพากรพื้นท่ี  หรือผูทําการแทน  มีอํานาจลงลายมือช่ือปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมสรรพากรได  ซึ่งกรณีดังกลาวหากกระทําไดนอกจากจะลดผลกระทบซึ่งเกิดกับผูเสียภาษีอากรแลว  ยังเป็นการลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงานและสงผลใหเป็นการลดปริมาณงานซึ่งสงไปยังสรรพากรภาคอีกกรณีหนึ่งดวย 
 2.1.3  การอายัดบัญชีรวม  ประสบปัญหาในการที่ผูคางภาษีอากร  หรือบุคคลซึ่งมีช่ืออยูในบัญชีรวมมักจะโตแยงการ
อายัดสิทธิเรียกรองดังกลาวเสมอ 
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 ดังนั้น  ควรมีการแกไขระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอายัดทรัพย์สินโดยระบุในคําสั่งอายัดบัญชีแจงใหธนาคารฯ  
นําสงเงินตามสิทธิเรียกรองบัญชีเงินฝาก ตามสวนของผูเป็นเจาของรวม โดยถือยอดเงินขณะนําสงคําสั่งอายัด  ตามขอสันนิษฐาน
ของกฎหมายแพงพาณิชย์ มาตรา 1357 ซึ่งบัญญัติวา ‛ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาผูเป็นเจาของรวมกันมีสวนเทากัน“  กรณี
ดังกลาวจะสงใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ลดการโตแยงของเจาหนาที่ธนาคาร  และแรงกระทบของ
ผูมีบัญชีรวมกับผูคางภาษีอากร 
 2.1.4  การอายัดบัญชีเงินเดือน  ซึ่งจากการปฏิบัติงานถือวาเป็นบัญชีสวนใหญที่ธนาคารพาณิชย์แจงกลับให
กรมสรรพากรทราบ  (กรณีบุคคลธรรมดา)  เพื่อแจงเจาหนาที่ใหดําเนินการอายัดนั้น  แมสิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝากประเภท
เงินเดือนนี้  ตามระเบียบกรมสรรพากร  วาดวยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา  12  แหงประมวลรัษฎากร  พ.ศ. 2546  
ขอ  8  (2)(ข)  ระบุใหสิทธิเรียกรองเป็นเงินของผูคางภาษี  ในสวนเงินเดือน  คาจาง  ไมอยูในบังคั บแหงระเบียบการอายัด  แต
กรณีดังกลาวก็เป็นการยากที่จะทราบไดถึงรายละเอียดวาบัญชีดังกลาวเป็นบัญชีเงินเดือนหรือไม  เนื่องจากรายละเอียดในการแจง
ผลการสอบบัญชีเงินฝากธนาคารไมไดแจงวา บัญชีเงินฝากดังกลาวเป็นบัญชีเงินเดือน  ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระใหแกเจาหนาที่ในการ
ดําเนินการอายัดทรัพย์สิน และภายหลังหากผูคางภาษีอากรมาโตแยงการอายัดพรอมแสดงไดวาบัญชีดังกลาวเป็นบัญชีเงินเดือน  
เจาหนาที่จะตองดําเนินการถอนการอายัด หรือดําเนินการคืนเงินโดยการเบิกเงินนอกงบประมาณซึ่งกอใหเกิดความยุงยาก  
ซับซอนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่  ถาผูคางไดมีหนังสือรับรองวาผูคางเป็นขาราชการ และแสดงใหเห็นวาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารที่เจาหนาที่ไดทําการอายัดไวนั้นเป็นบัญชีที่ใชสําหรับโอนเงินเดือน  ซึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง  
มาตรา  286  และระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอายัดทรัพย์สิน ตามความในมาตรา 12 แหงประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2546             
ขอ  8  (2)  เจาหนาที่จึงตองเสนอผูมีอํานาจเพื่อถอนคําสั่งอายัดบัญชีเงินฝากนั้นของผูคางภาษีอากร 
 ซึ่งในสวนของการพิจารณาในเรื่องนี้เป็นการใชดุลพินิจเจาหนาที่ควรที่จะนําหลักการ การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอายัด
ทรัพย์สินของกรมบังคับคดีตามคําสั่งกรมบังคับคดีที่  334/2551  มาใชในการกําหนดสัดสวนของเงินเดือนท่ีจะใหธนาคารนําสงเงิน
ตามคําสั่งอายัดสิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝากธนาคารเมื่อผูคางภาษีอากรรองคดคานหรือรองขอตามจํานวนเงินที่เห็นสมควร ทั้งนี้
โดยนําหลักการอายัดบัญชีเงินเดือนของกรมบังคับคดีมาใชในสวนของคดีแพง  ที่มีการกําหนดจํานวนเงินที่ลูกหนี้ตามคําพิพากษา
ตองรับผิดชําระใหแกเจาหนี้ในอัตรารอยละ 50 ตอ 50 ในคดีลมละลายในอัตรารอยละ 70 ตอ 30 ของจํานวนเงินเดือนที่ลูกหนี้มี
สิทธิไดรับ  ซึ่งอัตรานี้สามารถลดหรือเพิ่มไดตามความจําเป็นของลูกหนี้  โดยพิจารณาจากฐานะในทางครอบครัวของลูกหนี้ตามคํา
พิพากษาและจํานวนบุพการี  และผูสืบสันดาน  ซึ่งอยูในความอุปการะของลูกหนี้ตามคําพิพากษา 
 ขอมูลซึ่งไดรับจากธนาคารพาณิชย์ มิไดแจงวาบัญชีใดเป็นบัญชีเงินเดือนของผูเสียภาษีอากร  และเป็นเหตุสุดวิสัยการสืบ
ทราบไดของเจาหนาที่  จึงควรใหมีวิธีการถอนอายัดบัญชีดังกลาวไดโดยงาย  และลดระยะเวลาและขั้นตอนดําเนินการพิจารณา  
และควรมีกรแกไขระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอายัดทรัพย์สินโดยอนุญาตใหเจาหนาท่ีระดับสรพากรพื้นที่  หรือผูทําการแทน  
มีอํานาจลงลายมือช่ือปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรได  กรณีผูเสียภาษีนําหลักฐานแสดงไดวา  บัญชีดังกลาวเป็นบัญชี
เงินเดือนจริง  หรืออาจจะขอความรวมมือกับธนาคารพาณิชย์  ใหแจงขอมูลวาบัญชีเงินฝากที่แจงตอกรมสรรพากรนั้นเป็นบัญชี
เงินเดือนหรือไม  ท้ังนี้ใหระบุดวยวาเป็นบัญชีเงินเดือนของบริษัทหรือหางรานใดดวย  เพื่องายตอการตรวจสอบความถูกตอง 
 2.2  ปัญหาภายในองค์กร 
  2.2.1  การสงแบบแจงการประเมินของเจาพนักงานประเมินทางไปรษณีย์ตอบรับ  ยังพบขอบกพรองในการ
นําสงในกรณีบานถูกรื้อถอน  แมจะมีไปรษณีย์ตอบรับโดยมีผูรับแทน  การสงแบบแจงการประเมินโดยไมชอบสงผลกระทบถึงการ
เรงรัดหนี้ภาษีอากรคาง  ควรจัดการอบรมใหเจาหนาที่ทราบถึงวิธีการการสงแบบแจงการประเมินภาษีอากรที่ถูกตอง 
  2.2.2  เจาหนาที่ขาดความเขาใจในระเบียบการอายัดทรัพย์สินเนื่ องจากไมมีการสัมมนาในการเรงรัดอยาง
จริงจังจึงขาดความชัดเจนในการดําเนินการเรงรัด  ควรจัดการการอบรมสัมมนาวิธีการดําเนินการเรงรัดระดับอยางจริงจัง  ใน
ระดับที่สามารถนําปัญหาไปแกไขได 
  2.2.3  ความลาชาในการดําเนินการออกคําสั่งอายัดทรัพย์สินประเภทสิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝาก  เนื่องจาก
กรณีอายัดตองกระทําโดยเอกสาร ซึ่งใชระยะเวลาในการเตรียมเอกสาร  และการจัดทําคําสั่งใชระยะเวลานาน  กวาจะสงคําสั่ง
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อายัดถึงธนาคารได  ทําใหยอดเงินท่ีนําสงคลาดเคลื่อนจากผลการสอบทรัพย์  ควรจัดทําระบบการออกคําสั่งอายัด  โดยดําเนินการ
ทางอิเล็คทรอนิคไปท่ีสํานักงานใหญของธนาคาร 
  2.2.4  ปัญหาการดําเนินการอายัด กรณีผูมีอํานาจลงนามในคําสั่งอายัดทรัพย์สิน 
 ผูมีอํานาจลงนามในคําสั่งอายัดทรัพย์สินตามมาตรา  12  แหงประมวลรัษฎากร 
 มาตรา  12  วรรคสอง  แหงประมวลรัษฎากร  บัญญัติวา  เพื่อใหไดรับชําระภาษีอากรคางใหอธิบดีมีอํานาจสั่งยึดหรือ
อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผูตองเสียภาษีอากรหรือนําสงภาษีอากรหรือนําสงภาษีอากรไดทั่วราชอาณาจักร  โดยมิตอง
ขอใหศาลออกหมายยึดหรือสั่งอํานาจดังกลาวอธิบดีจะมอบใหรองอธิบดีหรือสรรพากรเขตกได 
 อํานาจสั่งอายัดทรัพย์สินจึงเป็นอํานาจของอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งอธิบดีจะมอบอํานาจนี้ใหรองอธิบดีหรือสรรพากรเขต  
(ปัจจุบันคือสรรพากรภาค) 
 มาตรา  12  วรรคสาม  แหงประมวลรัษฎากร  บัญญัติวา  ในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร  ใหผูวาราชการ
จังหวัดหรือนายอําเภอมีอํานาจเชนเดียวกับอธิบดีตามวรรคสองภายในเขตทองที่จังหวัดหรืออําเภอนั้น  แตสําหรับนายอําเภอนั้น
จะใชอํานาจสั่งขายทอดตลาดไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
 อํานาจตามวรรคสาม  ปัจจุบันหลังจากท่ีมีการบงสวนราชการกระทรวงการคลังใหมแลว อํานาจสั่งอายัดทรัพย์สินจึงมิได
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจอีกตอไป  แตก็มิไดมีการแกไขหรือยกเลิกความในวรรคดังกลาวแตอยางใด 
 เพื่อใหการพิจารณาปัญหาการดําเนินการอายัดทรัพย์สินโดยเฉพาะตัวผูมีอํานาจลงนามในคําสั่งอายัดทรัพย์สินนั้น  เห็น
ควรที่จะใหสรรพากรพื้นท่ีเป็นผูมีอํานาจตามมาตรา  12  แหงประมวลรัษฎากร  และระเบียบกรมสรรพากรฉบับตางๆ  ใหเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน  ทั้งนี้จะเป็นการลดขั้นตอนการพิจารณาสั่งการของผูมีอํานาจและระยะเวลาในการเสนอใหผูมีอํานาจลงนามใน
คําสั่งยึดหรืออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผูตองเสียภาษีอากรเป็นไปโดยเร็ว  ทําใหเกิดประสิทธิภาพลดขั้ นตอนการ
ทํางานของเจาหนาที่  ทั้งนี้จะเห็นไดจากการที่สรรพากรพื้นที่มีอํานาจออกคําสั่งทําการตรวจคน  และการออกหมายเรียกความ
ตามมาตรา  12  ตรี  แหงประมวลรัษฎากร  ใหอํานาจกรสรรพากรพื้นท่ี 
 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการออกคําสั่งทําการตรวจคน  และการออกหมายเรียกตามมาตรา  12  ตรี  แหงประมวล
รัษฎากร  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2552 
 ขอ  7  ผูมีอํานาจออกคําสั่งตรวจคน  และออกหมายเรียกตามมาตรา  12  ตรี  แหงประมวลรัษฎากร  ไดแก 
  7.1  อธิบดี  สําหรับทองที่ท่ัวราชอาณาจักร 
  7.2  รองอธิบดี  ในกรณีที่อธิบดีมอบหมายสําหรับทองที่ท่ัวราชอาณาจักร 
  7.3  สรรพากรภาค  ในกรณีที่อธิบดีมอบหมายสําหรับในเขตทองที่ของสํานักงานสรรพากรภาคนั้น 
  7.4  สรรพากรพื้นท่ี  สําหรับในเขตทองที่ของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนั้น 
 แสดงใหเห็นวาสรรพากรพื้นที่  มีอํานาจออกคําสั่งตรวจคน  และออกหมายเรียกตามมาตรา  12  ตรี  แหงประมวล
รัษฎากร  ดังนั้นเห็นควรใหสรรพากรพื้นท่ีมีอํานาจออกคําสั่งตามมาตรา  12  แหงประมวลรัษฎากรดวย  ในการออกคําสั่งยึดหรือ
อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
 โดยเสนอขอแกไขมาตรา  12  แหงประมวลรัษฎากร  และระเบียบกรมสรรพากรฉบับตางๆ  อยางเชน  มาตรา  12/1  
ใหยกเลิกขอความตามวรรคสามของมาตรา  12  แหงประมวลรัษฎากร 
 มาตรา  12/2 ในจังหวัดอื่นและกรุงเทพมหานคร  หสรรพากรพื้นท่ีมีอํานาจเชนเดียวกับอธิบดีตามวรรคสอง  ภายในเขต
ทองที่ความรับผิดชอบของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนั้นๆ  ในกรณีจังหวัดอื่นใหสรรพากรพื้นท่ีจังหวัดนั้นมีอํานาจในเขตทองที่ความ
รับผิดชอบของตน 
 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการยึดทรัพย์สินของผูคางภาษีอากรตามความในมาตรา  12  แหงประมวลรัษฎากร  พ.ศ.  2545 
 ขอ  5  เพิ่ม  (4)  สรรพากรพื้นที่  สําหรับในเขตทองที่ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่น้ัน 
 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการยึดทรัพย์สินของผูคางภาษีอากรตามความในมาตรา  12  แหงประมวลรัษฎากร  พ.ศ.  2546 
 ขอ  5  เพิ่ม  (4)  สรรพากรพื้นที่  สําหรับในเขตทองที่ของสํานักงานสรรพากรพื้นที่น้ัน 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 407 
 

 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการยึดทรัพย์สินของผูคางภาษีอากรตามความในมาตรา  12  แหงประมวลรัษฎากร  พ.ศ.  2553 
 ขอ  5  เพิ่ม  (4)  สรรพากรพื้นท่ี  สําหรับในเขตทองที่ของสํานักงานสรรพากรพื้นท่ีนั้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
หนังสือ 
 กลุมนักวิชาการ, ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร  2542  (พิมพ์ครั้งท่ี  12). โรงพิมพ์เรือนแกวการพิมพ์ : 2542 
 กาญจนา  นิมมานเหมินทร์. ‛กฎหมายภาษีอากร  1  หนวยท่ี  1“. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : 2527 
 เกริกเกียรติ  พิพัฒน์เสรีธรรม, การคลังวาดวยการจัดสรรและการกระจาย  (พิมพ์ครั้งที่ 2). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 2529 
 ชัยสิทธ์ิ  ตราชูธรรม. ‛คูมือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร“  สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา 
 ศุภรัตน์  ควัฒน์กุล. ‛กฎหมายภาษีอากร  1  หนวยท่ี  2“. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : 2527 
 ศุภรัตน์  ควัฒน์กุล. ‛กฎหมายภาษีอากร  1  หนวยท่ี  4“. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : 2522 
 หนังสือที่ระลึกในการเปิดอาคารกรมสรรพากร 2 กันยายน 2540  http://rdsrv.rd.go.th  หลักกฎหมายและระเบียบราชการ 
 ขอหารือ  ท่ี  กค0811/1060  ลงวันท่ี  4  ก.พ.  2542 
 ขอหารือ  ที่  กค0732/ว.6593  ลงวันที่  14  ส.ค.  2549  เรื่องแนวปฏิบัติในการอายัดสิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูเสียภาษีอากร 
 ขอหารือ  ที่  กค0732/ว.2855  ลงวันที่  8  เม.ย.  2548  เรื่องแนวปฏิบัติในการอายัดสิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูเสียภาษีอากร 
 คําสั่งกรมบังคับคดี  ท่ี  334/2551  เรื่อง  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการอายัดทรัพย์สิน 
 ซอมความเขาใจเกี่ยวกับการขอใหชวยเรงรัดจัดเก็บหนี้ภาษีอากร  (กค  0814/ว.463  ลว.22  ม.ค.  44) 
 แนวทางปฏิบัติที่  มจ.12/2548  เรื่อง  การขอขอมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผูคางภาษีอากรทาง  e-mail 
 แนวทางปฏิบัติที่  มจ.5/2552  เรื่อง  การขอขอมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผูคางภาษีอากรทาง  e-mail 
 แนวทางปฏิบัติในการอายัดสิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝากธนาคารของผูคางภาษีอากร  ตามบันทึกขอความที่  กค .0732/
ว.6593  ลงวันท่ี  14  สิงหาคม  2549 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย์ 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ประมวลกฎหมายอาญา 
 ประมวลรัษฎากร 
 ประกาศกระทรวงการคลัง  ฉบับท่ี  6-35 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.  2540 
 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  พ.ศ.  2539 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.  2539 
 พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ.  2542 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  (ฉบับท่ี  7)  พ.ศ.  2550 
 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ  พ.ศ.  2550 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2540  และ  พ.ศ.  2550 
 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการอายัดทรัพย์สินตามความในมาตรา  12  แหงประมวลรัษฎากร  พ.ศ.  2546 
  

http://rdsrv.rd.go.th/


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 408 
 

 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการขายทอดตลาดทรัพย์สินของผูคางภาษีอากร  พ.ศ.  2553 
 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการเรงรัดจัดเก็บภาษีอากรคาง  พ.ศ.  2545 
 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการขอใหชวยเรงรัดจัดเก็บหนี้ภาษีอากร  พ.ศ.  2539 
 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการออกคําสั่งทําการตรวจคน  และการออกหมายเรียกตามความในมาตรา  12  แหง
ประมวลรัษฎากร  พ.ศ.  2545 
 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการออกคําสั่งทําการตรวจคน  และการออกหมายเรียกตามความในมาตรา  12  แหง
ประมวลรัษฎากร  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2552 
 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการใชมาตรการบังคับทางปกครอง  พ.ศ.  2551 
 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการใชมาตรการบังคับทางปกครอง  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2552 
 ระเบียบกรมสรรพากรวาดวยการใชมาตรการบังคับทางปกครอง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.  2554  วิทยานิพนธ ์
 นิติ  ธัชศถุงคารสกุล  (2526)  ‛ปัญหาทางกฎหมายในการยึดและอายัดทรัพย์สินของผูคางภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร“  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ณัฐวรรณ  เรืองเดช  (2552)  ‛การบังคับชําระหนี้ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร“  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาภาษี
อากร  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 409 
 

กฎหมายกับปจัจัยท่ีมีผลต่อการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน 
Laws of Factors  affecting to implementation of Sufficiency economy comcept 

 
ณภวัต  ลือดารา1 ชยัยะพิพัฒฐ์  ดีละมา้ย2 และมนัสนันท์  สงัข์ไทย3 

                                                          Napawat  Ruedara , Chaiyapipat Deelamai and Manadsanan Sungthai 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษากฎหมายปัจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มีวัตถุประสงค์ 
1) ศึกษาปัจจัยที่มผีลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 2) เพื่อศึกษาการรับรูของประชาชนที่
มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อศึกษาความแตกตางของปัจจัยลักษณะสวนบุคคลที่มีตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร และ 4) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูของประชาชนและปัจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) รวบรวมขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม ประชากรที่ใชใน
การวิจัย คือ ประชาชนในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร จํานวนกลุมตัวอยาง 394 ตัวอยาง ทดสอบความเช่ือถือของแบบสอบถาม
โดยวิธีการวัดนาเชื่อถือของแบบสอบตามแนวคิดครอนบัค (Cronbach Alpha Formula) จํานวน 30 ตัวอยาง ไดผลทดสอบความ
นาเชื่อถือเครื่องมือที่ 0.869 วิเคราะห์ผลใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณ ทดสอบความแตกตางโดยใชสถิติแบบ T – test , F – Test ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู 
โดยวิธ ีLSD Method ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ  

ผลการศึกษา ระดับการรับรูของประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร  พบวา การ
รับรูในระดับมาก มีการรับรูสูงสุด ไดเขารวมวางแผนและจัดทํากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน และมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัต ิของประชาชนในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร พบวา มีการนําไปปฏิบัติในระดับมาก มีการปฏิบัติสูงสุด ดานยึด
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเดินทางสายกลางคือการทําสิ่งใดก็ตามที่ไมมากไปและนอยไป ต่ําสุด คือ รูจักใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมใหสอดคลองกับความตองการ 

ผลการทดสอบ พบวา ปัจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่ตางกันมีผลตอการ
นําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร แตกตางกัน และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบวา การรับรูของ
ประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกตอปัจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โดยมี
ความสัมพันธ์กับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในดานรูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบเพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด 
สูงสุด รองลงมา เสริมสรางตนเองใหมีการเรียนรูวิชาการและทักษะที่จําเป็น 
  

                                                           
1 อาจารย์ประจําหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจําหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
3 อาจารย์ประจําหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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Abstract 
The study of laws, factors affecting the application of the sufficiency economy philosophy to the 

community of Sak Lek District, Phichit Province has the objectives 1) to study the factors affecting the 
implementation of the sufficiency economy philosophy in the Sak Lek district, Phichit province 2) to study the 
perception of the people towards the sufficiency economy philosophy 3) to study the differences of personal 
factors affecting the application of the sufficiency economy philosophy In the community. The rugged steel. 
Phichit and 4) to study the relationship between public perception and the factors that affect the leadership 
philosophy into practice in the community. 

Research methodology is a survey research (Survey research) collecting data from questionnaires. The 
population used in this research is the people in Sak Lek District, Phichit Province, with a sample of 394 
samples. Test the reliability of the questionnaires by the Cronbach Alpha Formula test based on the reliability 
of the test. The reliability of the test was 0.869. The results were analyzed using descriptive statistics such as 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. And analyze quantitative data The data were analyzed 
by using T - test, F - Test, the paired average test by LSD Method at the statistical significance level at 0.05, 
data were processed from the statistical computer program. 

The study of people's perception on the Sufficiency Economy Philosophy in Sak Lek District, Phichit 
Province found that the perception was at a high level. The highest awareness Participated in the planning 
and preparation of the sufficiency economy activities of the community. And have applied the sufficiency 
economy philosophy Of people in Sak Lek District, Phichit Province, found that there is a high level of 
implementation Highest performing As for the principles of sufficiency economy as a middle way, doing 
anything that is neither too small nor too small is to know how to use the right technology to meet the 
needs. 

The test results showed that personal factors such as gender, age, education level And the average 
monthly income Differences in the sufficiency economy philosophy are implemented in different 
communities, and the results of the relationship analysis show that the perception of people has a positive 
relationship to the factors that affect the implementation of the sufficiency economy philosophy in 
community In relation to the application of the sufficiency economy philosophy in terms of knowing and using 
and managing wisely and prudently in order to achieve maximum sustainability, followed by strengthening 
oneself to learn the necessary academic and skills 
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บทนํา 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่แสดงถึงแนวทางในการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแตระดับ

ครอบครัว ชุมชนจนถึงการพัฒนาในระดับประเทศเพื่อใชเป็นแนวทางในการบริหารประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให
กาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน์ นอกจากนี้เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปสูเปูาหมายของการสรางความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได  
เชน โดยพื้นฐานแลว ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเนนท่ีเศรษฐกิจการเกษตร เนนความมั่นคง
ทางอาหาร เป็นการสรางความมั่นคงใหเป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที่ชวยลดความเสี่ยง หรือความไม
มั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใชไดในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไมจําเป็น
จะตองจํากัดเฉพาะแตภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แมแตภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการคาการลงทุนระหวางประเทศ 
โดยมีหลักการที่คลายคลึงกันคือ เนนการเลือกปฏิบัติอยางพอประมาณ มีเหตุมีผล และสรางภูมิคุมกันใหแกตนเองและสังคม 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียงเป็นความพอประมาณความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู 
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการมาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐนักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับใหมี
สํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสมดําเนินชีวิตดวยความอดทนความเพียรมีสติปัญญาและความ
รอบคอบเพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเป็นอยางดี (กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง, 2557) 

นอกจากนี้เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนําไปสู เปูาหมายของการสรางความมั่นคงในทางเศรษฐกิจได โดยพื้นฐานแลว
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเนนท่ีเศรษฐกิจการเกษตร เนนความมั่นคงทางอาหาร เป็นการ
สรางความมั่นคงใหเป็นระบบเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีชวยลดความเสี่ยง หรือความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาวได เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใชไดในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ ไมจําเป็นจะตองจํากัดเฉพาะแต
ภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แมแตภาคการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และการคาการลงทุนระหวางประเทศโดยมีหลักการที่
คลายคลึงกันคอื เนนการเลือกปฏิบัติอยางพอประมาณ มีเหตุมีผล และสรางภูมิคุมกันใหแกตนเองและสังคม 

ปัจจุบันแนวทางการพัฒนาไดยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาพรอมทั้งเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเป็น
การบูรณาการแบบองค์รวม ชุมชนจึงเขามามีบทบาทในการพัฒนาตนเองโดยมีกระบวนการพัฒนาท่ีเชื่อมโยงกันในทุกเรื่องและเปิด
โอกาสใหทุกภาคสวนสังคมมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนาการสราง ความเขมแข็งของชุมชนและประชาชนสังคมทุกระดับ
ทั้งในชนบทและเมืองจะยังเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกดาน ดังนั้นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชในชุมชนให
มีประสิทธิภาพและสรางความเจริญกาวหนาใหแกทองถิ่นซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาโดยประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาและเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการเสริมสรางชีวิตในเศรษฐกิจพอเพียง 

จากความสําคัญในขางตน ผูวิจัยจึงศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน  อ.สากเหล็ก 
จ.พิจิตร เพื่อผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการสงเสริมการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในพื้นที่และใชเป็นแนวทางในการ
พัฒนากระบวนการปฏิบัติพัฒนาในระดับทองถิ่นและใหประชาชนเกิดความเขาใจและตระหนักถึงการใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและพัฒนาชุมชนตอไป 
 
วัตถุประสงค ์

1.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 
2. เพื่อศึกษาการรับรูของประชาชนท่ีมีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. เพื่อศึกษาความแตกตางของปัจจัยลักษณะสวนบุคคลที่มีตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สาก
เหล็ก จ.พิจิตร 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูของประชาชนและปัจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ
ในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยลักษณะสวนบุคคลมีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติแตกตางกัน   
2. ปัจจัยการรับรูมีความสัมพันธ์เชิงบวกตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 

 
ขอบเขตในการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.
พิจิตร จึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังน้ี 

1. ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร  
2. ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ผูวิจัยไดใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบทราบคาประชากร ใชวิธีการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของ Taro Yamane ไดขนาดกลุมตัวอยาง 394 
ตัวอยางโดยมีการเก็บขอมูลจากการสุมตัวอยางแบบสะดวกสบาย (Convenience Sampling)  

3. ขอบเขตดานระยะเวลาในการศึกษาระหวางเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2558 
4. ขอบเขตดานการหาขอมูล รวบรวมขอมูลพื้นฐานแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ

ในชุมชน การรับรูของประชาชนท่ีมีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
5. ขอบเขตดานตัวแปร ตัวแปรที่ทําการศึกษา 

     5.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ไดแก 1) ปัจจัยลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาอยูอาศัยในพ้ืนท่ี 2) การรับรูของประชาชนท่ีมีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    5.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อใหทราบปัจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร  อันจะเป็น
ประโยชน์ในการบริหารจัดการและสงเสริมใหประชาชนในชุมชนมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชไดอยางถูกตอง 

2. ผลการศึกษาจะทําใหทราบถึงการรับรูของประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
สงเสริมใหประชาชนเกิดความรูความเขาใจและตระหนักถึงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชนตอไป 

3. ผลการศึกษาจะใชเป็นประโยชน์ตอประชาชนและหนวยงานที่สนใจในการศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในชุมชนในโอกาสตอไป 
 
นิยามศัพท ์

การรับรู  หมายถึง ขบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่สิ่งเรากระตุนการรูสึกและถูกตีความเป็นสิ่งที่มีความหมายโดยใช
ความรู  ประสบการณ์และความเขาใจของบุคคล  

ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจําเป็นที่จะตอ งมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี
พอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน  
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต ระดับครอบครวั ระดับ
ชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาว
ทันตอโลกยุคโลกาภิวัฒน์ 
 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวขอ้ง 

จากการศึกษาวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกลาวไดวา ความพอเพียง เป็นความพอประมาณอยางมีเหตุผลโดย
สรางภูมิ คุมกันในตัวที่ดีพอสมควร เพื่อที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกวางขวาง ทั้ง ทางดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเป็นอยางดี   โดย อาศัยความรอบรู รอบคอบและความระมัดระวังในการนําวิชาการตางๆมาใช
วางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอนควบคูไปกับการสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติทุกระดับใหสํานึกในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์
สุจริต ดําเนินชีวิตดวยความอดทนความเพียรความมีสติปัญญาและความรอบคอบมีเหตุผล โดยที่ความพอประมาณนั้น หมายถึง 
ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมาก เกินไป ไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น  เชน การผลิตและการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ
ความมีเหตุผล  หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของพอเพียงนั้นจะตองเป็นไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่
เกี่ยวของตลอดและผลที่จะเกิดขึ้นอยางรอบคอบ (องค์การบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี, 2557) ดาน นิธิ เอียวศรีวงษ์ (2549) 
กลาวถึงเศรษฐกิจพอเพียงโดยนัยแหงวัฒนธรรมวา เศรษฐกิจพอเพียงไมใชเทคนิค แตมีความหมายกวางกวานั้นมาก เพราะตองเอา 
อุดมการณ์บางอยาง โลกทัศน์บางอยาง ความสัมพันธ์บางอยาง คานิยมบางอยางรวมอยูในนั้นดวยจึงจะนับไดวาเป็นเศรษฐกิจ
พอเพียงอยางแทจริง ทั้ง 4 ประการที่จะกลาวถึงนี้  คือ การที่เรารูจักกันวาวัฒนธรรมนั้นเอง ถาไมเขาใจเศรษฐกิจพอเพียงตาม
ความหมายเชนนี้ เศรษฐกิจพอเพียงจะมีความเป็นไปไดแกคนจํานวนนอยเทานั้น คือเกษตรกรที่มีที่ดินเป็นของตนเองในปริมาณ
เพียงพอจะผลิตเพื่อพอบริโภคหรือทํารายไดพอสําหรับครัวเรือนเทานั้น ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงจึงนิยมกันไวเพียงวา เศรษฐกิจ
พอเพียงคือ วัฒนธรรมไมใชเทคนิคการเพาะปลูกหรือศีลธรรม ความไมละโมบและการประหยัดเทานั้น แมวาเป็นสวนที่ขาดไมได
ของเศรษฐกิจพอเพียงก็ตาม และอภิชัย พันธเสน (2542) ไดกลาวสรุปในเรื่องของความหมายเศรษฐกิจพอเพียงตามแ นว
พระราชดําริ ไววา เศรษฐกิจท่ีสามารถอุมชูตัวเองไดใหมีความพอเพียงกับตัวเอง (Self-Sufficiency) อยูไดโดยไมเดือดรอน ซึ่งตอง
สรางพื้นฐานทางดานเศรษฐกิจของตนเองใหดีเสียกอนคือใหตนเองสามารถอยูไดอยางพอกินพอใช มิไดมุงหวังที่จะสรางความเจริญ 
ยกเศรษฐกิจใหเจริญอยางรวดเร็วเพียงอยางเดียว จะเห็นไดวาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริเป็นเรื่องที่เขาใจไดงาย มี
ความหมายที่ชัดเจน ไมยากแกการรับรูและการนําไปปฏิบัติดังจะเห็นเป็นรูปธรรมที่ปรากฏชัดเจนในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริที่เกิดผลสําเร็จแลวมากมาย แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีสถานภาพท่ีสําคัญสองประการคือ 1) เป็นทิศทางสําคัญในการ
พัฒนาประเทศซึ่งจะตองประกอบดวยกิจกรรมที่ทําใหสามารถพึ่งตน เองไดโดยไมจําเป็นตองผานระบบตลาดอยางนอยหนึ่งในสี่
ของกิจกรรมทั้งหมด 2) เป็นแนวคิดในการดําเนินชีวิตที่ประกอบดวยความพอเพียงหรือความพอประมาณ คือ ไมฟุุมเฟือยแตก็ไม
จําเป็นตองกระเบียดกระเสียรจนเกิดความเดือดรอน แตที่สําคัญที่สุดก็จะตองมีเหตุผลในพุทธธรรมหรือจริยธรรมของทุกศาสนานั่น
คือความไมโลภจนเกินไปซื่อสัตย์สุจริตและไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่นเพราะถาทุกคนในสังคมดําเนินชีวิตในลักษณะนี้สังคมโดยรวมก็
จะมีความสงบสุข 

 ประเวศ วะสี (2541) มีมุมมองในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยางเช่ือมโยงหลายสิ่งหลายอยางเขาดวยกัน เพื่อใหมีความ
สมดุล ไมตองประสบกับวิกฤติ กลาวคือ เศรษฐกิจพอเพียง ไมไดแปลวาไมเกี่ยวของกับใคร ไมคาขายไมสงออก ไมผลิต เพื่อคนอื่น 
ไมทําเศรษฐกิจมหภาค สิ่งเหลานี้หลายคนอาจพูดเอาเอง คิดเอาเอง และกลัวไปเองทั้งนั้น ถาจะกระตุกกันสักหนอยขอกลาววา 
พระเจาอยูหัวไมใชคนโง ที่ทรงกลาวถึงเรื่องนี้ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เดนมาร์ก สวิสเซอร์แลนด์ เป็นตัวอยางของประเทศที่เคย
ยากลําบากและเสียดุล ตอมาเมื่อพัฒนาประเทศแบบเศรษฐกิจพอเพียงจึงกลับมาเขมแข็ง ไดสมดุลและเติบโตไปไดดวยดี ดังนั้น
เศรษฐกิจพอเพียงจึงหมายถึง พอเพียงในอยางนอย 7 ประการ คือ1) ความพอเพียงสําหรับทุกคนทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบ
ทอดทิ้งกัน 2) จิตใจพอเพียงทําใหรักเอื้ออาทรคนอื่นไดคนที่ไมพอ จะรักคนอื่นไมเป็น 3) สิ่งแวดลอมพอเพียง การอนุรักษ์และ
เพิ่มพูนสิ่งแวดลอม ทําใหยังชีพและทํามาหากินได 4) ชุมชนเขมแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเป็นชุมชนที่เขมแข็งจะทําใหสามารถ
แกปัญหาตางๆได 5) ปัญหาพอเพียงมีการเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติและปรับตัวไดอยางตอเนื่อง 6) อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรม
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พอเพียง วัฒนธรรมหมายถึงวิถีชีวิตของกลุมชนท่ีสัมพันธ์อยูกับสิ่งแวดลอมท่ีหลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกิจจึงควรสัมพันธ์และเติบโต
ขึ้นจากฐานทางวัฒนธรรมจึงจะมั่นคง และ 7) มีความมั่นคงพอเพียงไมใชวูบวาบเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงานไมมี
กินไมมีใช ถาเป็นแบบนั้นประสาทมนุษย์คงทนไมไหวตอความผันผวนท่ีเร็วเกินไป จึงสุขภาพจิตเสีย เครียด รุนแรง และฆาตัวตาย 
เศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงจึงทําใหสุขภาพจิตดี และเมื่อทุกอยางพอเพียงก็เกิดความสมดุลความสมดุลคือความเป็นปกติและยั่งยืน 
อาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในช่ืออ่ืนๆ เชน เศรษฐกิจพ้ืนฐาน เศรษฐกิจสมดุลเศรษฐกิจบูรณาการเศรษฐกิจศีลธรรมและนี่แหละคือ 
เศรษฐกิจทางสายกลางหรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา เพราะเช่ืองโยงทุกเรื่องเขามาดวยกัน ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม 
วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม ที่จริงคําวาเศรษฐกิจเป็นคําที่มีความหมายที่ดี ที่หมายถึงความเจริญที่เช่ืองโยงกาย ใจ สังคม วัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน แตไดมีการนําเอาคําวา เศรษฐกิจไปใชแบบแยกสวน ที่หมายถึงการแสวงหาเงินเทานั้น เมื่อแยกสวนก็
ทําลายสวนอ่ืนๆ จนเสียดุลและวิกฤติ 

นอกจากนี้ในงานวิจัยของ กีรติ เกิดคํา (2552) ไดศึกษาเรื่องความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบานสันติสุขหมูที่ 5 ตําบลแมลาหลวง อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน โดยศึกษากระบวนการในดานโครงสรางทาง
สังคม ระบบเศรษฐกิจของชุมชน กระบวนการเรียนรูของชุมชน กลุมผูนําตามธรรมชาติระบบความสัมพันธ์เชิงสังคมและ
กระบวนการสรางความแข็งแรงของชุมชน พบวา โดยรวมชองชุมชนสามารถขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดประสบ
ความสําเร็จจากการวัดผล ในดานการลดรายจาย ดานการเพิ่มรายได ดานการประหยัด ดานการเรียนรู ดานการอนุรักษ์
สิ่งแวดลอมและการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนและดานการเอื้ออารีตอกัน โดยผูเกี่ยวของในการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงใหสําเร็จประกอบดวยผูนําชุมชน กํานัน ผูใหญบาน ครัวเรือนในหมูบาน และผูนําทองถิ่น เป็นตน งานวิจัยที่เกี่ยวของ
เกี่ยวกับปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเอกชน มีงานวิจัยของภัทร์ พลอยแหวน (2553) ไดศึกษากระบวนการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน ผลการวิจัยพบวา องค์กรธุรกิจเอกชนที่เป็นกรณีศึกษาเป็นองค์กรที่ผูบริหารและพนักงานมี
ความศรัทธาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงาน ปรับพฤติกรรมการทํางานและวิถี
การดําเนินชีวิตของพนักงาน เพื่อใหเป็นองค์กรที่พ่ึงตนเองได และชวยสรางสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการ
ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรธุรกิจเอกชน ประกอบดวย กําหนด กลยุทธ์และวิถีการบริหารงานตามเปูาหมายที่
ประกาศชัดเจนวาจะเป็นองค์กรที่ดําเนินธุรกิจตามหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนาองค์กร
โดยสวนใหญเริ่มจากความพอประมาณเพื่อการพึ่งตนเองใหมาก สงเสริมการเรียนรูจากการปฏิบัติ การมีประสบการณ์ตรง เพื่อให
พนักงานมีความตระหนัก ความรู และความเขาใจแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหสามารถนําไปประยุกต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและการ มีการติดตามโครงการอยางเป็นระบบโดยเนนผลิตภาพและการมีสวนรวมของพนักงานขยายผลไปสู
ชุมชนดวยการพัฒนาองค์กรใหเป็นตนแบบการเรียนรู  และใหการสนับสนุนชุมชนใหเกิดการเรียนรูตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชนตองคํานึงถึงปัจจัยเง่ือนไขความสําเร็จภายในองค์กร 
ไดแก ความเช่ือมั่นศรัทธาในหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผูประกอบการ ความมุงมั่นของผูบริหารองค์กร และการมี
สวนรวมของพนักงาน สวนปัจจัยเง่ือนไขความสําเร็จภายนอกองค์กร ไดแก การสรางองค์กรตนแบบความสําเร็จในการนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาผูประกอบการที่มีจิตสํานึกตอสังคม การสนับสนุนของภาครัฐโดยเฉพาะการใหการศึกษาเพื่อ
สรางความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสรางเครือขายความรวมมือ และการใชประโยชน์จากทุนทางสังคม 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) รวบรวมขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ประชาชนในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โดยขนาดของตัวอยางจากประชากรที่ใชในการวิจัย 
พิจารณาจากจํานวนประชาชนในพื้นที่   อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร มีจํานวน  5 ตําบล 44 หมูบาน มีจํานวนประชาชน 23,867 คน 
(ศูนย์ขอมูลประเทศไทย,สถิติ ปี 2558) จึงหาขนาดกลุมตัวอยางโดยอาศัยแนวคิดการคํานวณหาคาขนาดกลุมตัวอยาง ของ Taro  
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Yamane ในกรณีที่ทราบจํานวนประชากรที่ศึกษา ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และยอมรับคาความคลาดเคลื่อนไดไมมากกวา 5%  
ใชสูตร ดังนี้ 
 
สูตรการหาขนาดตัวอยาง      n       =            N 
             1 + N (e2) 
 
โดยที ่ n  =  จํานวนของขนาดของกลุมตัวอยาง ที่ระดบัความเชื่อมั่น 95% 

N =  จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา  
 e =   ความคลาดเคลื่อนจากการประมาณคา (เทากับ 0.05) 
เมื่อแทนคา จะได  n    =                  23,867       =    393.41   394      คน  
           1+23,867(0.05)2 

 

 จากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตร Taro Yamane ไดจํานวนกลุมตัวอยางจํานวน  393.41  หรือ 394 ดังนั้น
การศึกษานี้จึงใชขนาดประชากรในการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากประชาชนในพื้นที่ อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร  จํานวนกลุมตัวอยาง 
394 ตัวอยาง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้แบงออกเป็น 2 ประเภท คือ 
 1. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  ไดแก  แหลงขอมูลจากหองสมุด แนวคิด  และทฤษฏีที่เกี่ยวของกับแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน การรับรูของประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขอมูล
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ   
 2. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ไดแก  แหลงขอมูลจากภาคสนาม ท่ีจะทําการเก็บจากรวบรวมจากประชากรกลุม
ตัวอยางโดยตรงเป็นขอมูลจากแบบสอบถามที่ตอบโดยกลุมตัวอยางที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจากกลุมตัวอยางหรือ
ประชาชนในพ้ืนท่ี อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร จํานวนกลุมตัวอยาง 394 ตัวอยาง  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการครั้งนี้  แบบสอบถามปลายปิดที่กําหนดไวเป็นโครงสร าง ใหครอบคลุมหัวขอที่ตองการศึกษา 
ประกอบดวย 3  สวน คือ 
 สวนที่ 1  แบบสอบถามปัจจัยลักษณะสวนบุคคล มีจํานวน 7 ขอ ประกอบดวย เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดตอเดือน ระยะเวลาอยูอาศัยในพ้ืนท่ี เป็นคําถามปลายปิด  (Close Ended) แบบใหเลือกตอบเพียงขอเดียว 

สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรูของประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีจํานวน 10 ขอ เป็นคําถาม
ปลายปิด(Close Ended)  แบบใหผูตอบเลือกตอบเพียงขอเดียว โดยใชมาตรวัดแบบ  Liker  Scale มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ 
ไดแก มากท่ีสุด,มาก,ปานกลาง,นอย และ นอยท่ีสุด 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ มีจํานวน 11 ขอ เป็นคําถามปลายปิด(Close 
Ended)  แบบใหผูตอบเลือกตอบเพียงขอเดียว โดยใชมาตรวัดแบบ  Liker  Scale มีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ ไดแก มากท่ีสุด,มาก
,ปานกลาง,นอย และ นอยท่ีสุด 
 
การทดสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การสรางและการทดสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัยโดยทําการศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางการกําหนดขอคําถามในแบบสอบถามโดยนําประเด็นที่ไดจากการศึกษา มาจัดเป็น
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หมวดหมูใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด การทดสอบกอนนําไปใชจริง (Pre-Test) นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุดทั้งนี้เพื่อหาคา
ความเชื่อถือไดของมาตรวัด (Reliability) โดยการทดสอบความนาเช่ือถือของมาตรวัดโดยใชสูตรคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน
บาช (Cronbach) ซึ่งเป็นมาตรฐานของความนาเช่ือถือไดสําหรับมาตรวัดทั่วไป โดยใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองกอน
นําไปใชกับตัวอยาง ซึ่งผลการทดสอบพบวามีความนาเช่ือถือของแบบสอบถาม พบวา มีคาความนาเช่ือถือที่ 0.905 ซึ่งมากกวา 
0.70 ดังนั้นแสดงวา มีคาความนาเช่ือถือสามารถนําไปท่ีการศึกษากับกลุมตัวอยางจริง จํานวน 394 ตัวอยางได 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ผลใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายผลการศึกษา ไดแก การแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 
และ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2. วิเคราะห์ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ทําการทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 ประชากรหรือ
กลุมโดยสุมตัวอยางจากแตละกลุมอยางเป็นอิสระตอกัน ( Independent - Sample T-Test ) จากคาสถิติแบบ  t – test ใน
สมมติฐานที่ 1 ในปัจจัยลักษณะสวนบุคคล ดานเพศ และทดสอบความแตกตางในกรณีที่ตองการทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
ตั้งแต 3 กลุมขึ้นไปโดยใชสถิติวิเคราะห์คาความแปรปรวนทางเดียว( One way analysis of variance : One way  ANOVA ) 
จากสถิติแบบ  F – Test ในสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยลักษณะสวนบุคคล อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 
ระยะเวลาอยูอาศัยในพื้นที่ และทดสอบความสัมพันธ์ของสองตัวแปรโดยใชสถิติทดสอบแบบ Pearson's Correlation 
Coefficient  ในสมมติฐานที่ 2 ทดสอบความสัมพันธ์ระหวางการรับรูของประชาชนและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ประมวลผลขอมูลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางสถิติ  
 
สรุปผลงานวิจัย 

1. จากการศึกษาลักษณะสวนบุคคลกลุมตัวอยาง พบวา เป็นเพศหญิง จํานวน 212 คน คิดเป็น รอยละ 53.81 และ เพศ
ชาย จํานวน 182 คน คิดเป็น รอยละ 46.19 สวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ปี จํานวน 115 คน คิดเป็น รอยละ 28.99 
รองลงมา อายุ 41 – 50 ปี จํานวน 91 คน คิดเป็น รอยละ 23.10 และ อายุ 20 – 30 ปี จํานวน 79 คน คิดเป็น รอยละ 20.05 
นอยสุด อายุต่ํากวา 20 ปี จํานวน 24 คน คิดเป็น รอยละ 6.09 มีสถานภาพสมรส จํานวน 231 คน คิดเป็น รอยละ 58.63 
รองลงมา โสด จํานวน 117 คน คิดเป็น รอยละ 29.70 และหมายหรือหยาราง จํานวน 46 คน คิดเป็น รอยละ 11.67 สวนใหญมี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จํานวน 155 คน คิดเป็น รอยละ 39.34 รองลงมา ต่ํากวามัธยมศึกษา จํานวน 124 คน คิดเป็น 
รอยละ 31.47 และ ระดับปริญญาตรี จํานวน 68 คน คิดเป็น รอยละ 17.26 นอยสุดสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 9 คน คิดเป็น รอย
ละ 2.28 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 127 คน คิดเป็น รอยละ 32.23 รองลงมา พนักงานบริษัท จํานวน 64 คน 
คิดเป็น รอยละ 16.24 และ รับจางอิสระ จํานวน 48 คน คิดเป็น รอยละ 12.18 สวนใหญมีรายไดตอเดือน 10,000 – 20,000 
บาท จํานวน 197 คน คิดเป็น รอยละ 50.00 รองลงมา รายได ต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 158 คน คิดเป็น รอยละ 40.10 และ 
รายได 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 26 คน คิดเป็น รอยละ 6.60 นอยสุด มากกวา 30,000 บาท จํานวน 13 คน คิดเป็น รอย
ละ 3.30 มีระยะเวลาอยูอาศัยในพื้นที่ มากสุด มากกวา 20 ปี จํานวน 177 คน คิดเป็น รอยละ 44.92 รองลงมา มากกวา 10 – 20 
ปี จํานวน 83 คน คิดเป็น รอยละ 21.07 และมากกวา 5 – 10 ปี จํานวน 63 คน คิดเป็น รอยละ 15.99 ตามลําดับ  

2. จากการศึกษาการรับรูของประชาชนท่ีมีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร พบวา การรับรู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.71 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 มีการรับรูสูงสุด ไดเขารวมวางแผนและจัดทํากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
ของชุมชน มีคาเฉลี่ย 3.84 รองลงมา รวมแสดงความคิดเห็นและศึกษาปัญหาตางๆที่เกิดขึ้นเพื่อนํามาจัดทําเศรษฐกิจพอเพียง
ภายในชุมชน ( x = 3.81), เขารวมประชุมสัมมนากิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ( x = 3.71), อานเอกสารปูายประกาศ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ( x = 3.71), พูดคุยสอบถามขอมูลกับเจาหนาที่เกี่ยวของเกี่ยวกับขอมูลและผลดําเนินงานโครงการ
เศรษฐกิจพอเพียง ( x = 3.71),เขารวมประชุมสัมมนาการทําโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ( x = 3.70),มีโอกาสเขารวมตัดสินใจใน
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โครงการสําคัญของการจัดทําเศรษฐกิจพอเพียง ( x = 3.69), รวมพูดคุยแลกเปลี่ยนขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงภายในชุมชน ( x = 
3.62) และ ฟังประกาศกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ( x = 3.62) ตามลําดับ  

3. จากการศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ของประชาชนในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร พบวา มีการ
นําไปปฏิบัติในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.53 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 มีการปฏิบัติสูงสุด ยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการ
เดินทางสายกลางคือการทําสิ่งใดก็ตามที่ไมมากไปและนอยไป มีคาเฉลี่ย 3.74 รองลงมา ใชทรัพยากรที่มีอยูในประเทศเพื่อพัฒนา
ประเทศใหมั่นคงเป็นข้ันเป็นตอนไป ( x = 3.59), ประกอบอาชีพดวยความถูกตองและสุจริต ( x = 3.59), ยึดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยยึดหลักพออยูพอกินพอใช ( x = 3.58), เสริมสรางตนเองใหมีการเรียนรูวิชาการและทักษะที่จําเป็น ( x = 3.54),ให
การชวยเหลือเกื้อกูลและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน ( x = 3.52),รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบเพื่อใหเกิดความ
ยั่งยืนสูงสุด ( x = 3.51), มีความประหยัดตัดทอนคาใชจายลดความฟุุมเฟือยในการดํารงชีพ( x = 3.51),มีการจัดการที่ดีเป็น
พื้นฐาน สงเสริมการเกิดนวัตกรรมใหสามารถนํามาใชงานไดอยางตอเนื่อง( x = 3.43),เพิ่มรายไดลดรายจายและดํารงชีวิตอยาง
พอสมควรพออยูพอกินตามอัตภาพและฐานะของตนเอง ( x = 3.42) และ รูจักใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมใหสอดคลองกับความ
ตองการ ( x = 3.41) ตามลําดับ  

3. จากการศึกษาความแตกตาง พบวา ปัจจัยลักษณะสวนบุคคลกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.
สากเหล็ก จ.พิจิตร แตกตางกัน โดยผลการทดสอบสมมติฐานรายดานไดดังนี ้

3.1 ดานเพศ เป็นการยอมรับสมมติฐาน หรือ ปัจจัยลักษณะสวนบุคคลดานเพศที่ตางกันมีผลตอตอการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร แตกตางกัน 

3.2 ดานอายุ เป็นการยอมรับสมมติฐาน หรือ ปัจจัยลักษณะสวนบุคคลดานอายุที่ตางกันมีผลตอตอการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร แตกตางกัน 

3.3 ดานสถานภาพ เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน หรือ ปัจจัยลักษณะสวนบุคคลดานสถานภาพที่ตางกันมีผลตอตอการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ไมแตกตางกัน 

3.4 ดานระดับการศึกษา เป็นการยอมรับสมมติฐาน หรือ ปัจจัยลักษณะสวนบุคคลดานระดับการศึกษาที่ตางกันมีผลตอ
ตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร แตกตางกัน 

3.5 ดานอาชีพ เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน หรือ ปัจจัยลักษณะสวนบุคคลดานอาชีพที่ตางกันมีผลตอตอการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ไมแตกตางกัน 

3.6 ดานรายไดตอเดอืน เป็นการยอมรับสมมตฐิาน หรือ ปัจจัยลักษณะสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนท่ีตางกันมีผลตอตอ
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร แตกตางกัน 

3.7 ดานระยะเวลาอาศัยอยูในพื้นที่ เป็นการปฏิเสธสมมติฐาน หรือ ปัจจัยลักษณะสวนบุคคลดานระยะเวลาอาศัยอยูใน
พื้นที่ ที่ตางกันมีผลตอตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร ไมแตกตางกัน 

4. จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหวางการรับรูของประชาชนและปัจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร พบวา การรับรูของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกตอปัจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โดยมีความสัมพันธ์กับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในดาน
รูจักใชและจัดการอยางฉลาดและรอบคอบเพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสุด (r. = 0.611) สูงสุด รองลงมา เสริมสรางตนเองใหมีการ
เรียนรูวิชาการและทักษะที่จําเป็น (r. = 0.529)   

 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาระดับการรับรูของประชาชนที่มีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร พบวา การ
รับรูในระดับมาก มีการรับรูสูงสุด ไดเขารวมวางแผนและจัดทํากิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน โดยผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ พบวา การรับรูของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกตอปัจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใน
ชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร โดยมีความสัมพันธ์กับการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในดานรูจักใชและจัดการอยางฉลาด
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และรอบคอบเพื่อใหเกิดความยั่งยืนสูงสดุ สูงสุด รองลงมา เสริมสรางตนเองใหมีการเรียนรูวิชาการและทักษะที่จําเป็น  และผลจาก
การศึกษาการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ของประชาชนในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร พบวา มีการนําไปปฏิบัติใน
ระดับมาก มีการปฏิบัติสูงสุด ดานยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการเดินทางสายกลางคือการทําสิ่งใดก็ตามที่ไมมากไปและ
นอยไป  รองลงมา ใชทรัพยากรที่มีอยูในประเทศเพื่อพัฒนาประเทศใหมั่นคงเป็นขั้นเป็นตอนไป ต่ําสุด คือ รูจักใชเทคโนโลยีที่
เหมาะสมใหสอดคลองกับความตองการ  

นอกจากนี้ ผลการทดสอบความแตกตาง พบวา ปัจจัยลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได
เฉลี่ยตอเดือน ที่ตางกันมีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร แตกตางกัน โดยผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวา กลุมประชาชนเพศชายจะมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติกลุมประชาชนเพศหญิง ในดาน
อายุ พบวา กลุมประชาชนอายุ 20 – 30 ปี และ 31 – 40 ปี จะมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ต่ํากวา กลุมอายุ 41 – 
50 ปี และ มากกวา 60 ปี ในดานระดับการศึกษา พบวา กลุมประชาชนระดับการศึกษาปริญญาตรี จะมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ สูงกวา กลุมประชาชนระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษา,มัธยมศึกษา และ อนุปริญญาหรือเทียบเทา ในดาน
รายไดตอเดือน พบวา กลุมประชาชนรายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท และ 10,000 – 20,000 บาท จะมีการนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ต่ํากวา กลุมประชาชนรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังนี้ 
1. จากผลการศึกษา พบวา ระดับการรับรูของประชาชนท่ีมีตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร 

พบวา การรับรูในระดับมาก ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมใหประชาชนมีการรับรูขอมูลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
ควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนใหความเขาใจและใหคําแนะนําในปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพื่อใหประชาชนเกิดการรับรูที่ถูกตองและสามารถเขามามีรวมสวนในการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ปฏิบัติไดอยางถูกตองและมีประสิทธิผล 

2. จากการศึกษา พบวา ประชาชนมีการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับ
การนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติหนวยงานที่เกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมของชุมชนเป็น
เสริมสรางกระบวนการพัฒนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการและทักษะที่หลากหลายที่เกี่ยวของกับการนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปปฏิบัติ พรอมกับใหความรูและสงเสริมผูนําชุมชนมีความรูความเขาในการนําปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติที่ถูกตอง
โดยจัดการฝึกอบรมดวยวิทยากรทั้งจากชาวบานและภายนอก ตลอดจนสงเสริมใหมีการเรียนรูแลกเปลี่ยนระหวางกันเพื่อสงเสริม
การรวมกลุมของประชาชนชุมชนในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ตลอดจนชุมชนเป็นตัวกลางในการรับการสนับสนุน
และความชวยเหลือจากรัฐเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติและติดตามผลรวมกัน เป็นตน 

3. จากผลการศึกษามีขอเสนอแนะตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ควรใหความสําคัญกับการเพิ่มศักยภาพ
ขององค์กรชุมชน เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู โดยการกระจายขอมูลขาวสารการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดําเนินชีวิตของครอบครัวและชุมชนสนับสนุนชุมชน รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
บริหารจัดการตนเองในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติและสงเสริมบทบาทของประชาชนใหมีสวนในการสรางความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของชุมชน โดยใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการงานพัฒนาของชุมชนในทุกดานมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจในการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ เพื่อผล
การศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางพัฒนาและบริหารจัดการการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนในพื้นที่ได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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2. การศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจําแนกตามอาชีพหรือกลุมของ
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อสามารถศึกษารูปแบบและการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติของประชาชนที่มีลักษณะตางกันวา
แตกตางกันในลักษณะใด 
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กฎหมายกับการมีส่วนร่วมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรปุาไม้ของประชาชน 
ในพื้นที่ อําเภอกัลยาณิวัฒนา  จังหวัดเชียงใหม่ 

Laws of The Participation of Peaple in Kanlayaniwatthana Chiang Mai Forest Protection 
 

ภูวดล ดําสนิท1 ศลทร คงหวาน2เจษฎา คงรอด3 
Phuwadon  Dumsanit, Sonlatorn  Kongwan, Jessada Kongrod 

 

บทคัดย่อ 
การวจิัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี

ผลตอการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมและเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการปูองกันและแกไขปัญหา
ทรัพยากรปุาไมในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใชวิธีสํารวจ โดยการออกแบบสอบถาม 
ประชาชนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา อายุตั้งแต 18 ปีขึ้นไป จํานวน 6,518 คน กลุมตัวอยาง จํานวน 377 คน   
 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ต่ํากวา 30 ปี จํานวน 180 คน คิดเป็นรอยละ 47.7 รองลงมาไดแกกลุมที่มี
อายุระหวาง 31-40 ปี จํานวน 124 คน คิดเป็นรอยละ 32.9 อายุระหวาง 41 – 50 ปี จํานวน 52 คน คิดเป็นรอยละ 13.8 และ
โดยมีกลุมตัวอยางทีมีอายุระหวาง 51 ปีข้ึนไป นอยที่สุด จํานวน 21 คน คิดเป็นรอยละ 5.6 

ปัจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมรับรูในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.57)ดานการมี
สวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม กลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมพัฒนารวมตัดสินใจในการปูองกันและแกไข
ปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.45)การมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม กลุมตัวอยางมีการมีสวน
รวมดําเนินการในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก  

ดานการมีสวนรวมรับรู เป็นการมีสวนรวมในกิจกรรมรณรงค์ตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน มีสวนรวมในการ
ติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ไดเขารวมฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมาย และเขารวมรับฟัง
เมื่อมีเจาหนาที่จากหนวยราชการใหความรูเกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.57)  

การมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดคิดเห็นคือการมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการ
ทรัพยากรปุาไมในชุมชน มีสวนรวมประชุมปรึกษาหารือ ถึงแนะแนวทางในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ไดเขารวม
ประชุมและแสดงความคิดเห็น แกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.54) 

การมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจ มีสวนรวมพิจารณา งบประมาณสนับสนุนในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม และสวน
รวมพิจารณา ปรับปรุง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม เกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปัญหา
ทรัพยากรปุาไมและจะไดมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.45) 

การมีสวนรวมดําเนินการ มีสวนรวมในการรวบรวมสมาชิกตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน  มีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมรณรงค์ตอตานการตัดไมทําลายปุาอยางตอเนื่องและจริงจัง ระดับมาก ( ̅=3.56) 

การมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การมีสวนรวมติดตามประเมินผลสําเร็จในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุา
ไม  ในการแจงเบาะแสขอมูลผูลักลอบตัดไมและรุกเขตปุาไมในชุมชน และการมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาในการแกไข
ปัญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ซึ่ง อยูในระดับมาก ( ̅=3.51) 

 
คําสําคัญ : การมีสวนรวม, การปูองกันและการแกไข, ทรัพยากรปุาไม, ประชาชน 
                                                           
1 อาจารย์ประจําหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
2 อาจารย์ประจําหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  วิทยาลยันอร์ทเทิร์น 
3 อาจารย์ประจําหลกัสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์  วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
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Abstract 
This research had the main objective to study the participation in the protection and problem solving 

of forest resources, to study the factors affecting the participation in the protection and problem solving of 
forest resources and study the problems and obstacles in the protection and problem solving of forest 
resources in Kanlaniwattana district, Chiang Mai province. It was a quantitative research using a questionnaire 
in a survey method.  The population was the people in Kanlayaniwattana district, Chiang Mai province ages 
from 18 years up totaled 6,518 persons.  The sample group was totaled 377 persons.   

Found that most of the samples aged under 30 years, 180 people, representing 47.7 per cent, 
followed by those aged 31-40 years, 32.9 percent of 124 people aged between 41-50 years were 52 people. 
13.8 percent and the group aged 51 years and over a minimum of 21 people, representing 5.6 percent. 

Factors affecting participation in preventing and resolving forest resources of the people in the district 
Kalayaniwattana the overall sample have participation awareness in preventing and resolving forest level. ( ̅ 
= 3.57), the participation in the prevention and resolution of forest resources. The samples are being 
developed in conjunction with the decision to prevent and resolve forest level ( ̅= 3.45) participation in 
preventing and solving the problems of forest resources. The samples are to be involved in the 
implementation of forest protection and solution level. 

The contributions are recognized. As part of the campaign against deforestation in the community. 
Involvement in monitoring ongoing news about the forest resources in the community. Attended training on 
the law. Join and get on with officials from government agencies to educate about the forest level ( ̅= 3.57). 

Engagement ideas The idea is to share opinions, engage and exchange ideas on measures to manage 
forest resources in the community. Participation Consultation The guidance on the issue of forest resources in 
the community. Attend and comment. Troubleshooting forest resources in the community level ( ̅= 3.54). 

Contributing to the development of a joint decision involved consideration. Budget support to the 
problems of forest resources. And improve the participation criteria and how to prevent and resolve forest 
resources. On the prevention and solution of forest resources and to participate in defining a clear practical 
measures to tackle forest resource level ( ̅= 3.45). 

Participation operation Members participate in the fight against deforestation in the community. 
Participation in the campaign against deforestation continuing and serious level ( ̅= 3.56). 

Participation Tracking Monitoring and evaluation Participation in monitoring the problem of forest 
resources. To report information to the illegal logging and timber in the offensive zone. And to contribute to 
progress in resolving the issue of forest resources in the community, which is in high level ( ̅= 3.51). 
  
Key words: Participation, Prevention and Correction, Forest resources, People 
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บทนํา 
        ปัญหาการบุกรุกปุาเป็นปัญหาสําคัญของชาติ และมีทั้งการปูองกันและปราบปรามหลายๆวิธี แตก็ยังแกปัญหาไมได ซึ่ง
รัฐบาลก็ไดกําหนดนโยบายและมาตรการตางๆใหทางหนวยงานภาครัฐปฏิบัติมาโดยตลอดและปัจจุบันรัฐบาลก็ใหความสําคัญกับ
เรื่องนี้และไดออกมาตรการหลายๆมาตรการซึ่งคํานึงถึงความแตกตางในพื้นที่และวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในแตละพื้นที่
โดยเฉพาะชาวเขาหรือกลุมชาติพันธ์ที่อาศัยอยูกับปุาและไดมีมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถิชีวิตชาวเลและ
ชาวกะเหรี่ยง ในปี พ.ศ.2553 ทําใหแวดวงบรรดาเหลานักวิชาการที่ทํางานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน สังคม วัฒนธรรม  และ นัก
มานุษยวิทยา  ในแงแนวคิดและวิธีการจัดการวาจะทําอยางไรถึงจะแกปัญหาใหกับกลุมชาติพันธุ์ไดครอบคลุมทั้งหมด ทั้งปัญหา
ทางดานสัญชาติ ท่ีทํากินและวิถีชีวิต หรือแมแตการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและการจัดการศึกษาใหกับเด็กในทองถิ่น (พณกฤษ 
อุดมกิตติ,2555) ซึ่งเรื่องที่ทํากินจะมีผลกระทบกับการรักษาปุาของหนวยงานที่เกี่ยวของเป็นอยางมากและจากกระแสตื่นตัวใน
เรื่องโลกรอนในภาวะปัจจุบันซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความเป็นอยูของประชาชนโดยทั่วไปอยางหลีกเลี่ยงไมได ทําใหหลายฝุายไดให
ความสนใจที่จะมีสวนรวมแกไขปัญหานี้ และโดยที่ประเทศไทยซึ่งเคยขึ้นช่ือวามีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ (ปุาไม) 
ซึ่งถือวาเป็นสิ่งสําคัญของระบบในการปรับสมดุลของธรรมชาติไดถูกบุกรุกและทําลายอยางมาก ทําใหเกิดภาวะวิกฤติตาง ๆ ขึ้น
ภายในประเทศไมวาจะเป็นเรื่องโลกรอนขึ้น ฝนไมตกตองตามฤดูกาล หรือไมตกในพื้นที่ที่เหมาะสม ตลอดจนเรื่องปัญหาอุทกภัย 
วาตภัยตาง ๆ เป็นตน หลายฝุายไดตระหนักในเรื่องนี้ มีการรณรงค์เรงรัดปลูกตนไมทดแทนเพื่อใชเรียกความชุมช่ืนตามธรรมชาติ
กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง 
       ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศในสวนที่ 8 ได
บัญญัติเกี่ยวกับกับเรื่องแนวนโยบายดานท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไวดังน้ี 

มาตรา 85 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้ 
1) กําหนดหลักเกณฑ์การใชที่ดินใหครอบคลุมทั่วประเทศ โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

ทั้งผืนดิน ผืนน้ํา วิถีชีวิตชุมชนทองถิ่น 2) กระจายการถือครองท่ีดินอยางเป็นธรรมและดําเนินการใหเกษตรกรมีกรรมสิทธิหรือสิทธิ
ในที่ดินเพื่อประกอบการเกษตรกรรมอยางท่ัวถึง โดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น รวมทั้งจัดหาแหลงน้ําเพื่อใหเกษตรกรมีน้ําใชอยาง
พอเพียง 3) จัดใหมีการวางผังเมือง พัฒนา และดําเนินการตามผังเมืองอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) จัดใหมีแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรธรรมชาติอยางอ่ืนอยางเป็นระบบ และเกิดประโยชน์ตอสวนรวม ทั้งตองใหประชาชนมี
สวนรวมในการสงวน บํารุงรักษา และใชประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุล 5) สงเสริม 
บํารุงรักษา และคุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม กําจัดมลพิษที่มีผลตอสุขภาพ อนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยประชาชน ชุมชนทองถิ่น และองค์กรสวนทองถิ่นตองมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางดําเนินงาน 

นอกจากตามบทบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ปี พ.ศ. 2550 มาตรา 85 ขางตนแลว รัฐบาลยุคปัจจุบัน ไดแถลง
นโยบายตอสภาผูแทนราษฎรในประเด็นนโยบายเรงดวนเรื่องมาตรการและโครงการ ไดแก อนุรักษ์พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งแนวทางในการดําเนินงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 
(ปุาไม) ที่สําคัญ ไดแก การดําเนินงานดานการปูองกัน การดําเนินงานดานการปราบปราม  การดําเนินงานดานการฟื้นฟู  ในการ
ดําเนินงานท้ัง 3 ดาน สิ่งสําคัญที่สุด คือ การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการตามมาตรการทั้ง 3 ดาน ซึ่ง
กํานัน ผูใหญบานเป็นผูนําและผูปกครองทองที่ของประชาชนมีสวนสําคัญที่เป็นกลไกของรัฐและผูผลักดันการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน เพราะเป็นผูที่มีความใกลชิดสนิทสนม และคลุกคลีอยูกับประชาชนและไดรับความเคารพจากประชาชนในพ้ืนท่ีมากที่สุด 
การมีกํานัน ผูใหญบานแนะนําชักจูงหรือบอกกลาวใหทําสิ่งใดราษฎรยอมเต็มใจและปฏิบัติตามมากกวาขัดขืน 

อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม เป็นอําเภอที่ 878 ของประเทศไทย เป็นอําเภอตั้งใหม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 
2552 มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 647.58 ตารางกิโลเมตร หรือ 404,743.12 ไร พื้นที่สวนใหญเป็นปุาเขา มีพื้นที่ปุาไมไดแก ปุา
สงวนแหงชาติ 252,077.87 ไร พื้นที่โครงการหลวงวัดจันทร์ 151,259 ไร และเป็นแหลงตนน้ําสําคัญ 6 สาย ไดแก แมน้ําแมแจม 
ลําน้ําแมตะละ หวยโปุงสะแยง หวยแมละอุป หวยขุนแมรวม หวยสะบา ประชาชนสวนใหญเป็นชาวเขาเผากะเหรี่ยงและมี 1 
หมูบานเป็นเผาลีซู และ 2 หมูบานเป็น ชาวเขาเผามง สวนใหญยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิม
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ของชนเผาไวไดเป็นอยางดี ปัญหาสําคัญในพ้ืนท่ี คือ ราษฎรมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปุาเพื่อทําไรหมุนเวียน ดวยสาเหตุจากราษฎร มีหลาย
ชนเผา และมีฐานะยากจน จากการสังเกตการณ์การประชุมระดมความคิดเห็น พบวาประชาชนในพื้นที่มีความรัก หวงแหนใน
วัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ เป็นอยางมาก และมีความตระหนักถึงผลเสียที่มาจากการหลั่งไหลของวัฒนธรรมจากภายนอก
ที่จะเขาสูพื้นที่และการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชาชนที่จะเขามาอาศัยและประกอบธุรกิจในพื้นที่ที่กําลังจะพัฒนาเป็นสถานที่
ทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม 
        ดังนั้นการกําหนดมาตรการจากภาครัฐเพียงอยางเดียวโดยไมคํานึงถึงความตองการ วิธีคิด ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีอาจจะไมไดรับความรวมมืออยางแทจริง จะมีบางสวนที่ดําเนินการตามคําสั่งแตไมยั่งยืนเพื่อใหการปูองกันและ
แกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมที่ยั่งยืนนั้นผูศึกษาเห็นวาควรจะตองใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีสวนรวมใหมากที่สุดแตถาประชาชนในทองที่
ไมเห็นดวย ไมใหความรวมมือ แลว ก็ยากท่ีจะปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมในทองที่น้ันได  
        จากความเป็นมาและสภาพปัญหาที่กลาวมาผูศึกษาซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการดูแลรักษาปุาในพื้นที่จึงตองการศึกษาการมี
สวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา  เพื่อหาแนวทางในการปูองกัน
และแกไขปัญหาเรื่องปุา เพื่อนําผลการวิจัยมาปรับใชในพื้นที่ใหเกิดประโยชน์มากที่สุดและจะเป็นการปูองกันและแกไขปัญหา
ทรัพยากรปุาไมอยางยั่งยืนตอไป    
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม  

2.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพื้นที่อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 

3.  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมในพ้ืนท่ีอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม   
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัย ครั้งนี้ ไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ขอบังคับของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   สํานัก

บริหารพื้นที่อนุรักษ์ท่ี 16 สํานักจัดการทรัพยากรปุาไมที่ 1 (เชียงใหม) กฎหมายปุาไมและกฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม แนวคิด
เกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปัญหาปุาไมของกระทรวงมหาดไทย 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการบานเมืองที่
ดีนําแนวคิด ทฤษฎี ของอาลีน ฟอนารอฟฟ (Arlend Fanaroff. 1984 : 24) และแนวคิดกระบวนการมีสวนรวมของของชาวบาน
ในการพัฒนาของอคิน รพีพัฒน์ (2531: 24)  ปัจจัยการมีสวนรวม การมีสวนรวมรับรู  การมีสวนรวมคิดรวมแสดงความคิดเห็น การ
มีสวนรวมพิจารณารวมตัดสินใจการมีสวนรวมดําเนินการ การมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล    
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ไดแก ประชาชนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม อายุตั้งแต 18 ปีขึ้นไป จํานวน 
6,518 คน (ขอมูลประชากรและผูมีสิทธิเลือกตั้งอําเภอกัลยาณิวัฒนา ณ วันที่ 1 เมษายน 2557) และกลุมตัวอยาง ไดแก 
ประชาชนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม อายุตั้งแต 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 1 กันยายน 2557 จํานวน  377  คน สําหรับ
จํานวนกลุมตัวอยางของประชากรแตละกลุม สามารถคํานวณไดตามสัดสวนกับจาํนวนประชากรในแตละกลุม มีขนาดไมเทากัน คือ 
จํานวนกลุมตัวอยาง ท่ีเลือกจากประชากรที่มีขนาดใหญจะมากกวาที่เลือกจากประชากรที่มีขนาดเล็ก และการสุมตัวอยางใชวิธีการ
สุมตัวอยางแบบเจาะจง คือ เก็บขอมูลจาก กํานัน ผูใหญบานจากทุกหมูบาน สมาชิกองค์การบริหารสวนตําบลทุกหมูบานและผูที่
เป็นหัวหนาครัวเรือนซึ่งมลีักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นคําถามแบบปลายปิดเป็นขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ  และรายได  ตอนที่ 2  เป็นคําถามแบบปลายปิดเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไข
ปัญหาทรัพยากร  ปุาไมในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการแกไขปัญหา และขอเสนอแนะ 
           การวิเคราะห์ แปลความ ระดับความคิดเห็นการมีสวนรวมแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดย แปล
ความหมายของคาเฉลี่ยตามแนวคิดลิเคอร์ท (บุญสง นิลแกว, 2542 : 146) โดยกําหนดชวงแปลผล   ใชสถิติที่เกี่ยวของในการ
วิเคราะห์ขอมูล และทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดแกใชคารอยละ และแจกแจงความถี่ คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนระหวางบุคคลใชการทดสอบคาที่ (T - Test) สวนการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ประชาชนของกลุมจําแนกตามปัจจัยสวนบุคคล การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) F-test ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ  0.05   
 
 ผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวา 10,000 บาท  จํานวน 317 คน คิดเป็นรอยละ 84.1 
รองลงมารายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท จํานวน 48 คน คิดเป็นรอยละ 12.7 โดยมีกลุมตัวอยางที่มี 
จํานวนนอยที่สุด คือรายไดของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท จํานวน  12 คน คิดเป็นรอยละ 3.2 กลุมตัวอยางมี
การมีสวนรวมรับรูในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.57) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมี
สวนรวมในกิจกรรมรณรงค์ตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน อยูในระดับมาก ( ̅=3.89) ดานมีสวนรวมในการติดตามขาวสาร
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.66) ดานเขารวมฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและ
บทลงโทษของการฝุาฝืนกฎหมายทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.46) ดานเขารวมรับฟังเมื่อมีเจาหนาที่จากหนวยราชการให
ความรูเกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3. 41) และดานศึกษาเอกสารความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรปุา
ไม ระดับมาก ( ̅=3.44)  

กลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดคิดเห็นในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก 
( ̅=3.54) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการทรัพยากรปุา
ไมในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.47) ดานมีสวนรวมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อดําเนินงานในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุา
ไมชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.43) ดานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและแนะแนวทางในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุ าไมใน
ชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.53) ดานรวมประชุมและแสดงความคิดเห็น เพื่อวางแผนกําหนดวิธีการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากร
ปุาไมในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3. 48) และดานการสนใจติดตามการแกไขปัญหาแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชนและเสนอ
ความคิดเห็นเพื่อหนวยงานราชการจะนําไปพิจารณาระดับมาก ( ̅=3.80)  

กลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.45) 
โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมพิจารณา งบประมาณสนับสนุนในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก  
( ̅=3.55) ดานมีสวนรวมพิจารณา ปรับปรุง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม  ระดับมาก 
( ̅=3.50) ดานรวมพิจารณาการดําเนินโครงการตางๆ เกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.45) 
ดานมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3. 42) และดานรวม
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการที่เกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับปานกลาง ( ̅=3.36)  
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กลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมดําเนินการในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุ าไม ระดับมาก ( ̅=3.56) โดยมี
รายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมในการรวบรวมสมาชิกเพื่อเป็นอาสาสมัครตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน ระดับ
มาก ( ̅=3.48) ดานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ตอตานการตัดไมทําลายปุาอยางตอเนื่องและจริงจัง ระดับมาก ( ̅=3.44) 
ดานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน ระดับมาก  ( ̅=3.58) และดานมีสวนรวมในการจัด
นิทรรศการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับโทษของการตัดไมทําลายปุา ระดับมาก ( ̅=3.73)  

กลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก 
( ̅=3.51) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมติดตามประเมินผลสําเร็จในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก 
( ̅=3.54) ดานมีสวนรวมในการสํารวจขอมูลทรัพยากรปุาไมในชุมชน ระดับมาก  ( ̅=3.48) ดานมีสวนรวมสอดสองดูแล
พฤติกรรมของคนในชุมชนไมใหตัดไมทําลายปุา ระดับมาก ( ̅=3.53) ดานมีสวนรวมในการแจงเบาะแสขอมูลผูลักลอบตัดไมและ
รุกเขตปุาไมในชุมชน ระดับปานกลาง ( ̅=3. 38) และดานมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุา
ไมในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.63)  
 
การทดสอบสมมติฐาน 

ความสัมพันธ์ระหวางอายุกับการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมพบวามีเพียงคา Sig. ของการมี
สวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ภาพรวม .175 ดานการมีสวนรวมในการรับรู .113 ดานการมีสวนรวมคิด 
รวมแสดงความคิดเห็น .330 ดานการมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจ .139 ดานการมีสวนรวมดําเนินการ .137 และดานการมีสวน
รวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล .138 แสดงวาประชาชนมีอายุตางกันมีระดับการมีสวนรวมที่ไมแตกตางกัน 

ความสัมพันธ์ระหวางระดับการศึกษากับการการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม พบวามีเพียง
คา Sig. ของการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ภาพรวม  .537 ดานการมีสวนรวมในการรับรู .666 ดาน
การมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น .671 ดานการมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจ .560 ดานการมีสวนรวมดําเนินการ .366 
และดานการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมิน .412 แสดงวาประชาชนมีระดับการศึกษาตางกันมีระดับการมีสวนรวมที่ไม
แตกตางกัน 
ความสัมพันธ์ระหวางของอาชีพกับการการมสีวนรวมในการปูองกันและแกไขปญัหาทรัพยากรปุาไมพบวามีเพียงคา Sig. ของการมี
สวนรวมในการปูองกันและแกไขปญัหาทรัพยากรปุาไมภาพรวม .204 ดานการมีสวนรวมในการรับรู .318 ดานการมสีวนรวมคิด 
รวมแสดงความคิดเห็น .032 ดานการมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจ .223 ดานการมีสวนรวมดําเนินการ .195 และดานการมีสวน
รวมติดตาม ตรวจสอบและประเมนิผล .179 แสดงวาประชาชนมีอาชีพตางกันมีระดับการมสีวนรวมทีไ่มแตกตางกัน 
 ความสัมพันธ์ระหวางรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอเดือนกับการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม 
พบวามีเพียงคา Sig. ของการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ภาพรวม .273 ดานการมีสวนรวมในการ
รับรู .278 ดานการมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดเห็น  .315 ดานการมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจ .237 ดานการมีสวนรวม
ดําเนินการ .307   และดานการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล .227 แสดงวาประชาชนมีรายไดเฉลี่ยครอบครัวตอ
เดือนตางกันมีระดับการมีสวนรวมที่ไมแตกตางกัน 
 สรุปวา ผลการทดสอบสมมติฐาน ตัวแปรที่ใชในการทดสอบไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ย
ครอบครัวตอเดือน ตางมีความสัมพันธ์กับการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ในภาพรวม ประชาชนที่มี 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีระดับการมีสวนรวมไมตางกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม เป็นการการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) ใชแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยเก็บรวบรวมขอมลู
จากกลุมตัวอยางที่เป็นประชาชนในอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม จํานวน 377 คนแลวนําขอมูลที่ไดมาศึกษาวิเคราะห์ดวย
โปรแกรมสําเร็จรปู สถิติที่ใชวิเคราะห์ไดแก สถิติคารอยละ, คาเฉลี่ย , การทดสอบคา T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (one-way ANOVA) 
 การวิจัยครั้งนี้ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง ต่ํากวา 30 ปี จํานวน 180 คน คิดเป็นรอยละ 47.7 รองลงมา
ไดแกกลุมที่มีอายุระหวาง 31-40 ปี จํานวน 124 คน คิดเป็นรอยละ 32.9 อายุระหวาง 41 – 50 ปี จํานวน 52 คน คิดเป็นรอยละ 
13.8 และโดยมีกลุมตัวอยางทีมีอายุระหวาง 51 ปีข้ึนไป นอยที่สุด จํานวน 21 คน คิดเป็นรอยละ 5.6 

ปัจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหม จําแนกตามการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมี
การมีสวนรวมรับรูในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.57) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมี
สวนรวมในกิจกรรมรณรงค์ตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.89) ดานมีสวนรวมในการติดตามขาวสารความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.66) ดานเขารวมฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษของ
การฝุาฝืนกฎหมายทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.46) ดานเขารวมรับฟังเมื่อมีเจาหนาที่จากหนวยราชการใหความรูเกี่ยวกับ
ทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3. 41) และดานศึกษาเอกสารความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรปุาไม ระดับมาก 
( ̅=3.44)  

สวนการจําแนกตามการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยาง
มีการมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดคิดเห็นในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.54) โดยมี
รายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการทรัพยากรปุาไมในชุมชน ระดับ
มาก ( ̅=3.47) ดานมีสวนรวมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อดําเนินงานในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมชุมชน ระดับมาก 
( ̅=3.43) ดานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและแนะแนวทางในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน  ระดับมาก 
( ̅=3.53) ดานรวมประชุมและแสดงความคิดเห็น เพื่อวางแผนกําหนดวิธีการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน 
ระดับมาก ( ̅=3. 48) และดานการสนใจติดตามการแกไขปัญหาแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชนและเสนอความคิดเห็นเพื่อ
หนวยงานราชการจะนําไปพิจารณา ระดับมาก ( ̅=3.80)  

สวนจําแนกตามการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมี
การมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.45) โดยมีรายละเอียดแตละ
ดาน ดังน้ี ดานมีสวนรวมพิจารณา งบประมาณสนับสนุนในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.55) ดานมีสวนรวม
พิจารณา ปรับปรุง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.50) ดานรวมพิจารณา
การดําเนินโครงการตางๆ เกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.45) ดานมีสวนรวมในการกําหนด
มาตรการเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม อยูในระดับมาก ( ̅=3. 42) และดานรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินโครงการที่เกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับปานกลาง ( ̅=3.36) สวนการจําแนกตามการมีสวน
รวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีการมีสวนรวมดําเนินการในการปูองกัน
และแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.56) โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมในการรวบรวมสมาชิกเพื่อ
เป็นอาสาสมัครตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.48) ดานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ตอตานการตัด
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ไมทําลายปุาอยางตอเนื่องและจริงจัง ระดับมาก ( ̅=3.44) ดานมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน 
อยูในระดับมาก ( ̅=3.58) และดานมีสวนรวมในการจัดนิทรรศการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับโทษของการตัดไมทําลายปุา ระดับ
มาก ( ̅=3.73) และการจําแนกตามการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม รายขอ พบวา ในภาพรวมกลุม
ตัวอยางมีการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.51) 
โดยมีรายละเอียดแตละดาน ดังนี้ ดานมีสวนรวมติดตามประเมินผลสําเร็จในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.54) 
ดานมีสวนรวมในการสํารวจขอมูลทรัพยากรปุาไมในชุมชน อยูในระดับมาก ( ̅=3.48) ดานมีสวนรวมสอดสองดูแลพฤติกรรมของ
คนในชุมชนไมใหตัดไมทําลายปุา ระดับมาก ( ̅=3.53) ดานมีสวนรวมในการแจงเบาะแสขอมูลผูลักลอบตัดไมและรุกเขตปุาไมใน
ชุมชน ระดับปานกลาง ( ̅=3. 38) และดานมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน 
ระดับมาก ( ̅=3.63)  

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชน มีประเด็นคือ
เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพ้ืนท่ีอําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมของประชาชนในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
จังหวัดเชียงใหมเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมในพื้นที่อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัด
เชียงใหม  และเพื่อเป็นแนวทางในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมในพื้นที่อําเภอ ผูวิจัยไดอภิปราย ดังนี้  จากการ
วิเคราะห์ พบวา ปัจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม 

ดานการมีสวนรวมรับรู เป็นการมีสวนรวมในกิจกรรมรณรงค์ตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน มีสวนรวมในการ
ติดตามขาวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ไดเขารวมฝึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษของ
การฝุาฝืนกฎหมายทรัพยากรปุาไม และเขารวมรับฟังเมื่อมีเจาหนาที่จากหนวยราชการใหความรูเกี่ยวกับทรัพยากรปุาไม ดวย
การศึกษาเอกสารความรูเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.57)  

การมีสวนรวมคิด รวมแสดงความคิดคิดเห็นคือการมีสวนรวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการจัดการ
ทรัพยากรปุาไมในชุมชน มีสวนรวมประชุมปรึกษาหารือ เพื่อดําเนินงานในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมชุมชน และ
การมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและแนะแนวทางในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน ไดเขารวมประชุมและแสดง
ความคิดเห็น เพื่อวางแผนกําหนดวิธีการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชน หรือสนใจติดตามการแกไขปัญหาแกไข
ปัญหาทรัพยากรปุาไมในชุมชนและเสนอความคิดเห็นเพื่อหนวยงานราชการจะนําไปพิจารณา ระดับมาก ( ̅=3.54) 

การมีสวนรวมพัฒนา รวมตัดสินใจ มีสวนรวมพิจารณา งบประมาณสนับสนุนในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม และ
สวนรวมพิจารณา ปรับปรุง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม การเขารวมพิจารณาการดําเนิน
โครงการตางๆ เกี่ยวกับการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมและจะไดมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการเชิงปฏิบัติที่ชัดเจน
ในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม หรือการรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการที่เกี่ยวกับการปูองกั นและแกไขปัญหา
ทรัพยากรปุาไม ระดับมาก ( ̅=3.45) 

การมีสวนรวมดําเนินการ มีสวนรวมในการรวบรวมสมาชิกเพื่อเป็นอาสาสมัครตอตานการตัดไมทําลายปุาในชุมชน มีสวน
รวมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ตอตานการตัดไมทําลายปุาอยางตอเนื่องและจริงจัง และมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตอตานการตัด
ไมทําลายปุาในชุมชน หรือมีสวนรวมในการจัดนิทรรศการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับโทษของการตัดไมทําลายปุา ระดับมาก 
( ̅=3.56) 

การมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล การมีสวนรวมติดตามประเมินผลสําเร็จในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุา
ไม  ในการสํารวจขอมูลทรัพยากรปุาไมในชุมชน สอดสองดูแลพฤติกรรมของคนในชุมชนไมใหตัดไมทําลายปุา ในการแจงเบาะแส
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ขอมูลผูลักลอบตัดไมและรุกเขตปุาไมในชุมชน และการมีสวนรวมในการติดตามความกาวหนาในการแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมใน
ชุมชน ระดับมาก ( ̅=3.51) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. อําเภอหรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ควรมีการวางแผนในการรณรงค์ใหประชาสัมพันธ์ใหประชาชนรวมในการ
ปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไม 
 2. อําเภอหรือองค์กรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ควรมีการสรางกิจกรรมที่ใหเกิดความรวมมือในการปูองกันและแกไข
ปัญหาทรัพยากรปุาไม 
 3. มีการรายงานผลการดําเนินงานการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมตอชุมชนอยางสม่ําเสมอพรอมกับการ
ประเมินผลการทํางานอยางตอเนื่อง 
 4. มีการแตงตั้งคณะกรรมการในการติดตามผลและประเมินผลในการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากรปุาไมเพื่อ
รายงานผลการประเมินแกประชาชน 
 5. ใหประชาชนมีรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมแกไขปัญหาในการดําเนินการปูองกันและแกไขปัญหาทรัพยากร
ปุาไม  
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บทคัดย่อ 
          การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเรื่อง ผลของ“หลักนิติธรรมแบบไทย“ตอระบบกฎหมายและการเมืองภายหลังการ
รัฐประหาร พ.ศ.2549 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดย
ทําการศึกษาคนควาจากหนังสือ เอกสาร บทความ วารสาร รวมไปถึงวิเคราะห์ขาวสารจากหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีการ
สัมภาษณ์ใกลชิดกับผูที่เกี่ยวของเหตกุารณ ์และผูที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวของอีกดวย หลังจากนั้นจึงนําขอมูลมา
วิเคราะห์ในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของ เครื่องมือการวิจัยคือกําหนดประเด็นคําถามที่มีการยึดโยงกับวัตถุประสงค์ เพื่อใหเกิดประเด็น
คําถามที่เดนชัดและอยูในกรอบของกระบวนการวิจัย และวิเคราะห์ขอมูลเชิงพรรณนา        
          ผลการวิจัยพบวา (1) รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายนั้นไมสอดคลองกับจารีตกฎหมายของไทยจึงถูกทําลายไดงายทั้งที่เป็น
กฎหมายสูงสุด (2) การผลักดันใหสถาบันชนช้ันนําเป็นอํานาจหนึ่งในระบบการเมืองไทย โดยเป็นเบื้องบนของสถาบันการเมืองอื่นๆ 
อํานาจนําเหลานี้นี้เพิ่มพูนมากขึ้นไปอีกในปัจจุบัน คําวา ‘เหนือการเมือง’ ตามหลักนิติศาสตร์แบบไทย ไมใชอยูพนหรือไมยุง
เกี่ยวกับการเมืองอีกตอไป แตหมายถึงอํานาจของชนช้ันนําที่จะแทรกแซงการเมืองได  (3) หลักนิติธรรม The Rule of Law ใน
นิติศาสตร์แบบไทย สถานะขององค์อธิปัตย์ (The Sovereign) ที่อยูเหนือรัฐธรรมนูญและเป็นเบื้องบนเหนือระบบการเมือง
ทั้งหลาย จะถือวาอยูใตกฎหมายหรืออยูเหนือกฎหมาย ถาหากกลาวตามหลักการของ Legal State และ The Rule of Law ที่วา
กฎหมายตองเป็นใหญสุด ใครหรือกลไกใดทําหนาท่ีตรวจสอบอํานาจของชนช้ันนําภายใตนิติศาสตร์แบบไทย อาจจะถูกกลาวหาวา
เป็นการคิดรายตอรัฐ 
          ขอเสนอแนะ งานวิจัยช้ินนี้เป็นการศึกษาถึง ผลของ“หลักนิติธรรมแบบไทย“ตอระบบกฎหมายและการเมืองภายหลังการ
รัฐประหาร พ.ศ.2549 ในประเด็นสําคัญเพียง 3 ประเด็นในขางตน ทําใหเช่ือวายังมีประเด็นที่นาสนใจหลงเหลือที่ยังไมไดรับ
การศึกษาอีกหลายประเด็นดวยกัน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาขอมูลแบบปฐมภูมิ ซึ่งอาจจะยังขาดขอมูลในเชิงลึกได 
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Abstract 
          The purpose of this research To study the subject The effect of the "Thai Rule of Law" on the legal 
and political systems after the 2006 coup. This research is a qualitative research. Is a descriptive research 
which studies from books, documents, articles, journals, including news analysis from newspapers There will 
also be close interviews with those involved in the event. And those with expertise in relevant issues as well 
After that, the information is analyzed for various related issues. The research tool is to define the questions 
that are linked to the objectives. In order to make the question clear and in the framework of the research 
process And analyze descriptive data. 
           The result of the research shows that (1) The constitution that is a law that is inconsistent with the 
Thai traditional law can therefore be easily destroyed despite being the supreme law. (2) The push for elite 
institutions to be one of the powers in the Thai political system Which is above all other political institutions 
These powers have increased even more. At present, the word "above politics" according to Thai law. Is no 
longer out of stock or no longer involved in politics It refers to the power of the elite to intervene in politics. 
(3) The Rule of Law in Thai law The Sovereign status is above the constitution and above all political systems. 
Will be considered under the law or above the law If according to the principles of the Legal State and The 
Rule of Law, the law must be the largest Who or what mechanism inspects the power of the elite under Thai 
law. May be accused of being malicious to the state 
            Recommendations of research were. This research suggestion is a study of The effect of the "Thai 
Rule of Law" on the legal and political systems after the 2006 coup in just 3 key issues mentioned above. 
Convinced that there are still many interesting issues that have not been studied yet. Which this study is the 
primary data study Which may still lack in-depth information. 
 
Keywords:  Rule of Law, Law, Coup d'etat 
 
บทนํา          
           เกือบตลอดชวงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาตินั้น ผูปกครองและกฎหมายคือสิ่งเดียวกันอีก นัยหนึ่งก็คือกฎหมายเป็นเพียง
เจตจํานงของผูปกครองน่ันเอง กาวแรกท่ีนําพามนุษย์ชาติใหหลุดพน จากการกดขี่ดังกลาวคือ แนวความคิดที่วาผูปกครองก็ตองอยู
ภายใตกฎหมายและปกครองประเทศ อยางมีคุณธรรมดวยวิถีทางของกฎหมาย ระบอบประชาธิปไตยไปไกลกวานั้นดวยการ
สถาปนา หลักนิติธรรม แมวาไมมีประเทศใดหรือระบอบการปกครองใดในโลกที่ปราศจากซึ่งปัญหา ซึ่งหลักนิติธรรมจะ ทําหนาที่
ปกปูองสิทธิพื้นฐานดานการเมือง สังคมและเศรษฐกิจ และเตือนเราวาระบบทรราช และ  ภาวะไรขื่อแปไมใชทางเลือกเพียง
ประการเดียวของมนุษยชาติ  
          หลักนิติธรรม เป็นหนึ่งองค์ประกอบสําคัญของหลักธรรมาภิบาล คือ การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีซึ่งเรารูจักกันในนาม 
‛Good Governance“ ความสําคัญของหลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับและกติกาตาง ๆ ใหทันสมัยและ
เป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกัน  อยางเสมอภาคและเป็น
ธรรมซึ่งนี่คือการใหความหมายโดยทั่วไปของนักกฎหมายไทยสวนใหญ การแปลความหมาย The Rule of Law วา ‘หลักนิติธรรม’ 
อยางที่มักทํากันทั่วไปในขณะนี้ ไมใชคําแปลที่ตรงไปตรงมา แตเป็นการสรางคําที่แฝงอคติทางการเมือง ดังที่ธงชัย วินิจจะกุล ได
อธิบายวาคือ  
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          “การปกครองของกฎหมาย” (Rule of Law) เป็นองค์ประกอบที่ขาดไมไดสําหรับการสราง    ประชาธิปไตย เพราะ
จะตองมีระบบกฎหมายที่ยุติธรรมใหเขมแข็งควบคูกันไป หากแยกขาดจากกันก็จะลมเหลวท้ังคู” 

 
                      นับจากวิกฤตการณ์การเมืองปี 2549 เป็นตนมา บทบาทของสถาบันตุลาการและองค์กรอิสระดานความยุติธรรมที่ควรทํา

หนาท่ีเป็นกรรมการ แตกลับกลายเป็นผูเลนทางการเมืองคนสําคัญจนสงผลกระทบตอระบบกฎหมายและการเมือง (ประมุข บัณฑุ
กุล และศิวัช ศรีโภคางกุล.2560). บทบาทความอยุติธรรมเกิดขึ้นบอยครั้ง แมกระทั่งการเกิดเหตการณ์การยุบพรรคการเมืองทั้ง
กอนกอนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้ง ถึงขนาดที่คณาจารย์และนิสิต นักศึกษาจากมหาลัยจากทั่วประเทศตองแสดงออกในการตอตาน
เหตุการณ์ดังกลาวอยางถึงที่สุด (อนุสรณ์ ธรรมใจ.2563). ซึ่งสงผลโดยตรงตอวิกฤติความเชื่อถือในระบบกฎหมายและกระบวนการ
ตุลาการอยางรุนแรงและยังคงตองอาศัยเวลาฟื้นฟูแกไขเป็นเวลานานไมตางจากวิกฤตในระบอบรัฐสภาและระบบการเมือง
เชนเดียวกัน (ปิยบุตร แสงกนกกุล 2562) 
          ปัญหาดังกลาวไดกลายเป็นประเด็นสําคัญของระบบกฎหมายและการเมือง โดยปัญหาดังกลาวมิใชมีเพียงการ
วิพากษ์วิจารณ์วารัฐบาลวาใชกฎหมายอยางไมเป็นธรรม สองมาตรฐานหรือไรมาตรฐาน ซึ่งการวิจารณ์ในลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ผูคน
สวนใหญตางมีตระหนักในการรับรูดีอยูแลว แตประเด็นในการศึกษา เป็นการตั้งคําถามวา “หลักนิติธรรม หรือ Rule of Law” ใน
บริบทประเทศไทยมีลักษณะอยางไรบาง หรือวา ในประเทศไทยไมเคยมี The Rule of Law เกิดขึ้นอยางเป็นรูปธรรมเลย ซึ่งถา
เป็นเชนน้ัน ก็อาจสรางใหเกิดคําถามในมุมของภาพกวางวา ในระบบกฎหมายและนิติศาสตร์ของไทยในระบบการเมืองมีลักษณะที่
แทจริงอยางไร เหตุใดจึงถูกตั้งคําถามวา อาจมีสวนเอื้ออํานวยตอความอยุติธรรม ซึ่งสังคมไดสรางประเด็นคําถามจากการ
ศึกษาวิจัยมากมายในบริบทการศึกษาของกฎหมายและการเมือง นักนิติศาสตร์ไทยในบริบทการเมืองการเมืองสวนใหญหลายทาน
มักกลาววา  
 
           “ระบบกฎหมายของไทยคอนขางดีอยูแลว แตปัญหาอยูที่การใชอยางผิดเพี้ยนเป็นกรณีๆ หรืออยูที่คนใชยังไมดีพอ เรา

ตองหาทางใหไดคนดีเป็นผูบังคับใช ชัดแจงแลววาคําตอบน้ีไม นาพอใจอีกตอไป เพราะความอยุติธรรมดาษดื่นทุกวันนี้
ก็ดวยฝีมือ ‘คนดี’ ทั้งนั้น” 

 
           คําตอบในลักษณะนี้พบไดทั่วไปในสังคมไทยรวมทั้งจากนักนิติศาสตร์  คําตอบลักษณะนี้ยังฟูองวาระบบและสถาบันทาง
กฎหมายออนแอ จนไมสามารถจํากัดความเสียหายอันเกิดจาก “คนไมดีหรือจนกระทั่งคนไมดีที่ครองอํานาจสามารถปููยี่ปููยํา
กระบวนการยุติธรรมจนเละเทะ” อีกทั้งนาจะทําใหเกิดประเด็นตอไปวา ระบบและสถาบันดานกฎหมายเองเป็นปัจจัยเอื้ออํานวย
แกความผิดเพี้ยนจนเกิดความเสียหาย ดังนั้น เราควรตองขบคิดหาคําอธิบายในแงระบบหรือสถาบัน ไมใชพอใจกับคําตอบแบบ
ลักษณะงายๆของหลักนิติธรรมแบบไทยๆ อีกตอไป (ธงชัย วินิจจะกุล.2561) 
          จากประเด็นในขางตน จึงนาจะทําการศึกษาไดแงที่วา ความอยุติธรรมผิดเพี้ยนมีรากฐานมาจากแวดวงนิติศาสตร์และหลัก
นิติธรรมในระบบกฎหมายสมัยใหมของไทยที่มิใช “The Rule of Law หรือ การปกครองของกฎหมาย” ซึ่งความเป็นนิติศาสตร์
แบบบรรทัดฐานในสากลโลกเกิดขึ้นในบริบทประวัติศาสตร์ของยุโรปและอเมริกัน (Ran Hirschl .2008) แตนิติศาสตร์สมัยใหมของ
ไทยเกิดขึ้นและพัฒนาข้ึนในบริบททางประวัติศาสตร์ของไทยซึ่งตางออกไปอยางมาก ผลก็คือระบบกฎหมายที่มีคุณสมบัติผิดแผก
ผิดเพี้ยนไปจาก The Rule of Law แบบบรรทัดฐานหลายประการ ซึ่งเป็นสวนนอยท่ีศึกษาคุณสมบัติที่ผิดแผกของระบบกฎหมาย
ที่สงผลตอระบบการเมืองภายหลังการรัฐประหารในปี 2549 (วรเจตน์ ภาคีรัตน์.2558) ในประเด็นปัญหาดังกลาวจึงควรคาตอ
การศึกษาเป็นอยางยิ่ง เพื่อนําประโยชน์จาการวิจัยดังกลาวพัฒนาขบวนการประชาธิปไตยที่เราตองการใหประเทศนี้มีสันติธรรม 
ตองการใหประเทศนี้มีระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงกาวหนา เคารพความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายสามารถอยูรวมกันไดอยาง
สันติ ประชาชนมีพื้นที่ของตัวเอง รัฐสภาเป็นพ้ืนท่ีเปิดกวางสําหรบัความหลากหลายทางการเมือง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
ประเทศนี้เป็นของประชาชน โดยสรางความเชื่อมั่นและไมละทิ้งความตั้งใจอันดีงามตอประเทศชาติตอไป 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
          1. เพื่อทราบถึงลักษณะของหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายไทยภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549  
          2.  เพื่อทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดจากหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายไทยท่ีมีตอระบบการเมืองภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 
2549 
 
ขอบเขตการวจิัย 
           ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ไว ดังน้ี  
 1.ขอบเขตดานเนื้อหา  
          - ศึกษาลักษณะของหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายไทยภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 
 2.ขอบเขตดานประชากร  
          - ศึกษาลักษณะของหลักนิติธรรมในระบบกฎหมายไทย ในทฤษฎี แนวความคิด และขอถกเถียงเกี่ยวกับระบบกฎหมาย
และการเมืองที่สงผลกระทบตอประเทศไทยภายหลังการรัฐประหารใน พ.ศ. 2549 
 
สมมุติฐานในการศึกษา 
          การศึกษาและวิจัยในเรื่องของ ผลของ“หลักนิติธรรมแบบไทย“ตอระบบกฎหมายและการเมืองภายหลังการรัฐประหาร 
พ.ศ.2549 คือ The Rule of Law กฎหมายแบบบรรทัดฐานยึดถือวาหลักการวารัฐธรรมนูญและรัฐสภาเป็นอํานาจสูงสุด (The 
Supremacy of the Constitution; The Supremacy of the Parliament) แตในนิติศาสตร์แบบไทย สถานะขององค์อธิปัตย์ 
(The Sovereign) จะอยูเหนือรัฐธรรมนูญและเป็นเบื้องบนเหนือระบบการเมือง 
       
วิธีดําเนินการวิจัย 
         ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของ“หลักนิติธรรมแบบไทย“ตอระบบกฎหมายและการเมือง
ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ.2549 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยทําการศึกษาคนควาจากหนังสือ 
เอกสาร บทความ วารสาร รวมไปถึงวิเคราะห์ขาวสารจากหนังสือพิมพ์ นอกจากนี้ยังมีการสัมภาษณ์ใกลชิดกับผูที่เกี่ยวของ
เหตุการณ์ และผูที่มีความเช่ียวชาญในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวของอีกดวย หลังจากนั้นจึงนําขอมูลมาวิเคราะห์ในประเด็นตางๆที่
กลาวมาขางตน เพื่อใหทราบถึงลักษณะหลักนิติธรรมแบบไทยที่สงผลตอระบบกฎหมายและการเมือง ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 
2549  
 
ผลการวิจัย 
          ผลการศึกษาพบวา ลักษณะของหลักนิติธรรม และผลกระทบทางการเมืองในระบบกฎหมายไทยภายหลังการรัฐประหาร 
พ.ศ. 2549 มีลักษณะสําคัญอยู 3 ประการคือ  
          - รัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายนั้นไมสอดคลองกับจารีตกฎหมายของไทยจึงถูกทําลายไดงายทั้งที่เป็นกฎหมายสูงสุด ในทาง
ตรงขาม กฎหมายที่ผูกพันกับการค้ําจุนสถาบันชนช้ันนําและรัฐ เชน กฎมณเฑียรบาล กฎอัยการศึก กฎหมายความมั่นคง จึงมี
ความสําคัญที่ตองบังคับใชอยางจริงจังและยืนยงกวารัฐธรรมนูญ 
          - การผลักดันใหสถาบันชนช้ันนําเป็นอํานาจหนึ่งในระบบการเมืองไทย โดยเป็นเบื้องบนของสถาบันการเมืองอื่นๆ อํานาจ
นําเหลานี้นี้เพิ่มพูนมากขึ้นไปอีกในปัจจุบัน คือสามารถมีอํานาจโดยตรงเหนือกองกําลังอาวุธและมีอํานาจจัดการทรัพย์สินมากที่สุด
นับแตการปฎิวัติ 2475 เป็นตนมา นับจากจุดเริ่มตนนี้ไปคําวา ‘เหนือการเมือง’ ตามหลักนิติศาสตร์แบบไทย ไมใชอยูพนหรือไมยุง
เกี่ยวกับการเมืองอีกตอไป แตหมายถึงอํานาจของชนช้ันนําท่ีจะแทรกแซงการเมืองได 
          - หลักนิติธรรม The Rule of Law แบบบรรทัดฐานยึดถือหลักการวารัฐธรรมนูญและรัฐสภาเป็นอํานาจสูงสุด (The 
Supremacy of the Constitution; The Supremacy of the Parliament) แตในนิติศาสตร์แบบไทย สถานะขององค์อธิปัตย์ 
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(The Sovereign) ที่อยูเหนือรัฐธรรมนูญและเป็นเบื้องบนเหนือระบบการเมืองทั้งหลาย ถาหากกลาวตามหลักการของ Legal 
State และ The Rule of Law ที่วากฎหมายตองเป็นใหญสุด ใครหรือกลไกใดทําหนาที่ตรวจสอบอํานาจของชนช้ันนําภายใต
นิติศาสตร์แบบไทย อาจจะถูกกลาววาเป็นกอการกบฏ หรือเป็นถูกกลาวหาตามวาทกรรมแบบ “ชังชาติ”ตอไป 
 
อภิปรายผล 
          “หลักนิติธรรม” ในบริบทการเมืองไทยหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบันเป็นเพียงหลักการที่หอหุมของความ
เป็นนิติศาสตร์แบบไทยในทางการเมือง เป็นการอําพรางนิติศาสตร์แบบอํานาจนิยมใหดูนาเช่ือถือดวยกฎหมายและการใชธรรมะ
เพื่อเอ้ือประโยชน์ในทางการเมือง หลักนิติธรรมแบบไทยสงผลตอระบบกฎหมายและการเมืองอยางมาก ความเฟื่องฟูของหลักการ
ดังกลาวในทศวรรษหลัง มีผลตอระบอบรัฐของไทยเพราะทําใหสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ และรัฐธรรมนูญกับการเมือง 
รวมไปถึงกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเมืองมีความเปลี่ยนไปในทางที่ทําใหเกิดปัญหา ประเด็นแรกคือ พระมหากษัตริย์คือ
รัฐธรรมนูญของไทยหรือไม  ประเด็นท่ีสอง ‘อํานาจที่อยูเหนือเหนือการเมือง’ มีเปลี่ยนความหมายไป ประเด็นท่ีสาม อํานาจสูงสุด
อาจไมใชอยูท่ีรัฐธรรมนูญตามความหมายในทางสากล 
          ลักษณะดังกลาวอาจกลายตรรกะที่ยอนแยงวาระบบกฎหมายของไทยไดมาตรฐานสากลแลว แตปัญหาอยูที่การบังคับใช 
ทําไมรัฐธรรมนูญจึงเขียนอยางสงางามแตใหความหมายที่กันตรงขามกับความเป็นจริง ซึ่งอาจมองในแงที่อาจคิดวาเป็นการโฆษณา
ชวนเช่ือของรัฐหรือไม หรืออาจเป็นการพูดอยางทําอยาง (hypocrisy) จนกลายเป็นลักษณะทางกฎหมายและการเมืองประจําชาติ 
หรือเป็น Doublespeak หมายถึงศัพท์สํานวนที่มีความหมายตรงขามกับตัวอักษร เชน การปกปูองรัฐธรรมนูญหมายถึงการ
รัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญ เป็นตน (ธงชัย วินิจจะกุล.2563) 
 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา  
          เนื่องจากงานวิจัยช้ินนี้เป็นการศึกษาถึง ผลของ“หลักนิติธรรมแบบไทย“ตอระบบกฎหมายและการเมืองภายหลังการ
รัฐประหาร พ.ศ.2549 ในประเด็นสําคัญเพียง 3 ประเด็นในขางตน ทําใหเช่ือวายังมีประเด็นที่นาสนใจหลงเหลือที่ยังไมไดรับ
การศึกษาอีกหลายประเด็นดวยกัน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาขอมูลแบบปฐมภูมิ ซึ่งอาจจะยังขาดข อมูลในเชิงลึกได จาก
ประเด็นปัญหาทางกฎหมายของการเมืองของไทยยังมี แนวคิด ทฤษฎีที่ตองการที่จะศึกษาอีกจํานวนมาก ท้ังในเรื่องบทบาทของผูที่
เกี่ยวของ รากเหงาของลักษณะกฎหมายไทย จึงนาจะมีการตอยอดเพื่อใหเกิดการพัฒนาใหมากยิ่งขึ้น  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเมือง กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา 
Factors affecting the quality of life development for the elderly 

in urban areas: case study at NakhonRatchasima Province 
 

วิภาส  ทองสุทธิ์1 พัฒน์ศิณ  สําเรงิรัมย์2 ชวฤทธิ ์ โยศรีคุณ3 

Vipas Thongsut, Phatsin Samrueang Rum, Chavarit Yosrikun 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา และเพื่อศึกษาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ประชากรที่ศึกษา คือ ผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 395 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาเป็น
แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบที (t-test แบบ Independent samples) และ F-test (one way ANOVA) ผลการศึกษาพบวา 
 1.  ปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานสภาพรางกายที่ดี ดานสภาพความเป็นอยูที่ดี  ดานสภาพอารมณ์ที่ดี ดานการ
ตัดสินใจดวยตนเอง ดานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล และดานการรวมกลุมทางสังคม ตามลําดับ 
 2.  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม
เพศ และระดับการศึกษา ในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
 3.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา ปัจจัย
ดานสภาพรางกายที่ด ีไดแก การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยและไมเป็นอันตรายตอสุขภาพ การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
การสูบบุหรี่ การตรวจสุขภาพ การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัย และการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ปัจจัยดานสภาพความ
เป็นอยูที่ด ีไดแก ผูสูงอายุสามารถมีอาชีพเพื่อเสริมรายไดและการดํารงชีพ โดยพึง่พาลูกหลานใหนอยที่สุด ปัจจัยดานสภาพอารมณ์ที่ดี 
ไดแก การที่ผูสูงอายุมีความสุขกาย สบายใจ และไมรูสึกวาเหว อางวาง เดียวดาย ปัจจัยดานการตัดสินใจดวยตนเอง ไดแก การที่
ผูสูงอายุมีอิสระทางความคิด และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ตลอดจนกลาที่จะสะทอนความคิดใหคนในครอบครัว หรือ คนรอบ
ขางไดรับรูถึงความตองการที่สมเหตุสมผลตอไป ปัจจัยดานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล ไดแก การที่ผูสูงอายุไดมีปฏิสัมพันธ์กับคนใน
ครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนบาน รวมถึงการสงเสริมใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางผูสูงอายุ คนในครอบครัว ญาติมิตรหรือเพื่อนบาน 
และปัจจัยดานการรวมกลุมทางสังคม ไดแก ผูสูงอายุไดแสดงความรู ความสามารถ ตลอดจนการแสดงศักยภาพที่ตนมีอยู รวมถึงการ
ไดรับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน 
 

คําสําคัญ : ปัจจัยที่มีผลตอการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ, พื้นที่เขตเมืองจังหวัดนครราชสมีา 
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Abstract  
The objective of this study are: comparing factors affecting quality development the life for the 

elderly in urban area at NakhonRatchasima province and to study the opinions and suggestions about Factors 
affecting the quality of life development for the elderly in urban areas at NakhonRatchasima province. The 
population studied was the elderly who received a living allowance in Muang district of NakhonRatchasima 
province. The sample size was determined by using the Taro Yamane formula. The sample size was 395 people. 
The tools for data collected are questionnaire and estimation scale method. The statistics for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, independent samples and F-test (one way ANOVA). The results 
showed that: 

1. Factors affecting the quality of life development for the elderly in urban areas at 
NakhonRatchasima province as a whole is in a high level. In order of average, from highest to lowest, as 
follows. Good physical condition, good living conditions. In the good emotional state Self-decision. In the 
aspect of interpersonal relations and social integration respectively. 

2. The comparison of factors affecting the quality of life development for the elderly in urban areas 
at NakhonRatchasima province, classified by gender and educational level In the overall and in each aspect 
No different. 

3. Suggestions about factors affecting the quality of life development for the elderly in urban areas at 
NakhonRatchasima province found that: Good physical conditions include eating age-appropriate foods and 
not harmful to health avoiding alcohol, smoking, health examinations, age-appropriate exercise and access to 
health information. Factors Well-being, including the elderly, can have a career to supplement their income 
and livelihood by relying on the children to minimum. Good emotional factors include the elderly being 
physically happy and not feeling lonely. He did factors of self - decision making are the elderly who have 
freedom of thought and express their opinions. The rational as well as being courageous to reflect ideas for 
family or those around him to be aware of further reasonable needs. Interpersonal factors are the elderly 
interaction with family members, relatives and neighbors including encouraging joint activities between the 
elderly, family members, relatives or neighbors and  the social integration factors, which are the elderly have 
demonstrated their knowledge, abilities, and performances of their potential including being respected by 
people in the community. 
 
Keywords: Factors affecting the quality of life development for the elderly, urban areas at NakhonRatchasima 
Province 
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บทนํา 
ประเทศท่ีมีประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นและมีอายุยืนยาวข้ึน จะสงผลใหโครงการสรางประชากรของประเทศเปลี่ยนแปลงไป 

คือ อัตราสวนผูสูงอายุท่ีเป็นภาระเพิ่มสงูขึ้น ในขณะที่อัตราสวนและจํานวนประชากรวัยแรงงานเริ่มลดลง ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจสวนรวม ตอการออม และการลงทุนทําใหผูสูงอายุตองเสี่ยงตอการถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพังมากขึ้น เพราะประชากรวัย
แรงงานสวนหนึ่งตองยายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพ ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําใหบุตรหลานมีเวลาเอาใจใสผูสูงอายุนอยลง ผูสูงอายุ
จึงตองรับผิดชอบตนเองมากขึ้น เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางมีคุณภาพ 

ปัจจุบันจํานวนผูสูงอายุในประเทศไทย ไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเนื่องจากระบบสาธารณสุขไดรับการพัฒนามากขึ้น การ
ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุจึงเป็นสิ่งสําคัญ สงผลใหภาครัฐกําหนดมาตรการเตรียมการรองรับใหการดูแลผูสูงอายุ เพื่อให
ผูสูงอายุเหลานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยกําหนดยุทธศาสตร์การเตรียมความพรอม “สังคมไทยสูสังคมผูสูงอายุ” เป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ดวยการมีแผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 -
2564) เพื่อกําหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการตางๆ ที่ใชดําเนินการดานผูสูงอายุใหชัดเจน (วิพรรณ  ประจวบเหมาะ, 
2553) ซึ่งสะทอนใหเห็นวาภาครัฐและหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตองเตรียมความพรอมเกี่ยวกับระบบการดูแลและใหความชวยเหลือ
ผูสูงอายุ เชน การใหบริการดานสุขภาพ การจัดสวัสดิการทางสังคม การสงเสริม คุณภาพชีวิตที่ดี โดยที่สิ่งเหลานี้จะตองมีการไดรับ
รูถึงขอมูลที่จําเป็นตอการวางแผนและดําเนินการบนฐานของการลงทุนและใชจายอยางคุมคา 
 วัยสูงอายุ เป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงท้ังดานรางกาย จิตใจ และสังคม กลาวคือ การเปลี่ยนแปลงดานรางกายอันเป็นผล
มาจากความเสื่อมและความสามารถในการทําหนาที่ลดลง กอใหเกิดปัญหาดานตางๆ ตามมา เชน การเปลี่ ยนแปลงของระบบ
กลามเนื้อและโครงกระดูก พบวากลามเนื้อเหี่ยวกระดูกมีความแข็งแรงลดลงเนื่องจากการสูญเสียเนื้อกระดูก ทําใหกระดูกเปราะ
และหักงายแตติดชา บางคนอาจมีหลังโกงทําใหการเคลื่อนไหวเช่ืองชา ไมกระฉับกระเฉง และการทรงตัวไมดี จึงทําใหเกิดอุบัติได
งาย การเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทสัมผัสพบวา ความสามารถในการมองเห็น การไดยินลดลง ทําใหมีความบกพรองในการ
ติดตอสื่อสาร การรับรูกลิ่นและรสลดลง เมื่อรวมกับการเปลี่ยนแปลงของระบบทางเดินอาหารที่มีการยอยและการดูดซึมไมดีเกิด
อาการทองอืด แนนทองและอาจจะรูสึกเบื่ออาหาร ทําใหแบบแผนการรับประทานอาหารเสยีไป เกิดการบริโภคที่ไมถูกสัดสวน เกิด
ภาวะบริโภคเกินหรือขาดสารอาหารได การเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจสวนหนึ่งอาจเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกาย
ประกอบกับวัยสูงอายุตองเผชิญกับเปลี่ยนแปลงหนาที่การงาน สงผลทําใหรายไดและความภาคภูมิใจในตนเองลดลงดวย และเมื่อมี
การสูญเสียคูสมรสหรือเพื่อนฝงูที่ใกลชิด จะทําใหรูสึกทอแท หมดหวัง บุคลิกภาพท่ีเปลี่ยนไปจะรูสกึนอยใจ ออนไหวงาย วิตกกังวล 
รูสึกไมมั่นคงปลอดภัยและตองการการพึ่งพามากข้ึน รูสึกขาดความอบอุนกอใหเกิดความเครียด สงผลใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงได 
เชน ซึมเศรา แยกตัวจากสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในผูสูงอายุ เป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในครอบครัว และสังคมการ
เปลี่ยนแปลงในครอบครัวนั้นจะพบวา ผูสูงอายุจะลดบทบาทลง เชน จากการเป็นหัวหนาครอบครัวกลับเป็นผูที่ตองไดรับการเลี้ยง
ดจูากบุตรหลาน และบางคนอาจจะถูกทอดทิ้งใหอยูตามลําพัง และจากการเปลี่ยนแปลงสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมอุตสาหกรรม
ทําใหผูสูงอายุบางคนตองเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ อีกทั้งการเกษียณอายุราชการ จะสงผลใหผูสูงอายุมีบทบาทและการเขา
รวมกิจกรรมทางสังคมลดนอยลง เกิดการพึ่งพิงทั้งดานกิจวัตรประจําวันตลอดจนกิจกรรมที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต สงผลกระทบ
ดานจิตใจของผูสูงอายุได ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในผูสงูอายุท้ังดานรางกาย จิตใจและสังคม จะสงผลกระทบถึงกันและกัน
เป็นวงจร ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ดังนั้นแนวทางในการดูแลผูสูงอายุก็คือ การชวยเหลือใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ความสุขและพึงพอใจสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางเหมาะสม ชวยเหลือตนเองไดตามอัตภาพ ไมเป็นภาระใหแกผูอื่นและดํารง
ไวซึ่งการมีคุณคาในตนเองซึ่งหมายถึงการสงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง (ภูริชญา  เทพศิริ,  2557 : 3) 
 จากความสําคัญขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัด
นครราชสีมา ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ตอไป 
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วัตถุประสงค ์
 1.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา  จําแนกตาม
ปัจจัยสวนบุคคล 
 3.  เพื่อศึกษาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
 1.  ผูสูงอายุที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นตอปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัด
นครราชสีมา แตกตางกัน 
 2.  ผูสูงอายุที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา แตกตางกัน 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง 
 คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ หมายถึง การรับรูเกี่ยวกับการใชชีวิตของแตละบุคคล ซึ่งสามารถอธิบายไดดีที่สุดจากความพึง
พอใจท่ีผูสูงอายุแตละบุคคลไดรับ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะวัดปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ ในดานตางๆ ดังนี้ ดาน
สภาพอารมณ์ที่ดี ดานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล ดานสภาพความเป็นอยูที่ดี ดานสภาพรางกายที่ดี ดานการรวมกลุมทางสังคม  
และดานการตัดสินใจดวยตนเอง 
 คุณภาพชีวิตดานสภาพอารมณ์ที่ดี หมายถึง การที่ผูสูงอายุมีความสุขและพึงพอใจ ในการดําเนินชีวิต มีสุขภาพจิตที่ดี ไม
มีความวิตกกังวล ปราศจากความเครียด รูจักการยอมรับตนเอง เห็นคุณคาของตนเอง รวมถึงการควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
 ดานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล หมายถึง การที่ผูสูงอายุมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม มีมิตรภาพกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน 
ญาติมิตรและคนรอบขาง ทําใหไมรูสึกวาตนเองอยูโดดเดี่ยวเดียวดาย มีการติดตอ พบปะสังสรรค์ รวมถึงการมีกิจกรรมตางๆ 
รวมกับคนในครอบครัว เพื่อน ญาติมิตรและคนรอบขางอยูตลอดเวลา 
 ดานสภาพความเป็นอยูที่ดี หมายถึง การที่ผูสูงอายุมีอาชีพการงานและรายได มีสภาพทางการเงินที่ดี ไดรับความ
ปลอดภัยในการใชชีวิต และมีที่พักอาศัยที่เหมาะสม เป็นไปตามมาตรฐานของการมีชีวิตที่ดี 
 ดานสภาพรางกายที่ดี หมายถึง การที่ผูสูงอายุมีสุขภาพกายที่แข็งแรง ไมมีโรคภัยไขเจ็บ สามารถเคลื่อนไหวรางกาย ดูแล
ตนเองในเรื่องอาหารและโภชนาการ ตลอดจนการรับขอมูลขาวสารเพื่อการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 ดานการรวมกลุมทางสังคม หมายถึง การที่ผูสูงอายุมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุมทางสังคม มีสวนรวมในกลุม
ทางสังคม มีบทบาทในสังคมที่ตนอาศัยอยู มีสวนชวยเหลือ สนับสนุนกิจกรรมของสังคม ตลอดจนการไดรับการยอมรับทางสังคม 
และมีสถานภาพทางสังคมที่เป็นยอมรับของบุคคลทั่วไป 
 ดานการตัดสินใจไดดวยตนเอง หมายถึง การที่ผูสูงอายุมีอิสรภาพในการกําหนดทิศทางการดําเนินชีวิตดวยตนเอง มี
ศักยภาพที่จะทํากิจกรรมตางๆ ที่ตนเองชอบหรือพอใจ สามารถใหเหตุผลสนับสนุนดวยคําพูดและแกตางเพื่อตนเอง 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ หมายถึง การกําหนดแนวทางหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหผูสูงอายุมีความพอใจในชีวิต มี
ความเป็นอยูท่ีดี มีสุขภาพกายและใจที่ดี กระปรี้กระเปุา มีชีวิตชีวา สามารถควบคุมตนเองและตัดสินใจดวยตนเองอยางเหมาะสม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ผูสูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณของ ทาโร ยามาเน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 395 คน เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา สถิติที่ใชในการวิเคราะห์ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการทดสอบที (t-test แบบ Independent Samples) และ F-test (one way ANOVA) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  ปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานสภาพรางกายที่ดี ดานสภาพความเป็นอยูที่ดี  ดานสภาพอารมณ์ที่ดี ดานการ
ตัดสินใจดวยตนเอง ดานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล และดานการรวมกลุมทางสังคม ตามลําดับ 
 2.  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม
เพศ และระดับการศึกษา ในภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 
 3.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา  พบวา 
ปัจจัยดานสภาพรางกายที่ดี ไดแก การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยและไมเป็นอันตรายตอสุขภาพ การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การตรวจสุขภาพ การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัย และการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 
ปัจจัยดานสภาพความเป็นอยูที่ดี ไดแก ผูสูงอายุสามารถมีอาชีพเพื่อเสริมรายไดและการดํารงชีพ โดยพึ่งพาลูกหลานใหนอยที่สุด  
ปัจจัยดานสภาพอารมณ์ที่ดี ไดแก การที่ผูสูงอายุมีความสุขกาย สบายใจ และไมรูสึกวาเหว อางวาง เดียวดาย ปัจจัยดานการ
ตัดสินใจดวยตนเอง ไดแก การที่ผูสูงอายุมีอิสระทางความคิด และแสดงความ คิดเห็นอยางมีเหตุผล ตลอดจนกลาที่จะสะทอน
ความคิดใหคนในครอบครัว หรือ คนรอบขางไดรับรูถึงความตองการที่สมเหตุสมผลตอไป ปัจจัยดานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล 
ไดแก การที่ผูสูงอายุไดมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนบาน รวมถึงการสงเสริมใหมีกิจกรรมรวมกันระหวาง
ผูสูงอายุ คนในครอบครัว ญาติมิตรหรือเพื่อนบาน และปัจจัยดานการรวมกลุมทางสังคม ไดแก ผูสูงอายุไดแสดงความรู 
ความสามารถ ตลอดจนการแสดงศักยภาพท่ีตนมีอยู รวมถึงการไดรับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง กรณีศึกษา จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัย
อภิปรายผล ดังนี้ 
 1.  ปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เจษฎา  นกนอย และ วรรณภรณ์ บริพนธ์ (2560 : บทคัดยอ) ท่ีไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
ในจังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบวา ผูสูงอายุในจังหวัดสงขลา มีคุณภาพชีวิตในองค์ประกอบดานสุขภาพอยูในระดับสูง และผูวิจัย
อภิปรายผลในแตละดานตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ปัจจัยดานสภาพรางกายที่ดี ปัจจัยดานสภาพความเป็นอยูที่ดี 
ปัจจัยดานสภาพอารมณ์ที่ดี ปัจจัยดานการตัดสินใจดวยตนเอง ปัจจัยดานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล และปัจจัยดานการรวมกลุม
ทางสังคม ดังนี ้
  1.1  ปัจจัยดานสภาพรางกายที่ดี จากการวิจัยพบวา เป็นปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
อยูในระดับมาก โดยผูสูงอายุใหความสําคัญกับการรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยและไมเป็นอันตรายตอ สุขภาพ การ
หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การตรวจสุขภาพ การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัย และการเขาถึงขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับสุขภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุพร  คูหา (2552) ที่ไดศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาล
ตําบลหนองขาว อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ที่สะทอนวาควรใหความสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตทางดานรางกายของ
ผูสูงอายุ และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิพงศ์  บุญผดุง (2554) ที่ไดศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในทองถิ่นโดยใช
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โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1) ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตดานสภาพรางกายที่ดี มีปัจจัยที่เกี่ยวของ
ไดแก ปัจจัยดานการใสใจเรื่องสุขภาพ และปัจจัยดานการบริโภคที่ดี 
  1.2  ปัจจัยดานสภาพความเป็นอยูที่ดี จากการวิจัยพบวา เป็นปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุอยูในระดับมาก โดยผูสูงอายุใหความสําคัญกับมีอาชีพเพื่อเสริมรายไดและการดํารงชีพ โดยพึ่งพาลูกหลานใหนอยที่สุด  
สอดคลองกับงานวิจัย ของพจนา ศรีเจริญ (2544) ที่ผลการวิจัยสะทอนวาควรใหความสําคัญในการจัดหารายไดกับผูสูงอายุ โดย
การสงเสริมการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมเพื่อใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากน้ีควรเนนใหผูสูงอายุหรือผูที่ดูแลผูสูงอายุแบง
เวลา หรือใชเวลาวางในการปรับปรุงสภาพแวดลอมท่ีอาศัยอยูใหปลอดภัย 
  1.3  ปัจจัยดานสภาพอารมณ์ที่ดี จากการวิจัยพบวา เป็นปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ
อยูในระดับมาก โดยผูสูงอายุใหความสําคัญกับการมีความสุขกาย สบายใจ และไมรูสึกวาเหว อางวาง เดียวดาย สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุพร  คูหา (2552) ที่ไดศึกษาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพชีวิตผูสูงอายุของเทศบาลตําบลหนองขาว อําเภอทามวง 
จังหวัดกาญจนบุรี ที่สะทอนวาควรมีการเสริมสรางความมั่นคงทางใจใหกับผูสูงอายุ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิพงศ์  บุญผดุง 
(2554) ที่ไดศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1) 
ผลการวิจัยพบวา คุณภาพชีวิตดานสภาพอารมณ์ที่ดีมีปัจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ปัจจัยดานความวาเหว อางวาง 
  1.4  ปัจจัยดานการตัดสินใจดวยตนเอง จากการวิจัยพบวา เป็นปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุอยูในระดับมาก โดยผูสูงอายุใหความสําคัญกับการมีอิสระทางความคิด และแสดงความ คิดเห็นอยางมีเหตุผล ตลอดจน
กลาที่จะสะทอนความคิดใหคนในครอบครัว หรือ คนรอบขางไดรับรูถึงความตองการที่สมเหตุสมผลตอไป สอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุทธิพงศ์  บุญผดุง (2554) ที่ไดศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในทองถิ่นโดยใชโรงเรียนเป็นฐาน  ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง (ระยะที่ 1) ผลการวิจัยพบวา การเปิดโอกาสใหผูสูงอายุมีสวนรวมในการคิด วางแผนในกิจกรรมของครอบครัว หรือการ
ไปพบปะสังสรรค์กับญาติมิตร จะชวยใหผูสูงอายุรูสึกวาตนเองมีคุณคา อยางไรก็ตามการตัดสินใจดวยตนเองของผูสูงอายุในบาง
เรื่องที่ผูดูแล หรือผูที่เกี่ยวของไมวาจะเป็นลูกหลาน ก็จะตองสรางความเขาใจโดยใชหลักการมีเหตุผลที่จะแสดง ใหผูสูงอายุเห็นผล
ที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการกระทําใหสิ่งตางๆ เหลานั้น 
  1.5  ปัจจัยดานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล จากการวิจัยพบวา เป็นปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูสูงอายุอยูในระดับมาก โดยผูสูงอายุใหความสําคัญกับการที่ไดมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนบาน รวมถึง
การสงเสริมใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางผูสูงอายุ คนในครอบครัว ญาติมิตรหรือเพื่อนบาน  สอดคลองกับ บังอร  ธรรมศิริ (2549 
:47-48) ที่ไดกลาววา ผูสูงอายุยังมีความตองการทางดานจิตใจและสังคม กลาวคือตองการความรัก การเอาใจใสพูดคุย  อยาง
สม่ําเสมอจากครอบครัว ซึ่งเป็นการดูแลผูสูงอายุขั้นพื้นฐานเพื่อชวยใหผูสูงอายุมีความสุขและมีกําลังใจในการดําเนินชีวิตอยางมี
คุณคาตอไป สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธิพงศ์  บุญผดุง (2554) ที่ไดศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในทองถิ่นโดยใช
โรงเรียนเป็นฐาน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ระยะที่ 1) ผลการวิจัยพบวา ควรสงเสริมและสนับสนุนผูสูงอายุใหมีบทบาทและเขา
รวมกิจกรรมในครอบครัว กิจกรรมพบปะเพื่อน มิตรสหาย กิจกรรมการทองเที่ยวกับกลุมเพื่อนๆ รวมถึงกิจกรรมของชุมชน 
  1.6  ปัจจัยดานปัจจัยดานการรวมกลุมทางสังคม จากการวิจัยพบวา เป็นปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผูสูงอายุอยูในระดับมาก โดยผูสูงอายุใหความสําคัญกับการไดแสดงความรู ความสามารถ ตลอดจนการแสดงศักยภาพที่
ตนมีอยู รวมถึงการไดรับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน 
สอดคลองกับการศึกษาของ พจนา  ศรีเจริญ (2544) ที่ไดศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผูสูงอายุในสมาคม
ขาราชการนอกประจําการในจังหวัดเลย ที่สะทอนวาการใหผูสูงอายุเป็นวิทยากรให ความรู ประสบการณ์ตามความถนัดจะเป็น
ปัจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนในชุมชนยอมรับนับถือ เกิดเครือขายการทํางานรวมกันระหวางผูสูงอายุกับชุมชน ที่สําคัญเป็นการสรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนหรือทองถิ่นไดเป็นอยางดีตอไป 
 2.  ผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม
เพศ และระดับการศึกษา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา ปัจจัยสวนบุคคลดานเพศ และระดับการศึกษา ไม
มีผลตอความคิดเห็นของผูสูงอายุตอปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 3.  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบวา 
ปัจจัยดานสภาพรางกายที่ดี ไดแก การรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับวัยและไมเป็นอันตรายตอสุขภาพ การหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การตรวจสุขภาพ การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัย และการเขาถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพ 
ปัจจัยดานสภาพความเป็นอยูที่ดี ไดแก ผูสูงอายุสามารถมีอาชีพเพื่อเสริมรายไดและการดํารงชีพ โดยพึ่งพาลูกหลานใหนอยที่สุด  
ปัจจัยดานสภาพอารมณ์ที่ดี ไดแก การที่ผูสูงอายุมีความสุขกาย สบายใจ และไมรูสึกวาเหว อางวาง เดียวดาย ปัจจัยดานการ
ตัดสินใจดวยตนเอง ไดแก การที่ผูสูงอายุมีอิสระทางความคิด และแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล ตลอดจนกลาที่จะสะทอน
ความคิดใหคนในครอบครัว หรือ คนรอบขางไดรับรูถึงความตองการที่สมเหตุสมผลตอไป ปัจจัยดานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล 
ไดแก การที่ผูสูงอายุไดมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนบาน รวมถึงการสงเสริมใหมีกิจกรรมรวมกันระหวาง
ผูสูงอายุ คนในครอบครัว ญาติมิตรหรือเพื่อนบาน และปัจจัยดานการรวมกลุมทางสังคม ไดแก ผูสูงอายุไดแสดงความรู 
ความสามารถ ตลอดจนการแสดงศักยภาพท่ีตนมีอยู รวมถึงการไดรับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน 
 4.  ขอเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช 
  4.1  ปัจจัยดานสภาพรางกายที่ดี ควรใหความสําคัญในเรื่องการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับวัยและไมเป็น
อันตรายตอสุขภาพ การตรวจสุขภาพ การออกกําลังกายที่เหมาะสมกับวัย 
  4.2  ปัจจัยดานสภาพความเป็นอยูที่ดี ควรสงเสรมิและสนับสนุนใหผูสูงอายุมีอาชีพเพื่อเสริมรายไดและการ
ดํารงชีพ 
  4.3  ปัจจัยดานสภาพอารมณ์ที่ดี ควรใหความสนใจและจัดกิจกรรมเพื่อใหผูสูงอายุมีความสุขกาย สบายใจ 
และไมรูสึกวาเหว อางวาง เดียวดาย 
  4.4  ปัจจัยดานการตัดสินใจดวยตนเอง ควรใหผูสูงอายุมีอิสระทางความคิด และแสดงความคิดเห็นอยางมี
เหตุผล ตลอดจนกลาที่จะสะทอนความคิดใหคนในครอบครัว หรือ คนรอบขางไดรับรูถึงความตองการที่สมเหตุสมผล 
  4.5  ปัจจัยดานความสัมพันธ์ระหวางบุคคล ควรใหผูสูงอายุมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว ญาติมิตร และ
เพื่อนบาน รวมถึงการสงเสริมใหมีกิจกรรมรวมกันระหวางผูสูงอายุ คนในครอบครัว ญาติมิตรหรือเพื่อนบาน 
  4.6  ปัจจัยดานการรวมกลุมทางสังคม ควรใหผูสูงอายุไดแสดงความรู ความสามารถ ตลอดจนการแสดง
ศักยภาพที่ตนมีอยู รวมถึงการไดรับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน 
 5.  ขอเสนอแนะในการนําศึกษาครั้งตอไป 
  5.1  ควรศึกษาการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุ 
  5.2  ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุอยางมีประสิทธิภาพ 
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ต้นแบบนวัตกรรม หนังสือเพลงอาขยาน “10 เรื่อง 10 รัชกาล 10 ค าสอน”เพื่อยกระดับศักยภาพผู้เรียนด้าน
การคิดวิเคราะห์ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย 

The innovation model of "10 stories 10 reigns 10 teachings" rhyme song books to improve 
analytical thinking skills for Thai language in Chiang Rai high school students. 

                       
พงศกร สมมิตร1 

Pongsakorn Sommit 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่องต๎นแบบนวัตกรรม หนังสือเพลงอาขยาน “10 เรื่อง 10 รัชกาล 10 คําสอน” เพื่อยกระดับศักยภาพผู๎เรียน
ด๎านการคิดวิเคราะห๑ภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย มีจุดประสงค๑เพื่อ เพื่อรวบรวมคําสอนที่ได๎จาก 
พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชดําริ ของพระมหากษัตริย๑ 10 รัชกาล และเพื่อสร๎างต๎นแบบ
นวัตกรรม หนังสือเพลงอาขยาน จํานวน 10 เรื่อง โดยมีขอบเขตการทําวิจัยครั้งนี้คือ ด๎านเนื้อหา การศึกษาเนื้อหาคําสอน จาก
พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดําริ พระราชดํารัส  ของ 10 รัชกาล การศึกษารูปแบบของการสร๎างเนื้อเรื่อง เพื่อนํา
คําสอนมาสร๎างเป็นเนื้อเรื่องที่มีความเหมาะสมและสดคล๎องกับบริบทตําง ๆ การศึกษาบทอาขยาน ทํานองเพลง  การเรียบเรียงบท
เพลง ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของคําสอนในแตํละรัชกาล โดยเลําเรื่องผําน บทอาขยานประกอบเพลง ขอบเขตด๎านประชากรคือ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย โดยสรุปพระบรมราโชวาท พระราช
ดํารัส พระราชดําริ สรุปเป็นคําสอนดังนี้ รัชกาลที่ 1ความเสียสละคือจุดเริ่มต๎นของการให๎  รัชกาลที่ 2 วรรณกรรมนําชาติให๎วัฒนา 
รัชกาลที่ 3 ศาสนธรรม นําจิต รัชกาลที่ 4 ศาสตร๑วิทยา ชาติก๎าวหน๎า ไทยก๎าวไกล รัชกาลที่ 5 ความอดทน พาชาติพ๎นวิกฤติ 
รัชกาลที่ 6  ความมีวินัย นําชาติไทยวัฒนา   รัชกาลที่ 7 ประชาธิปไตยสร๎างชาติไทยให๎มั่นคง รัชกาลที่ 8 สุจริตธรรม นําชาติ 
รัชกาลที่ 9 ความพอเพียง แบํงป๓นทุกชีวันมีสุข รัชกาลที่ 10 จิตอาสานําพาชาติ โดยได๎อาศัยการดึงข๎อมูลจาก พระราชกรณียกิจ 
พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส พระราชดําริ นํามาสร๎างเป็นเรื่องราว ผูกโยงกับสถานการณ๑และเหตุการณ๑สําคัญของแตํละรัช
สมัย โดยอาศัยบริบทของสภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี เพื่อเชื่อมโยงคําสอนให๎เข๎ากับเนื้อหาของเรื่องที่สร๎างขึ้น และนําเนื้อหา
ของเรื่องที่สร๎างเสร็จ มาจัดเรียงในรูปแบบของบทอาขยาน โดยใช๎ความคล๎องจองของถ๎อยคํา ความสวยงามของภาษา โดยใสํ
ทํานอง เพื่อความนําสนใจและสร๎างแรงกระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎สําหรับผู๎เรียน เพื่อใช๎เป็นต๎นแบบนวัตกรรมในการยกระดับ
ศักยภาพผู๎เรียนด๎านการคิดวิเคราะห๑ภาษาไทย  
 
ค าส าคัญ : หนังสือเพลงอาขยาน  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห๑   
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Abstract 
The research on innovation model of "10 stories 10 reigns 10 teachings" rhyme song books was aimed 

to raise the analytical thinking potential in Thai language of Chiang Rai high school students. It was intended 
to gather the teachings from works, speeches, words and guidance of the 1st-10th Thai kings and to build up 
the innovation rhyme song book model of 10 stories. The scope included the study on the content from 
royal works, speeches, words and guidance of 10 reigns, storyline telling to create the appropriate and 
consistent teachings, song as well as melody composing and rearranging to correspond with the teaching 
contents of each reign. The story was told through rhyme songs. The population used was year 1-6 high 
school students of Meng Rai Maharaj School, Chiang Rai. To summarize, King Rama I: sacrifice is the start of 
giving; King Rama II: literature leads to national development; King Rama III: religion lights up the soul; King 
Rama IV: advanced science brings nation‖s progress; King Rama V: patience causes endurance during crisis; 
Rama VI: discipline makes nation grow; King Rama VII democracy establishes firm nation; King Rama VIII: 
morality directs the nation; King Rama IX: self-sufficiency and sharing brings great happiness; King Rama X: 
public mind leads the country. Information about royal duties, speeches, words and guidance was the 
content used for a story with characters that linked to circumstances of social, culture and custom of each 
reign. The completion was then arranged in the form of song that contained the rhymes and melodies to 
create beauty of language in order to interest and motivate students‖ learning. The innovation model would 
be used to improve the potential of learners in critical thinking of Thai language. 

 
Keywords: Rhyme song book Improving analytical thinking skill 
 
บทน า    

ภาษาคือเครื่องมือสําคัญของมนุษย๑ที่เป็นตัวกลางในการถํายทอดข๎อมูล เรื่องราว จุดประสงค๑และความต๎องการเพื่อ
วัตถุประสงค๑ที่พึงปรารถนา โดยการถํายทอดข๎อมูลผํานภาษามีหลากหลายรูปแบบ ทั้งการพูด การเขียนและการแสดงออกทาง
ทําทางหรือความรู๎สึก นั่นทําให๎ภาษามีความสําคัญอยํางยิ่งตํอการดํารงชีวิตประจําวัน  

ภาษาไทย คือภาษาประจําชาตไิทย ที่เป็นตัวบํงช้ีถึงความรู๎ ความเขา๎ใจ และศักยภาพในการใช๎ภาษาของคนไทยแตํละคน 
หากแตํในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทําให๎การใช๎ภาษาไทย ถูกลดบทบาทสําคญัเป็นเพียงภาษาท่ีใช๎ในการติดตํอสื่อสาร โดยมไิด๎
มุํงพัฒนายกระดับศักยภาพของภาษาและผู๎ใช๎ภาษาให๎สูงข้ึน โดยเฉพาะอยํางยิ่งในระดับการเรยีนการสอน ผู๎เรียนไมํสามารถเข๎าใจ 
ไมํสามารถเข๎าถึงและไมสํามารถแปรความ ตีความและวเิคราะห๑ความเรื่องที่ได๎อําน ได๎ฟ๓ง ได๎ดู (จุฑามาศ เจรญิธรรม,2549).  ซึ่ง
นั่นยํอมสํงผลตํอศักยภาพผูเ๎รียนทีล่ดลง ซึ่งตัวแปรสําคัญที่จะบํงชัดวําผู๎เรยีนมีศักยภาพในการใช๎ภาษา ที่สมบูรณ๑พร๎อมหรือไมํ นั่น
คือทักษะการคิดวิเคราะห๑  

จากผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทย ปี 2550  โดยสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) พบวําผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑  คิดสังเคราะห๑  คิดอยํางมีวิจารณญาณ  คิดสร๎างสรรค๑           
คิดไตรํตรองและมีวิสยัทัศน๑  มีคุณภาพมาตรฐานระดับดีน๎อยท่ีสุด  ร๎อยละ 11.8   ซึ่งผลดังกลําวสอดคล๎องกับการประเมินคุณภาพ
ด๎านครูผู๎สอนของ สมศ. พบวํา ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพและเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ มี
คุณภาพ   ระดับ ดี เพียงร๎อยละ 31.1  (สํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2550)  

ผู๎วิจัยในฐานะผู๎สอนวิชาภาษาไทยระดับอุดมศึกษา อีกท้ังยังเคยเป็นผู๎สอนระดับมัธยมศึกษามากกวํา 10 ปี และมีโอกาส
เป็นวิทยากรในการให๎ความรู๎กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพื่อเตรียมพร๎อมกํอนเข๎าสูํมหาวิทยาลัย โดยป๓ญหาสําคัญมากที่สุดอยําง
หนึ่งของผู๎เรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีเป็นอุปสรรคสําคัญยิ่งในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิของการเรียนวิชาภาษาไทย นั่นก็คือ ทักษะการ
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คิดวิเคราะห๑ เนื่องจากทั้งผู๎เรียน และผู๎สอน ยังคุ๎นเคยกับระบบการปูอนข๎อมูลของผู๎สอน และต๎องการข๎อมูลย๎อนกลับจากผู๎เรียน 
ในรูปแบบของความรู๎ ความจํา เป็นสํวนใหญํ ทําให๎ผู๎เรียนไมํได๎รับการฝึกฝนให๎เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห๑ สํงผลโดยตรงตํอ 
ระบบการคิดวิเคราะห๑ของแตํละบุคคล ท่ีไมํสามารถประมวณความรู๎จากสิ่งที่ได๎อําน ได๎เห็น ได๎ฟ๓ง เพื่อถํายทอดในรูปแบบการพูด 
หรือการเขียน สํงผลโดยตรงให๎ผู๎เรียนเกิดความไมํมั่นใจในการคิดวิเคราะห๑ ไมํแนํใจในคําตอบ และสํงผลถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
การสอนวิชาภาษาไทยและวิชาอื่นที่ต๎องมีการคิดวิเคราะห๑ อีกทั้งจะเห็นได๎วํา ผู๎สอนจะให๎ความสําคัญกับการผลิตสื่อการสอน
น๎อยลง เนื่องจาก สื่อการสอนในป๓จจุบันสามารถหาซื้อได๎โดยทั่วไป หากแตํ ในบริบทของสถานศึกษาแตํละแหํงนั้นมีความแตกตําง
กันในป๓ญหาของผู๎เรียน ทําให๎สื่อการสอนไมํสามารถสนองความต๎องการได๎ตรงป๓ญหาที่เกิดขึ้น 

ผู๎วิจัย มุํงหวังทีจ่ะให๎ผู๎เรียน เกิดความเข๎าใจ และเกิดการเรียนรู๎ เพื่อสร๎างระบบการคิดวิเคราะห๑ในเกิดขึ้นกับผู๎เรียนเป็น
รายบุคคล จึงได๎ สร๎างต๎นแบบนวัตกรรมที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาการคิดวิเคราะห๑ และตรงตามความต๎องการของผู๎เรียน
ระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งเป็นการเพิ่มเติมความรู๎ให๎เหมาะสม จึงได๎นําเอา หลักคําสอนจากพระบรมราโชวาท พระราชรัส 
พระราชดําริ พระราชกรณียกิจ ของพระมหากษัตริย๑ไทยในพระบรมราชจักรีวงศ๑ ท้ัง 10 รัชกาล มาสร๎างเป็น เรื่องราว โดยเลําเรื่อง
ผําน บทอาขยานประกอบเพลง เรียกต๎นแบบนวัตกรรมนี้วํา หนังสือเพลงอาขยาน “10 เรื่อง 10 รัชกาล 10 คําสอน” เพื่อ
ยกระดับศักยภาพผู๎เรียนด๎านการคิดวิเคราะห๑ภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย โดยสรุปหลักคําสอน
ของพระมหากษัตริย๑ 10 รัชกาล ดังน้ี 

รัชกาลที่ 1 ความเสียสละคือจุดเริ่มต๎นของการให๎  รัชกาลที่ 2 วรรณกรรมนําชาติให๎วัฒนา รัชกาลที่ 3การศึกษานําพา
ความเจริญ  รัชกาลที่ 4 ศาสตร๑วิทยา ชาติก๎าวหน๎า ไทยก๎าวไกล  รัชกาลที่ 5 ความอดทน พาชาติพ๎นวิกฤติ   รัชกาลที่ 6 ความมี
วินัย นําชาติไทยวัฒนา รัชกาลที่ 7 ประชาธิปไตยสร๎างชาติไทยให๎มั่นคง  รัชกาลที่ 8 นําชาติไทย พ๎นความขัดแย๎ง รัชกาลที่ 9 
ความพอเพียง แบํงป๓นทุกชีวันมีสุข รัชกาลที่ 10 จิตอาสานําพาชาติ โดยการสร๎างต๎นแบบนวัตกรรมนี้ ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาแนวคิด
ทฤษฏีที่ใช๎ในการดําเนินการวิจัย โดยอาศัยแนวคิดหลักการที่เกี่ยวข๎องการคิดวิเคราะห๑ ของบลูม (Bloom, 1961) ได๎จําแนกการรู๎  
ออกเป็น 5 ข้ัน ได๎แกํ การรู๎ขั้นความรู๎ การรู๎ขั้นเข๎าใจ การรู๎ขั้นวิเคราะห๑   การรู๎ขั้นสังเคราะห๑ และการรู๎ขั้นประเมิน และทักษะการ
คิดวิเคราะห๑ ของบลูม (Bloom, 1956) ประกอบด๎วยทักษะ สําคัญ 3 ด๎าน คือ การคิดวิเคราะห๑ความสําคัญหรือเนื้อหาของสิ่ง
ตํางๆ การคิดวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ และการคิดวิเคราะห๑เชิงหลักการ  

โดยได๎อาศัยการดึงข๎อมูลจาก พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส พระราชดําริ ที่เป็นแบบอยํางและคํา
สอนของพระมหากษัตริย๑แตํละรัชกาลที่เดํนชัดและเป็นแนวปฏิบัติตํอผสกนิกรในประเทศนํามาสร๎างเป็นเรื่องราวผูกโยงกับ
สถานการณ๑และเหตกุารณ๑สําคญัของแตํละรัชสมยั และนําเนื้อหาของเรื่องที่สร๎างเสร็จ มาจัดเรียงในรูปแบบของบทอาขยาน โดยใช๎
ความคล๎องจองของถ๎อยคํา ความสวยงามของภาษา โดยใสํทํานองเพลงประกอบบทอาขยาน เพื่อความนําสนใจและสร๎างแรง
กระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎สําหรับผู๎เรียน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห๑ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงรายไปใช๎
ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห๑ให๎เกิดกับผู๎เรียน อีกทั้งจะเป็นประโยชน๑ตํอผู๎ที่สนใจและเกี่ยวข๎องกับการสอน
ผู๎เรียนให๎เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห๑ เพื่อยกระดับศักยภาพภาษาไทย ให๎สูงข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย   

1. เพื่อรวบรวมคําสอนที่ได๎จาก พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชดําริ ของ
พระมหากษัตริย๑ 10 รัชกาล  

 2. เพื่อสร๎างต๎นแบบนวัตกรรม หนังสือเพลงอาขยาน จํานวน 10 เรื่อง จากคําสอนที่ได๎จากการรวบรวม พระราชกรณีย
กิจ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชดําริ ของพระมหากษัตริย๑ 10 รัชกาล  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย    

กรอบแนวคิดในการสร๎างต๎นแบบนวัตกรรมได๎อาศัยแนวคิดหลักการที่เกี่ยวข๎องการคิดวิเคราะห๑ ของบลูม ( Bloom, 
1961) ได๎จําแนกการรู๎  ออกเป็น 5 ข้ัน ได๎แกํ  การรู๎ขั้นความรู๎   การรู๎ขั้นเข๎าใจ   การรู๎ขั้นวิเคราะห๑   การรู๎ขั้นสังเคราะห๑  และการ
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รู๎ขั้นประเมิน และทักษะการคิดวิเคราะห๑ของบลูม (Bloom, 1956) ประกอบด๎วยทักษะ สําคัญ  3  ด๎าน คืออการวิเคราะห๑
ความสําคัญ การวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ และการวิเคราะห๑เชิงหลักการ มาสร๎างกรอบแนวคิดดังนี้  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การรวบรวมคําสอน จากพระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส พระราชดําริ ของพระมหากษัตริย๑ไทยใน
พระบรมราชจักรีวงศ๑ เพื่อมาสร๎างเป็นต๎นแบบนวัตกรรม หนังสือเพลงอาขยาน “10 เรื่อง 10 รัชกาล 10 คําสอน”เพื่อยกระดับ
ศักยภาพผู๎เรียนด๎านการคิดวิเคราะห๑ภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย มีกระบวนการรวบรวม แตํง
เนื้อหาเรื่อง สร๎างบทอาขยาน และใสํทํานองเพลง โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย แบํงเป็น 2 กระบวนการ ดังน้ี 

1. กระบวนการสร้างต้นแบบนวัตกรรม มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
  1.1 ขั้นเตรียม 

     1.1.1 ผู๎ทําการวิจยัลงพื้นที่ เกบ็ข๎อมูล ประเมินเรื่อง การคิด วิเคราะห๑ ในสถานศึกษา 
         1.1.2 จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานในการวิจัย 

                     1.1.3 จัดลาํดับความสําคญัของขั้นตอนการทําวิจัย 
                     1.1.4 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทีจ่ะใช๎ในการทํานวัตกรรมเพื่อให๎สอดคล๎องและเหมาะสม 
  1.2. ขั้นด าเนินการ 
           1.2.1 ศึกษาคําสอน จากพระราชกรณียกิจสําคัญ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชดําริ ของ 
พระมหากษัตริย๑ไทยในพระบรมราชจักรีวงศ๑ ตั้งแตํรัชกาลที่ 1 - 10 จากแหลํงความรู๎ในรูปแบบหนังสือ ตํารา และสื่อสารสนเทศ  
          1.2.2 บันทึกคําสอนท่ีได๎จาก พระราชกรณียกิจสําคัญ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชดําริ 
ตั้งแตํรัชกาลที่ 1 – 10 ลงในแบบบันทึกคําสอนสําคัญ 10 รัชกาล 

นวัตกรรมหนังสือเพลงอาขยาน  
10 เรื่อง 10 รัชกาล 10 คําสอน 

ทักษะที่ 1 
การคิด วิเคราะห๑ความสาํคัญ 

การพัฒนาทักษะ 
การคิด วิเคราะห๑  

 

หนังสือเพลง
อาขยาน 

เรื่องที่ 1,2 

ทักษะที่ 2 
การคิด วิเคราะห๑ความสมัพันธ๑ 

การพัฒนาทักษะ 
การคิด วิเคราะห๑  
ขั้นความเข๎าใจ 

 

หนังสือเพลง
อาขยาน 

เรื่องที่ 3,4,5 

ทักษะที่ 3 
การคิด วิเคราะห๑ 

เชิงหลักการ 

การพัฒนาทักษะ 
การคิด วิเคราะห๑  

ขั้นวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ 
ประเมินคํา 

 

หนังสือเพลง
อาขยาน 

เรื่องที่ 6,7,8,9,10 
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          1.2.3 นําคําสอนที่ได๎จากการบันทึก มาวางโครงเรื่อง และสร๎างเป็นเนื้อเรื่อง โดยมีลักษณะของการสร๎าง
บทละคร ประกอบด๎วย การตั้งช่ือเรื่อง เนื้อหาของเรื่อง ตัวละคร และข๎อคิดจากเรื่อง จํานวน 10 เรื่อง  
               1.2.4 นําเนื้อเรื่องที่แตํงเรียบร๎อยแล๎ว มาวางรูปแบบของฉันทลักษณ๑ใน รูปแบบของบทอาขยาน เพื่ อให๎
เกิดความนําสนใจและมีความซับซ๎อนยิ่งขึ้นเมื่อได๎อําน ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีท่ีสุด สําหรับการยกระดับการคิด วิเคราะห๑ของผู๎เรียน 
          1.2.5 นําบทอาขยานทั้ง 10 เรื่อง มาใสํทํานองเพลงใหมํทั้งหมด โดยสร๎างทํานองเพลงให๎เหมาะสมกับ
เนื้อหาของ บทอาขยาน ให๎เป็น บทเพลงอาขยาน 
         1.2.6 เผยแพรํ ต๎นแบบนวัตกรรมเพื่อใช๎ในการ เพิ่มผลสัมฤทธ์ิในการคิดวิเคราะห๑ของผู๎เรยีน  
 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง ต๎นแบบนวัตกรรม หนังสือเพลงอาขยาน “10 เรื่อง 10 รัชกาล 10 คําสอน”เพื่อยกระดับศักยภาพผู๎เรียน
ด๎านการคิดวิเคราะห๑ภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อนําผลมา
วิเคราะห๑และตอบวัตถุประสงค๑ของงานวิจัย โดยจะนําเสนอผลการวิจัยดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

  วัตถุประสงค๑ข๎อที่ 1 เพื่อรวบรวมคําสอนที่ได๎จาก พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชดําริ 
ของพระมหากษัตริย๑ 10 รัชกาล  

 โดยมีข๎อมลูดังตํอไปนี้  
รัชกาลที ่ คําสอนเรื่อง พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท  

พระราชดํารัส พระราชดาํริ โดยสรุป 
1 ความเสยีสละคือจดุเริม่ต๎น

ของการให ๎
     พระบาทสม เ ด็ จ พระพุ ท ธย อดฟู า จุ ฬ า โ ล กมหาร าชทร ง สถาปน า
กรุงเทพมหานคร (หรือกรุงรัตนโกสินทร๑) เป็นราชธาน ีมากไปกวํานั้นพระองค๑ทรงมี
พระปรีชาสามารถอยํางยิ่งในการปูองกันราชอาณาจักรด๎วยการทําสงครามรบกับ
พมําถึง 7 ครั้ง รวมถึงทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแตํสมัย
สุโขทัยและอยุธยา 

2 วรรณกรรมนําชาติให๎
วัฒนา 
 

    มรดกศิลปวัฒนธรรมสํวนหนึ่งของประเทศไทยในป๓จจุบัน ถือได๎วําเป็นเสมือน
มรดกจากยุคทองของวรรณคดีในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย พระองค๑
ทรงมีพระปรีชาสามารถด๎านศิลปกรรมอยํางยิ่งในการนําบทละครเกํามาทรงแตํง
ใหม ํเชํน รามเกียรติ์ อุณรุท และอิเหนา รวมถึงยังทรงพระราชนิพนธ๑บทพากย๑โขน
อีกหลายชุดอีกด๎วย 

3 การศึกษานําพาความ
เจริญ 

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงเห็นความสําคัญของการศึกษาเป็นอยําง
มาก และโปรดเกล๎าฯ ให๎พระเจ๎าบรมวงศ๑เธอ พระองค๑เจ๎านวม กรมหลวงวงศาธิราช
สนิท แตํงหนังสือ จินดามณี เป็นเลํมที่สอง ซึ่งถือได๎วําเป็นแบบเรียนภาษาไทยที่มี
ความสําคัญอยํางยิ่ง รวมถึงหากใครได๎ไปวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราช
วรมหาวิหารก็จะเห็นได๎วําตามผนังตํางๆมีความรู๎อยูํมากมาย เนื่องจากพระองค๑ทรง
โปรดให๎ผู๎ในด๎านตํางๆนําความรู๎มาสลักไว๎เพือ่เผยแพรํความรู๎แกํคนทั่วไป 

4 ศาสตร๑วิทยา ชาติก๎าวหน๎า 
ไทยก๎าวไกล 

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวทรงถือได๎วําเป็น พระบิดาแหํงวิทยาศาสตร๑
ไทย ด๎วยพระอัฉจริยภาพในด๎านดาราศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ โดยพระองค๑ทรงการ
คํานวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได๎อยํางแมํนยํา รวมถึงพระองค๑ได๎รับการยกยํอง
เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสัตววิทยาสมาคมแหํงสหราชาอาณาจักรอีกด๎วย 
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5 ความอดทน พาชาติพ๎น
วิกฤติ 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล๎าเจ๎าอยูํหัวที่ได๎ทรงเลิกทาส
อยํางคํอยเป็นคํอยไป จนในที่สุดทําให๎ประชาชนทุกคนเป็นไท รวมถึงพระองค๑ได๎มี
ทรงมองการณ๑ไกลในการพัฒนาสยามให๎มีความทันสมัย โดยได๎ทรงกํอตั้งการ
ประปา การไฟฟูา ไปรษณีย๑โทรเลข โทรศัพท๑ การสื่อสาร การรถไฟ รวมถึงการขุด
คลองหลายแหํง  รวมถึงยังทรงเจริญพระราชสัมพันธไมตรีตํอชาติตะวันตกหลาย
ประเทศ เพื่อปูองกันการรุกรานของจักรวรรด ิ

6 ความมีวินัย นําชาตไิทย
วัฒนา 

พระองค๑ทรงให๎ความสําคัญในการจัดการศึกษาและได๎ทรงจัดตั้งโรงเรียนและ
มหาวิทยาลัยซึ่งยังคงเป็นรากฐานที่สําคัญของการสร๎างวินัยในประเทศไทยมาจนถึง
ป๓จจุบัน ได๎แกํ ได๎แกํ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ซึ่งในอดีตเคยโรงเรียนมหาดเล็ก
หลวง รวมถึงทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ ให๎ประดิษฐานโรงเรียนข๎าราชการพลเรือน
ของพระบาทสมเด็ จพระจุ ลจอมเกล๎ า เจ๎ าอยูํ หั ว  ขึ้ น เป็น  “จุฬาลงกรณ๑
มหาวิทยาลัย” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแหํงแรกของประเทศไทย 

7 ประชาธิปไตยสร๎างชาติ
ไทยให๎มั่นคง 

ความเสยีสละของพระองค๑ตํอการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง จากจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย๑ไปเป็นราชาธิปไตยภายใตร๎ัฐธรรมนูญนั้น ถือเป็นพระคณุอัน
ล๎นพ๎นของชาวไทยทุกคนที่ได๎ทรงพระราชทานรัฐธรรมนญูแหํง
ราชอาณาจักร สยาม พุทธศักราช 2475 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนญูถาวร ฉบับแรกของ
ไทย เมื่อวันท่ี 10 ธันวาคม  พุทธศักราช 2475 จนทําให๎ประเทศไทยมีการปกครอง
แบบประชาธิปไตยในป๓จจุบัน 

8 นําชาติไทย พ๎นความ
ขัดแย๎ง 

ในชํวงปี พ.ศ.2489 นั้นได๎เกิดเกิดความขัดแย๎งกันระหวํางชาวไทยและชาวไทยเช้ือ
สายจีนจนเกือบเกิดสงครามกลางเมือง พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันท
มหิดลจึงทรงตัดสินพระทัยในการเสด็จพระราชดําเนินสําเพ็งด๎วยพระองค๑เอง เพื่อ
เป็นการประสานรอยร๎าวที่เกิดขึ้นให๎หมดไป รวมถึงยังทรงมีพระราชปรารภให๎มีการ
ผลิตแพทย๑เพิ่มมากขึ้นเพื่อให๎เพียงพอตํอการรักษาพยาบาลประชาชน โดยการจัดตั้ง
โรงเรียนแพทย๑แหํงที่ 2 นั่นคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ๑ โดยในป๓จจุบัน คือ คณะ
แพทยศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 

9 ความพอเพียง แบํงป๓นทุก
ชีวันมีสุข 

ตลอดเวลา 70 ปีในการครองราชย๑ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอ
ดุลยเดชได๎ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยํางตํอเนื่องในการเสด็จเยีย่มเยียน
ประชาชน จนทําให๎มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริถึง 4,741 โครงการ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูํของประชาชน เชํน โครงการฝนหลวง โครงการ
แกล๎งดิน โครงการแก๎มลิง รวมถึงทรงพระราชประทานแนวทางในการดําเนินชีวิต
อยําง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อให๎ประชาชนสามารถมีชีวิตอยูํได๎อยํางพอดี
และมีความสุข 

10 จิตอาสานําพาชาติ สมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงใสํพระราชหฤทัย
เรื่องจิตอาสาในสังคม และในการศึกษาของเยาวชนในประเทศไทย โดยทรง
สนับสนุนและพระราชประทานทุนการศึกษาให๎กับผู๎ที่มีฐานะยากจน แตํมีความ
ประพฤติดี มีความสามารถในการศึกษา ให๎ได๎รับโอกาสทางการศึกษาอยํางตํอเนื่อง
ตั้งแตํระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงในระดับปริญญาตรี รวมถึงโปรดเกล๎าฯให๎
สร๎างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นเพื่อรักษาผู๎ปุวยในพ้ืนท่ีหํางไกล 
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วัตถุประสงค๑ข๎อที่ 2 เพื่อสร๎างต๎นแบบนวัตกรรม หนังสือเพลงอาขยาน จํานวน 10 เรื่อง จากคําสอนที่ได๎จากการรวบรวม 
พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส และพระราชดําริ ของพระมหากษัตริย๑ 10 รัชกาล โดยได๎ผลการวิจัยดังนี้ 

 
เร่ืองท่ี 1 รัชกาลที่ 1  

ความเสียสละคือจุดเร่ิมต้นของการให้ 
 เนื้อเรื่อง - “คือผู๎สร๎างเมือง แตํครั้งแรกเริ่ม ตํอสูํเพิ่มเติม เพื่อภายภาคหน๎า ด๎วยพระนินิจ พิจารณา วําในไมํช๎า จะเกิด
สงคราม ปูองกันศัตรู หมูํราชอริ ไมํมีสักวิ ไมํหํวงหวงห๎าม ด๎วยความรักชาติ ประกาศลือนาม จุฬาโลกตาม สถาปนา บ๎านเมือง
โกสินทร๑ อรินทร๑หนีพําย ศัตรูเบือนหนําย ไมํกล๎าเข๎าหา สร๎างราชธานี สงําโสภา วิจิตรคุณคํา บ๎านเมืองของเรา เจ็ดครั้งสงคราม 
โดนหยามพมํา ไมํเคยเหนื่อยล๎า ระอาเนิ่นเนา สร๎างคุณแกํเมือง ฟูเฟื่องเนืองเนา เอนกเฟี้ยมเฝูา บ๎านเมืองโอฬาร รัตนโกสินทร๑ 
แผํนดินท่ีหนึ่ง ชํางติดตราตรึง ในใจเรื่อยมา ทํานุบํารุง เรืองศาสนา ขัณฑสีมา ประชาชนและมนตรี ยังบูรณะ วัฒอดีต วัดวาจารีต 
และประเพณี ตํอยอดกรุงเกํา เมืองเฒําเปรมปรีดิ์  อยุธยาธานี อีกสุโขทัย เริ่มต๎นกรุงเทพ มหาปุระ ขอคารวะ กษัตริย๑สมัย 
พระบาทสมเด็จ จอมกษัตริย๑ชัย จุฬาโลกเกรียงไกร สร๎างไทยทวี ถึงยุคที่อยูํ ต๎องรู๎สละ รู๎ยอมลดละ แบํงป๓นผู๎ให๎ ยอมสละสิ่ง และ
นิ่งเข๎าไว ๎ยอมสละใจ ยอมสละเงิน เพื่อสํวนรวมเรา จะได๎มีสุข ไมํมีความทุกข๑ ไมํจนรวยเกิน อะไรชํวยได๎ ชํวยไมํขัดเขิน ชํวยด๎วยใจ
เพลิน เพื่อชาติของเรา คนท่ีไมํรู๎ จักเสียสละ ไมํแบํงป๓นจะ ไมํรู๎การให๎ คนจะเดินหนี ไร๎คนสนใจ ไร๎คนจริงใจ เพราะน้ําใจไมํมี ” 
 

เร่ืองท่ี 2 รัชกาลที่ 2 
วรรณกรรมน าชาติให้วัฒนา 

เนื้อเรื่อง - กษัตริย๑แหํงศิลป์ แดนดินที่สอง เดินตามครรลอง มรดกของไทย สืบทอดความงาม กวีสมัย หนึ่งในแดนไตร ผู๎
มีปรีชา ยุคทองวรรณกรรม เลิศล้ําคุณคํา สืบทอดตํอมา จากบรรพกาล พระองค๑ทรงสร๎าง กวีคุณคํา วรรณกรรมนานา ทัศนานําชม 
บทละครภาษา คุณคําเหมาะสม เปี่ยมอภิรมณ๑ คําคมมากมากมี ละครในละครนอก บํงบอกศักดิ์ศรี ของไทยมากมี โสภีเรื่องราว 
รามเกียรติ์อิเหนา แกํเกํามากหลาย ได๎เรียนมากมาย จากพระพิพนธ๑ บทพากย๑เหํโขน โชกโชนผู๎คน ได๎ศึกษาตน คิดค๎นวิธี ความ
งามศิลปะ ปรุงแตํงเต็มที่ เป็นบทกวี ยุคนี้ยุคทอง เยาวชนรุํนใหมํ ต๎องย๎อนนึกถึง กวีผู๎ซึ่ง เปรื่องปราชญ๑เต็มที่ บทกลอนของไทย 
เยาวชนควรมี ความรู๎เพื่อท่ี จะสืบสานงาน อยําทําตัวเป็น คนลืมระลึก ไมํเคยคิดนึก ตรองตรึกประสาน ถ๎าคนรุํนหลัง ไมํสนความ
งาม ไมํคิดเดินตาม บรรพของตน อีกไมํนานนัก คงจักไมํเหลือ ไร๎ผู๎จุนเจือ กวีผืนถิ่น อยําให๎เหลือแตํ ตํานานแผํนดิน ชํวยกันจาร
จินต๑ วรรณคดีไทย 

 
เร่ืองท่ี 3 รัชกาลที่ 3 

การศึกษาน าพาความเจริญ 
เนื้อเรื่อง - ยุคพระนั่งเกล๎า เหนือเกล๎าอยูํหัว ทุกคนรู๎ทั่ว ได๎เลําเรียนกัน การศึกษาชาติ ฉลาดคงมั่น เรียนรู๎ทุกวัน ยินดีปรี

เปรม จินดามณี หนังสือเลํมแรก ได๎เรียนจํายแจก ภาษาเกษม มธุวาจา คุณคําคมเข๎ม หนังสืออํานเป็น ภาษาของไทย แบบเรียน
เลํมนี้ เปูนจุดกําเนิด เพริศพริ้งบันเจิด สมกับสมัย ภาพวาดผนัง ก็บรรลือไกล เชตุพนวัดไทย วิจิตรงดงาม นําเอาความรู๎ สลักคูํผนัง 
ผู๎คนพร๎อมพรั่ง ได๎อํานมากหลาย เสริมการศึกษา ประชามากมาย ทุกคนขวนขวาน ความรู๎แกํตัว หากเด๎กคนหนึ่ง ไมํมีความรู๎ ก็
เหมือนกับป ูเดินทางไปมั่ว ไมํมีทิศทาง เดินไปมืดมัว อาจเจอคนช่ัว เจออวิชชา ด๎วยประปรีชา ของจอมกษัตริย๑ พระทรงเครํงครัด 
จัดการศึกษา เพื่อผองไทยท่ัว ไมํกลัววิชา เป็นยุคเกํงกล๎า พัฒนาคนไทย พวกเราทั้งผอง ตริตรองแคํไหน การศึกษาไซร๎ ชํวยเรามั่งมี 
ทั้งทรัพย๑ความรู๎ และทรัพย๑หน๎าท่ี ทั้งทรัพย๑มากมี เพราะความรู๎งาม บางคนไมํสน ใจการศึกษา ไร๎ซึ่งวิชา ต๎องหมํนหมองหมาง ไร๎
เงินไร๎บ๎าน ไร๎การไร๎งาน เพราะไมํทําตาม การศึกษาเรา  หากทุกวันนี ้เริ่มต๎นศึกษา จะมีวิชา ป๓ญญาไมํเขลา มีสุขทุกวัน สร๎างสรรค๑
เพื่อเรา ตํอเติมเรื่องราว การศึกษาตน 
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เร่ืองท่ี 4 รัชกาลที่ 4 
ศาสตร์วิทยา ชาติก้าวหน้า ไทยก้าวไกล 

เนื้อหา – วิทยาศาสตร๑ เปรื่องราชญ๑นักหนา ทํานนําวิชา วิทยาก๎าวไกล พระองค๑บิดา พัฒนาสมัย สร๎างชาติยิ่งใหญํ ก๎าง
ไกลเรื่อยมา จอมเกล๎าราชัน มิ่งขวัญประชา สุริยปราคา คํานวณแมํนยํา เกิดความนําชาติ ศาสตร๑อันเลิศล้ํา ทรงเป็นผู๎นํา คิดค๎น
วิชา นานาชีวิต สัตว๑อยูํในปุา สัตววิทยา นําพาความรู๎ เด็กน๎อยได๎เห็น ผู๎ใหญํได๎ดู ความสุขเรียนรู๎ สัตววิทยา อีกนําองค๑คิด วิจิตร
คุณคํา เอนกปรีชา พาไทยรุํงเรือง  มีศาสตร๑ก๎าวหน๎า นําชาติประเทือง วิทยาฟูเฟือง นองเนื่องวิชา เป็นยุคสมัย คนไทยทั่วหล๎า ช่ืน
ชมปรีชา อัครากษัตริย๑ไทย เด็กไทยรุํนนี้ มีวิทยาศาสตร๑ ที่นําพาชาติ ล้ํานําสมัย ศึกษาค๎นคว๎า พาชาติก๎าวไกล ต๎องเรียนตั้งใจ 
ค๎นคว๎าทดลอง มุํงมั่นจริงแท๎ จะไมํเป็นสอง เกํงกาจแคลํวคลํอง จึงต๎องอดทน เพราะการศึกษา ป๓ญหามากล๎น วิทยาพาคน หลุดพ๎น
ความกลัว เพราะศาสตร๑วิชา วิทยาไมํกลัว ต๎องเรียนถ๎วนทั่ว ไมํกลัวเรื่องราว เด็กไทยยุคนี้ ต๎องพร๎อมจะก๎าว นําไทยโน๎มน๎าว ด๎วย
วิทยา อยํามัวแตํเลํน ไมํเป็นภาษา ควรตั้งหน๎าตา เรียนวิทยาศาตร๑ไทย 

 
เร่ืองท่ี 5 รัชกาลที่ 5 

ความอดทน พาชาติพ้นวิกฤติ 
เนื้อหา – ปิยะราชา จอมกษัตริย๑ไทย เทิดเกียรติองค๑ไว๎ ยิ่งใหญํสืบมา มีความอดทน สํงผลประชา ไมํเจ็บกายา ไมํวายชีวี 

เลิกทาสทั้งปวง ทรงหํวงทุกที่ ผืนแผํนทวี สุขีสืบมา เป็นไทเป็นคน สํงผลสร๎างคํา ทุกยํางยาตรา ประชาสุขใจ พัฒนาสยาม เรือง
นามสมัย พัฒนาก๎าวไกล วิไลงดงาม เมืองดีเมืองมอง ไมํหมํนหมองหมาง ทรงปูแนวทาง พัฒนาชาติไทย กํอตั้งประปา ไปรษณีย๑
ไทย โทรเลขรถไฟ เมืองไทยวัฒนา การสื่อสารก๎าวล้ํา เช๎าค่ําสุขอุรา มีคลองธารา ประชาสุขใจ มีมิตรไมตรี สืบสานยิ่งใหญํ ทรงเป็น
หลักชัย ผสกไทยเรื่อยมา สร๎างไทยวิวัฒน๑ เดํนชัดคุณคํา สร๎างชาตินําพา นาวาแหํงชาติไทย คนไทยรุํนนี้ มีกิจยิ่งใหญํ ต๎องนําชาติ
ไทย เติบใหญํอีกครา ความอดทนนํา ชาติพัฒนา คือธรรมล้ําคํา จะสร๎างความดี หากขาดความอด ไมํทนราคี ไร๎ซึ่งความดี มากมี
ความเลว ประเทศจะยํอย คงปลํอยให๎เฉา เพราะคนไทยเข๎า แตํจะตกเหว ต๎องอดทนไว๎ เพื่อไทยไมํเลว เพื่อชาติไทยเกี่ยว กับการ
พัฒนา หากเยาวชน คนไทยรู๎คํา วํารอเวลา จะพัฒนายั่งยืน เมื่อน้ันชาติไทย จะไมํขัดขืน พวกเราจะยืน เพราะความอดทน 
 

เร่ืองท่ี 6 รัชกาลที่ 6 
ความมีวินัย น าชาติไทยวัฒนา 

เนื้อหา – วินัยท่ีดี เริ่มที่ศึกษา พระองค๑นําพา การศึกษาไทย วินัยโดดเดํน สร๎างไทยยิ่งใหญํ โปรดเกลา๎ชาวไทย ก๎าวไกล
พัฒนา จัดตั้งโรงเรียน มากมายทั่วหล๎า วชิราวุธพัฒนา การศึกษาไทย การศึกษาเบื้องต๎น ผํานพ๎นสมัย พระองค๑ทรงหลักชัย ให๎
พระราชทานมา จุฬาลงกรณ๑ สถานศึกษา สํงเสรมิคณุคํา นําพาวิชาการ ข๎าราชการ พลเรือนทหาร วนิัยมีดีงาม เพราะการศึกษา
ไทย เด็กไทยยุคนี้ มักขาดวินัย ยํอมสํงผลให๎ ไมํพัฒนา ไมํมีความคิด ไมํตรงเวลา ไมํเห็นคณุคํา เงินตราของตน มักนอนตื่นสาย 
เหนื่อยหนํายเหลือล๎น ไมสํนผู๎คน ไมํมีน้ําใจ เพราะวินัยนี้ จะสร๎างนิสัย ให๎เยาวชนไทย ใสํใจแท๎จริง เดก็วินัยเยี่ยม ตระเตรยีมทุกสิ่ง 
ไมํยอมอยูํนิ่ง พัฒนาตนเอง เพราะวินัยนี ้เสรมิคนให๎เกํง สรา๎งคนให๎เป็น ผู๎มีวินัย เริม่จากตัวเอง ทําตามเวลา รูเ๎ห็นคณุคํา เพื่อ
พัฒนาให๎ เสริมสร๎างศักดิ์ศรี ของเยาวชนไทย เป็นคนมีวินัย พัฒนาไทยให๎ยั่งยืน 

 
เร่ืองท่ี 7 รัชกาลที่ 7 

ประชาธิปไตยสร้างชาติไทยให้มั่นคง 
เนื้อหา – ยุคทองแหํงรัฐ เดํนชัดสมัย ประชาธิปไตย เริ่มต๎นตอนนี้ รญัธรรมนูญ พระองค๑ทรงมี ปกครองปฐพี ด๎วยธรรม

นํามา เป็นคณุล๎นพ๎น เป็นคณุสูงคาํ ธรรมนูญราชา คุณคําแผํนดิน เมื่อสิบธันวา สยามรามินทร๑ ปกครองแผํนดิน ปฐพินแหํงไทย 
เปลี่ยนการปกครอง สมบูรณ๑สมัย เปลี่ยนปกครองไทย ประชาธิปไตยเรื่อยมา ความเสียสละ ไมสํืบทอดวาสนา อํานาจราชา จาก
กษัตราสูํชน สองสีเ่จ็ดห๎า เวลาสุขล๎น น๎อมนําผู๎คน สูํประชาธิปไตย ถึงทุกวันน้ี ผํานพ๎นสมัย ประชาธปิไตย เบํงบานงอกงาม หลาย
สิบกวําปี คืนวันพื้นผําน คืนวันผันกาล เนิ่นนานเรื่องราว เลือกตั้งมากครั้ง มีทัง้ขุํนคาว ทุจริตเรื่องยาว เป็นหนามแผํนดิน คนไทย
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รุํนไมํ ขอให๎ไมํสิ้น วําผืนแผํนดิน ยัง่มีคนดี จะทําอะไร ยึดมั่นคงม ีออกเสียงทันที ใครมากได๎ไป ถกซึ่งป๓ญหา ป๓ญญาผํองใสํ 
ประชาธิปไตย เริม่จากครอบครัว และสูสํังคม อุดมไปท่ัว ไมํยอมมอมมัว จากภัยคุกคาม แลกเปลีย่นความคิด ไมํมีใครหา๎ม ถูกกฏ
ทําตาม งดงามประชาธิปไตย 

 
เร่ืองท่ี 8 รัชกาลที่ 8 

น าชาติไทย พ้นความขัดแย้ง 
เนื้อหา – ที่ใดมีเรื่อง ขุํนข๎องหมองหมาง คงไมํมีทาง สงบสุขดังใจ พระองค๑ทรงเป็น ผู๎ห๎ามเรื่องใหญํ เหตุจีนและไทย 

ประชาสําเพ็ง มีเรื่องหมองใจ มีทุกข๑ลําเข็ญ เป็นเรื่องยากเย็น จะมีผู๎ใด มาห๎ามความคิด ขัดแย๎งยิ่งใหญํ ห๎ามสงครามไซร๎ จะเกิด
กลางเมือง ด๎วยพระปรีชา จีนไทยไร๎เรื่อง สงครามกลางเมือง สงบทันใด พระองค๑เสด็จยังที่สมัย มีเหตุอันใด จีนไทยทะเลาะกัน 
พระปรีชายิ่ง สร๎างสานสัมพันธ๑ ร๎อยราวมากอัน ประสานทันใด นอกจากนี้ทรงผลิตแพทย๑เพิ่ม รักษาตํอเติม ประชาชาวไทย 
เพียงพอต๎องการ โรงเรียนแพทย๑เกิดใหมํ จุฬาโรงไทย พยาบาลจุฬา หากปรับมาใช๎ ให๎เกิดเดํนชัด แก๎ความแค๎นขัด เล็กน๎อยมหา 
จงมีความคิด ยุติทุกครา มากมายป๓ญหา จะไมํเกิดเลย หากเรามัวแตํ ไมํยอมรับรู๎ ไมํยอมจะดู และมัวนิ่งเฉย ไมํพูดไมํจา ไมํวํา
ละเลย ไมํทําไมํเคย ไมํยุํงเรื่องใด เมื่อน้ันคงแยํ จะแก๎ไมํหาย ประเทศไมํสบาย เหมือนดังเป็นไข๎ หากเราสละ มารํวมแก๎ไข เดินหน๎า
เข๎าใสํ ป๓ญหาหมดลง   

 
เร่ืองท่ี 9 รัชกาลที่ 9 

ความพอเพียง แบ่งปัน ทุกชีวันมสีุข 
เนื้อหา – องค๑ภูมิพล เปี่ยมล๎นคุณยิ่ง ทรงสร๎างทุกสิ่ง เพื่อไทยถ๎วนหน๎า ครองราชย๑ยิ่งใหญํ นําไทยประชา เต็มเปี่ยม

คุณคํา พัฒนาถาวร โครงการน๎อยใหญํ ทรงนําสั่งสอน ผสกนิกร ทุกตอนของไทย เยี่ยมราชการ บริวารทุกไท๎ โครงการยิ่งใหญํ วิไล
เลิศคํา ฝนหลวงแกล๎งดิน แก๎มลิงเรื่อยมา พระราชาทานมาประชาสุขใจ นําเศรษฐกิจ พอเพียงยิ่งใหญํ ให๎คนพอใจ ในวิถีตน ทํามา
หากิน บนที่เหมาะสม ความรู๎เพาะบํม ให๎คนทํากิน พอดีมีสุข ไร๎ทุกข๑ทั้งสิ้น แนวทางทํากิน แผํนดินเรืองรอง เจ็ดสิบครองราชย๑ 
ประชาชาติทั้งผอง วิไลเรืองรอง พวกผองประชา สํานึกพระคุณ บุญคุณล้ําคํา เอกอัครา ราชาภูมิพล คนไทยยุคนี้ ได๎มีกินใช๎ เติบโต
ยิ่งใหญํ อยําลืมบรรพชน สอนเราพอเพียง แบํงป๓นให๎คน สอนเราทุกคน อดีตเรื่อยมา ถ๎าเราไมํพอ ยํอมกํอป๓ญหา สํงชาวประชา 
แยํงกันบรรลัย หากเราเพียงพอ สานตํอเรื่อยไป แบํงป๓นแบํงให๎ คนไทยด๎วยกัน เมื่อนั้นสังคม ไมํมีป๓ญหา ยิ้มแย๎มถ๎วนหน๎า พัฒนา
ทุกขั้น เริ่มที่พอเพียง รู๎จักแบํงป๓น สํงเสริมไทยนั้น พัฒนายั่งยืน 

 
เร่ืองท่ี 10 รัชกาลที่ 10 

จิตอาสาน าพาชาติ 
เนื้อหา – การให๎สําคัญ ผูกพันธ๑ยิ่งใหญํ สร๎างให๎คนไทย มีใจรักกัน พระองค๑เห็นคํา บูชาคงมั่น สืบงานสําคัญ ราชบิดา ตํอ

ยอดความคิด พินิจคุณคํา เอกอัครา ราชาพระองค๑ มีจิตอาสา สอนคําสูงสํง ให๎ไทยยืนยง มั่นคงตํอไป ให๎ทุนศึกษา แกํผู๎ยากไร๎ 
เยาวชนของไทย ที่ประพฤติดี ยุพราชโรงพยาบาล หนํวยแพทย๑เคลื่อนที่ ดูแลประชาชี มั่งมีสุขใจ ทรงยากให๎คน ผํานพ๎นโรคภัย 
ทรงเปูนหลักชัย ให๎ไทยทุกคน ให๎รู๎หน๎าที ่มั่งมียากจน เราก็คือคน ต๎องชํวยเหลือกัน มีจิตอาสา คุณคําคงมั่น ผํานพ๎นฝุาฟ๓น อนันต๑
ประชา คนไทยยุคนี้ มีจิตอาสา คนไร๎พึ่งพา เราชํวยดูแล แบํงป๓นแบํงให๎ ชํวยกันดูแล เด็กเล็กคนแกํ ดูแลชํวยกัน ไมํวําเรื่องร๎าย ดี
เลวไมํหวั่น รํวมด๎วยชํวยกัน แบํงป๓นทุกครา ถ๎าคนไร๎จิต ไมํคิดอาสา คงไมํมีคํา สังคมของไทย ไทยต๎องดูแล เพื่อให๎เติบใหญํ สังคม
ของไทย คงนําดูชม เสริมจิตอาสา พัฒนาสังคม เริ่มจากเพาะบํม สังคมของไทย ให๎ไทยได๎มี สังคมการให๎ แบํงป๓นจริงใจ รํวมด๎วย
ชํวยกัน เมื่อน้ันคงเป็น สังคมสุขสันต๑ สังคมแบํงป๓น ชํวยกันพัฒนา 
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สรุปและอภิปรายผล 
1. จากการสร๎างต๎นแบบนวัตกรรม หนังสือเพลงอาขยาน “10 เรื่อง 10 รัชกาล 10 คําสอน”เพื่อยกระดับศักยภาพผูเ๎รียน

ด๎านการคิดวิเคราะห๑ภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ทําให๎ผู๎วิจัยได๎ หลักคําสอน 10 เรื่อง จากการนํา
พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส พระราชดําริ และพระราชกรณียกิจ ของพระมหากษัตริย๑ 10 รัชกาลมาวิเคราะห๑และสรุป โดย
การสร๎างต๎นแบบนวัตกรรมนี้ ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษาแนวคิดทฤษฏีที่ใช๎ในการดําเนินการวิจัย โดยอาศัยแนวคิดหลักการที่เกี่ยวข๎อง
การคิดวิเคราะห๑ ของบลูม (Bloom, 1961) ได๎จําแนกการรู๎ ออกเป็น 5 ขั้น ได๎แกํ การรู๎ขั้นความรู๎  การรู๎ขั้นเข๎าใจ  การรู๎ขั้น
วิเคราะห๑  การรู๎ขั้นสังเคราะห๑  และการรู๎ขั้นประเมิน  และทักษะการคิดวิเคราะห๑ของบลูม (Bloom, 1956) ประกอบด๎วยทักษะ 
สําคัญ 3 ด๎าน คือ การคิดวิเคราะห๑ความสําคัญหรือเนื้อหาของสิ่งตํางๆ การคิดวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ และการคิดวิเคราะห๑เชิง
หลักการ โดยได๎อาศัยการดึงข๎อมูลจาก พระราชกรณียกิจ พระบรมราโชวาท พระราชดํารัส พระราชดําริ ที่เป็นแบบอยํางและคํา
สอนของพระมหากษัตริย๑แตํละรัชกาลที่เดํนชัดและเป็นแนวปฏิบัติตํอผสกนิกรในประเทศ นํามาสร๎างเป็นเรื่องราวที่มีความ
สลับซับซ๎อน ผูกโยงกับสถานการณ๑และเหตุการณ๑สําคัญของแตํละรัชสมัย โดยอาศัยบริบทของสภาพสังคม วัฒนธรรม ประเพณี 
เพื่อเช่ือมโยงคําสอนให๎เข๎ากับเนื้อหาของเรื่องที่สร๎างขึ้น และนําเนื้อหาของเรื่องที่สร๎างเสร็จ มาจัดเรียงในรูปแบบของบทอาขยาน 
โดยใช๎ความคล๎องจองของถ๎อยคํา ความสวยงามของภาษา โดยใสํทํานองเพลงประกอบบทอาขยาน เพื่อความนําสนใจและสร๎าง
แรงกระตุ๎นให๎เกิดการเรียนรู๎สําหรับผู๎เรียน (ประพันศิริ  สุเรารัจ,2551)  เป็นการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห๑อยํางเป็นระบบให๎
เกิดกับผู๎เรียนโดยไมํรู๎ตัว ซึ่งจะสามารถนําเอา ต๎นแบบนวัตกรรม หนังสือเพลงอาขยาน “10 เรื่อง 10 รัชกาล 10 คําสอน”เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห๑ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงรายไปใช๎ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการคิด
วิเคราะห๑ให๎เกิดกับผู๎เรียน (เฉลียว  บุรีภักดี,2550)  อีกทั้งจะเป็นประโยชน๑ตํอผู๎ที่สนใจและเกี่ยวข๎องกับการสอนผู๎เรียนให๎เกิด
กระบวนการคิดวิเคราะห๑ เพื่อยกระดับศักยภาพภาษาไทย ให๎สูงข้ึน 

2. ผู๎วิจัยได๎ทดสอบต๎นแบบนวัตกรรม โดยให๎ผู๎เรียนได๎อํานเนื้อเรื่องจากหนังสือเพลงอาขยาน10 เรื่อง 10 รัชกาล 10 คํา
สอน และให๎ผู๎เรียนได๎ตอบคําถามจากการอํานหนังสือเพลง โดยผลการทดสอบปรากฏชัดเจนวํา ผู๎เรียนสามารถตอบคําถาม 
วิเคราะห๑คําตอบได๎อยํางดี ด๎วยเหตุผลจากการที่หนังสือเพลงอาขยานเป็นการรวมรวบเนื้อหาที่ยาก มาอย ู่ในรูปแบบของภาษาที่
เรียงร๎อยให๎เข๎าใจได๎งําย (ชาตรี สําราญ,2548)  อีกทั้งยังมีการเช่ือมโยงเหตุการณ๑ และแทรกคําสอนที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน 
สํงผลให๎ผู๎เรียนเกิดความอยากรู๎อยากเรียน มีความสุขในการอําน และสามารถประมวลความรู๎ความคิดได๎โดยอัตโนมัติเมื่อต๎องตอบ
คําถาม ซึ่งถือเป็นการเพิ่มความสามารถในการอํานวิเคราะห๑ความของผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี 
 โดยผลการวิจัยทําให๎เห็นวํา ต๎นแบบนวัตกรรม หนังสือเพลงอาขยาน “10 เรื่อง 10 รัชกาล 10 คําสอน”เพื่อยกระดับ
ศักยภาพผู๎เรียนด๎านการคิดวิเคราะห๑ภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย  จะสามารถนําไปใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ได๎ในการเรียนการสอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ซึ่งจะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการอํานวิเคราะห๑
ความ ของนักเรียน และจะเป็นการสร๎างสรรค๑สื่อการเรียนการสอนอีกประเภทหนึ่ง ที่จะพิ่มความนําสนใจในการเรียนของผู๎เรียน 
และเป็นแนวทางในการนําไปใช๎และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนของผู๎สอนระดับมัธยมศึกษาได๎เป็นอยํางดี 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สําเร็จลลุํวงไดด๎๎วยความรํวมมือของหลายหนํวยงาน ขอขอบคุณ คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ สําหรับศึกษาค๎นคว๎า การสร๎างเนื้อหาของเรื่อง การเขียนบท การสร๎างตัวละคร 
และการประกอบเรื่องเพื่อเป็นเรื่องที่ต๎องการ วิทยาลัยดุริยศลิป์ มหาวิทยาลัยพายัพ สําหรับศึกษาและค๎นคว๎า วิธีการแตํงทํานอง
เพลงและเนื้อร๎อง และอนุเคราะห๑ในการเก็บข๎อมูล และสร๎างเครื่องมือในการทําวิจัย จนสําเร็จไดด๎๎วยดี  

ขอขอบพระคุณ โรงเรียนเม็งรายมหาราช จ.เชียงราย ท่ีให๎ความอนุเคราะห๑ในการเก็บข๎อมูลการวิจัย ตลอดจนนักเรียน ที่
ให๎ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถาม และให๎ความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยในครั้งนี้  และสุดท๎าย
ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ที่ให๎ทุนสนับสนุนตลอดงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อสร๎าง
ประโยชน๑ตํการศึกษาของชาติ 
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การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างจิตส านึกรักท้องถิ่นของผู้เรียน  
โรงเรียนในเขตอ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

The Development of Learning Innovation of Local History for Enhancing Local 
Consciousness from the learner in school of Wiang Chai district, Chiang Rai province 

 
        ณัฐธิดา ดวงแก้ว1  ทัศน์พล ชื่นจิตต์2  ณิชาพัฒณ ์ไชยเสนบดินทร์3  และ ไอลดา มณีกาศ4   

         Nuttida Doungkeaw  Thatsapol Chuenchit Nichaphat Chaisenbodin and Ilada Maneekard 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) เพื่อศึกษาประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของบ๎านดอนมูล อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
2) เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเพื่อเสริมสร๎างจิตสํานึกรักท๎องถิ่นของผู๎เรียนโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ๑เชิงลึก การสนทนากลุํมยํอย กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย คือ ปราชญ๑
ชาวบ๎าน ผู๎สูงอายุ และชาวบ๎านที่อาศัยอยูํในชุมชนบ๎านดอนมูล เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ๑ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น
และแบบประเมินนวัตกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น 
 ผลจากการวิจัย พบวํา 1) ประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของชุมชนบ๎านดอนมูลเริ่มต๎นประมาณพ.ศ.2477 ผู๎คนจากตํางถิ่น
เริ่มเข๎ามาตั้งบ๎านเรือนและรวมตัวกันบริเวณบ๎านดอนมูล ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม ความสัมพันธ๑ของชุมชน
เป็นลักษณะเครือ ด๎านวัฒนธรรมประเพณียังคงสืบทอดความเช่ือแบบดั้งเดิมไ ว๎เชํน ประเพณีตานข๎าวใหมํ  การสืบชะตาปุา 
ประเพณีปี๋ใหมํเมือง เป็นต๎น ชุมชนมีความลักษณะเดํนในเรื่องการอนุรักษ๑ปุาชุมชนโดยได๎รับรางวัลชนะเลิศประชุมในระดับจังหวัด
ในปีพ.ศ.2546 2)  ได๎นวัตกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเพื่อเสริมสร๎างจิตสํานึกรักท๎องถิ่นของผู๎เรียนโดยมีชุดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ประกอบด๎วย 6 หนํวย หนํวยละ 1 ช่ัวโมง ประกอบด๎วย หนํวยท่ี 1 ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น หนํวยท่ี 2 การละเลํนพ้ืนบ๎านและ
อาหารพื้นบ๎าน หนํวยที่ 3 งานหัตถกรรมพื้นบ๎าน หนํวยที่ 4 สมุนไพรท๎องถิ่น หนํวยที่ 5 วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือท๎ องถิ่น 
หนํวยท่ี 6 การอนุรักษ๑ปุาชุมชน 
 
ค าส าคัญ  ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น จิตสํานึกรักท๎องถิ่น นวัตกรรมการเรียนรู๎ 
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Abstract 
 The purposes of this research were 1) to study the history of Ban Don Moon, Wiang Chai District and 
2) to develop local learning history innovations in order to enhance local awareness of school learners in 
Wiang Chai district, Chiang Rai. This was a qualitative research by in-depth interviews and focus group. The 
sample group used in this research was the philosopher, villagers, the elderly and the villagers who live in 
Ban Don Moon community. The research instruments were interview forms,  community. Anassessment form 
Learning Innovation of Local History  
 Research results showed that 1) the history of the Ban Don Moon community began around 2477 
B.E.The majority of the population are farmers. Community relations are characterized by kinship.  In parts of 
culture and tradition, it still inherits traditional beliefs such as Than Rice Mai tradition, ceremony to extend 
the life of the forest and Lanna New Year's tradition etc. The community has outstanding characteristics in the 
conservation of community forests by winning a provincial conference in 2003 . Moreover, 2) This Research 
developed innovation for learning local history in order to strengthen the awareness of the local love of 
learners with a series of learning activities in 6 hours. There were 6 units such as Unit 1 Local History, Unit 2 
Folk games and Folk Food Unit 3 Folk Crafts Local Wisdom Medicinal herbs,  Unit4 Local herbs, Unit 5 Culture 
Local beliefsand unit 6 Community Forest Conservation 
 
Keywords: History of Local ,  Awareness of Local , Learning Innovations 
 
บทน า 

ประวัติศาสตร๑เป็นเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับลําดับเหตุการณ๑สําคัญที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งเป็นการศึกษาถึงอดีตของสังคมมนุษย๑ที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาซึ่งสอดคล๎องกับนิธิ เอียวศรีวงศ๑ ( 2519: 171 )  ได๎ให๎ความหมายวําประวัติศาสตร๑ วําเป็น
การศึกษาความเป็นมาของมนุษยชาติหรือสังคมใดสังคมหนึ่งตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบันรวมไปถึงอนาคต โดยอาศัยวิธีการที่เป็นที่รู๎จัก
กันวําวิธีของประวัติศาสตร๑ ซึ่งวิชาประวัติศาสตร๑นับได๎วํามคีุณคําและมีความสําคัญของการศึกษาของผู๎เรยีนเป็นอยาํงมากเนื่องจาก
เป็นการทําให๎ผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎เรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เข๎าใจรากฐานความเป็นมาของเหตุการณ๑ที่สํา คัญ ๆ วํามีความ
เป็นมาอยํางไรและเกิดผลตามมาอยํางไรบ๎าง เมื่อรู๎และเกิดความเข๎าใจก็จะสามารถนําความรู๎เหลํานี้ไปประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑
ตํอการดํารงชีวิตในป๓จจุบันและอนาคตได๎เชํนเดียวกับแนวคิดของ  นิธิ เอียวศรีวงศ๑ ( 2525 ) ที่กลําวถึงความสําคัญของ
ประวัติศาสตร๑เป็นวิธีที่จะทําให๎เข๎าใจถึงสิ่งแวดล๎อมทางสังคมอยํางมีประสิทธิภาพเพื่อให๎มนุษย๑ในสังคม ๆ หนึ่ง ดําเนินการเพื่อ
ประโยชน๑ของตนเอง และประโยชน๑ของสังคมได๎ จากการรู๎กําเนิดและพัฒนาการของสิ่งนั้น ๆ อยํางไรก็ตาม การเรียนรู๎
ประวัติศาสตร๑จึงมีความจําเป็นและสําคัญอยํางมากกับผู๎เรียน โดยเฉพาะการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ชุมชนของตนเองเป็นเรื่องราวที่
คนในชุมชนควรที่จะเรียนรู๎เป็นลําดับแรกกํอนจะเรียนเรื่องที่ไกลตัวออกไป ซึ่งการศึกษาประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นจึงเป็นจุดเริ่มต๎นที่
สําคัญของการเรียนรู๎ทําให๎ผู๎เรียนเข๎าใจเกี่ยวกับถิ่นที่ตนอาศัยอยูํความเข๎าใจจะเป็นบํอเกิดแหํงความรัก ความหวงแหนและนําไปสูํ
การพัฒนาท๎องถิ่นของตน และการสร๎างสํานึกประวัติศาสตร๑ของประชาชนในท๎องถิ่นจะกํอให๎เกิดความรักความเข๎าใจ เกิดความ
ภาคภูมิใจในท๎องถิ่นของตน สร๎างสมวัฒนธรรมอันดีงามงามสูํรุํนลูกหลานจึงกํอให๎เกิดความภูมิใจรักหวงแหนมรดกที่บรรพบุรุษทิ้ง
ไว๎ การบูรณาการการสอนวิชาประวัติศาสตร๑รํวมกับการสร๎างจิตสํานึกรักท๎องถิ่นจึงมีความสําคัญตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียนชํวยให๎
ผู๎เรียนมีความรักตํอท๎องถิ่นของตนสอดคล๎องกับทวีศิลป์ สืบวัฒนะ (2554)ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเป็นแบบเรียนให๎กับท๎ องถิ่นการ
เรียนรู๎เรื่องของตนเอง และผู๎คนในชุมชนจึงเป็นการให๎ทราบเรื่อง และชุมชนของตนเอง เพื่อสร๎างสํานึกในความสําคัญของ ตนเอง
และของผู๎คนในชุมชน 
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 การนํานวัตกรรมมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎จะชํวยทําให๎ผู๎เรียนได๎รับความรู๎ในรูปแบบใหมํเป็นการดึงศักยภาพของผู๎เรียนผําน
กระบวนการเรียนรู๎จากการการสร๎างนวัตกรรมการเรียนรู๎จะชํวยให๎ผู๎เรียนมีความกระตือรือร๎นที่จะเรียนมากข้ึน มีความอยากรู๎อยาก
ลองในสิ่งที่ไมํเคยพบเจอซึ่งสอดคล๎องกับกิดานันท๑ มลิทอง ( 2553 : 17 ) ได๎กลําวถึงนวัตกรรมจะชํวยให๎การศึกษาและการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู๎เรียนสามารถเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกวําเดิม เกิดแรงจูงใจในการเรียนด๎วย
นวัตกรรมเหลํานั้น การนํานวัตกรรมมาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎สามารถนํามาใช๎ปรับปรุงการเรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จะเป็นตัวชํวยแสริมสร๎างบรรยากาศภายในห๎องเรียน ให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจ และเกิดความอยากรู๎เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียน  
 จากความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหาและเหตุผลที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎เห็นถึงความสําคัญของประวัติศาสตร๑
ท๎องถิ่น ดังนั้นจึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของบ๎านดอนมูล อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเพื่อเสริมสร๎างจิตสํานึกรักท๎องถิ่นของผู๎เรียน โรงเรียนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของบ๎านดอนมูล อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย   
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเพื่อเสริมสร๎างจิตสํานึกรักท๎องถิ่นของผู๎เรียนโรงเรียนในเขต

อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย   
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

จากการศกึษาความหมายของค าว่า “นวัตกรรม” นักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  
กีรติ ยศยิ่งยง ( 2552: 12 ) ได๎ให๎ความหมายวํานวัตกรรม เป็นกระบวนการสร๎างสรรค๑คิดค๎น พัฒนา สามารถนําไป

ปฏิบัติจริง และมีการเผยแพรํออกสูํชุมชน ในลักษณะเป็นของใหมํท่ีไมํเคยมีมากํอน หรือของเกําที่มีอยูํแตํเดิมแตํได๎รับการปรับปรุง
เสริมแตํงพัฒนาขึ้นใหมํให๎มีมูลคําทางเศรษฐกิจ 

การใช๎นวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู๎ชํวยให๎เกิดการเรียนรูไ๎ดอ๎ยํางรวดเร็วมีประสทิธิผลสูงชํวยลดป๓ญหาการเรยีนการสอน
ลงได๎ชํวยสร๎างบรรยากาศในการเรียนชํวยแก๎ป๓ญหาพฤติกรรมนักเรียนที่ไมํพึงประสงค๑ และชํวยพัฒนาการเรียนการสอนทําให๎
การศึกษาก๎าวหน๎า ทันสมัยเหมาะสมและสอดคล๎องกับความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีในสังคมป๓จจุบัน 

ความหมายของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม ( 2533 ) กลําววําประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเป็นการศึกษาเรื่องราวของท๎องถิ่นอันเป็นบริเวณที่มีชุมชนอยูํ

รํวมกันมีความสัมพันธ๑กันทางเศรษฐกิจสังคมระบบความเช่ือพิธีกรรมและการเมืองการปกครองจนกลําวได๎วําทําให๎ผู๎คนในท๎องถิ่น
นั้น ๆ มีอะไรหลายอยํางรํวมกันและคล๎ายคลึงกัน จนมีจิตสํานึกวําเป็นคนถิ่นเดียวกัน การศึกษาเชํนน้ีเน๎นอดีตมาจนถึงป๓จจุบันโดย
แสดงให๎เห็นวํามีพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดในท๎องถิ่นอยํางหนึ่งได๎อยํางไร เชํน ท๎องถิ่นนั้นมีสภาพแวดล๎อมอยํางไร ตั้งอยูํ
ตําแหนํงไหนภายในเขตอําเภอใดจังหวัดใดและภูมิภาคใด มีหลักฐานทางประวัติศาสตร๑และโบราณคดีที่แสดงความเป็นมาทาง
วัฒนธรรมอยํางไรบ๎างบรรดากลุํมชนที่อยูํรวมกันเป็นชุมชนที่สืบมาจนป๓จจุบันเป็นพวกไหน อยูํในท๎องถิ่นมาแตํเดิมหรือเคลื่อนย๎าย
มาจากที่อ่ืน เมื่อเข๎ามาอยูํในท๎องถิ่นเดียวกันแล๎วมีความขัดแย๎งหรือมีเหตุการณ๑ทางประวัติศาสตร๑อยํางใดเกิดขึ้น  

 จากการศึกษาจากเอกสารสามารถสรุปได๎วํา ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น (Local History) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ
ของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ๑ด๎านตําง ๆ ไมํวําจะเป็น ระบบเศรษฐกิจ สังคม ความเช่ือพิธีกรรมและการเมืองการปกครอง 
รวมไปถึงเหตุการณ๑สําคัญของท๎องถิ่นท่ีเกิดขึ้นในอดีตประโยชน๑ของประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น 

แนวคิดทางการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
ธิดา ศาระยา ( 2539 ) ซึ่งได๎แบํงภาษาออกเป็น 2 สํวนคือสํวนแรกที่เป็นประวัติศาสตร๑ทางวัฒนธรรมที่ต๎องอาศัย

หลักฐานโบราณคดีและประวัติศาสตร๑จากสํวนกลางสํวนที่ 2 ประวัติศาสตร๑ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร๑สังคม ที่มุํงเน๎นศึกษาความ
เป็นมาของคนท่ีอยูํภายในท๎องถิ่นในป๓จจุบัน 
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  สุเทพ สุนทรเภสัช ( 2540 ) ที่กลําวถึงขอบเขตและแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นไว๎วํา การศึกษา
ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเป็นการศึกษาประวัติศาสตร๑จุลภาคคือศึกษาเกี่ยวกับเหตุการณ๑ที่เกิดขึ้นในท๎องถิ่นและมีขอบเขตที่จํากัด
ชุมชนท๎องถิ่นเป็นตัวตนทางสังคมการเจริญเติบโตการเสื่อมและการสิ้นสุดในตัวของมันเอง   

จากการศึกษาแนวคิดทางการศึกษาประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นนั้นเป็นการศึกษาประวัติศาสตร๑สังคม ที่มุํงเน๎นศึกษาความ
เป็นมาของคนท่ีอยูํภายในท๎องถิ่นในป๓จจุบันและมีขอบเขตที่จํากัดชุมชนท๎องถิ่นนั้น ๆ โดยเฉพาะ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  
-ประชาชนท่ีอาศัยอยูํอาศัยอยูํในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช่ในการวิจัยคร้ังนี้  
-ผู๎นําชุมชน ปราญช๑ชาวบ๎านและประชาชนที่อาศัยอยูํในชุมชนบ๎านดอนมูล ตําบลเมืองชุม อําเภอเวียงชัย จังหวัด

เชียงราย 
เคร่ืองมือท่ีใช้วิจัย ได้แก่ 
1. แบบสัมภาษณ๑ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย   
2. แบบประเมินนวัตกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น 
ขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย 

  1. ศึกษาและสัมภาษณ๑ผู๎เชี่ยวชาญด๎านประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  เกี่ยวกับบริบทของชุมชน
และประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของชุมชนบ๎านดอนมูล อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายโดยใช๎แบบสัมภาษณ๑ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น 
โดยเก็บข๎อมูลเชิงพื้นที่ในเกี่ยวกับบริบทของชุมชนในด๎านประวัติศาสตร๑ความเป็นมา การกําเนิดชุมชน ลักษณะทางภูมิศาสตร๑ 
ระบบเศรษฐกิจ การคมนาคมขนสํง การเมืองการปกครอง ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อท๎องถิ่นและแนวคิดการ
อนุรักษ๑ปุาชุมชนรวมถึงเรื่องราวสําคัญที่กํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนตั้งแตํในอดีตจนถึงป๓จจุบัน 

2.รวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห๑ สรุปเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นบ๎านดอนมูล ตําบลเวียงชุม อําเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย แล๎วนําจัดทํารูปเลํมประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นบ๎านดอนมูล ตําบล
เวียงชุม อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายให๎กับผู๎ที่สนใจศึกษาตํอไป 
  3.การจัดกลุํมสนทนา ( Focus group ) กับผู๎นําชุมชน ปราญช๑ชาวบ๎าน และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการสร๎าง
นวัตกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเพื่อเสริมสร๎างจิตสํานึกรักท๎องถิ่นของผู๎เรียนโดยคัดเลือกประเด็นท่ีสําคัญและต๎องการให๎
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นจํานวน 6 เรื่องคือ 1.ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น 2.การละเลํนพื้นบ๎านและอาหารพื้นบ๎าน 
3. งานหัตถกรรมพื้นบ๎าน 4. สมุนไพรท๎องถิ่น 5. วัฒนธรรมประเพณี ความเช่ือท๎องถิ่น 6. การอนุรักษ๑ปุาชุมชน 
 4.จัดทํานวัตกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นโดยผํานการประเมินจากผู๎เช่ียวชาญทั้ง 3 ทําน พิจารณาความเหมาะสม
และสอดคล๎องของนวัตกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นโดยคําดัชนีความสอดคล๎องมีคําระหวําง 0.67 – 1.00 แล๎วปรับปรุง
แก๎ไขนวัตกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเพื่อเสริมสร๎างจิตสํานึกรักท๎องถิ่นของผู๎เรียนตามข๎อเสนอแนะของผู๎เช่ียวชาญ  
 
ผลการวิจัย 

1.การศึกษาประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของชุมชนบ๎านดอนมูล อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พบวํา การตั้งถิ่นฐานของ
ชุมชนเริ่มจากชาวบ๎านกลุํมแรกได๎อพยพมาจากตําบลห๎วยสกั อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายตั้งบ๎านเรือนบริเวณโรงเรียนบ๎านดอนมูล
เดิมชื่อโรงเรียนบ๎านรํองกุํมจํานวน 4-5 ครัวเรือนตํอมาผู๎คนเริ่มมาเข๎ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นโดยตั้งเป็นชุมชนขึ้น การปกครองขึ้นอยูํ
กับเทศบาลตําบลเมืองชุมชุมชน ลักษณะพื้นที่สํวนใหญํของชุมชนเป็นที่ราบสูงและภูเขา ระบบเศรษฐกิจจะพึ่งพาการทํา
เกษตรกรรมเป็นหลักไมํวําจะเป็นการทํานา ทําไรํมันสําปะหลัง ทําไรํข๎าวโพด  ทําสวน และเลี้ยงสัตว๑ โดยการทํานาเป็นอาชีพหลัก
ของคนในชุมชนมีการทํานามากถึง 95 ครัวเรือนจํานวน 685 ไรํ การทํานาของชุมชนจะใช๎รูปแบบแบบเกษตรอินทรีย๑  
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เป็นการการใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑แทนการใช๎ปุ๋ยเคมี เพื่อเป็นการรักษาสมดุลทางธรรมชาติและยังชํวยลดต๎นทุนการผลิตจากการซื้อปุ๋ยเคมี 
สํงผลทําให๎ผลผลิตมีคุณภาพท่ีดปีลอดภยัตอํผู๎บริโภค สํวนป๓ญหาที่พบจากการทํานาคือมักประสบป๓ญหาฝนแลง๎ทําให๎ข๎าวได๎ผลผลติ
ไมํเป็นไปตามที่ต๎องการ  ด๎านภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น การละเลํนพ้ืนบ๎านของชุมชนจะเป็นการนําวัสดุที่มีอยูํตามธรรมชาติสามารถหาได๎
งํายในท๎องถิ่นมาประดิษฐ๑เป็นของเลํน เชํน บะขําง โกงกาง พายเรือ ทั้งหมดนี้มีสํวนประกอบคือ การใช๎ไม๎ไผํในการประดิษฐ๑ การ
เลํนบะขํางเป็นของเลํนพื้นบ๎านที่ทําขึ้นด๎วยไม๎ไผํเป็นปลํอง มีไม๎ที่เจาะลงตรงกลางเป็นที่จับและใช๎ในการพันไม๎ด๎วยเชือกเส๎นเล็ก 
เพื่อท่ีเชือกจะสามารถพันไม๎ตรงกลางและเมื่อดึงเชือกบะขํางจึงจะสามารถหมุนได๎  โกงกางอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการเลํนทําขึ้นด๎วยไม๎ไผํ 
2 ต๎น มีฐานท่ีใช๎ไว๎เหยียบขึ้นจากพ้ืนไปตามความชอบ โดยผู๎เลํนจะต๎องขึ้นไปเหยียบบนฐานแล๎วก็วิ่งแขํงกันใครถึงเปูาหมายกํอนจะ
เป็นผู๎ชนะ สํวนการแขํงพายเรือจะจัดขึ้นในชํวงเดือนเมษายนของทุกปีโดยชาวบ๎านจะชํวยกันทําเรือพายโดยนําทํอนไม๎ขนาดใหญํ
มาขูดด๎วยสิ่วขนาดใหญํบริเวณตรงกลางของขอนไม๎ให๎เป็นรํองจนสามารถนั่งและสามารถพายเรือได๎  ในอดีตการประกอบอาหาร
ตําง ๆ คนในชุมชนมักจะมีการนําวัตถุดิบมาจากปุาชุมชนเป็นหลักเมื่อมีกฏระเบียบข๎อห๎ามเกี่ยวการหาของปุาในชุมชนขึ้นจึงได๎มี
ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงสัตว๑เพื่อรับประทานเอง เมนูที่นิยมรับประทานได๎แกํ แกงหนํอไม๎ น้ําพริกนึ่งผักแกงผักกาด แกงผักหวาน 
แกงผักกูด และแกงเห็ด เป็นต๎น  

ด๎านงานหัตถกรรมพื้นบ๎านในชุมชนที่พบสํวนมากเป็นงานที่เป็นผลติภัณฑ๑จกัสาน โดยวัสดุที่ใช๎จะเป็นสิ่งท่ีหาได๎ในท๎องถิ่น
หรือในบริเวณชุมชนใกล๎เคียง เชํน ไม๎หวาย ไม๎ไผํ ไม๎ซาง งานจักสานที่ทํากันเป็นจํานวนมากได๎แกํ  ไม๎กวาดทางมะพร๎าว ฝ๓กมีดใช๎
สําหรับสําหรับใสํมีด ไซหัวหมูใช๎สําหรับดักจับปลาปู แซะเครื่องมือที่ใช๎สําหรับช๎อนปลา ปู กุ๎ง หอย ลูกอ๏อดในท๎องนา ไซ2งา
สําหรับในการดักจับปลาในคลอง ซุํมไกํท่ีสําหรับขังไกํ ซ๎าหาบใช๎สําหรับใสํเพื่อหาบไปขายข๎อง  ตุ๎มปลาไหลเครื่องมือท่ีใช๎สําหรับดัก
จับปลาไหล ก๐วยสลาก(ชะลอม) ใช๎ใสํขนมผลไม๎หรือของสําหรับจะถวายพระหรือทําบุญ  สํวนด๎านการใช๎สมุนไพรรักษาโรคเป็นภูมิ
ป๓ญญาตามความเชื่อของท๎องถิ่นที่ยังคงมีให๎เห็นอยูํในป๓จจุบันโดยมีบุคคลสําคัญที่มีความรู๎ความเชี่ยวชาญคือ พํอสวย  สมป๓นจันทร๑ 
อายุ 72 ปี ซึ่งได๎สืบทอดความรู๎มาจากบรรพบุรุษยาวนานถึง 30 ปี การรักษาโรคตําง ๆ เชํน การรักษาโรคเก๐าสมุนไพรที่นํามาใช๎
ประกอบด๎วยหูปลาซํอนลาว เถาวัลย๑เปียง  ผลางเสน กระผากสักบอระเพ็ด เครือนอมแหน๎ โดยนําสมุนไพรทั้งหมดไปตากแห๎งแล๎ว
นํามาต๎มรวมกันจากนั้นนําน้ําท่ีได๎มาดื่ม การแก๎โรคสารพัดพิษเป็นการรักษาโรคทั่วไปเชํน วิงเวียนศีรษะ อาเจียน ปวดเมื่อย แมลง
กัดตํอยโดยสมุนไพรที่นํามาใช๎การรักษาโรค ประกอบด๎วย กระดูกไกํปุา กระผากสัก สารพิษ กระดูกลิงลม มะคํา แม๏ดคน จันทร๑
แดง รากผักหวานโดยนําสมุนไพรทั้งหมดไปฝนกับหินใสํน้ําแล๎วกรองน้ําออกมาสามารถนําไปอบและดื่มได๎ ซึ่งการรักษาโรคด๎วย
สมุนไพรถือเป็นภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่ได๎มาการคิดค๎นนําเอาพืชสมุนไพรตําง ๆ มาใช๎ในการดูแลรักษาสุขภาพได๎เบื้องต๎นโดยจะต๎อง
ได๎รับการแนะนําจากปราชญ๑ผู๎เช่ียวชาญอยํางใกล๎ชิด  

ด๎านประเพณี วัฒนธรรมและความเช่ือท๎องถิ่นที่ยังคงสืบทอดและมีการปฏิบัติสืบตํอกันมาจนถึงป๓จจุบัน เชํน การเลี้ยงผี
ปูุยําจัดขึ้นในชํวงเดือนมิถุนายนของทุกปี ผีปูุยําสื่อถึงวิญญาณของบรรพบุรุษของตระกูลที่ลํวงลับไปแล๎วเป็นการถึงแสดงความกตัญ๒ู
ที่มีตํอบรรพบุรุษ สํวนประเพณีสรงน้ําพระธาตุจัดขึ้นในเดือน 8 เหนือ แรม 8 ค่ํา ของทุกปี จัดขึ้นท่ีวัดดอนมูลเพื่อสักการะพระธาตุ
โดยเช่ือวําเป็นการสรงน้ําพระพุทธเจ๎าหรือพระอรหันต๑นั่นเอง การตานข๎าวใหมํจัดทําขึ้นประมาณเดือนมกราคมเป็นชํวงหลังฤดูเก็บ
เกี่ยวข๎าวแล๎วเสร็จใหมํ ชาวบ๎านจะนําข๎าวใหมํมารํวมทําบุญ ตักบาตร ตานขันข๎าวอุทิศสํวนกุศลให๎ญาติที่ลํวงลับไปแล๎ว นอกจากน้ียัง
พบวําประเพณีที่ได๎เลือนหายไปจากชมุชน ได๎แกํ ประเพณีสูํขวัญควาย ในอดีตจะจัดขึ้นชํวงหลังจากท่ีปลูกต๎นกล๎าข๎าวเสร็จเรียบร๎อย
ในชํวงทํานาปีเพื่อเป็นเป็นการขอขมาและเป็นการตอบแทนบุณคุณควายที่ชํวยในการทํานาและเป็นเครื่องทุํนแรงให๎กับชาวนา  
ป๓จจุบันประเพณีสูํขวัญควายได๎เลือนหายไปจากชุมชน เนื่องจากการมีการนําเครื่องจักรยนต๑เข๎ามาแทนที่การใช๎แรงงานจากควาย 

การอนุรักษ๑ปุาชุมชนบ๎านดอนมูล มีผลการดําเนินการอนุรักษ๑ปุาชุมชนโดยได๎การคัดเลือกจากกรมปุาไม๎ได๎รับรางวัล
ชนะเลิศประชุมชนในระดับจังหวัดปี พ.ศ.2546 สืบเนื่องมาจากสาเหตุการบุกรุกทําลายปุาสํงผลกระทบตํอวิถีชีวิตและความเป็นอยูํ
ของคนในชุมชนสิ่งตําง ๆ และสํงผลเสียตํอคนในชุมชนเอง จนกระทั่งไมํสามารถที่จะแก๎ไขป๓ญหาได๎จึงได๎มีการตั้งคณะกรรมปุา
ชุมชนโดยมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการใช๎พื้นที่ปุาชุมชนรํวมกัน การอนุรักษ๑ปุาชุมชนจะมีการจัดประเพณีที่สําคัญในทุก ๆ ปีคือการสืบ
ชะตาปุา จัดขึ้นในชํวงประมาณเดือนเมษายน-พฤกษาคม เพื่อต๎องการให๎คนในชุมชนตระหนักถึงคุณคําของทรัพยากรปุาไม๎และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อยูํในปุาชุมชน เป็นการสร๎างแรงจูงใจให๎ชาวบ๎านเกิดความตระหนัก ความรัก ความหวงแหนและต๎องการที่จะ
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ชํวยกันเป็นสํวนหนึ่งในการปกปูองดูแลปุาไม๎ของชุมชน นอกจากนี้มีกิจกรรมสร๎างแนวกันไฟ ทําฝายแม๎ว ปลูกต๎นไม๎เพิ่มพื้นที่ปุา 
รํวมกันทําความสะอาดพื้นที่ถากถางต๎นไม๎ที่รกร๎างในปุาชุมชน เป็นต๎น 

2. ผลการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเพื่อเสริมสร๎างจิตสํานึกรักท๎องถิ่นของผู๎เรียนโรงเรียนในเขต
อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  ผลจากการเก็บรวบรวมข๎อมูลการศึกษาประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของบ๎านเมืองชุม อําเภอเวียง
ชัย จังหวัดเชียงรายผู๎วิจัยได๎นําข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษามาพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเพื่อเสริมสร๎างจิตสํานึก
รักท๎องถิ่นของผู๎เรียนโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ระยะเวลาในการจัดประสบการณ๑ให๎กับผู๎เรียนหนํวยละ 1 
ช่ัวโมง โดยมีทั้งหมด 6 หนํวยการเรียนรู๎ ดังนี้หนํวยที่ 1 ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น หนํวยที่ 2 การละเลํนพื้นบ๎านและอาหารพื้นบ๎าน 
หนํวยที่ 3 งานหัตถกรรมพื้นบ๎าน หนํวยที่ 4 สมุนไพรท๎องถิ่น หนํวยที่ 5 วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือท๎องถิ่น และหนํวยที่ 6 
การอนุรักษ๑ปุาชุมชน เวลา 1 ช่ัวโมง  

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ในการดําเนินการวิจัยผู๎วิจัยได๎ใช๎ผู๎วิจัยการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการวิจัยเชิงคุณภาพผู๎วิจัยใช๎
การสัมภาษณ๑เชิงลึก (Dept Interview) แบบก่ึงโครงสร๎างในรูปแบบอิสระ สามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้  

1.ผลการศึกษาประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของชุมชนบ๎านดอนมูล อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  จากการเก็บข๎อมูลจาก
การสัมภาษณ๑เชิงลึก การสังเกตแบบมีสํวนรํวม รวมถึงการสนทนากลุํมยํอยกับผูน๎ํา ผู๎เฒํา ผู๎แกํรวมไปถึงคนในชุมชนบ๎านดอนมูลทํา
ให๎ทราบถึงประวัติความเป็นของชุมชนเริ่มจากการที่ผู๎คนจากตําบลห๎วยสักได๎เริ่มย๎ายถิ่นฐานมาตั้งบ๎านเรือนอยูํในบริเวณโรงเรียน
บ๎านดอนมูลเป็นกลุํมแรกตํอมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2477 ตํอมาผู๎คนเริ่มมาเข๎ามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นรวมกลุํมกันเป็นหมูํบ๎านขึ้นตรง
ตํอเทศบาลตําบลเมืองชุม ระบบเศรษฐกิจของคนในชุมชนบ๎านดอนมูลสํวนใหญํจะพึ่งพาการทําเกษตรกรรมเป็นหลัก ไมํวําจะเป็น
การทํานา ทําไรํมันสําปะหลัง ทําสวนผักผลไม๎ และเลี้ยงสัตว๑ โดยเฉพาะการทํานาเป็นอาชีพหลักที่ทุกหลังคาเรือนจะต๎องทําโดยมี
การทํานาปีและการทํานาปรังซึ่งเป็นนานอกฤดูกกาล เป็นการทํานาสลบัปรับเปลี่ยนไปตลอดทั้งปี โดยเฉลี่ยรายได๎จากการทํานาอยูํ
ที่ประมาณ 40,000 บาท ตํอปี (ขึ้นอยูํกับราคาข๎าวในแตํละปีและจํานวนนาที่ทํา) ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของชุมชนบ๎านเมืองชุมในสํวน
ของการละเลํนพื้นบ๎านสํวนมากจะเป็นของเลํนที่เลือนหายไปจากชุมชนแล๎วไมํวําจะเป็นบะขําง โกงกาง แขํงพายเรือ การละเลํน
พื้นบ๎านเกิดจากคิดค๎นโดยนําเอาวัสดุที่พบในท๎องถิ่นและดัดแปลงมาเป็นของเลํนพื้นบ๎านเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและการ
สร๎างปฏิสัมพันธ๑ที่ดีกับคนในสังคม สํวนทางด๎านโภชนาการ พืช ผัก ตําง ๆ จะพบได๎ทั่วไปในบริเวณรั้วบ๎านของทุกหลังคาเรือนซึ่งมี
ความแตกตํางกันออกไปในชนิดของพืชผักที่ปลูก การประกอบอาหารในแตํละมื้อก็จะได๎จากการปลูกเองเป็นหลัก  ในอดีตสัตว๑ที่
นิยมนํามารับประทานก็จะหาได๎บริเวณปุาชุมชนหรือตามทุํงนา สัตว๑ที่นํามาประกอบอาหารได๎แกํ หมูปุา หนูปุา ไกํปุา ตุํน มดแดง 
และสํวนท่ีหาตามหนอง คลอง บึง ได๎แกํ กุ๎งปลา หอย  ปู เป็นต๎น งานหัตถกรรมพื้นบ๎านที่พบในชุมชนจะเป็นลักษณะของงานจัก
สานซึ่งสืบทอดมาจากรุํนสูํรุํน งานจักสานเป็นงานเสริม หลังจากเว๎นวํางจากการทํานา ได๎แกํ  การทําไม๎กวาดทางมะพร๎าว ฝ๓กมีด
(ปอกท่ีสําหรับใสํมีด) ก๐วยสลาก(ชะลอม) แซะ ไซ ซุํมไกํ หาม ซํา ฆ๎อง ตะแหล๐ว เปลและกุบ (หมวก) และชุมชนมีปราชญ๑ผู๎คิดค๎น
นําเอาสมุนไพรที่มีอยูํในชุมชนมาใช๎ในเพื่อรักษาโรคเป็นการสืบทอดองค๑ความรู๎มาจากบรรพบุรุษ สมุนไพรที่นํามาใช๎ในการรักษา
ตามฉบับของปราชญ๑ท๎องถิ่นมีตํารับยาที่สามารถรักษาโรคบางอยํางได๎เชํน การรักษาโรคเก๐า การรักษาอาการเมาหัว  โรคนิ่วและ
ยาบํารุงกําลัง โรคเบาหวาน การรักษามะเร็งตํอมน้ําเหลือง เป็นต๎น โดยการนําสมุนไพรที่พบในท๎องถิ่นที่พบไมํวําจะเป็น 
มะขามปูอม บอระเพ็ด เถาวัลย๑เปียง รากมะเฟือง รากมะตันขอ สมอไทย รากมะตูมมาเป็นสํวนผสมในการรักษาโดยสูตรจะ
แตกตํางกันออกไปขึ้นอยูํกับการรักษาโรคเฉพาะ 

วัฒนธรรม ประเพณี และความเช่ือท๎องถิ่นมีความผูกพันเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของผู๎คนไมํวําจะเป็นประเพณีสูํขวัญควาย 
ประเพณีตานข๎าวใหมํ ก๏างข๎าวแฮกซึ่งเป็นประเพณีที่เกี่ยวข๎องกับสังคมเกษตรกรรมยังคงมีความเช่ือเกี่ยวข๎องกับการทํานาท้ังปวง 
วัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข๎องกับความเช่ือทางพุทธศาสนาเช่ือในเรื่องของความกตัญ๒ูการทําความดีเพื่อสํงผลตํอความเจริญก๎าวหน๎า
ในชีวิตของตน เชํน เลี้ยงผีปูุยํา ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ดําหัวเจ๎าพํอ สืบชะตาหมูํบ๎าน พิธีสืบชะตาปุา ความเช่ือเกี่ยวกับพํอปุูบ๎าน 
(เสี้ยวบ๎าน) ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดตํอกันมานั้นเป็นสํวนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในสังคมจึงเป็นธรรมเนียมการปฏิบัติในการที่
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ชุมชนจะจัดกิจกรรมตําง ๆ เมื่อถึงวันสําคัญกันอยํางพร๎อมเพรียงกัน จากการที่ชุมชนบ๎านดอนมูลเป็นต๎นแบบการอนุรักษ๑ปุาชุมชนสืบ
เนื่องมาจากความเจริญงอกงามของพื้นที่ปุาชุมชนมากถึง 1,500ไรํ จึงสํงผลให๎ปุาชุมชนมีความอุดมสมบูรณ๑เต็มไปด๎วยพืชพันธุ๑ผักนาๆ
ชนิด ชุมชนจึงได๎การจัดตั้งคณะกรรมปุาชุมชนเพื่ออนุรักษ๑ ดูแลปุาชุมชนโดยมีการตั้งกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับปุา
ชุมชนอยํางเครํงครัดเพื่อปูองกันลักลอบแสวงหาผลประโยชน๑ในปุาชุมชนที่เป็นป๓ญหาที่สําคัญของปุาชุมชนแหํงนี ้

2. นวัตกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเพื่อเสริมสร๎างจิตสํานึกรักท๎องถิ่นของผู๎เรียนโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย เป็นสื่อการเรียนการรู๎ที่เน๎นการจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนสามารถสร๎างองค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเองผํานกิจกรรมการเรียนร
รู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นด๎วยวิธีการทางประวัติศาสตร๑การใช๎หลกัของเหตุและผลโดยประกอบไปดว๎ยวิธีการกําหนดป๓ญหาหรือการตั้ง
คําถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียน การรวบรวมหลักฐาน การวิพากษ๑หลักฐาน การตีความหลักฐานและ การวิเคราะห๑ข๎อมูลนําไปสูํการ
นําเสนอข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษา โดยเนื้อหาจัดทําข้ึนมีทั้งหมด 6 หนํวยการเรียนรู๎ ระยะเวลาในการจัดประสบการณ๑ให๎กับผู๎เรียน
หนํวยละ 1 ช่ัวโมงรวมทั้งหมด 6  ช่ัวโมง โดยหนํวยที่ 1 ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น หนํวยที่ 2 การละเลํนพื้นบ๎านและอาหารพื้นบ๎าน 
หนํวยที่ 3 งานหัตถกรรมพื้นบ๎าน หนํวยที่ 4 สมุนไพรท๎องถิ่น หนํวยที่ 5 วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือท๎องถิ่น หนํวยที่ 6 การ
อนุรักษ๑ปุาชุมชน จากการเรียนรู๎ทั้ง 6 หนํวยนี้จะชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีจิตสํานึกรักท๎องถิ่นของผู๎เรียนผํานกระบวนการหลํอหลอม
ทางการเรียนรู๎และการสร๎างจิตสํานึกให๎ผู๎เรียนรู๎สึกรํวมกันวําตนเป็นสํวนหนึ่งของท๎องถิ่น 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาประวัติศาสตร๑ความเป็นมาของชุมชนบ๎านดอนมูล อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พบวํา ลักษณะชุมชน
บ๎านดอนมูลเป็นกลุํมคนพื้นเมืองสํวนใหญํที่ยังคงยึดถือรูปแบบวัฒนธรรม ประเพณีแบบดั้งเดิมอยูํ สภาพพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่
สําหรับการทําการเกษตรสอดคล๎องกับสภาพสังคมที่พึ่งพาการทําเกษตรกรรรมโดยเฉพาะการทํานาถือเป็นอาชีพหลักของคนใน
ชุมชนและการดํารงชีวิตแตํละครัวเรือนจะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรากฐานในการดํารงชีวิต นอกจากนี้ภูมิป๓ญญาด๎านงานจัก
สานถือเป็นเอกลักษณ๑ของชุมชนที่ได๎มีการสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษการจักสานจะเน๎นการผลิตโดยอาศัยวัตถุดิบที่ได๎จาก
ธรรมชาติหาได๎ในท๎องถิ่น เชํน ต๎นกก ไม๎ไผํ ใบมะพร๎าว หวายเป็นต๎น ถือเป็นการนําสิ่งที่มีอยูํในท๎องถิ่นมาแปรรูปให๎เกิดประโยชน๑ 
งานจักสานที่พบสร๎างสรรค๑ขึ้นเพ่ือตอบสนองจากความจําเป็นในการจําดาํรงชีวิตของมนุษย๑โดยเฉพาะงานจักสานที่เกี่ยวข๎องกับการ
เลี้ยงชิพเกี่ยวข๎องกับวิถีชีวิตของคนในสังคมที่ผูกพันกับการเกษตร เชํน ไซ 2 งาใช๎สําหรับในการดักจับปลาในคลอง  ไซหัวหมู
เครื่องมือที่ใช๎สําหรับดักจับปลาปู  ตุ๎มปลาไหลใช๎ดักจับปลาไหล แซะ ใช๎สําหรับใช๎สําหรับช๎อนปลา ปู กุ๎ง หอยในท๎องนา เป็นต๎น 
ผลของความเชื่อดั้งเดิมกํอให๎เกิดการสร๎างงานจักสานของชุมชนเชํน การทําตาแหล๐ว โดยชาวบ๎านจะนิยมนําตาแหล๐วมาป๓กในที่นา
หรือตามประตูบ๎านเรือนมีความเช่ือวําจะสามารถปูองกันผี ภัยตําง หรือสิ่งที่ไมํดีออกไปได๎ การทําก๐วยสลากเพื่อใช๎เป็นที่บรรจุ
สิ่งของในการทําบุญโดยเฉพาะในประเพณีตานก๐วยสลากเป็นการทําบุญใหญํที่จัดขึ้นเพ่ือทําบุญให๎กับผู๎ที่ลํวงลับไปแล๎วและเป็นการ
สร๎างกุศลให๎กับตนเอง ซึ่งการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร๑ของชุมชนบ๎านดอนมูลสะท๎อนให๎เห็นถึงรูปแบบสังคมที่ยังคงยึดรูปแบบ
การดํารงชีวิตที่สอดคล๎องกับธรรมชาติเป็นประโยชน๑ตํอผู๎ที่ศึกษาทําให๎เข๎าใจทัศนคติของผู๎อื่นสอดคล๎องกับธิดา สาระยา (2529) ที่
กลําวถึงการศึกษาประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นทําให๎เราได๎รู๎ถึงโลกทัศน๑ ความคิดของคน นอกเหนือไปจากเหตุการณ๑หรือพฤติกรรมใน
ประวัติศาสตร๑ ภาพประวัติศาสตร๑ที่ได๎จากการศึกษา ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเป็นพื้นฐานทําให๎เข๎าใจสังคมใดสังคมหนึ่งได๎  ด๎วย
สภาพภูมิศาสตร๑ของชุมชนที่มีพื้นที่ปุาไม๎มากถึง1,500 ไรํทําให๎คนในชุมชนให๎ความสําคัญกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมนําไปสูํการอนุรักษ๑พ้ืนฟูปุา และเป็นชุมชนต๎นแบบการอนุรักษ๑ปุาชุมชนสืบเนื่องมาจนถึงป๓จจุบัน คนในชุมชนมีจิตสํานึก
ความรู๎สึกเป็นเจ๎าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมรํวมกันของสมาชิกที่สูงกํอให๎เกิดประเพณีสืบชะตาปุาเพื่อเป็นการฟื้นฟู 
ดูแล เพิ่มพ้ืนท่ีปุาในทุก ๆ ปี โดยคนในชุมชนจะรํวมแรงรํวมใจจัดประเพณีดังกลําวอยํางตํอเนื่อง สิ่งเหลํานี้สํงผลตํอความยั่งยืนของ
ระบบการผลิตและความสมดุลของระบบนิเวศในปุาชุมชนเป็นอยํางมาก จากการศึกษาประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นชํวยสะท๎อนให๎เห็น
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบความสัมพันธ๑ ทางสังคม จากความสัมพันธ๑แบบเครือญาติ มาสูํความสัมพันธ๑ตามความเช่ือเรื่องอํานาจ
บารมีใน ศาสนา บนพื้นฐานของพัฒนาการทางวัฒนธรรมในการผลิตข๎าวและสิ่งของดํารงชีพอื่น ๆ ที่มองเห็นได๎จากประเพณีใน
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ท๎องถิ่น ไมํวําจะประเพณีเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ๑หรือประเพณีฝ๓งศพ และคติ ความเชื่อทางศาสนา ที่ปรากฏให๎เห็นในศิลปกรรม
รํวมสมัย (อานันท๑ กาญจนพันธ๑. 2543) 

2.นวัตกรรมการเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเพื่อเสริมสร๎างจิตสํานึกรักท๎องถิ่นของผู๎เรียนโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย เป็นนวัตกรรมการเรียนรู๎ที่ผู๎สอนเน๎นผู๎เรียนมีบทบาทในขณะจัดการเรียนรู๎ เป็นวิธีสอนที่ผู๎เรียนเป็นผู๎ลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอนด๎วยตนเอง โดยมีผู๎สอนเป็นผู๎ให๎คําแนะนํา ชํวยเหลือ และสนับสนุนในการปฏิบัติกิจกรรม และรูปแบบ
การสอนโดยมุํงเน๎นการพัฒนาในด๎านความรู๎สึกนึกคิด หรือ คํานิยมของผู๎เรียน ซึ่งกําหนดวัดได๎ด๎วยการแสดงออกเป็นพฤติกรรม
หรือการกระทําที่เป็นลักษณะนิสัย(สิริวรรณ ศรีพหล. 2550 : 2 – 3)  การบูรณาความรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการ
เรียนเป็นไปเพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในท๎องถิ่นของตนและการสร๎างจิตสํานึกรักท๎องถิ่นให๎ผู๎ เรียนผํานการแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎รํวมกันในห๎องเรียน ซึ่งสอดคล๎องกับศศิพัชร จําปา (2558: 11) ได๎กลําวถึงคุณคําของประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นวํา เป็นรายวิชาที่
เหมาะสมในการตอบรับกับจุดมุํงหมายทางการศึกษาในระดับตําง ๆ ที่ต๎องการให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความ เข๎าใจในประวัติคว าม
เป็นมาของชุมชนท๎องถิ่นตนเองจนเกิดความรัก ความภูมิใจในท๎องถิ่นของตน การเรียนรู๎ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นเพื่อเสริมสร๎างจิตสํานึก
รักท๎องถิ่นของผู๎เรียนโรงเรียนในเขตอําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ซึ่งประกอบไปด๎วย เนื้อหาสาระทั้งหมด 6 หนํวยการเรียนรู๎ 
ระยะเวลาในการจัดประสบการณ๑ให๎กับผู๎เรียนหนํวยละ 1 ช่ัวโมงรวมทั้งหมด 6  ช่ัวโมง โดยหนํวยที่ 1 ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น หนํวยท่ี 
2 การละเลํนพื้นบ๎านและอาหาร หนํวยที่ 3 งานหัตถกรรมพื้นบ๎าน หนํวยที่ 4 สมุนไพรท๎องถิ่น หนํวยที่ 5 วัฒนธรรม ประเพณี ความ
เชื่อท๎องถิ่น หนํวยท่ี 6 การอนุรักษ๑ปุาชุมชน การเรียนรู๎ที่สําคัญที่สุดในการเรียนประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นคือ ผู๎เรียนที่จะต๎องมีความรู๎
ความเข๎าใจเกี่ยวกับความเป็นมา สภาพบริบทโดยทั่วไปของท๎องถิ่นเพื่อจะสามารถที่จะเรียนรู๎เรื่องราวความเป็นมาที่สืบเนื่องมาถึงป๓จุ
บันได๎วํามีที่มาอยํางไร และเข๎าใจในป๓ญหาที่วําชุมชนของตนเกิดขึ้นได๎อยํางไรสอดคล๎องกับ ธิดา สาระยา (2529) ได๎กลําวถึงคุณคํา
ของประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่น ประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นนําไปสูํการมองประวัติศาสตร๑จากจุดยืนของท๎องถิ่น สํานึกเกี่ยวกับเอกลักษณ๑ของ
ท๎องถิ่นที่เกิดขึ้น ทําให๎คนสนใจประวัติศาสตร๑ที่เกี่ยวกับท๎องถิ่นของตนมากขึ้น การจัดกิจกรรมจะให๎ความสําคัญกับการสร๎างสํานึกรัก
ท๎องถิ่นให๎เกิดขึ้นในทุกๆครั้งเพื่อให๎ผู๎เรียนตระหนักและต๎องการสืบสานสิ่งที่ดีงามของท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบตํอไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข๎อเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช๎ประโยชน๑ 
1.หนํวยงานภาครัฐควรมีการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านของภูมิป๓ญญาพื้นบ๎าน โดยอาจจะมีการจัดกิจกรรมให๎กับชุมชน เชํน 

การจัดฝึกอบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับแนวทางการสร๎างรายได๎เพื่อเพิ่มมูลคําผลผลิตตําง ๆ ในท๎องถิ่น การสํงเสริมสนับสนุนในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ของท๎องถิ่นเพื่อเพิม่ยอดขาย เพื่อให๎คนในชุมชนได๎มีรายได๎เพิ่มมากขึ้นจากการใช๎สิ่งที่มีอยูํให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดและยั่งยืน 

2. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ผู๎สอนสามารถจัดสรรเวลาได๎ตามความเหมาะสม เนื่องจากบางกิจกรรมผู๎เรียน
อาจจะต๎องมีการสร๎างสรรค๑ผลงาน ทํากิจกรรมกลุํมรวมถึงการลงพื้นที่จริงซึ่งจะใช๎เวลาไมํแนํนอนขึ้นอยูํกับระดับช้ันที่นําไปใช๎ใน
การจัดการเรียนรู๎  

3. รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นเพียงแนวทางในการจัดกิจกรรมเทํานั้น ครูผู๎สอนควรศึกษาและทําความเข๎าใจใน
จุดประสงค๑ของกิจกรรมในแตํละหนํวย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎รวมถึงวิธีในการวัดและประเมินผลผู๎เรียนโดยละเอียดและ
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม เพื่อให๎เหมาะสมกับสภาพบริบทของผู๎เรียนได๎ 

ข๎อเสนอแนะการวิจัยครั้งตํอไป 
1.ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุเชิงลึกที่สํงผลตํอการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของ

ชุมชนตั้งแตํในอดีตจนถึงป๓จจุบัน 
2.ควรมีการศึกษาบริบทของชุมชนบ๎านดอนมูลในด๎านของแหลํงเรียนรู๎ในท๎องถิ่นเชํน แหลํงการเรียนรู๎ที่เป็นทรัพยากร

บุคคล แหลํงการเรียนรู๎ที่เป็นแหลํงธรรมชาติ และแหลํงการเรียนรู๎ที่เป็นสถานที่ ซึ่งจะเป็นแหลํงศึกษาหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเองของ
นักเรียน นักศึกษาตลอดจนประชาชนท่ัวไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับท๎องถิ่นได๎สะดวกมากขึ้น 
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4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนควรเพิ่มเติมในการให๎ผู๎เรียนได๎สํารวจเก็บข๎อมูลประวัติศาสตร๑ชุมชนด๎วยตนเอง 
เพื่อจะได๎เรียนรู๎กระบวนการทางประวัติศาสตร๑และสามารถนํากระบวนการเหลํานี้ไปใช๎ได๎ในการเก็บข๎อมูลจากแหลํงเรียนรู๎หรือ
พื้นที่อ่ืน ๆ ตํอไปได๎  
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การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และระบบ
พี่เลี้ยง ในรายวิชา ESS 4807 แหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาส าหรับ
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teacher Faculty of Education Chiang Rai Rajabhat University 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ คือ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของอาจารย๑
ผู๎สอน 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษาในรายวิชาESS 4807 แหลํงการเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในการจัดการ
เรียนรู๎สังคมศึกษา กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ช้ันปีที่ 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2559 จํานวน 25 คน ซึ่งได๎มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด๎วย 1) แบบสะท๎อนความคิดเห็นของนักศึกษาตํอการจัดการเรียนรู๎ของอาจารย๑ผู๎สอน 2) แบบสะท๎อนพฤติกรรมการ
เรียนรู๎ของนักศึกษา วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎ คําเฉลี่ย (Mean) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคําร๎อยละ  

ผลการวิจัย พบวํา ความคิดเห็นของนักศึกษาตํอการจัดการเรียนรู๎ของอาจารย๑โดยรวมอยูํในระดับดีมาก โดยมีคําเฉลี่ย
เทํากับ 3.62 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.51 และการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษา  โดยการจัดการเรียน
การสอนมี 3 ระยะ ได๎แกํ  ระยะกํอนเรียน ระหวํางเรียน และหลังเรียน พบวํา นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู๎ที่ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ :  จิตป๓ญญาศึกษา  วิจัยเป็นฐาน  ระบบพ่ีเลี้ยง   
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Abstract 
This research was aimed to: 1) To study the opinions of students on learning activities of instructors 

and 2) To study student behavior in ESS 4807 Learning Resource and Local Wisdom for Instructional 
Management in Social Studies. The sample group used in the research was Bachelor of Education Program 
Social Studies Program senior Chiang Rai Rajabhat University school year 2562 25 person which is obtained 
through specific selection. The tools used in this research 1) Reflecting students' opinions on instructional 
management of teachers and 2) Reflecting the learning behavior of students. Analyze data using Mean, 
Standard Deviation and Research Percent the opinions of students on learning activities of instructors at a 
very good level by Mean 3.62 and Standard Deviation 0.51 and Study of student learning by Teaching 
Management have 3 partition before learning, learning, after leaning Found that Students have better learning 
behaviors. 

 
Keywords: Contemplative Education, Research Based Learning, Coaching& Mentoring System  
 
บทน า 

ความสําคัญของการศึกษาถือวํา เป็นหัวใจสําคัญในการพัฒนามนุษย๑ดังที่ รุสโซ (Jean Jacques Rousseau. 1976: 
168) ได๎กลําวถึงความสําคัญของการศึกษาวํา พืชเติบโตด๎วยการเพาะปลูก มนุษย๑จะเจริญงอกงามได๎ด๎วยการศึกษา สอดคล๎องกับ
จุดมุํงหมายการจัดการศึกษา ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 วํา การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข โดยเช่ือวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎
และพัฒนาตนเองได๎และให๎ถือวํา ผู๎เรียนมีความสําคัญที่สุด ดังนั้นกระบวนการจัดการเรียนรู๎ ต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนา
ตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ แตํจากสภาพป๓ญหาการเรียนการสอนที่ผํานมาพบวํา การเรียนการสอน มีลักษณะมุํงเน๎น
การทํองจํา เน๎นเนื้อหาการสอนมากกวําการให๎ผู๎เรียนฝึกคิด วิเคราะห๑และการประเมินผลการเรียนรู๎ สํวนใหญํให๎ความสําคัญใน
เรื่องของคะแนน (นิภาพรรณ เจนสันติกุล. 2554: 36) ซึ่งยังไมํเป็นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎รับการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญ 

จากป๓ญหาดังกลําวผู๎วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยจะเน๎นให๎
ผู๎เรียนได๎ฝึกปฎิบัติด๎วยตนเอง ผู๎เรียนได๎ใช๎กระบวนการคิดและเป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญโดยผู๎วิจัยได๎นําแนวคิด
จิตตป๓ญญาศึกษา การเรียนรู๎โดยใช๎การวิจัยเป็นฐาน และระบบพี่เลี้ยงมาบูรณาการกับรายวิชา ESS 4807 แหลํงการเรียนรู๎และภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นในการจัดการเรียนรู๎สังคมศึกษา โดยจุดมุํงหมายของกระบวนการเรียนรู๎แนวจิตตป๓ญญา ตามที่ ประเวศ วะสี (2554) 
ได๎กลําวไว๎คือ การเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานในตนเอง ได๎แกํ การเกิดความรู๎ ความเข๎าใจ ในตนเอง ผู๎อื่น และสรรพสิ่งอยํางลึกซึง้ และ
สอดคล๎องกับความเป็นจริง เกิดความรัก ความเมตตา ความอํอนน๎อมถํอมตน และการเกิดจิตสํานึกตํอสํวนรวม ตั้งอยูํบนพื้นฐาน
ของการเข๎าถึงความจริงสูงสุด คือ ความจริง ความดี ความงาม  และนําไปสูํการลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและโลก 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลําวได๎มีการเรียนรู๎โดยใช๎การวิจัยเป็นฐาน จะเห็นได๎วําการใช๎วิจัยเป็นฐานเป็น
แนวคิดที่เหมาะสมตํอความท๎าทายในการจัดการเรียนการสอนให๎กับผู๎เรียนในป๓จจุบันเนื่องจากมีประโยชน๑และผลที่เอื้อตํอสรรถนะ
ในการเรียนของผู๎เรียน ดังเชํน จุฑาพร ธรรมชาติ (2555) ได๎กลําวถึงประโยชน๑ของการใช๎วิจัยเป็นฐานในการสอนให๎กับนักศึกษาวํา  
ชํวยฝึกให๎ผู๎เรียนตั้งป๓ญหาและหาแนวทางแก๎ไขอยํางเป็นระบบ ฝึกทักษะวิจัยให๎แกํผู๎เรียน และเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบ
หนึ่งที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางแท๎จริงด๎วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการแนวคิดระบบพี่เลี้ยงซึ่ง วัลลภ สุระกําพล
ธร (2548:156) ให๎ความหมายของคําวําพี่เลี้ยง คือ บุคคลที่มีความนําเช่ือถือที่อุทิศตนเองเพื่อชํวยเหลือบุคคลอื่น ทําหน๎าที่เป็นที่
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ปรึกษา ผู๎ช้ีแนะ พี่เลี้ยงจะดูแลให๎บุคคลนั้นมีพัฒนาการที่ดีจนประสบความสําเร็จในงานที่ดําเนินอยูํ อาจรวมถึงความสําเร็จใน
วิชาชีพซึ่งระบบดังกลําวจะเป็นตัวชํวยสํงเสริมกระบวนการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎ดียิ่งข้ึน 

นอกจากนี้แนวคิดดังกลําวยังเป็นสํวนชํวยในการปรับพฤติกรรมการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่ ง
พฤติกรรมการเรียนรู๎ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยํางคํอนข๎างถาวรอันเป็นผลมาจากการฝึกหัดและ  การได๎รับ
ประสบการณ๑ ซึ่งสอดคล๎องกับ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2542 : 7) ได๎ให๎ ความหมาย การเรียนรู๎ วําหมายถึง 
การปรับเปลี่ยนทัศนคติ แนวคิดและพฤติกรรม อันเนื่องมาจากการได๎รับ ประสบการณ๑ ซึ่งควรเป็นการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น 
และอารี พันธ๑มณี (2546 : 176) ได๎สรุปความหมายของการเรียนรู๎ ไว๎วํา การเรียนรู๎ หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เดิมสูํพฤติกรรมใหมํท่ีคํอนข๎างถาวร และเป็นผลมาจากประสบการณ๑ หรือการ ฝึกฝน มิใชํเป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติ 
สัญชาตญาณ วุฒิ ภาวะ พิษยาตํางๆ อุบัติเหตุหรือความบังเอิญ 

จากเหตุผลที่กลําวมาข๎างต๎นผู๎วิจัยได๎เห็นถึงความสําคัญการศึกษาซึ่งถือวําเป็นหัวใจสําคัญ ในการพัฒนามนุษย๑ ดังนั้นจึง
เกิดความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของอาจารย๑ผู๎สอน  และศึกษาพฤติกรรมการ
เรียนรู๎ของนักศึกษาในรายวิชา ESS 4807 แหลํงการเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในการจัดการเรียนรู๎สังคมศึกษา เพื่อที่จะเป็นตัว
ชํวยในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให๎ดียิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของอาจารย๑ผู๎สอน ในรายวิชา ESS 4807 แหลํง
การเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในการจัดการเรียนรู๎สังคมศึกษา 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษาในรายวิชา ESS 4807 แหลํงการเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในการ
จัดการเรียนรู๎สังคมศึกษา 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา 

 จิตตป๓ญญาศึกษา (Contemplative education) มีรากฐานจากแนวคิดเรื่องไตรยางค๑แหํงการเรียนรู๎ (ประเวศ วะสี, 
2554) ได๎แกํ 

1. การเรียนรู๎ในฐานวัฒนธรรมเพื่อการทําเป็น คือเอาวิถีชีวิตรํวมกันเป็นตัวตั้ง ไมํเอาวิชา เป็นตัวตั้ง 
2. การเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ เพื่อ การคิดเป็น คือใช๎เหตุผลวิเคราะห๑สังเคราะห๑ให๎สิ่งที่รับรู๎กลาย เป็น

ความรู๎ที่คมชัดลึกยิ่งขึ้น  
3. การเรียนรู๎ด๎วยจิตตป๓ญญาศึกษา เพื่อความรู๎แจ๎ง คือการศึกษาจากการดูจิตของตนเองแล๎วเกิดป๓ญญา โดยมี เปูาหมาย

หลักให๎ผู๎เรียนตื่นรู๎ เกิดจิตสํานึกใหมํ เกิดการ เปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนเอง (Individual transformation) เปลี่ยนแปลง
ความรู๎สึกนึกคิดเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย๑และ ธรรมชาติ เพื่อเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานใน องค๑กร (Organization 
transformation) ทําให๎คนในองค๑กร และชุมชน เคารพศักดิ์ศรีและคุณคําของกันและกันอยํางลึกซึ้ง จนเช่ือมประสานเป็นการ
เปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานทางสังคม (Social transformation) เพื่อการอยูํรํวมกันโดยสันติอยําง แท๎จริง 

จุดมุ่งหมายของกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญา (ประเวศ วะสี. 2554)  
1. การเปลี่ยนแปลงข้ันพ้ืนฐานในตนเอง ได๎แกํ การเกิดความรู๎ ความเข๎าใจในตนเอง ผู๎อื่น และสรรพสิ่งอยําง ลึกซึ้ง และ

สอดคล๎องกับความเป็นจริง เกิดความรัก ความเมตตา ความอํอนน๎อมถํอมตน  
2. การเกิดจิตสํานึกตํอสํวนรวม ตั้งอยูํบนพื้นฐาน ของการเข๎าถึงความจริงสูงสุด คือ ความจริง ความดี ความงาม และ

นําไปสูํการลงมือปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและโลก 
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ปรัชญาพ้ืนฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้แนว จิตตปัญญาศึกษา (ประเวศ วะสี, 2554)  
1. ความเช่ือมั่นในความเป็นมนุษย๑ (humanistic value) คือ เช่ือวํามนุษย๑ทุกคนมีศักยภาพในการเรียนรู๎และ พัฒนา

ตนเองได๎อยํางตํอเนื่อง มีความจริง ความดี และความงาม ในตนเอง การจัดกระบวนการเรียนรู๎ จึงไมํใชํการ “สอน” แตํ เป็นการ
สร๎างเงื่อนไขให๎ศักยภาพภายในท่ีมีอยูํแล๎วสามารถ พัฒนาขึ้น เพื่อให๎เกิดการเติบโตจากภายใน  

2. กระบวนทัศน๑องค๑รวม (holistic paradigm) คือ ทัศนะที่มองเห็นวําธรรมชาติ สรรพสิ่ง คือ การเช่ือมโยงเป็นหนึ่ง 
เดียวกัน ทําให๎การปฏิบัติตํอสรรพสิ่งไมํแยกสํวนจากชีวิต ด๎วย ทัศนะที่มองเห็นวํา มนุษย๑เป็นสํวนหนึ่งของสรรพสิ่ง และสรรพสิ่ง 
เป็นสํวนหนึ่งของมนุษย๑ ไมํยึดตนเองเป็นศูนย๑กลางสรรพสิ่ง เน๎นความเป็นหนึ่งเดียวระหวํางการเปลี่ยนแปลงตนเองและ การ
เปลี่ยนแปลงโลก 

แนวคิดระบบพี่เลี้ยง 
วัลลภ สุระกําพลธร (2548:156) ให๎ความหมายของคําวําพ่ีเลี้ยง คือ บุคคลที่มีความนําเช่ือถือท่ีอุทิศตนเองเพื่อชํวยเหลือ

บุคคลอื่น ทําหน๎าท่ีเป็นที่ปรึกษา ผู๎ช้ีแนะ พ่ีเลี้ยงจะดูแลให๎บุคคลนั้นมีพัฒนาการที่ดีจนประสบความสําเร็จในงานที่ดําเนินอยูํ อาจ
รวมถึงความสําเร็จในวิชาชีพ 

ซึ่งสอดคล๎องกับ สมชาย วงศ๑วิเศษ (2548:17-18) ให๎ความหมายของคําวําพี่เลี้ยงคือ บุคคลที่ทําหน๎าที่ในระบบพี่เลี้ยงใน
การให๎คําปรึกษา แนะนําในเรื่องตําง ๆอยํางใกล๎ชิดชํวยเหลือและให๎กําลังใจเป็นสํวนตัวมากกวําซึ่งจะมุํงเน๎นให๎คนที่อยูํภายใต๎การ
ดูแลมีความแข็งแรงเชื่อมั่นในตนเองสามารถทํางานได๎เองตามลําพังและประสบความสําเร็จดังที่ตั้งเปูาหมายไว๎  และยังสอดคล๎อง
กับ ยอดหทัย  เทพธรานนท๑และประมวล ตั้งบริบูรณ๑รัตน๑(2552:18) ให๎ความหมายของระบบ พี่เลี้ยง ในองค๑กรวํา พี่เลี้ยงซึ่ง
ใกล๎เคียงและสื่อความหมายในสงัคมไทยใช๎คําวําพ่ีเลี้ยงมานานแล๎ว เชํน พี่เลี้ยงนักกีฬา พ่ีเลี้ยงนัก มวย หรือแม๎กระทั่งพี่เลี้ยงท่ีเลี้ยง
เด็กตามบ๎าน อยํางไรก็ตามเพิ่งจะใช๎คําวําพ่ีเลี้ยงในวงการศึกษาและวิจัยเมื่อไมนํานมานี้เอง คําดั้งเดิมที่ใช๎ในสถาบันการศึกษาและมี
ความหมาย คล๎าย ๆ กันคือ “Adviser” ซึ่งภาษาไทยใช๎วําอาจารย๑ที่ปรึกษาความจริงแล๎ว“Adviser” และ“Mentor” มีความ
แตกตํางกันอยูํบ๎างโดย“Mentor” จะทําหน๎าที่“Mentoring” คือให๎คําปรึกษาแนะนําในเรื่องตําง ๆ อยํางใกล๎ชิด ชํวยเหลือให๎
กําลังใจเป็นพิเศษ เป็นสํวนตัวมากกวํา มุํงเน๎นให๎คนที่อยูํภายใต๎ การดูแลมีความแข็งแกรํงเช่ือมั่นในตัวเอง สามารถทํางานได๎ตาม
ลําพังและประสบความสําเร็จ ดังที่ตั้งเปูาหมาย ไว๎ซึ่งผิดกับ“Adviser” ซึ่งทําหน๎าที่“Advising” ซึ่งมีลักษณะออกไปในทางให๎
คําปรึกษาคําแนะนาตาม หน๎าท่ีไมํมีจิตใจผูกผันใด ๆ ทําให๎เห็นชัดวําอาจารย๑บางทํานเป็น “Adviser” ได๎แตํเป็น “Mentor” ไมํได๎  

พี่เลี้ยง หมายถึง บุคคลที่ทําให๎ผู๎อื่นมีความเจริญและพัฒนาผู๎รับการดูแลด๎านสํวนตนด๎านอาชีพพี่เลี้ยงจะเป็นผู๎ที่มี
ประสบการณ๑ระดับอาวุโสและมีอํานาจมากกวํามีความนําเช่ือถือเป็นผู๎ที่อุทิศตนเองเพื่อชํวยเหลือบุคคลอื่น ทําหน๎าที่เป็นที่ปรึกษา
แนะนําในเรื่องตําง ๆอยํางใกล๎ชิดชํวยเหลือให๎กําลังใจมุํงให๎คนท่ีอยูํภายใต๎การดูแลมีความแข็งแกรํงเช่ือมั่นในตนเองสามารถทํางาน
ได๎เองตามลําพังประสบความสําเร็จดังท่ีตั้งเปูาหมายไว๎และมีพัฒนาการที่ดีจนประสบความสําเร็จในวิชาชีพ 

ลักษณะและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน 
 การใช๎วิจัยเป็นฐานถือเป็นแนวคิดท่ีสําคัญโดยมีการปรับประยุกต๑ใช๎ในหลายหนํวยงานทําให๎เกิดรูปแบบและลักษณะการ
นําไปใช๎ที่แตกตํางกัน ดังเชํน กฤษดา กรุดทอง (2562) เสนอรูปแบบการใช๎วิจัยเป็นฐาน ในการจัดการเรียนการสอนประกอบด๎วย 
(1) เรียนรู๎ผลการวิจัย/ใช๎ผลการวิจัยประกอบการสอน (2) เรียนรู๎จากการศึกษางานวิจัย/การสังเคราะห๑งานการวิจัย  (3) เรียนรู๎
วิชาวิจัย/วิธีทําวิจัย (4) เรียนรู๎จากการทําวิจัย/รายงานเชิงวิจัย  (5) เรียนรู๎จากการทําวิจัย/รํวมทําโครงการวิจัย (6) เรียนรู๎จากการ
ทําวิจัย/วิจัยขนาดเล็ก (7) เรียนรู๎จากการทําวิจัย/วิทยานิพนธ๑ ซึ่งสอดคล๎องกับ มณฑา ชํุมสุคนธ๑และนิลมณี พิทักษ๑ (2559)               
ที่กลําววํา การจัดการเรียนการสอนโดยใช๎วิจัยเป็นฐาน มีความเกี่ยวข๎องกับการวิจัยใน 2 ลักษณะ คือ การใช๎ผลของการวิจัยเป็น
เนื้อหาท่ีสอน และใช๎กระบวนการการวิจัยเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎และสืบเสาะหาความรู๎
ได๎ด๎วยตนเอง จนเกิดองค๑ความรู๎ในเรื่องที่สนใจและต๎องการศึกษา นอกจากนี้ มณฑา ชํุมสุคนธ๑และนิลมณี พิทักษ๑ (2559) ยังได๎
สรุปงานวิจัยของตนวํา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎วิจัยเป็นฐาน ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 กําหนดป๓ญหา 
ขั้นที่ 2 การวางแผน ขั้นที่ 3 ดําเนินการตามแผน ขั้นที่ 4 ผู๎เรียนเก็บข๎อมูลภาคสนาม และขั้นที่ 5 วิเคราะห๑และรายงานผล 
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จะเห็นได๎วําการใช๎วิจัยเป็นฐานเป็นแนวคิดที่เหมาะสมตํอความท๎าทายในการจัดการเรียนการสอนให๎กับผู๎เรียนในป๓จจุบัน
เนื่องจากมีประโยชน๑และผลที่เอื้อตํอสรรถนะในการเรียนของผู๎เรียน ดังเชํนจุฑาพร ธรรมชาติ (2555) ได๎กลําวถึงประโยชน๑ของการ
ใช๎วิจัยเป็นฐานในการสอนให๎กับนักศึกษาวํา  ชํวยฝึกให๎ผู๎เรียนตั้งป๓ญหาและหาแนวทางแก๎ไขอยํางเป็นระบบ ฝึกทักษะวิจัยให๎แกํ
ผู๎เรียน นักศึกษามีคําคะแนนเฉลี่ยความรุ๎พื้นฐานด๎านการวิจัย ทักษะการคิดแก๎ป๓ญหาทางการวิจัย และคุณลักษณะทางกรวิจัย
สูงขึ้น เชํนเดียวกับสรจิตต๑ เดชอมรชัย และชนยา ดํานสวัสดิ์ (2555) ที่เสนอวํา เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบหนึ่งที่เปิด
โอกาสให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางแท๎จริงด๎วยตนเอง มีทักษะในการคิดวิเคราะห๑ สังเคราะห๑อยํางมีเหตุผลประกอบ รวมทั้งสามารถ
ค๎นหาป๓ญหาของตนเอง ตั้งคําถามและตอบคําถามที่ตนเองต๎องการทราบจากบทเรียน โดยการค๎นคว๎าและเลือกสรรข๎อมูลที่เป็น
ประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิดและแสดงข้ันตอน ซึ่งมี
รายละเอียดของการดําเนินการวิจยั ดังน้ี 
     1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา 
          1.1 ประชากรที่ศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ 

      นักศึกษาครุศาสตรบัณฑิต ช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 2562 
          1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ 

      นักศึกษาครุศาสตรบณัฑิต โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ห๎อง AA ช้ันปีท่ี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีการศึกษา 
2562 จํานวน 25 คน ซึ่งได๎มาจากการเลือกแบบเจาะจง     
     2. เคร่ืองมือท่ีใช้วิจัยได้แก่ 

2.1 แบบสะท๎อนความคิดเห็นของนักศึกษาตํอการจัดการเรียนรู๎ของอาจารย๑ผู๎สอน 
2.2 แบบสะท๎อนพฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษา 

     3.ขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
          3.1 ศึกษาเอกสารทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับแนวคิดจิตตป๓ญญาศึกษา การเรียนรู๎โดยใช๎การวิจัยเป็นฐาน และระบบ
พี่เลี้ยง 

3.2 กําหนดกรอบแนวคิดในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  
3.3 ผู๎วิจัยวางแผนออกแบบการเรียนรู๎โดยสร๎างแผนบริหารการสอนที่บูรณาการแนวคิดจิตตป๓ญญาศึกษา การจัดการ

เรียนรู๎ที่เน๎นการวิจัยเป็นฐาน และการใช๎ระบบพ่ีเลี้ยง แล๎วนําไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผู๎เช่ียวชาญ จากนั้นนํามา
ปรับปรุงแก๎ไขตามคําแนะนํา 

3.4 สร๎างเครื่องมือเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบสะท๎อนความคิดเห็นของนักศึกษาตํอการจัดการเรียนรู๎ของอาจารย๑
ผู๎สอนและแบบสะท๎อนพฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษา แล๎วนําไปตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาโดยผู๎เช่ียวชาญ จากนั้น
นํามาปรับปรุงแก๎ไขตามคําแนะนํา 

3.5 ผู๎วิจัยดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามที่วางแผนและเตรียมการสอนไว๎ ขณะที่ดําเนินการสอน จะมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ พร๎อมทั้งบันทึกข๎อมูลที่พบและแก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้น 

3.6 ประชุมเพื่อติดตามประเมินผล และวิเคราะห๑ สรุปผลการดําเนินงานตามข๎อค๎นพบท่ีเกิดขึ้น 
     4.ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 วิเคราะห๑พฤติกรรมการสอนของอาจารย๑จากแบบสะท๎อนความคิดเห็นของนักศึกษาตํอการจัดการเรียนรู๎ของอาจารย๑
ผู๎สอน โดยใช๎คําเฉลีย่ และคาํสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 4.2 วิเคราะห๑ผลความก๎าวหน๎าเรยีนของผู๎เรียนจากแบบสะท๎อนพฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษา โดยใช๎คําร๎อยละ 
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
ที ่ การจัดการเรียนรู้ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
1 ด๎านการกําหนดจุดประสงค๑ 3.68 0.48 ดีมาก 
2 ด๎านการออกแบบการเรียนการสอน 3.76 0.44 ดีมาก 
3 ด๎านการวัดและประเมินผล 3.48 0.59 ด ี
4 ด๎านการใช๎ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู๎ 3.56 0.51 ดีมาก 

 รวม 3.62 0.51 ดีมาก 
 
จากตารางที่ 1 พบวํา ความคิดเห็นของนักศึกษาตํอการจัดการเรยีนรูข๎องอาจารย๑โดยรวมอยูํในระดบัดีมาก โดยมีคําเฉลีย่

เทํากับ 3.62 และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.51  
 
ตารางที่ 2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ที ่

 
พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 

การจัดการเรียนรู้ 
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน 

N ร้อยละ N ร้อยละ N ร้อยละ 
1 ด๎านการเตรียมความพร๎อมกํอนเรียน 15 60.00 21 84.00 24 96.00 
2 ด๎านการมสีํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู ๎ 17 68.00 22 88.00 25 100.00 
3 ด๎านการประเมินการเรียนรู๎และนาํผลการประเมินไปใช๎ 15 60.00 20 80.00 25 100.00 

 
จากตารางที่ 2 พบวํา การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษา ประกอบไปด๎วยพฤติกรรมด๎านการเตรียมความพร๎อม

กํอนเรียน ด๎านการมีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ และด๎านการประเมินการเรียนรู๎และนําผลการประเมินไปใช๎ ซึ่งในแตํละด๎านมีการ
จัดการเรียนการรู๎ออกเป็น 3 ระยะ ได๎แกํ ระยะกํอนเรียน ระหวํางเรียน และหลังเรียน พบวํา นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู๎ที่ดีขึ้น 
 
สรุปอภิปรายผล 

1.ความคิดเห็นของนักศึกษาตํอการจัดการเรียนรู๎ของอาจารย๑โดยรวมอยูํในระดับดีมาก โดยมีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.62 และ
คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.51  ซึ่งแตํละด๎านประกอบไปด๎วย ด๎านการกําหนดจุดประสงค๑ ด๎านการออกแบบการเรียนการ
สอน ด๎านการวัดและประเมิน และด๎านการใช๎ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู๎ การสอนและการเรียนเป็นกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกัน 
การสอนเป็นการตั้งใจกระทําให๎เกิดการเรียนรู๎ การสอนที่ดียํอมทําให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ดี ดังที่ อาภรณ๑ใจเที่ยง (2546) ได๎กลําววํา 
การสอนจะเกิดขึ้นได๎ต๎องอาศัยองค๑ประกอบ หลายด๎านโดยมีอาจารย๑ นักศึกษา และเนื้อหาที่สอนเป็นองค๑ประกอบสําคัญของการ
สอน อาจารย๑เป็นบุคคลสําคัญที่จะจัดระบบการเรียนการสอน ให๎เหมาะสมเพื่อสํงเสริมให๎ผู๎เรียนประสบความสําเร็จ ในการเรียนรู๎ 
ผู๎เรียนมีหน๎าที่ท่ีสําคัญคือ ศึกษาเลําเรียน โดยมีความสําเร็จในการศึกษาเป็นเปูาหมายที่สําคัญสําหรับเนื้อหาท่ีสอน อาจารย๑จะต๎อง
จัดเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาต๎องเรียนรู๎ให๎มีความสัมพันธ๑กัน และเหมาะสมกับผู๎เรียน 

การจัดการเรียนการสอนเพื่อสํงเสริมให๎นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎ที่ดีจึงต๎องพิจารณา ทั้งองค๑ประกอบของการเรียนการสอน
รํวมกับการตระหนักรู๎ในหน๎าทีข่องตนเองทั้งอาจารย๑และนักศึกษาที่มองเห็นคุณคําความสําคัญของเนื้อหาวิชาที่เรียนมีความเอาใจใสํซึ่ง
กันและกัน มีการจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ มีการเตรียมความพร๎อมให๎นักศึกษากํอนการศึกษา (Billings, 2003; Koh, 2008; 
Rossetti & Fox, 2009; Simmonds, Foster, & Zurek, 2009) มีเค๎าโครงของเนื้อหาวิชาที่ ต๎องเรียนเพื่อให๎นักศึกษาได๎ทราบวําจะ
เรียนอะไร เรียนไปทําไม และมีประโยชน๑อยํางไร และมีการสะท๎อนกลับ (feedback) พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา 
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2.การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูข๎องนักศึกษา ประกอบไปด๎วยพฤติกรรมดา๎นการเตรยีมความพร๎อมกํอนเรยีน ด๎านการมี
สํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ และด๎านการประเมินการเรียนรู๎และนําผลการประเมินไปใช๎ ซึ่งในแตํละด๎านมีการจัดการเรียนการ
สอน 3 ระยะ ได๎แกํ ระยะกํอนเรียน ระหวํางเรียน และหลังเรียน พบวํา ในภาพรวมนักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนรู๎ที่ดีขึ้น โดยมี
การแบํงพฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักศึกษาในแตํละด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎านการเตรียมความพร๎อมกํอนเรียน โดยนักศึกษามีการเตรียม
ความพร๎อมกํอนเรียน (เชํน ศึกษาขอบเขตเนื้อหารายวิชากํอนเรียน ทบทวนเนื้อหากํอนเรียน) 2 ) ด๎านการมีสํวนรํวมในกิจกรรม
การเรียนรู๎ โดยนักศึกษามีสํวนรํวมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางสม่ําเสมอ มีการศึกษาหาความรู๎ด๎วยตนเอง แสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับเพื่อนรํวมกลุํมหรือเพื่อนรํวมช้ันเรียน ปฏิบัติกิจกรรม/ภาระงานที่ได๎รับมอบหมายทุกครั้ง จัดทํา
ผลงาน/ช้ินงานที่คิดและลงมือทําด๎วยตนเอง และสํงงานตรงเวลา/กํอนเวลาเสมอ 3) ด๎านการประเมินการเรียนรู๎และนําผลการ
ประเมินไปใช๎ โดยนักศึกษามีการประเมินตนเองอยํางสม่ําเสมอและตํอเนื่อง ยอมรับผลการประเมินจากเพื่อนหรืออาจารย๑ และนํา
ผลประเมินไปปรับปรุง/พัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองอยํางสม่ําเสมอ ซึ่งสามารถสรุปได๎วํานักศึกษาตั้งใจเรียน มีความขยันหมั่นเพียร 
มีความรับผิดชอบ สามารถทํางานท่ีได๎รับมอบหมายจนสําเร็จ และพยายามพัฒนาตนเองให๎ดีขึ้นอยูํเสมอ ซึ่งสอดคล๎องกับ ขวัญจิรา 
อนันต๑ (2546) ที่ได๎ให๎ความหมายความเอาใจใสํการเรียนวํา หมายถึง วิธีการเรียนที่นักเรียนนํามาปฏิบัติให๎เกิดประโยชน๑ตํอการ
เรียน และปฏิบัติฝึกฝนเป็นประจําจนกลายเป็นนิสัย โดยเฉพาะการทํางานที่เกี่ยวกับการเรียนและการใช๎เวลาในการเรียนอยําง
ถูกต๎องเหมาะสม และสอดคล๎องกับ ชัชลินี จุํงพิวัฒน๑ (2547) ได๎อธิบายความขยันหมั่นเพียรในการเรียนวํา คือ การแสดงออกของ
นักเรียนที่แสดงให๎เห็นวํานักเรียนมีความบากบั่น ไมํยํอท๎อตํอความยากลําบาก และพยายามทํางานที่เกี่ยวข๎องกับการเรียนอยําง
สม่ําเสมอ ได๎แกํ การตั้งใจมุํงมั่นศึกษาเลําเรียน ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑ตํอการเรียน มีความกระตือรือร๎นในการเรียน เข๎ารํวม
กิจกรรมตํางๆทางการเรียน พยายามทํางานท่ีได๎รับมอบหมายให๎สําเร็จและไมํละทิ้งการเรียนเมื่อประสบอุปสรรคก็หาทางแก๎ไข 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิจัยเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดจิตตป๓ญญาศึกษาการเรียนรู๎โดยใช๎การวิจัยเป็นฐาน และระบบ
พี่เลี้ยง ในรายวิชา ESS 4807 แหลํงการเรียนรู๎และภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในการจัดการเรียนรู๎สังคมศึกษาสําหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฉบับนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยความอนุเคราะห๑และเอื้อเฟื้อข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ และความรํวมมือของหลาย
ฝุายที่เกี่ยวข๎อง ขอขอบพระคุณทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายขอขอบพระคุณคณาจารย๑โปรแกรมวิชาสังคม
ศึกษา คณะครุศาสตร๑มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ให๎คําแนะนําและให๎การสนับสนุนผู๎วิจัยตั้งแตํเริ่มต๎นจนงานวิจัยเสร็จสมบูรณ๑ 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย๑คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได๎แกํ อาจารย๑ ดร.สุดาพร ป๓ญญาพฤกษ๑ 
อาจารย๑ ดร.สุธาสินี ศรีวิชัย อาจารย๑วสันต๑ วรรณรัตน๑ ซึ่งเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิที่ให๎ความอนุเคราะห๑ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
และขอขอบคุณ อาจารย๑ณัฐธิดา ดวงแก๎ว และอาจารย๑ณิชาพัฒณ๑  ไชยเสนบดินทร๑ อาจารย๑คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายซึ่งเป็นทีมผู๎รํวมวิจัย รวมถึงนักศึกษาโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา ห๎อง AA ช้ันปีที่ 4 คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย และผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกทํานที่ให๎ความรํวมมือในการเก็บข๎อมูลในการวิจัยจนทําให๎งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวํงไปไดด๎๎วยด ี
 ผู๎วิจัยหวังเป็นอยํางยิ่งวํา ผลงานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน๑แกํบุคลากรทางการศึกษาและผู๎สนใจทั่วไป ตลอดจนเป็น
ประโยชน๑ในการสร๎างองค๑ความรู๎ทางด๎านสังคมศึกษาตํอไป 
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การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ด้วยการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
The development of critical reading taught By problem based learning approach 

 
ณิชาพัฒณ ์ไชยเสนบดินทร์1 ณัฐธดิา ดวงแก้ว2 และไอลดา มณีกาศ3 

Nichaphat Chaisenbodin, Nuttida Doungkeaw and Ilada Maneekard 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด๎านการอํานอยําง มีวิจารณญาณของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 
กํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดย
ใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 49 คน
โดยใช๎การสุํมแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด๎วย 1) แผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง การอํานอยํางมีวิจารณญาณ
ด๎วยการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานอยํางมีวิจารณญาณ 3) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน วิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎คําเฉลี่ย  (  ) และคําสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบคําทีแบบไมํอิสระ (t-test Dependent) และการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการวิจัย พบวํา 
 1. ความสามารถด๎านการอํานอยํางมีวิจารณญาณของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน หลังการ
จัดการเรียนรู๎สูงกวํากํอนการจัดการเรียนรู๎อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ระดับ .05 
 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีมีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานในภาพรวมอยูํในระดับดีมาก 
 

ค าส าคัญ : การอํานอยํางมีวิจารณญาณ / การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน 
 

Abstract  
 The objectives of this research were 1) to compare 3rd year student‖critical reading ability before and 
after being taught by the problem based learning approach 2) to study opinions of 3rd year student towards 
management of the learning concept of problem based learning approach. 
 The sample used in the study were 3rd year student during the second semester of the academic 
year 2019. Forty nine students were selected the classroom as a unit. The research instruments were 1) 
lesson plans constructed along with ideas of problem based learning approach. 2) a test of critical reading 
ability and 3) a questionnaire inquiring student opinions about the implementation of problem based 
approach. The data were analyzed by mean (x), standard deviation,t-test Dependent and content analysis. 
 The results of this research were as follows : 
 1. The critical reading ability of 3rd year student after using the problem based learning approach was 
significantly higher than before at the .05 level. 
 2. The opinions of  3rd year student towards  learning the problem based learning approach were 
highly positive. 
 

Keywords : Critical Reading / The problem based learning approach 
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บทน า 
ภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเป็นสื่อกลางในการถํายทอดความคิด ความรู๎สึกจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง 

ภาษานอกจากจะใช๎สื่อความหมายแล๎วยังใช๎สร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลด๎วย ทําให๎บุคคลตําง ๆ สามารถติดตํอเข๎าใจกันได๎ 
ภาษาจึงเป็นเครื่องมือทางสังคมที่มนุษย๑ใช๎ในการติดตํอสื่อสาร เสริมสร๎างสติป๓ญญา และความรู๎สึกนึกคิด  ซึ่งสามารถสื่อสารผําน
ทักษะ การพูด การฟ๓ง การอําน และการเขียน  
 การสอนภาษาไทยในป๓จจุบัน ไมํเพียงแตํเน๎นการอํานออกเขียนไดเ๎พียงอยํางเดียว แตํจะเน๎นการสอนภาษาเพื่อสือ่สารกับ
ผู๎อื่นอยํางมีประสิทธิภาพ และใช๎ภาษาเพื่อแก๎ป๓ญหา ในการดํารงชีวิต การสอนภาษาไทยให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ และมีประสิทธิภาพ
นั้นจําเป็นต๎องฝึกฝนทักษะตําง ๆ ให๎สัมพันธ๑กัน ทั้ง 5 ทักษะ คือ การอําน การฟ๓ง การพูด การดู และการเขียน ในบรรดา 5 ทักษะ 
ทักษะการอํานเป็นทักษะที่สําคัญ และใช๎มากในชีวิตประจําวัน เพราะการอํานเป็นเครื่องมือสําคัญ ในการแสวงหาความรู๎มีบทบาท
สําคัญในการเรียนรู๎ตลอดชีวิตและเป็นสิ่งจําเป็นตํอการดําเนินชีวิตของคนทุกวัย ในสภาพสังคมป๓จจุบันเป็นยุคของระบบข๎อมูล
ขําวสาร หรือที่เรียกวํา สังคมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Society) เป็นสังคมที่มีความเจริญก๎าวหน๎า
ทางด๎านเทคโนโลยีและข๎อมูลขําวสาร เป็นยุคของสื่อท่ีแพรํหลาย ซึ่งการรับข๎อมูลจากสื่อตําง ๆ จะต๎องอาศัยทักษะการอํานควบคูํ
ไปกับการใช๎วิจารณญาณในการรับสาร ผู๎อํานต๎องเข๎าใจสาร และสามารถวิเคราะห๑ข๎อมูล ตลอดจนประเมินคําสิ่งที่อํานได๎ หรือที่
เรียกวํา การอํานอยํางมีวิจารณญาณ (Critical reading) ซึ่งถือเป็นความสามารถในการอํานระดับสูง  ธิดา โมสิกรัตน๑ และนภาลัย 
สุวรรณธาดา (2526 : 567) ได๎กลําวไว๎วํา การอํานอยํางมีวิจารณญาณเป็นการอํานที่ผู๎อํานจะต๎องใช๎ความคิด วิเคราะห๑ ใครํครวญ 
และประเมินคําได๎วําข๎อความ หรือเรื่องที่อํานนั้นสิ่งใดเป็นใจความสําคัญ สิ่งใดเป็นใจความประกอบ และสามารถแยกข๎อเท็จจริง
ออกจากความคิดเห็นของผู๎เขียนเสนอแกํผู๎อําน รวมทั้งประเมินได๎วําผู๎เขียนสื่อสารได๎ตามต๎องกา รหรือไมํ การอํานอยํางมี
วิจารณญาณจึงเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับวัยเรียน และมีบทบาทสําคัญยิ่งในการศึกษาระดับสูง 

การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานProblem-based learning (PBL) เป็นการเรียน ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ การ
เรียนรู๎เกิดขึ้นจากการเสาะแสวงหาความรู๎  เพื่อมาใช๎แก๎ป๓ญหาที่ได๎รับมอบหมายอยํางมีกระบวนการและขั้นตอน กลําวคือ ผู๎เรียน
ใช๎ป๓ญหาเป็นบริบทในการเรียนรู๎การอํานอยํางมีวิจารณญาณ ทําให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะการอํานอยํางมีวิจารณญาณ การคิดวิเคราะห๑ 
และคิดแก๎ป๓ญหาทําให๎ได๎ความรู๎ที่ทันตํอเหตุการณ๑และเป็นความรู๎ที่ผู๎เรียนนําไปใช๎ได๎จริง เป็นเทคนิคที่ออกแบบขึ้นเพื่อใช๎สอน
แก๎ป๓ญหา ซึ่งถ๎านําไปใช๎ให๎ถูกต๎องตามหลักการแนวทางการประยุกต๑ใช๎ก็จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนได๎ 
หลักการสําคัญของการจัดการเรียนรู๎เทคนิค การใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน (PBL) คือ บทบาทของการเรียนการสอนจะเน๎นที่ผู๎เรียนไมํใชํ
ผู๎สอน ผู๎สอนทําหน๎าที่เป็นผู๎ออกแบบกิจกรรมการเรียนของผู๎เรียนในรูปของโจทย๑ป๓ญหา (Problem) จัดหาทรัพยากรการเรียนรู๎ 
(Learning Resource) ตําง ๆ ให๎ผู๎เรียนได๎เรียนเพื่อแสวงหาความรู๎และทักษะที่เกี่ยวข๎องกับการแก๎ป๓ญหา ผู๎สอนทําหน๎ าที่เป็น
ผู๎สนับสนุนการเรียนรู๎ (Facilitator)  

จากแนวคิดดังที่กลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยมีความเห็นวําเทคนิคการใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน (PBL) เป็นเทคนิคการสอนที่เหมาะสม
สําหรับการพัฒนาเรื่องการอํานอยํางมีวิจารณญาณ เพราะสามารถพัฒนาความสามารถในการแก๎ป๓ญหา ใช๎วิจารณญาณในการคิด
วิเคราะห๑ แยกแยะ และตัดสินใจ นักศึกษาได๎พัฒนาทักษะในการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง รู๎วิธีการใช๎การอํานอยํางมีวิจารณญาณในการ
แสวงหาความรู๎จากแหลํงความรู๎ตําง ๆ และสามารถนําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎เป็นเครื่องมือ ในการจัดการป๓ญหาได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําเทคนิคการเรียนรู๎ โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานมาพัฒนาการอํานอยํางมีวิจารณญาณ
ของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ที่จัดการเรียนรู๎ โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการอํานอยาํงมีวิจารณญาณของ
ผู๎เรียน  ให๎มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวจิัย 

1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด๎านการอํานอยํางมีวิจารณญาณของนักศึกษาช้ันปีที่ 3กํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎
โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีมีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
ความหมายของการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

 การอํานอยํางมีวิจารณญาณ เป็นการอํานอยํางพินิจพิเคราะห๑ เป็นกระบวนการขั้นสูงที่ผู๎อํานจะต๎องประเมินคําสิ่งที่อําน
ได๎ มีนักวิชาการได๎ให๎ความหมายไว๎ ดังนี้ 
 ธิดา โมสิกรัตน๑  และนภาลัย สุวรรณธาดา (2526: 567) กลําววํา  การอํานอยํางมีวิจารณญาณเป็นการอํานที่ผู๎อําน
จะต๎องใช๎ความคิด วิเคราะห๑ ใครํครวญ และประเมินคําได๎วําข๎อความหรือเรื่องที่อํานนั้นสิ่งใดเป็นใจความสําคัญ สิ่งใดเป็นใจความ
ประกอบ และสามารถแยกข๎อเท็จจริงออกจากความคิดเห็นของผู๎เขียนเสนอแกํผู๎อําน รวมทั้งประเมินได๎วํ าผู๎เขียนสื่อสารได๎ตาม
ต๎องการหรือไมํ 
 ประเทิน มหาขันธ๑ (2530: 173) กลําววํา การอํานอยํางมีวิจารณญาณเป็นการอํานอยํางพินิจพิเคราะห๑ คือการอํานอยําง
รอบคอบ ลึกซึ้ง เป็นการคิดที่มีตํอเรื่องราวท่ีได๎จากหนังสือ  ผู๎อํานต๎องใช๎วิจารณญาณในการตัดสินความคิดของผู๎เขียนวําเป็นไปใน
ลักษณะใดมากกวําการเห็นชอบไปกับความคิดของผู๎เขียนโดยสิ้นเชิง 
 Smith (1963: 167, อ๎างถึงใน สมันตา วีรกุล, 2547: 33) กลําววํา การอํานขั้นวิจารณญาณนั้น เป็นการอํานช้ันสูงสุด
ของการอํานอยํางมีความหมาย คือ ผู๎อํานจะต๎องมีความเข๎าใจในสิ่งที่เห็นเป็นตัวอักษร เป็นการอํานด๎วยการสืบสวนสอบสวน และ
มีความพอใจในการค๎นหาความจริง สามารถประเมินหรือตัดสินใจวําสํวนใดเป็นข๎อเท็จจริง หรือความลําเอียงของผู๎แตํง และจะต๎อง
สามารถวิจารณ๑โดยใช๎ความเห็นเป็นสํวนตัวท่ีเห็นด๎วยหรือไมํเห็นด๎วยของผู๎เขียน โดยใช๎ประสบการณ๑จริง หรือเหตุผลเป็นเกณฑ๑ 
 Cooper and others (1998) ให๎ความหมายโดยสรุปได๎วํา การอํานอยํางมีวิจารณญาณเป็นการกําหนดผู๎อํานให๎ประเมิน
ตัดสินเกี่ยวกับสิ่งที่อําน การตัดสินข้ึนอยูํกับประสบการณ๑เดิม และความรู๎ของผู๎อําน หรืออาจขึ้นอยูํกับการกําหนดเกณฑ๑ที่คิดขึ้นมา
จากข๎อมูลของผู๎อื่น เชํน ครู หรือบุคคลที่เกี่ยวข๎อง การอํานอยํางมีวิจารณญาณและการคิด เป็นผลของการตรึกตรองของผู๎อํานซึ่ง
ควรจะมีปรากฏในขณะที่อํานตลอดเวลา ผู๎อํานควรจะตัดสินและประเมินในสิ่งท่ีอํานได๎ 
 สรุปได๎วํา การอํานอยํางมีวิจารณญาณ หมายถึง การอํานขั้นสูงที่ต๎องใช๎กระบวนการคิดพิจารณา สิ่งที่อํานอยํางมีเหตุผล 
ผู๎อํานต๎องมีความรู๎เกี่ยวกับผู๎แตํง รู๎จุดประสงค๑ในการแตํง สามารถแยกข๎อเท็จจริงออกจากความคิดเห็น วิเคราะห๑ วิจารณ๑  ตีความ 
และประเมินคําเรื่องที่อํานได๎ 

ความหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 การเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน เป็นเทคนิคในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เกิด การเรียนรู๎ด๎วยตนเอง โดยใช๎
ป๓ญหาเป็นตัวกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎ และใช๎ความรู๎เดิมที่มีอยูํในการแก๎ป๓ญหา  
 นภา หลิมรัตน๑ (2540: 12-13) กลําววําการเรียนแบบ  Subject-based Leaning หรือ การเรียนแบบเดิม (Traditional 
Lecture) นักศึกษาจะต๎องอํานหนังสือ เรื่องราวทั้งหมดเพื่อจะได๎ครอบคลุมให๎มากที่สุด สิ่งที่นักศึกษาจะไปศึกษามักเป็นสิ่งที่
กําหนดโดยครู ครูเป็นคนคิดวําอะไร ที่นักศึกษาต๎องรู๎ ในขณะที่ PBL นักศึกษาต๎องค๎นให๎พบวํา เขาต๎องรู๎อะไรที่เกี่ยวกับป๓ญหานั้น
บ๎าง  รูปแบบของ PBL อาจจะเป็นโครงการทําวิจัย การเรียนรู๎จาก Case จากสถานการณ๑คับขันบางอยําง หรือแม๎แตํสถานการณ๑
ทางคลินิก วิธีเรียนจะเรียนแบบมีการช้ีนําโดยครู มีการศึกษาด๎วยตนเอง ประเมินการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง โดยผํานกระบวนการ
ทํางานเป็นกลุํม หรือการทํากลุํมยํอย (Small- Group Learning)  Subject Based Learning เริ่มต๎นบอกวําต๎องเรียนอะไร เรียน
แก๎ป๓ญหาโดยใช๎ความรู๎ที่เรียนมา Problem Based Learning เริ่มต๎นให๎ป๓ญหากําหนดสิ่งที่ต๎องเรียนประยุกต๑แก๎ป๓ญหา 
 อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย  (2543: 70)  กลําววําการสอนแบบยึดป๓ญหาเป็นหลักเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ใช๎ป๓ญหา
เป็นตัวกระตุ๎นให๎เกิดการศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลที่ต๎องการ เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจป๓ญหา และแสวงหาคําตอบด๎วยตนเองการจัดการ
เรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นหลกัเป็นการเรียนการสอนที่เริ่มต๎นด๎วยป๓ญหา เพื่อเป็นสิ่งกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความอยากรู๎ และไปแสวงหา
ความรู๎เพิ่มเติมเพื่อนํามาแก๎ป๓ญหา ซึ่งอยูํบนพ้ืนฐานความต๎องการของผู๎เรียนเป็นกระบวนการที่คล๎ายกับการสืบเสาะหาความรู๎ทาง
วิทยาศาสตร๑และให๎ผู๎เรียนมีการทํางานเป็นทีม 
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 ทองจันทร๑ หงศ๑ลดารมภ๑ (2544: 5) กลําววําการเรียนโดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน หมายถึง การเรียนการสอนที่ใช๎ป๓ญหาเป็น
ตัวกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความต๎องการที่จะใฝุหาความรู๎ เพื่อแก๎ป๓ญหา ท้ังนี้ โดยเน๎นให๎ผู๎เรียนตัดสินใจในสิ่งที่ตนเองต๎องการแสวงหา 
และรู๎จักการทํางานรํวมกันเป็นทีมภายในกลุํมผู๎เรียน โดยครูผู๎สอนมีสํวนรํวมเกี่ยวข๎องน๎อยที่สุด  
 มนสภรณ๑ วิฑูรเมธา (2544: 57) กลําววําการเรียนการสอนแบบใช๎ป๓ญหาเป็นหลัก เป็นเทคนิคที่ใช๎ป๓ญหา/สถานการณ๑
กระตุ๎นให๎ผู๎เรียนศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเองรํวมกับการทํางาน เป็นกลุํมอาจารย๑เป็นผู๎ชํวยเหลือเพื่อชํวยให๎ผู๎เรียนสามารถแก๎ป๓ญหาได๎ 
 วัชรา เลําเรียนดี (2547: 72) กลําววําการจัดการเรียนรู๎แบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐานเป็นยุทธวิธี ในการจัดการเรียนรู๎ เพื่อ
สํงเสริมและพัฒนาทักษะการคิดแบบหนึ่งที่จัดกระบวนการเรียนการสอน โดยใช๎ป๓ญหาเป็นตัวกระตุ๎นหรือเป็นฐานสําหรับกิจกรรม
การเรียนรู๎และกระบวนการเรียนรู๎ โดยที่ป๓ญหานั้นจะต๎องทําให๎ผู๎เรียนสนใจ ต๎องการแสวงหาค๎นคว๎าหาเหตุผลมาชํวยแก๎ป๓ญหา 
หรือทําให๎ป๓ญหานั้นชัดเจน มองเห็นแนวทางแก๎ไขซึ่งจะทําให๎เกิดการเรียนรู๎และสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางกระตือรือร๎นของผู๎เรียนได๎ 
 วัลลี สัตยาศัย (2547: 16) กลําววําการเรียนโดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน คือ วิธีการเรียนรู๎ที่เริ่มต๎นด๎วยการใช๎ป๓ญหาเป็น
ตัวกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนไปศึกษาค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎ด๎วยวิธีการตําง ๆ จากแหลํงวิทยาการที่หลากหลาย เพื่อนํามาใช๎ในการ
แก๎ป๓ญหา โดยที่มไิด๎มีการศึกษาหรือเตรียมตัวลํวงหน๎าท่ีเกี่ยวกับป๓ญหาดังกลําวมากํอน 
 จากความหมายข๎างต๎นสรุปได๎วํา  การเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน เป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่เกิดจากการใช๎ป๓ญหาหรือ
สถานการณ๑ที่เกิดขึ้นจริง เป็นตัวกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ ได๎ศึกษาค๎นคว๎าหาข๎อมูลด๎วยตนเอง เพื่อนําไปสูํการแก๎ป๓ญหา โดย
ใช๎กระบวนการกลุํมยํอย มาใช๎ในการศึกษา อภิปรายป๓ญหา หาแนวทางแก๎ไขป๓ญหา และสามารถนําความรู๎นั้นไปประยุกต๑ ใช๎ได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 
 
จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) 
 การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานมีจุดมุํงหมายพัฒนาทักษะการคิดแก๎ป๓ญหาโดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
และพัฒนาความสามารถในการทํางานเป็นทีม 
 กุลยา ตันติผลาชีวะ (2548: 77-78) อธิบายไว๎วําการเรียนรู๎แบบเน๎นป๓ญหาเป็นฐานเป็นวิธีการอยํางหนึ่งที่ชํวยให๎ผู๎เรียน
เกิดความรู๎ ความจํา ความเข๎าใจ และนําไปใช๎ได๎ จึงให๎ความสนใจโดยนําไปใช๎ในการเรียนการสอนวิชาที่มีขอบเขตเนื้อหาวิชา
กว๎างขวางที่ยากจะทําให๎ผู๎เรียนรู๎และจดจําได๎หมดเพียงในชํวงระยะเวลาที่เรียน และยากที่จะนําไปใช๎จริงเมื่อสําเร็จการศึกษา แตํ
การเรียนรู๎แบบเน๎นป๓ญหาเป็นฐานจะชํวยให๎ผู๎เรียนจําและนําไปใช๎ได๎ เพราะเป็นการเรียนรู๎แบบลงมือกระทําด๎วยตนเอง 
จุดประสงค๑สําคัญของการเรียนรู๎แบบเน๎นป๓ญหาเป็นฐานมุํงให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะ ดังน้ี 
 1. ค๎นพบองค๑ความรู๎ที่จําเป็นต๎องใช๎ด๎วยตนเอง 
 2. ตระหนักรู๎ถึงป๓ญหาที่เกิดขึ้นโดยใช๎ความรู๎ที่ตนมีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 3. เพิม่พูนความรู๎และปรับปรุงความรู๎ของตนเองสามารถนําไปใช๎เมื่อประสบป๓ญหาใหมํได๎ 
 4. พัฒนาทักษะการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
 Barrows and Tamblyn (1980, อ๎างถึงใน มนสภรณ๑ วิฑูรเมธา, 2544: 57-58) กลําววํา การเรียนการสอนแบบใช๎
ป๓ญหาเป็นฐาน มีวัตถุประสงค๑ทางการศึกษาอยูํ 2 ประการ คือ 
 1. นักศึกษาสามารถเรียนรู๎เนื้อหาวิชาการได๎ตามความต๎องการ 
 2. สร๎าง และพัฒนาทักษะในการแก๎ป๓ญหา 
 การที่นักศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค๑นี้ อาจารย๑ผู๎สอนจะต๎องจัดสภาวการณ๑หรอืเง่ือนไข ที่สนับสนุนให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎ 3 
ขั้นตอน คือ  
 1. การกระตุ๎นความรู๎เดิม (Activation of Prior Knowledge) ความรู๎เดิมของนักศึกษาเป็นประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎มาก 
จึงควรกระตุ๎นความรู๎เดิมออกจากความทรงจําของนักศึกษาให๎นํามาใช๎ได๎มากท่ีสุด สําหรับเป็นพื้นฐานของการเรียนรู๎ใหมํ 
 2. เสริมความรู๎ใหมํที่เฉพาะเจาะจง (Encoding Specificity) สํงเสริมให๎นักศึกษานําความรู๎เดิมมาเป็นรากฐานในการ
เรียนรู๎ใหมํจะชํวยให๎เข๎าใจข๎อมูลที่เป็นความรู๎ใหมํมากขึ้น ยิ่งมีความคล๎ายคลึงระหวํางสิ่งที่เรียนรู๎ และสิ่งที่จะนําไปประยุกต๑ใช๎มาก
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เทําไรก็ยิ่งเรียนรู๎ได๎ดีมากเทํานั้น นอกจากนั้นประสบการณ๑ที่จัดให๎นักศึกษาควรสร๎างบรรยากาศในการเรียนรู๎ให๎ตรงกับสิ่งที่เขา
จะต๎องปฏิบัติทางวิชาชีพ 
 3. ตํอเติมความเข๎าใจให๎สมบูรณ๑ (Elaboration of Knowledge) ความรู๎เข๎าใจในข๎อมูลตําง ๆ จะสมบูรณ๑ได๎ หาก
นักศึกษามีโอกาสเสริมตํอความเข๎าใจนั้น โดยการกระทําหลายอยําง เชํน การตอบคําถาม การจดบันทึก การอภิปราย การสรุป 
และการทดสอบสมมติฐาน สิ่งเหลํานี้ จะชํวยให๎เกิดการจดจําได๎แมํนยําและสามารถนําออกมาใช๎ได๎อยํางรวดเร็ว 
 จากข๎อมูล ดังกลําวข๎างต๎นสรุปได๎วํา การเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นหลัก มีวัตถุประสงค๑ และหลักการ เพื่อให๎ผู๎เรียนสามารถ
คน๎พบองค๑ความรู๎ที่จําเป็นด๎วยตนเอง ตระหนักรู๎ถึงป๓ญหา สร๎างและพัฒนาทักษะ ในการแก๎ป๓ญหาและทักษะอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องได๎ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบแผนการวิจัยเป็นแบบหนึ่งกลุํมสอบกํอนและหลัง
เรียน (The One-Group Pretest – Posttest Design) โดยผู๎วิจัยได๎ศึกษาแนวคิดและแสดงขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดของการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การเตรียมการวิจัย   
ประชากรและกลุํมตัวอยําง  
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ  นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 1 ห๎องเรียน จํานวน 49 คน  
กลุํมตัวอยําง คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 3 ซึ่งกําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาภาษาไทย 

คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 1 ห๎องเรียน จํานวน 49 คน ซึ่งได๎มาจากการสุํมแบบเจาะจง 
ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรต๎น ได๎แกํ การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน ตัวแปรตาม ได๎แกํ ความสามารถด๎านการ

อํานอยํางมีวิจารณญาณ และความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน 
ขั้นตอนท่ี 2  การสร๎างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการทดลอง มี 3 ประเภท ได๎แกํ  แผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง การอํานอยํางมีวิจารณญาณ ด๎วยการ

จัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน  และแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานอยํางมีวิจารณญาณ  แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน 

2.1 แผนการจัดการเรียนรู๎การอํานอยํางมีวิจารณญาณ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน มีวิธีการสร๎าง
และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

ศึกษาและวิเคราะห๑หลักสตูรหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) พุทธศักราช 2558 การอํานอยํางมี
วิจารณญาณ การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน จากน้ันวิเคราะห๑เนื้อหาและจุดประสงค๑เพื่อสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง 
การอํานอยํางมีวิจารณญาณ ด๎วยการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน จํานวน 5 แผน  รวม 10 ช่ัวโมง เสนอให๎ผู๎เช่ียวชาญ 3 
คน ซึ่งเป็นผู๎เช่ียวชาญด๎านการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย และด๎านการวัดและประเมินผล เพื่อตรวจสอบความถูกต๎องและความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) นําผลการประเมิน   มาหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ได๎เทํากับ 1.00 

2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานอยํางมีวิจารณญาณเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
จํานวน 60 ข๎อ เพื่อใช๎ทดสอบกํอนและหลังเรียน มีขั้นตอนการสร๎างและตรวจสอบคุณภาพ  ดังนี้ 

ศึกษาและวิเคราะห๑หลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย (5 ปี) พุทธศักราช 2558  ทฤษฎี  
หลักการ และวิธีสร๎างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา วิเคราะห๑เนื้อหา และจุดประสงค๑การเรียนรู๎ที่มีสาระเกี่ยวกับการอํานอยํางมี
วิจารณญาณ และ จัดทําตารางวิเคราะห๑ข๎อสอบ (test blueprint) จากนั้นสร๎างแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานอยํางมี
วิจารณญาณ แบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ข๎อ เสนอให๎ผู๎เช่ียวชาญด๎านการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย 2 
ทําน และ  ด๎านการวัดและประเมินผล 1 ทําน ตรวจสอบความถูกต๎องและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความ
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สอดคล๎องระหวํางเนื้อหาของข๎อสอบกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ แล๎วนําไปหาคําหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ข๎อสอบที่มีคําดัชนี
ความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.5 ขึ้นไป ถือวําผํานเกณฑ๑ยอมรับได๎  

2.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน  มีขั้นตอนการสร๎างและ
ตรวจสอบคุณภาพ  ดังนี ้

ศึกษาวิธีการสร๎างแบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา ( rating scale) 5 ระดับ และสร๎าง
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน ซึ่งประกอบด๎วยประโยคข๎อความ จํานวน 15 
ข๎อ นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สร๎างเสนอผู๎เช่ียวชาญ 3 ทํานซึ่งเป็นผู๎เช่ียวชาญด๎านการจัดการเรียนรู๎ภาษาไทย และด๎านการ
วัดและประเมินผลเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และหาคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามกับจุดประสงค๑ ( IOC) ผลการ
ทดสอบได๎คําดัชนีความสอดคล๎อง เทํากับ 1.00 

ขั้นตอนท่ี 3 การดําเนินการวิจัย   
ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
3.1 กํอนดําเนินการทดลอง ผู๎วิจัยให๎นักศึกษา ทําแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการอํานอยํางมีวิจารญาณกํอน

เรียน (Pretest) จํานวน 60 ข๎อ ใช๎เวลา 60 นาที เพื่อวัดพื้นฐานด๎านการอํานอยํางมีวิจารณญาณกํอนการทดลอง ตรวจให๎คะแนน 
และหาคําเฉลี่ย ( ) ของคะแนนความสามารถด๎านการอํานอยํางมีวิจารณญาณและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

3.2 ดําเนินการทดลอง ผู๎วิจัยเป็นผู๎สอนด๎วยตนเองตามแผนการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างขึ้น 5 แผน จํานวน 10 ช่ัวโมง  
3.3 หลังทดลองผู๎วิจัยให๎นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ด๎วยแบบทดสอบวัดความสามารถด๎านการ

อํานอยํางมีวิจารณญาณ  ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับทดสอบกํอนเรียนแตํสลับข๎อสอบสลับตัวเลือก ตรวจให๎คะแนน และหา
คําเฉลี่ย ( ) ของคะแนนความสามารถด๎านการอํานอยํางมีวิจารณญาณและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

3.4 ผู๎วิจัยให๎นักศึกษาตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตํอการจัดการเรยีนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน หาคําเฉลีย่ ( ) 
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตํอการจัดการเรยีนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน และ
แปลผลคําเฉลี่ยตามเกณฑ๑ 

ขั้นตอนท่ี 4 การวิเคราะห๑และสรุปผลข๎อมูล 
ผู๎วิจัยนําข๎อมูลที่ได๎ทั้งหมดมาวิเคราะห๑ทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานและเพื่อสรุป ผลการทดลอง  ดังนี้   
4.1 วิเคราะห๑ความสามารถด๎านการอํานอยํางมีวิจารณญาณของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ที่จัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็น

ฐานโดยใช๎สถิติวิเคราะห๑คําเฉลี่ย (  ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําคะแนนมาเปรียบเทียบคําเฉลี่ยของคะแนนกํอน
เรียนและหลังเรียนจากนั้นวิเคราะห๑ความแตกตํางโดยการทดสอบคําทีแบบไมํอิสระ (t-test dependent)  

4.2 วิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 3ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็น
ฐาน โดยใช๎สถิติวิเคราะห๑คําเฉลี่ย ( ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล๎วนําเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลในรูปของตารางและความ
เรียง 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความสามารถด๎านการอํานอยํางมีวิจารณญาณของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ด๎วยการเรียนรู๎  โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานหลังการ
จัดการเรียนรู๎สูงกวํากํอนการจัดการเรียนรู๎อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
 2. ความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน ในภาพรวมอยูํในระดับเห็นด๎วยมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายด๎าน พบวํา  นักศึกษามีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด คือ ด๎านบรรยากาศการเรียนรู๎ รองลงมา
นักศึกษามีความคิดเห็นมากที่สุดเทํากัน คือด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และด๎านประโยชน๑ท่ีได๎รับ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 1. จากผลการวิจัย พบวํา ความสามารถด๎านการอํานอยํางมีวิจารญาณของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู๎โดยใช๎
ป๓ญหาเป็นฐานหลังเรียนสูงกวํากํอนเรยีนอยํางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหา
เป็นฐานเปน็การจัดการเรียนรู๎ที่เปิดโอกาส ให๎นักศึกษาได๎ค๎นพบป๓ญหาด๎วยตนเอง ทําความเข๎าใจป๓ญหา โดยรํวมมือกันแก๎ป๓ญหาที่
เกิดขึ้น ในสถานการณ๑ที่อาจารย๑กําหนดให๎ ซึ่งผู๎วิจัยได๎จัดการเรียนรู๎ตามขั้นตอน คือ 

1. ข้ันนํา เป็นการแนะนําเบื้องต๎นให๎นักศึกษาเห็นกระบวนการ และเรื่องที่จะเรียนทั้งการอํานอยํางมีวิจารณญาณ และ
การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน โดยอาจารย๑จัดกิจกรรมเพื่อเช่ือมโยงสูํการเรียนโดยใช๎การสนทนาถึงป๓ญหา และ
สถานการณ๑ที่เกิดขึ้นในป๓จจุบัน เพื่อเร๎าความสนใจของนักศึกษาให๎เกิดความกระตือรือร๎นที่จะเรียนรู๎ตํอไป 

2. ขั้นสอน จัดกิจกรรมการอํานอยํางมีวิจารณญาณโดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน  มี 6 ขั้นตอน โดยกํอนหน๎านี้ได๎ฝึกทักษะ
พื้นฐานท่ีจําเป็นต๎องนํามาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานอยํางดีแล๎ว ประกอบกับสถานการณ๑ และเนื้อหาที่กําหนดให๎
เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับวัย เป็นป๓ญหาใกล๎ตัวมีการฝึกข้ันตอนการเรียนรู๎เป็นกลุํมทําให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจ ซึ่งผลจากการจัดการ
เรียนรู๎เป็นรายขั้นตอนของการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐาน พบวํา ขั้นที่ 1  ขั้นเสนอสถานการณ๑  ตัวอยํางเชํน อาจารย๑เสนอ
สถานการณ๑เกี่ยวกับป๓ญหาขอทานในป๓จจุบัน ที่มีคนตระหนักเห็น  และได๎มีการนํามาเขียนแสดงความคิดเห็นในรูปแบบของ
บทความ จากนั้นอาจารย๑และนักศึกษารํวมกันสนทนาถึงสิ่งตําง ๆ ที่อยูํในบทความ ได๎แกํ ลักษณะของบทความเป็นอยํางไร 
องค๑ประกอบของบทความเป็นอยํางไร จุดประสงค๑ของผู๎แตํงคืออะไร ข๎อเท็จจริง ข๎อคิดเห็นแตกตํางกันอยํางไร  มีกลวิธีการเขียน
อยํางไร  มีการใช๎ภาษาอยํางไร ข๎อคิดคืออะไร ประเมินคําได๎อยํางไร เป็นต๎น  เพื่อกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจและมองเห็น
ป๓ญหา สามารถกําหนดป๓ญหาที่ผู๎เรียนอยากรู๎  และเกิดความสนใจที่จะหาคําตอบ ในขั้นนี้ นักศึกษาได๎ฝึกการคิดอยํางอิสระ คิด
อยํางหลากหลายเกี่ยวกับสถานการณ๑ป๓ญหาที่อาจารย๑นําเสนอ เป็นการเร๎าความสนใจในการเรียนรู๎ในขั้นตํอไป ขั้นที่ 2 ขั้น
วิเคราะห๑ป๓ญหา  คือ แบํงนักศึกษาเป็นกลุํมยํอยคละความสามารถ โดยอาจารย๑ให๎นักศึกษารํวมกันอภิปรายเรื่องบทความ และ
ป๓ญหาที่พบในบทความ นักศึกษารํวมกันอภิปรายประเด็นที่ต๎องการศึกษา จัดลําดับหมวดหมูํหัวข๎อที่เป็นประเด็นในการศึกษาให๎
ถูกต๎องเหมาะสม เพื่อระบุป๓ญหา ทําความเข๎าใจป๓ญหา และหาสาเหตุของป๓ญหา ในขั้นนี้ อาจารย๑นําสถานการณ๑ป๓ญหาที่เกิดขึ้นใน
บทความมาให๎นักศึกษาวิเคราะห๑ป๓ญหาในเรื่อง ซึ่งเป็นการฝึกทักษะการอําน อยํางมี วิจารณญาณ การคิดวิเคราะห๑ และคิด
แก๎ป๓ญหา เป็นการท๎าทายความสามารถในการแก๎ป๓ญหา นักศึกษามีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุํม กําหนด
วัตถุประสงค๑การเรียนรู๎รํวมกันภายในกลุํม ขั้นที่ 3 ขั้นศึกษาค๎นคว๎าแสวงหาความรู๎ คือ นักศึกษาศึกษาค๎นคว๎าตามประเด็นในใบ
งานโดยสืบค๎นจากเอกสาร ตําราเรียน และแหลํงเรียนรู๎อื่น ๆ ในขั้นนี้สมาชิกในกลุํมแบํงหน๎าที่กันทํางานและหาข๎อมูลในประเด็นที่
ต๎องการศึกษา โดยศึกษาจากแหลํงข๎อมูลตําง ๆ เชํน ห๎องสมุด หนังสือ ใบความรู๎ คอมพิวเตอร๑  ซึ่งข๎อมูลจากการศึกษานักศึกษาจะ
ใช๎วิจารณญาณในการอํานและคัดเลือกข๎อมูลตามความเหมาะสม ขั้นที่ 4 ขั้นอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู๎  คือ นักศึกษานํา
ข๎อมูลที่ได๎จากการศึกษาค๎นคว๎ามาแลกเปลี่ยนกัน แล๎วรํวมกันพิจารณาวําข๎อมูลที่ได๎มีความถูกต๎อง และครบถ๎วนตามประเด็นที่
ต๎องการศึกษาหรือไมํ จากนั้นรํวมกันสังเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎แล๎วเขียนลงในใบงาน ในขั้นนี้นักศึกษาได๎ฝึกการคิด การอภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใช๎วิจารณญาณ ในการวิเคราะห๑ แยกแยะ เพื่อให๎ได๎ป๓ญหาที่สําคัญ และสาเหตุของป๓ญหา ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง
ขั้นตอนท่ีชํวยให๎การแก๎ไขป๓ญหาลุลํวง และมีประสิทธิภาพ ขั้นที่ 5 ขั้นนําเสนอ คือ นักศึกษาแตํละกลุํมสํงตัวแทนมานําเสนองาน
หน๎าช้ันเรียน ในข้ันนี้นักศึกษารํวมกันระดมความคิดเห็นเพื่อหาวิธีการแก๎ป๓ญหาที่ดีท่ีสุดมีการเรียงลําดับวิธีแก๎ป๓ญหา โดยนักศึกษา
มีอิสระในการคิดรูปแบบในการนําเสนอ ขั้นที่ 6 ขั้นประเมินผล  คือ นักศึกษารํวมกันประเมินผลการเรียนรู๎ โดยประเมินจากการลง
มือปฏิบัติกิจกรรม การทํางานกลุํม และชิ้นงาน ในขั้นนี้ นักศึกษาได๎ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของตนเอง และกลุํม 3. 
ขั้นสรุป อาจารย๑และนักศึกษาสนทนาซักถาม และสรุปผลจากการแก๎ป๓ญหาจากเรื่องที่กําหนด ในขั้นนี้ อาจารย๑ได๎ เปิดโอกาสให๎
นักศึกษาได๎อภิปรายสรุปผลการเรียนรู๎ที่ได๎รํวมกัน เพื่อให๎เกิดความเข๎าใจในหลักการ ความคิดรวบยอดและสามารถนําสิ่งที่ได๎จาก
การเรียนรู๎ไปใช๎ในอนาคตได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับ วิภาภรณ๑ บุณฑา (2541:33-34) กลําววํา การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานเป็น
การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎ผู๎เรียนมีโอกาสเรียนรู๎ด๎วยตนเอง โดยใช๎กระบวนการแก๎ป๓ญหาที่ชํวยให๎ผู๎เรียนคิดเป็น ทําเป็น และ
แก๎ป๓ญหาเป็น มีการตัดสินใจที่ดี และสามารถเรียนรู๎การทํางานเป็นทีม รวมทั้งการนําทักษะที่ได๎ในการแก๎ป๓ญหาไปใช๎ใน
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ชีวิตประจําวันได๎ สอดคล๎องกับแนวคิดของ วัชรา เลําเรียนดี (2547:72) ที่กลําววํา การจัดการเรียนรู๎   โดยใช๎ป๓ญหาเป็นหลัก เป็น
ยุทธวิธี ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสํงเสริม และพัฒนาทักษะการคิดแบบหนึ่งที่จัดกระบวนการเรียน  การสอนโดยใช๎ป๓ญหา
เป็นตัวกระตุ๎น หรือเป็นฐานสําหรับกิจกรรมการเรียนรู๎ และจัดกระบวนการเรียนรู๎โดยที่ป๓ญหานั้นจะต๎องทําให๎ผู๎เรียนสนใจ 
ต๎องการแสวงหาค๎นคว๎าเหตุผลมาชํวยแก๎ป๓ญหา ซึ่งจะทําให๎เกิดการเรียนรู๎และเป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎อยํางกระตือรือร๎นของ
ผู๎เรียน  
 2. จากการวิจัยพบวํา ความคิดเห็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 3 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานโดยภาพรวม
นักศึกษาเห็นด๎วยมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนักศึกษาเห็นวําการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ป๓ญหาเป็นฐานเป็นการจัดการเรียนรู๎ที่
นักศึกษาได๎ฝึกทักษะการคิดการแก๎ป๓ญหาอยํางเป็นขั้นตอนเป็นการเรียนรู๎ที่เร๎าความสนใจ และท๎าทายความสามารถ โดยใ ช๎
สถานการณ๑เป็นตัวกระตุ๎นให๎นักศึกษาวิเคราะห๑และค๎นหาแนวทางแก๎ไขป๓ญหา ได๎แสวงหาความรู๎และระดมวิธีแก๎ป๓ญหาด๎วยตนเอง 
มีอิสระในการเรียนรู๎และการแสดงความคิดเห็น การเรียนรู๎แบบกลุํมยํอยมีการทํางานเป็นทีมตามบทบาทหน๎าที่และความ
รับผิดชอบกํอให๎เกิดปฏิสัมพันธ๑ที่ดีตํอกันภายในกลุํม เกิดบรรยากาศการเรียนรู๎ที่เป็นกันเองมีความกระตือรือร๎น มีความสุข 
สนุกสนาน สํงผลให๎เกิดทัศนคติที่ดีตํอการเรียนด๎วย สอดคล๎องกับ มัณฑรา ธรรมบุศย๑ (2549: 42-43) กลําววํา PBL เป็นนวัตกรรม
ทางการศึกษาท่ีสามารถนําไปใช๎ในการพัฒนาหลักสูตรและการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ หลักการที่
สําคัญคือ ผู๎สอนจะใช๎สถานการณ๑ป๓ญหาเป็นตัวกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนแสวงหาความรู๎เพื่อนํามาเป็น แนวทางแก๎ไขป๓ญหา โดยผู๎เรียนเป็น
ฝุายกําหนด ทิศทางการเรียนรู๎ของตนเอง (Self-directed learning) การสอนแบบ PBL ผู๎สอนจะต๎องนําป๓ญหามาให๎ผู๎เรียนได๎
ศึกษากํอน แล๎วจึงมอบหมายผู๎เรียนให๎ไปค๎นคว๎าความรู๎เพื่อหาทางแก๎ไขป๓ญหา ขณะที่ผู๎เรียนคิดแก๎ป๓ญหา ผู๎เรียนก็จะได๎ความรู๎ไป
ด๎วย PBL จึงเป็นยุทธศาสตร๑การสอนที่สํงเสริมให๎ผูเ๎รยีนเกิดกระบวนการคิดอยํางมีระบบ ทําให๎ผู๎เรียนได๎ความรู๎ที่เกิดจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง (Active learning)  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น และ 2) ศึกษาผลของการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต๎นในโรงเรียนขยายโอกาส 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จํานวน 37 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ รูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยการทดสอบประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น  ประเมินทักษะ
หลังกิจกรรมการเรียนรูแ๎ตํละหนํวย และประเมินทักษะหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู๎ สถิติที่ใช๎ในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  

ผลการวิจัยพบวํา 1. รูปแบบท่ีพัฒนาขึ้น ประกอบด๎วย 4 องค๑ประกอบ ได๎แกํ 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค๑                            
3) กระบวนการจัดการเรียนรู๎ เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น จากการปฏิบัติงานระหวํางครูและนักเรียน มี 5 ขั้นตอน 1. ขั้นกระตุ๎นความ สนใจ (Engagement) จากทักษะ
ที่จําเป็นในการดํารงชีวิต (Skill of living) 2. การกําหนดวัตถุประสงค๑หรือเปูาหมายการทํางาน (Objectives) 3. ขั้นเห็นคุณคํา
ของตนเองและผู๎อื่น (Value) 4) ขั้นการลงมือปฏิบัติ (Implement) 5. ขั้นการสะท๎อนผล  (Evaluation) และ 4) วัดผลประเมินผล 

2. รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น มีประสิทธิภาพ 
77.45/87.77 สูงกวําเกณฑ๑ที่กําหนด 75/75 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎, ทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต 
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Abstract 
The purpose of this research were to 1) The Development of Instructional Model for enhancing 

essential life skills for lower secondary school students 2) A Study Effects of Using Instructional Model for 
enhancing essential life skills for lower secondary school students. The sample used in the research is 
secondary school students in Nakhon Nayok primary educational service area the samples were 37. The 
method of data collection is Instructional Model for enhancing essential life skills for lower secondary school 
students. Validation of Instructional Model for enhancing essential life skills for lower secondary school 
students. The statistics used for analyzing the collected data were mean, standard deviation and percentage. 

 The results of this research were as follow: 
 1. The findings revealed that there were 4 components composed of 1) The principles of learning. 2) 
The purpose of learning. 3) Study hard. 4) Evaluation and assessment of learning.  

Learning 5 STEPs1) Engagement 2) Objectives 3) Value 4) Implement 5) Evaluation  
 2. Instructional Model for enhancing essential life skills for lower secondary school students had an 

efficiency of 77.45/87.77 which was higher than the criteria set. 
 

Keywords: The Development of Instructional Model, Skill of living. 
 
บทน า 

ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ศาสตราจารย๑นายแพทย๑วิจารณ๑ พานิช (2555, หน๎า 11-14) ได๎กลําวถึง
จุดมุํงหมายของการจัดการศึกษา 3 ยุค คือยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม และยุคความรู๎ มีความแตกตํางกันมากหากเราต๎องการ 
ให๎สังคมไทยดํารงศักดิ์ศรี และคนไทยสามารถอยูํในสังคมโลกได๎อยํางมีความสุข การศึกษาไทยต๎องก๎าวไปสูํ  เปูาหมายในสูํ “ยุค
ความรู๎” จุดท๎าทายในการจัดการศึกษาควรไปในทิศนําทางของความสุขในการทํางานอยําง มีเปูาหมายเพื่อชีวิตที่ดีลูกศิษย๑ในยุค
ความรู๎กระตุ๎นให๎ศิษย๑เรียนรูต๎ลอดชีวิต ครูจึงต๎องยึดหลัก “สอนน๎อย เรียนมาก” ด๎วยจัดกิจกรรมตําง ๆ ให๎ผู๎เรียน ครูต๎องตอบได๎วํา 
ศิษย๑ได๎เรียนอะไร และเพื่อให๎ศิษย๑ได๎อะไร การประสบผลสําเร็จได๎นั้น ครูต๎องทําอะไร ไมํทําอะไร การทําหน๎าที่ครูจึงไมํผิดทาง คือ 
ทําให๎ศิษย๑เรียนไมํสนุก หรือเรียนแบบขาดทักษะสําคัญ “ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21”(21st Century Skills) จะ
เกิดขึ้นได๎จาก“ครูต๎องไมํสอน แตํต๎องออกแบบการเรียนรู๎และอํานวยความสะดวก” ในการเรียนรู๎ให๎ศิษย๑ได๎ เรียนรู๎จากการเรียน
แบบลงมือทํา แล๎วการเรียนรู๎ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง) สาระวิชาก็มีความสําคัญ แตํไมํเพียงพอสําหรับการเรียนรู๎
เพื่อมี ชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ป๓จจุบันการเรียนรู๎สาระวิชาควรเป็นการเรียนจากการค๎นคว๎าเองของศิษย๑โดยครู  ชํวยแนะนํา 
และชํวยออกแบบกิจกรรมที่ชํวยให๎นักเรียนแตํละคนสามารถประเมินความก๎าวหน๎าของการ เรียนรู๎ของตนเองได๎ สอดคล๎องกับ สุ
ปรียา ศิริพัฒนกุลขจร (2012, หน๎า 12) ได๎ให๎ความเห็นวําการ เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู๎และเปลี่ยนแปลงวิธีคิด ให๎สอดคล๎องและ
สมดุลกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่นับวัน จะมีการเปลี่ยนอยํางรุนแรงมากขึ้น แตํการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนรู๎ และการ
เปลี่ยนแปลงวิธีคิดครั้งนี้ถือวํา เป็นเรื่องที่จะต๎องอยูํคูํกันต๎องเกื้อกูลกันจะแยกออกจากกันไมํได๎ เมื่อมีการเรียนรู๎ในศตวรรษใหมํ มี
คําที่ สําคัญที่นําสนใจคือคําวํา“Teach Less”และ“Learn More” โดยความหมายแล๎วหมายความวําการเปลี่ยน วิธีการศึกษา 
ด๎วยการเปลี่ยนแปลงเปูาหมายจาก “ความรู๎(knowledge) ไปสูํ ทักษะ (skill or practices)” คําวํา “Teacher” ที่แปลวํา “ครู” 
นั้น ถือวําเป็นคําเกําไปแล๎วนั้น จะถูกให๎ความหมายหรือคําจํากัดความเสีย ใหมํด๎วยการเปลี่ยนมาเป็นเพียง “Facilitator” โดยระบุ
หน๎าที่หรือคําจํากัดความวําเป็น “ผู๎อํานวยการเรียนรู๎ (Coach) หรือ ผู๎ช้ีแนะ” ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษาหรือการ
เรียนรู๎ที่มี“ครู” เป็นหลัก ไปเป็น “นักเรียน” เป็นหลัก ดังนั้นการเรียนรู๎จึงจะต๎องเรียนให๎เลยจากเนื้อหา หลายสํวนก็ไมํจําเป็นต๎อง
สอนผู๎เรียน ซึ่งผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎ได๎เอง แตํต๎องสร๎าง “ทักษะและเจตคติ” กับตัวของผู๎เรียนขึ้นมาให๎ได๎ การเรียนรู๎ใน ศตวรรษที่ 
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21 จึงเป็นการเรียนรู๎รํวมกันมากกวําการเรียนรู๎แบบตัวใครตัวมัน ( Individual Learning) เพราะ การเรียนรู๎ในแบบใหมํต๎องเป็น
การเรียนรู๎ที่แบํงป๓นกัน ชํวยเหลือเกื้อกูลกัน การเรียนในป๓จจุบันควรให๎ผู๎เรียนได๎ ฝึกปฏิบัติพร๎อมเรียนทฤษฎีไปพร๎อมๆ กันไมํใชํ
แยกสํวนกันเรียน ห๎องเรียนในศตวรรษที่ 21 ควรเปลี่ยนจาก ห๎องเรียนธรรมดา (Class Room) เป็นสตูดิโอ (Studio) เป็นที่ทํางาน
เป็นกลุํมๆ ซึ่ง หมายความวําการเรียนจะ เปลี่ยนจาก Lecture Based เป็น Project Based เป็นการเปลี่ยนผู๎เรียนจาก “กรรม” 
จากเดิมเป็นผู๎เรียน เป็น “ประธาน” และเป็น “กริยา” ด๎วยพร๎อมกัน คือเป็นผู๎ลงมือทําโครงงาน (project)   

หลักการสอนที่สามารถนํามาใช๎สอนการพัฒนาทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ได๎แกํ  การเรียน
การสอนที่เน๎นการกระทํา (Learning by doing) เป็นการสอนขั้นพื้นฐานท่ีใช๎พัฒนากระบวนการเรียนรู๎ที่ดงึความสนใจผูเ๎รยีนมาใน
รูปของการเรียนท่ีเรียกวํา Active learning โดยที่ผู๎เรียนจะเกิดการเรียนรู๎จากการลงมือทําด๎วยความสามารถของตนเอง การเรียน
การสอนที่เน๎นการกระทําจะกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนได๎เกิดการพัฒนาลักษณะนิสัยที่สําคัญและจําเป็นตํอการสร๎างทักษะชีวิตเพื่อการ
พัฒนาตํอไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ เชํน การรู๎จักตนเอง การรู๎จักการทํางานเป็นทีม ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ เป็นต๎น,  หลักการ
สอนเชิงประสบการณ๑ (Experiential learning) เป็นการเรียนรู๎ที่มีจุดประสงค๑ให๎ผูเ๎รยีนสร๎างความรู๎จักจากประสบการณ๑เดิม อาศัย
ประสบการณ๑เดิมของผู๎เรียนทําให๎เกิดการเรียนรู๎ในสิ่งใหมํที่ท๎าทายอยํางตํอเนื่อง เป็นการเรียนรู๎เชิงรุก (Active learning) คือ 
ผู๎เรียนต๎องทํากิจกรรมตลอดเวลามีปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับผู๎สอนและผู๎เรียนกับผู๎เรียน ทําให๎เกิดการขยายองค๑ความรู๎ที่ผู๎เรียน
ทําให๎เกิดการขยายองค๑ความรู๎ของผู๎เรียนทุกคนกว๎างขวางขึ้น เป็นการเรียนที่อาศัยการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย เชํน การพูด 
อําน เขียน ดู ที่ทําให๎งํายตํอการแลกเปลี่ยนความรู๎และการนําไปวิ เคราะห๑วิจัย, การจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นบูรณาการ 
(Integrated learning) เป็นการนําเอาสาระการเรียนรู๎ตํางๆ มาสัมพันธ๑ เช่ือมโยง ผสมกลมกลืนจนกลายเป็นเรื่องเดียวกัน ผู๎เรียน
จะเกิดความรู๎ความเข๎าใจในลักษณะที่เป็นองค๑รวม และสามารถนําความรู๎ความเข๎าใจประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ (ชบา พันธุ๑
ศักดิ์, 2550) 

จากความสําคัญและความจําเป็นดังกลําว ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่
จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต๎น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยกรอบแนวคิดการวิจัยและ
พัฒนา (Research and Development) พัฒนาตามหลักแนวคิดการช้ีแนะการสอน (Instruction Coaching) พร๎อมกับการ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น  ซึ่งผู๎วิจัยได๎แบํง
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออกเป็น 2 ระยะ ดังนี ้
  

1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 
2. ศึกษาผลของการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต๎น 
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ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

ระยะที่ 1 การสร๎างรูปแบบการจัดการเรยีนรู๎เพื่อเสรมิสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น 

ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อสร๎างรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยการนําสารสนเทศที่ได๎จากขั้นตอนที่ 2 มาประกอบสําหรับใช๎ในการยกรํางรูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1.1 ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ผู๎เช่ียวชาญด๎านการจัดการเรียนรู๎ ด๎านการประเมินทางการศึกษา และด๎านที่เกี่ยวข๎องกับ

การจัดการเรียนการสอน 
กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎เช่ียวชาญด๎านการจัดการเรียนรู๎ ด๎านการประเมินทางการศึกษา และด๎านที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียน

การสอน จํานวน 7 คน ซึ่งได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
1.2 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ เอกสารประกอบการสนทนากลุํม ที่ประกอบด๎วย 1) (รําง) รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อ

เสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 2) แบบประเมินเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เป็นไปได๎ในการนําไปปฏิบัติของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ฯ และ 3) สํวนบันทึกผลการสนทนากลุํม เป็นแบบบันทึกข๎อคิดเห็น 
ข๎อเสนอแนะ ตลอดจนข๎อวิพากษ๑ของผู๎เช่ียวบาญที่มีตํอ (รําง) รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยมีสร๎างและการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี ้

1.2.1 (รําง) รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 
1.2.1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนรู๎การและสร๎างรูปแบบการจัดการ

เรียนรู๎หรือชุดการเรียนรู๎ พร๎อมทั้งการนําสารสนเทศที่ได๎จากขั้นตอนที่ 2 มาประกอบสําหรับใช๎ในการยกรํางรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อ
เสริมสร๎างทักษะทีจ่ําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 

1.2.1.2 กําหนดองค๑ประกอบรูปแบบการการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ได๎แกํ 

ระยะที่ 1 พัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู๎
เพื่อเสรมิสร๎างทักษะที่จําเป็นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น จากการสนทนากลุมํโดย
ผู๎ทรงคุณวุฒิ)Focus Group ( 

 

รูปแบบการจดัการเรียนรู๎เพื่อ
เสรมิสร๎างทักษะที่จําเป็นในการ
ดํารงชีวิตชีวิตสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น ระยะที่ 2 ศึกษาผลการใช๎รูปแบบการ

จัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็น
ในการดํารงชีวิตชีวิตสาํหรับนักเรยีนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น 
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(1) รูปแบบการการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น ประกอบด๎วย 4 องค๑ประกอบ ได๎แกํ 1) หลักการของรูปแบบการสอน 2) วัตถุประสงค๑ของรูปแบบการสอน 3) 
กระบวนการจัดการเรียนรู๎ เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น จากการปฏิบัติงานระหวํางครูและนักเรียน มี 5 ขั้นตอน 1. ขั้นกระตุ๎นความสนใจ (Engagement) จากทักษะ
ชีวิต (Life skills) 2. การกําหนดวัตถุประสงค๑หรือเปูาหมายการทํางาน (Objectives) 3. ขั้นเห็นคุณคําของตนเองและผู๎อื่น 
(Value) 4) ขั้นการลงมือปฏิบัติ (Implement) 5. ขั้นการสะท๎อนผล  (Evaluation) และ 4) การวัดผลประเมินผล 

(2) คูํมือผู๎สอน สําหรับการใช๎รูปแบบการการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ประกอบด๎วยรายละเอียดเกี่ยวกับคําแนะนําการใช๎รูปแบบการการจัดการเรียนรู๎ คําแนะนํา
การดําเนินการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เฉลยใบงาน แบบประเมินกํอน-หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และแบบ
ประเมินท๎ายกิจกรรมแตํละหนํวยพร๎อมเฉลย 

1.2.1.3 นําองค๑ประกอบรูปแบบการการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น (ฉบับรําง) ที่กําหนดขึ้นให๎กรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต๎อง ครบถ๎วนและความเหมาะสม 
และปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ 

1.2.1.4 จัดทํารูปแบบการการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น (ฉบับรําง) 

1.2.1.5 นํารูปแบบการการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น (ฉบับรําง) ให๎กรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต๎อง ครบถ๎วนและความชัดเจน ด๎านเนื้อหา สํวนประกอบ
ตําง ๆ และความเหมาะสมของภาษาที่ใช๎ และปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ 

1.2.2 แบบประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการการจัดการเรียนรู๎ ด๎านความเหมาะสม ความเป็นไปได๎ในการ
นําไปปฏิบัติ ความมีประโยชน๑ และความถูกต๎องของรํางรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 

1.2.2.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเกณฑ๑มาตรฐานที่เกี่ยวข๎องกับความเหมาะสมและความเป็นไปได๎ของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ฯ 

1.2.2.2 สร๎างแบบประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการการจัดการเรียนรู๎ ด๎านความเหมาะสม ความ
เป็นไปได๎ในการนําไปปฏิบัติ ความมีประโยชน๑ และความถูกต๎อง โดยการสร๎างข๎อคําถามในการประเมิน แบบปลายปิดชนิดมาตราสํวน
ประมาณคํา 5 ระดับ โดยมีความหมายระดับคะแนน ดังนี้ 

5   หมายถึง  มากที่สุด 
4  หมายถึง  มาก 
3  หมายถึง  ปานกลาง 
2  หมายถึง  น๎อย 
1  หมายถึง  น๎อยที่สุด 
1.2.2.3 นําแบบประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการการจัดการเรียนรู๎ ด๎านความเหมาะสม ความเป็นไป

ได๎ในการนําไปปฏิบัติ ความมีประโยชน๑ และความถูกต๎อง ให๎กรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต๎อง ครบถ๎วนและความชัดเจน 
ด๎านเนื้อหา สํวนประกอบตําง ๆ และความเหมาะสมของภาษาที่ใช๎ และปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ. 

1.2.2.4 จัดพิมพ๑เอกสารประกอบการสนทนากลุํม เพื่อใช๎เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
1.3 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
ในขั้นตอนนี้ ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนี ้

1.3.1 ผู๎วิจัยประสานผู๎เช่ียวชาญ เพื่อขอความอนุเคราะห๑เป็นผู๎เช่ียวชาญในการสนทนากลุํม โดยใช๎วิธีการประสาน
ด๎วยการติดตํอทางโทรศัพท๑ จดหมายอิเล็กทรอนิคส๑ หรือการเข๎าพบด๎วยตนเอง 
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1.3.2 เมื่อผู๎เช่ียวชาญตอบรับการเป็นผู๎ทรงคุณวุฒิในการเข๎ารํวมสนทนากลุํมแล๎ว ผู๎วิจัยทําหนังสือขอความรํวมมือ
จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ๑ ในพระบรมราชูปถัมภ๑ ออกหนังสือถึงผู๎เชี่ยวชาญ 

1.3.3 ผู๎วิจัยสํงหนังสือขอความอนุเคราะห๑ และเอกสารประกอบการสนทนากลุํมให๎ผู๎เช่ียวชาญ เพื่อให๎ผู๎เช่ียวชาญ
พิจารณากํอนการเข๎ารํวมการสนทนากลุํม 

1.3.4 ดําเนินการสนทนากลุํม และบันทึกข๎อมูลการสนทนากลุํม ตามวันและเวลาที่กําหนด 
1.4 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 

1.4.1 การวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) ในสํวนของการผลการสนทนากลุํมในประเด็นข๎อสนทนา ข๎อคิดเห็น 
ข๎อเสนอแนะ ตลอดจนข๎อวิพากษ๑ของผู๎เช่ียวชาญที่มีตํอ (รําง) รูปแบบการการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการ
ดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 

1.4.2 การวิเคราะห๑คุณภาพของรูปแบบการการจัดการเรียนรู๎ ด๎านความเหมาะสม ความเป็นไปได๎ในการนําไปฏิบัติ 
ความมีประโยชน๑ และความถูกต๎อง โดยใช๎เกณฑ๑จุดกึ่งกลาง (Midpoint) (บุญชม ศรีสะอาด, 2538: 103) ดังนี ้

คํามัธยฐาน 4.51-5.00  หมายถึง   มีคุณภาพมากที่สุด 
คํามัธยฐาน 3.51-4.50 หมายถึง   มีคุณภาพมาก 
คํามัธยฐาน 2.51-3.50  หมายถึง   มีคุณภาพปานกลาง 
คํามัธยฐาน 1.51-2.50  หมายถึง   มีคุณภาพน๎อย 
คํามัธยฐาน 1.00-1.50  หมายถึง   มีคุณภาพน๎อยที่สุด 

ระยะที่ 2 การศึกษาผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น  

ในขั้นตอนนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น โดยการทดสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นใน
การดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ผู๎วิจัยได๎นําสารสนเทศที่ได๎จากระยะที่ 3 ได๎แกํ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อ
เสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ที่ได๎สร๎างขึ้นและได๎ปรับปรุงแล๎วหลังการ
ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได๎ในการนําไปปฏิบัติโดยผู๎เชี่ยวชาญ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

2.1 การดําเนินการทดลองใช๎ 
2.1.1 การทดลองใช๎ครั้งท่ี 1 แบบรายบุคคล (One by One Tryout) ในการทดลองใช๎ใน 

ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ตามเกณฑ๑ประสิทธิภาพที่กําหนด คือ E1/E2 =  75/75 โดยทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎นในโรงเรียนขยายโอกาส ตัวแทนของกลุํมตัวอยําง จํานวน 3 คน ซึ่งได๎มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
และสมัครใจ เพื่อทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต ผู๎วิจัยรํวมกับครูประจําช้ันเรียน
ดําเนินการประเมินทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนกํอนการจัดกิจกรรม 

การเรียนรู๎ ประเมินทักษะหลังกิจกรรมการเรียนรู๎แตํละหนํวย และประเมินทักษะหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยผู๎วิจัยสังเกตพฤติกรรมระหวํางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยํางใกล๎ชิด พิจารณาความเหมาะสม 
ความชัดเจนของภาษาและขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ นําคะแนนท่ีได๎ไปคํานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 75/75 เพื่อการ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ให๎เหมาะสมยิ่งขึ้น 

  2.1.2 การทดลองใช๎ครั้งที่ 2 แบบกลุํมยํอย (Small Group Tryout)  ในการทดลองใช๎ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑
เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น ตามเกณฑ๑ประสิทธิภาพที่กําหนด คือ E1/E2 =  75/75 โดยทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นในโรงเรียนขยาย
โอกาส ตัวแทนของกลุํมตัวอยําง จํานวน 6 คน ซึ่งได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และสมัครใจ เพื่อ
ทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต ผู๎วิจัยรํวมกับครูประจําช้ันเรียนดําเนินการ
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ประเมินทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนกํอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ประเมินทักษะหลังกิจกรรมการเรียนรู๎แตํละ
หนํวย และประเมินทักษะหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนรู๎ เชํนเดียวกับการทดลองครั้งที่ 1 พิจารณา
ความเหมาะสมชัดเจนของภาษาและรายละเอียดของกิจกรรมการเรียนรู๎อีกครั้ง นําคะแนนที่ ได๎ไปคํานวณหาประสิทธิภาพตาม
เกณฑ๑ 75/75 และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ให๎มีความสมบูรณ๑ 

2.1.3 การทดลองใช๎ครั้งที่ 3 แบบภาคสนาม (Small Group Tryout)  ในการทดลองใช๎ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑
เพื่อหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จํา เป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น ตามเกณฑ๑ประสิทธิภาพที่กําหนด คือ E1/E2 =  75/75 โดยทดลองกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นในโรงเรียนขยาย
โอกาส ที่เป็นกลุํมตัวอยําง จํานวน 37 คน ซึ่งได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู๎วิจัยรํวมกับครูประจําช้ัน
เรียนดําเนินการตามกระบวนการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างขึ้น ตั้งแตํการประเมินทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนกํอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ ประเมินทักษะหลังกิจกรรมการเรียนรู๎แตํละหนํวย และประเมินทักษะหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เมื่อสิ้นสุด
กิจกรรมการเรียนรู๎ เชํนเดียวกับการทดลองครั้งที่ 1 และ 2 นําคะแนนที่ได๎ไปคํานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 75/75 และ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ให๎มีความสมบูรณ๑ยิ่งข้ึน 

2.2 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ได๎แกํ แบบประเมินทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ตอนต๎น โดยมีสร๎างและการพัฒนาเครื่องมือ ดังนี ้
รํางแบบประเมินทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาตอนต๎น กํอน-หลังการเรียนรู๎ และท๎าย

กิจกรรมการเรียนรู๎ในแตลํะหนํวยเรียนรู๎ โดยกําหนดประเด็น 
การประเมินและอัตราสํวนคะแนนของประเด็นประเมินในหนํวยการเรียนรู๎ ที่มีการฝึกปฏิบัติ ดังตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่ 2.1 แสดงประเด็นการประเมินและอัตราสํวนคะแนนของประเด็นประเมินทักษะ 

ที ่ ประเด็นประเมิน คะแนน 
1 ทักษะการเรียนรู๎ด๎านนวัตกรรม 16 
2 ทักษะการใช๎เทคโนโลยี 12 
3 ทักษะการทํามาหาเลี้ยงชีพ 16 
 คะแนนเต็ม 44 

 
2.2.1 นําแบบประเมินทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรบันักเรยีนช้ันมัธยมศกึษาตอนต๎นที่สร๎างขึ้น ให๎กรรมการ

ที่ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสม ตรวจสอบความถูกต๎อง ครบถ๎วนและปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะ 
2.2.2 นําแบบประเมินทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นที่สร๎างขึ้นให๎

ผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 7 คน พิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑เชิงพฤติกรรม 
2.2.3 ปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญ 
2.2.4 นําแบบประเมินทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นไปใช๎กับกลุํมตัวอยําง

ในการทดลองใช๎ เพื่อเก็บข๎อมูลและทําการวิเคราะห๑ตํอไป 
2.3 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
ในขั้นตอนนี้ ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนี ้

2.3.1 ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลในแตํละครั้งของการทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการ
ดํารงชีวิต เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สร๎างขึ้น ในลักษณะเดียวกัน คือ 
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2.3.1.1 ผู๎วิจัยรํวมกับครูประจําช้ันเรียนของกลุํมตัวอยําง ประชุมรํวมกันประเมินทักษะที่จําเป็นในการ
ดํารงชีวิตของกลุํมตัวอยํางที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ กํอนการทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ โดยการพิจารณา
ตรวจสอบจากผลการเรียนรู๎และสมุดบันทึกพฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียนท่ีผํานมา 

2.3.1.2 ผู๎วิจัยรํวมกับครูประจําช้ันเรียนดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามรูปแบบการ 
จัดการเรียนรู๎ รํวมสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู๎ รํวมตรวจสอบผลการเรียนรู๎ และรํวมประเมินทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในแตํละหนํวย 

2.3.1.3 1 ผู๎วิจัยรํวมกับครูประจําชั้นเรียนของกลุํมตัวอยําง ประชุมรํวมกันประเมิน 
ทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของกลุํมตัวอยํางที่เข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามรูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎ที่สร๎างขึ้นสิ้นสุดลงแล๎ว 1 สัปดาห๑ 

2.3.2 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นใน 
การดํารงชีวิต เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 2 เดือน โดยครั้งที่ 1 การทดลองใช๎แบบรายบุคคล ระยะเวลา 2 สัปดาห๑ ครั้งที่ 2 การทดลอง
ใช๎แบบกลุํม ระยะเวลา 2 สัปดาห๑ และ ครั้งที่ 3 การทดลองใช๎ภาคสนาม ระยะเวลา 1 เดือน 

2.3.3 ในแตํละกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ผู๎วิจัยรํวมกับครูประจําชั้นเรียน 
ดําเนินการตามรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 
ประกอบด๎วย 5 ขั้นตอน ได๎แก ํ

2.3.3.1 ขั้นกระตุ๎นความสนใจ (Engagement) จากทักษะชีวิต (Life skills) เป็นขั้นการกระตุ๎นด๎วยสื่อเสียง สื่อ
สายตา สื่อประกอบให๎เกิดความต๎องการเรียนรู๎ เป็นขั้นการเตรียมการกํอนการเรียนรู๎เพื่อสร๎างความไว๎วางใจและสัมพันธภาพที่ดี
ระหวํางผู๎สอน และผู๎เรียน รํวมกันวางแผนและกําหนดเปูาหมายของการเรียนรู๎แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจุดประสงค๑ การ
จัดการเรียนรู๎เทคนิควิธีการเรียนใหมํ ๆ อภิปราย ตัดสินใจรํวมกันสร๎างทางเลือก และปฏิบัติการ โดยใช๎สื่อเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น 

2.3.3.2 การกําหนดวัตถุประสงค๑หรือเปูาหมายการทํางาน (Objectives) เป็นขั้นตอนการดําเนินการตาม
แผนการจัดการเรียนรู๎ โดยผู๎เรียนเป็นผู๎ค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง ครูเป็นผู๎ช้ีแนะเป็นผู๎สังเกตพฤติกรรม และบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน บันทึกการเรียนรู๎ของผู๎เรียนและรํวมกันสะท๎อนผลภายหลังจากผู๎เรียนเรียนรู๎เสร็จสิ้นทันที เพื่อวางแผนการเรียนรู๎หรือ
แก๎ไขป๓ญหาที่พบเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู๎โดยครูผู๎ช้ีแนะใช๎วิธีการตั้งคําถามและสร๎างความเข๎าใจในการปรับปรุงวิธีการเรียนรู๎
เพื่อพัฒนาทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต 

2.3.3.3 ขั้นเห็นคุณคําของตนเองและผู๎อื่น (Value) เป็นขั้นตอนการปลูกฝ๓งจิตลักษณะและทักษะในการคิด 
การจินตนาการถึงสิ่งที่ตนเองจะทําเพื่อพัฒนาทักษะของตนเอง 

2.3.3.4 ขั้นการลงมือปฏิบัติ ( Implement) เป็นขั้นตอนดําเนินกิจกรรมเน๎นกระบวนการกลุํม (Group 
process)  

2.3.3.5 ขั้นการสะท๎อนผล  (Evaluation) เป็นการรวมกลุํมภายหลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการทบทวนระหวํางครู 
และผู๎เรียนเพื่อรํวมกันสะท๎อนผลการเรียนรู๎ และแลกเปลี่ยนมุมมองจากการสะท๎อนผล กับครูและนักเรียนระหวํางการปฏิบัติงาน 
Reflection in Action แล๎วนักเรียนนําความรู๎ที่ได๎ไปพัฒนาทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต 

2.4 การวิเคราะห๑ข๎อมูล 
การวิเคราะห๑ข๎อมูลผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรยีนรู๎เพื่อเสรมิสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น เพื่อสรุปประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้น ผู๎วิจัยดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังนี้  
2.4.1 ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ตามเกณฑ๑ประสิทธิภาพที่กําหนด คือ E1/E2 = 75/75 
 2.4.2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ กับ
เกณฑ๑ที่กําหนด คือ ร๎อยละ 75 โดยใช๎การทดสอบทีแบบกลุํมเดียว (One Sample  t – test) เพื่อทดสอบความมีนัยสาํคัญทาง



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 486 
 

สถิติของความแตกตํางของคําเฉลีย่ของคะแนนทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตกับเกณฑ๑ที่กําหนด  ด๎วยโปรแกรมการวเิคราะห๑
ข๎อมูลทางสังคมศาสตร๑ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น เพื่อสรุปประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้น ผู๎วิจัยดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังนี้  

1. ตรวจสอบประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ตามเกณฑ๑ประสิทธิภาพที่กําหนด คือ E1/E2 = 75/75 

2. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนท่ีเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ กับเกณฑ๑ที่
กําหนด คือ ร๎อยละ 75 โดยใช๎การทดสอบทีแบบกลุํมเดียว (One Sample  t – test) เพื่อทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติของความ
แตกตํางของคําเฉลี่ยของคะแนนทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตกับเกณฑ๑ที่กําหนด  ด๎วยโปรแกรมการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสังคมศาสตร๑ 
 
ผลการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อสร๎างรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น และ 2) เพื่อศึกษาผลของการใช๎
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ผู๎วิจัยนําเสนอผลการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล แบํงออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ผลการสร๎างรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น ได๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย 4 องค๑ประกอบ ได๎แกํ 1) หลักการของรูปแบบการสอน 2) วัตถุประสงค๑ของรูปแบบ
การสอน 3) กระบวนการจัดการเรียนรู๎ เป็นขัน้ตอนการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น จากการปฏิบัติงานระหวํางครูและนักเรียน มี 5 ขั้นตอน 1. ขั้นกระตุ๎นความสนใจ (Engagement) จากทักษะที่
จําเป็นในการดํารงชีวิต (Skill of living) 2. การกําหนดวัตถุประสงค๑หรือเปูาหมายการทํางาน (Objectives) 3. ขั้นเห็นคุณคําของ
ตนเองและผู๎อื่น (Value) 4) ข้ันการลงมือปฏิบัติ (Implement) 5. ขั้นการสะท๎อนผล  (Evaluation) และ 4) การวัดผลประเมินผล  
 ผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น พบวํา คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่สร๎างขึ้นวํามีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐานการประเมินโดยรวมทุกด๎านใน
ระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ย 4.48 และเมื่อพิจารณาตามรายการเกณฑ๑คุณภาพการประเมินในแตํละด๎าน พบวํา รูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎ฯ มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีความมีประโยชน๑ มีความเป็นไปได๎ในการนําไปปฏิบัติจริง และมีความถูกต๎อง ใน
ระดับมาก โดยด๎านความเหมาะสม มีคําเฉลี่ย 4.51 ด๎านความถูกต๎อง มีคําเฉลี่ย 4.48 ด๎านความมีประโยชน๑ มีคําเฉลี่ย 4.47 และ
ด๎านความเป็นไปได๎ในการนําไปปฏิบัติ มีคําเฉลี่ย 4.46 ตามลําดับ 
 ระยะที่ 2 ผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น 

สําหรับระยะที่ 4 นี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น มีรายละเอียดผลการวิจัย จําแนกเป็น 3 สํวนยํอย ดังนี้  

1) ผลการหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ฯ ตามเกณฑ๑ประสิทธิภาพ คือ E1/E2  =  75/75 
ครั้งท่ี 1 ศึกษาผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ฯ โดยการทดลองแบบเดี่ยว จํานวน 3 คน ทดลองจัดการเรียนรู๎เพื่อ

เสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ผลการหาประสิทธิภาพ พบวํา นักเรียนช้ันมัธยม
ตอนต๎นที่รับการการจัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น มีทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต หลังการเรียนรู๎ เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 39.39  เป็นร๎อยละ 62.11 คือเพิ่มขึ้นถึง
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ร๎อยละ 22.72 สํวนคะแนนการประเมินท๎ายกิจกรรมรายหนํวย ได๎คะแนนรวมร๎อยละ 59.09 ซึ่งทําให๎ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ไมํถึงเกณฑ๑ประสิทธิภาพที่กําหนด คือ E1/E2  ได๎เทํากับ  59.09/62.11  ไมํถึงเกณฑ๑ 75/75 ซึ่งในการทดลองใช๎
รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในครั้งท่ี 1 นี้ นักเรียนช้ันมัธยมตอนต๎นกลุํมทดลองไมํได๎รับการจัดการเรียนรู๎
ไปตามกระบวนการอยํางเต็มรูปแบบ ต๎องใช๎เวลาในการช้ีแจง ทําความเข๎าใจกับคําช้ีแจง เนื้อหาสาระในใบงาน ใบความรู๎ และ
เอกสารประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม ทําให๎กระทบกับเวลาในการดําเนินกิจกรรม การทําใบงาน การศึกษาใบคว ามรู๎ และตอบแบบ
ประเมินตําง ๆ ทําให๎การทํากิจกรรมในรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ไมํครบถ๎วนสมบูรณ๑ทุกกิจกรรมและไมํเป็นไปตามกําหนดเวลา 
นอกจากน้ี การทําใบงานซึ่งต๎องใช๎การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับกลุํม ให๎เกิดการรํวมคิดรํวมทํา เพื่อตอบคําถามตามประเด็นในใบงาน ก็
ไมํสามารถดําเนินการตามกําหนดได๎ เนื่องจากมีผู๎เข๎ารํวมการจัดการเรียนรู๎เพียง 3 คน แตํการทํากิจกรรมในรูปแบบการจัดการ
เรียนรู๎สามารถทําให๎ผู๎เข๎ารํวมการจัดการเรียนรู๎มีทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตมากขึ้นกวํากํอนการเข๎ารํวมกิจกรรมการเรียนรู๎ 

ครั้งที่ 2 ศึกษาผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ฯ โดยการทดลองแบบกลุํมเล็ก จํานวน 6 คน ทดลองจัดการเรียนรู๎เพื่อ
เสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ผลการหาประสิทธิภาพ พบวํา นักเรียนช้ันมัธยม
ตอนต๎นที่รับการการจัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น มีทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต หลังการเรียนรู๎ เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 49.25 เป็นร๎อยละ 66.66  คือเพิ่มขึ้นถึง
ร๎อยละ 17.41 สํวนคะแนนการประเมินท๎ายกิจกรรมรายหนํวย ได๎คะแนนรวมร๎อยละ 63.64 ซึ่งทําให๎ประสิทธิภาพของรูปแบบการ
จัดการเรียนรู๎ไมํถึงเกณฑ๑ประสิทธิภาพที่กําหนด คือ E1/E2 ได๎เทํากับ  63.64/66.66  ไมํถึงเกณฑ๑ 75/75 ซึ่งในการทดลองใช๎รูปแบบ
การจัดการเรียนรู๎เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพในครั้งที่ 2 นี้รูปแบบการจัดการเรียนรู๎มีประสิทธิภาพมากกวําการทดลองในครั้งที่ 1 

ครั้งท่ี 3 ศึกษาผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ฯ โดยการทดลองแบบกลุํมเล็ก จํานวน 37 คน ทดลองจัดการเรียนรู๎
เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น  ผลการหาประสิทธิภาพ พบวํา นักเรียนช้ัน
มัธยมตอนต๎นที่รับการการจัดการเรียนรู๎ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น มีทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตเพิ่มขึ้น หลังการเรียนรู๎ เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 49.02 เป็นคําเฉลี่ยร๎อยละ 
87.77  คือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 38.75 สํวนการประเมินท๎ายกิจกรรมรายหนํวย ได๎คะแนนรวมเฉลี่ยร๎อยละ 77.45 ซึ่งทําให๎ประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐาน 75/75 ที่กําหนด คือ E1/E2  ได๎เทํากับ  77.45/87.77 ซึ่งคําเฉลี่ยร๎อยละ
ของคะแนนการประเมินท๎ายกิจกรรมรายหนํวย คือประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) สูงกวําเกณฑ๑ประสิทธิภาพที่กําหนด
มากกวํา 2.5% ถือวําเป็นการยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ในระดับสูงกวําเกณฑ๑ สํวนคําเฉลี่ยร๎อยละของ
คะแนนการทดสอบหลังการเรียนรู๎ คือ ประสิทธิภาพของผลลัพธ๑ (E2) สูงกวําเกณฑ๑ประสิทธิภาพที่กําหนดมากกวํา 2.5% ถือวํา
เป็นการยอมรับประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ในระดับสูงกวําเกณฑ๑ 

2) ผลการประเมินผลการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น โดยการเปรียบเทียบคะแนนกํอนและหลังการเรียนรู๎ พบวํา ผลการเปรียบเทียบทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต
ของนักเรียนช้ันมัธยมตอนต๎น กํอนและหลังการเรียนรู๎ มีคะแนนเฉลี่ย เทํากับ 21.57 คะแนน และ 38.62 คะแนน ตามลําดับ และ
เมื่อเปรียบเทียบระหวํางคะแนนกํอนและหลังการเรียนรู๎ พบวํา คะแนนหลังการเรียนรู๎โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎าง
ทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต สูงกวํากํอนการเรียนรู๎ อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการสร๎างรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต๎น ได๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย 4 องค๑ประกอบ ได๎แกํ 1) หลักการของรูปแบบการสอน 2) วัตถุประสงค๑ของรูปแบบ
การสอน 3) กระบวนการจัดการเรียนรู๎ เป็นขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น จากการปฏิบัติงานระหวํางครูและนักเรียน มี 5 ขั้นตอน 1. ขั้นกระตุ๎นความสนใจ (Engagement) จากทักษะที่
จําเป็นในการดํารงชีวิต (Skill of living) 2. การกําหนดวัตถุประสงค๑หรือเปูาหมายการทํางาน (Objectives) 3. ขั้นเห็นคุณคําของ
ตนเองและผู๎อื่น (Value) 4) ข้ันการลงมือปฏิบัติ (Implement) 5. ขั้นการสะท๎อนผล  (Evaluation) และ 4) การวัดผลประเมินผล 
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ทั้งหมดที่กลําวมาสอดคล๎องกับ Joyce and Weil (1996: 11-25) ที่กลําววํา การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ควร
ต๎องมีปรัชญาและทฤษฎีรองรับ เชํน ทฤษฎีด๎านจิตวิทยาการเรียนรู๎ กํอนที่จะมีการนํารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้นไปใช๎
ควรต๎องมีการวิจัย เพื่อเป็นการทดสอบทฤษฎี รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบ และนําข๎อค๎นพบมาปรับปรุงแก๎ไข เพื่อ
เป็นหลักประกันที่เช่ือถือได๎วํารูปแบบนั้นใช๎ได๎สะดวก และได๎ผลดีในสถานการณ๑จริง  และKeeves (1997) (อ๎างถึงใน ทิศนา แขม
มณี, 2553) กลําววํา รูปแบบไมํใชํทฤษฎี รูปแบบโดยทั่วไปจะต๎องมีองค๑ประกอบที่สําคัญ คือ 1) นําไปสูํการทํางาน (Prediction) 
ผลที่ตามมาสามารถพิสูจน๑และตรวจสอบได๎ กลําวคือ สามารถนําไปสร๎างเครื่องมือเพื่อไปพิสูจน๑ตรวจสอบได๎ สอดคล๎องกับ(Joycc 
& Weil, 1992) ที่กลําววํา แบบหรือแผนของการสอนแสดงถึงความสัมพันธ๑ระหวํางองค๑ประกอบตําง ๆ ที่จะใช๎ในการจัดกระทํา 
เพื่อให๎เกิดผลแกํผู๎เรียนตามจุดมุํงหมายของการสอนนั้น  เป็นแนวทางหรือชุดของยุทธศาสตร๑ที่เป็นพื้นฐานของวิธีสอนครู รูปแบบ
การสอนหมายถึงแผนเชิงปฏิบัติตามแนวคิดของทฤษฎีการเรียนรู๎ซึ่งแสดงระหวํางความสัมพันธ๑ขององค๑ประกอบตําง ๆ ที่ใช๎ในการ
จัดกระทําเพื่อให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการเรียนรู๎เนื้อหารายวิชาตําง ๆ ตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎ 

รูปแบบการสอนที่มีการนํามาใช๎ในการศึกษาระดับตําง ๆ และใช๎เป็นพื้นฐานในการคิดค๎นพัฒนารูปแบบการสอน ได๎แกํ 
รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Joyce & Weil,1996 (อ๎างถึงใน สมพงษ๑ สิงหะพล, 2543) ที่กลําววํา รูปแบบการสอนเป็นการ
อธิบายถึงการจัดสิ่งแวดล๎อมทางการเรียนรู๎ผลการใช๎รูปแบบการสอนที่สําคัญ คือ การเพิ่มความสามารถในการเรียนรู๎ ทําให๎ผู๎เรียน
เกิดการเรียนรู๎และสามารถค๎นหาความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง รูปแบบการสอนพัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู๎ โดยมีองค๑ประกอบที่สําคัญ 
คือ เปูาหมาย ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ระบบทางสังคม หลักการตอบสนองและระบบการสนับสนุน 

2. ผลการศึกษาผลของการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตสําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น กํอนและหลังเรียนด๎วยรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่พัฒนาขึ้น โดยการเปรียบเทียบคะแนนกํอนและหลังการเรียนรู๎ 
พบวํา ผลการเปรียบเทียบทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิตของนักเรียนช้ันมัธยมตอนต๎น กํอนและหลังการเรียนรู๎ มีคะแนนเฉลี่ย 
เทํากับ 21.57 คะแนน และ 38.62 คะแนน ตามลําดับ และเมื่อเปรียบเทียบระหวํางคะแนนกํอนและหลังการเรียนรู๎ พบวํา 
คะแนนหลังการเรียนรู๎โดยรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างทักษะที่จําเป็นในการดํารงชีวิต สูงกวํากํอนการเรียนรู๎  

สอดคล๎องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช (2551: 5,21) มีจุดมุํงหมายมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคน
ดีมีป๓ญญามีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู๎อันเป็นสากล และมี
ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ป๓ญหาการใช๎เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต ให๎สถานศึกษาจัดระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนต๎น  ท่ีมุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎สํารวจความถนัด และความสนใจของตนเองสํงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสํวนตนมีทักษะ
ในการคิดอยํางมีวิจารณญาณ คิดสร๎างสรรค๑ และคิดแก๎ป๓ญหา มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีทักษะการใช๎เทคโนโลยี เพื่อเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎ มีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความสมดุลทั้งด๎านความรู๎ความคิดความดีงาม และมีความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทยตลอดจนใช๎เป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) สร๎างแผนการเรียนรู๎โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา วิชางานบริการซํอม
เครื่องใช๎ไฟฟูา  สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 2) ศึกษาทักษะการปฏิบัติงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู๎
แบบซิปปา และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา กลุํมตัวอยํางคือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาไฟฟูากําลัง แผนกวิชาชํางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ๑ จํานวน 1 
ห๎องเรียน โดยการเลือกแบบแบํงกลุํม (Cluster Sampling) จํานวน 21 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยประกอบด๎วย แผนการจัดการ
เรียนรู๎รูปแบบซิปปา 4 แผน จํานวน 16 ช่ัวโมง แบบทดสอบวัดทักษะการปฏิบัติงาน ประกอบด๎วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร๑
กํอนเรียน(Pretest) และหลังเรียน(posttest) เรื่อง ระบบนิเวศ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ด๎านความรู๎ที่ได๎จากแบบทดสอบ 
และการประเมินทักษะการปฏิบัติงาน และแบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปาแบบวัดความพึง
พอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบวัฏจักรการเรียนรู๎ 7Es เรื่อง ระบบนิเวศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  สถิติที่
ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวํา  

1) ผลการสร๎างแผนการเรียนรู๎โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา วิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา ซึ่งเป็นกระบวนการ
เรียนรู๎ที่ผู๎วิจัยได๎จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการ นักการศึกษาหลายทําน ทําให๎ได๎แผนการจัดการเรียนรู๎มี
องค๑ประกอบ คือ เวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู๎  ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ สาระการเรียนรู๎ กระบวนการจัดการเรียนรู๎ สื่อและแหลํง
การรเรียนรู๎ กระบวนการวัดผล และประเมินผล  และออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา 7 ขั้น ดังนี้ 1. ขั้นทบทวน
ความรู๎ เดิม 2. ขั้นแสวงหาความรู๎ใหมํ  3. ขั้นศึกษาทําความเข๎าใจความรู๎ใหมํ  และเช่ือมโยงความรู๎ใหมํกับความรู๎ เดิม               
4.ขั้นแลกเปลี่ยนความรู๎ความเข๎าใจกับกลุมํ 5. ข้ันสรุปและจัดระเบียบความรู ๎6. ข้ันแสดงผลงาน 7. ข้ันประยุกต๑ใช๎ ความเหมาะสม
ของแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยรวมมีความเหมาะสมอยูํในระดับดี ( X  = 4.02, S.D. = 0.28) 2) ผลการศึกษาทักษะการปฏิบัติงาน
ที่เกิดจากการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา พบวํา ด๎านความรู๎นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ย เทํากับ 56.29 จาก 70 คะแนนเต็ม ผําน
เกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ร๎อยละ 70 ด๎านทักษะการปฏิบัติงานนักศึกษามีผลการปฏิบัติงาน เทํากับ 19.14 จาก 20 คะแนนเต็ม ผํานเกณฑ๑
ที่กําหนดไว๎ร๎อยละ 80 3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา อยูํในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
( X  = 4.82, S.D. = 0.16) 
 
ค าส าคัญ: ซิปปาโมเดล, ทักษะปฏิบัติงาน  
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Abstract 
The research purposes were to 1) create a learning plan using the CIPPA learning management on 

Electrical Appliance Repair Service Subject for the second year vocational certificate students, 2) study the 
performance skills resulting from the CIPPA learning management, and 3) study the students' satisfaction with 
the CIPPA learning management. The samples were 21 of the secondary year vocational certificate students in 
electrical power field Department of Electrical and Electronics Uttaradit College of Technology, 1 classroom, 
by selecting the cluster sampling. The research tools included 4 CIPPA model learning management 4 plans, 
16 hours, performance skills test  consisted the knowledge from the test ,  and assessment of conformance  
skills. And the student satisfaction test on learning management by CIPPA. The data analysis were frequency, 
percentage, average and standard deviation The finding of this research were as follows:   

1) The results of creating a learning plan using the CIPPA learning management in Electrical Appliance 
Repair Service Subject Which were a learning process that the researchers obtained from the study of 
concepts academic theory from many educators. That resulting in a learning management plan consisting of 
study time, learning standards, key indicators, learning content Learning management process, media and 
learning resources and evaluation process. and design of the 7-step CIPPA learning process is as follows: 1. 
reviewing previous knowledge 2. finding new knowledge 3. Studying understanding new knowledge and linking 
new knowledge with prior knowledge. 4. exchange knowledge and understanding with the group. 5. summary 
and organization of knowledge. 6. show case. 7. application. An appropriateness of the learning management 
plan overall, it was at a good level ( X  = 4.02, SD = 0.28). 2) The results of the performance skills resulting 
from the CIPPA learning management showed that the student's knowledge had an average grade to 56.29 out 
of 70 full scores passed the specified criteria of 70% . and the performance skills assessment, students had a 
performance equal to 19.14 out of 20 full scores passed the specified criteria 80%. And 3) the results of the 
students' satisfaction with the highest level of satisfaction towards CIPPA learning (X = 4.82, S.D. = 0.16). 

 
Keyword : CIPPA Model , Performance Skills 
 
บทน า 

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จัดทําขึ้นโดยสํานัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพื่อให๎สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาใช๎เป็นคูํมือหรือแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให๎เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง
กรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  สอดคล๎องกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพไทย และการกระจายอํานาจให๎สถานศึกษาสามารถ
พัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษา  ซึ่งป๓จจุบันแนวทางการพัฒนาหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จะเป็น
การพัฒนาหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสําหรับการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพ  โดยเฉพาะ
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  เนื่องจากเป็นงานอาชีพเฉพาะทาง ซึ่งต๎องวิเคราะห๑งานที่ทํากันจริง ๆ ในแตํละอาชีพ  ระบุสมรรถนะที่
ผู๎เรียนจะต๎องฝึกปฏิบัติตามมาตรฐานสมรรถนะหรือมาตรฐานอาชีพ  เพื่อให๎สามารถประกอบอาชีพได๎ตรงตามความต๎องการของ
ตลาดแรงงาน  สอดคล๎องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม  ท้ังในระดับชุมชน  ท๎องถิ่นและระดับชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) 

ป๓จจุบันประเทศไทยใช๎พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545             
ซึ่งเน๎นการปฏิรูปการศึกษา  ทั้งด๎านการบริหาร  และการจัดการเรียนการสอนโดยเน๎นให๎ผู๎เรียนมีโอกาสเรียนรู๎ตลอดชี วิต ตาม
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ความถนัด ตามความสนใจและได๎รับการบริการด๎านการศึกษาจากรัฐอยํางมีคุณภาพ โดยในหมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษา  
มาตรา 24 ได๎กลําวถึงการจัดกระบวนการเรียนรู๎ไว๎ โดยให๎จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัด
ของผู๎เรียน โดยคํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ๑ และการ
ประยุกต๑ความรู๎มาใช๎เพื่อปูองกันและแก๎ป๓ญหา จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง  ฝึกการปฏิบัติให๎ทําได๎  คิด
เป็น  ทําเป็น รักการอํานและเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู๎ด๎านตํางๆอยํางได๎สัดสํวน
สมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝ๓ง คุณธรรม คํานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ไว๎ในทุกวิชา สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎สอนสามารถ
จัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อม สื่อการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ และมีความรอบรู๎ รวมทั้ง
สามารถใช๎การวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎ ท้ังนี้ผู๎สอนและผู๎เรียนอาจเรียนรู๎ไปพร๎อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและ
แหลํงวิทยาการประเภทตําง ๆ จัดการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นได๎ทุกเวลา ทุกสถานท่ีและประสานความรํวมมือกับบุคลากรในชุมชนทุกฝุาย
เพื่อรํวมกันพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ 
 รูปแบบการเรียนการสอนเป็นลักษณะการเรียนการสอนที่ครอบคลุมฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ  
สถานการณ๑  และการประยุกต๑ความรู๎มาใช๎เพื่อปูองกันและแก๎ป๓ญหา  จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง  ฝึกการ
ปฏิบัติให๎ทําได๎  คิดเป็น  ทําเป็น รูปแบบหนึ่งคือรูปแบบการสอนแบบซิปปา (CIPPA) ที่มีหลักการสําคัญ 5 หลักการได๎แกํ                       
1) หลักการสร๎างความรู๎ (Constructivism) 2) หลักกระบวนการกลุํมและการเรียนรู๎แบบรํวมมือ (Group process and 
cooperative learning) 3) หลักความพร๎อมในการเรียนรู๎ (Learning readiness) 4) หลักการเรียนรู๎กระบวนการ (Process 
learning) และ 5) หลักการถํายโอนการเรียนรู๎ (Transfer of learning) จากหลักการทั้ง 5 เป็นที่มาของแนวคิดของ “CIPPA”              
ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบซิปปายึดหลักแนวคิดที่ให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎สูงสุด โดยประกอบด๎วย 5 แนวคิด คือ 1) โดย
การให๎ ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง C (Construction of knowledge) 2) การมีปฏิสัมพันธ๑ I (Interaction) การมีปฏิสัมพันธ๑
กับเพื่อน บุคคลอื่นและสิ่งแวดล๎อมรอบตัวหลายๆ ด๎าน 3) ทักษะกระบวนการ P (Process skills) ทักษะกระบวนการตํางๆ เป็น
เครื่องมือในการสร๎างความรู๎ เชํน กระบวนการคิดกระบวนการแกป๓ญหากระบวนการปฏิบัติงานตําง ๆ ที่เป็นขั้นตอน 4) การมีสํวน
รํวมในกิจกรรมได๎กระทํา/ปฏิบัติกิจกรรมตําง ๆ P (Physical participation) และ 5) การนําความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ A 
(Application) ผํานขั้นการสอน 7 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การทบทวนความรู๎เดิม ขั้นที่ 2 การแสวงหาความรู๎ใหมํขั้นที่ 3 การศึกษา
ทําความเข๎าใจ/ความรู๎ใหมํและเชื่อมโยงความรู๎ใหมํกับความรู๎เดิม ขั้นที่ 4 การแลกเปลี่ยนความรู๎ความเข๎าใจกับกลุํม ขั้นที่ 5 การ
สรุปจัดระเบียบความรู๎ และวิเคราะห๑กระบวนการเรียนรู๎  ขั้นที่  6 การปฏิบัติ และ/หรือ แสดงผลงาน และขั้นที่ 7                         
การประยุกต๑ใช๎ความรู๎ ซึ่งแตํละขั้นตอนตํางๆ รูปแบบน้ีมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องที่เรียนอยํางแท๎จริง (ทิศนา 
แขมมณี, 2556,หน๎า 87-89) ซึ่งสอดคล๎องกับอาภรณ๑ ใจเที่ยง (2550, หน๎า 109) ได๎กลําวถึงการจัดการเรียนรู๎ด๎วยรูปแบบการสอน
แบบซิปปา เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เปิดโอกาส ให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมอยํางกระตือรือร๎น โดยการใช๎กระบวนการตํางๆ ที่จําเป็นตํอ
การดํารงชีวิต เชํน กระบวนแสวงหาความรู๎กระบวนการกลุํม กระบวนการแก๎ป๓ญหา เป็นต๎น จนสามารถเช่ือมโยงความรู๎ที่ได๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ๑ เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับปวช. – ปวส. ในหลากหลายสาขาให๎ผู๎เรียนได๎เลือก 
นอกจากน้ี ได๎จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาชํางไฟฟูากําลัง ซึ่งมุํงเป็นหลักสูตรที่ให๎ความรู๎ 
ทักษะและประสบการณ๑ในทางด๎านเทคโนโลยีไฟฟูาที่ทันตํอการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี เพื่อสามาร ถ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ และประกอบอาชีพอิสระ หรือนําความรู๎และทักษะเป็นพื้นฐานในการศึกษาตํอท่ีสูงขึ้น แตํจากการ
สังเกตการณ๑สอนของผู๎วิจัย พบวํา รายวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา ในรายวิชาเป็นเนื้อหาที่คํอนข๎างยาก นักศึกษามีป๓ญหา
ขาดทักษะในการวิเคราะห๑การซํอม สามารถตรวจซํอมได๎แตํยังไมํชํานาญ  และขาดทักษะกระบวนการที่สําคัญในการทํางาน 
เพื่อให๎ตอบสนองศักยภาพการทํางานตามที่สถานประกอบการต๎องการ  นักศึกษาที่จะออกไปฝึกงานจริงที่สถานประกอบการ ห๎าง
ร๎าน หรือบริษัท ต๎องมีความรู๎เบื้องต๎นในการตรวจซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูาตํางๆ ยกตัวอยํางเชํน กระทะไฟฟูา หม๎อหุงข๎าวไฟฟูา เตารีด
ไฟฟูา และกาต๎มน้ําไฟฟูา รวมไปถึงการเลือกใช๎อุปกรณ๑ การวิเคราะห๑แก๎ไขป๓ญหาหน๎างานตํางๆ และขาดความเช่ียวชาญ  
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 จากเหตุผลและป๓ญหาที่ได๎กลําวมา ทําให๎ผู๎วิจัยสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู๎โดยวิธีการสอนแบบเน๎นกระบวนการ 
เพื่อเสริมสร๎างสมรรถนะสําหรับนักศึกษา ปวช. จึงได๎นํารูปแบบการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปาโมเดล มาใช๎ในการจัดการเรียนการ
สอนวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 เพื่อแก๎ป๓ญหาและพัฒนาทักษะที่จําเป็นของ
นักศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และยังเป็นการฝึกทักษะวิชาชีพชํางไฟฟูาให๎มีความเชี่ยวชาญตํอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อสร๎างแผนการเรียนรู๎โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา วิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา   
 2. เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปาในวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา   
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา ในวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา   
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยและพัฒนาการจดัการเรียนรู๎  ในวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา การจัดการเรียนรู๎แบบซิปปาโมเดล  สําหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาไฟฟูากําลัง ผู๎วจิัยได๎ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง ได๎แก ํ
 1. สาระสําคัญรายวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 2. การจัดการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎ 
 3. รูปแบบการเรียนรู๎แบบซิปปา 
 5. การวัดทักษะการปฏิบัติงาน 
 6. แนวคิดความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู ๎
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

แบบการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงกึ่งทดลอง (Quasi Experimental) เพื่อการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปาโมเดล สําหรับ

นักศึกษาระดับประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการทดลองตามแบบแผนการวิจยั แบบหนึ่งกลุํมสอบกํอน-หลัง 
(One-Group Posttest Design) ซึ่งมีรูแบบการทดลอง ดังนี ้
     
   
 
 X1 คือ การจัดการเรียนรู๎แบบซิปปาโมเดล 
 O2 คือ ทดสอบหลังเรยีน (posttest) 

ประชากรและกลุมํตัวอยําง 
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาไฟฟูากําลัง แผนกวิชาชํางไฟฟูา

และอิเล็กทรอนิกส๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ๑ ที่กําลังศึกษาอยูํในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทั้งหมด 3 ห๎อง จํานวน 70 คน 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาไฟฟูากําลัง แผนกวิชา

ชํางไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ๑ จํานวน 1 ห๎องเรียน โดยการเลือกแบบแบํงกลุํม (Cluster Sampling) 
จํานวน 21 เพราะเป็นกลุํมเปูาหมายที่ตรงกับวัตถุประสงค๑การวิจัยมากที่สุด  มีลักษณะใกล๎เคียงกับกลุํมประชาการมากที่สุด                                 
ซึ่งประกอบด๎วยผู๎เรียนที่มีท้ัง ระดับเกํง  ปานกลาง และอํอนอยูํในห๎องเดียวกัน 

 
 
 

    X1             O2 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรต๎น ได๎แกํ การจดัการเรียนรู๎แบบซิปปาโมเดล 
 ตัวแปรตาม  
  1. คุณภาพแผนการจัดการเรียนรูแ๎บบซิปปาโมเดล  ในวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา 
  2. ทักษะการปฏิบัติงาน ในวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา ประกอบด๎วย ด๎านความรู๎และทักษะการปฏิบัติงาน 
  3.  ความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการจัดการเรยีนรู๎แบบซิปปาโมเดล  

เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด๎วย 
 1.  แผนการเรียนรู๎โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา วิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา  จํานวน 4 แผน เวลา 16 
ช่ัวโมง 
 2.  แบบวัดทักษะทักษะการปฏิบัติงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปาในวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา
ประกอบด๎วยข๎อสอบแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข๎อ คําอํานาจจําแนกรายข๎ออยูํระหวําง 0.20-0.66 คําความยากงําย 
0.37-0.80 คําความเชื่อมั่น 0.88  
และการประเมินทักษะการปฏิบัติงาน เป็นแบบตรวจสอบรายการ 5 ลักษณะ ได๎แกํ วิเคราะห๑ป๓ญหาเครื่องใช๎ไฟฟูา  หาสาเหตุของ
ป๓ญหา  วางแผนการซํอม  ลงมือปฏิบัติการซํอมตามขั้นตอน และตรวจสอบการทํางานเครื่องใช๎ไฟฟูา คํา IOC อยูํระหวําง 0.67-
1.00 คําความเชื่อมั่น 0.73 
 3.  แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา ในวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา เป็น
แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) จํานวน 16 ข๎อ 

การเกบ็รวบรวมข๎อมลู 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งเชิงทดลอง  ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัย 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
 1.  ทําหนังสือขอความรํวมมือจากมหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ๑ถึงวิทยาลัยที่ผู๎วิจยัต๎องการเกบ็รวบรวมข๎อมูล 
 2.  ผู๎วิจัยดําเนินการสอนกับกลุํมตวัอยําง โดยใช๎การจัดการเรยีนรู๎แบบซิปปา ในวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูาตาม
แผนที่วางไว ๎
 3.  หลังเสร็จสิ้นการทดลองแล๎ว ดาํเนินการทดสอบความรู๎หลังเรียน (Post-test) ด๎วยแบบทดสอบทักษะการ
ปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการจดัการเรยีนรู๎แบบซิปปา  ในวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ัน
ปีท่ี 2 เรื่อง งานบริการและซํอมกระทะไฟฟูา เตารดีไฟฟูา หม๎อหุงขา๎วไฟฟูา และกาต๎มน้ําไฟฟูา   
 4.  ผู๎เรียนตอบแบบสอบถามพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา ในวิชางานบริการซํอม
เครื่องใช๎ไฟฟูา  
  5.  นําข๎อมูลที่ได๎จากการทดลองไปวิเคราะห๑ผลตํอไป 

การวิเคราะห๑ข๎อมลู 
 1.  วิเคราะห๑หาคาํเฉลีย่ผลการเรยีนรู๎ทักษะการปฏิบัติงานท่ีเกิดจากการจัดการเรยีนรู๎แบบซิปปา ในวิชางานบริการ
ซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา คะแนนการทดสอบ โดยหาคําเฉลี่ย ร๎อยละ คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2.  เปรียบเทียบทักษะการปฏิบตัิงานท่ีเกิดจากการจัดการเรยีนรู๎แบบซิปปา  ด๎านความรู๎  เทียบกับเกณฑ๑ร๎อยละ 70 
และด๎านการปฏิบตัิงานเทียบกับเกณฑ๑ร๎อยละ 80 
 3.  วิเคราะห๑ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตํอการจดัการเรียนรู๎แบบซิปปา ในวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา โดย
นําคําท่ีได๎มาหา คําเฉลี่ย และ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการสร๎างแผนการเรียนรู๎โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา วิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา ซึ่งเป็นกระบวนการ

เรียนรู๎ที่ผู๎วิจัยได๎จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการ นักการศึกษาหลายทําน ทําให๎ได๎แผนการจัดการเรียนรู๎มี
องค๑ประกอบ คือ เวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ สาระการเรียนรู๎ กระบวนการจัดการเรียนรู๎ สื่อและแหลํง
การรเรียนรู๎ กระบวนการวัดผล และประเมินผล  และออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา 7 ขั้น ดังนี้ 1. ขั้นทบทวน
ความรู๎เดิม 2. ขั้นแสวงหาความรู๎ใหมํ 3. ขั้นศึกษาทําความเข๎าใจความรู๎ใหมํ  และเช่ือมโยงความรู๎ใหมํกับความรู๎เดิม 4. ขั้น
แลกเปลี่ยนความรู๎ความเข๎าใจกับกลุํม 5. ขั้นสรุปและจัดระเบียบความรู๎ 6. ขั้นแสดงผลงาน 7. ขั้นประยุกต๑ ใช๎ หลังจากนั้นจึงนํา
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎ไปจัดทําแผนการจดัการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย 7 4 แผนการจัดการเรียนรู๎ ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 1 
การศึกษาระบบนิเวศงานบริการและซํอมกระทะไฟฟูา จํานวน 43 ช่ัวโมง  แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 2 งานบริการและซํอมเตารีด
ไฟฟูา จํานวน 4 ช่ัวโมงระบบนิเวศแบบตําง ๆจํานวน 2 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 3 งานบริการและซํอมหม๎อหุงข๎าวไฟฟูา 
จํานวน 4 ช่ัวโมงการถํายทอดพลังงานในระบบนิเวศจํานวน 2 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 4 งานบริการและซํอมกาต๎มน้ํา
ไฟฟูา จํานวน 4 ช่ัวโมง รวมใช๎เวลาในการใช๎ชุดกิจกรรมจํานวน 16 ช่ัวโมง ผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทําน ได๎ทําการตรวจความถูกต๎อง
ของแผนการจัดกการเรียนรู๎ ความเหมาะสมระหวํางทักษะกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ เนื้อหา การวัดผลประเมินผล และนํามา
คํานวณหาความเหมาะสมของแผนการจัดกการเรียน ผลการพิจารณาความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยรวมมีความ
เหมาะสมอยูํในระดับดี โดยมีคําเฉลี่ย (X   = 4.02, S.D. = 0.28) จึงสรุปได๎วํา แผนการเรียนรู๎โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา 
วิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีท่ี 2 สาขาไฟฟูากําลัง 
 2. ผลการศึกษาทักษะการปฏิบัติงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปาในวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาไฟฟูา ปรากฏวํา เมื่อนักศึกษาได๎รับการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปาในวิชางาน
บริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา ครบ 4 แผนการเรียนรู๎ ทั้งหมด 16 ช่ัวโมง พบวํา ด๎านความรู๎นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ย เทํากับ 56.29 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 5.06 เมื่อพิจารณารายเนื้อหาพบวํา นักเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในเรื่อง งานบริการและซํอมหม๎อ
หุงข๎าวไฟฟูา มากท่ีสุด คําเฉลี่ย เทํากับ 8.86 จาก 10 คะแนนเต็ม คิดเป็นร๎อยละ 88.57 รองลงมาเป็นเรื่อง งานบริการและซํอม
เตารีดไฟฟูา และกาต๎มน้ําไฟฟูา คําเฉลี่ย เทํากับ 8.76 จาก 10 คะแนนเต็ม คิดเป็นร๎อยละ 87.62  และเรื่อง งานบริการและซํอม
กระทะไฟฟูา คําเฉลี่ย เทํากับ 8.57 จาก 10 คะแนนเต็ม คิดเป็นร๎อยละ 85.71 ตามลําดับ และผลการทดสอบท๎ายหนํวยการเรยีนรู๎
พบวํา นักศึกษามีคะแนนแบบทดสอบ เทํากับ 21 คะแนนเต็ม 30 คิดเป็นร๎อยละ 71.1 สรุปได๎วําเมื่อนักศึกษาใช๎แผนการเรียนรู๎
โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา วิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูาแล๎ว นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติงานมี่ดีขึ้น  ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค๑ของแผนการเรียนรู๎โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา วิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา ในวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา 
สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาไฟฟูากําลัง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.82 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 
0.16 ซึ่งถือวําอยูํในระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปาโมเดล ในวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปีท่ี 2 สาขาไฟฟูากําลัง  ได๎นําประเด็นสําคัญที่ค๎นพบมาอภิปราย โดยแบํงออกเป็น 3 ตอน ตามจุดประสงค๑ของการวิจัยสามารถ
อภิปรายผลได๎ดังนี้ 
 1. ผลการสร๎างแผนการเรียนรู๎โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา วิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา ซึ่งเป็นกระบวนการ
เรียนรู๎ที่ผู๎วิจัยได๎จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของนักวิชาการ นักการศึกษาหลายทํานทําให๎ได๎แผนการจัดการเรียนรู๎มีองค๑ประกอบ 
คือ เวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู๎ ตัวช้ีวัด สาระสําคัญ สาระการเรียนรู๎ กระบวนการจัดการเรียนรู๎ สื่อและแหลํงการรเรียนรู๎ 
กระบวนการวัดผล และประเมินผล และออกแบบกระบวนการจัดการเรยีนรู๎แบบซิปปา 7 ขั้น ดังนี้ 1. ข้ันทบทวนความรู๎เดิม 2. ข้ัน
แสวงหาความรู๎ใหมํ 3. ข้ันศึกษาทําความเข๎าใจความรู๎ใหมํ  และเช่ือมโยงความรู๎ใหมํกับความรู๎เดิม 4. ขั้นแลกเปลี่ยนความรู๎ความ
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เข๎าใจกับกลุํม 5. ข้ันสรุปและจัดระเบียบความรู๎ 6. ขั้นแสดงผลงาน 7. ขั้นประยุกต๑ใช๎ หลังจากนั้นจึงนําขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎
ไปจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย 7 4 แผนการจัดการเรียนรู๎  ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 1 การศึกษาระบบนิเวศ
งานบริการและซํอมกระทะไฟฟูา จํานวน 43 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 2 งานบริการและซํอมเตารีดไฟฟูา จํานวน 4 ช่ัวโมง
ระบบนิเวศแบบตําง ๆ จํานวน 2 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 3  งานบริการและซํอมหม๎อหุงข๎าวไฟฟูา จํานวน 4 ช่ัวโมงการ
ถํายทอดพลังงานในระบบนิเวศจํานวน 2 ช่ัวโมง แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 4 งานบริการและซํอมกาต๎มน้ําไฟฟูา  จํานวน 4 ช่ัวโมง 
รวมใช๎เวลาในการใช๎ชุดกิจกรรมจํานวน 16 ช่ัวโมง มีความเหมาะสมอยูํในระดับดี โดยมีคําเฉลี่ย (X   = 4.02, S.D. = 0.28)  
สอดคล๎องกับเปูาหมายของการจัดการศึกษาท่ีบํงไว๎ในมาตรา 22 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2544 ท่ีกลําว
ไว๎วํา “การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนสําคัญที่สุด ” 
(อาภรณ๑ ใจเที่ยง, 2546, หน๎า 213) โดยหลักการของโมเดลซิปปา ได๎ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  ในตัว
หลักการคือการชํวยให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมในกระบวนการเรียนรู๎ ชํวยให๎ผู๎เรียนมีบทบาทและมีสํวนรํวมในกระบวนการเรียนรู๎ให๎
มากที่สุด มีปฏิสัมพันธ๑ตํอกันและได๎เรียนรู๎จากกันและกัน  มีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลความรู๎  ความคิดเห็นและประสบการณ๑  ผู๎เรียน
ได๎เรียนรู๎กระบวนการตําง ๆ รํวมกับการผลิตผลงานซึ่งมีความคิดสร๎างสรรค๑ที่หลากหลายและสามารถนําความรู๎ไปใช๎ใน
ชีวิตประจําวัน ให๎นักเรียนเป็นผู๎สร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเองตามแนวคิด Constructivism (ทิศนา  แขมมณี, 2556) นอกจากนั้นยัง
ชํวยพัฒนาทักษะกระบวนการตําง ๆ จํานวนมาก อาทิ กระบวนการคิด กระบวนการกลุํม การปฏิสัมพันธ๑สังคม และกระบวนการ
แสวงหาความรู๎ เป็นต๎น เป็นกิจกรรมที่ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎มีสํวนรํวมทางด๎านกาย (Physical Participation) คือ เป็นกิจกรรมที่ชํวยให๎
ผู๎เรียนได๎มีโอกาสเคลื่อนไหวรํางกาย เพื่อชํวยให๎ประสาทการรับรู๎ของผู๎เรียนตื่นตัวพร๎อมที่จะรับข๎อมูลและการเรียนรู๎ตําง ๆที่จะ
เกิดขึ้น 
 2. ผลการศึกษาทักษะการปฏิบัติงานที่เกิดจากการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปาในวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาไฟฟูา พบวํา ด๎านความรู๎นักศึกษามีผลการเรียนเฉลี่ย เทํากับ 56.29 สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 5.06 ผํานเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ร๎อยละ 70 ด๎านทักษะการปฏิบัติงานนักศึกษามีผลการปฏิบัติงาน เทํากับ 
19.14 จาก 20 คะแนนเต็ม คิดเป็นร๎อยละ 95.71 ผํานเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ร๎อยละ 80 เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา นักศึกษาสามารถ
วิเคราะห๑ป๓ญหาของเครื่องใช๎ไฟฟูาพลังงานความร๎อน สามารถวางแผนการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา  และสามารถตรวจสอบการทํางาน
เมื่อซํอมเสร็จสิ้น คิดเป็นร๎อยละ 100.00 รองลงมาคือ สามารถหาสาเหตุของป๓ญหา  คิดเป็นร๎อยละ 91.67 และสามารถปฏิบัติงาน
ซํอม คิดเป็นร๎อยละ 86.90 ตามลําดับ ทั้งนี้ผลการศึกษาสอดคล๎องกับ ทิศนา  แขมมณี (2556)  ที่กลําววําการจัดการเรียนการ
สอนแบบซิปปาโมเดล สามารถพัฒนาผู๎เรียนได๎ครบทุกด๎านไมํวําจะเป็นด๎านรํางกาย อารมณ๑  สติป๓ญญาและสังคม สอดคล๎องกับ 
ผู๎เรียนสร๎างความรู๎ตามแนวคิดของ Constructivism ซึ่งเช่ือวําการเรียนรู๎เป็นประสบการณ๑เฉพาะตนในการสรา๎งความหมายของสิ่ง
ที่เรียนรู๎ด๎วยตนเอง หลักการเรียนรู๎กระบวนการ หมายถึง การเรียนรู๎กระบวนการตํางๆ เพราะทักษะกระบวนการเป็นเครื่องมือ
สําคัญในการเรียนรู๎ ซึ่งมีความสําคัญไมํยิ่งหยํอนไปกวําสาระ (Content) ของการเรียนรู๎ และการนําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ กลําวคือ 
การนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตจริงหรือการปฏิบัติจริง จะชํวยให๎ผู๎เรียนได๎รับประโยชน๑จากการเรียน ทําให๎เกิดการเรียนรู๎เพิ่มเติมขึ้น
เรื่อยๆ และเกิดการเรียนรู๎ที่ลึกซึ้งขึ้น และยังสอดคล๎องกับงานวิจัย วราภรณ๑ แตงมีแสง (2545) ได๎ทําการวิจัยเรื่อง การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ โดยใช๎โมเดลซิปปา ในวิชามนุษย๑กับสิ่งแวดล๎อม ของนักศึกษาวิชาชีพช้ันสูงปีที่ 1 
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบวํานักศึกษามีความเข๎าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้น ผลสัมฤทธิ์คําคะเฉลี่ย
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิมีคําเทํากับร๎อยละ 73.44 ของคะแนนเต็ม และมีนักศึกษาจํานวน 29 คน คิดเป็นร๎อยละ 97.5 ผําน
เกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ร๎อยละ 60 และ จตุพร เจริญวัย (2558) ได๎พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญโดยใช๎โมเดล
ซิปปาในรายวิชาเคมี สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคามวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก อําเภอเซกา จังหวัดหนองคาย 
ผลการวิจัยพบวํา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผํานเกณฑ๑มาตรฐานของโรงเรียน คือนักเรียนได๎คะแนนสูงกวําเกณฑ๑ร๎อยละ 
70 และจํานวนนักเรียนท่ีผํานเกณฑ๑คิดเป็นร๎อยละ 80 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎แบบซิปปา ในวิชางานบริการซํอมเครื่องใช๎ไฟฟูา 
สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปีที่ 2 สาขาไฟฟูากําลัง มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.82 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 
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0.16 ซึ่งถือวําอยูํในระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด พบวํา นักเรียนชอบเรียนวิชานี้และนักเรียนได๎รับรู๎ผลการเรียนของตนเองอยูํในระดับ
มากที่สุด ( ̅ = 5.00, S.D. = 0.00) ครูสํงเสริมให๎นักเรียนทํางานรํวมกันเป็นกลุํม/ทีม ( ̅ = 4.95, S.D. = 0.22) นักเรียนทราบ
จุดประสงค๑การเรียนรู๎ชัดเจน,กิจกรรมการเรียนสอดคล๎องกับจุดประสงค๑การเรียน ,นักเรียนเรียนอยํางมีความสุข ( ̅ = 4.90, S.D. 
= 0.30)  ทั้งนี้ผลการวิจัยสอดคล๎องกับทิศนา  แขมมณี (2542) ที่กลําววํา การจัดการเรียนรู๎แบบซิปปาโมเดล ชํวยให๎ผู๎เรียนได๎มี
สํวนรํวมในกระบวนการเรียนรู ๎ ชํวยให๎ผู๎เรียนมีบทบาทและมีสวํนรํวมในกระบวนการเรียนรู๎ให๎มากที่สุด  มีปฏิสัมพันธ๑ตํอกันและได๎
เรียนรู๎จากกันและกัน  มีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลความรู๎  ความคิดเห็นและประสบการณ๑  ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎กระบวนการตําง 
ๆ   รํวมกับการผลิตผลงานซึ่งมีความคิดสร๎างสรรค๑ที่หลากหลายและสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวัน ให๎นักเรียนเป็น
ผู๎สร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเองตามแนวคิด  Constructivism สอดคล๎องกับงานวิจัยของกนกพรรณ ภูกองพลอย (2552) ได๎ศึกษา
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการคิดวิเคราะห๑ และความพึงพอใจในการเรียนรู๎ กลุํมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
เรื่อง ธุรกิจในชีวิตประจําวันของนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปี ที่ 5 ที่จัดการเรียนรู๎แบบ CIPPA กับการจัดการเรียนรู๎แบบปกติ 
พบวํานักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียนสูงกวํานักเรียนท่ีเรียนด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎แบบปกติอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 
.01 และวันเพ็ญ  กลิ่นอํอน (2559) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ กํอนและ
หลังการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎รูปแบบซิปปารํวมเทคนิคการใช๎คําถาม  2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎
รูปแบบซิปปารํวมเทคนิคการใช๎คําถาม  กลุํมตัวอยํางคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ผลการวิจัยพบวํา 1) ความสามารถใน
การคิดวิเคราะห๑ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน โดยใช๎การจัดการเรียนรู๎รูปแบบซิปปารํวมเทคนิคการใช๎คําถาม อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความคิดเห็นของนักเรียนตํอการจัดการเรียนรู๎ รูปแบบซิปปารํวมเทคนิคการใช๎คําถาม โดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้  ด๎านบรรยากาศในการจัดการเรียนรู๎  ด๎านกิจกรรมการเรียนรู๎ และด๎านประโยชน๑ที่
ได๎รับ 
 
ข้อเสนอแนะ  
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. ช้ีแจงนักศึกษากํอนเรียนอธิบายบทบาทของนักศึกษาให๎เข๎าใจถึงพฤติกรรมของตนในการเรียน กํอนการดําเนินการ
และเปิดโอกาสให๎นักศึกษามีสํวนรํวมให๎มากที่สุด ให๎นักศึกษากล๎าแสดงความคิดเห็นรํวมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยําง
อิสระ 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎รูปแบบซิปปาให๎ประสบความสําเร็จ  ครูผู๎สอนต๎องมีความสามารถในการควบคุมดูแล
กิจกรรมการเรียนรู๎ในแตํละขั้นตอน  ต๎องควบคุมเวลา  ต๎องสังเกตความแตกตํางระหวํางบุคคล รวมทั้งการให๎คําแนะนําและ
ชํวยเหลือนักศึกษาให๎เกิดการเรียนรู๎  

3. การจัดกิจกรรมที่เน๎นทักษะการปฏิบัติครูผู๎สอนควรเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติควบคูํกับการควบคุมดูแล  และ
ให๎คําแนะนําอยํางทั่วถึง 
ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบซิปปาโมเดล ที่สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับช้ันอื่นๆ และกับ
สาขาวิชาอื่นๆ เชํน วิชาเครื่องมือวัดไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส๑ วิชาการติดตั้งภายในอาคาร  วิชาเครื่องทําความเย็น เป็นต๎น 

2. ควรมีการนําวิธีการสอนแบบอื่นๆ มาปรับใช๎ในรายละเอียดของขั้นตอนการเรียนรู๎แบบซิปปา เชํน การจัดการเรียนรู๎
แบบรํวมมือ  ซึ่งมีหลายวิธนีํามาปรับใช๎ในกระบวนการเรียนรู๎แบบกลุํมในแนวคิดซิปปา เป็นต๎น 
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สนับสนุนจนทําให๎งานวิจัยสําเร็จลลุํวง คุณประโยชน๑ที่เกิดขึ้นขอมอบแดํบิดา มารดา และผูม๎ีพระคุณทุกทําน 
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ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในโฆษณาเครื่องส าอางจากเว็บเพจ 
English for communication in cosmetic advertisements from web pages 

 

ปรียารตัน์ ศรีชยัวงค์1 
Preeyarut Srichaiwong 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค๑เพื่อศึกษาการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารที่ปรากฏในโฆษณาเครื่องสําอางด๎านการเขียน

ภาษาอังกฤษเชิงโน๎มน๎าวใจ และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงเปรียบเทียบ โดยศึกษาจากภาษาอังกฤษที่ใช๎ในโฆษณาในเว็บเพจ 
วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการสุํมตัวอยํางจากโฆษณาเครื่องสําอาง 10 ยี่ห๎อจํานวน 30 ผลิตภัณฑ๑จากเว็บเพจ การศึกษาครั้งนี้ได๎รับการ
ออกแบบเป็นงานวิจัยแบบผสม ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการใช๎กรอบข๎อมูลของการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ด๎วยการเขียนเชิงโน๎มน๎าว ภาษาเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยและหาคําความถี่ในรูปแบบร๎อยละของคําที่ใช๎ซ้ํากันในแตํละโฆษณา 

ผลการศึกษาพบวําคุณสมบัติของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลประกอบด๎วย 2 รูปแบบโฆษณาเครื่อง
เครื่องสําอาง สํวนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด๎วยการเขียนเชิง โน๎มน๎าวมากกวําครึ่งหนึ่งของการเขียนเชิงอุปมาอุปไมยและข๎อมูล
ได๎แสดงให๎เห็นวําข๎อมูลที่นํามาวิเคราะห๑ทั้งคูํโดยแบํงเป็นร๎อยละ ดังนี้ในโฆษณาเครื่องสําอางมีการใช๎การเขียนเชิงโน๎มน๎าวร๎อยละ  
83.33% และในโฆษณาเครื่องสําอางมีการใช๎ภาษาเชิงอุปมาอุปไมยเพียงแคํร๎อยละ 16.67%  

 

ค าส าคัญ: ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โฆษณาเครื่องสําอาง เว็บเพจ ภาษาเชิงโน๎มน๎าว ภาษาเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 
 

Abstract 
This study is focused on English for communication in cosmetic advertising from the web page. The 

purposes of the research were to study the use of English for advertising communication in English, the 
persuasive English language in cosmetic advertisements and to study the figurative language in cosmetic 
advertisements. The data analyzed in this study were 30 products advertisements from 10 cosmetic brands 
randomly selected from web pages. This study was designed as a mix method (qualitative and quantitative) 
research. The data were analyzed in the frame of the English for communication in persuasive writing, 
figurative language and percentage of frequency was used to analyses data.  

The results reveal that there are two styles of English for communication features used in the 
collected data. Most cosmetic advertisements employed the English for communication in persuasive 
language more than half of the advertisements. The results also show that the data analysis selected use 
both persuasive language and figurative language form. 83.33% of cosmetic advertisement use persuasive 
writing and 16.67% are figurative language.  
 

Keywords: English for communication, cosmetic advertisement, web-page, persuasive language, figurative 
language 
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บทน า 
ทุกวันน้ีผู๎คนมักจะกังวลกับรูปรํางหน๎าตาและสุขภาพ ในสมัยกํอนมีคนใช๎เครื่องสําอางน๎อยลงซึ่งสํวนใหญํเป็นผู๎หญิงที่ใช๎

เครื่องสําอางในโอกาสพิเศษ อยํางไรก็ตามในศตวรรษท่ี 21 ผู๎คนแม๎แตํผู๎ชายก็ยังชอบที่จะได๎รับการดูแลตนเองเป็นอยํางดีแม๎แตํใน
ที่สาธารณะเพื่อทําให๎ภาพลักษณ๑ดูดีตลอดทั้งวัน (Kanappati Poompuang, 2005) 

เครื่องสําอางเป็นสารที่ใช๎เสริมรูปลักษณ๑หรือกลิ่นของรํางกายมนุษย๑ มักจะผสมกันของสารประกอบทางเคมี บางชนิด
นํามาผลิตจากวัตถุดิบจากแหลํงธรรมชาติ ป๓จจุบันเครื่องสําอางถูกสังเคราะห๑ให๎เป็นผลิตภัณฑ๑เสริมความงาม มีวางจําหนํายอยําง
กว๎างขวางจากผู๎ค๎าปลีกทางอินเทอร๑เน็ตโดยเฉพาะรวมถึงห๎างสรรพสินค๎าหลักและร๎านค๎าปลีก แม๎วําโดยทั่วไปแล๎วการแตํงหน๎าใน
สมัยกํอนจะมีการใช๎เครื่องสําอางเป็นหลัก และผู๎ชายจํานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ที่ใช๎เครื่องสําอางเพื่อความเหมาะสมกับใบหน๎าของ
ตนเอง ดังนั้นแบรนด๑เครื่องสําอางกําลังเปิดตัวผลิตภัณฑ๑เครื่องสําอางที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับผู๎ชายและผู๎ชายใช๎ผลิตภัณฑ๑
จึงมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น (วิกิพีเดีย, 2020) 

อุตสาหกรรมเครื่องสําอางเป็นที่นิยมอยํางมากและสร๎างรายได๎อยํางสูง สํวนใหญํผู๎บริโภคเครื่องสําอางซื้อน้ําหอมและ
ผลิตภัณฑ๑ที่มีสีสันจากตํางประเทศเพราะมีราคายํอมเยา อยํางไรก็ตามผู๎บริโภคไมํเคยรู๎เกี่ยวกับการมาถึงของเครื่องสําอางใหมํจาก
แตํละยี่ห๎อ ดังนั้นแตํละแบรนด๑ต๎องแจ๎งให๎ลูกค๎าทราบ วิธีที่ดีที่สุด ในการดึงดูดความสนใจของลูกค๎าคือการสร๎างโฆษณา 
(Mr.Kanappati Poompuang, 2005) ผลิตภัณฑ๑สํงเสริมความงามใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารในโฆษณาเพื่อแนะนําการซื้อใหมํ
กํอนท่ีจะวางตลาด โฆษณาทางโทรทัศน๑วิทยุนิตยสารหน๎าหนังสือพิมพ๑และหน๎าเว็บมีประโยชน๑มากกวําโดยเฉพาะในหน๎าเว็บท่ีผู๎คน
ทั่วไปสามารถดูและอาจมีข๎อมูลเพิ่มเติมเชํนช่ือ บริษัท ช่ือของการซื้อใหมํ ลักษณะของเครื่องสําอางและขนาดของภาชนะบรรจุที่มี
ราคาเป็นทางเลือก นอกจากนี้ลูกค๎ายังสามารถค๎นหาผํานอินเทอร๑เน็ตได๎อยํางงํายดาย มีหลายยี่ห๎อบนเว็บ มันอาจเป็นวิธีที่เร็วที่สุด
และเป็นวิธีที่เข๎าถึงได๎งํายที่สุดในการรับข๎อมูลเครื่องสําอาง ดังนั้นลูกค๎าบางรายได๎รับข๎อมูลใหมํโดยใช๎อินเทอร๑เน็ต 

การเข๎าถึงอินเทอร๑เน็ตป๓จจุบันนี้สามารถถึงได๎งํายและการให๎ข๎อมูลภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สําคัญเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ๑ ในทางกลับกันโฆษณาในนิตยสารหรือโฆษณาทางโทรทัศน๑ไมํได๎ให๎ข๎อมูลที่เพียงพอเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ ดังนั้นการโฆษณา
บนหน๎าเว็บจึงมีบทบาทสําคัญในการซื้อแจ๎งลูกค๎า โฆษณามักจะมีชื่อของเครื่องสําอาง แตํไมํมีข๎อมูลอื่น ๆ ที่อธิบายถึงน้ําหอมและ
สํวนผสมของเครื่องสําอาง การใช๎คําในการโฆษณาบนหน๎าเว็บเป็นสิ่งสําคัญในการแสดงให๎เห็นถึงความได๎เปรียบและประโยชน๑ของ
ผลิตภัณฑ๑หรือเครื่องสําอาง เห็นได๎ชัดวําการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารสามารถโน๎มน๎าวใจลูกค๎าต๎องลองใช๎เครื่องสําอาง หากโฆษณา
ขาดคําเหลํานั้นมันจะหมายถึงโฆษณานั้นไมํมีความสนใจอยํางตํอเนื่อง ทุกอยํางมีวิธีที่จะแสดงวํามันเป็นอยํางไร ดังนั้นเรากําลัง
ศึกษาวิธีการใช๎ภาษาอังกฤษในโฆษณาเครื่องสําอาง การเขียนเชิงโน๎มน๎าวและภาษาเชิงเปรียบเทียบจะเน๎นไปที่การศึกษา การ
เขียนเชิงโน๎มน๎าวใจคือการชักชวนให๎ผู๎บริโภคเพิ่มความสนใจของลูกค๎าในเครื่องสําอางรวมถึงภาษาเชิงเปรียบเทียบกําลัง
เปรียบเทียบระหวํางสองสิ่งเพื่อให๎ผู๎บริโภคมีภาพลักษณ๑กับผลิตภัณฑ๑จริง ดังนั้นเราจะรู๎จักเครื่องสําอางอยํางลึกซึ้งจากคําโฆษณา
และตัดสินใจที่จะบริโภคเครื่องสําอางเหลํานั้นอยํางถูกต๎อง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงโน๎มน๎าวใจในโฆษณาเครื่องสําอาง 
2. เพื่อศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบในโฆษณาเครื่องสําอาง 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
แนวคิดที่เน๎นการสื่อสารความหมายของบุคคลได๎อยํางถูกต๎องเข๎าใจความหมาย เหมาะสมกับสถานการณ๑ โดยแนวคิด

ของภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีรากฐานสืบเนื่องจากทฤษฎีทางภาษาศาสตร๑แนวใหมํโดย Chomsky (1968) อ๎างถึงความหมาย
ของภาษาแบบออกเป็น 2 ระดับ ประกอบด๎วย ระดับแรก ความหมายด๎านความสามารถของภาษา (Linguistic competence) 
หมายถึง ความสามารถทางภาษาที่เกิดขึ้นเองกับทุกคนในฐานะที่เป็นเจ๎าของภาษา โดยมีความรู๎ที่จะทําให๎ใช๎ภาษาเพื่อการสื่อ
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ความหมายได๎ และระดับที่สอง ความสามารถในการใช๎ภาษา (Linguistic performance หมายถึง ความสามารถที่จะนําความรู๎ 
ความเข๎าใจในภาษาไปใช๎ในการแสดงออกเป็นการใช๎ภาษาในสถานการณ๑จริง 
 แนวความคิดเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ประกอบด๎วย ความถูกต๎องตามไวยากรณ๑และการสื่อสาร ดังเชํน 
Littlewood (1998) กลําวถึงทักษะการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารนั้นไมํได๎จํากัดเพียงแตํโครงสร๎างทางภาษาเทํานั้นแตํยังรวมถึง
ทักษะอื่นที่เกี่ยวข๎องกับโครงสร๎างและหน๎าท่ีของการสื่อสารในสถานการณ๑ที่เป็นจริง หรือการสื่อสารที่เป็นสํวนหนึ่งของกิจกรรมที่
ต๎องใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารอันนําไปสูํวัตถุประสงค๑ของการสื่อสารนั้นๆ หรืออาจกลําวได๎วํา การเรียนรู๎นั้นไมํจําเป็นต๎องเกิดขึ้น
ภายใต๎กระบวนการที่ถูกควบคุมเสมอไปแตํอาจเกิดขึ้นโดยการเรียนรู๎แบบไมํรู๎ตัว หรืออาจใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อ
วัตถุประสงค๑ให๎บุคคลได๎เรียนรู๎และทําความเข๎าใจภาษาอังกฤษมากที่สุด 

ทฤษฎีการเขียนเชิงโน้มน้าวใจ 
Lasswell (1948) กลําววํา “การโน๎มน๎าวใจผู๎คนเป็นเรื่องของการให๎ความสนใจกับ 4 สิ่ง – ใคร? จะพูดอะไร? กับใคร? 

และพวกเขาพูดอยํางไร?” อ๎างวําตัวแปรตัวแปรสื่อสาร (ใคร), ตัวแปรเนื้อหาข๎อความ (อะไร), ตัวแปรผู๎ชม (ใคร) และเทคนิคการ
พูด, พร๎อมกับการใช๎บัญชีสื่อ (อยํางไร), สําหรับความแตกตํางระหวํางคําพูดดีและไมํดี เราชอบท่ีจะคิดวําเรามีเหตุผลเสมอที่เราถูก
ชักชวนจากความคิดที่พิจารณาอยํางรอบคอบ แตํความรู๎ของเราเกี่ยวกับเทคนิคการโน๎มน๎าวใจในการโฆษณาแสดงให๎เราเห็นวําคน
อื่น ๆ (อยํางน๎อยถา๎ไมํใชํตัวเรา!) จะถูกโน๎มน๎าวใจจากสิ่งตําง ๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับการโต๎แย๎งอยํางมีเหตุผล 

Manfredo (1992: 1-14) การสื่อสารเชิงโน๎มน๎าวเกี่ยวข๎องกับการใช๎ข๎อความด๎วยวาจาเพื่อโน๎มน๎าวทัศนคติและ
พฤติกรรม แม๎วําบริบทของการโน๎มน๎าวใจจะต๎องได๎รับการพิจารณาอยํางเหมาะสม แตํข๎อความทางวาจาที่ออกแบบมาเพื่อทําให๎
จิตใจและความคิดของผู๎รับนั้นเป็นหัวใจของการสื่อสารที่โน๎มน๎าวใจ ผํานกระบวนการของการให๎เหตุผลข๎อความออกแรงอิทธิพล
ของมันโดยการบังคับของข๎อโต๎แย๎งมันมี ดังที่เราจะเห็นด๎านลํางการเน๎นที่การใช๎เหตุผลทําให๎เกิดการสื่อสารที่โ น๎มน๎าวใจ
นอกเหนือจากกลยุทธ๑ที่มีอิทธิพลตํอสังคมอื่น ๆ 

French and Raven (1959) อ๎างวํา ผู๎คนสามารถถูกชักจูงให๎ประพฤติตนตามที่กําหนดโดยเสนอรางวัลขนาดใหญํ
สําหรับการปฏิบัติตามหรือโดยขูํวําจะลงโทษอยํางรุนแรงสําหรับการไมํปฏิบัติตาม กลยุทธ๑ของการเปลี่ยนแปลงน้ีจะมีประสิทธิภาพ
มากในการสร๎างพฤติกรรมที่ต๎องการ แตํประสิทธิผลของมันขึ้นอยูํกับการกํากับดูแล และมีผลกระทบตํอความเช่ือหรือทัศนคติที่
ยั่งยืนเพียงเล็กน๎อย 

การอภิปรายแสดงให๎เห็นวําอิทธิพลทางสังคมสามารถดําเนินการได๎หลายวิธีและมีกลยุทธ๑ที่หลากหลายเพื่อใช๎ประโยชน๑
จากความเป็นไปได๎ที่แตกตํางกัน อยํางไรก็ตามการสื่อสารที่โน๎มน๎าวใจมีจุดยืนที่ไมํเหมือนใครในเมทริกซ๑ของอิทธิพลทางสังคม จาก
กลยุทธ๑ทั้งหมดที่มีอยูํมันเป็นสิ่งเดียวที่ดึงดูดความสนใจให๎เหตุผลพยายามทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิบัติตามโดยการ
โน๎มน๎าวบุคคลที่มีเหตุผลหรือถูกต๎องตามกฎหมายของตําแหนํงที่ได๎รับการสนับสนุน ช้ันเชิงนี้อาจจะยากกวําพูดบังคับ แตํมันก็มี
ข๎อดีที่สําคัญเชํนกัน นอกจากการเข๎ากันได๎กับคํานิยมทางประชาธิปไตยและมนุษยนิยมแล๎วการสื่อสารที่โน๎มน๎าวใจสามารถสร๎าง
การเปลี่ยนแปลงท่ีลึกซึ้งและยั่งยืนเปูาหมายที่ไมํสามารถบรรลุได๎โดยวิธีอื่น 

Lasswell (1948) แสดงความคิดเห็นวํา ไมํมีข๎อความใดที่ปรากฏขึ้นในโดยไมํทราบแหลํงที่มา อยํางน๎อยที่สุดเรามักจะ
สามารถระบุแหลํงที่มาของข๎อความได๎: บรรณาธิการของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ๑ทนายความขอร๎องคดีของลูกค๎าตํอหน๎าคณะ
ลูกขุนหรือดาราภาพยนตร๑ที่ขอบริจาคเพื่อการกุศล อยํางไรก็ตาม อัตลักษณ๑ของผู๎สื่อสารเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ป๓จจัยที่เป็น
บริบทของการสื่อสารเพื่อโน๎มน๎าวใจ การวิเคราะห๑แบบคลาสสิก ได๎แบํงการสื่อสารออกเป็นหลายแงํมุมที่สามารถสรุปได๎วํา ใครพูด
อะไรอะไรและใคร อยํางเป็นทางการมากข้ึน แงํมุมเหลํานี้เป็นที่รู๎จักกันอยํางแพรํหลาย ด๎วยป๓จจัยที่ประกอบด๎วย ที่มา , ข๎อความ, 
ชํองทางและป๓จจัยผู๎รับ; อันประกอบกันกับบริบทของการโน๎มน๎าวใจ 

ทฤษฎีภาษาเชิงเปรียบเทียบ 
การใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบ ผู๎เขียนแตํงภาษาเพื่อให๎ความบันเทิงมากขึ้นและเพื่ ออธิบายความหมายที่

ต๎องการสื่อ ด๎วยมุมมองการเปรียบเทียบนี้ทางวรรณกรรม เชํน อุปมาอุปมัย ตกแตํงภาษา "ธรรมดา" และจูงใจให๎ผู๎อํานมีจิตนาการ
การสร๎างความหมายในข๎อความ ทุกวันนี้เราตระหนักวําภาษาทั้งหมดมีความหมาย “เปรียบเทียบ” กับสิ่งตํางๆ 
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ชนิดของการสื่อสารภาษาเชิงเปรียบเทียบ 
Sakadolskis (2003: 42-45) กลําววํา กํอนที่จะเริ่มการสนทนาเกี่ยวกับบทบาทของภาษาเชิงเปรียบเทียบอยํางจริงจัง 

การอธิบายถึงภาพรวมเพื่อให๎เห็นภาพถึงความหมายของการใช๎ภาษาเชิงเปรียบเทียบนั้นเป็นสิ่งจําเป็น นอกเหนือจากการใช๎เชิง
ภาษาเชิงเปรียบเทียบมักถูกนํามาใช๎กันอยํางแพรํหลายกับคําที่มีความหมายเหมือนกันอีกด๎วย 

ในการตั้งคําการศึกษานี้ได๎รับการกําหนดให๎เป็นภาษาที่เป็นคําหรือวลีโดยหลีกเลี่ยงการใช๎คําแบบกํากวม อยํางไรก็ตาม 
ผู๎อํานจะต๎องเผชิญกับการใช๎คําอุปมาวําเป็นคําคลุมเครือเพื่อเป็นใช๎ภาษาเชิงเปรียบเทียบทั้งหมด เป็นสัญลักษณ๑เพราะนี่คือ
วิธีการใช๎คําในวรรณคดีเชิงทฤษฎีของภาษาศาสตร๑ นอกจากจะระบุไว๎วําคําอุปมาอุปมัยนั้นใช๎ในความหมายดั้งเดิมมันจะถูกใช๎เป็น
คําที่ครอบคลุม 

การพูดภาษาเชิงเปรียบเทียบมีมากมาย นอกเหนือจากคําอุปมาอุปมัยแล๎วนั้น ยังมีการคําเชิงประชด ร๎องขอทางอ๎อมการ
เสียดสี อติพจน๑ การอุปมาอุปมัยการเปรียบเทียบและอื่น ๆ นักวิจัยหลายคนมองข๎ามการใช๎ภาษาเชิงเปรียบเทียบ  อื่น ๆ เหลํานี้ 
เชื่อวําคําอุปมาอุปมัยมีคุณคํา แตํบางคนเชื่อวําการคิดของเราสํวนใหญํขึ้นอยูํกับกระบวนการอุปมาอุปไมยเป็นการเปรียบเทียบที่มี
ความหลากหลาย ในการเปรียบเทียบการศึกษานี้เป็นรูปของคําพูดที่จะได๎รับความสนใจมากที่สุด อยํางไรก็ตามรูปแบบอื่น ๆ ของ
ภาษาที่เป็นรูปเป็นรํางโดยเฉพาะอยํางยิ่งการเปรียบเทียบอุปมาอุปมัยสํานวนและคําพ๎องความหมายจะมีประโยชน๑ในการกําหนด
หมวดหมูํความสัมพันธ๑และการเช่ือมโยงกับประสบการณ๑ในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร (Gibbs, 1993). 

ชนิดของการสื่อสารภาษาเชิงเปรียบเทียบ ประกอบด้วย 
1. การสื่อสารภาษาเชิงอุปมาอุปมัย (Metaphor) 
คําอุปมาอุปมัย ตามคํานิยามของ Chimombo และ Roseberry (1998, p. 155) ได๎กลําวไว๎วํา “คุณคือแสงแดดแหํง

ชีวิตของฉัน” คําอุปมาประกอบด๎วยผู๎อ๎างอิงสองคนขึ้นไป หน่ึงในผู๎อ๎างอิงเหลํานี้ หัวข๎อขึ้นอยูํกับการตีความ การอ๎างอิงคนอื่นที่ถูก
นําไปเปรียบเทียบสิ่งท่ีไมํคุ๎นเคยหรือต๎องใช๎จินตนาการในภาษาเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยรวบรวมข๎อมูลจํานวนอยํางมากที่สุด  

Mac Cormac (1985) ยังระบุวํา คําอุปมาอุปมัยสร๎างความตึงเครียดในการฟ๓งเพราะพวกเขาไมํเพียง แตํเน๎นความ
คล๎ายคลึงกันแล๎วยังมุํงเน๎นไปที่ความแตกตํางของการใช๎ภาษาอีกด๎วย 

2. การสื่อสารภาษาเชิงความคล้ายคลึงกัน (Simile) 
รูปแบบการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร ดังเชํน การแสดงออกถึงความคล๎ายคลึงระหวํางการเปรียบเทียบสิ่งตําง ๆ ("แก๎ม

เหมือนดอกกุหลาบ") บางคนยืนยันวําสํวนประกอบของคําอุปมาอุปมัยใช๎โดยทั่วไป วํามีความคล๎ายคลึงกันโดยนัยใช๎บริบทท่ีมีความ
เกี่ยวข๎องกับการเปรียบเทียบโดยนัย ใช๎คําวํา "ดังเชํน (like หรือ as) (Toris, White & Hughes, 1994; Verbrugge & McCarrell, 
1977) Murry (อ๎างถึงใน Mac Cormac, 1985)  

3. การสื่อสารภาษาเชิงส านวน (Idiom) 
การสื่อสารด๎วยการใช๎สํานวนเปรียบเทียบนั้น การตีความหมายของภาษานั้นไมํสามารถตีความจากความหมายโดยตรง 

หรืออาจอธิบายได๎วําสํานวนวํา "คําอุปมาอุปมัยที่ตายแล๎ว" เพราะการตีความได๎จากความรวมของความหมายที่แท๎จริงของวลี เชํน 
สํานวน "ดึงขาของฉัน" หากจะตีความหมายเชิงสํานวน อยํางไรก็ตามนักทฤษฎีบางทํานได๎แสดงให๎เห็นวําสํานวนที่แสดงออกมา
หลายอยํางนั้น ถูกวิเคราะห๑และตีความหมายของสํวนตําง ๆ ด๎วยความหมายโดยรวมของสํานวนนั้นๆ 

4. การใช้ภาษาเชิงนามนัย Metonymy 
การแทนที่ช่ือของคุณลักษณะหรือคุณสมบัติสําหรับช่ือของสิ่งนั้นเอง (เชํนใน “เครื่องดนตรีระนาดเข๎ามาเร็วเกินไป”) นั้น

คล๎ายคลึงกับคําอุปมา ด๎วยเหตุผลเพราะในแตํละการเชื่อมโยง ได๎อธิบายโดยการแทนที่คําหนึ่งสําหรับอีกคําหนึ่ง บางคนแย๎งวําคํา
อุปมานั้นมีพื้นฐานอยูํบนความคล๎ายคลึงกัน ในขณะที่มีภาษาเชิงนามนัย 45 สํานวน เป็นการแสดงถึงการเช่ือมโยงความสัมพันธ๑
ระหวํางวัตถุสาเหตุ ผลกระทบและอื่น ๆ (Gibbs, 1993) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
Tangsriwong (2546) ทําการวิจัยมีวัตถุประสงค๑เพื่อวิเคราะห๑และตรวจสอบกลยุทธ๑การสื่อสารของผู๎ขายแผงลอยและ

ร๎านค๎าในถนนข๎าวสารเมื่อมีการสื่อสารกับลูกค๎าและนักทํองเที่ยว พวกเขามุํงเน๎นไปที่ประเภทและความถี่ของกลยุทธ๑  ผลการวิจัย
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พบวํา: 1. ผู๎ขายแผงลอยถนนข๎าวสารใช๎กลยุทธ๑การสื่อสารสิบข๎อ กลยุทธ๑เหลํานี้รวมถึง 1) กลยุทธ๑การหลีกเลี่ยง 2 กลยุทธ๑ยํอยของ
การหลีกเลี่ยงหัวข๎อและการละทิ้งข๎อความ 2) กลยุทธ๑การรับความเสี่ยงโดยมี 2 กลยุทธ๑ยํอยของการถอดความและการหลีกเลี่ยง
สถานการณ๑ 3) กลยุทธ๑การปรับข๎อความที่มี 2 กลยุทธ๑ยํอยของการหลีกเลี่ยงความหมายและการลดข๎อความ 4) กลยุทธ๑การถําย
โอน 3 กลยุทธ๑ยํอยของการถํายโอนจากภาษาพื้นเมืองการถํายโอนตัวอักษรและการสลบัรหัส; 5) การเลือกคําที่ไมํถูกต๎อง; 6) ความ
ไมํรู๎ของข๎อ จํากัด ของกฎ; 7) การลอกเลียนแบบ; 8) การทําให๎มากเกินไป; 9) กลยุทธ๑การทําซ้ําโดยมี 2 กลยุทธ๑ยํอยของโครงสร๎าง
แบบขนานและการทําซ้ําที่แท๎จริง 10) การซํอมแซมตัวเอง 2. กลยุทธ๑การถํายโอนเป็นกลยุทธ๑ที่ใช๎บํอยที่สุดระหวํางวัตถุทั้งสี่กลุํม 
กลยุทธ๑อื่น ๆ ท่ีใช๎บํอยคือการทําซ้ํา, การเลือกคําที่ไมํถูกต๎อง, กลยุทธ๑การปรับข๎อความ, ความไมํรู๎ของข๎อ จํากัด ของกฎ, กลยุทธ๑
ความเสี่ยง, การทําให๎มากเกินไป, การเลียนแบบ, กลยุทธ๑การหลีกเลี่ยงและการซํอมแซมตัวเองตามลําดับ 

สุรินทร๑ (2548) มุํงเน๎นศึกษาการใช๎ภาษาอังกฤษในหัวข๎อโฆษณาเครื่องสําอาง การศึกษาแสดงให๎เห็นวํา "คํานาม" สํวน
ใหญํใช๎ในการเขียนพาดหัว การค๎นพบยังระบุวําคําคุณศัพท๑ "ใหมํ" เป็นคําท่ีใช๎บํอยที่สุดตามความถี่ของคําทั้งหมด ในโครงสร๎างทาง
ไวยากรณ๑พบวํามีการใช๎โครงสร๎างทางไวยากรณ๑ห๎าประเภท สองประเภทที่ได๎รับความนิยมมากที่สุดคือ "สํวน" และ "ประโยคงําย" 
ตามลําดับ สําหรับประเภทของหัวข๎อขําวสํวนใหญํจะเป็นหัวข๎อผลประโยชน๑โดยตรง 

Poompuang (2005) เน๎นการศึกษาใช๎ภาษาอังกฤษในโฆษณาน้ําหอมจากหน๎าเว็บ วัตถุประสงค๑ของการศึกษาคือการ
ตรวจสอบคุณสมบัติทางภาษาที่ใช๎ในการโฆษณาน้ําหอม การศึกษาครั้งนี้ได๎รับการออกแบบเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพและวิเคราะห๑
ข๎อมูลในกรอบของภาษาโน๎มน๎าวภาษาอุปมาอุปมัยและการสร๎างคํา การค๎นพบยังบํงช้ีวํามีสามลักษณะของคุณลักษณะ
ภาษาศาสตร๑ที่ใช๎ในข๎อมูลที่รวบรวม โฆษณาน้ําหอมสํวนใหญํใช๎ข๎อความที่โน๎มน๎าวใจและมากกวําครึ่งหนึ่งของโฆษณามีรูปแบบ
ภาษาที่เป็นรูปเป็นรําง มากกวําสามในสี่ของการค๎นพบประกอบด๎วยการสร๎างคํา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค๑เพื่อตรวจสอบการเขียนเชิงโน๎มน๎าวและภาษาเชิงเปรียบเทียบ กรณีศึกษานี้จะชํวยให๎เข๎าใจ
ถึงคุณลักษณะทางภาษาที่ใช๎ในการโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องสําอางโดยมุํงเน๎นท่ีหน๎าเว็บเทํานั้น 

ข๎อมูลนีม้าจากสิ่งพิมพ๑โฆษณาเครื่องสําอาง 10 ชนิด ซึ่งใช๎วิธีการสุํมจากอินเทอร๑เน็ต 
A- สิ่งพิมพ๑โฆษณาแบรนด๑เครื่องสําอางที่รวบรวมได๎มีดังนี้: 

1) CHANEL   2) LANCÔME   3) CLINIQUE   4) CHRISTIAN DIOR   
5) ESTÉE LAUDER  6) NARS  7) KATE   8) BOBBI BROWN  9) REVLON   
10) MAC B- มีการค๎นหาเว็บไซต๑ตําง ๆ เพื่อค๎นหาและเลือกโฆษณาเครื่องสําอาง 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การรวบรวมข๎อมูลจะถูกสุํมเลือก 10 สิ่งพิมพ๑โฆษณาเครื่องสําอางยอดนิยมบนหน๎าเว็บซึ่งจะถูกเลือก 3 ผลิตภัณฑ๑จาก 1 

แบรนด๑ และ 1 ประโยคสําหรับแตํละผลิตภัณฑ๑ มี 30 ประโยคที่ต๎อง 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห๑ข๎อมูลสิ่งพิมพ๑โฆษณาเครื่องสําอางจะดําเนินการในข้ันตอนตํอไปนี้: 
1) วิเคราะห๑โครงสร๎างของโฆษณาแตํละรายการด๎วยตนเอง 
2) แบํงหมวดหมูํออกเป็นกลุํมที่เหมาะสม การเขียนเชิงโน๎มน๎าวและภาษาเชิงเปรียบเทียบ 
3) ค๎นหาความถี่ในการใช๎การเขียนเชิงโน๎มน๎าวและภาษาเชิงเปรียบเทียบ 
4) ใช๎วิธีการร๎อยละ 
5) เขียนรายงานขั้นสุดท๎าย; ผลสรุปและข๎อเสนอแนะ 
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาหลังจากวิเคราะห๑โฆษณาเครื่องสําอาง 30 รายการจาก 10 แบรนด๑แล๎ว การวิเคราะห๑สํวนใหญํศึกษาสอง

ประเด็นหลักคือการเขียนเชิงโน๎มน๎าวและภาษาเชิงเปรียบเทียบ 
1. การศึกษาคุณสมบัติทางภาษาเพื่อการสื่อสารระดับคําและวลี ดังข๎อมูลผลลัพธ๑จะแสดงในตารางด๎านลํางและข๎อมูล

เฉพาะอธิบายตามการค๎นพบจากแตํละตาราง 
 
ตารางที่ 1 การสื่อสารเชิงโน้มน้าวใจ 
การสื่อสารเชิงการโน๎มน๎าวใจในโฆษณาเครื่องสําอางแตํละรายการจากหน๎าเว็บ 

วลีการโน้มน้าวใจ แบรนด์ผลิตภัณฑ ์

VITALUMIÈRE AQUA  
LE BLANC DE CHANEL  
ROUGE ALLURE  

By CHANEL 

GÉNIFIQUE EYE  
RÉNERGIE LIFT MULTI-ACTION  

By LANCÔME 
 

 

Dermatologist-developed 3-Step 
Even Better Eyes Dark Circle Corrector 
High Impact Extreme Volume Mascara 

By CLINIQUE 
 

 

MULTI-PERFECTION  
EMULSION  
ONE ESSENTIAL ULTRA-DETOX 

By CHRISTIAN DIOR 

Perfectionist  
Invisible Fluid Makeup  
PURE COLOR NAILS  

By ESTÉE LAUDER 

Youthful luminosity  
Pure Radiant Tinted Moisturizer Eyeliner 
Stylo 

By NARS 

MINERAL BB GEL CREAM  
ART DIAL MASCARA  

By KATE  
 

Desert Twilight Eye Palette  
LONG-WEAR EVEN FINISH FOUNDATION  
Soothing Cleansing Oil  

By BOBBI BROWN  
 

JUST BITTEN KISSABLE  By REVLON  
VIVA GLAM NICKI  
POWDER BLUSH  
NAIL LACQUER  

By MAC  
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ตารางข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวําข๎อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดมีแนวโน๎มที่จะมีข๎อความโน๎มน๎าวใจในการโฆษณาแตํละรายการ 
แตํละโฆษณามีข๎อความโน๎มน๎าวใจในแตํโฆษณา 

 
ตารางที่ 2 ตัวอยํางแสดงการสื่อสารเชิงโน๎มน๎าวใจในรูปแบบยํอหน๎าและตัวอักษรประเภทตัวหนาแสดงถึงรูปแบบการเขียนที่โน๎ม
น๎าวใจจากโฆษณาในเว็ปเพจ 

การสื่อสารเชิงโน้มน้าวใจในรูปแบบย่อหน้า แบรนด์ผลิตภัณฑ ์
VITALUMIÈRE AQUA  
FRESH AND HYDRATING CREAM  
COMPACT MAKEUP SPF15 FOUNDATION  
Complexion perfection in a wide range of 
flattering shades, coverages and finishes  

 
 
 
From CHANEL  
 

LIFT, FIRM, TIGHTEN  
Our new multi-action lifting & firming effect.  
All facial zones are visibly tightened.  
RÉNERGIE LIFT MULTI-ACTION  
LIFTING AND FIRMING CREAM 

 
 
From LANCÔME  
 
 

ตารางที่ 2  
See the cleanest, freshest,  
Healthiest version of your skin.  
Dermatologist-developed 3-Step.  
Stand out – why not?  
NEW High Impact Extreme Volume Mascara.  
In Black and Extreme Black. 

 
From CLINIQUE  
 

See the cleanest, freshest,  
Healthiest version of your skin.  
Dermatologist-developed 3-Step.  
Works on dark circles.  
Results you can see.  
NEW Even Better Eyes Dark Circle Corrector 

 
 
From LANCÔME  
 

VIVA GLAM NICKI  
M·A·C and hip-hop diva Nicki Minaj join  
forces to create VIVA GLAM Nicki, a scene-
stealing Lipstick. Every cent from the sale 
goes toward helping women, men and 
children living with and affected by HIV and 
AIDS. Limited Edition.  

 
 
 
From MAC  
 

จากตารางด๎านบนมีคําบางคําในยํอหน๎าท่ีโน๎มน๎าวใจเชํน 'ใหม'ํ และ 'รุํนที่ จํากัด ' คําสองคํานี้ฟ๓งดูนําสนใจยิ่งขึ้นและเป็น
ที่เข๎าใจงําย หากลูกค๎าได๎ยินคําวํา 'ใหมํ' พวกเขาคิดวําผลิตภัณฑ๑นั้นมาถึงใหมํและพวกเขาควรมีความอยากรู๎อยากเห็นเกี่ยวกับวํา
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มันใหมํอยํางไร ตัวอยํางเชํน 'มาสคารําปริมาณสูงกระทบใหมํสูงและ ' สัญญาณใหมํที่มองเห็นได๎ สําหรับคําวํา 'Limited Edition' 
เชํน 'DESERT TWILIGHT, COLLECTION Limited Edition' และ 'MAC และนักร๎องฮิปฮอป Nicki Minaj รํวมมือกันเพื่อสร๎าง 
VIVA GLAM Nicki ลิปสติกรุํน Limited Edition' ลูกค๎าจะคิดวําผลิตภัณฑ๑นี้ จะเปิดตัวในชํวงเวลา จํากัด ดังนั้นจึงเป็นหนึ่งในจุด
แข็งของการโน๎มน๎าวใจที่จะดึงดูดความสนใจของลูกค๎า ลูกค๎าบางรายกําลังมองหาเครื่องสําอางที่สามารถปกปิดผิวของคุณได๎โดยไมํ
ทิ้งรํองรอยตลอดทั้งวันและตลอดเวลาดังนั้นพวกเขาจึงอาจมองหาผลิตภัณฑ๑ที่มองเห็นเชํน Invisible Fluid Makeup โดย ESTÉE 
LAUDER มันเป็นเพราะมีประโยคโน๎มน๎าวใจในโฆษณาได๎จากการจินตนาการ 

รู๎สึกวําไมํมีการแตํงหน๎าใหมํ Invisible Fluid Makeup Estée Lauder คิดค๎นการแตํงหน๎าที่สมบูรณ๑แบบกับผิวของคุณ
โดยไมํทิ้งรํองรอย โฆษณาเครื่องสําอางบางประเภทมักจะอธิบายถึงเครื่องสําอางโดยการเพิ่มภาพลักษณ๑ของแบรนด๑ลงใน
เครื่องสําอางเชํน ROUGE ALLURE VELVET จาก CHANEL:  

 
การสื่อสารภาษาเชิงอุปมาอุปไมย Figurative language 

รูปแบบภาษาที่เป็นรูปเป็นรํางถูกสร๎างขึ้นเพื่อใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการอธิบายสิ่งแตกตํางกัน  
ตารางที่ 3 การใช้ภาษาเป็นรูปแบบอุปมาอุปไมยในโฆษณาเคร่ืองส าอาง 

การสื่อสารภาษาเชิงเปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ ์
La vie est belle  By LANCÔME  
INTENSIVE NIGHT RESTORATIVE CREME  By CHRISTIAN DIOR  
REAL CREATE EYES  By KATE  
REVLON COLORBURST  By REVLON  
COLORSTAY  By REVLON  

จากตารางข๎างต๎นแสดงให๎เห็นวําข๎อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดมีแนวโน๎มที่จะมีข๎อความเป็นรูปเป็นรํางในผลิตภัณฑ๑ 5 
รายการจาก 4 แบรนด๑โฆษณาเครื่องสําอาง 
 
ตารางที่ 4 การใช้ภาษาเป็นรูปแบบย่อหน้าอุปมาอุปไมยในโฆษณาเคร่ืองส าอาง 

รูปแบบย่อหน้าอุปมาอุปไมย ผลิตภัณฑ ์
New La vie est belle  
Choose your own path to happiness. Life is 
beautiful  

By LANCÔME  

NEW  
INTENSIVE NIGHT RESTORATIVE CREME  
Dior Science can now shine new light on the 
skin‖s Night-time activity, thanks to a major 
discovery in the chronobiology of stem cells. 
Capture Totale Intensive Night Restorative Crème 
triples the skin‖s ability to Regenerate itself. It’s 
as if time is turned back whilst you sleep...  

By CHRISTIAN DIOR  

REAL CREATE EYES  
Deep and real. Clear colors  
for naturally contoured large eyes.  

By KATE  
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REVLON COLORBURSTTM LIPGLOSS   By REVLON  
NEW SHADES for your ESCAPISM look!  
Lips that shine with killer color. This weightless 
gloss makes lips pop with 5X more shine than 
patent leather 

 
 
 
By REVLON 

REVLON® COLORSTAYTM  
LONGWEAR NAIL ENAMEL  
Gel-Like shine and up to 11 days  
of shatterproof color*.  
*When worn with ColorstayTM base & top coats 

 
 
By REVLON 

 
จากการวิเคราะห๑ข๎อมูลของโฆษณาเครื่องสําอางที่เลือกพบวําโฆษณาเครื่องสําอางทั้งหมดที่เลือกใช๎ทั้งรูปแบบการเขียน

เชิงโน๎มน๎าวใจและรูปแบบภาษา โฆษณาเครื่องสําอาง 83.33% ใช๎การเขียนเชิงโน๎มน๎าวใจและมีเพียง 16.67% ที่เป็นภาษาเชิง
เปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 
 
สรุปและอภิปรายผล 

อุตสาหกรรมเครื่องสําอางมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นจากจํานวนผู๎หญิงที่เพิ่มขึ้นและรวมถึงผลจากการโฆษณาที่อธิบายผลิตภัณฑ๑
เป็นอยํางมาก การใช๎ช้ันเชิงในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสารในการแขํงขันระหวํางกัน ภาษาใช๎เพื่อแสดงจินตนาการและกลิ่นหอมเพื่อ
เป็นศูนย๑กลางของผู๎บริโภคกับผลิตภัณฑ๑ คนสํวนใหญํซื้อเครื่องสําอางจากห๎างสรรพสินค๎าช้ันนําและตอนนี้พวกเขาสนใจที่จะซื้อ
จากหน๎าเว็บเพราะสะดวกในการขนสํง ผู๎บริโภคที่อาศัยอยูํในประเทศอื่น ๆ สามารถซื้อได๎เพียงคลิกจากร๎านค๎าหน๎าเว็บ มันเป็นวิธี
ที่นําสนใจในการอธิบายถึงประโยชน๑ของเครื่องสําอางแตํละชนิด ในกรณีนี้มีการสุํมเลือกผลิตภัณฑ๑ 30 รายการจาก 10 โฆษณาบน
หน๎าเว็บเพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการวิเคราะห๑การใช๎ภาษาอังกฤษในโฆษณาเครื่องสําอาง มีสองรูปแบบที่เน๎นในการศึกษานี้ 

รูปแบบแรกคือการเขียนโน๎มน๎าวใจ ป๓จจัยสําคัญของการโน๎มน๎าวใจคือความสามารถในการให๎เหตุผลเชํนเดียวกับการใช๎
ภาษาอยํางมีประสิทธิภาพ มันมุํงเน๎นไปที่วัตถุประสงค๑ของการเปลี่ยนความคิดเห็น การชักชวนในการโฆษณาเป็นกําลังหลักใน
กระบวนการทั้งหมด ข๎อความโน๎มน๎าวใจไมํชัดเจนมาก ข๎อความสามารถเข๎าถึงจิตใจของลูกค๎าผํานรูปแบบของบรรจุภัณฑ๑สีช่ือ
ผลิตภัณฑ๑โลโก๎ ฯลฯ รูปแบบที่สองเป็นภาษาที่เป็นรูปเป็นรําง เป็นที่นําสนใจวําความสามารถของภาษาสามารถอธิบายสิ่งที่เป็น
นามธรรมบางอยํางเป็นสิ่งที่จับต๎องได๎โดยการเปรียบเทียบหมวดหมูํที่แตกตํางกันสองประเภท มีหลายรูปแบบของภาษาที่เป็นรูป
เป็นรํางที่จะได๎รับการพิจารณาเชํนการอุปมาอุปมัยตัวตนพาดพิงและชาดก จุดของการโน๎มน๎าวใจและเป็นรูปเป็นรํางคือการสร๎าง
คําที่มีความหมายอื่นจากแหลํงท่ีมา 

จากบทวิเคราะห๑ข๎อมูลและผลลัพธ๑พบวําโฆษณาเครื่องสําอางสํวนใหญํบนหน๎าเว็บ มีการใช๎ภาษาอังกฤษเพื่อโน๎มน๎าวใจ 
นอกจากนี้มากกวําครึ่งหนึ่งของผลการวิจัยประกอบด๎วยการเขียนโน๎มน๎าวใจ มีภาษาเป็นรูปเป็นรํางในโฆษณาเครื่องสําอางบาง
รายการ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ความสําเร็จของการวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณผู๎มีสํวนรํวมคนที่มีสํวนรํวมโดยตรงหรือโดยอ๎อม ขอแสดงความขอบคุณ
อยํางมากตํอสถาบันการศึกษา ผู๎รํวมงาน ผู๎บริหารและสมาชิกแตํละทํานมีสํวนรํวมไมํทางใดก็ทางหนึ่งสําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ขอ
แสดงความขอบคุณตํออาจารย๑ที่ปรึกษาในงานวิจัย อันเอื้อประโยชน๑ตํอความสําเร็จ ให๎คําแนะนําและความกรุณาให๎คําปรึกษา
สนับสนุนท่ีสําคัญ ขอบคุณมากที่ชํวยเหลือตลอดมา  
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นอกจากน้ีดิฉันขอแสดงความขอบคุณ ผู๎บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ลําปาง ที่ให๎โอกาส สนับสนุน 
อันเป็นประโยชน๑ตํอการวิจัยอยํางยิ่ง 

สุดท๎ายนี้ขอขอบคุณครอบครัวอันเป็นที่รัก – ขอขอบคุณทุกทํานอยํางจริงใจที่ให๎การสนับสนุนนักวิจัยในการทําวิจัยให๎
สําเร็จ  
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การพัฒนาการจัดการเรียนรู ้เรื่อง รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ สุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

ร่วมกับหนังสือการ์ตูน ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
Development of Learning Achievement on The Dawn of Happiness at Sukhothai of Social study 

Department using by The Cooperative Theory within A Comic Books for Grade 4 Students 
 

ธนบัตร  อ่อนกล1 สุภาภรณ์ หนูเมือง2 และ จริยา  พิชยัค า3 

Tanabat Onkon, Supaporn Noomuang and Jariya  Pichaikum 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู๎ 2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู๎ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนตํอรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือด๎วยเทคนิค STAD รํวมกับหนังสือการ๑ตูน ประชากรเปูาหมาย คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดยางเอน อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2562 จํานวน 14 คน ได๎มาโดยการเลือกกลุํม
ตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือการวิจัยได๎แกํ หนังสือการ๑ตูน เเผนการจัดการเรียนรู๎ แบบทดสอบความรู๎ 
แบบประเมินทักษะ แบบวัดจิตสํานึกรักท๎องถิ่น แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ ความถี่  ร๎อยละ
คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวํา 1) แผนการจัดการเรียนรู๎ มีประสิทธิภาพเทํากับ 83.93/86.61 2) ผลการศึกษาผลการจัดการเรียน 
ประกอบด๎วย 2.1)ด๎านความรู๎ นักเรียนมีคะแนนระหวํางเรียน (µ = 67.93, ร๎อยละ 84.91) คะแนนหลังเรียน (µ = 32.64, ร๎อยละ 
81.61) และคะแนนพัฒนาการ (µ = 9.41) 2.2) ด๎านทักษะกระบวนการ นักเรียนมีการปฏิบัติเป็นประจํา (µ = 2.54,  = 0.12 ) 
2.3) ด๎านเจตคติ นักเรียนมีจิตสํานักรักท๎องถิ่นในระดับมากที่สุด  (µ = 4.81,  = 0.37)  และ3) ความพึงพอใจของนักเรียนตํอ
การจัดการเรียนรู๎ในระดับมากที่สุด (µ = 4.55,  = 0.16) 
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Abstract  
The purposes of this research were 1) to develop learning management, 2) to study the learning 

management outcomes, and 3) to study the satisfaction of students on the learning management on The 
Dawn of Happiness, in Sukhothai in the social studies religion and culture deparment using by cooperative 
learning theories STAD  with in a comic books. The target population was 14 prathom suksa four students of 
Wat Yang En School, Muang District, Sukhothai Province in the academic year 2019. They was selected by 
purposive sampling. The research tools were a Comic book, a Learning Management Knowledge Test, a skill 
assessment, a local consciousness assessment and a satisfaction questionnaire. The Data analysis were 
frequency, percentage, mean and standard deviation. 

The research found that: 1) the learning management plan has the efficiency to 83.93 / 86.61. 2) The 
educational outcomes of the learning management consisted of 2.1) Knowledge : the students have scores 
during study mean 67.93 ( 84.91%), post-test scores mean 32.64 (81.61%) and E.I. mean 9.41 2.2) The process 
skills: the students have  actually become quite a regular practice (µ = 2.54, = 0.12). and 2.3) a satisfaction: 
the students have the highest level of local love (µ = 4.81, = 0.37) and finally 3) The students were 
satisficed toward learning management to the highest level (µ = 4.55, = 0.16)   

 
Keywords : Cooperative Theory, Comic Books, Sukhothai 
 
บทน า 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)               
กลุํมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ต๎องมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ บนพ้ืนฐานความเช่ือวํา ทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนา
ตนเองได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ ซึ่งผู๎เรียนจะได๎มีโอกาสเรียนรู๎เรื่องราวของ ชุมชนและท๎องถิ่น ซึ่งเป็นสภาพแวดล๎อมในชีวิตจริง
ของตนเอง สํงผลให๎เกิดความตระหนักเห็นคุณคํา สํานึกรักผูกพันกับท๎องถิ่น มีความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ถิ่นฐานบ๎านเกิด และ
เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ตลอดจนสามารถแก๎ป๓ญหา พัฒนาชีวิ ต อาชีพ ครอบครัวและสังคมของตนเองได๎ตามควร 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) สอดคล๎องกับแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) วําด๎วย
เรื่องของการพัฒนาสื่อการเรียนรู๎ที่หลากหลาย ให๎เอื้อตํอคนทุกกลุํมสามารถเข๎าถึง ได๎งําย สะดวกทั่วถึง ไมํจํากัดเวลาและสถานที่ 
มีการจัดทําสื่อระบบการเรียนรู๎โดยใช๎สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ที่สามารถใช๎งานผํานระบบอุปกรณ๑สื่อสารเคลื่อนที่ สํงเสริมการสร๎าง
เครือขํายระหวํางบ๎าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎มีชีวิตในชุมชนและมีการให๎มีการใช๎ประโยชน๑อยํางคุ๎มคํา รวมทั้ง
พัฒนาระบบการจัดการความรู๎บนฐานนวัตกรรมการเรียนรู๎ ที่สอดคล๎องกับภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและสังคม (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการกระทรวงศึกษาธิการ, 2559, น.26) 
 “จังหวัดสุโขทัย” เป็นจังหวัดที่มีความสําคัญของประเทศไทยด๎วยมีทรัพยากรทางการทํองเที่ยวที่หลากหลายโดยเฉพาะ
ด๎านแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร๑ซึ่งได๎รับการยกยํองจาก UNESCO ให๎เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 อีก
ทั้งยังคงมีวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมายาวนานสะท๎อนออกมาในเรื่องของงานศิลปะ เป็นเอกลักษณ๑ของพื้นท่ี ซึ่งมีความโดดเดํนและมี
เอกลักษณ๑เฉพาะ และได๎กําหนดเอกลักษณ๑เป็นคําขวัญ ดังนี้ “มรดกโลกล้ําเลิศ กําเนิดลายสือไทย เลํนไฟลอยกระทง ดํารงพุทธศาสนา 
งามตาผ๎าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแมํยําพํอขุน รุํงอรุณแหํงความสุข” คําขวัญเหลํานี้ มีความสอดคล๎องกับประวัติศาสตร๑ความ
เป็นมาของจังหวัดสุโขทัย และมีความเหมาะสมอยํางยิ่งที่จะพัฒนาตํอยอดเพื่อให๎เยาวชนได๎ศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่เยาวชนควรภาคภูมิใจและ
ชํวยกันรักษามรดกทางวัฒนธรรม อันเปรียบเสมือนทรัพย๑สินทางป๓ญญาที่เหลําบรรพบุรุษได๎สร๎างสรรค๑ขึ้น ควรอนุรักษ๑ให๎อนุชนรุํนหลัง
ได๎มีความความรู๎ความเข๎าใจ และมีความรักบ๎านเกิดของตน (สํานักงานยุทธศาสตร๑การพัฒนากลุํมจังหวัดภาคเหนือตอนลําง, 2556, น.8)  
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 การศึกษาข๎อมูลจากการเรียนการสอนในชํวงระยะเวลา 3 ปีท่ีผํานมา ในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จาก
ข๎อมูลการสอบปลายภาคเรียนปีการศึกษา 2558-2560 พบป๓ญหาที่สําคัญก็คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม อยูํในระดับต่ํา  (งานประกันคุณภาพภายในโรงเรียนวัดยางเอน) ไมํเป็นที่นําพอใจ อีกทั้งยังต่ํากวําระดับ
เกณฑ๑ประเมินของโรงเรียนที่กําหนดไว๎ร๎อยละ 75 โดยเฉพาะสาระที่ 4 ประวัติศาสตร๑ มาตรฐาน ส 4.3   
เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาไทย มีความรักความภาคภูมิใจและธํารงความเป็นไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
อาณาจักรสุโขทัย การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย ประวัติและผลงานสําคัญ  
ภูมิป๓ญญาไทยสมัยสุโขทัย คุณคําของภูมิป๓ญญาไทยที่สืบเนื่องถึงป๓จจุบันที่นําภาคภูมิใจ และคุณคําแกํการอนุรักษ๑ สาเหตุ
เนื่องมาจากขาดสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย นักเรียนไมํเข๎าใจเนื้อหาวิชาอยํางแท๎จริงจึงทําให๎นักเรียนมีทักษะทางการเรียนรู๎
คํอนข๎างต่ํา ซึ่งสํงผลให๎ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา  
 นอกจากน้ีผู๎วิจัยพบวํา การจัดการเรียนการสอนแบบรํวมมือ (Cooperative learning)  
ถูกนํามาใช๎ในการจัดเรียนการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นนวัตกรรมทางการเรียนรู๎ที่สามารถพัฒนาศักยภาพ
ในการเรียนรู๎ของผู๎เรียนได๎ โดยเป็นการจัดการเรียนเป็นกลุํมยํอยโดยมีสมาชิกกลุํมที่มีความสามารถที่แตกตํางกัน แตํละคนตํางมี
ความรับผิดชอบในการเรียนรู๎ของตน และในขณะเดียวกันก็ต๎องชํวยให๎สมาชิกคนอื่นเรียนรู๎ด๎วย เพื่อให๎งานกลุํมประสบผลสําเร็จ 
โดยสมาชิกภายในกลุํมต๎องมีการกระตุ๎นสมาชิกคนอื่นและชํวยเหลือซึ่งกันและกัน การเรียนการสอนแบบรํวมมือและสนับสนุน
รํวมกันระหวํางผู๎เรียนมากกวําการแขํงขัน โดยออกแบบสภาพการเรียนรู๎และกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางหนึ่งที่ใช๎ทักษะ
กระบวนการกลุํมเป็นป๓จจัยหลักสําคัญ (ทิศนา แขมมณี, 2561,   น. 106-107) นอกจากนี้ยังเป็นวิธีการสอนแบบหนึ่งที่สามารถ
ชํวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียน 
 จากสภาพป๓ญหาดังกลําวการจัดการเรียนการสอนของผู๎สอนนั้น สํวนใหญํยังใช๎ตําราเรียนเป็นหลัก ใช๎สื่อและนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอนน๎อย ทําให๎ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตกต่ํา จากการศึกษาค๎นคว๎าเกี่ยวกับเทคนิควิธีการสอนรูปแบบตําง 
ๆ พบวําวิธีการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนจังหวัดสุโขทัยนั้นมีดว๎ยกันหลากหลายวิธี แตํวิธีท่ีผู๎วิจัยทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยพบวํา หนังสือการ๑ตูน เป็นสื่อการสอนที่นําสนใจเหมาะสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา ชํวยกระตุ๎นความสามารถในการ
อํานได๎ดี การจัดการเรียนการสอนที่จะให๎ได๎ผลดีอีกอยํางหนึ่งคือการเรียนการสอนโดยใช๎หนังสือการ๑ตูนที่มีสีประกอบการสอน เป็น
สื่อการสอนประเภทหน่ึงที่สามารถสนองความต๎องการ การอํานของเด็กแตํละวัยได๎ ภาพจะชํวยดึงดูดความสนใจของเด็กทําให๎เกิด
ควากระตือรือร๎นในการอําน ทําให๎เข๎าใจเรื่องราวได๎อยํางรวดเร็วสนุกสนานกับเรื่องที่อําน และยังเป็นการฝึกทักษะการอํานชํวย
สํงเสริมให๎ผู๎อํานใช๎สมอง ซึ่งวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นวิชาที่ต๎องใช๎ความจําและความเข๎าใจเป็นอยํางมาก การนํา
หนังสือการ๑ตูนมาประกอบการเรียนการสอนจึงทําให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจในเนื้อหาได๎งํายขึ้น  
 ดังนั้นผู๎วิจัยจึงออกแบบกิจกรรมการสอนโดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน ขึ้นเพื่อแก๎ไขป๓ญหา
การจัดการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
4 เพื่อพัฒนาผลการจัดการเรียนรู๎ของผู๎เรียนให๎เพิ่มขึ้น และให๎มีความรู๎  ความเข๎าใจ เกี่ยวกับท๎องถิ่นของตนเอง เกิดความรักและ
ความภาคภูมิใจในประวัติความเป็นมา ความเสียสละของบรรพบุรุษ เห็นคุณคําในความเป็นเอกลักษณ๑ที่ดีของชาติไทย และยัง
สามารถวิเคราะห๑ถึงป๓ญหาและสาเหตุที่แท๎จริง เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการจัดเรียนการสอน ปลูกฝ๓่งจิตสํานึกรักในบ๎านเกิด อนุรักษ๑
วัฒนธรรมไทย สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของจังหวัดสุโขทัย ให๎มีความเหมาะสมและสอดคล๎องบทเรียนที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยูํตลอดเวลา ท้ังนี้เพื่อเป็นการสํงเสริมด๎านการศึกษาที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
 2. เพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  
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 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํ มสาระการ
เรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยการพัฒนาจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  ในการดําเนินงาน
วิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง ดังตํอไปนี้ 
 1.  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พุทธศักราช 2551  
 2. ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ 
 3.  หนังสือการ๑ตูน 
 4.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 5.  ผลการจัดการเรียนรู๎ 
 6. ดัชนีประสิทธิผล 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดยางเอนโดยใช๎กลุํม
ประชากรเดียวเก็บข๎อมูลกํอนและหลังการทดลอง (One group Pretest – Posttest Design)  

ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรเปูาหมาย คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 จํานวน 14 คน โรงเรียนวัดยางเอน  ตําบลตาลเตี้ย อําเภอเมือง 

จังหวัดสุโขทัย สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 เนื้อหาที่ใช๎ในการทดลองครั้งนี้ ได๎แกํ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร๑ มาตรฐาน ส 4.3  เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย 
วัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาไทย มีความรักความภาคภูมิใจและธํารงความเป็นไทย มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัย การสถาปนา
อาณาจักรสุโขทัย ประวัติและผลงานสาํคัญ ภูมิป๓ญญาไทยสมยัสุโขทัย คุณคําของภูมิป๓ญญาไทยท่ีสืบเนื่องถึงป๓จจุบันท่ีนําภาคภูมิใจ 
และคุณคําแกํการอนุรักษ๑ ได๎แกํหนังสือการตูน กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง รุํงอรุณแหํง
ความสุข ณ สุโขทัย ประกอบด๎วย 8 เรื่อง ดังนี้ มรดกโลกล้ําเลิศ กําเนิดลายสือไทย เลํนไฟลอยกระทง ดํารงพุทธศาสนา งามตาผ๎า
ตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแมํยําพํอขุน และรุํงอรุณแหํงความสุข 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. หนังสือการ๑ตูน เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดย

ใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 มีคํา IOC อยูํในระดับมากท่ีสุด เฉลี่ย
เทํากับ 4.85) 

2. เเผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 สาระที่ 4 
ประวัติศาสตร๑ มาตรฐาน ส 4.3 เข๎าใจความเป็นมาของชาติไทย วัฒนธรรม ภูมิป๓ญญาไทย มีความรักความภาคภูมิใจและธํารง
ความเป็นไทย จํานวน 8 แผน รวม 16 ช่ัวโมง มีคํา IOC อยูํในระดับมากท่ีสุด เฉลี่ยเทํากับ 4.79 

3. แบบทดสอบความรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรยีนรูว๎ิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4  เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
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จํานวน 40 ข๎อ คําอํานาจจําแนกรายข๎ออยูํระหวําง 0.35-0.57 คําความยากงําย 0.35-0.64 คําความเช่ือมั่น 0.89 
4. แบบประเมินทักษะ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นแบบประมาณคํา 5 ระดับ มี
คํา IOC อยูํในระดับมากท่ีสุด เฉลี่ยเทํากับ 4.79) 

5. แบบวัดจิตสํานึกรักท๎องถิ่น ที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลที่ใช๎ในการทดลองการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํง
ความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับ
หนังสือการ๑ตูน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ปรับปรุงจาก ศรีจันทรัตน๑  กันทะวัง (2557, น.200-202) เป็นแบบประมาณ
คํา 5 ระดับ มีคํา IOC อยูํในระดับมากท่ีสุด เฉลี่ยเทํากับ 4.81 

6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํง
อรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ 
รํวมกับหนังสือการ๑ตูน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เป็นแบบประมาณคํา 5 ระดับ คําความเช่ือมั่น เทํากับ 0.94 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎ดําเนินการ ดังนี้  

 1. ผู๎วิจัยติดตํอทําหนังสือขอความรํวมมือในการทําวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ๑ถึงโรงเรียนวัดยางเอน อําเภอ
เมือง จังหวัดสุโขทัย เพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 2. ผู๎วิจัยแนะนําแนวทางการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ สร๎างความเข๎าใจเกี่ยวหนังสือการ๑ตูน 
 3. ผู๎วิจัยดําเนินการทดสอบกํอนการจัดการเรียนรู๎ (Pretest) กับกลุํมนักเรียนตัวอยําง โดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย แล๎วเก็บรวบรวมผลการทดสอบ กํอนจัดการเรียนรู๎เพื่อนําไปวิเคราะห๑ข๎อมูล
และเปรียบเทียบตํอไป 
 3. ผู๎วิจัยดําเนินการสอนตามแผนที่กําหนดไว๎ จํานวน 8 แผน 16 ช่ัวโมง โดยระหวํางจัดการเรียนรู๎ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู๎ของนักเรียน 
 4. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแล๎ว ดําเนินการทดสอบหลังเรียน (Post-test) ด๎วยแบบทดสอบวัดความรู๎ โดยใช๎สอบ
สอบฉบับเดิมแตํสลับข๎อคําถาม  
 5. ผู๎วิจัยให๎นักเรียนตอบแบบวัดจิตสํานึกรักท๎องถิ่น และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อศึกษาความก๎าวหน๎าของ
ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับจังหวัดสุโขทัย โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน 
 6. นําข๎อมูลที่ได๎จากการทดลองไปวิเคราะห๑ด๎วยวิธีทางสถิติตํอไป 
 
ผลการวิจัย  

1. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการพัฒนา
รูปแบบ ดังนี ้
 การพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาและ
วิเคราะห๑หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และเนื้อหาจากกลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ออกแบบกิจกรรมตามทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน โดยได๎กําหนดรูปแบบแผนการจัดการเรียนรู๎
ประกอบด๎วย 7 องค๑ประกอบ  ได๎แกํ 1. สาระสําคัญ 2. มาตรฐานการเรียนรู๎ 3. จุดประสงค๑การเรียนรู๎และตัวช้ีวัด 4. สาระการ
เรียนรู๎ 5. กิจกรรมการเรียนรู๎ 6. สื่อ/แหลํงการเรียนรู๎ 7. การวัดผลประเมินผล ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ออกแบบขั้นตอนการจัดการเรียนรู๎ไว๎ 5 
ขั้นตอนดังน้ี 
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ขั้นที่ 1 ข้ันเตรียม นําเสนอเนื้อหา ผู๎สอนจะทําการสอนเนื้อหาสาระของบทเรียนแกํนักเรียนพร๎อมกันทั้งช้ัน ด๎วยวิธีการที่
เหมาะสมกับเนื้อหาบทเรียน ซึ่งเป็นการให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎สาระสําคัญของบทเรียน  

ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติกิจกรรมกลุํม ผู๎สอนจัดกลุํมผู๎เรียนให๎คละกันตามความสามารถทางการเรียนกลุํมละประมาณ 4-5 คน ใน
แตํละกลุํมประกอบด๎วยสมาชิกที่มีความสามารถทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ํามารํวมกัน ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ โดยศึกษาจาก
หนังสือการ๑ตูนประวัติศาสตร๑สุโขทัย ทบทวนความรู๎ที่ผู๎สอนได๎นําเสนอจนเกิดความเข๎าใจในเนื้อหาอยํางถํองแท๎ รวมทั้งชํวยกันทํา
กิจกรรมของกลุํมตามที่ผู๎สอนกําหนด โดยเน๎นการชํวยเหลือกันในเวลาเรียน ความรับผิดชอบรํวมกันของสมาชิกทุกคนในกลุํม  

ขั้นที่ 3 ข้ันทดสอบยํอย  ผู๎เรียนทุกคนทําแบบทดสอบเป็นรายบุคคลโดยไมํมีการชํวยเหลือกัน ซึ่งแตํละคนต๎องทําคะแนน
ให๎ดีที่สุดเพื่อสํงผลให๎ตนเองและกลุํมประสบความสําเร็จ 

ขั้นที่ 4 ขั้นหาคะแนนพัฒนาการ นําคะแนนการทดสอบยํอยมาเปรียบเทียบกับคะแนนฐาน การคิดคํานวณคะแนนของกลุํมจึง
คิดคํานวณจากคะแนนของความก๎าวหน๎าของสมาชิกแตํละคนในกลุํม โดยแตํละคนจะมีคะแนน “ฐาน” ซึ่งจะได๎จากการเฉลี่ยคะแนนใน
การสอบแตํละคนจากผลการสอบครั้งหลังสุด นักเรียนจะต๎องพยามทําคะแนนจากการทดสอบยํอยให๎ได๎มากกวําคะแนนฐานของตนเอง 

ขั้นที่ 5 ขั้นให๎รางวัล กลุํมจะได๎คะแนนเฉลี่ยของกลุํมสูงสุดตามเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎จะได๎รับรางวัล โดยคะแนนร วม
ความก๎าวหน๎าของสมาชิกแตํละคนแล๎วนําคะแนนมารวมกันท้ังกลุํม จากน้ันหาคะแนนเฉลี่ยเป็นคะแนนความก๎าวหน๎าของกลุํมที่จะ
ได๎รับการยกยํองหรือได๎รับรางวัล 

ผลการพิจารณาความเหมาะสมแผนการจัดการเรียนโดยผู๎เช่ียวชาญ 5 ทําน พบวํา แผนการจัดการเรียนรู๎ มีคุณภาพใน
ระดับ มากที่สุด (คําเฉลี่ย 4.79) โดยผู๎เช่ียวชาญให๎มีการปรับปรุงในประเด็น จุดประสงค๑เขียนเป็นเชิงพฤติกรรมแตํละแผนควร
ครอบคลุม K P A การวัดและประเมินผลควรสอดคล๎องกับจุดประสงค๑และกําหนดเกณฑ๑การผํานจุดประสงค๑ให๎ชัดเจน นอกจากนี้
แผนการจัดการเรียนรู๎ พบวํา คําประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎ เทํากับ 83.93/86.61 สูงกวําเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ 80/80 

2. ผลการศึกษาผลการจัดการเรียน เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เมื่อจัดการเรียนรู๎
ด๎วยทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน ครบทั้ง 8 แผนการจัดการเรียนรู๎ พบวํานักเรียนมี ผลการเรียนรู๎ดังนี้  

1. ด๎านความรู๎  
จากการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน พบวํา ด๎านความรู๎นักเรียนมีคะแนนระหวํางเรียน 67.93 ร๎อยละ 84.91 
คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เทํากับ 32.64 คิดเป็นร๎อยละ 81.61 และคะแนนพัฒนาการ เฉลี่ย เทํากับ 9.41  

2. ด๎านทักษะกระบวนการ 
จากการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน พบวํา ด๎านทักษะกระบวนการ โดยภาพรวมนักเรียนมีการปฏิบัติเป็น
ประจํา (µ = 2.54,  = 0.12 ) โดยพิจารณารายด๎านพบวํา นักเรียนมีการยอมรับฟ๓งคนอื่น และทํางานตามที่ได๎รับมอบหมาย 
ปฏิบัติเป็นประจํา ความสนใจ การตอบคําถาม และการแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติเป็นบางครั้ง 

3. ด๎านเจตคติ 
จากการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน พบวํา ด๎านเจตคติ นักเรียนมีจิตสํานักรักท๎องถิ่น โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับมากท่ีสุด  (µ = 4.81,  = 0.37) เมื่อเรียงอันดับ ได๎แกํนักเรียนพูดหรือใช๎ภาษาท๎องถิ่นกับคนในท๎องถิ่นทุกสถานการณ๑ (µ 
= 5.00,  = 0.00) ในระดับมากที่สุด ลองลงมาคือ ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเป็นสิ่งที่จําเป็นในการดํารงชีวิต การเป็นตัวอยํางที่ดีของ
ผู๎ใหญํเป็นการถํายทอดภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นได๎ดีที่สุด และนักเรียนจะนําความรู๎ที่ได๎รับจากการเรียนรู๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นไปเผยแพรํแกํ
คนอ่ืน ๆ (µ = 4.93,  = 0.27) ตามลําดับ 
 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สโุขทัย กลุํมสาระการ
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เรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

จากการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนรู๎ พบวํา โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.55,  = 0.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อแล๎ว 3 อันดับแรก พบวํา นักเรียนมีความพึงพอใจ
อยูํในระดับมากท่ีสุดคือ นักเรียนมีความกระตือรือร๎น สนุกสนานและมีความตั้งใจที่จะเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (µ = 4.93, 
 = 0.27) นักเรียนมีความสุขในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ และมีเจตคติที่ดีในการเรียน (µ = 4.86,  = 0.36) นักเรียนพอใจที่
สามารถค๎นหาคําตอบ จากการทํากิจกรรมให๎สําเร็จด๎วยตนเอง (µ = 4.79,  = 0.43) ตามลําดับ 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 โดยได๎กําหนด
รูปแบบแผนการจัดการเรียนรู๎ประกอบด๎วย 7 องค๑ประกอบ  ได๎แกํ 1. สาระสําคัญ 2. มาตรฐานการเรียนรู๎ 3. จุดประสงค๑การ
เรียนรู๎และตัวช้ีวัด 4. สาระการเรียนรู๎ 5. กิจกรรมการเรียนรู๎ 6. สื่อ/แหลํงการเรียนรู๎ 7. การวัดผลประเมินผล และมีขั้นตอนการ
จัดการเรียนรู๎ตามทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ 5 ข้ันตอน ได๎แกํ ข้ันท่ี 1 ข้ันเตรียม นําเสนอเนื้อหา ขั้นที่ 2 ข้ันปฏิบัติกิจกรรมกลุํม 
ขั้นที่ 3 ขั้นทดสอบยํอย ขั้นที่ 4 ขั้นหาคะแนนพัฒนาการ ขั้นที่ 5 ขั้นให๎รางวัล นอกจากนี้แผนการจัดการเรียนรู๎ พบวํ า แผนการ
จัดการเรียนรู๎ มีคุณภาพในระดับ มากที่สุด (คําเฉลี่ย 4.79) และคําประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎ เทํากับ 83.93/86.61 
สูงกวําเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ 80/80 ซึ่งผลการพัฒนาดังกลําวสอดคล๎องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) กลุํมสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ต๎องมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญ บนพื้นฐานความเช่ือวําทุกคนสามารถ เรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎อยํางเต็มตามศักยภาพ ซึ่งผู๎เรียนจะได๎มีโอกาสเรียนรู๎เรื่องราว
ของ ชุมชนและท๎องถิ่น ซึ่งเป็นสภาพแวดลอ๎มในชีวิตจริงของตนเอง สํงผลให๎เกิดความตระหนักเห็นคุณคํา สํานึกรักผูกพันกับท๎องถิ่น มี
ความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษ ถิ่นฐานบ๎านเกิด และเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน ตลอดจนสามารถแก๎ป๓ญหา พัฒนาชีวิต อาชีพ ครอบครัว
และสังคมของตนเองได๎ตามควร แกํฐานะและเป็นบุคคลที่มีความรอบรู๎เกี่ยวกับท๎องถิ่นในแงํมุมตําง ๆ ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม ฯลฯ อยํางชัดเจน(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 น. 25) และสอดคล๎องแนวทางการจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือ ครูแตํละคน
สามารถ คิดวางแผนออกแบบการเรียนการสอนของตน โดยอาศัยวิธีการและเทคนิคตําง ๆ เข๎ามาชํวยอยํางหลากหลายแตกตํางกัน
ออกไปอยํางไรก็ตาม ได๎มีนักการศึกษาและนักคิดหลายคน ที่ได๎คนวิธีการจัดการเรียนรู๎แบบรํวมมือที่มีรูปแบบ ลักษณะ หรือขั้นตอน 
แตกตํางกันออกไป เพื่อให๎เหมาะสมกับการเรียนรู๎ตําง ๆ เดวิดสัน (Davidson, 1994. pp. 13-30) นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของไพฑูรย๑ ขันแก๎ว (2544, น. 27) ที่กลําววํา หนังสือการ๑ตูน ต๎องเหมาะสมกับประสบการณ๑ของผู๎เรียน เป็นรูปธรรมมากกวํานามธรรม 
เพราะจะทําให๎เด็ก ๆ เข๎าใจได๎งํายขึ้นการ๑ตูนควรมีสัญลักษณ๑เฉพาะเรื่อง มีขนาดและสีสันเหมาะสมกับวัยของผู๎เรียน  

2. ผลการศึกษาผลการจัดการเรียน เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการเรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 เมื่อจัดการเรียนรู๎
ด๎วยทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ รํวมกับหนังสือการ๑ตูน ครบทั้ง 8 แผนการจัดการเรียนรู๎ พบวํานักเรียนมีผลการเรียนรู๎ 1.ด๎าน
ความรู๎  นักเรียนมีคะแนนระหวํางเรียน 67.93 ร๎อยละ 84.91 คะแนนหลังเรียนเฉลี่ย เทํากับ 32.64 คิดเป็นร๎อยละ 81.61 และ
คะแนนพัฒนาการ เฉลี่ย เทํากับ 9.41 2. ด๎านทักษะกระบวนการ โดยภาพรวมนักเรียนมีการปฏิบัติเป็นประจํา (µ = 2.54,  = 
0.12 ) 3. ด๎านเจตคติ นักเรียนมีจิตสํานักรักท๎องถิ่น โดยภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด  (µ = 4.81,  = 0.37) ทั้งนี้เนื่องจากใน
การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือทุกขั้นตอน ทําให๎คะแนนพัฒนาการสูงขึ้นตามลําดับ สอดคล๎องกับ (Slavin, 
1995 อ๎างถึงใน สรไกร วรครบุรี, 2549)  ที่กลําววําเทคนิคการเรียนรู๎เป็นวิธีการจัดการเรียนสอนที่ชํวยให๎ผู๎เรียนใช๎ความสามารถ
เฉพาะตัวและศักยภาพในตนเอง รํวมกันแก๎ป๓ญหาตําง ๆ ให๎บรรลุผลสําเร็จได๎โดยที่สมาชิกในกลุํมตระหนักวําแตํละคนเป็นสํวน



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 516 
 

หนึ่งของกลุํม ดังนั้นความสําเร็จหรือความล๎มเหลวของกลุํมสมาชิกในกลุํมจะต๎องรับผิดชอบรํวมกัน สมาชิกจะได๎พูดคุยกัน 
ชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ผู๎เรียนจะได๎ความรู๎จากเพื่อนและสิ่งที่เป็นผลพลอยได๎จากรุปแบบการสอนแบบรํวมมือกันเรียนรู๎ อีก
ประการหนึ่งคือ การที่นักเรียนรู๎สึกถึงคุณคําในตนเองเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะนักเรียนได๎มีสํวนรํวมในการทํากิจกรรมกลุํม ซึ่งแตํละคน
จะมีบทบาทสําคัญตํอความสําเร็จของกลุํม นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อํานวย แนํนอุดร (2553, น. 175) ที่ศึกษา
ทักษะกระบวนการกลุํมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุํมสาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช๎รูปแบบการสอนแบบรํวมมือกันเรียนรู๎แบบ STAD โรงเรียนบ๎านกุดจิก อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 
พบวํา ด๎านทักษะกระบวนการกลุํม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได๎รับการเรียนรู๎ โดยใช๎รูปแบบการสอนแบบรํวมมือกัน
เรียนรู๎ แบบ STAD ภาพรวมนักเรียนมีทักษะกระบวนการกลุํมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาทักษะกระบวนการกลุํมทุกด๎านอยูํใน
ระดับมาก โดยด๎านบทบาทเป็นสมาชิกกลุํมมีคําคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทํากับ 3.99 และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชนิกานต๑  ดุลนกิจ 
(2557, น. 187-197) ที่ศึกษาผลการใช๎หนังสือการ๑ตูนเรื่องโดราเอมอนรํวมกับการสะท๎อนคิด เพื่อสร๎างความตระหนักเรื่องความ
มุํงมั่นในการทํางานของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 พบวํา ผลของคะแนนแบบวัดตระหนักเรื่องความมุํงมันในการทํางานใน
รูปแบบของแบบมาตรประมาณคํา นักเรียนมีคะแนนหลังการทดลองสูงกวํากํอนทดลองอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ผลของคะแนนแบบวัดความตระหนักเรื่องความมุํงมั่นในการทํางานในรูปแบบของการเขียนเติมประโยคให๎สมบูรณ๑ นักเรียนมี
คะแนนหลังการทดลองสูงกวํากํอนการทดลองอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง รุํงอรุณแหํงความสุข ณ สุโขทัย กลุํมสาระการ
เรียนรู๎วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช๎ทฤษฎีการเรียนรู๎แบบรํวมมือ  รํวมกับหนังสือการ๑ตูน  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 พบวํา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (µ = 4.55,  = 0.16) พบวํา นักเรียนมีความพึงพอใจ
อยูํในระดับมากท่ีสุด ทั้งนี้เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎นี้สํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎รํวมกัน มีการพึ่งพาเกื้อกูลกัน ปรึกษาหารือ
กันอยํางใกล๎ชิด มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางกัน  สมาชิกในกลุํมจะมีความสามารถแตกตํางกัน สํงเสริมผู๎เรียนให๎รู๎จัก
ชํวยเหลือกัน  คนที่เกํงกวําจะชํวยเหลือคนที่อํอนกวํา สมาชิกในกลุํมจะต๎องรํวมกันรับผิดชอบตํอการเรียนรู๎ของเพื่อนสมาชิกทุกคน
ในกลุํมเพราะยึดตามแนวคิดที่วํา ความสําเร็จของสมาชิกทุกคนจะรวมเป็นความสําเร็จของกลุํม สอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อํานวย แนํนอุดร (2553, น. 175) ที่ศึกษาทักษะกระบวนการกลุํมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุํม
สาระการเรียนรู๎สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช๎รูปแบบการสอนแบบรํวมมือกัน
เรียนรู๎แบบ STAD โรงเรียนบ๎านกุดจิก อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พบวํา ด๎านทักษะกระบวนการกลุํม ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได๎รับการเรียนรู๎ โดยใช๎รูปแบบการสอนแบบรํวมมือกันเรียนรู๎ แบบ STAD ภาพรวมนักเรียนมีทักษะ
กระบวนการกลุํมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาทักษะกระบวนการกลุํมทุกด๎านอยูํในระดับมาก โดยด๎านบทบาทเป็นสมาชิกกลุํมมี
คําคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเทํากับ 3.99 และ สอดคล๎องกับงานวิจัยชนากานต๑ เพชรประสิทธิ์ (2552, น.22) ที่ศึกษาผลการใช๎หนังสือ
การ๑ตูนเรื่องภาวะโลกร๎อน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลขอนแกํน พบวําคําเฉลี่ยของคะแนนทดสอบหลัง
เรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช๎การ๑ตูน สูงกวําคะแนนทดสอบกํอนเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีความ
พึงพอใจตํอการใช๎หนังสือการ๑ตูนเรื่องภาวะโลกร๎อนอยูํในระดับมาก 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ผลการศึกษาผู๎วิจยัมีข๎อเสนอแนะการนําผลการวิจยัไปใช๎และข๎อเสนอแนะการวิจัยครั้งตํอไปดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ 
1.1 ครูควรศึกษาวิธีการจดัการเรยีนรู๎แบบรํวมมือ เทคนิค STAD เพิ่มเติมเพื่อนํามาปรับใช๎ในกิจกรรมการเรียนการ

สอนให๎มีความเหมาะสมและมีความสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 
1.2 ระหวํางการจัดการเรยีนการสอนครูควรดูแลอยํางนักเรยีนอยํางใกล๎ชิดเพราะความแตกตํางระหวาํงบุคคล ครู

ตรวจสอบความถูกต๎อง เพื่อการปรับปรุงแก๎ไข๎ข๎อผดิพลาดของนักเรยีนทันที  
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1.3 ครูสามารถนําหนังสือการ๑ตูนประวัติศาสตร๑สโุขทัย ไปปรับใช๎ในเนื้อหาท่ีมีความคล๎ายเคียงกัน โดนนําไป
ปรับปรุงให๎มีความเหมาะสม 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

  2.1 ควรเลือกป๓ญหาที่จําเป็นท่ีพบจากการเรียนการสอนมาแก๎ป๓ญหาอยํางเรํงดํวน 
2.2 ควรมีการจัดทํา คดิค๎นนวัตกรรมที่หลายหลาบเพื่อแก๎ป๓ญหา พัฒนาผู๎เรยีนอยํางตํอเนื่อง 
2.3 อาจนําการวิจัยนี้ไปทดลองใช๎กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดอื่น เพื่อศึกษาผลที่ได๎วําเหมือนหรือแตกตํางกันกับ

ผลที่ได๎จากงานวิจัยนี้หรือไม ํ
 

กติติกรรมประกาศ 
 ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑และอาจารย๑ที่ปรึกษารํวม ขอบพระคณุผู๎เชี่ยวชาญทุกทําน 
ตรวจสอบและให๎ข๎อเสนอแนะเครือ่งมือ ขอบคุณผู๎อํานวยการโรงเรยีนวัดตาลเตีย้ และ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่ให๎ความ
รํวมมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ ขอบคณุครอบครัวที่เป็นกําลังใจและสนบัสนุนจนทําให๎งานวิจัยสําเร็จลลุํวง 
คุณประโยชน๑ที่เกิดขึ้นขอมอบแดบํิดา มารดา และผู๎มีพระคณุทุกทําน 
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การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการและการแก้สมการ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม The Mathematics 

Learning Achievement on Equation and Solving Equation of Prathomsuksa 6 Students by 
Integrated Instructional Media Learning Activity 

 
ณัฐชา  พลเยีย่ม1 

Natcha  Pholyiam 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม และ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎
โดยใช๎สื่อประสม  
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ๎านปางมะหัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 24 คน ซึ่งได๎มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) 

เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษา ประกอบด๎วย 1) แผนการจัดการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม จํานวน 12 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวม
ทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข๎อ 3) แบบวัดความพึง
พอใจของนักเรียนตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรูว๎ิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการสาํหรบันักเรยีนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 
6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม แบบมาตราประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห๑ข๎อมูล โดยใช๎การหา
คําเฉลี่ย (x  ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความมีนัยสําคัญของคําเฉลี่ย โดยการทดสอบคําที แบบ t-test 
Dependent 
 ผลการวิจัยพบวํา 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด๎วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทํากับ 23.13 คิดเป็นร๎อยละ 77.08 และมีคะแนนเฉลี่ยกํอนเรียน
เทํากับ 11.04 คิดเป็นร๎อยละ 36.81 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยมาทดสอบคําที พบวํา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม มีระดับความพึงพอใจของนักเรียนตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ซึ่งอยูํในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
ค าส าคัญ : คณิตศาสตร๑ สมการ การแก๎สมการ สื่อประสม 
 
 
                                                           
1 คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย e-mail natcha.pho@crru.ac.th 
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Abstract 
 The aims of this study were 1) to examine the mathematics learning achievement on equation and 
solving equation of Prathomsuksa 6 students by integrated instructional media learning activity, and 2) to assess the 
satisfaction towards the mathematics learning on equation and solving equation of Prathomsuksa 6 students. The 
population, selected by purposive sampling, was 24 Prathomsuksa 6 students at Ban Pangmahan School under 
Chiang Rai Primary Educational Service Area Office 3 in their semester 1 of academic year 2019. The research 
instruments were 1) Mathematics learning management plans on equation and solving equation for 
Prahomsuksa 6 students by using integrated media learning activity. There are 12 lesson plans and each plan 
cover 1 hour totaling 12 hours. 2) 30 items of 4-item multiple choice achievement test on equation and solving 
equation of Prathomsuksa 6 students by integrated media leaning activity. 3)5-rating scale satisfaction 
questionnaire towards mathematics learning on equation and solving equation of Prathomsuksa 6 by integrated 
media learning activity. The data analysis recruited mean ( ̅), standard deviation (S.D.), significance test by 
dependent t-test. 
 The results showed that: 
 1. The mathematics learning achievement on equation and solving equation of Prathomsuksa 6 
students by integrated media learning activity showed the mean at 23.13 accounting for 77.08% while their pre-
test was 11.04 accounting for 36.81%. The scores analysis for t-test showed that the students‖ posttest mean 
was higher than that of the pre-test at the significance level of .01. 
 2. The satisfaction towards the mathematics learning activity on equation and solving equation by 
integrated media learning activity of Prathomsuksa 6 students was rated the highest level at the mean of 4.74. 
 

Keywords : Mathematics, Equation, Solving Equation, Media Learning Activity 
 
บทน า 
 ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งถือวําเป็นยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายๆ ด๎านทั้งด๎านเศรษฐกิจและ
สังคม อันนําไปสูํการปรับตัว เพื่อให๎เกิดความสามารถในการแขํงขันทํามกลางกระแสโลกาภิวัตน๑ ทุกประเทศทั่วโลกกําลังมุํงสูํ
กระแสใหมํของการเปลี่ยนแปลงที่เรียกวําสังคมความรู๎ (Knowledge Society) และระบบเศรษฐกิจฐานความรู๎ (Knowledge-
Based Economy) ที่จะต๎องให๎ความสําคัญตํอการใช๎ความรู๎และนวัตกรรม (Innovation) การศึกษามีบทบาทและความสําคัญยิ่ง
ตํอการพัฒนาประเทศ พัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ให๎มีคุณภาพ รวมถึงสื่อการเรียนการสอนนั้นก็มีความสําคัญยิ่งตํอการจัด
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียน วิชาคณิตศาสตร๑ก็มีบทบาทสําคัญอยํางยิ่งตํอการพัฒนาความคิดของมนุษย๑ทําให๎มนุษย๑มี
ความคิดสร๎างสรรค๑ คิดอยํางมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห๑ป๓ญหาหรือสถานการณ๑ได๎อยํางถ่ีถ๎วน รอบคอบ ชํวย
ให๎คาดการณ๑ วางแผน ตัดสินใจ แก๎ป๓ญหา และนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม แตํการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชา
คณิตศาสตร๑ยังประสบป๓ญหาเพราะนักเรียน สํวนใหญํไมํเข๎าใจวําจะเรียนคณิตศาสตร๑อยํางไร และครูผู๎สอนมักใช๎วิธีสรุปกฎเกณฑ๑
แตํละเรื่อง ให๎นักเรียนทํองจําเพื่อนําเอาข๎อสรุปนั้น ๆ ไปใช๎ประกอบในการแก๎ป๓ญหาโจทย๑ข๎ออื่น ๆ ซึ่งนักเรียนมีโอกาสใน
การศึกษาค๎นคว๎าเพื่อหาข๎อสรุปกฎเกณฑ๑ตําง ๆ น๎อยมาก ทําให๎การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑เป็นเรื่องของการคิด
คํานวณแตํเพียงอยํางเดียว ขาดการปลูกฝ๓งนิสัยและวิธีการศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ใหมํอยํางเป็นระบบซึ่งถือวําเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง 
ป๓ญหาสําคัญอีกประการ คือ นักเรียนไมํเข๎าใจเนื้อหาในเรื่องสมการและไมํสามารถตีความโจทย๑ เพื่อตั้งสมการได๎ ยิ่งถ๎าเป็นการตั้ง
สมการที่มีความเกี่ยวข๎องกับเนื้อหาในสํวนอ่ืนๆ เชํน เศษสํวน ร๎อยละ นักเรียนยิ่งไมํเข๎าใจ เมื่อนักเรียนสะสมความไมํเข๎าใจเพิ่มขึ้น



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 520 
 

เรื่อยๆ สุดท๎ายนักเรียนก็จะขาดความมั่นใจการเรียนคณิตศาสตร๑ นอกจากนี้สื่อการเรียนการสอนก็มีความสําคัญไมํน๎อยที่จะเป็น
เครื่องมือชํวยครูกระตุ๎นความสนใจของผู๎เรียนเพราะโลกยุคป๓จจุบันนั้นมีสิ่งดึงดูดความสนใจของผู๎เรียนมากมาย ดั้งนั้นสื่อการเรียน
การสอนจึงเป็นเครื่องสําคัญที่จะชํวยครูผู๎สอน ดั้งที่กระทรวงศึกษาธิการได๎กําหนดแนวทางการเลือกใช๎สื่อการเรียนการสอน (2551 
: 6) ในการคัดเลือกสื่อการเรียนรู๎มาใช๎ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้นก็ควรมีความหลากหลายทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อ
สิ่งพิมพ๑ สื่อเทคโนโลยีและสื่ออ่ืน ๆ ซึ่งชํวยให๎การเรียนการสอนเป็นไปอยํางมีคุณคํา นําสนใจ ชวนคิด เข๎าใจได๎งํายรวมทั้ง กระตุ๎น
ให๎นักเรียนสามารถสร๎างองค๑ความรู๎ เข๎าใจบทเรียนได๎ทํองแท๎ และชํวยสอนนักเรียนที่มีความสามารถ แตกตํางกันให๎บรรลุ
จุดประสงค๑ในการเรียน ชํวยประหยัดเวลาในการสอน ชํวยให๎นักเรียนรู๎จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมไปสูํนามธรรม ทําให๎นักเรียนเกิดองค๑
ความรู๎ และจดจําได๎นาน นอกจากนั้นสื่อการเรียนการสอนยังชํวยสํงเสริมให๎ นักเรียนเกิดความคิดสร๎างสรรค๑และสร๎างเจตคติที่ดี
ให๎แกํนักเรียน  
 จากเหตุผลและความสําคัญดังกลําว ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการ
แก๎สมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม อันเป็นแนวทางหนึ่งที่จะชํวยให๎
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการ ดีขึ้น ซึ่งสํงผลให๎นักเรียนทัศนคติที่ดีตํอการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร๑ตํอไป อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการสร๎างสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสํงเสริมให๎นักเรียนได๎มีการ
พัฒนาการเรียนคณิตศาสตร๑ตามศักยภาพของตนตํอไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแกส๎มการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ๎ดยใช๎สื่อประสม 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแกส๎มการ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรูโ๎ดยใช๎สื่อประสม 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1.  หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 กลุํมสาระ 
การเรยีนรู๎คณิตศาสตร๑ 
  2.  เอกสารที่เกีย่วข๎องกับการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม  

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับสื่อประสม                  
  2.2 ความหมายของสื่อประสม                  
  2.3 ประเภทของสื่อประสม                  
  2.4 หลักในการเลือกใช๎และผลิตสือ่ประสม                  
  2.5 ประโยชน๑ของสื่อประสม                  
 3. เอกสารที่เกีย่วข๎องกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3.1 ความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  3.2 การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
 4. เอกสารที่เกีย่วข๎องกับความพึงพอใจในการเรียน 
  4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  4.2 แนวความคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวกับความพึงพอใจ 
  4.3 การวัดความพึงพอใจ 
 5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยเป็นนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ๎านปางมะหัน สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3  
 กลุ่มตัวอย่าง ได๎แกํ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ๎านปางมะหัน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 1 ห๎องมีนักเรียนทั้งสิ้น 24 คน ซึ่งได๎มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive  Sampling) 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแกส๎มการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด๎วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม จํานวน 12 แผน  แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น 12 ช่ัวโมง โดยผู๎วิจัยดําเนินการโดย ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข๎องกับสื่อประสมรวมถึง ศึกษาและวเิคราะห๑หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551  หลักสูตรสถานศกึษาของโรงเรียนบ๎านปางมะหัน กลุมํสาระการเรยีนรู๎คณิตศาสตร๑ ช้ันประถมศึกษา ปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 1 
หนํวยท่ี 7 สมการและการแกส๎มการ นอกจากนั้นยังศึกษาและวเิคราะห๑เนื้อหา เรื่อง สมการและการแก๎สมการจากคูํมือการสอน 
คณิตศาสตร๑ของสถาบันสํงเสรมิการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) แบบเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ 
และหนังสือท่ีเกีย่วข๎อง พร๎อมทั้งวิเคราะห๑ และคดัเลือกสื่อประสมให๎สอดคล๎องกับเนื้อหา โดยองค๑ประกอบของ แผนการจัดการ
เรียนรูม๎ีคําความเหมาะสมโดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสดุ ( ̅ = 4.75, S.D = 0.40) 
 2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแกส๎มการของนักเรยีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรยีนรู๎โดยใช๎สื่อประสม ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ข๎อ โดยมีคําความยาก
งําย (p) มีคําระหวําง 0.38 – 0.65 และคําอํานาจแจกแจง (r) มีคําระหวําง 0.37 – 0.70 และ มีคําความเชื่อมั่นที่ 0.71  
 3. แบบวัดความพึงพอใจตํอวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 6 ด๎วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโ๎ดยใช๎สือ่ประสม แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีคําความเที่ยง (α) ที่ 0.76 
และ มีคําความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ระหวําง 0.66 – 1.00 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการ
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
   1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระและมาตรฐานการเรียนรู๎ กลุํมสาระการ
เรียนรู๎คณิตศาสตร๑ รวมถึงงานวิจัย ทฤษฎี หลักการ เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับสาระการเรียนรู๎และการจัดการเรียนรู๎วิชา
คณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม 
 2. สร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม ซึ่งประกอบด๎วย หนํวยการเรียนเรียนรู๎ จํานวน 1 หนํวย แผนการจัดการเรียนรู๎ 
จํานวน 12 แผน รวม 12 ช่ัวโมง 
 3. นําแผนการจัดการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑โดยใช๎สื่อประสมให๎ผู๎เช่ียวชาญได๎ตรวจสอบและปรับปรุงแก๎ไข 
    4. จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม ซึ่งมีทั้งหมดจํานวน จํานวน 1  หนํวย 
แผนการจัดการเรียนรู๎ จํานวน 12 แผน รวม 12 ช่ัวโมง โดยการทําสอบกํอนเรียนด๎วยแบบทดสอบกํอนเรียน 
 5. เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแผนการจัดการเรียนรู๎ครบทั้ง 12 แผน แล๎ว ทําการทดสอบด๎วย
แบบทดสอบวัดผลฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตํอการเรียนโดยใช๎สื่อประสม 
 6. รวบรวมคะแนนที่ได๎จากการทดสอบ กํอนเรียน หลังเรียน และข๎อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ แล๎วนํามา
วิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติ จากน้ันนําเสนอรายงานในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 
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ผลการวิจัย  
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด๎วยการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทํากับ 23.13 คิดเป็นร๎อยละ 77.08 และมีคะแนนเฉลี่ยกํอนเรียน
เทํากับ 11.04 คิดเป็นร๎อยละ 36.81 เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยมาทดสอบคําที พบวํา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม     มีระดับความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการ  และการแก๎สมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดย
ใช๎สื่อประสม มีคะแนนเฉลี่ย 4.74 ซึ่งอยูํในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม พบวําคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทํากับ 23.13 คิดเป็นคําเฉลี่ยร๎อย
ละ 77.08 ซึ่งสูงกวําคะแนนเฉลี่ยกํอนเรียนที่เทํากับ 11.04 คิดเป็นคําเฉลี่ยร๎อยละ 36.81 และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวํา
คะแนนเฉลี่ยกํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการใช๎สื่อ
ประสมสํงเสริมให๎นักเรียนมีความกระตือรือร๎นในการเรียนมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ๑กับเพื่อนในกลุํมมากขึ้น ให๎ความชํวยเหลือกันและ
กัน มีความมั่นใจและกล๎าแสดงออกมากขึ้น เริ่มสนุกกับการออกความคิดเห็น ชํวยกันอํานโจทย๑ อํานคําถาม ชํวยกันคิดหาวิธี
แก๎ป๓ญหา ได๎ฝึกการยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อื่นมากขึ้น ทําให๎การจัดการในช้ันเรียนงํายขึ้น นักเรียนผํานจุดประสงค๑ของการ
เรียนในแตํละแผนการจัดการเรียนรู๎สํงผลให๎นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน นอกจากนี้ใบงานสถานการณ๑มีความเกี่ยวข๎องกับ
ชีวิตประจําวันทําให๎นักเรียนได๎เรียนวิชาคณิตศาสตร๑อยํางมีความหมายมากขึ้น  จากที่กลําวมาสํงผลทําให๎ผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ด๎วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม พบวํา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวําคะแนนเฉลี่ยกํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล๎องกับการวิจัยของงานวิจัยของ ภานุมาศ วรสันต๑ (2560 : 117) ซึ่งได๎ศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑
โดยใช๎โปรแกรมจีโอจีบรา เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม สาหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 นักเรียนที่เรียนด๎วยกิจกรรม
การเรียนรู๎โดยใช๎โปรแกรมจีโอจีบรา เรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนาม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยปรากฏวําผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวํานักเรียนท่ีเรียนด๎วยกิจกรรมการเรียนรู๎แบบปกติ เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล๎องกับการวิจัยของงานวิจัยของ ชยุตม๑ ล๎อธีรพันธ๑ (2558 : บทคัดยํอ) ซึ่งได๎ศึกษา 
การเปรียบเทียบการใช๎โปรแกรม GSP กับโปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร๑ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยปรากฏวํา 1.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร๑ ของกลุํมที่ใช๎โปรแกรม GSP และกลุํมที่ใช๎โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู๎ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 สูงกวําเกณฑ๑ ร๎อยละ 70 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร๑หลังเรียน ของกลุํมที่ใช๎โปรแกรม GSP และกลุํมที่ใช๎โปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู๎ เรื่องการแปลงทาง
เรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยัง
สอดคล๎องกับการวิจัยของงานวิจัยของ วิฑูรย๑  นินาลาด (2552 : 74) ซึ่งได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง 
“การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษสํวน” โดยการใช๎สื่อประสม ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยปรากฏวําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  เรื่อง “การ
บวก การลบ การคูณ และการหารเศษสํวน” ที่สอนโดยการใช๎สื่อประสม หลังการเรียนสูงกวํากํอนการเรียน อยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  และหลังการเรียนสูง กวําเกณฑ๑ร๎อยละ  60  อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ วิภาวี ใจกว๎าง 
(2554 : 174) ได๎ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร๑ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง “สมบัติของจํานวนนับ” โดยการ
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ใช๎สื่อประสม โรงเรียนสาธิตแหํงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑โดยมี ผลการวิจัยพบวาํ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร๑ เรื่อง“สมบัติ
ของจํานวนนับ”โดยการใช๎สื่อประสมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หลังการเรียนสูงกวํากํอนการเรียนอยํางมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร๑หลังการเรียนสูงกวําเกณฑ๑ร๎อยละ 60 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ด๎วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสมปรากฏวํานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจ
ของนักเรียนตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ด๎วย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม โดยรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด โดยด๎านเนื้อหาวิชามีคําเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก 
นักเรียนเข๎าใจเนื้อหา เรื่อง สมการและการแก๎สมการ ตลอดจนการหาข๎อสรุปได๎งํายขึ้น สํงผลให๎นักเรียนผํานจุดประสงค๑ของการ
เรียนในแตํละแผนการจัดการเรียน อีกทั้งนักเรียนสามารถนําความรู๎ เรื่องสมการและการแก๎สมการ ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน
ทําให๎นักเรียนได๎เรียนวิชาคณิตศาสตร๑อยํางมีความหมายมากขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ภานุมาศ วรสันต๑ (2560 : 118) ซึ่ง
ได๎ศึกษา การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑โดยใช๎โปรแกรมจีโอจีบรา เรื่อง การแยกตัวประกอบของพหุนาม สาหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 พบวํานักเรียนที่เรียน ด๎วยกิจกรรมการเรยีนรู๎คณิตศาสตร๑โดยใช๎โปรแกรมจีโอจีบรา เรื่อง การแยกตัว
ประกอบของพหุนาม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจตํอกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎คณติศาสตร๑โดยใช๎โปรแกรมจีโอจีบราเป็นการจัดกิจกรรมที่สื่อการสอนมีการเคลือ่นไหวทําให๎
นักเรียนหาข๎อสรุปได๎งําย และสื่อการสอนจูงใจให๎นักเรียนสนใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชยุตม๑ ล๎อธีร
พันธ๑ (2558 : 137-145) ซึ่งได๎ศึกษา การเปรียบเทียบการใช๎โปรแกรม GSP กับโปรแกรม GeoGebra ประกอบการเรียนรู๎ เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร๑ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบวํา 
ความพึงพอใจที่มีตํอการเรียนรู๎ของกลุํมที่ใช๎โปรแกรมจีเอสพีและโปรแกรมจีโอจีบราประกอบการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตร๑ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับ
มาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุทิน บับภาวะตา (2558 : 50-61) ได๎ศึกษาผลของการใช๎โปรแกรมจีเอสพีกับโปรแกรมจีโอจีบ
ราประกอบการเรียนรู๎ทางคณติศาสตร๑ ตามทฤษฎีคอนสตรัคดิวิสต๑ เรื่อง ความสัมพันธ๑ระหวํางเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ที่มีตํอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย๑ ผลการศึกษาพบวํา ความพึงพอใจตํอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎อยูํในระดับมากที่สุด และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กชกร พัฒเสมา (2558 : 62-63) ได๎ศึกษา การ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑เรื่องการบวก ลบ คูณ หารระคน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษา
พบวํา ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอชุดกิจกรรมการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน อยูํในระดับมาก อาจ
เนื่องจากการเรียนรู๎ด๎วยชุดกิจกรรมการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ สามารถกระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน มีทัศนคติที่ดีตํอ
การปฏิบัติกิจกรรม อีกทั้งกิจกรรม ที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่มีความหมายตํอการเรียนรู๎ มีสาระสําคัญที่เกี่ยวข๎องกับชีวิตประจําวัน 
นักเรียนสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ และกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ท๎าทายความคิดของนักเรียน เนื้อหาสาระ
ที่นักเรียนได๎ศึกษาจากชุดกิจกรรมได๎ถูกออกแบบไว๎อยํางเป็นระบบ และมีภาพประกอบที่ชํวยกระตุ๎นความสนใจในการเรียนรู๎ของ
นักเรียนได๎เป็นอยํางดี นอกจากน้ีสถานการณ๑ที่กําหนดไว๎ในกิจกรรม ยังได๎ชํวยให๎นักเรียนมีความรู๎สึกท๎าทายตํอการแก๎ป๓ญหา และ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ จิรภา นุชทองมํวง (2558 : 70) ซึ่งได๎ศึกษา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร๑เรื่องการหา
พื้นที่โดยใช๎กระดานตะปูรํวมกับการจัด การ เรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ (5E) ในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสวํางวิทยา 
ผลการศึกษาพบวํา ความพึงพอใจของนักเรียนหลังได๎รับการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนการสอนเรื่อง การหาพื้นที่โดย
ใช๎กระดานตะปู รํวมกับการจัดการเรียนรู๎แบบสืบเสาะหาความรู๎ (5E) มีคะแนนเฉลี่ย 4.34 ซึ่งอยูํในระดับมาก ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานข๎อ 3 อาจเนื่องมาจาก แผนการเรียนการสอนตํางๆ ที่ได๎ผํานการพิจารณา และแก๎ไขจากผู๎เช่ียวชาญทําให๎บทเรียนมี
ความเหมาะสมกับนักเรียน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่นักเรียนมีสํวนรํวมในการเรียนตามแผนการเรียนการสอนการมี
สื่อในการเรียนการสอน ซึ่งสอดคล๎องกับการเร๎าความสนใจในการเรียนเพื่อสร๎างความพึงพอใจให๎กับนักเรียนของ และสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ สิภาลักษณ๑ สิโรจน๑บุญญาพรและทุกคน (2561 : บทคัดยํอ) ซึ่งได๎ศึกษา การพัฒนาโมเดลห๎องเรียนเสมือนโดย
วิธีการเรียนแบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐานเพื่อเสริมสร๎างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร๑และการคิดวิจารณญาณของนักเรียน
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ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบวํา การใช๎โมเดลห๎องเรียนเสมือนที่พัฒนาขึ้นได๎แกํ  คําดัชนีประสิทธิผลของการเรียนด๎วย
ห๎องเรียนเสมือนโดยวิธีการใช๎ป๓ญหาเป็นฐานมีคําเทํากับ .898 นักเรียนกลุํมทดลอง มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร๑และการ
คิดวิจารณญาณโดยรวมและเป็นรายด๎าน เพิ่มขึ้นจากกํอนเรียน (p<.001) และมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร๑ด๎านการ
แก๎ป๓ญหาและด๎านการสื่อสาร  และการคิดวิจารณญาณด๎านการพิจารณาความนําเชื่อถือของแหลํงข๎อมูลและการสังเกต  และด๎าน
การนิรนัย มากกวํานักเรียนกลุํมควบคุม (p≤.036)  และนักเรียนทั้งสองกลุํม  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร๑โดยรวมและอีก 
2 ด๎าน  ท่ีเหลือ และการคิดวิจารณญาณโดยรวมและอีก 2 ด๎านท่ีเหลือ ไมํแตกตํางกัน นอกจากน้ันนักเรียนมีความพึงพอใจตํอการ
เรียนด๎วยห๎องเรียนเสมือนโดยวิธีการเรียนแบบใช๎ป๓ญหาเป็นฐานอยูํในระดับมากและสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศศิธร แก๎วมี (2555 
: 53) ซึ่งได๎ศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎การแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ โดยใช๎เทคนิค K-W-D-L สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่3 ผลการศึกษาพบวํา ความพึงพอใจของนักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎การแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑โดยใช๎
เทคนิค K-W-D-L มีความพึงพอใจตํอรูปแบบการจัดการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑โดยใช๎เทคนิค K-W-D-L อยูํในระดับมาก 
เป็นไปตามสมมุติฐานข๎อที่ 3 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก การการจัดการเรียนรู๎การแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑โดยใช๎เทคนิค K-W-D-L 
เป็นการกระตุ๎นให๎นักเรียนฝึกคิดวิเคราะห๑และแก๎ป๓ญหาด๎วยตนเองเป็นลําดับขั้นตอนและยังเปิดโอกาสให๎นักเรียนทํางานเป็นกลุํม 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และชํวยเหลือกันภายในกลุํม 

ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎สื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนตํอ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง สมการและการแก๎สมการของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ด๎วยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู๎โดยใช๎สื่อประสม ให๎ผลดีอยํางเห็นได๎ชัดในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการแก๎ป๓ญหาคณิตศาสตร๑เรื่อง 
สมการและการแก๎สมการ เนื่องมาจากนักเรียนเข๎าใจเนื้อหา เรื่อง สมการและการแก๎สมการ ตลอดจนการหาข๎อสรุปได๎งํายขึ้น จาก
การจัดการเรียนการสอนโดยใช๎สื่อประสมชํวยกระตุ๎นให๎นักเรียนสนใจเนื้อหาและมีความกระตือรือร๎นในการเรียนมากขึ้น มีความ
มั่นใจและกล๎าแสดงออกมากขึ้น เริ่มสนุกกับการออกความคิดเห็น ชํวยกันอํานโจทย๑ อํานคําถาม ชํวยกันคิดหาวิธีแก๎ป๓ญหา ได๎ฝึก
การยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎อื่นมากขึ้น สํงผลให๎นักเรียนผํานจุดประสงค๑ของการเรียนในแตํละแผนการจัดการเรียน อีกทั้ง
นักเรียนสามารถนําความรู๎ เรื่องสมการและการแก๎สมการ ไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวันทําให๎นักเรียนได๎เรียนวิชาคณิตศาสตร๑
อยํางมีความหมายมากข้ึน 
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วิทยานิพนธ๑เลํมนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยความกรุณาและให๎คําแนะนําจาก รดร.นพพร ธนะชัยขันธ๑ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ๑หลัก 
และ ดร.สุดาพร ป๓ญญาพฤกษ๑ อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑รํวม ที่ได๎ชํวยให๎คําปรึกษา ให๎คําแนะนําที่เป็นประโยชน๑อยํางยิ่ง 
ตรวจทาน ปรับปรุงงานวิทยานิพนธ๑ให๎สําเร็จลุลํวงสมบูรณ๑ได๎ ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ ท่ีนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณทํานอาจารย๑คณะครุศาสตร๑ทุกทํานเป็นอยํางสูง ที่ได๎ประสิทธิ์ประสาทวิชาให๎ข๎าพเจ๎าได๎เรียนจน
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทุกประการ 
 ขอขอบพระคุณผู๎เช่ียวชาญทั้งสามทํานคือ นางสาวโสภาพร  ไสยแพทย๑ ศึกษานิเทศก๑ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 นางวิจิตรา  แก๎วหลํอ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล และ นางสาว
กันต๑ฤทัย จักรสาร ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนบ๎านแมํจัน (เชียงแสนประชานุสาสน๑) ที่ได๎ชํวยเหลือให๎คํา ปรึกษา ตรวจทาน 
ปรับปรุงเครื่องมือจนมีความครบถ๎วนเหมาะสมทุกข๎อคําถาม 
 ขอขอบพระคุณ นางสาวชลิตตา สิงห๑สุข ผู๎อํานวยการโรงเรียนบ๎านปางมะหัน ต.เทอดไทย  อ.แมํฟูาหลวง จ.เชียงราย 
นายเนียร  เชื้อเจ็ดตน ผู๎อํานวยการโรงเรียนสามัคคีพัฒนา รวมทั้งคณะครูทุกทําน และขอขอบใจนักเรียนโรงเรียนบ๎านปางมะหัน 
และนักเรียนโรงเรียนสามัคคีพัฒนา ท่ีได๎ให๎ความชํวยเหลืออนุเคราะห๑ให๎ความรํวมมือ ในการให๎ข๎อมูลและช้ีแนะแนวทางได๎สําเร็จ
ลุลํวงทุกประการ 
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 ขอกราบขอบพระคุณ มารดา นางสะอาด  พลเยี่ยม และ บิดา นายขวัญชัย  พลเยี่ยม ที่มีบุญคุณอันยิ่งใหญํหาที่สุดไมํได๎
ที่คอยเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและเป็นกําลังใจในการทํางานวิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ ขอขอบคุณสามี นายทวีวัฒน๑  ภิระบรรณ๑ ที่คอย
สนับสนุน สํงเสริม ให๎คําแนะนํา ให๎กําลังใจคอยชํวยเหลือตลอดมา 

ผลจากการทําวิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ ข๎าพเจ๎าขอมอบเป็นบุญกุศลแดํบพุการี ครูบาอาจารย๑  ทุกทํานที่ไดส๎ั่งสอนมาตั้งแตํอดีต
จนถึงป๓จจุบัน ที่ทําให๎ข๎าพเจ๎าเป็นผู๎ที่มีการศึกษา ผู๎มีป๓ญญา ตราบเทําทุกวันนี้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
สร๎าง/พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลศิ ตามมาตรฐานและตวับํงช้ีของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และเพื่อศึกษาผลการใช๎และผลกระทบตํอนักเรียน ครู ผู๎บริหาร และสถานศึกษาภายหลังการใช๎รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
เชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลิศฯ กลุํมเปูาหมายที่ใช๎ในการศึกษาครั้งน้ี ได๎แกํ ผู๎อํานวยการสถานศึกษา อําเภอดอยเตํา จังหวัดเชียงใหมํ 
จํานวน 22 คน ผู๎มีสํวนได๎เสีย โรงเรียนสันปุายางวิทยาคม อําเภอแมํแตง จังหวัดเชียงใหมํ จํานวน 487 คน ผู๎เช่ียวชาญด๎านการ
บริหารการศึกษาและการบริหารสถานศึกษา 17 คน ผู๎มีสํวนได๎เสียโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม จํานวน 1,495 คน โดยใช๎วิธีการวิจัย
คือ 1) การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2) การสร๎างและพัฒนา
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลิศฯ 3) การศึกษาผลการใช๎และผลกระทบตํอการใช๎รูปแบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลิศฯ 
 ผลการวิจัยได๎รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลิศ ปิ่นโต โมเดล (PINTHO Model) ที่มีคุณภาพ
เพียงพอตํอการนําไปใช๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ ผลการใช๎และผลกระทบตํอรูปแบบฯ พบวําผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม  ปีการศึกษา 2560 สูงกวําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559 สูงกวํา 2 
ระดับคุณภาพ 8 ตัวบํงช้ี สูงกวํา 1 ระดับคุณภาพ 42 ตัวบํงช้ี  และเทําเดิม 15 ตัวบํงช้ี สํงผลให๎สถานศึกษา ผู๎บริหาร ครู และ
นักเรียนมีสัมฤทธ์ิผลสูง โดยได๎รับรางวัลระดับชาติ คือ ผู๎อํานวยการสถานศึกษา 2 รางวัล ครู 30 รางวัล นักเรียน 35 รางวัล และ
สถานศึกษา 3 รางวัล และเกียรติบัตรรางวัลระดับเขต จังหวัด และระดับภาคอีกจํานวนหนึ่ง 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบ ,การบริหารองค๑กรเชิงกลยุทธ๑, ปิ่นโต โมเดล 
 
Abstract  

The purposes of this research were to (1) study school  administration based quality assurance (2) 
design and develop strategic school administration model toward excellence based standards and indicators 
of basic education standards and (3) study the use and effect for students, teachers, administrators, and 
school after using strategic school administration model. The subjects of this study were 22 school directors 
in Doitao District, Chiang Mai, 487stakeholders at Sanpayangwittayakom School, Mae-Taeng District, Chiang 
Mai, 17 experts in educational administration and school administration, 1,495stakeholders at 
Doitaowittayakom School, Chiang Mai. The processes of this research were the (1) study of school  
administration based quality assurance (2) design and development strategic school administration model 

                                                           
1 ผู๎อํานวยการโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 witthaya2502@gmail.com 0843789807 
2 รองผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
3 นักวิชาการศึกษาชํานาญการ กลุํมสํงเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแมํฮํองสอน เขต 2 
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toward excellence based standards and indicators of basic education standards and (3) the study of the use 
and effect for students, teachers, administrators, and school after using strategic school administration model. 

Research results revealed that (1) PINTHO Model was the result of the strategic school administration 
toward excellence. This model is good enough for applying in school administration, basic education. (2) The 
use and effect of strategic school administration model, PINTHO Model found that the quality assurance 
result of Doitaowittayakom School, academic year 2018 is higher than the quality assurance result in 
academic year 2017, higher than two standards for eight indicators, higher than one standard for 42 indicators 
and as equal as for 15 indicators. As a result of using PINTHO Model, the school, administrators, teachers, and 
students have higher academic achievements in national level competition, two awards for school directors, 
30 awards for teachers, 35 awards for students, and three awards for school. Besides, the certificates at the 
secondary service area, provincial and regional level competition are apart of the academic achievements. 

 
Keyword : Model , Strategic Management , PINTHO Model 
 
บทน า 
 เจตนารมณ๑ในการปฏิรูปการศึกษาที่เน๎นให๎มีกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการที่ดี ตามที่ปรากฏในกฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 มาตรา 39 บัญญัติให๎
กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด๎านวิชาการและงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงและพรบ.
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 44 บัญญัติไว๎ให๎ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิ การ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด๎านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรงศึกษาธิการวํา
ด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการกระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2546 เพื่อเพิ่มอํานาจทางการตัดสินใจให๎กับ
สถานศึกษาในการปฏิบัติงานได๎มากขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น และจะต๎องใช๎พลังความรู๎ความสามารถ ความคิดจากผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง มีสํวนได๎เสียกับการศึกษา ได๎แกํผู๎บริหารโรงเรียน ครู – อาจารย๑ นักเรียนพํอแมํผู๎ปกครองตลอดจนชุมชนท๎องถิ่นมากขึ้น 
การปฏิรูปการศึกษาแนวใหมํจึงมุํงเน๎น ให๎โรงเรียนเป็นฐานในการบริหารสถานศึกษา (School – Based Management : SBM) 
มากกวําการบริหารแบบเดิมที่บริหารภายใต๎การสั่งการของผู๎บังคับบัญชาจากกระทรวงศึกษาธิการ (External Control 
Management) 
 ถวิล มาตรเหลี่ยม (2544 หน๎า 41 – 43) ได๎ให๎ความหมายของโรงเรียนเป็นฐานการบริการจัดการ (SBM) วําหมายถึง 
การบริหารจัดการโรงเรียนที่สอดคล๎องกับคุณลักษณะและความต๎องการของโรงเรียน อันได๎แกํ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ผู๎บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผู๎ปกครอง ตลอดจนสมาชิกชุมชนและองค๑กรอื่น ๆ ที่มารํวมพลังกันอยํางเต็มที่ รับผิดชอบตํอการใช๎
ทรัพยากร และแก๎ป๓ญหา ตลอดจนดําเนินการเพื่อ พัฒนากิจกรรมด๎านการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
โดยมีกรอบดําเนินงาน 4 ด๎านด๎วยกัน คือ 
 1. หลักดุลยภาพ (Principle of  Equifinality ) เป็นวิธีการหรือแนวทางที่หลากหลายในการดําเนินการสูํเปูาหมายอยําง
ยืดหยุํน (Flexibility) 
 2. หลักการกระจายอํานาจ (Principle of decentralization) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากที่สุด อันจะสํงผล
ตํอประสิทธิภาพของโรงเรียนในท๎ายสุด 
 3. หลักการบรหิารจดัการตนเอง (Principle of self-management system) 
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 4. หลักการริเริ่ม (Principle of human initiative) ของสมาชิกในโรงเรียนทุกภาคสํวนเพื่อเป็นพลังสร๎างคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาโรงเรียน ท้ังนี้เช่ือวําหลักการทั้ง 4 ประการ จะนําไปสูํการเปลี่ยนแปลงการบริหารสถานศึกษาแบบเดิม ที่เคย
บริหารจากการบริหารภายนอกหรือจากกระทรวง (External Control Management) ไปสูํการบริหารจัดการด๎วยตนเองภายใต๎
การใช๎โรงเรียนเป็นฐานการจัดการ (SBM) 
 กระแสโลกาภิวัฒน๑ทําให๎การเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นอยํางรวดเร็วทั้งด๎านวิทยาการ สังคม เศรษฐศาสตร๑ฐานความรู๎ 
(Knowledge – based economy) และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําให๎เกิดสังคมแหํงการเรียนรู๎ (Learning 
Society) อยํางหลากหลายทั้งในและนอกสถานศึกษา ทําให๎สถานศึกษาต๎องปรับเปลี่ยนบทบาทตนเอง ไปสูํแนวทางการบริหาร
จัดการที่เน๎นการใช๎ความรู๎เป็นฐาน (knowledge-based process) ในการสอนและการเรียนรู๎การบริหารจัดการสถานศึกษา 
ผลลัพธ๑ของการจัดการสถานศึกษา (Ultimate Outcomes) ซึ่งเป็นแนวคิดสําคัญในการบริหารจัดการสมัยใหมํ มาตรฐานคุณภาพ 
จะเป็นผลลัพธ๑ที่มีการกําหนด รวมถึงการกําหนดเกณฑ๑ขั้นต่ําของการรับรองมาตรฐาน จะเข๎ามาเกี่ยวข๎องทุกภาคสํวนของการ
จัดการสมัยใหมํ นอกจากน้ัน การเปรียบเทียบคุณภาพของผลลัพธ๑ของการบริหารจัดการศึกษา จะมีการเปรียบเทียบตั้งแตํท๎องถิ่น 
ระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก 
 ในศตวรรษที่ 21 การเช่ือมโยงของประชาคมโลกจะมีมากขึ้น การจัดการศึกษาก็ต๎องคํานึงถึงทิศทางและจุดเน๎นในการ
พัฒนาคนเพื่อสูํความเป็นสากล ซึ่งผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษาแหํงชาติ ได๎สรุปผลการศึกษาไทยในศตวรรษท่ี 
21 ไว๎วํา การจัดการศึกษาของไทยต๎องให๎ความสําคัญกับประเด็น ตํอไปนี้ในการจัดการเรียนการสอน 
 1. ต๎องให๎ความสําคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน (Human rights) 
 2. สํงเสรมิให๎มีธรรมาภบิาลและคณุธรรม ตั้งแตํระดับบุคคล สังคม โรงเรียน องค๑กร 
 3. ให๎ตระหนักถึงความมั่นคงของอาหารและน้ํา ในด๎านความมั่นคง ความปลอดภัย ความคุ๎มคํา 
 4. การสร๎างพลังงานทดแทน การใช๎และอนุรักษ๑พลังงาน 
 5. ความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล 
 6. การสร๎างความสามารถในการแขํงขัน การขับเคลื่อนของเศรษฐกิจด๎านความรู๎และการใช๎การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนและพึ่งพาตนเอง (สภาการศึกษาแหํงชาติ) 
 การพัฒนาสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของ พรบ.การศึกษาแหํงชาติ โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการนําเสนอและประสบความสําเร็จหลากหลายรูปแบบที่พอจะนําไปประยุกต๑ใช๎เพื่อ
ยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธ์ิของการบริหารโรงเรียนดังตํอไปนี้ 
 รูปแบบการบริหารโรงเรียนคุณภาพ โดยใช๎ PISUT Model (PISUT Modelto Quality School) ของโรงเรียนบ๎านทําอุ
เทน ตั้งอยูํหมูํที่ 3 ตําบลทําอุเทน อําเภอทําอุเทน จังหวัดนครพนม   ดร .พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ๑ ที่นําแนวทางการบริหาร P-D-C-A 
มาใช๎เป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียน โดยมีกลยุทธ๑ในการดําเนินงานคือ ดังนี ้

P (Participative Management) ให๎โอกาสทุกคนมีสํวนรํวม 
I (Information Management) ใช๎ข๎อมูลสารสนเทศถูกต๎อง ทันสมยั ในการบริหาร 
S (Strategic Management) ใช๎การบริหารเชิงกลยุทธ๑ในการบริหารคุณภาพ 
U (Unit Management) บริหารงานทั้งหนํวยงานเปน็การบรหิารงานโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  
T (Team Work) ทํางานเป็นทีมทั้งนี้โดยใช๎ PISUT Model ในขั้นตอนของ D (Do) ในการบริหารแผน PDCA ปรากฏวํา

ได๎ผลดีจนได๎รับยกยํองวําเป็นสถานศึกษายอดเยี่ยมในการบริหารจัดการ ของสถานศึกษาขนาดใหญํ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2557 
 นงลักษณ๑ เรือนทอง (2550 : 164-174) ได๎ทําการวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลพบวําองค๑ประกอบ
ของโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ประกอบด๎วย 1) การเป็นองค๑กรแหํงการเรียนรู๎ 2) ผู๎บริหารและครูเป็นมืออาชีพ 3) การประกัน
คุณภาพและการตรวจสอบได๎และความนําเช่ือถือ 4) สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ 5) การมีวิสัยทัศน๑และจุดประสงค๑รํวมกัน        
6) เน๎นการเรียนการสอน 7) การสอนที่มีวัตถุประสงค๑ 8) มีความคาดหวังตํอนักเรียนสูง 
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 จรูญ  จับบัง (วารสารบณัฑิตศึกษา ม.บูรพา เมษายน 2555 – 2556 หน๎า 59-70) 
 ได๎ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร๑การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ด๎วยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม พบวํารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร๑การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ตามยุทธศาสตร๑
หลักของ สพฐ. ทั้ง 4 ยุทธศาสตร๑ คือ 
 1.พัฒนาระบบวางแผนและการบริหารจดัการ 
 2. พัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกันคณุภาพการศึกษา 
 3. เสริมสร๎างความพร๎อมและความเข๎มแข็งของโรงเรียน 
 4. สํงเสริมการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในการจัดการศึกษา โดยมีรูปแบบคือการพัฒนาคนในด๎านความชํานาญใน
ทักษะด๎านสาระสนเทศ การสร๎างขวัญกําลังใจ การพัฒนาโครงสร๎างการทํางานท่ีเหมาะสม การพัฒนาระบบงานในด๎านการผลิตสื่อ 
การใช๎สื่อและเทคโนโลยี 
 ผู๎วิจัยในฐานะที่เป็นผู๎อํานวยการสถานศึกษา มีความประสงค๑จะทําการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให๎มี
คุณภาพสูงขึ้นสูํความเป็นเลศิ ตามความคาดหวังของหลักสูตรและเปูาหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงสร๎างรูปแบบเพื่อ
ใช๎ในการบริหารสถานศึกษา สูํความเป็นเลิศโดยยึดแนวทางการบริหารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดโดยใช๎ยุทธวิธีทั้ง 4 กลยุทธ๑ในการบริหารตามรูปแบบที่ควรจะเป็น เพื่อมุํง สูํความ           
เป็นเลิศ จึงประสงค๑จะใช๎แนวคิดทฤษฎีทางการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการพัฒนารูปแบบท่ีโรงเรียนตํางๆ ท่ีได๎พัฒนาขึ้นไว๎ 
เป็นฐานในการศึกษาครั้งนี้เพื่อนําไปสูํการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาโรงเรียนสูํความเป็นเลิศตํอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลิศตามมาตรฐานและตัวบํงช้ีของมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 2. เพื่อศึกษาผลการใช๎รูปแบบและผลกระทบตํอการใช๎รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลิศฯ   
                                                                                               
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลิศด๎วยเทคนิคปิ่นโต (PINTHO  Model) 
โรงเรียนดอยเตําวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 มีเอกสารที่เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง มี
รายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 1. ทฤษฏี แนวคิดท่ีเกี่ยวข๎อง 
   1.1 การบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 แก๎ไขปรับปรุง (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 
   1.2 มาตรฐานการศึกษากับการพัฒนาสูํความเป็นเลิศด๎วยการปรันคุณภาพการศึกษาที่เข๎มแข็ง 
   1.3 รูปแบบ(Model) 

  1.4 เทคนิคการวิเคราะห๑แผนเดลฟาย (Delphi technique) 
  1.5 การบริหารสมัยใหมํ (New / Modern Management)   
  1.6 เทคนิคปิ่นโต (PINTHO Model) 

 2. ข๎อมูลทั่วไปของโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม 
         3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํผู๎มีสํวนได๎เสียของโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม อําเภอดอยเตํา จังหวัดเชียงใหมํ  ปีการศึกษา 

2560  ดังนี ้
1. ครู บุคลากรทางการศึกษา  จํานน    40 คน 
2. นักเรียน    จํานวน  720 คน 
3. ผู๎ปกครอง    จํานวน  720 คน 
4. คณะกรรมการสถานศึกษา  จํานวน    15 คน 

รวม จํานวน 1,495 คน 
 

ระยะเวลา พฤษภาคม 2560 – มีนาคม 2561 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   มี 2 แบบ คือ 

   1. แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นแบบมาตรา 
สํวนประมาณคํา 4 ระดับดังนี ้
 ระดับที่ 1 (A1) = ตระหนักรู๎แตํยังไมํปฏิบตั ิ
 ระดับที่ 2 (A2) = ตระหนักรู๎และได๎ลงมือปฏบิัติแตยํงัไมํบังเกิดผล 
 ระดับที่ 3 (A3) = ตระหนักรู๎และได๎ลงมือปฏบิัติเห็นผลเชิงประจักษ๑ 
 ระดับที่ 4 (A4)  = ตระหนักรู๎และได๎ลงมือปฏบิัติจนเกิดผลเชิงประจักษ๑และเป็นแบบอยํางได๎ 
   2. แบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทีต่๎นสังกัดกาํหนด  

การเก็บรวมรวมข้อมูล   ผู๎วิจัยแตํงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม               
ปีการศึกษา 2560 เป็นผู๎เก็บรวบรวมข๎อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห๑โดยการเทียบเคียงกับเกณฑ๑ที่กําหนด 
การน าเสนอข้อมูล  เสนอเป็นตารางและพรรณนาความ 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี ้ 
ก. การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนดอยเตําวิทยาคม ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ของ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
มีการจัดโครงสร๎างการบริหารสถานศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดขึ้น มีการกําหนด

บทบาทอํานาจหน๎าที่ของแตํละตําแหนํงในโครงสร๎างอยํางเป็นลายลักษณ๑อักษร 
 การบริหารทรัพยากรบุคคล ครูมีสํวนรํวมในการกําหนดตัวบุคคลตามโครงสร๎างของโรงเรียน มีการพัฒนาครูตาม
โครงสร๎าง ทํางานแนวใหมํเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ทํางานตามภาระหน๎าที่ มีการพัฒนาการทํางานแบบมีสํวนรํวมและ
การทํางานเป็นทีม   
 การบริหารเชิงกลยุทธ๑มีการปฏิบตั ิโดยบูรณาการ ในการทํางานและการจัดการเรยีนการสอนมีการกํากับติดตามและสรุป
รายงาน (SAR)  
 มีการนําข๎อมูลสารสนเทศมาใช๎ในการพัฒนา แผนพัฒนาระยะกลางตลอดจนแผนงาน/โครงการในแผนงานประจําปี 
อยํางเป็นรูปธรรม   

ข การศึกษาผลการใช๎และผลกระทบตํอการใช๎รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ๑ฯ  โรงเรยีนดอยเตําวิทยาคม 
อําเภอดอยเตํา จังหวัดเชียงใหมํ ปีการศึกษา 2560  
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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 มีคุณภาพสูงวํา ปีการศึกษา 2559 ทุกมาตรฐาน มีบางตัว
บํงช้ีที่มีคุณภาพเทําเดิม จํานวน 15 ตัวบํงช้ี ได๎แกํตัวบํงช้ีที่ 1.1, 1.3, 1.6, 2.3, 3.2, 3.4, 4.1, 6.1, 7.2, 7.3, 7.8, 10.1, 10.2, 
10.6, และ 12.3  ตัวบํงช้ีสูงกวํา 2 ระดับ จํานวน 8 ตัวบํงช้ี ได๎แกํ ตัวบํงช้ีที่ 3.1, 5.3, 7.7, 9.3, 12.6, 13.1, 13.2, และ 14.1 ที่
เหลือสูงข้ึน 1 ระดับ จํานวน 42 ตัวบํงช้ี 

ผลกระทบตํอสถานศึกษา ผู๎บริการ ครู และนักเรียนหลังการใช๎ PINTO  Model  ดังนี้  สถานศึกษาได๎รับรางวัล
ระดับชาติ 3รางวัล  ผู๎อํานวยการสถานศึกษาได๎รางวัลระดับชาติ 2 รางวัล รางวัลระดับจังหวัด/เขตพื้นที่/ภาค 2 รางวัล  ครูได๎รับ
รางวัลระดับชาติ 15 รางวัล ระดับจังหวัด/เขตพื้นท่ี/ภาค 40 รางวัล  นักเรียนได๎รับรางวัลระดับชาติ 35 รางวัล  ระดับจังหวัด/เขต
พื้นที่/ภาค 150 รางวัล 

 
สรุปและอภิปรายผล  
 การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ๑ สูํความเป็นเลิศด๎วยเทคนิค ปิ่นโต (PINTHO Model)
 มีวัตถุประสงค๑ 
 1 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลิศตามมาตรฐานและ     ตัวบํงช้ีของมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. เพื่อศึกษาผลการใช๎รูปแบบและผลกระทบตํอการใช๎รูปแบบการบริหารสถานศึกษา     เชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลิศฯ   
 โดยมีประชากร/กลุํมเปูาหมาย ที่ใช๎ในการศึกษาผลการใช๎และผลกระทบตํอการใช๎รูปแบบการบริหารฯ ได๎แกํ คณะครู
และบุคลากรทางการศึกษานักเรียนโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม อําเภอ   ดอยเตํา จังหวัดเชียงใหมํ จํานวน 1,495 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ได้แก่ 
 1.  แบบสอบถามสภาพการบริหารสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 1 ฉบับ 
 2. แบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิดสอบถามผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อทราบแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสูํความ
เป็นเลิศตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวนอยํางละ 1 ฉบับ 
 3.  แบบประเมินคณุภาพการศึกษาของ สมศ. รอบท่ี 3 จํานวน 1 ชุด 
 4.  แบบตรวจสอบรายการเพื่อศึกษาผลกระทบ 1 ฉบับ 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช๎คําร๎อยและ คําเฉลี่ย ( ̅)  คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D โดยใช๎คอมพิวเตอร๑
โปรแกรม SPSS For Window ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  

สรุปผลการวิจัย 
1. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานและตัวบํงช้ีของมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งมีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลิศฯ ซึ่งมีองค๑ประกอบของรูปแบบดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1   องค๑การและจดัการการองค๑กร 
  O- organization Management 
ขั้นตอนท่ี 2 การบริหารทรัพยากรบุคคล  

 H - Human  Resource Management 
ขั้นตอนท่ี 3 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร  

T - Training and Development และ Knowledge Management 
ขั้นตอนท่ี 4 การบริหารแนวใหมํ (เชิงกลยุทธ๑) 

   N - New Management (Strategies  Management) 
 

ขั้นตอนท่ี 5 กาบริหารเชิงบูรณการ 
 I - Integration Management 
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ขั้นตอนท่ี 6 การบริหารแบบมสีํวนรํวม  
                     P – Participation Management 
 

O  H  T  N  I  P 
 

PHINTHO Model 
 
  

ประสิทธิภาพของรูปแบบจากการใช๎ ณ โรงเรียนดอยเตําวิทยาคม อําเภอดอยเตํา จังหวัดเชียงใหมํ ปรากฏวําคุณภาพ
การจัดการศึกษา ตามมาตรฐานและตัวบํงช้ีตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานรอบท่ี 3 จํานวน 5 ด๎าน 15 มาตรฐาน  65 ตัวช้ีวัด 
สูงขึ้นจากเดิม 2 ระดับคุณภาพ 8 ตัวบํงช้ี สูงข้ึน 1 ระดับคุณภาพ 42 ตัวบํงช้ี  คุณภาพเทําเดิม  15  ตัวบํงช้ี 
 

2. ผลกระทบตํอการใช๎รูปแบบฯ ณ โรงเรียนดอยเตําวิทยาคม อําเภอดอยเตํา จังหวัดเชียงใหมํ ปีการศึกษา 2560   
ปรากฏวํา 

2.1 สถานศึกษา 
ได๎รับรางวัลระดับชาต ิ                           3                   รางวัล 
ได๎ระดับเขตพื้นท่ี/จังหวัด/ภาค    4   รางวัล 

  2.2  ผู๎บริหารสถานศึกษา 
        ได๎รับรางวัลระดับชาต ิ    2  รางวัล 
        ได๎รับรางวัลระดับจังหวดั/เขตพื้นท่ี/ภาค  2  รางวัล 
  2.3  ครู 
        ได๎รับรางวัลระดับชาต ิ   30  รางวัล 
        ได๎รับรางวัลระดับจังหวดั/เขตพื้นท่ี/ภาค 90  รางวัล 
  2.4  นักเรียน 
         ได๎รับรางวัลระดับชาต ิ   35  รางวัล 
                  ได๎รับรางวัลระดับจงัหวัด/เขตพื้นท่ี/ภาค 150  รางวัล 
 
การอภิปรายผล 
 รูปแบบการบริหารแบบ PINTHO Model ที่ได๎เป็นไปตามแนวทางการจัดการศึกษาที่ พ.ร.บ. การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 
2542 แก๎ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 คาดหวังไว๎ นําบทบาทในการบริหารจัดการมาพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามที่ ถวิล มาตรเลี่ยม 
(2545: 12-33) ได๎กลําวไว๎และรูปแบบการบริหารแบบ PINTHO Model ยังสอดรับกับแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดทุกประการ 
 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลิศด๎วยเทคนิค PINTHO Model ยังสอดรับกับผลการวิจัยของ นรา
วัลย๑  สุรังค๑สุริยกุล (2555) ที่กําหนดองค๑ประกอบ 7 ด๎าน อันได๎แกํ การมีสํวนรํวมของทีมงาน (P) ด๎านการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง (T) 
ด๎านการพัฒนาบุคลากร และด๎านการสร๎างความพึงพอใจแกํผู๎รับบริการ (H) ด๎านนวัตกรรมและเทคโนโลยี (I) ด๎านการวางแผนกล
ยุทธ๑ (N) และด๎านการจัดการศึกษาสูํความเป็นสากล (N) เพียงแตํลําดับขั้นตอนการบริหารแตกตํางกันเทํานั้น 
 นอกจากนั้น PINTHO Model ยังชํวยเสริมให๎ยุทธศาสตร๑การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั้ง 4 ยุทธศาสตร๑ คือ 1) การพัฒนาวางแผนและการบริหารจัดการ 2) การพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการประกัน
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คุณภาพการศึกษา 3) การเสริมสร๎างความพร๎อมและความเข๎มแข็งของโรงเรียน 4) การสํงเสริมความมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ซึ่งจะ
สํงผลตํอการพัฒนาครู การบริหารจัดการผู๎เรียน และคุณภาพการเรียนการสอนให๎ดียิ่งขึ้นได๎ 
 องค๑ประกอบของ PINTHO Model ยังสอดคล๎องกับองค๑ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนสังกัดองค๑การบริหาร
สํวนจังหวัด ท่ี ดิษย๑ชัย  แกํนท๎าว (2556) ได๎ศึกษาไว๎คือ ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารและการจัดโครงสร๎างองค๑กร (O – Organization 
Management) การประกันคุณภาพการศึกษาและธรรมภิบาล (N – New Modern Management) การบูรณการและการมี
สํวนรวม (I และ P) Integration and Participation Management การพัฒนาบุคลากรและบรรยากาศขององค๑กร (H&T) 
 นอกจากนั้นยังสอดคล๎องกับแนวทางการพัฒนารูปแบบของการจัดการองค๑กรสูํความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนตาม
ผลการวิจัยของ สุนิสา วิทยานุกรณ๑ (2554) และอุดม ชูลีวรรณ (2558) ที่วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพ
โรงเรียนสูํความเป็นเลิศในระดับสากล ตามองค๑ประกอบหลักของการบริหารคุณภาพ ทั้ง 7 องค๑ประกอบ คือ 1) การนําองค๑การ                 
2) การวางแผนกลยุทธ๑ 3) การมุํงเน๎นผู๎เรียน และผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห๑ และการจัดการความรู๎ 5) การมุํงเน๎น
บุคลากร 6) การมุํงเน๎นการปฏิบัติ และ 7) ผลลัพธ๑ด๎านผู๎เรียน 
 
ข้อเสนอแนะ  
 หากผู๎บริหารสถานศึกษาจะนํารูปแบบ การบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ๑ฯ ด๎วยเทคนิค PINTHO Model ไปใช๎ใน
สถานศึกษาของตนเอง ต๎องทําการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให๎ทุกภาคสํวนในโรงเรียนมีความรู๎ความเข๎าใจในรูปแบบการบริหารนี้
ให๎ตรงกัน และรํวมมือกันในการวางแผนพัฒนาและจดัทําคูํมือการบริหารหรือคูํมือคุณภาพ หรือคูํมือนโยบายเพื่อเป็นเครื่องมือและ
ทิศทางให๎ทุกคนได๎ใช๎เป็นแนวทางในการบริหารตํอไป และที่สําคัญต๎องพยายามให๎การบริหารหลักสูตร บริหารห๎องเรียน และ
บริหารสถานศึกษา ต๎องใช๎รูปแบบการจัดการเชิงกลยุทธ๑ที่มุํงเปูาหมายไปที่ระดับคุณภาพที่สูงขึ้นของทุกตัวบํงช้ีเป็นเปูาหมายการ
ทํางานของตนเสมอ 
 และหากจะทําการวิจัยครั้งตํอไปควรศึกษาป๓ญหาอุปสรรคของการบริหารที่มุํงผลสัมฤทธิ์ตาม PINTHO Model 
โดยเฉพาะอยํางยิ่ง ทักษะการทํางานเชิงกลยุทธ๑ของครู และการเรียนรู๎เชิงกลยุทธ๑ของผู๎เรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลิศฉบับนี้สําเร็จลุลํวงด๎วยดีจากการให๎ความ
รํวมมือของทํานผู๎มากคุณวุฒิหลายทําน โดยเฉพาะทํานผู๎อํานวยการพงศ๑พันธุ๑ ไชยวัณณ๑  อดีตผู๎อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหมํ เขต 4 ที่ให๎แนวคิดและชํวยเป็นท่ีปรึกษาในการวิจัยครั้งนี้ตลอดจนทํานผู๎อํานวยการสถานศึกษา
ตําง ๆ ครู อาจารย๑ นักเรียน ตลอดจนผู๎ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม  อําเภอดอยเตํา จังหวัด
เชียงใหมํ ท่ีให๎ความรํวมมือทุกด๎านในการทําวิจัยครั้งนี้ จึงขอขอบพระคุณทุกทํานมา ณ โอกาสนี้ 
 และหากผลการวิจัยนี้สามารถชํวยให๎ทํานผู๎บริหารสถานศึกษานําไปประยุกต๑ใช๎หรือพัฒนาตํอยอดอาจชํวยยกระดับ
คุณภาพการบริหารสถานศึกษาให๎สถานศึกษาเป็นที่ยอมรับและพึงพอใจ อันจะสํงผลให๎สถานศึกษาแข็งแรงและผู๎เรียนมีคุณภาพ 
สูงขึ้น  ผู๎วิจยัขอยกคุณความดีทั้งหลายแดํทํานผู๎มีพระคุณ ครูบาอาจารย๑ และบุคคลที่เป็นเคารพยิ่งทุกทําน 
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การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยเทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ์สู่ความ
เป็นเลิศ ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา  

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 
An Evaluation of Promoting Students’ Academic Achievement Program  

Using Strategic Administration Technique toward Excellence based Standards and 
Indicators or Objectives of Doitaowittayakom School Curriculum, Academic Year 2018  

 
วิทยา  พัฒนเมธาดา1 

Witthaya patthanameathada 
 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

การประเมินโครงการครัง้นี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อประเมินโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วยเทคนิค
การบริหารหลักสูตรเชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลิศตามมาตรฐานและตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
ดอยเตําวิทยาคม โดยมีกลุํมเปูาหมายคือครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดอยเตําวิทยาคม จํานวน 40 คนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 829 คน โดยใช๎เครื่องมือวิจัยคือ 1) แบบประเมินโครงการ 2) 
แบบประเมินความพึงพอใจ 3) การประชุมกลุํมยํอย ผลการประเมินโครงการ ปรากฏผลดังนี้ 

1.การประเมินโครงการ 
ผลการประเมิน ด๎านจุดมุํงหมายของโครงการ คุณภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานที่ 1-6 อยูํในระดับ พอใช๎ ผลการประเมินยัง

ไมํผํานตามเปูาหมายที่วางไว๎ และผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู๎ตามโครงสร๎างหลักสูตร ยังติด 0 ร มส ในบางรายวิชา 
ผลการประเมินด๎านวัตถุประสงค๑ของโครงการ องค๑ความรู๎และการจัดการเรียนรู๎เชิงกลยุทธ๑หลังการพัฒนาสูงกวํากํอนการพัฒนา 

การจัดทําแผนการเรียนรู๎เชิงกลยุทธ๑ การจัดการเรียนรู๎ ตามศักยภาพของผู๎เรียน ผลการประเมินการปฏิบัติงานผํานเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ 
ผลการประเมินด๎านผลผลิตของโครงการ การสํงแผนการเรียนรู๎หลังการพัฒนาให๎ผู๎อํานวยการอนุมัติและการประเมินผล

กํอนและหลังเรียน มีการปฏิบัติเป็นไปตามเปูาหมาย แตํยังมีบางสํวนท่ียังไมํปฏิบัติ 
ผลการประเมินด๎านกระบวนการดําเนินโครงการ โครงการมีคําความตรง ครูผู๎เข๎าประชุมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจตํอการ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูมีการจัดทําแผนการเรียนรู๎ตามที่ฝึกปฏิบัติ มีการนําแผนการเรียนรู๎ไปใช๎และบันทึกหลังแผนและวัด
ประเมินผลตามแผน ตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎แตํยังไมํครบทุกคน 

ผลการประเมินด๎านป๓จจัยสนับสนุน วิทยากรที่ให๎การอบรมมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญ  โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของครูตํอการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการประเมนิอยูํในระดับ มาก 
3. การประชุมกลุํมยํอย 
ผลการประชุมกลุํมยํอย ครูยังไมํเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ที่มุํงผลสัมฤทธิ์ การกําหนดเกณฑ๑

คุณภาพผู๎เรียนยังไมชัํดเจน ยังเน๎นเชิงปริมาณมากกวําคุณภาพครูเคยชินกับการจัดการเรียนการสอนโดยการถํายทอดความรู๎ ทําให๎
ผู๎เรียนไมํมีโอกาสได๎เรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง ขาดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ จัดการเรียนรู๎กับผู๎เรียนทุกกลุํมด๎วยรูปแบบเดียว ครูขาด
ทักษะการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลตามความสามารถในการแสดงออกของแตํละระดับคุณภาพ เนื่องจากที่ผํานมาครู
ใช๎ข๎อสอบแบบเลือกตอบ ครูให๎ความสําคัญตํอการวัดประเมินผล ด๎านคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑น๎อยมาก 
ไมํมีการประเมินอยํางเป็นขั้นตอนหรือเป็นรูปธรรม สํวนใหญํเป็นการประเมินผํานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและไมํมีผลตํอการได๎รับผล

                                                           
1 ผู๎อํานวยการโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 witthaya2502@gmail.com 0843789807 
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การเรียน (เกรด) ไมํได๎ทําแบบวัดประเมินไว๎ในแผนการเรียนรู๎ ควรกําหนดให๎ครูกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๑อยํางน๎อย 1 อยําง 
ในแตํละรายวิชา โดยกําหนดไว๎เป็นตัวช้ีวัด หรือผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง 1 ตัว ใน 1 รายวิชา และวางแผนการเรียนรู๎พร๎อมเครื่องมือ
วัด/ประเมินผลไว๎ในแผนการเรียนรู๎ด๎วย 

 
ค าส าคัญ : การประเมินโครงการ  ,การจัดการเรียนรู๎เชิงกลยุทธ๑, วิธีการแบบองค๑รวม  
 
Executive Summary  

The purpose of this program evaluation was to evaluate promoting students‖ academic achievement 
program using strategic curriculum administration technique toward excellence based standards and 
indicators or objectives of Doitaowittayakom School Curriculum. The subjects were 40 teachers and 
educational personnel and 829 students, grade 7th to 12th, Doitaowittayakom School, academic year 2018. 
The research instruments were (1) program evaluation form, (2) satisfaction survey form, and (3) focus group 
discussion. The results of program evaluation revealed as follows: 1. Program evaluation For the program 
evaluation result of goal, students‖ qualities based standards 1-6 were fair. The evaluation result was 
unsatisfied based the set goal. The students‖ academic achievement based curriculum in some subject were 
unsatisfied and incomplete. For the program evaluation result of objective, the knowledge and strategic 
learning management of post-development was higher than the pre-development of making strategic lesson 
plan. The result of learning management based students‖ potential was satisfied. For the program evaluation 
result of production, teachers handed in strategic lesson plan after development in order to have school 
director approve and evaluate both pre-test and post-test. The result was satisfied with the goal, but some of 
teachers did not hand in the lesson plan. For the program evaluation result of process, the program result 
had validity. The teachers participating in workshop were satisfied with workshop management. After the 
workshop, the teachers made the strategic lesson plan, applied to class, took notes for learning, and 
evaluated based plan and goal. Some of them were not done. For the goal of program evaluation result of 
promoting factors, lecturers were qualified and expert. School promoted the budget for curriculum 
development. 2. Satisfaction of teachers through workshop The result was at the high level. 3. Focus group 
discussion For the focus group discussion result, teachers did not have concept about learning management 
for achievement. The criteria for evaluating students‖ quality were unclear by focusing quantitative rather 
than qualitative. Teachers were used to teaching by lecture way, so the students lacked of learning 
opportunities themselves and creativity. The teachers also provided the same learning style to all kids of 
students. Teachers lacked of making evaluation and assessment instrument skills based the competency of 
different levels. Teachers focused on multiple choices examination. That was very less for morality and 
students desirable characteristics evaluation. The evaluation was not clear and in process. Teachers mostly 
evaluated from extracurricular activities and it did not effect the score result. Besides, teachers did not make 
evaluation form on their lesson plan. Teachers should choose at least one of students desirable 
characteristics for each subject as indicator or learning objective, one students desirable characteristic, one 
subject. Teachers made a plan and assessment and evaluation form including the lesson plan.  

 
Keyword : Program Evaluation , Strategic Learning Management , Holistic Approach. 
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บทน า 
คุณภาพผู๎เรียนขึ้นอยูํกับคุณภาพการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาจะเป็นตัว

สะท๎อนคุณภาพของผู๎เรียนได๎เป็นอยํางดี ป๓จจัยสําคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน คือครู ซึ่งมีองค๑ประกอบที่เกี่ยวข๎อง 2 สํวน 
ได๎แกํ คุณภาพของตัวครูและคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการประเมินผลของครู ต๎องมีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน (การถํายทอดความรู๎และตํอยอดความรู๎ให๎ผู๎เรียนได๎) อยํางมีประสิทธิภาพ โดยให๎ความสําคัญกับประโยชน๑ที่จะเกิดกับลูก
ศิษย๑เป็นอันดับแรก ครูต๎องมีความเช่ือวํา เด็กทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรู๎และสามารถที่จะพัฒนาตนเองได๎ ซึ่งจะสามารถ
พัฒนากิจกรรม วิธีการตลอดจนสิ่งตํางๆที่ใช๎ในการเรียนการสอน เพื่อให๎บรรลุมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน หรือการจัดการ
เรียนรู๎ของครูต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาได๎ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพครูมีอาชีพท่ีต๎องคํานึงถึงความแตกตํางระหวําง
บุคคล จัดให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑ตรง หมั่นปลูกฝ๓งคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค๑อยํางสม่ําเสมอและ
ตํอเนื่อง เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถ มีทักษะในการดํารงชีวิต มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค๑อยํางยั่งยืน 
พร๎อมท่ีจะเจริญเติบโตทํามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งด๎านรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม และสติป๓ญญาและเป็นที่ยอมรับของสังคม
และประเทศชาติในอนาคต : สํานักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. (2544 : 5-6) 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ 2552 :25-26) ได๎กําหนดแนวทางการทํา
หลักสูตรไปใช๎ในสถานศึกษา ดังนี้ 

การจัดการเรียนรู๎เป็นกระบวนการสําคัญในการนําหลักสูตรสูํการปฏิบัติหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น
หลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู๎ สมรรถนะสําคัญของผู๎เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑เป็นเปูาหมายสําคัญสําหรับพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

ผู๎สอนต๎องพยายามคัดสรรกระบวนการเรียนรู๎ จัดการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ทั้ง 8 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ รวมทั้งปลูกฝ๓งเสริมสร๎างคุณลักษณะ อันพึงประสงค๑ พัฒนาทักษะตํางๆ อันเป็นสมรรถนะสําคัญที่ต๎องการให๎
เกิดแกํผู๎เรียน 

1. หลักการจัดการเรียนรู ๎
การจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู๎สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค๑ตามที่กําหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักวํา ผู๎เรียนมีความสําคัญที่สุด เช่ือวําทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ ยึดประโยชน๑ที่เกิดกับผู๎เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู๎ต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียน สามารถ
พัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน๎นให๎ความสําคัญทั้งความรู๎ 
และคุณธรรม 

2. กระบวนการเรียนรู ๎
การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ผู๎เรียนจะต๎องอาศัยกระบวนการเรียนรู๎ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือที่จะนําพา

ตนเองไปสูํเปูาหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู๎ที่จําเป็นสําหรับผู๎เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการ กระบวนการ
สร๎างความรู๎ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ๑และแก๎ป๓ญหา กระบวนการเรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑จริง กระบวนการปฏิบัติ ลงมือทําจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเ รียนรู๎ของตนเอง 
กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย กระบวนการเหลํานี้เป็นแนวทางในการจัดการการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนควรได๎รับการฝึกฝนพัฒนา 
เพราะจะสามารถชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ดี บรรลุเปูาหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู๎สอนจึงจําเป็นต๎องศึกษาทําความเข๎าใจ                   
ในกระบวนการเรียนรู๎ตําง ๆ เพื่อให๎สามารถเลือกใช๎ในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

3. การออกแบบการจัดการเรยีนรู๎ 
ผู๎สอนต๎องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให๎เข๎าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู๎ ช้ีวัดสมรรถนะสําคัญของผู๎เรียนคุณลักษณะอันพึง

ประสงค๑ แล๎วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู๎ โดยเลือกใช๎วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหลํงเรียนรู๎ การวัดและ
ประเมินผล เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนาเต็มศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู๎ซึ่งเป็นเปูาหมายที่กําหนด 
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4. บทบาทของผู๎สอนและผูเ๎รียน 
การจัดการเรียนรู๎เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพตามเปูาหมายของหลักสูตร ทั้งผู๎สอนและผู๎เรียน ควรมีบทบาท ดังนี้ 
4.1 บทบาทของผู๎สอน 

1) ศึกษาวิเคราะห๑ผู๎เรียนเป็นรายบุคคล แล๎วนําข๎อมูลมาใช๎ในการวางแผนการจัดการเรียนรู๎ที่ท๎าทาย
ความสามารถของผู๎เรียน 

2) กําหนดเปูาหมายที่ต๎องการให๎เกิดขึ้นกับผู๎เรียน ด๎านความรู๎และทักษะกระบวนการ ที่เป็นความคิดรวบยอด 
หลักการและความสัมพันธ๑ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ 

3) ออกแบบการเรียนรู๎และการจัดการเรียนรู๎ที่ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคลและพัฒนาการทางสมอง 
เพื่อนําผู๎เรียนไปสูํเปูาหมาย 

4) จัดบรรยากาศท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ และดูแลชํวยเหลือผู๎เรียนให๎เกิดการเรียนรู๎ 
5) จัดเตรียมและเลือกใช๎สื่อให๎เหมาะสมกับกิจกรรม นําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต๑ใน

การจัดการเรียนการสอน 
6) ประเมินความก๎าวหน๎าของผู๎เรียนด๎วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติของวิชาและระดับ

พัฒนาการของผู๎เรียน 
7) วิเคราะห๑ผลการประเมินมาใช๎ในการซํอมเสริมและพัฒนาผู๎เรียน รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

ของตนเอง 
4.2 บทบาทของผู๎เรียน 

1) กําหนดเปูาหมาย วางแผน และรับผดิชอบการเรียนรู๎ของตนเอง 
2) เสาะแสวงหาความรู๎ เข๎าถึงแหลํงการเรียนรู๎ วิเคราะห๑ สังเคราะห๑ข๎อความรู๎ ตั้งคําถาม คิดหา คําตอบหรือ

แนวทางแก๎ป๓ญหาด๎วยวิธีการตํางๆ 
3) ลงมือปฏิบัติจริงสรุปสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองและนําความรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ในสถานการณ๑ตําง ๆ 
4) มีปฏิสัมพันธ๑ ทํางาน ทํากิจกรรมรํวมกับกลุํมและครู  
5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ของตนเองอยํางตํอเนื่อง 

ผู๎ประเมินในฐานะผู๎อานวยการโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาครูให๎มีองค๑ความรู๎ในการ
บริหารหลักสูตรที่อิงมาตรฐานให๎เป็นไปตามเจตนารมณ๑ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 จึงนําเอาแนวทางการบริหาร
โรงเรียน โดยใช๎เทคนิคปิ่นโต (PINTHO Model) ที่ผู๎ประเมินออกแบบขึ้นมาใช๎ในการพัฒนาการบริหารและการใช๎หลักสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม เพื่อตํอยอดการยกระดับคุณภาพของผู๎เรียน จึงได๎จัดทําโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วยเทคนิคการบริหารหลักสูตรเชิงกลยุทธ๑สูํความเป็นเลิศตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู๎ที่
คาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนดอยเตําวิทยาคม พ.ศ.2560 ข้ึน 

เพื่อให๎ทราบวําการดําเนินโครงการดังกลําวมีผลการดําเนินการเป็นอยํางไร จึงประสงค๑จะดําเนินการประเมินผลโครงการ
ขึ้น เพื่อหาข๎อมูลสารสนเทศมาปรับปรุงและพัฒนาโครงการให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมุํงเน๎นความนําเช่ือถือของข๎อมูลที่ได๎จากการ
ประเมินโครงการทั้งในเชิงวิทยาศาสตร๑ (Scientific and Stakeholder Credibility) และความนําเช่ือถือตํอผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย 
(Stakeholder) เป็นสําคัญซึ่งเป็นการประเมินความก๎าวหน๎าของโครงการ (Formation Evaluation) ควบคูํไปกับการดําเนินโครงการ
โดยนําข๎อมูลสารสนเทศ ได๎มาพิจารณาวําจําเป็นต๎องปรับปรุงสํวนใดบ๎าง 

 
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 

เพื่อประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ด๎วยเทคนิคการบริหารหลักสูตรเชิงกลยุทธ๑สูํความเป็น
เลิศ ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม อําเภอดอยเตํา จังหวัด
เชียงใหมํ ปีการศึกษา 2560 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การประเมินโครงการยกระดบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของผู๎เรยีน ด๎วยเทคนิคการบริหารหลักสูตรเชิงกลยุทธ๑สูํความเป็น

เลิศ ตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม มีเอกสารที่เกี่ยวข๎อง 
ประกอบด๎วย ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง มีรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 1. ทฤษฏี แนวคิดท่ีเกี่ยวข๎อง 
  1.1 แนวคิดเชิงระบบของโครงการ 
  1.2 ความหมายและหลักของโครงการ 
  1.3 ลักษณะของโครงการทีด่ ี
                     1.4 แนวทางการจัดการเรยีนรู๎เชิงกลยุทธ๑ 
                      1.5 การประเมินโครงการ 
                      1.6 รูปแบบการประเมินนเรศวร  
 2. ข๎อมูลทั่วไปของโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม 
         3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
 
วิธีด าเนินการประเมิน 

ประชากร ได๎แกํครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูอัตราจ๎าง) โรงเรียนดอยเตําวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 จํานวน 40 
คน นักเรียนโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 จํานวน 829 คน ระยะเวลาการประเมิน                     
ปีการศึกษา 2560 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 
1. แบบประเมินองค๑ความรู๎และการปฏิบัติงานในการจัดการเรียนรู๎เชิงกลยุทธ๑ของครูผู๎สอนเป็นแบบมาตราสํวนประมาณ

คํา 5 ระดับ  40 ข๎อ จํานวน 1 ฉบับ 
2. แบบประเมินความพึงพอใจตํอการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู๎เชิงกลยุทธ๑เป็นแบบมาตราสํวน

ประมาณคํา 5 ระดับ 10 ข๎อ 1 ฉบับ 
3. แบบตรวจสอบรายการเกี่ยวกับการบริหารและใช๎หลักสูตรเพื่อการจัดการเรียนรู๎เชิงกลยุทธ๑ จากเอกสาร หลักฐานด๎าน

หลักสูตรของโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม ได๎แกํ 
3.1 SAR โรงเรียน ปี 2560 
3.2 SAR ครู ปี 2560 
3.3 แผนการจดัการเรียนรู ๎
3.4 บันทึกหลังสอน 
3.5 ป.พ.5 
     ฯลฯ 

4. การประชุมกลุํมยํอย เพื่อสรุปประเด็น ป๓ญหา อุปสรรคและข๎อเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ เพื่อยกระดับ
คุณภาพผู๎เรียน ตามหลักสูตรโดยกําหนดผู๎เข๎าประชุม ประกอบด๎วย ฝุายบริหารโรงเรียนทุกคน ครูผู๎สอนทุกคน และผู๎ทรงคุณวุฒิ/
วิทยากร โดยแบํงฝุายบริหาร, ครู, ผู๎ทรงคุณวุฒิ ออกเป็น 4 กลุํม เพื่อสรุปประเด็น ป๓ญหา อุปสรรค และข๎อเสนอแนะ 4 เรื่อง ดังนี้ 

1. การวางแผนหลักสูตร/การเรยีนรู๎ 
2. การจัดการเรียนรู๎ตามศักยภาพผู๎เรยีน 
3. การวัด/ประเมินผลการเรียนรู๎โดยเทียบเคียงกับเกณฑ๑ 
4. การจัดการเรียนรู๎ด๎านคณุธรรม จริยธรรม และคํานิยมตามคณุลักษณะที่พึงประสงค๑ตามหลักสูตร 
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การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือ 
ผู๎ประเมินได๎ดําเนินการสร๎างเครื่องมือตามขั้นตอนตํอไปนี ้
1. ศึกษาเอกสาร ตําราเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎เชิงกลยุทธ๑และการบริหารหลักสูตรที่อิงมาตรฐาน โดยการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู๎ของโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม เป็นกรอบแนวทางในการสร๎างเครื่องมือแตํละประเภท ดังนี้ 
1.1 แบบตรวจสอบรายการ 

กําหนดประเด็นการตรวจสอบและแหลํงข๎อมูลที่จะตรวจสอบตามตัวบํงช้ีที่     
กําหนดไว๎ในการประเมินครั้งนี้ ยกเว๎นตัวบํงช้ีตํอไปนี้ ตัวบํงช้ี 2.1,4.1,4.2,5.1,5.2 

1.2 แบบประเมินความคดิเห็น 
ตามตัวบํงช้ีที่ 2.1 กําหนดให๎ผู๎เช่ียวชาญจํานวน 3 ทําน ตรวจสอบความแตกตําง (Validity) ของข๎อทดสอบ

กับวัตถุประสงค๑ของโครงการ เพื่อหาคํา IOC แล๎วนําไปปรับปรุงตามข๎อเสนอแนะแล๎วนําไปทดลองสอบถามครู จํานวน 10 คน  ของ
โรงเรียนฮอดพิทยาคม แล๎วนํามาวิเคราะห๑หาคําความเชื่อมั่น ตามสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของคอร๑นบาธ 
(Cronbach) แล๎วนําไปใช๎กับกลุํมผู๎ให๎ข๎อมูล 
  1.3 แบบพึงพอใจ 
         ดําเนินการตรวจสอบเชํนเดยีวกับการประเมินความคิดเห็น 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. กําหนดให๎รองผู๎อํานวยการโรงเรียน หัวหน๎างานวิชาการ หัวหน๎างานทะเบียนวัดผลและหัวหน๎ากลุํมสาระทุกกลุํมสาระ 

เป็นผู๎รับผิดชอบในการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวข๎อง 
2. การเก็บข๎อมูลจากแบบประเมินความคิดเห็นและแบบประเมินความพึงพอใจ ผู๎ประเมินเป็นผู๎เก็บรวบรวมเอง 
3. การประชุมกลุํมยํอย กําหนดให๎หัวหน๎างานวิชาการเป็นผู๎สรุปและรวบรวมข๎อมูลการประชุม ตามประเด็นที่แตํละกลุํม

สรุปแล๎ววิเคราะห๑เป็นภาพรวมของทั้งโรงเรียน 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช ้
1. แบบตรวจสอบรายการวิเคราะห๑โดยใช๎คําร๎อยละ 
2. แบบประเมินองค๑ความรู๎และการจัดการเรียนรู๎ แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห๑โดยใช๎คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานและคําแตกตําง ( t-test ) 
3. ข๎อมูลจากการสนทนากลุํมวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อสรุปข๎อมูลและหา

ความหมายและนําเสนอในลักษณะบรรยายความ 
 

ผลการประเมิน 
ผลการประเมินโครงการด๎านจุดมุํงหมายของโครงการ ตัวบํงช้ีที่ 1, 2 ไมํเป็นไปตามเปูาหมายยังมีนักเรียนไมํผํานการ

ประเมิน (0 ร ม ส )  ตัวบํงช้ีที่ 3 ผําน 
ผลการประเมินโครงการด๎านวัตถุประสงค๑ของโครงการ การดําเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค๑ ยกเว๎นการ

ประเมินผลการเรียนรู๎ยังมีนักเรียนติด 0 ร ม ส ไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว๎ตาม Benchmark  
ผลการประเมินโครงการดา๎นผลผลติของโครงการ การดําเนินโครงการเกิดผลผลิตเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว๎แตํยงัมีบาง

รายวิชาที่ยังไมํมีการทดสอบกํอนเรียนทําให๎ไมํมีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู๎ กํอน/หลังเรียน 18% 
ผลการประเมินโครงการด๎านกระบวนการดําเนินโครงการ กระบวนการดําเนินโครงการมีผลการปฏิบัติสูงกวําเปูาหมายที่

กําหนดไว๎       
ผลการประเมินโครงการด๎านป๓จจัย ได๎รับสนับสนุนโครงการเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎   
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ผลการเปรยีบเทียบองค๑ความรู๎และการวัดการเรยีนรู๎เชิงกลยุทธ๑กํอนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามตัวบํงช้ีที่ 2.1 ด๎าน
วัตถุประสงค๑ของโครงการ 

ผลการประเมินองค๑ความรู๎และการจัดการเรียนรู๎เชิงกลยุทธ๑ของครูผู๎สอนกํอนและหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความ
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

ผลการประเมินความพึงพอใจตํอการประชุมเชิงปฏิบัติการของครู ความพึงพอใจของผู๎เข๎ารับการฝึกปฏิบัติการอยูํใน
ระดับมาก โดยเฉพาะองค๑ความรู๎เรื่องการวางแผนกลยุทธ๑มีความพึงพอใจสูงสุด 3.98 

 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมลู (Content Analysis) ของการประชุมกลุํมยํอย ตามตัวบํงช้ีที่ 4.7 ด๎านกระบวนการ/กิจกรรมของโครงการ 
 

ที ่ ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อย ผลการประชุม 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

ป๓ญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะดา๎น
การวางแผนหลักสูตร/การเรียนรู ๎
 
 
 
 
 
 
ป๓ญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะดา๎น
การจัดการเรยีนรู๎ ตามศักยภาพผู๎เรียน 
 
 
 
 
 
 

1. ครูยังไมํเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการบริหารที่มุํงผลสัมฤทธิ์ (Result 
Based Management ) การกําหนดเกณฑ๑คุณภาพผู๎เรียน (Criteria) ของครู
ยังไมํชัดเจน ยังเน๎นเกณฑ๑เชิงปริมาณมากกวําเกณฑ๑คุณภาพในการแสดงออก
ของผู๎เรียน  
   ในแตํละสิ้นภาคเรียนกํอนวางแผนการเรียนรู๎ใหมํควรมีการทบทวนและ
พัฒนากระบวนการวางแผนการเรียนรู๎และกําหนดเกณฑ๑ระดับคุณภาพให๎มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น 
 
2.  ครู เคยชินกับการจั ดการ เรี ยนการสอนโดยการถํ ายทอดความรู๎ 
(Transmission Approach) ทําให๎ผู๎เรียนไมํมีโอกาสเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง ขาด
ความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ และสอนเด็กทุกกลุํมเรียนด๎วยวิธีการเพียงรูปแบบ
เดียว 
   ควรกระตุ๎นและให๎ความสาํคัญตํอการจัดการเรียนรู๎ตามลําดับคุณภาพ ตั้งแตํ
ระดับที่1-5 ทั้งนี้ต๎องให๎ผู๎เรียนแตํละกลุํมผํานการประเมิน ตามเปูาหมายของ
ผู๎เรียนแตํละกลุํม (Benchmark ) และกระตุ๎นให๎เรียนรู๎สูงขึ้นไป หากผู๎เรียน
ประสงค๑จะเรียนรู๎เพิ่มเติม 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป๓ญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะดา๎น
การวัด/ประเมินผลการเรียนรู๎โดย
เทียบเคียงกับเกณฑ๑ระดับคณุภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ครูขาดทักษะการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล ตามความสามารถ
ในการแสดงออกของแตํละระดับคุณภาพ เนื่องจากที่ผํานมาครูใช๎ข๎อสอบแบบ
เลือกตอบ ในการวัดผลสัมฤทธิ์และให๎ระดับผลการเรียนตามเกณฑ๑ตัวเลข 0-
49=0, 50-59=1, 60-69=2, 70-79=3, 80-100=4 เมื่อเปลี่ยนวิธีวัดเป็น
ประเมินโดยการเทียบเคียงกับเกณฑ๑ (Bench marking ) ทําให๎ครูเกิดป๓ญหา 
จึงยังไมํเกิดความเช่ือมั่นและการยอมรับ  
   ควรให๎มีการนําเสนอ วิเคราะห๑ วิพากษ๑ การวัด/ประเมินผล หลังการจัดการ
เรียนรู๎เมื่อสิ้นภาคเรียน โดยให๎วิทยากรด๎านการวัด/ประเมินผล ชํวยแนะนํา
และพัฒนาการวัด/ประเมินผลโดยการเทียบเคียง (Bench marking) ให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 
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ที ่ ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อย ผลการประชุม 
 
4 

ป๓ญหาอุปสรรคและข๎อเสนอแนะดา๎น
การจัดการเรยีนรู๎ดา๎นคุณธรรม 
จริยธรรม และคํานิยมตามคุณลักษณะ
อันพึงประสงค๑ตามหลักสูตร 

4. แตํเดิมครูให๎ความสําคัญตํอการวัด/ประเมินผลด๎านคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ น๎อยมากหรือเกือบจะไมํมี การประเมินอยํางเป็น
ขั้นตอน รูปธรรมเลย สํวนใหญํเป็นการประเมนิผํานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
ไมํมีผลตํอการได๎รับผลการเรียน (เกรด) จึงไมํมีการสอดแทรกกําหนดเป็น
จุดประสงค๑การเรียนรู๎ในแผนการเรียนรู๎ จึงไมํได๎ทําแบบวัด/ประเมินไว๎ใน
แผนการเรียนรู๎ 

 
สรุปและอภิปรายผล 

การประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู๎ของผู๎เรียนด๎วยเทคนิคการบริหารหลักสูตรเชิงกลยุทธ๑สูํความ
เป็นเลิศตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดหรือผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังของหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม มีวัตถุประสงค๑
เพื่อประเมินโครงการดังกลําว พ.ศ.2560 มีขอบเขตการประเมินดังนี้ ขอบเขตด๎านเนื้อหา 1 ) ด๎านจุดมุํงหมายของโครงการ            
2) ด๎านวัตถุประสงค๑ของโครงการ 3) ด๎านผลผลิตของโครงการ 4) ด๎านกระบวนการ/กิจกรรมของโครงการ 5) ด๎านป๓จจัย
สนับสนุน โดยมีเปูาหมายคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ครูอัตราจ๎าง) โรงเรียนดอยเตําวิทยาคม ปี 25560 จํานวน 40 คน 
นักเรียนช้ัน ม.1-6 โรงเรียนดอยเตําวิทยาคม ปีการศึกษา 2560 จํานวน 829 คน โดยใช๎เครื่องมือการวิจัยคือ 

1) แบบประเมินองค๑ความรู๎และการปฏิบัติในการจัดการเรียนรูเ๎ชิงกลยุทธ๑ 1 ฉบับ 
2) แบบประเมินความพึงพอใจ 1 ฉบับ 
3) แบบตรวจสอบรายการ 
4) การประชุมกลุมํยํอย 1 ครั้ง  ปรากฏผลการประเมินดังน้ี  
สรุปผลการประเมิน 
1. การประเมินโครงการ  
ผลการประเมินด๎านจุดมุํงหมายของโครงการ คุณภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานที่ 1 -6 อยูํในระดับพอใช๎ ยังไมํผํานผลการ

ประเมินตามเปูาหมายที่วางไว๎ ผลการประเมินด๎านผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู๎ตามโครงสร๎างหลักสูตรยังติด 0 ร มส ในบางรายวิชา ยังไมํ
ผํานการประเมินตามเปูาหมายของโครงการ ผลการประเมินหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนทุกรายวิชา 

 ผลการประเมินด๎านวัตถุประสงค๑ของโครงการ องค๑ความรู๎และการจัดการเรียนรู๎เชิงกลยุทธ๑ หลังการพัฒนาสูงกวํากํอน
การพัฒนา การจัดทําแผนการเรียนรู๎เชิงกลยุทธ๑ การจัดการเรียนรู๎ ตามศักยภาพของผู๎เรียน         

ผลการประเมินการปฏิบัติผํานเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ ผลการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตาม Benchmark ยังไมํผํานการประเมิน 
เพราะติด 0 ร มส  ไมํเป็นไปตามเปูาหมาย 

ผลการประเมินด๎านผลผลิตของโครงการ การสํงแผนการเรียนรู๎หลังการพัฒนาให๎ผู๎อํานวยการอนุมัติและการประเมินผล
กํอนและหลังเรียนมีการปฏิบัติเป็นไปตามเปูาหมาย แตํยังมีบางสํวนท่ียังไมํปฏิบัติ 
 ผลการประเมินด๎านกระบวนการดําเนินโครงการ โครงการมีคําความตรง (Validity) ครูผู๎เข๎าประชุมเชิงปฏิบัติการมีความ
พึงพอใจตํอการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูมีการจัดทําแผนการเรียนรู๎ตามที่ฝึกปฏิบัติ มีการนําแผนการ เรียนรู๎ไปใช๎และ
บันทึกหลังแผน และวัด/ประเมินผลตามแผน ตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎แตํยังไมํครบทุกคน 

 ผลการประเมินด๎านป๓จจัยสนับสนุน วิทยากรที่ให๎การฝึกปฏิบัติการมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญ คูํมือการจัดการเรียนรู๎
ของวิทยากรมีความตรง(Validity)โรงเรียนสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

2. การเปรียบเทียบองค๑ความรู๎และการจัดการเรียนรู๎เชิงกลยุทธ๑กํอนและหลังการประชุม เชิงปฏิบัติการ มีความแตกตําง
กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  

3. ความพึงพอใจตํอการประชุมเชิงปฏิบัติการอยูํในระดับ มาก 
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4. ผลการประชุมกลุํมยํอย  
1. ครูยังไมํเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการบริหารที่มุํงผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management) การ

กําหนดเกณฑ๑คุณภาพผู๎เรียน (Criteria) ของครูยังไมํชัดเจน ยังเน๎นเกณฑ๑เชิงปริมาณมากกวําเกณฑ๑คุณภาพในการแสดงออกของ
ผู๎เรียน ในแตํละสิ้นภาคเรียนกํอนวางแผน การเรียนรู๎ใหมํ ควรมีการทบทวนและพัฒนากระบวนการวางแผนการเรียนรู๎และกําหนด
เกณฑ๑ ระดับคุณภาพให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

2. ครูเคยชินกับการจัดการเรียนการสอนโดยการถํายทอดความรู๎ (Transmission Approach) ทําให๎ผู๎เรียนไมํ
มีโอกาสเรียนรู๎ไดด๎๎วยตนเอง ขาดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ และสอนเด็กทุกกลุํมเรยีนด๎วยวิธีการเพียงรูปแบบเดียว  ควรกระตุ๎นและ
ให๎ความสําคัญตํอการจัดการเรียนรู๎ตามลําดับคุณภาพ ตั้งแตํระดับที่1 -5 ทั้งนี้ต๎องให๎ผู๎เรียนแตํละกลุํมผํานการประเมิน ตาม
เปูาหมายของผู๎เรียนแตํละกลุํม (Benchmark )และกระตุ๎นให๎เรียนรู๎สูงขึ้นไป หากผู๎เรียนประสงค๑จะเรียนรู๎เพิ่มเติม 

3. ครูขาดทักษะการออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผล ตามความสามารถในการแสดงออกของแตํละระดับ
คุณภาพ เนื่องจากที่ผํานมาครูใช๎ข๎อสอบแบบเลือกตอบ ในการวัดผลสัมฤทธิ์และให๎ระดับผลการเรียนตามเกณฑ๑ตัวเลข 0-49=0, 50-
59=1, 60-69=2, 70-79=3, 80-100=4 เมื่อเปลี่ยนวิธีวัดเป็นประเมินโดยการเทียบเคียงกับเกณฑ๑ (Bench marking ) ทําให๎ครูเกิด
ป๓ญหา จึงยังไมํเกิดความเช่ือมั่นและการยอมรับ ควรให๎มีการนําเสนอ วิเคราะห๑ วิพากษ๑ การวัด/ประเมินผล หลังการจัดการเรียนรู๎
เมื่อสิ้นภาคเรียน โดยให๎วิทยากรด๎านการวัด/ประเมินผล ชํวยแนะนําและพัฒนาการวัด/ประเมินผลโดยการเทียบเคียง (Bench 
marking ) ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 

4. แตํเดิมครูให๎ความสําคัญตํอการวัด/ประเมินผลด๎านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ น๎อย
มากหรือเกือบจะไมํมี การประเมินอยํางเป็นขั้นตอน รูปธรรมเลย สํวนใหญํเป็นการประเมินผํานกิจกรรมเสริมหลักสูตรและไมํมีผลตํอ
การได๎รับผลการเรียน (เกรด) จึงไมํมีการสอดแทรกกําหนดเป็นจุดประสงค๑การเรียนรู๎ในแผนการเรียนรู ๎จึงไมํได๎ทําแบบวัด/ประเมินไว๎
ในแผนการเรียนรู๎ ควรกําหนดให๎ครูกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ อยํางน๎อย 1 อยําง ในแตํละรายวิชา โดยกําหนดไว๎เป็นตัวช้ีวัด 
หรือผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง 1 ตัว ใน 1 รายวิชาและวางแผนการเรียนรู๎พร๎อมเครื่องมือวัด/ประเมินไว๎ในแผนการเรียนรู๎ด๎วย 
 
การอภิปรายผล                                                                                                                         

การประเมินโครงการครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนของการประเมินโครงการนเรศวร โดยมีองค๑ประกอบของการประเมิน 5 ประการ
คือ จุดมุํงหมายของโครงการ วัตถุประสงค๑ของโครงการ ผลผลิตของโครงการ ผลกระทบการดําเนินงานของโครงการและป๓จจัยสนับสนุน 
ผลการประเมินปี 2560 มีบางตัวบํงช้ีต๎องพัฒนาให๎เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎ ได๎แกํ คุณภาพผู๎เรียนตามมาตรฐานที่ 1-6 ของ
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน การแก๎ป๓ญหาการติด 0 ร มส ซึ่งเด็กไมํผํานเกณฑ๑ขั้นต่ําที่กําหนดไว๎ ซึ่งถือเป็นความเสียหายทางการ
ศึกษาเป็นอยํางยิ่ง ผลการประเมินสอดคล๎องกับการประเมินที่ใช๎ CIPP Model ของกาญจนา ชูสกุล (2557) นุกุล ช้ินฟ๓กและคณะ
(2556) และ วิสุทธ๑ วิจิตพัชราภรณ๑และคณะ (2556) ตํอการประเมินความพึงพอใจสอดคล๎องกับประเสริฐ อันแก๎ว (2556) 

 
ข้อเสนอแนะ 

ควรพัฒนาการจัดทําเกณฑ๑ระดับคุณภาพ โดยยึดเปูาหมายการเรียนรู๎ของ เบญจมิน บลูม ปรับปรุงแก๎ไขใหมํและการจัดการ
เรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับศักยภาพผู๎เรียน คือกลุํมอํอน ควรใช๎ Trans missional Approach กลุํมปกติใช๎ Trans missional Approach 
และ Transformation Approach สําหรับเด็กเกํง ใช๎ Transactional Approach ในการพัฒนาสูํความเป็นเลิศตํอไป และควรนําการ
ประเมินโครงการ ในครั้งตํอไป ศึกษาดูวํามีการพัฒนาอยํางตํอเนื่องสูํเปูาหมายที่กําหนดไว๎หรือไมํเพียงใด 

 
กิตติกรรมประกาศ 

การประเมินโครงการครั้งนี้ประสบผลสําเร็จได๎ด๎วยความรํวมมือจากคณะครูทุกทํานของโรงเรียนดอยเตําวิทยาคม                  
อันได๎แกํรองผู๎อํานวยการโรงเรียน หัวหน๎างานทุกทําน และครูผู๎สอนตลอดจนนักเรียนทุกคน จึงขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูงมา               
ณ โอกาสนี้ 
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ข๎อมูลที่ได๎จากการประเมินถือเป็นสารสนเทศที่มีคุณคําที่ทุกภาคสํวนจะได๎นําไปปรับปรุงในปีการศึกษาตํอไป                       
เพื่อความสําเร็จของโครงการจึงขอให๎กําลังใจครูทุกคนในความมุํงมั่นพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ การเรียนรู๎ของผู๎เรียนตามกลยุทธ๑การจัดการ
เรียนรู๎เชิงกลยุทธ๑ที่ทางโรงเรียนพัฒนาให๎แกํครูอาจารย๑ทั้งหลาย 

คุณความดีที่ได๎จากการประเมินครั้งนี้ ขอมอบแดํครูอาจารย๑ ผู๎ประสิทธ์ิประสาทความรู๎แกํผู๎วิจัยตลอดมา 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาทักษะการอํานจับใจความของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการอํานจับใจความของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ๎านทุํง) กํอนและ
หลังการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค SQ4R กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าในครั้งนี้ เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/1 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ๎านทุํง) จังหวัดเชียงรายสังกัดสพป.เชียงราย เขต 1 จํานวน 27 คน โดย
ใช๎วิธีการสุํมแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นประกอบด๎วย แผนการจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R เรื่องการอํานจับใจความ 
จํานวน 6 แผนการเรียนรู๎ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกํอนและหลัง การจัดการเรียนรู๎ เรื่องการอํานจับใจความ โดยใช๎วิธีการจัดการ
เรียนรู๎แบบ SQ4R สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีลักษณะเป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข๎อ
ผลการวิจัยพบวํา  

ผลการพัฒนาทักษะการอํานจับใจความของนักเรียนมีการใช๎วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R สามารถทําให๎ผู๎เรียนเกิดการ
พัฒนาทักษะการอํานจับใจความได๎ โดยประเมินได๎จากผลตํางระหวํางกํอนและหลังเรียนของผู๎เรียนที่มีคําเพิ่มขึ้นทุกคน  แสดงให๎เห็น
วําผู๎เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการอํานจับใจความอยํางแท๎จริง และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการอํานจับใจความโดยใช๎วิธีการ
จัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : การอํานจับใจความ  วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R 
 
Abstract  

The purposes of this research were to develop reading comprehension skill by using SQ4R technique 
for Prathom Suksa 5 students and to compare the reading comprehension achievement of Prathom Suksa 5 
students of Anubannanglae (Bantung) school before and after learning by using SQ4R technique. The sample 
group selected from the purposive sampling was 27 Prathom Suksa 5/1 students on the first semester of the 
academic year 2019 of Anubannanglae (Bantung) school under Chiang Rai Primary Educational Service Area 
Office 1. The research instruments consisted of six learning plans on reading comprehension skills by using SQ4R, 
and a 20 items achievement test with 4 multiple choices.  
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 The results of the study were found that using SQ4R technique can develop students‖ reading 
comprehension skill effectively based on the result of the post test score which every student had the higher 
scores and after learning by using SQ4R technique, the average score of the achievement test was higher than 
before the pre-test at the statistically significant level of .05.   
 
Keyword : reading comprehension skill  SQ4R technique 
 
บทน า 

ภาษาไทยเป็นสมบัติมรดกทางวัฒนธรรมอันแสดงให๎เห็นความเป็นเอกลักษณ๑และอัตลักษณ๑ของคนในชาติ อันกํอให๎เกิด
ความเป็นเอกภาพ และเสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติให๎มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดตํอสื่อสารความเข๎าใจและ
ความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน ทําให๎สามารถประกอบกิจธุระ การงานและดํารงชีวิตรํวมกันในสังคมประชาชาติได๎อยํางสันติสุข การอําน
เป็นป๓จจัยสําคัญในการเรียนรู๎ชํวยทําให๎เกิดความงอกงามทางสติป๓ญญาเพราะวิชาการตําง ๆจําเป็นจะต๎องอาศัยความสามารถใน
การอํานเพื่อทําความเข๎าใจเนื้อหาและจับใจความจากเรื่องที่อํานแล๎วจึงนําความรู๎ไปใช๎ประโยชน๑ตามที่ต๎องการดังนั้นการเรียนการ
สอนจึงจําเป็นต๎องปลูกฝ๓งให๎นักเรียนมีนิสัยรักการอํานและพัฒนาความสามารถในการอํานของนักเรียนให๎มีประสิทธิภาพแตํการที่
จะพัฒนานักเรียนให๎อํานได๎อยํางมีประสิทธิภาพนั้นจําเป็นต๎องอาศัยการฝึกปฏิบัติอยํางสม่ําเสมอโดยเฉพาะการอํานจับใจความซึ่ง
ถือวําเป็นทักษะการอํานพื้นฐานท่ีสําคัญสําหรับการอํานในระดับตํอ ๆ ไปเพราะถ๎าหากนักเรียนไมํสามารถจับใจความได๎ก็จะทําให๎
ไมํสามารถเข๎าใจเรื่องที่อํานได๎กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542:123) ได๎ศึกษาพบวําป๓จจุบันประสิทธิภาพในการอํานของนักเรียน               
ไมํคํอยบรรลุเปูาหมายเทําท่ีควรเพราะการสอนจะเป็นรูปแบบของการจดจําเรื่องราวและซักถามรายละเอียดของเนื้อเรื่องไมํได๎สอน
ให๎ใช๎กระบวนการทางการติดผสมผสานความรู๎และประสบการณ๑เดิมซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการจับใจความจากเรื่องที่อํานค๎นหา
แนวคิดและประเด็นหลักของเรื่องเนื่องจากวําการอํานเป็นกระบวนการคิด ดังนั้นสภาพการเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมที่กระตุ๎น                    
ให๎ผู๎เรียนใช๎กระบวนการทางการคิดเน๎นให๎ผูเ๎รยีนกับผู๎สอนไดม๎ีสวํนรํวมมากข้ึนโดยสร๎างบรรยากาศกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิดการกระตุ๎น
ความคิด ซึ่งสอดคล๎องกับผู๎วิจัยที่ต๎องการพัฒนาทักษะทางการอํานจับใจความของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน
บ๎านอนุบาลนางแล  (บ๎านทุํง) จังหวัดเชียงราย 
 ผู๎วิจัยได๎สัมภาษณ๑ครูผู๎สอนวิชาภาษาไทยท่ีสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ๎านทุํง) จังหวัด
เชียงราย เกี่ยวกับป๓ญหาการอํานจับใจความของนักเรียนสรุปได๎วํานักเรียนสํวนใหญํยังไมํสามารถสรุปหรือจับใจความจากเรื่องที่
อํานได๎ดี เทําที่ควร เมื่อมอบหมายให๎จับใจความจากบทอํานนักเรียนมักจะคัดลอกข๎อความจากบทอํานโดยที่ ไมํสรุป                  
เป็นภาษาของตนเองและหลายคนที่ไมสํามารถระบุได๎วําประเด็นสําคัญของบทอํานคืออะไรผู๎แตํง มีจุดมุํงหมายอยํางไรทั้งนี้อาจเกิด
จากนักเรียนไมํชอบอํานและไมํทําความเข๎าใจกับข๎อมูลที่ศึกษาค๎นคว๎าให๎ดีเสียกํอน 
 จากการที่นักเรียนมีป๓ญหาด๎านการอํานจับใจความดังกลําวข๎างต๎นจึงมีผู๎สนใจศึกษาค๎นคว๎าหาวิธีแก๎ไขป๓ญหาการอํานจับ
ใจความอยํางตํอเนื่องและได๎เสนอวิธีการสอนที่จะนํามาแก๎ไขป๓ญหาการอํานจับใจความและชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในทักษะการอําน
ของนักเรียนไว๎หลากหลาย ดังท่ี สุนันทา  มั่นเศรษฐวิทย๑ (2543: 97-138) ได๎ทําการวิจัยเกี่ยวกับการสอนให๎เข๎าใจความหมายของ
คําศัพท๑การสอนโดยใช๎วงกลมชํวยเรียงลําดับเหตุการณ๑การสอนโดยใช๎คําถามพัฒนาแนวคิดการสอนโดยใช๎วิธีเลํานิทานการสอน
โดยใช๎ประสบการณ๑ทางภาษาการสอนโดยใช๎กระบวนการทางวิทยาศาสตร๑ และมีอีกวิธีคือการจัดการเรียนรู๎โดยวิธีสอนแบบ SQ4R 
ซึ่งเป็นวิธีสอนการอํานอยํางครําวๆเพื่อให๎ได๎คําตอบตามที่ตั้งไว๎ลักษณะการสอนจะเน๎นให๎นักเรียนศึกษาด๎วยตนเอง 
 วิธีการจัดการเรียนรู๎ที่สนใจเป็นวิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอํานที่พัฒนามาจากการสอนอํานแบบ SQ3R ที่โรบิน
สัน (Robinson, 1961: 29-30) ได๎เสนอไว๎ตํอมาในปี 1984 วอลเตอร๑ พอค (Walter Pauk) ได๎เสนอแนะวิธีสอนอํานแบบ SQ4R 
โดยมีการเพิ่มขั้นตอนบันทึก (Record) หลังจากนักเรียนได๎อํานบทอํานและเปลีย่นขั้นตอนการทบทวน (Review) ซึ่งเป็นข้ันตอนให๎
นักเรียนได๎วิเคราะห๑บทอําน (Reflect) สุคนธ๑ สินธพานนท๑และคณะ (2545: 289-290) ได๎ให๎ความเห็นไว๎วํา SQ4R. เป็นวิธีการที่
จะชํวยให๎นักเรียนเข๎าใจแนวคิดที่อํานได๎เร็วขึ้นสามารถจับใจความของเรื่องได๎ดีบอกรายละเอียดจดจําเรื่องที่อํานและสามารถ
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ทบทวนเรื่องที่อํานได๎อยํางมีประสิทธิภาพโดยขั้นตอนของวิธีการอํานแบบ SQ4R เริ่มจากให๎ผู๎อํานสํารวจ (S: Survey) หรืออําน
เนื้อเรื่องอยํางครําวๆเพื่อหาจุดสําคัญของเรื่องแล๎วตั้งคําถาม (Q: Question) เพื่อให๎การอํานเป็นไปอยํางมีจุดมุํงหมายและจับ
ประเด็นสําคัญได๎ถูกต๎องจากนั้นให๎ผู๎อํานอํานข๎อความ (R ตัวที่1: Read) ในบทอํานอยํางละเอียดเพื่อค๎นหาคําตอบสําหรับคําถาม
ที่ตั้งไว๎แล๎วให๎จดบันทึก (R ตัวที่ 2: Record) ข๎อมูลตําง ๆ ที่ได๎จากการอํานในขั้น R ตัวที่ 1: Read โดยมุํงเน๎นจดบันทึกในสํวนที่
สําคัญและสิ่งที่จําเป็นโดยใช๎ข๎อความอยํางรัดกุมหรือยํอ ๆ ข้ันตอนตํอมาเป็นการตอบคําถามหรือเขียนสรุปใจความสําคัญ (R ตัวที่ 
3: Recite) โดยผู๎อํานพยายามใช๎ถ๎อยคําของตนเองให๎มากที่สุดขั้นตอนสุดท๎ายเป็น การวิเคราะห๑วิจารณ๑บทอําน (R ตัวที่ 4: 
Reflect) และแสดงความคิดเห็นสอดคล๎องหรือไมํสอดคล๎องโดยใช๎ภาษาอยํางถูกต๎องวิธีการสอนอํานแบบ SQ4R ที่ได๎รับการ
พัฒนาโดย วอลเตอร๑ พอค (Walter Pauk)  นี้ทําให๎นักเรียนมีประสิทธิภาพในการอํานดกีวําการอําน โดยไมํตั้งคําถามไว๎ลํวงหน๎าซึ่ง
ทําให๎การอํานไมํมีจุดหมายที่แนํนอนวําต๎องการอะไรหลังการอําน แตํถ๎ามีการใช๎คําถามจะชํวยให๎นักเรียนได๎แนวคิดจากคําถามและ
พยายามหาคําตอบเมื่อครูผู๎สอนถามดังนั้นการใช๎คําถามซึ่งเป็นแนวทางที่จะทําให๎นักเรียนอํานอยูํในขอบเขตที่ตั้งไว๎ 
 ดังนั้นผู๎วิจัยจึงเลือกท่ีจะทําการวิจัยเกี่ยวกับการอํานจับใจความ โดยใช๎วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R ในการแก๎ป๓ญหา
ของนักเรียนท่ีเกิดขึ้น ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิพัฒนาทักษะการอํานจับใจความของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 กํอนและหลังที่จัดการเรียนรู๎ โดยวิธีการสอนแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถในการอํานจับใจความของนักเรียน                            
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล(บ๎านทุํง) จังหวัดเชียงรายให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น  อันจะสํงผลให๎นักเรียนได๎รับ
ประโยชน๑จากการอํานและมีนิสัยรักการอํานรวมทั้งเป็นแนวทางสําหรับครูผู๎สอนที่จะพัฒนาทักษะการอํานจับใจความของนักเรียน
ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาทักษะการอํานจับใจความของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ๎านทุํง) 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอํานจับใจความของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
อนุบาลนางแล (บ๎านทุํง) กํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค SQ4R 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ความหมายของการอ่านจับใจความ 
 นักการศึกษาหลายทํานได๎ให๎ความหมายของการอํานเพื่อจับใจความสําคัญไว๎ดังน้ี    
 ประพันธุ๑   เรื่องณรงค๑ (2545: 11) กลําววํา  การอํานจับใจความเป็นการอําน เพื่อเก็บ สาระสําคัญหรือใจความสําคัญ
ของเรื่อง  โดยมีจุดมุํงหมายเพื่อสรุปใจความสําคัญ หาความสําคัญ  ใช๎แผนภาพโครงเรื่องเพื่อพัฒนาการอําน  รวมทั้งการรู๎จักใช๎
คําถามเกี่ยวกับเนื้อหาและการพัฒนาการทางด๎านความคิด    
 บันลือ พฤกษะวัน (2545: 29-35) กลําวไว๎วํา การอํานเพื่อจับใจความสําคัญ เป็นการอําน เพื่อทําความเข๎าใจเนื้อเรื่อง 
เป็นการอํานเพื่อต๎องการทราบวํา เรื่องนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร มีความสําคัญตรงไหน และความหมายวําอยํางไร จะเห็นได๎วําการ
อํานเพื่อจับใจความสําคัญสํวนใหญํจะเน๎นในเรื่องของความเข๎าใจเรื่องที่อําน ค๎นหาสาระสําคัญหรือประเด็นที่สําคัญของเรื่อง                
ที่นําอําน 
 สุนันทา  มั่นเศรษฐีวิทย๑ (2545: 88) ได๎ให๎ความหมายของการอํานจับใจความวํา หมายถึง การทําความเข๎าใจความหมาย
ของคํา ประโยค ข๎อความโดยการแปลความของสัญลักษณ๑ที่ปรากฏในสาร 
 กรมวิชาการ(2546: 188) เสนอวําการอํานจับใจความเป็นการอําน ที่มุํงค๎นหาสาระของเรื่องหรือของหนังสือแตํละเลํมที่
เป็นสํวนใจความสําคัญและสํวนขยายใจความ สุปราณี  พัดทอง (2547: 65) การอํานจับใจความหมายถึง ความคิดสําคัญอันเป็น
แกํน หรือหัวใจของเรื่องที่ผู๎เขียนมุํงสื่อให๎ผู๎อํานได๎รับทราบ ซึ่งอาจจะเป็นเป็นข๎อเท็จจริงและความคิดเห็น หรืออยํางใดอยํางหนึ่ ง
ความสําคัญของเรื่อง  
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 จากความหมายของการอํานจับใจความดังกลําว สรุปได๎วํา การอํานจับใจความหมายถึง การอํานออกเสียงและอํานในใจ
เพื่อให๎เข๎าใจเนื้อหาสาระของเรื่องที่อํานนั้นกลําวถึงอะไรเกี่ยวกับใคร เกิดขึ้นที่ไหน เมื่อไร และเกิดขึ้นอยํางไรซึ่งอาจรวมถึงแนวคิด  
ข๎อมูล ทัศนคติ สามารถนําประสบการณ๑เดิมมาใช๎ในการทําความเข๎าใจตลอดจนจุดมุํงหมายในการเขียน 
 ความหมายของวิธีการสอนแบบ SQ4R 
 การศึกษาความหมายของวิธีสอนแบบ SQ4R นั้น ผู๎วิจัยได๎ทําการศึกษา และนําเสนอใน สํวนท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 รัตนภัณฑ๑  เลิศคําฟู (2547: 30) ได๎ให๎ความหมายของวิธีสอนแบบ SQ4R โดยสรุปได๎วํา วิธีการสอนอํานแบบ SQ4R เป็น
วิธีการสอนประเภท การสอนอํานเพื่อการสื่อสาร ถึงการสอนจะเน๎น ทักษะการอําน แตํผู๎สอนจะต๎องสอนแบบการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสาร ประกอบด๎วย การฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน    
 พรนิภา บรรจงมณี (2548: 5) ได๎ให๎ความหมายของวิธีการสอนแบบ SQ4R โดยสรุปได๎วําเป็นวิธีการอํานที่ดําเนินการ
ตามขั้นตอน 6 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก ข้ันสํารวจ เป็นขั้นแรกที่ครูให๎ผู๎เรียนสํารวจช่ือเรื่อง  หัวเรื่อง  และหัวข๎อยํอยอยํางครําว ๆ ขั้น
ตั้งคําถาม เป็นขั้นที่ผู๎เรียนตั้งคําถาม กํอนการอําน ทําให๎การอํานมีจุดมุํงหมาย ขั้นอํานผู๎เรียนจะอํานบทอํานอยํางละเอียดตั้งแตํต๎นจน
จบ หลังจากนั้นบนทึกข๎อความหลังและข๎อความสําคัญ แล๎วนาเขียนสรุปใจความสําคัญและนําความรู๎ที่ได๎มาเช่ือมโยงกับความรู๎ที่มีอยูํ   
 จากข๎อความดังกลําวสรุปได๎ดังนี้ วิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการสอนอํานอยํางมีขั้นตอน เป็นวิธีการสอนอํานอยํางครําว 
ๆ  โดยใช๎คําถามเป็นตัวกําหนดจุดมุํงหมายการอําน ลักษณะการสอน จะเป็นลักษณะการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  เพราะในขั้น
ของการอํานแบบ SQ4R จะประกอบไป ด๎วยการฟ๓ง การพูด การอํานและการเขียนเป็นการอํานเพื่อเนื้อหาสาระมิใชํสนใจที่ตัว
ภาษาผู๎สอนจึง ต๎องตระหนักถึงความรู๎เดิมของผู๎เรียนด๎วย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาสํงเสริมทักษะการอํานจับใจความ โดยใช๎วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ๎านทุํง) จังหวัดเชียงราย ซึ่งผู๎วิจัยได๎ดําเนินการตามหัวข๎อขั้นตอนดังน้ี 
 
แผนแบบการศึกษา 
 แผนแบบการศึกษาที่ใช๎เป็นแผนแบบการศึกษาเชิงทดลอง One-Group Pretest-Posttest Design ซึ่งเป็นแผนแบบ
การศึกษาท่ีมีหนํวยการศึกษาหนํวยเดียว และมีการทดสอบ 2 ครั้ง คือ ทดสอบกํอนและทดสอบหลัง มีการจัดให๎กระทําตํอหนํวย
ศึกษา (สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ๑. 2548 : 154-155)  ดังตํอไปนี้ 
 
ตารางที่ 1  แบบแผนการศึกษา 
 

T1 
(pretest) 

X 
(treatment) 

T2 
(posttest) 

 
               เมื่อ T1 คือ การวัดผลสัมฤทธิ์กํอนใช๎วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R ในการอํานจับใจความ ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ๎านทุํง) จังหวัดเชียงราย 
                      X  คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R ในการอํานจับใจความ ของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ๎านทุํง) จังหวัดเชียงราย 
                      T2  คือ การวัดผลสัมฤทธิ์หลังใช๎วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R ในการอํานจับใจความ ของนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ๎านทุํง) จังหวัดเชียงราย 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 1. แผนการจัดการเรียนรู๎ การอํานจับใจความ โดยใช๎วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดหนํวยการเรียนรู๎ 1 หนํวยการเรียนรู๎ คิดตามอําน ยํอจับความ มีแผนการจัดการเรียนรู๎ 4 แผนการ
จัดการเรียนรู๎  ดังนี้ 

แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 1 บทความอํานงําย จับคลํอง 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 2 โฆษณา พาจับความ 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 3 อํานคิด จับโน๎มน๎าว 
แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 4 อํานคิด พินิจขําว  
แผนการการจัดการเรียนรู๎ตามวิธี SQ4R เรื่องการอํานจับใจความ มีขั้นตอนดังตํอไปนี้     
ขั้นเตรียมความพร๎อม ช้ีแจงวัตถุประสงค๑การเรียนรู๎ และช้ีแจง การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎       

โดยใช๎วิธี SQ4R      
ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียน กระตุ๎นความสนใจของนักเรียนเพื่อเชื่อมโยง ความรู๎ที่จะอําน เชํน 

ให๎ดูภาพที่สัมพันธ๑กับเรื่องที่อําน เกมทางการศึกษา และการใช๎คําถาม     
ขั้นเรียนรู๎ของนักเรียนเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาความสามารถการอําน 

จับใจความมีขั้นตอนดังน้ี 
 Survey (S) ผู๎สอนสอนให๎ผู๎อํานอํานอยํางครําวๆ เพื่อที่จะหาวําจุดสําคัญของเรื่อง การอํานในขั้นนี้ ผู๎สอนควรจํากัดเวลา
ให๎ไมํควรใช๎เวลาเกินไป ผู๎สอนสอนการเรียบเรียงแนวคิดตําง ๆ จากสิ่งที่ได๎อํานครําวๆ 
 Question (Q) การตั้งคําถาม ในข้ันนี้ทําให๎ผู๎อํานมีความอยากรู๎อยากเห็น ดังนั้น จึงเพ่ิมความเข๎าใจในการอํานมากยิ่งขึ้น 
คําถามจะชํวยให๎ผู๎อํานระลึกถึงความรู๎เดิม ท่ีมีอยูํเกี่ยวกับเรื่องที่อําน คําถามจะชํวยให๎ผู๎อํานเข๎าใจเรื่องได๎เร็ว    

Read (R) ผู๎สอนการอํานข๎อความในบทหรือตอนนั้นซ้ํา ๆ อยํางละเอียดและในขณะเดียวกัน ก็ค๎นหาคําตอบสําหรับ
คําถามที่ได๎ตั้งไว๎ ในข้ันนี้จะเป็นการอํานเพื่อจับใจความและจับประเด็นสําคัญๆ โดยแท๎จริงขณะที่กําลังอํานอยูํ ถ๎านึกถึงคําถามได๎
อีกก็ อาจใช๎วิธีจดบันทึกไว๎ในท่ีวํางริมหน๎าหนังสือกํอนแล๎วตั้งใจอยํางตํอไปจนกวําจะได๎คําตอบที่ต๎องการ 
  Record (R) สอนผู๎อํานจดบันทึกข๎อมูลตําง ๆ ที่ได๎อํานจาก ขั้นตอนที่ 3 โดยมุํงจดบันทึกในสํวนที่สําคัญและสิ่งที่จําเป็น 
โดยใช๎ข๎อมูลอยํางรัดกุมหรือยํอ ๆ ตามความเข๎าใจของผู๎เรียน 
 Recite (R) สอนผู๎อํานให๎เขียนสรุปใจความสําคัญ โดยพยายาม ใช๎ภาษาของตนเองถ๎ายังไมํแนํใจในบทใดหรือตอนใดให๎
กลับไปอํานซ้ําใหมํ 
 Reflect (R) สอนให๎ผู๎เรียนวิเคราะห๑ วิจารณ๑ บทอํานที่ผู๎เรียน ได๎อํานแล๎วแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ผู๎เรียนมีความ
คิดเห็นสอดคล๎องหรือความคิดเห็นไมํสอดคล๎อง 
บางครั้งอาจขยายความสิ่งที่ได๎อํานโดยการเช่ือมโยงความคิดจากบทอํานกับความรู๎เดิมโดยใช๎ภาษา อยํางถูกต๎อง  

ขั้นสรุป นักเรียนและครูรํวมกันสรุปผลการเรียนรู๎ทั้งด๎านเนื้อเรื่องและวิธีการอํานครูตรวจสอบผลการเรียนรู๎จากใบงาน
ท๎ายแผน   
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎ เรื่องการอํานจับใจความ โดยใช๎วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ 
SQ4R สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีลักษณะเป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ข๎อเวลา 30 นาที 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ทดสอบ ด๎วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎ เรื่องการอํานจับใจความ โดยใช๎วิธีการจัดการ
เรียนรู๎แบบ SQ4R สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีลักษณะเป็นปรนัยชนิดเลือกตอบ 4ตัวเลือก จํานวน 20 ข๎อเวลา 
30 นาที  
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 2. ดําเนินการสอนโดยแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่อง การอํานจับใจความ โดยใช๎วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R สําหรับ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่5 โดยที่ผู๎วิจัยให๎กลุํมตัวอยํางทําแบบทดสอบกํอนเรียน (Pre-test) จากนั้นให๎กลุํมตัวอยํางทํา
แบบฝึกทักษะยํอยของแผนการจัดการเรียนรู๎  
 3. เมื่อสิ้นสุดการเรียนด๎วยแผนการจัดการเรียนรู๎เรื่อง การอํานจับใจความ โดยใช๎วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R 
สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 จํานวน 4แผนการจัดการเรียนรู๎แล๎ว ให๎กลุํมตัวอยํางทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-
test) โดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดียวกันกับทดสอบกํอนเรียน (Pre-test) เพื่อดูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. พัฒนาทักษะการอํานจับใจความ โดยใช๎การหาคําความตํางระหวํางคะแนนและคําเฉลี่ยจากแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ  
 2. คํานวณหาคําความยากงําย (p)  คําอํานาจจําแนก (r)  และหาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน โดยใช๎เทคนิค 27% ของ จุง เตห๑ ฟาน 
 3. หาคําความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช๎สูตร KR-20 ของ Kuder Richardson  

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกํอนและหลังการใช๎การจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R วิเคราะห๑โดยใช๎ คําเฉลี่ย           
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิโดยใช๎คํา t-test 
 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาสํงเสริมทักษะการอํานจับใจความ โดยใช๎วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R สําหรับนักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ๎านทุํง) จังหวัดเชียงราย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 27 คน  
 1. เปรียบเทียบผลการพัฒนาทักษะการอํานจับใจความของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนาง
แล (บ๎านทุํง) พบวําคะแนนทดสอบกํอนเรียนรวมทั้งหมดได๎เทํากับ 273 คะแนน คิดเป็นคําเฉลี่ย( ) เทํากับ 10.11 คะแนน 
คะแนนหลังเรียนรวมทั้งหมดได๎เทํากับ 437 คะแนน คิดเป็นคําเฉลี่ย( ) เทํากับ16.19 คะแนน คะแนนผลตํางรวมทั้งหมดได๎เทํากับ                    
164 คะแนน คิดเป็นคําเฉลี่ยพัฒนาการทักษะการอํานจับใจความเทํากับ 6.07 คะแนน สรุปได๎วํา การใช๎วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ 
SQ4R สามารถทําให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการอํานจับใจความได๎ โดยประเมินได๎จากผลตํางระหวํางกํอนและหลังเรียนของ
ผู๎เรียนที่มีคําเพิ่มขึ้นทุกคน  แสดงให๎เห็นวําผู๎เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการอํานจับใจความอยํางแท๎จริง 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอํานจับใจความของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ๎าน
ทุํง) กํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค SQ4R พบวําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุํมทดลอง กํอนเรียนมีผลรวม
ของคะแนนเทํากับ 273  คิดเป็นคําเฉลี่ย ( ) เทํากับ 10.11 คําร๎อยละเทํากับ 50.56 และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทํากับ 
3.07  และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนมีผลรวมของคะแนนเทํากับ 437 คิดเป็นคําเฉลี่ย ( ) เทํากับ 16.19 คําร๎อยละเทํากับ 
80.92 และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)เทํากับ 2.09 แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สรุปได๎วําผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนการอํานจับใจความด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค SQ4R สูงกวํากํอนเรียน จึงแสดงให๎เห็นวําเมื่อ
นักเรียนอํานจับใจความด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค SQ4R แล๎ว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎านการอํานจับ
ใจความสูงขึ้นจากเดิม 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. การพัฒนาทักษะการอํานจับใจความของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่  5 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ๎านทุํง) 
ด๎วยเทคนิคการเรียนรู๎แบบ SQ4R หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งการใช๎วิธีการจัดการเรียนรู๎
แบบ SQ4R สามารถทําให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการอํานจับใจความได๎ โดยประเมินได๎จากผลตํางระหวํางกํอนและหลังเรียน
ของผู๎เรียนที่มีคําเพิ่มขึ้นทุกคน  แสดงให๎เห็นวําผู๎เรียนเกิดการพัฒนาทักษะการอํานจับใจความอยํางแท๎จริง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

X
X

X
X



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 551 
 

การจัดการเรียนรู๎ด๎วยเทคนิคการเรียนรู๎แบบ SQ4R เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่มีวิธีการอํานจับใจความอยํางเป็นขั้นตอน ดังที ่             
สุนทร อุตมหาราช (2547:3) กลําววํา การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎ SQ4R จะมีขั้นตอนเริ่มจากการให๎นักเรียนได๎อํานอยํางครําว ๆ 
(Survey)                เพื่อสํารวจหาใจความสําคัญของเรื่องที่อําน จากนั้นจะเป็นการตั้งคําถาม (Question) โดยเปลี่ยนจาก
ใจความสําคัญของเรื่องเป็น คําถาม จากนั้นให๎นักเรียนได๎อํานบทอํานซ้ําเพื่อหาคําตอบโดยละเอียด (Read) แล๎วให๎นักเรียนได๎จัด
บันทึกข๎อมูลตําง ๆ (Record) ตํอจากนั้นให๎นักเรียนได๎มีโอกาสเลําเรื่องจากข๎อมูลที่ได๎บันทึกไว๎ (Recite)และขั้นตอนสุดท๎ายให๎
นักเรียนได๎แสดงความคิดเห็นจากบทอํานที่นักเรียนได๎อําน (Reflect) ตามที่รัตนภัณฑ๑ เลิศคําฟู(2547:55) ได๎วิจัยเรื่องการใช๎วิธี
สอนแบบSQ4R ในการสอนอํานจับใจความสําคัญสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบวํา สามารถพัฒนาทักษะ
การอํานจับใจความสําคัญของนักเรียนได๎ดียิ่งขึ้น และผลการใช๎แผนการจัดการเรียนรู๎การอํานจับใจความสําคัญ หลังเรียน นักเรียน
คิดเป็นร๎อยละ 75.00 ผํานเกณฑ๑ 60 % และมีคะแนนเฉลี่ยของกลุํม ร๎อยละ 62.08 นักเรียนมี พฤติกรรมการเรียนในระดับดีมาก 
นอกจากนี้นักเรียนสํวนใหญํแสดงความพึงพอใจและต๎องการเรียนด๎วยวิธีสอนSQ4R อีกทั้งสอดคล๎องกับ พรนิภา บรรจงมณี 
(2548: 14) ที่ได๎ศึกษาเรื่องการใช๎เทคนิค SQ4R  เพื่อสํงเสริมความเข๎าใจในการอํานภาษาอังกฤษและการคิดไตรํตรองของผู๎เรียน 
โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อเปรียบเทียบความเข๎าใจในการอํานภาษาอังกฤษและศึกษาความสามารถในการคิดไตรํตรองของผู๎เรียนกํอน
และหลังการทดลอง ผลการวิจัยพบวํา ผู๎เรียนได๎รับการสอนโดยใช๎เทคนิค SQ4R มีคะแนนสอน โดยใช๎เทคนิค SQ4R มี
ความสามารถในการคิดไตรํตรองอยูํในระดับดี ผลการพัฒนาทักษะการอํานจับใจความโดยใช๎วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R ของ
นักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ๎านทุํง) การจัดการเรียนรู๎แบบSQ4Rสามารถทําให๎นักเรียนเกิด
การพัฒนาทักษะการอํานจับใจความได๎เป็นอยํางดี แตํเนื่องจากนักเรียนแตํละคนมีพื้นฐานการอํานจับใจความที่แตกตํางกัน อาจจะ
มีนักเรียนในบางสํวนที่ยังไมํสามารถอํานจับใจความได๎เร็วและไมํเป็นระบบขั้นตอน ทั้งนี้ในภาพรวมนักเรียนมีทักษะการอํานจับ
ใจความโดยใช๎วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R  ที่เป็นข้ันตอนมีจุดมุํงหมายอยํางเป็นระบบอยูํในระดับดี  
 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการอํานจับใจความของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาล
นางแล (บ๎านทุํง) กํอนและหลังการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค SQ4R ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนการอํานจับใจความด๎วย
วิธีการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค SQ4R สูงกวํากํอนเรียน จึงแสดงให๎เห็นวําเมื่อนักเรียนอํานจับใจความด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎
โดยใช๎เทคนิค SQ4R แล๎ว นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด๎านการอํานจับใจความสูงขึ้นจากเดิมอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 อาจเนื่องมาจากแบบทดสอบมีความสอดคล๎องระหวําง มาตรฐานการเรียนรู๎ สาระสําคัญ จุดประสงค๑การเรียนรู๎ สมรรถนะ 
สาระการเรียนรู๎ คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ กิจกรรมการเรียนรู๎ และสื่อการเรียนรู๎ อีกทั้งสาระการเรียนรู๎มีความเหมาะสม                      
กับชํวงช้ันของนักเรียน จึงทําให๎นักเรียนสามารถเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สํงผลให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํา
กํอนเรียน 

วิธีการจัดการเรียนรู๎แบบ SQ4R  เป็นขั้นตอนท่ีสํงเสริมให๎ผู๎เรียนอํานอยํางมี จุดมุํงหมายโดยการใช๎คําถามเป็นแนวคิดใน
การพยายามค๎นหาคําตอบ  ซึ่งมีขั้นตอนท่ีชัดเจน คือ อํานสํารวจ (Survey-S) ตั้งคําถาม (Question-Q) อํานจับใจความ(Read-R) 
จัดบันทึก (Record-R) สรุปใจความสําคัญ (Recite-R) และทบทวน (Reflect-R) ทําให๎ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเองมากที่สุด                    
ฝึกให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักคิดวิเคราะห๑  คิดสังเคราะห๑  โดยครูมีบทบาทในการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนคิด และใช๎ ความสามารถในการอําน เมื่อ
ผู๎เรียนปฏิบัติตามครบทั้ง 6 ข้ันตอน ก็จะสามารถจับใจความสําคัญจากเรื่องที่อํานได๎ซึ่งในแตํละขั้นตอนสามารถ อภิปรายได๎ดังนี้     
 1. ขั้นอํานสํารวจ (Survey-S) คือการให๎นักเรียนอํานเรื่องอยํางครําว ๆ  เป็นการอํานสํารวจข๎อมูลเพื่อสร๎างความสนใจให๎
นักเรียนเกิดความสนใจ อยากรู๎อยากติดตามความเป็นไปใน เรื่องที่อําน และทําให๎การอํานนําสนใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับ
หลักการอํานจับใจความสําคัญของ กาญจนา วิชญาปกรณ๑ (2534: 105) ที่วํากํอนอํานจับใจความควรอํานโดยสํารวจสํวนประกอบ
ตําง ๆ ของหนังสืออยํางรวดเร็วกํอน การสํารวจสํวนประกอบของหนังสืออยํางครําว ๆ จะชํวยให๎นักเรียนมีความสนใจใครรู๎ในเรื่อง
ทีอ่ํานเพิ่มขึ้น ถือเป็นการจูงใจอยํางหนึ่ง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้นักเรียนสามารถอํานสํารวจเรื่องเพื่อสร๎างความอยากรู๎อยากเห็นได๎เป็น
อยํางดี มีนักเรียนบางสํวนท่ีอํานหนังสือได๎ช๎า และตามไมํทันเพื่อน ผู๎วิจัยจึงเพ่ิมระยะเวลาในการอํานของขึ้นตอนนี้ให๎เล็กน๎อย  
 2. ข้ันตั้งคําถาม (Question-Q) เป็นการตั้งคําถามกํอนการอํานชํวยทําให๎การอําน มีประสิทธิภาพดีกวําการที่อํานไปโดย
ไมํได๎ตั้งคําถามไว๎ลํวงหน๎า ทําให๎นักเรียนอํานอยํางมี จุดมุํงหมาย อํานอยูํในขอบเขตที่ตั้งไว๎ไมํหลงทิศทางและสามารถจับใจความ
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สําคัญจากการอํานได๎ในที่สุด ดังที่  ศิริพร ลิมตระการ(2542: 26) ได๎กลําวไว๎วํา การอํานควรตั้งคําถามวํายํอหน๎านี้กลําวถึง                   
ใครหรืออะไร กลําวถึงบุคคลนั้น หรือสิ่งน้ันวําอยํางไรและสามารถหารายละเอียดจากเรื่องที่อํานโดย การตั้งคําถาม ใคร ทําอะไร ที่
ไหน เมื่อไร อยํางไร ทําไม สําหรับการทดลอง ในครั้งนี้ ผู๎วิจัยพบวํานักเรียนสามารถตั้งคําถามกํอนการอํานจับใจความได๎เป็นอยําง
ดี โดยข๎อคําถาม สามารถกระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดความสนใจ และมีจุดมุํงหมายในการอําน  
 3. ข้ันอํานจับใจความ(Read-R) เป็นการอํานข๎อความซ้ําอยํางละเอียด จะทําให๎นักเรียนค๎นหาคําตอบตามีคําถามที่ตั้งไว๎
ได๎อยํางถูกต๎องตรงกับจุดมุํงหมาย ซึ่งในข้ันนี้ถือเป็นข้ันของ การอํานเพื่อจับใจความและจับประเด็นสําคัญๆ ของการอํานที่จะขาด
ไมํได๎  ดังที่ สุนันทา  มั่นเศรษวิทย๑ (2539: 89-92) ได๎ให๎ข๎อเสนอแนะวําทักษะพิเศษที่ควรฝึกในการอํานจับใจความของ นักเรียน
เกี่ยวกับ การค๎นหาใจความสําคัญที่มีอยูํในข๎อความแตํละตอนของเรื่องที่อํานและการค๎นหา สํวนปลีกยํอยที่ให๎ความรู๎จะชํวยให๎
นักเรียนสามารถมองเห็นใจความสําคัญได๎ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในการทดลองครั้งนี้ พบวําหลังจากนักเรียนได๎ตั้งคําถามไว๎กํอนลํวงหน๎า
แล๎วกลับมาอํานวนซ้ําอยํางละเอียด ทําให๎นักเรียนสามารถพบคําตอบท่ีเป็นใจความสําคัญของเรื่องได๎เป็นอยํางดี  
 4. ข้ันจัดบันทึก (Record-R) เป็นการบันทึกข๎อมูลตําง ๆ ที่ได๎จากการอําน ขั้นนี้ นักเรียนต๎องคิดกํอน การพูดคุยระหวําง
นักเรียนกับนักเรียน หรือระหวํางนักเรียนกับผู๎สอนจะเป็นการชํวยให๎นักเรียนได๎ข๎อคิดเห็นเพิ่มขึ้นกวําการคิดคนเดี่ยว จากนั้นจึง
บันทึกข๎อความอยํางยํอ ๆ การบันทึกจะชํวยให๎นักเรียนมีความเข๎าใจและจดจําเรื่องที่อํานยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล๎องกับกาญจนา วิชญา
ปกรณ๑ (2534: 105) ที่ได๎ให๎หลักการอํานจับใจความไว๎วํา การอํานทุกครั้งควรจัดบันทึกหัวข๎อยํอย หรืออาจทําสัญลักษณ๑  สํวนที่
เป็นความสําคัญ เชํน ขีดเส๎นใต๎ ขีดเส๎นทับหรือทําเครื่องหมายดอกจัน จะชํวยให๎นักเรียนจดจําข๎อความและจับใจความสําคัญของ
เรื่องได๎ โดยในครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ให๎นักเรียน บันทึกยํอตามความเข๎าใจของตนเอง โดยสามารถพูดคุยกับเพื่อน ๆ ได๎ ซึ่งนักเรียนสามารถ
นําการจด บันทึกนี้ไปใช๎ได๎ในข้ันสรุปใจความสําคัญด๎วย  
 5. ข้ันสรุปใจความสําคัญ (Recite-R) เป็นการตอบคําถามโดยพยายามใช๎ถ๎อยคําภาษาของตนเองให๎มากที่สุดเทําที่จะทํา
ได๎ จะเป็นการฝึกให๎นักเรียนรวบรวมข๎อมูลจากการอําน เพื่อสรุปใจความสําคัญออกมาให๎ได๎ ดังที่ กาญจนา วิชญาปกรณ๑ (2534: 
105) ได๎กลําวไว๎วํา ควรให๎ผู๎อําน สรุปเรียบเรียงเรื่องราวที่อํานด๎วยสํานวนภาษาของตนเอง จะชํวยให๎เข๎าใจเรื่องที่อํานได๎ดียิ่งขึ้น  
การให๎นักเรียนจัดบันทึกยํอด๎วย สํานวนภาษาของตนเองจะชํวยให๎นักเรียนมีความเข๎าใจ  ในการอํานดียิ่งขึ้นและเป็นการฝึก
ความคิด ของผู๎อํานในการเรียบเรียงเนื้อเรื่องเป็นสํานวนใหมํอีกด๎วย ซึ่งในการทดลองพบวํานักเรียนสามารถนํา ข๎อความที่ได๎จาก
การจัดบันทึกในข้ันจัดบันทึก (Record-R) มาใช๎ในการเรียบเรียงข้ึนใหมํเพื่อสรุป ใจความได๎ดีเนื่องจากมีข๎อมูลที่ตนเองได๎จัดบันทึก
ไว๎ ทําให๎งํายตํอการสรุปใจความสําคัญในข้ันตอนน้ี  
 6. ขั้นทบทวน (Reflect-R) การฝึกวิเคราะห๑วิจารณ๑และแสดงความคิดเห็น จะทํา ให๎นักเรียนได๎เกิดการแสดงความ
คิดเห็น และฝึกให๎นักเรียนได๎ระดมสมองเพื่อพัฒนาสติป๓ญญาของ นักเรียน อีกทั้งยังเป็นการฝึกให๎นักเรียนกุลาแสดงออก และมี
เหตุผล ซึ่งในขั้นตอนนี้จะสังเกตเห็นวํา  นักเรียนกลุํมเกํงจะทําได๎ดีกวํานักเรียนกลุํมอํอน ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีการเรียนรู๎ของ 
Thorndike  ที่กลําวไว๎วํา ผู๎ที่มีสติป๓ญญาดีจะสามารถรับรู๎ได๎ในเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งจากการทดลองครั้งนี้ ผู๎วิจัยพบวํา ในขั้นทบทวน 
(Reflect-R) นักเรียนสามารถวิเคราะห๑บทความที่อํานได๎ดี และวิจารณ๑แสดงความคิดเห็นได๎อยํางสร๎างสรรค๑  ซึ่งนักเรียนกลุํมเกํง
จะสามารถวิเคราะห๑และวิจารณ๑ แสดงความคิดเห็นได๎ ดีกวํานักเรียนกลุํมอํอน ทั้งนี้นักเรียนกลุํมอํอนก็ยังสามารถวิเคราะห๑และ
วิจารณ๑  แสดงความคิดเห็นได๎ ดีพอสมควร 
 จากผลการวิจัยของผู๎วิจัยพบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช๎วิธีสอนแบบ SQ4R สูงกวํากํอนเรียน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู๎ด๎วยวิธีสอนแบบ SQ4R เป็นวิธีการที่ชํวยให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ และความเข๎าใจ สามารถพัฒนาการอําน
ของตนเองได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการสอนที่เป็นระบบชัดเจน โดยแตํละขั้นตอนจะกระตุ๎นให๎นักเรียนได๎ฝึกคิดตลอดเวลา 
กล๎าแสดงความคิด นักเรียนมีความกระตือรือร๎นในการเรียน มีอิสระในการคิด นักเรียนสามารถอํานอยํางมีจุดมุํงหมาย และ
แนวทางทําให๎นักเรียนมีประสิทธิภาพในการอํานดีกวํา และนักเรียนสามารถจับใจความสําคัญจากการอํานได๎ในที่สุด ทําให๎
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงแสดงให๎เห็นวําเมื่อนักเรียนอํานจับ
ใจความด๎วยวิธีการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎เทคนิค SQ4R แล๎ว นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎านการอํานจับใจความสูงขึ้น                 
จากเดิม 
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กิตติกรรมประกาศ 
รายงานการศึกษาครั้งนี้สําเร็จได๎ด๎วยความกรุณาจาก อาจารย๑ดร.บุญทิวา สิริชยานุกุล อาจารย๑ที่ปรึกษางานวิจัยหลัก 

และอาจารย๑รัตนาพร แสนใหญํ อาจารย๑ที่ปรึกษางานวิจัยรํวม ท่ีได๎กรุณาให๎คําปรึกษา ให๎คําแนะนําและชํวยเหลือเป็นอยํางดียิ่ง ผู๎
ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณ อาจารย๑ดร.บุญทิวา สิริชยานุกุล อาจารย๑ณิชาพัฒณ๑ ไชยเสนบดินทร๑ และอาจารย๑พงศกร สมมิตร ที่กรุณาให๎
ความชํวยเหลือ และเป็นผู๎เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัย   ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณ นายวิทย๑ วิชาคํา ผู๎อํานวยการโรงเรียนอนุบาลนางแล (บ๎านทุํง) และนางณัฐรี ตุํนแก๎ว หัวหน๎าฝุายวิชาการ 
และหัวหน๎ากลุํมสาระภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลนางแล (บ๎านทุํง) อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ที่ให๎ความชํวยเหลือ และ
ให๎ความรํวมมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลการวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ให๎ความรํวมมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎จนทําให๎บรรลุตามจุดประสงค๑การเรียนรู๎ที่กําหนด 

สุดท๎ายนี้ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยให๎กําลังใจ  จนทําให๎การทําการวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องการสร๎างนวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสยีงพยัญชนะตน๎ ง ด บ ร สําหรับนักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งนี้ มีวัตถุปะสงค๑ เพื่อสร๎างนวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎นตัว ง ด บ ร 
สําหรับนักศึกษาจีนท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การอํานออกเสียงพยัญชนะต๎นตัว ง ด บ ร 
สําหรับนักศึกษาจีน หลังจากการเรียนด๎วยนวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียง และความพึงพอใจที่มีตํอการเรียนการสอนด๎วย
นวัตกรรมเสริมทักษะนี้ ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาได๎แกํ นักศึกษาจีนที่มาจากมหาวิทยาลัยยวี่ซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาประกอบด๎วย นวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงภาษาไทยพยัญชนะต๎นตัว ง ด บ ร 
จํานวน 4 ชุด โดยจัดสอนชุดละ 2 ช่ัวโมง และให๎ทําแบบประเมินความพึงพอใจที่เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ 
(Rating Scale)  

ผลการวิจัยพบวํา ประสิทธิภาพ (E1/E2) ของนวัตกรรม มีคําเทํากับ 85.68/88.90 แสดงวํา นวัตกรรมเสริมทักษะการ
อํานออกเสียงพยัญชนะต๎น มีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ๑ 80/80 ที่กําหนด ผลการเปรียบเทียบคะแนนที่กํอนกับหลังการใช๎
นวัตกรรม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุํมประชากรมคีะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทํากับ 44.45 คิดเป็นคําเฉลี่ยร๎อยละ 88.90 แสดงวํา 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนและกลุํมตัวอยํางมีความพึงพอใจตํอการเรียนโดยใช๎นวัตกรรมเสริมทักษะการ
อํานออกเสียงพยัญชนะต๎น ง ด บ ร โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด  
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Abstract  
The purposes of this research were to construct the innovation to develop pronunciation of the initial 

consonant sounds “ng-, d-, b-, and r-” for Chinese students with the efficiency based on the 80/80 standard 
criteria, to study the learning achievement of students on the pronunciation of the initial consonant sounds 
“ng-, d-, b-, and r-” after learning by using the innovation and to study the satisfaction of students towards 
learning by using the innovation. The population of this study was Chinese students from Yuxi Normal 
University, Yunan province of the Republic of China. The research instruments consisted of 4 packages on Thai 
pronunciation of the initial consonant sounds “ng-, d-, b-, and r-” for teaching 2 hours for each, and a questionnaire 
on the satisfaction with 5 rating scales. 
  The results of the study appeared that the efficiency of (E1/E2) of the innovation was 85.68/88.90 
which was higher than the 80/80 standard criteria. This meant that the innovation to develop the 
pronunciation of the initial consonant sounds was effective. The average learning achievement score of 
students was 44.45 or 88.90 % which meant that the average learning achievement score of students after 
learning by using the innovation was higher than before learning. The overall satisfaction of students towards 
learning by using the innovation to develop the initial consonant sounds “ng-, d-, b-, and r-” was at the highest 
level. 
 
Keyword : Chinese students  pronunciation innovation 
 
บทน า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาท่ีให๎ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนชาวตํางชาติ 
มีการรํวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาจํานวน 24 แหํง ใน 8 มณฑลของประเทศจีนโดยเปิดการสอนภาษาไทยทั้งหลักสูตร
ระยะยาวและระยะสั้น และให๎ความสําคัญตํอการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน  
 ภาษาไทยเป็นวิชาทักษะประกอบด๎วย ทักษะการฟ๓ง ทักษะการพูด ทักษะการอํานและทักษะการเขียน ในการสอน
ภาษาไทยให๎กับนักศึกษาชาวตํางประเทศนั้นจําเป็นต๎องเริ่มด๎วยการสอนทักษะตําง ๆ ทั้ง 4 ทักษะและการอํานก็เป็นทักษะทาง
ภาษาที่มีความสําคัญมากทักษะหนึ่ง ซึ่งมีความจําเป็นในชีวิตประจําวันอยํางยิ่ง สังคมในขณะนี้เป็นสังคมแหํงการติดตํอสื่อสาร การ
อํานและการพูดเพื่อการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสําคัญในการติดตํอสื่อสารกับผู๎อื่นเชํนกันหากผู๎อํานออกเสียงชัดเจนยํอมชํวยให๎การสื่อสาร
มีประสิทธิภาพผู๎ฟ๓งสามารถรับสารได๎อยํางสมบูรณ๑ จึงควรฝึกทักษะการอํานให๎ชํานาญเพื่อที่จะสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 
สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย๑ (2545: 132) สําหรับนักศึกษาตํางประเทศแล๎ว การอํานออกเสียงที่ดีนั้นมีความสําคัญมาก เนื่องจาก
กระบวนการสื่อสารของนักศึกษาตํางชาติ คือนักศึกษาต๎องเรียนรู๎วิธีการอํานออกเสียงภาษาไทยให๎ได๎กํอน ตํอมาจึงจะสามารถ
ทํองจําวําคําศัพท๑ที่มีการออกเสียงในเสียงน้ันมีความหมายในภาษาแมํอยํางไร หลังจากจําความหมายคําศัพท๑ได๎แล๎วจึงจะใช๎สื่อสาร
กับผู๎อื่นด๎วยการพูดหรือการเขียนได๎ จากกระบวนการนี้ เห็นได๎วําการอํานออกเสียงนั้น เป็นขั้นตอนแรกที่นักศึกษาชาวตํางชาติ
จะต๎องศึกษา หากนักศึกษาตํางชาติไมํสามารถอํานออกเสียงพยัญชนะภาษาไทยหรือออกเสียงไมํชัดเจน ก็จะสํงผลให๎นักศึกษา
ชาวตํางชาติสื่อสารกับคนไทยไมํได๎หรือสื่อสารด๎วยความหมายที่ผิดพลาด เชํน จากการสังเกตการสั่งอาหารของนักศึกษาจีนที่โรง
อาหารและต๎องการจํายคําอาหารจึงถามทางร๎านค๎าไปวํา “จํายเนินเทําไหลํ” จึงเป็นสาเหตุให๎ทางร๎านค๎าไมํเข๎าใจในสิ่งที่นักศึกษา
จีนพูด ทั้งนี้เป็นเพราะนักศึกษาจีนออกเสียงไมํถูกต๎อง หรือไมํถูกวิธี เสียงที่เปลํงออกมาจึงผิดเพี้ยนไป เนื่องจากนักศึกษาจีนไมํ
คุ๎นเคยกับเสียงของคําภาษาไทย จึงทําให๎การสื่อความหมายผิดพลาด ผู๎ฟ๓งไมํสามารถเข๎าใจความหมายหรือจุดประสงค๑ของ
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นักศึกษาจีน ดังนั้นการรู๎แตํคําศัพท๑และโครงสร๎างประโยคเพียงอยํางเดียว ยังไมํเพียงพอตํอการสื่อสารถ๎าผู๎เรียนยังไมํสามารถเปลํง
เสียงคําออกมาเป็นเสียงท่ีเจ๎าของภาษาฟ๓งแล๎วสามารถเข๎าใจได๎ก็ยังถือวําไมํสามารถใช๎ภาษานั้นในการสื่อสารได๎ดี 

การเรียนภาษาไทยในฐานะภาษาตํางประเทศสําหรับนักศึกษาจีนท่ีใช๎ภาษาจีนเป็นภาษาแมํถือวําเป็นเรื่องที่คํอนข๎างยาก
เพราะถึงแม๎วําภาษาไทยและภาษาจีนจะมีลักษณะที่คล๎ายกันแตํก็ยังไมํข๎อแตกตํางที่อาจจะเป็นอุปสรรคในการเรียนรู๎ภาษาไทย 
เชํน เสียงวรรณยุกต๑และเสียงพยัญชนะบางตัว ที่ไมํมีในภาษาไทย ดังที่ ศรีวิไล พลมณี (2545 ก: 8) ได๎กลําวถึงการเรียนรู๎ภาษาที่
สองวําการเรียนรู๎วําภาษาแรกเกิดนั้นจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติกับเด็กทุกคน หากเด็กคนน้ันไมํมีความบกพรํองทางรํางกายและสมอง 
เด็กก็สามารถมีปฏิสัมพันธ๑กับบุคคลรอบข๎างได๎ แตํการเรียนรู๎ภาษาที่สองนั้นไมํได๎เกิดขึ้นงํายดายกับเด็กทุกคนเหมือนการเรียน
ภาษาแรก แม๎ในบางครั้งจะมีชํวงเวลาการเรียนรู๎มากกวํากันก็ตาม บางคนอาจจะประสบผลสําเร็จในการเรียนมากกวําคนอื่น ๆ 
แม๎วําจะเป็นสิ่งแวดล๎อมท่ีเหมือนกัน สําหรับนักศึกษาจีนป๓ญหาด๎านการออกเสียงในการเรียนการสอนภาษาไทยจะเป็นป๓ญหาที่พบ
ในทุกสถาบันที่จัดสอนภาษาไทยให๎กับนักศึกษาจีนทั้งในประเทศไทยและที่ประเทศจีน ซึ่งสอดคล๎องกับสํานักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา (2556: 4) ได๎กลําวไว๎วําการจัดการศึกษาให๎กับนักเรยีนที่ใช๎ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสองนั้น ซึ่งถ๎าจัดไมํสอดคล๎อง
กับพื้นฐานทางภาษาและวัฒนธรรมของผู๎เรียน จะสํงผลให๎เกิดชํองวํางในความเข๎าใจระหวํางครูกับนักเรียน อันสํงผลให๎นักเรียน
สํวนใหญํไมํสามารถเรียนรูไ๎ด๎ตามเปูาหมายการจัดการศึกษาของชาติ เกิดความสูญเสียทางการศึกษา การอํอนด๎อยสติป๓ญญา ความ
ไมํพร๎อมในการเรียนตํอ ป๓ญหาที่พบเป็นสํวนใหญํคือ นักเรียนขาดทักษะการอํานและการเขียน เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ใน
เรื่องดังกลําวยังไมํประสบผลสําเร็จเทําที่ควร ทั้งนี้พบวํานักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีพฤติกรรมการเรียนรู๎
ทางด๎านการอํานออกเสียงภาษาไทยที่บกพรํอง ซึ่งตรงกับการศึกษาของ Yu Nanwang (2560 ) พบวํานักศึกษาจีนมีป๓ญหาด๎าน
การออกเสียงพยัญชนะต๎น อาจจะสืบเนื่องมาจากการที่ชาวไทยกับชาวจีนมีธรรมชาติของลักษณะการออกเสียงที่แตกตํางกันและ                     
ในเรื่องของความแตกตํางทางด๎านเสียงของพยัญชนะ ซึ่งตรงกับการศึกษาของ ชนิกานต๑  กู๎เกียรติ (2550 : 52) ได๎กลําววํา 
โครงสร๎างภาษาไทยและภาษาจีนมีความตํางกันมาก ภาษาไทยมีมาตราตัวสะกดทั้ง 9 แตํภาษาจีนไมํมีตัวสะกด ภาษาจีนและ
ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต๑ที่ไมํเหมือนกันทําให๎ชาวจีนที่เรียนภาษาไทยนั้นยากยิ่งขึ้น ไมํสามารถออกเสียงสระและพยัญชนะทั้ง
พยัญชนะต๎นและพยัญชนะท๎ายตัวสะกดแมํกก แมํกด และไมํสามารถออกเสียงพยัญชนะตัว ด บ ร ล ง น ได๎ บางคนไมํสามารถ
ออกเสียง ผ จะออกเสียงเป็น ฟ แทน หรือไมํสามารถออกเสียงสระ เ-อะ โดยจะออกเสียงเป็นเสียงสระ อึ แทน จึงเป็นเหตุทําให๎
นักศึกษาจีนไมํสามารถออกเสียงพยัญชนะต๎นได๎อยํางชัดเจนและสํงผลให๎เวลาที่สื่อสารออกไป ผู๎ฟ๓งไมํสามารถเข๎าใจหรือเข๎าใจผิด
ไปจากเจตนา ของผู๎พูด  

ด๎วยเหตุนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับนักศึกษาชาวจีน มีความจําเป็นอยํางยิ่งที่จะมีนวัตกรรม
การเรียนการสอนที่สามารถใช๎พัฒนาผู๎เรียนให๎มีทักษะในการอํานและพูดภาษาไทย ด๎วยการทํากิจกรรมการเรียนการสอนรํวมกับ
ให๎ผู๎เรียนได๎ฝึกฝนทักษะอยํางสม่ําเสมอ ซึ่งแบบฝึกทักษะนับวําเป็นสื่อการเรียนการสอนอยํางหนึ่งที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียน                 
ได๎ฝึกปฏิบัติ เป็นเครื่องมือหรือสื่อการเรียนรู๎ที่ผู๎สอนได๎จัดเตรียมขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถ ของผู๎เรียนให๎เป็นไปตามจุดประสงค๑ที่
กําหนดจากท่ีผู๎เรียนได๎เรียนรู๎มาแล๎วให๎ฝึกหัดซ้ํา ๆ จนเกิดความชํานาญจนเกิดการพัฒนาของทักษะสูงยิ่งข้ึนไป วิวัฒน๑ ประสานสุข 
(2541: 10) แบบฝึกเป็นเครื่องมือท่ีชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ เป็นเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน ที่ชํวยให๎ผู๎เรียนประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนแบบฝึกชํวยแบํงเบาภาระของครู ชํวยให๎ครูมองเห็นป๓ญหาข๎อบกพรํองในการสอนสําหรับผู๎เรียนนั้น แบบฝึก
ทักษะชํวยฝึกฝนและสํงเสริมทักษะการใช๎ภาษาให๎ดขีึ้นและคงอยูํได๎นานและสามารถทําให๎ผู๎เรียนมีความชํานาญในการใช๎ภาษามาก
ยิ่งข้ึน 

จากป๓ญหาและข๎อบกพรํองทางการเรียนรู๎ภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่ศึกษาในหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เกิดขึ้นข๎างต๎น เป็นเหตุให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะสร๎างนวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียง
ภาษาไทย ในพยัญชนะต๎นตัว ง บ ด ร ที่เป็นป๓ญหามากท่ีสุดสําหรับนักศึกษาจนีท่ีเข๎ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพือ่
เป็นการแก๎ไขป๓ญหาทักษะการอํานออกเสียงของนักศึกษาจีนที่เรียนหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมไทยที่เรียนในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายและพัฒนาทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎นดังกลําวให๎ถูกต๎องแมํนยําในการใช๎ภาษาเพื่อที่นักศึกษาสามารถนําไป
ปรับใช๎ในการสื่อสารในระหวํางการการเรียนการสอนและปรับใช๎ในชีวิตประจําวันตํอไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อสร๎างนวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎นตัว ง ด บ ร สําหรับนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทย ใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน 80/80 
2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎นตัว ง ด บ ร สําหรับนักศึกษาจีน หลังจากการเรียนด๎วยนวัตกรรม

เสริมทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎นตัว ง ด บ ร 
3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตํอการเรียนการสอนด๎วยนวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎นตัว ง ด บ ร 

สําหรับนักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ความหมายของการอ่าน 

จากการศึกษาความหมายของการอําน ได๎มีนักวิชาการได๎ให๎ความหมายไว๎ดังน้ี  
แม๎นมาศ  ชวลิต (2544: 9) กลําวถึงการอําน  สรุปได๎วํา การอํานเป็นกระบวนการทางสมองในการรับสารซึ่งแสดงด๎วย

ถ๎อยคําที่เขียนลงไว๎เป็นลายลักษณ๑และอักษร โดยใช๎อวัยวะสําหรับรับสาร คือ ตา เมื่อสมองรับภาพลักษณ๑หรืออักษรมาแล๎ว สมอง
จะจดลงในหนํวยความจําทันที และบอกให๎ได๎ทันทีวํา “รู๎” หรือ “ไมํรู๎” อัตราความเร็วของกระบวนการในการรับสารจะแตกตําง
กัน ขึ้นอยูํกับพื้นฐานความรู๎เดิมของผู๎อําน 

พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 1364)   อธิบายวํา การอํานหมายถึง วําตามตัวหนังสือ 
สังเกตหรือพิจารณาดูเพื่อให๎เข๎าใจ คิด และนับ 
           รูเมลฮาร๑ต (Rumelhart, 1981: 4) กลําววํา การอํานเป็นกระบวนการสื่อความหมายระหวํางผู๎อํานและผู๎เขียน ด๎วยการ
ใช๎ข๎อความเป็นสื่อกลาง โดยมีจุดมุํงหมายคือผู๎อํานต๎องอํานให๎ตรงกับ สิ่งที่ผู๎เขียนต๎องการให๎รับทราบ  ไมํใชํถํายทอดออกมาเป็น
เสียงเทําน้ันแตํการอาํนท่ีถูกต๎องผู๎อํานควรจะใช๎ความคิดและมีความรู๎สึกในกาอํานเพื่อมีความเข๎าใจในสิ่งที่อํานด๎วย 
          แฮริส และสมิธ (Harris and Smith, 1976: 14)  ได๎กลําววํา การอํานเป็นรูปแบบของการสื่อขําวสารความรู๎  แลกเปลี่ยน
ความคิดระหวํางผู๎อํานกับผู๎เขียน นั่นคือ  ผู๎เขียนจะแสดงความคิดเห็นของตนในกระดาษตามภาษาของแตํละบุคคลและผู๎อํานควร
พยายามอํานให๎ได๎ความหมายตามที่ผู๎เขียนได๎เขียนไว๎ 
          ดูบิน (Dubin, 1982: 15) ได๎กลําวถึงความหมายของการอํานไว๎วํา การอําน คือ การสื่อความหมายของผู๎เขียนและผู๎อําน 
หมายถึงผู๎เขียนจะใสํความคิดหรือความหมายที่ผู๎เขียนต๎องการถํายทอดออกมาในรูปแบบของภาษาและผู๎อํานจะแปลความคิดหรือ
ความหมายจากตัวอักษรนั้นออกมาเป็นความคิดหรือความหมายตามที่ผู๎เขียนต๎องการจนเข๎าใจตรงกัน 
          สรุปได๎วํา การอําน หมายถึง กระบวนการรับข๎อมูลโดยการแปลความหมายจากตัวอักษรและสัญลักษณ๑โดยอาศัย
ประสบการณ๑เดิมและจินตนาการ มาพัฒนาความรู๎ สติป๓ญญาและจิตใจบุคคล จนเข๎าใจความหมายของสิ่งที่อํานและนําไปใช๎ในการ
ฟ๓ง พูดและเขียนได๎อยํางถูกต๎อง 
 
ความหมายของนวัตกรรม  

จากการศึกษาความหมายของนวัตกรรม ได๎มีนักวิชาการได๎ให๎ความหมายไว๎ดังน้ี  
กิดานันท๑ มลิทอง (2548 : 17) ได๎ให๎ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาวํา หมายถึง นวัตกรรมที่ชํวยให๎การศึกษา

และการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู๎เรียนสามารถเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็วมีประสิทธิผลสูงกวําเดิม เกิดแรงจูงใจใน
การเรียนด๎วยนวัตกรรมเหลํานั้น ทั้งยังประหยัดเวลาในการเรียนได๎อีกด๎วย 

กีรติ ยศยิ่งยง (2552: 12) ได๎ให๎ความหมายวํานวัตกรรม เป็นกระบวนการสร๎างสรรค๑คิดค๎น พัฒนา สามารถนําไปปฏิบัติ
จริง และมีการเผยแพรํออกสูํชุมชน ในลักษณะเป็นของใหมํที่ไมํเคยมีมากํอน หรือของเกําที่มีอยูํแตํเดิมแตํได๎รับการปรับปรุงเสริม
แตํงพัฒนาขึ้นใหมํให๎มีมูลคําทางเศรษฐกิจ 
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 สุคนธ๑ สินธพานนท๑ (2558) นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน หมายถึง วิธีการคิดในสิ่งใหมํ รวมไปถึงสื่อในการเรียน
การสอนที่ครูไมํเคยได๎ใช๎มากํอน หรือดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยูํแล๎วให๎เกิดความทันสมัยในการจัดการเรียนการสอนให๎เกิด
ประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค๑ สามารถที่จะตอบสนองการเรียนรู๎เป็นรายบุคคล การเรียนแบบมีสํวนรํวม การสอนแบบ
ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง การเรียนรู๎โดยการแก๎ป๓ญหา โดยใช๎วิธีการและเทคโนโลยีใหมํ ๆ เข๎ามาจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรม
การเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 นวัตกรรม หรือนวกรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 แปลวํา “การกํอสร๎าง” วงการศึกษานําคํา
นี้มาใช๎ในความหมายของ “การทําขึ้นใหมํ” หรือ “สิ่งที่ทําขึ้นใหมํ” ซึ่งได๎แกํ แนวคิด แนวทาง ระบบ รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ 
สื่อและเทคนิคตําง ๆ ทีเ่กี่ยวข๎องกับการศึกษาซึ่งได๎รับการคิดค๎นและจัดทําข้ึนใหมํเพื่อชํวยแก๎ป๓ญหาตําง ๆ ทางการศึกษาเนื่องจาก                
สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอเป็นธรรมดาธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจุดใดจุดหนึ่งยํอมมี
ผลกระทบตํอจุดอื่น ๆ ที่เช่ือมโยงกัน การเปลี่ยนแปลงทางด๎านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ยํอมสํงผลตํอการศึกษา
อยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎ การศึกษาจาเป็นต๎องปฏิรูปปรับเปลี่ยนให๎เหมาะสมกับภาพของป๓ญหาและความต๎องการ มนุษย๑จําเป็นต๎องดิ้น
รนเสาะแสวงหาแนวคิด แนวทาง และวิธีการใหมํ ๆ เพื่อชํวยให๎สภาพป๓ญหานั้นหมดไปและทําให๎เกิดสภาพที่ต๎องการขึ้น ศักยภาพ
ของมนุษย๑นั้นดูเหมือนจะไมํมีที่สิ้นสุด สิ่งใหมํ ๆ ความคิดใหมํ ๆ จึงเกิดขึ้นตลอดเวลา 

นวัตกรรมเป็นสิ่งใหมํที่ทําขึ้น ซึ่งอาจจะอยูํในรูปของความคิดหรือการกระทําหรอืสิ่งประดิษฐ๑ตําง ๆ ดังนั้น นวัตกรรมด๎าน
การเรียนการสอนจึงอาจจะมีลกัษณะเป็นแนวคิด หรือวิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ๑ใหมํ ๆ ท่ีสามารถนํามาใช๎ในการจัดการเรียนการสอน 
อยํางไรก็ตาม “ความใหมํ” มิใช๎เป็นคุณสมบัติประการเดียวของนวัตกรรม ถ๎าเป็นเชํนนั้น ของทุกอยํางที่เข๎ามาใหมํ ๆ ก็จะเป็น
นวัตกรรมทั้งสิ้น  

สรุปได๎วํา นวัตกรรมด๎านการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งใหมํท่ีเน๎นแนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดิษฐ๑ใหมํ ๆ ที่ยังไมํเคยมีใช๎
มากํอน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยูํแล๎วให๎ทันสมัยและใช๎ได๎ผลดีที่สามารถนํามาใช๎ปรับปรุงการเรียนการ
สอนให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ในการวิจัยการสร๎างนวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎น ง ด บ ร สําหรับนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทย
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งผู๎วิจัยได๎มีกําหนดการดําเนินตามขั้นตอน ดังนี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรได๎แกํนักศึกษาจีนท่ีมาจากมหาวิทยาลัยยวี่ซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีเข๎าศึกษาหลักสูตร 2+2 

สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 43 คน 
กลุํมตัวอยํางได๎แกํ ประชากรได๎แกํนักศึกษาจีนท่ีมาจากมหาวิทยาลัยยวี่ซี มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข๎า

ศึกษาหลักสูตร 2+2 สาขาภาษาและวัฒนธรรมไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ช้ันปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 
จํานวน 20 คน โดยใช๎วิธีเลือกแบบเจาะจง (Specified Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่จะใช๎ในการศึกษาประกอบด๎วย 
1.  นวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงภาษาไทยพยัญชนะต๎นตัว ง ด บ ร สําหรับนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 4 ชุด ชุดละ 5 กิจกรรมการเรียนรู๎ ดังนี้ 
1.1   นวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎น ง 

1.1.1  กิจกรรมที่ 1 อํานออกเสียงคําพยัญชนะต๎น ง หน่ึงพยางค๑ 
1.1.2  กิจกรรมที่ 2 อํานออกเสียงคําพยัญชนะต๎น ง สองพยางค๑ 
1.1.3  กิจกรรมที่ 3 อํานออกเสียงกลุํมคําพยัญชนะต๎น ง  
1.1.4  กิจกรรมที่ 4 อํานประโยคที่มีคําพยัญชนะต๎น ง 
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1.1.5  กิจกรรมที่ 5 อํานข๎อความที่มีคําพยัญชนะต๎น ง 
1.2  นวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎น ด 

1.2.1  กิจกรรมที่ 1 อํานออกเสียงคําพยัญชนะต๎น ด หนึ่งพยางค๑ 
1.2.2  กิจกรรมที่ 2 อํานออกเสียงคําพยัญชนะต๎น ด สองพยางค๑ 
1.2.3  กิจกรรมที่ 3 อํานออกเสียงกลุํมคําพยัญชนะต๎น ด  
1.2.4  กิจกรรมที่ 4 อํานประโยคที่มีคําพยัญชนะต๎น ด 
1.2.5  กิจกรรมที่ 5 อํานข๎อความที่มีคําพยัญชนะต๎น ด 

1.3  นวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎น บ 
1.2.1  กิจกรรมที่ 1 อํานออกเสียงคําพยัญชนะต๎น บ หนึ่งพยางค๑ 
1.2.2  กิจกรรมที่ 2 อํานออกเสียงคําพยัญชนะต๎น บ สองพยางค๑ 
1.2.3  กิจกรรมที่ 3 อํานออกเสียงกลุํมคําพยัญชนะต๎น บ  
1.2.4  กิจกรรมที่ 4 อํานประโยคที่มีคําพยัญชนะต๎น บ 
1.2.5  กิจกรรมที่ 5 อํานข๎อความที่มีคําพยัญชนะต๎น บ 

1.4  นวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎น ร 
1.2.1  กิจกรรมที่ 1 อํานออกเสียงคําพยัญชนะต๎น ร หนึ่งพยางค๑ 
1.2.2  กิจกรรมที่ 2 อํานออกเสียงคําพยัญชนะต๎น ร สองพยางค๑ 
1.2.3  กิจกรรมที่ 3 อํานออกเสียงกลุํมคําพยัญชนะต๎น ร  
1.2.4  กิจกรรมที่ 4 อํานประโยคที่มีคําพยัญชนะต๎น ร 
1.2.5  กิจกรรมที่ 5 อํานข๎อความที่มีคําพยัญชนะต๎น ร 

2.  แบบทดสอบการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎น ง ด บ ร กํอนและหลังการใช๎นวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียง
ภาษาไทยพยัญชนะต๎นตัว ง ด บ ร สําหรับนักศึกษาจีนท่ีเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน 50 คะแนน 

3.  แผนจัดการเรียนรู๎ภาษาไทยสําหรับชาวตํางชาติ เรื่อง การอํานออกเสียงพยัญชนะต๎น ง ด บ ร จํานวน 4 แผน              
โดยจัดสอนแบบฝึกละ 1 แผนการจัดการเรียนรู๎ สอนแผนละ 2 ช่ัวโมง รวมเวลาใช๎นวัตกรรมเป็น 8 ช่ัวโมง และแผนทดสอบกํอน
เรียนและหลังเรียนอีก 2 แผน แผนละ 2 ช่ัวโมง รวมเวลาทดสอบ 4 ช่ัวโมง  

4.  แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตํอแบบนวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสยีงพยัญชนะตน๎ ง ด บ ร สําหรับนักศึกษา
จีนท่ีเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ (Rating Scale)  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมจากการจัดการเรียนการสอนด๎วยตนเองซึ่งดําเนินการเก็บ
ข๎อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.  ช้ีแจงให๎นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎เพื่อการเก็บข๎อมูลการวิจัยครั้งนี้ บทบาทของนักศึกษาและ
จุดประสงค๑ของการศึกษา 

2.  นําแบบทดสอบความสามารถในการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎น ง ด บ ร มาทดสอบกับนักศึกษากํอนที่จะดําเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู๎ 

3.  ดําเนินการจัดการเรยีนรู๎โดยใช๎นวัตกรรมเสริมทักษะจํานวน 4 ชุดแบบฝึกท่ีผู๎วิจัยสร๎างขึ้นประกอบกับแผนการจัดการ
เรียนรู๎ทั้ง 4 แผน ใช๎เวลาฝึกแผนละ 2 ช่ัวโมง ซึ่ง 1 แบบฝึกใช๎เวลาสอน 2 ช่ัวโมง รวมเวลาทั้งหมด 8 ช่ัวโมง ไมํรวมเวลาทดสอบ
กํอนและหลังเรียน 

4.  นําแบบทดสอบความสามารถการออกเสียงพยัญชนะต๎น ง ด บ ร มาทดสอบกับ กลุํมประชากรหลังจากดําเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎นวัตกรรมเสริมทักษะที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นครบแล๎ว 
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5.  นักศึกษาตอบแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตํอการใช๎แบบฝึกเสริมทักษะการออกเสียงพยัญชนะต๎น เพื่อศึกษาความ
พึงพอใจตํอการใช๎แบบฝึกเสริมทักษะ 

6.  นําข๎อมูลคะแนนท่ีได๎จากการศึกษาวิจัยไปวิเคราะห๑และสรุปผล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ข๎อมูลที่ได๎จากการทดลองผู๎วิจัยได๎นํามาวิเคราะห๑ดังนี้ 
1.  วเิคราะห๑หาประสิทธิภาพของนวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงที่ใช๎ในการวิจัย ตามเกณฑ๑ 80/80 โดยใช๎สูตร

(E1/ E2)  
2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวํางกํอนเรียนกับหลังเรียน และใช๎คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ

ทดสอบความแตกตํางของคําเฉลี่ยด๎วยการทดสอบคําที (T – test) 
3.  วิเคราะห๑ความพึงพอใจของกลุํมประชากรที่มีตํอกิจกรรมการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎นวัตกรรมเสริมทักษะที่ผู๎วิจัยสร๎าง

ขึ้นจากคะแนนการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช๎คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข๎อ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาได๎ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยสามารถแบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 1.  คําประสิทธิภาพ (E1/ E2)ของนวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎น ตัว ง ด บ ร สําหรับนักศึกษาจีนที่
เรียนภาษาไทย ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ท่ีทดลองใช๎กับกลุํมทดลองกลุํมใหญํ มีคําทํากับ 85.68/88.90 แสดงวํา นวัตกรรม
เสริมทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎น ง ด บ ร มีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ๑ 80/80 ท่ีกําหนด 
 2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ การใช๎นวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียง จํานวน 4 ชุด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กํอนเรียนมีคําเฉลี่ย ( ̅) เทํากับ 38.20 คําร๎อยละเทํากับ 76.40 และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทํากับ 4.56 และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนมีคําเฉลี่ย ( ̅) เทํากับ 44.45 คําร๎อยละเทํากับ 88.90 และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทํากับ 5.30 
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสรุปได๎วํา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังสูงกวํากํอนเรียน  

3.  พบวําความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีตํอการเรียนการสอนโดยใช๎นวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียง อยูํใน
ระดับ มากที่สุด มีคําเฉลี่ย 4.82 เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา นักศึกษาจีนที่เรียนด๎วยนวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียง มี
สํวนรํวมในการจัดกิจกรรม ผู๎สอนสามารถสอนและตอบข๎อสงสัยได๎เป็นอยํางดีและผู๎สอนมีความสุภาพ เป็นมิตรและเป็นกันเอง มี
คําเฉลี่ยที่ 5.00 รองลงมาคือ นักศึกษาจีนได๎ความรู๎และประโยชน๑จากการใช๎นวัตกรรมเพื่อไปปรับใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ มีคําเฉลี่ย
ที่ 4.95 รองลงมา คือ นวัตกรรมนี้ครั้งนี้มีประโยชน๑ตํอนักศึกษาจีน การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ความเชื่อมโยงตลอดการเรียน
การสอนมีความเหมาะสม คําเฉลี่ยอยูํที่ 4.90  นวัตกรรมมีความเหมาะสม มีคําเฉลี่ยที่ 4.85 และคําเฉลี่ยที่น๎อยที่สุดคือ ระยะเวลา
ในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม คําเฉลี่ยที่ 3.80 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพE1/ E2ของนวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎นตัว ง ด บ ร สําหรับนักศึกษา
จีนท่ีเรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบวําสูงกวําเกณฑ๑ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กําหนดไว๎โดยมีประสิทธิภาพรวม
เทํากับ 85.68/88.90 ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะ ผู๎วิจัยได๎จัดสร๎างนวัตกรรมตามหลักการสร๎างที่มีการวางแผนมาเป็นอยํางดี และ
พัฒนาชุดแบบฝึกเสริมทักษะอยํางเป็นระบบ โดยเริ่มจากศึกษาหลักสูตร ศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข๎องใช๎หลักการทฤษฎี
เอกสารที่เกี่ยวข๎องกับหลักสูตรสําหรับนักศึกษาจีน เพ่ือนนํามาสร๎างแบบฝึกเสริมทักษะให๎มีประสิทธิภาพได๎รับการตรวจสอบและ
แก๎ไขจากผู๎เช่ี ให๎มีความเหมาะสมกํอนที่จะนําไปใช๎กับกลุํมประชากร 
 นวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎น ง ด ร บ ที่สร๎างขึ้นนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง มีการจัดลําดับขั้นตอนการฝึกจากงํายไปหายากตามกระบวนการเรียนรู๎ของแบบฝึกทักษะ และในแบบฝึก
ทักษะมีกิจกรรมให๎ฝึกหัดอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎ผู๎เรียนเกิดความชํานาญและเข๎าใจในวิธีการได๎ดี ดังกฎการเรียนรู๎ของธอร๑นไดค๑ที่
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กลําวไว๎ดังน้ี กฎแหํงการฝึกหัด (Low of Exercises) กลําวคือ การกระทําใด ๆ ก็ตามหากได๎ฝึกฝนหรือกระทําบํอย ๆ จะทําให๎ผู๎ฝึก
เกิดความคลํองแคลํวและสามารถที่จะกระทําสิ่งนั้น ๆ ได๎ดี (Low of Use) แตํหากการกระทํานั้น ๆ ไมํได๎รับการฝึกเสมอ ๆ หรือ
ไมํได๎กระทําอีกเลยการกระทํานั้นจะคํอย ๆ เลือนหายไป (Low of Disuse) ซึ่งสอดคล๎องกับ ทิศนา  แขมมณี และคณะ (2554 : 
50-51) ที่ได๎อ๎างถึงทฤษฎีของกฎแหํงการเรียนรู๎ ของ ธอร๑นไดค๑ คือ เช่ือวําการเรียนรู๎ เกิดจากการเช่ือมโยงระหวํางสิ่งเร๎ากับการ
ตอบสนอง ซึ่งมีหลายรูปแบบ บุคคลจะมีการลองผิดลองถูก ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนกวําจะพบรูปแบบการตอบสนอง ที่สามารถ
ให๎ผลที่พึงพอใจมากที่สุด เมื่อเกิดการเรียนรู๎แล๎ว บุคคลจะใช๎รูปแบบการตอบสนองที่ เหมาะสม เพียงรูปแบ บเดียว                         
และจะพยายามใช๎รูปแบบนั้น เช่ือมโยงกับสิ่งเร๎าในการเรียนรู๎ตํอไปเรื่อยๆ และกฎแหํงผล  law of effect กลําวถึงความสําคัญ 
ของการเช่ือมโยง ระหวํางสิ่งเร๎ากับการตอบสนอง ทั้งสองอยํางนี้เช่ือมโยงกันได๎ หากทําให๎เกิดสภาพที่นําพอใจและเป็นการจูงใจ 
ให๎ผู๎เรียนเกิดความสนใจในการฝึกหัด มากขึ้น ถ๎าพูดอยํางมีโอกาสทําได๎ถูกมากที่สุด จะทําให๎เกิดความสนใจ ยั่วยุ และอยากทํา
ตํอไป สอดคล๎องกับงานวิจัยของกาญจนา  ปราศรัย (2557 : 101-102) ได๎ศึกษาการสร๎างแบบฝึกเสริมทักษะการอํานออกเสียง
ภาษาไทย มาตราแมํกก แมํกน แมํกด สําหรับนักเรียนชาวไทยภูเขา ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ๎านรักแผํนดิน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 4 ผลการวิจัยพบวํา แบบฝึกเสริมทักษะการอํานออกเสียงภ าษาไทยมีคําเทํากับ 
83.46/82.44 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวําเกณฑ๑80/80 ที่กําหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ .01 และมีคํา T-test เทํากับ 26.65 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการเรียนโดยใช๎แบฝึกทักษะการอํานออกเสียง
ภาษาไทยอยูํในระดับมาก (X=2.66) 
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ ในการออกเสียงพยัญชนะต๎น ง ด บ ร กํอนและหลังการใช๎ นวัตกรรมเสริม
ทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎น ง ด บ ร สําหรับนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยใช๎
นวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎น ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเทํากับ 44.45 จากคะแนนเต็ม 50 
คิดเป็นคําเฉลี่ยร๎อยละ 88.90 ซึ่งมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน 
 ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะนวัตกรรมเสริมทักษะการอํานออกเสียงพยัญชนะต๎น ง ด บ ร สําหรับนักศึกษาจีนที่สร๎างขึ้นมี
เนื้อหาและวิธีการประเมินผลเหมาะสมกับผู๎เรียน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่ง ใช๎ทฤษฎีการสอนของกาเยํ คือการเรียนรู๎
แบบมีลําดับขั้น ตามเนื้อหาจากงํายไปหายากและได๎ลงมือปฏิบัติด๎วยตนเองจึงทําให๎เกิดการเรียนรู๎ (พงษ๑พันธ๑ พงษ๑โสภา ,2544 : 
70) และแบบฝึกทักษะที่ดี จะชํวยให๎ผู๎เรียนเข๎าใจและสามารถลงมือปฏิบัติด๎วยตนเอง สอดคล๎องกับแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี 
และ คณะ (2554 : 51-73) ได๎ใช๎หลักจิตวิทยาในการสร๎างแบบฝึก คือทฤษฎีของธอร๑นไดค๑ สรุปเป็นกฎเกณฑ๑การเรียนรู๎ 
ประกอบด๎วย กฎแหํงความพอใจ law of readiness  คือการให๎ผู๎เรียนมีความพร๎อม ในการเรียน จะทําให๎เกิดความพอใจในการ
เรียน กฎแหํงการฝึกฝน Low of Exercise คือการให๎ผู๎เรียนกระทําซ้ํา ๆ ทําแบบฝึกมาก ๆ ฝึกปฏิบัติมาก ๆ จะทําให๎เกิดความ
คลํองแคลํวและความชํานาญ และกฎแหํงผล law of effect คือแบบฝึกต๎องมีเนื้อเรื่องเป็นที่นําสนใจ ของผู๎เรียน ความยากงําย
เหมาะสมกับวัยและสติป๓ญญามีสิ่งกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนพอใจในการประเมินผลควรกระทําอยํางรวดเร็วหลังจากที่นักเรียนทําเสร็จแล๎ว 
นอกจากน้ันภาพ ยังเป็นสํวนประกอบท่ีสําคัญในการดงึดูดความสนใจของผู๎เรยีนเพราะภาพที่สอดคล๎องกับเนื้อหาจะชํวยเสริมสร๎าง
จินตนาการและทําให๎ผู๎เรียนชาวจีนเข๎าใจความหมายได๎งํายขึ้น สํวนประกอบท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ ผู๎วิจัย ใช๎การขีดเส๎นใต๎เน๎น
คําที่ต๎องการให๎ออกเสียง จึงทําให๎ผู๎เรียนสังเกตได๎งํายขึ้น 
 3.  ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มีตํอนวัตกรรมการอํานออกเสียง
พยัญชนะต๎น ง ด บ ร พบวํา นักศึกษาที่ทดลองใช๎นวัตกรรม ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นมีความพอใจอยูํในระดับมากที่สุด มีคําเฉลี่ยที่ 4.82 
ทั้งนี้เป็นเพราะวํา นวัตกรรมที่สร๎างขึ้น สามารถพัฒนาการอํานออกเสียงของนักศึกษาได๎เป็นอยํางดี สังเกตจากคะแนน                      
หลังการใช๎นวัตกรรม ซึ่งพบวําสูงกวํากํอนท่ีจะได๎เรียนโดยใช๎นวัตกรรม เนื่องจากเนื้อหาของนวัตกรรมในชุดแบบฝึก มีความหมาย 
และสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันและในการเรียนของนักศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของสุกัญญา อิ่มใจ (2548 : 32) ที่
กลําววํา ความพึงพอใจคือความรู๎สึกหรือเจตคติของบุคคลที่มีตํอสิ่งตําง ๆ ในทางบวก และเป็นความรู๎สึกที่สามารถเปลี่ยนแปลงได๎                        
เมื่อเวลาหรือสถานการณ๑เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นความพึงพอใจในการเรียนรู๎จริงหมายถึง ความรู๎สึกพอใจที่มี ตํอการได๎รํวมปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนการสอน จนบรรลุผลหรือเปูาหมายในการเรียน 
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อาจารย๑รัตนาพร แสนใหญํ ที่ปรึกษารํวม อาจารย๑ธีรารัตน๑  จับใจนาย อาจารย๑ประจําโปรแกรมภาษาและวัฒนธรรมไทย คณะ
มนุษยศาสตร๑ และอาจารย๑ณิชาพัฒณ๑ ไชยเสนบดินทร๑ อาจารย๑ประจําโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร๑ ที่กรุณาสละเวลา
เป็นผู๎เชี่ยวชาญในการตรวจ และให๎ข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงแก๎ไขเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยให๎มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 ขอขอบคุณนักศึกษาจีนท่ีเป็นกลุํมตัวอยําง 20 คน จากมหาวิทยาลัยยวี่ซี มณฑลยุนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สละ
เวลาวํางอันมีประโยชน๑มาทดลองใช๎นวัตกรรมการเสรมิทักษะ และให๎ความรํวมมือในการเก็บขอมูลเป็นอยํางดี จนกระทั่งได๎ข๎อมูลที่
มีคุณภาพในการวิจัย 
 สุดท๎ายนี้ขอขอบพระคุณบิดามารดา ที่ให๎การสนับสนุนด๎านการศึกษาและให๎ความรัก กําลังใจในการศึกษา เลําเรียน 
ขอบคุณเพื่อนและกัลยาณมิตรทุกทํานท่ีคอยให๎กําลังใจและความชํวยเหลืออยํางดีเสมอมา 
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ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

The Leadership of Banmaeousu Witthaya School of the School 
Administrator under Tak Primary Educational Service Area Office 2 

 
 นลธวัช  ยุทธวงศ์1 

 Nontawat  Yuttawong 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 วิธีดําเนินการวิจัยมี2 ขั้นตอน ได๎แกํ 1) ศึกษาสภาพภาวะผู๎นําของ
ผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ใช๎แบบสอบถามเก็บข๎อมูลจาก
แหลํงข๎อมูลซึ่งเป็นครูผู๎สอนโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา จํานวน 62 คน 2) ศึกษาแนวทางภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุ
วิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ใช๎แบบสัมภาษณ๑เก็บข๎อมูลจากแหลํงข๎อมูลซึ่งเป็นครูผู๎สอน 
จํานวน 9 คน ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย                       
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห๑เนื้อหา    
 ผลการวิจัยพบวํา  
 1. ผลการศึกษาสภาพภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 พบวํา โดยรวมและรายด๎าน อยูํในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงลําดับจากคําเฉลี่ยมากไปหาน๎อย พบวํา 
ด๎านที่มีคําเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ด๎านท่ี 2 ดา๎นการรู๎จักปรับปรุงแก๎ไข อยูํในระดับ มาก รองลงมาคือ ด๎านที่ 7 ด๎านการเข๎าสังคม อยูํใน
ระดับ มาก ด๎านท่ี 6 ด๎านการประสานงาน อยูํในระดับ มาก ด๎านท่ี 1 ด๎านการมีความคิดริเริม่สร๎างสรรค๑ อยูํในระดับ มาก ด๎านท่ี 5 
ด๎านการโน๎มน๎าวจิตใจ อยูํในระดับ มาก ด๎านท่ี 3 ด๎านการยอมรับนับถือ อยูํในระดับ ปานกลาง และด๎านที่มีคําเฉลี่ยลําดับสุดท๎าย
คือ ด๎านที่ 4 ด๎านการให๎ความชํวยเหลือ อยูํในระดับ ปานกลาง     
 2. ผลการศึกษาแนวทางภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 พบวํา แนวทางภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียน ด๎านที่ 1 ด๎านการมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ ผู๎บริหาร
โรงเรียนต๎องสร๎างบรรยากาศเปิดกว๎างเพื่อการเปลี่ยนแปลง นําไปสูํความคิดสร๎างสรรค๑ สร๎างคํานิยมโดยการปลูกฝ๓งทีมงานให๎ทุกคน
มีสํวนรํวมในการระดมสมอง กําหนดเปูาหมายให๎ชัดเจน และหาแนวทางใหมํ ๆ ในการทํางานเสมอ ด๎านที่ 2 ด๎านการรู๎จักปรับปรุง
แก๎ไข ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องรู๎จักปรับปรุงแก๎ไขป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑ ซึ่งเป็นกระบวนการแก๎ไขสถานการณ๑ที่ไมํพึงประสงค๑ เพื่อให๎
ได๎วิธีการแก๎ป๓ญหาที่ดีที่สุด และสามารถแก๎ป๓ญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ได๎แกํ ขั้นที่ 1 การเข๎าถึงป๓ญหา ขั้นที่ 2 
การคิดวิธีการแก๎ป๓ญหา ขั้นที ่3 การเลือกและเตรียมการ ขั้นที ่4 การวางแผนการแก๎ป๓ญหา ขั้นที ่5 การลงมือปฏิบัติ ด๎านที ่3 ด๎าน
การยอมรับนับถือ ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอยํางที่ดี ตั้งใจ มุํงมั่น เอาใจใสํในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความ
รับผิดชอบ มีความจริงใจยกยํองชมเชย ให๎ความเสมอภาคกับทุกคน และพิจารณาป๓ญหาบนพื้นฐานของข๎อมูลด๎วยความรอบคอบ
ยุติธรรม ด๎านที่ 4 ด๎านการให๎ความชํวยเหลือ ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องมีความจริงใจชํวยเหลือผู๎รํวมงานด๎วยความเต็มใจ กระตุ๎นให๎
กําลังใจสํงเสริมสนับสนุนให๎เจริญก๎าวหน๎าในหน๎าท่ีการงาน มีการสอนงาน มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู๎รํวมงานอยํางสม่ําเสมอ ด๎านที่ 5 ด๎านการโน๎มน๎าวจิตใจ ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องสุภาพอํอนโยนใช๎คําพูดที่ดี เหมาะสมถูกกาลเทศะ 
มีความจริงใจเสมอต๎นเสมอปลาย สามารถสร๎างความศรัทธา และความเช่ือมั่นให๎กับผู๎รํวมงานอยูํเสมอ ด๎านที่ 6 ด๎านการ
ประสานงาน ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องมีทักษะความสามารถในการประสานงานกับทุกฝุาย ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน 
                                                           
1 ดร., อาจารย๑ประจาํคณะศึกษาศาสตร๑  วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น ตาก  Email : nontawat192498@gmail.com  โทร 08-5034-9942 
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เพื่อให๎ทุกคนที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ป๓ญหาและพัฒนาโรงเรียนและชุมชนให๎เจริญตํอไป และด๎านที่ 7 ด๎านการเข๎า
สังคม ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องเป็นแบบอยํางที่ดี มีความประพฤติ และการปฏิบัติตนที่นําเช่ือถือเป็นที่ยอมรับของชุมชนและ
หนํวยงานตําง ๆ สามารถปรับตัวทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ตามสถานการณ๑ที่เหมาะสม 

 
ค าส าคัญ : ภาวะผู๎นํา, ผู๎บริหารโรงเรียน  
 
ABSTRACT 
 The purposes of the research seemed to investigate the conditions and guidelines on the leadership 
of Banmaeousu Witthaya School of the school administrator under Tak Primary Educational Service Area 
Office 2. The researcher methodology consisted of 2 steps that were to 1) investigate the conditions of the 
leadership of Banmaeousu Witthaya School of the school administrator under Tak Primary Educational Service 
Area Office 2, which questionnaires were used to collect data from the data source comprising 62 teachers of 
Banmaeousu Witthaya School, and 2) explore guidelines on the leadership of Banmaeousu Witthaya School 
of the school administrator under Tak Primary Educational Service Area Office 2, which interviews were used 
to collect data from the data source including 9 teachers of Banmaeousu Witthaya School that purposive 
selection was used as a sampling technique in the research. The collected data were analyzed by 
percentages, arithmetic means, standard deviation, and content analysis. 
 The findings of the research indicated that; 
 1. On the whole, the conditions of the leadership of Banmaeousu Witthaya School of the school 
administrator under Tak Primary Educational Service Area Office 2 seemed to be at the high level. When each 
side was considered ordering arithmetic means in descending order, it was found that the highest average 
scores at the high level seemed to be the side of improvement – the second side. Moreover, the second, 
third and fourth highest average scores at the high level seemed to be the side of social skills – the seventh 
side, coordination – the sixth side, creativity – the first side, and persuasion – the fifth side respectively. The 
lowest average scores at the moderate level seemed to be the side of recognition – the third side, and 
offering help – the fourth side respectively.   
 2. In terms of guidelines on the leadership of Banmaeousu Witthaya School of the school 
administrator under Tak Primary Educational Service Area Office 2, it can be said that; for the first side – 
creativity, the school administrator should be open- minded to lead to creativity, create values to encourage 
co-workers to participate in brainstorming, establish the objectives, and stimulate co-workers to discover new 
ways of working. For the second side –improvement, the school administrator should learn and improve to 
creatively solve the problems called undesirable situations to lead to effective problem solving that consist 
of 5 steps; that is, defining problems, brainstorming solutions, picking a solution, planning, and implementing 
the solution. In terms of the third side – recognition, the school administrator should be a good role model 
such as paying attention to work, work passion, responsibility, sincerity, giving compliments and equality, and 
considering problems based on data with carefulness and fairness. For the fourth side – offering help, the 
school administrator should be willing to help co-workers and encourage them to do their best work and 
have a vision of the career progress path. The school administrator should also focus on supervision, 
monitoring and evaluation. In terms of the fifth side – persuasion, the school administrator should be polite 
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and courteous, sincere, and predictable. In addition, the school administrator should focus on building faith 
and confidence at work. For the sixth – side coordination, the school administrator should improve the ability 
to coordinate with others both inside and outside of school to participate in solving the problems and 
developing the school and community. In terms of the seventh side – social skills, the school administrator 
should be a good role model, believably behave, and be accepted by the community and other 
organizations, and adapt to all types of situations to work effectively with others 
 
Keyword: Leadership, School administrators 
 
บทน า 
 การพัฒนาในยุคป๓จจุบันภายใต๎การเปลี่ยนแปลงและความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว สํงผลทําให๎โลกเป็นยุคของ
การสื่อสารที่มนุษย๑สามารถเข๎าถึงข๎อมูลได๎งํายสะดวกและเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งท่ีดีตํอการเรียนรู๎ แตํอยํางไรก็ตามการบริโภคขําวสารตําง ๆ 
จําเป็นที่จะต๎องไตรํตรองอยํางรอบคอบ ซึ่งการศึกษาเป็นกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย๑ให๎เจริญสมบูรณ๑ทุก
ด๎าน ไมํวําจะเป็นทางด๎านรํางกาย สติป๓ญญา อารมณ๑-จิตใจ และสังคม เพื่อให๎มนุษย๑ทุกคนสามารถดํารงใช๎ชีวิตอยูํในสังคมได๎อยําง
มีความสุขตามอัตภาพของแตํละคน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 
พุทธศักราช 2545 ได๎กําหนดความมุํงหมายและหลักการในการจัดการศึกษาไว๎ใน มาตรา 6 วํา การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญาความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธร รมและวัฒนธรรมไทยในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข และได๎กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาไว๎ใน มาตรา 23 วํา การจัดการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ต๎องเน๎นความสําคัญทั้งความรู๎ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู๎ และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแตํระดับการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2545 : 5) จากบริบทของรัฐธรรมนูญแหํง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 5  หน๎าที่ของรัฐ มาตรา 54 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 
2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พุทธศักราช 2545 กําหนดให๎รัฐต๎องจัดการศึกษาให๎กับเยาวชนไทยทุกคน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 เป็นกฎหมายที่วํา
ด๎วยการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษามีการกําหนดแนวการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีท้ังหมด 9 หมวด โดยเฉพาะหมวดที่ 6 วําด๎วยเรื่องมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมาตราที่ 
47 ระบุวํา ให๎มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด๎วยการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก จะมีการประเมินคุณภาพทั้งด๎านผู๎บริหาร ครู และนักเรียน โดยเฉพาะผู๎บริหาร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดเป็นมาตรฐานด๎านป๓จจัย ตามมาตรฐานที่ 10 ที่ระบุวํา “ผู๎บริหารมีภาวะผู๎นํา และมีความสามารถในการ
บริหารจัดการ” คือต๎องเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุํงมั่น อุทิศตนในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ และมีวิสัยทัศน๑ 
มีความสามารถในการบริหารวิชาการ  และเป็นผู๎นําทางวิชาการรวมทั้งมีการบริหารที่มีประสิทธิผล และผู๎เกี่ยวข๎องพึงพอใจในการ
บริหาร (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549 : 37-38)  
 สถานศึกษามีหน๎าที่จัดการศึกษาให๎เป็นไปตามเจตนารมณ๑ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 ที่เน๎นหลักการสอดรับ
กันคือการปฏิรูประบบการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยทุกคนให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ ซึ่งคุณภาพของสถานศึกษาข้ึนอยูํกับกระบวนการ
บริหารภายในสถานศึกษา ที่ผู๎บริหารต๎องแสดงบทบาทความเป็นผู๎นําและทํางานรํวมกับบุคลากรได๎  โดยให๎บุคลากรมีสํวนรํวมใน
กระบวนการตัดสินใจ มีความพอใจ และมีความสุขในการทํางาน การบริหารโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพนั้น มักขึ้นกับลักษณะผู๎นํา
ของผู๎บริหารโรงเรียนเป็นสําคัญ ผู๎บริหารโรงเรียนจะต๎องมีภาวะผู๎นําและการใช๎อํานาจของผู๎บริหารในการใช๎อิทธิพลที่ทําให๎
บุคลากรยินยอมทําตามความต๎องการของตน (สุมาพร  ทําทอง, 2554 : 1) 
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 ผู๎บริหารสถานศึกษา จึงเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในการบริหารจัดการในสถานศึกษา จะต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถ
ในการบริหารจัดการศึกษาเป็นอยํางดี มีภาวะผู๎นําที่สร๎างสรรค๑และพัฒนาหนํวยงานหรือองค๑การได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด จึง
ต๎องใช๎ทั้งศาสตร๑และศิลป์ในการบริหารงาน โดยเฉพาะพฤติกรรมผู๎นําในการชักจูงหรือโน๎มน๎าวผู๎รํวมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข๎องทั้ง
ภายในและภายนอกหนํวยงานหรือองค๑การให๎ปฏิบัติเป็นไปตามความต๎องการ ดังนั้นจะเห็นได๎วําผู๎บริหารสถานศึกษาในฐานะผู๎นํา
หนํวยงาน จะต๎องมีพฤติกรรมผู๎นําท่ีสามารถบริหารจัดการนําหนํวยงานก๎าวหน๎าไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต๎
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในภาวะยุคโลกป๓จจุบัน  
 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู๎นําซึ่งผู๎วิจัยเห็นวํา แนวคิดภาวะผู๎นําของ กริฟฟิทส๑ (Griffiths, 1956 : 243-253; 
อ๎างถึงใน ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 54-77) ได๎เสนอแนวคิดพฤติกรรมผู๎นําท่ีดีไว๎ 7 ด๎าน คือ 1) ด๎านการมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑  2) 
ด๎านการรู๎จักปรับปรุงแก๎ไข  3) ด๎านการยอมรับนับถือ  4) ด๎านการให๎ความชํวยเหลือ  5) ด๎านการโน๎มน๎าวจิตใจ  6) ด๎านการ
ประสานงาน7) ด๎านการเข๎าสังคม เพื่อให๎ทราบพฤติกรรมผู๎นําของผู๎บริหารสถานศึกษาวําอยูํในระดับใด และใช๎เป็นข๎อมูลสําหรับ
ผู๎บริหารในการปรับปรุงพฤติกรรมผู๎นําของตนเอง เพราะผู๎บริหารสถานศึกษาคือบุคคลที่สําคัญที่สุดในการเป็นผู๎นําทางการศึกษา ซึ่ง
หากผู๎บริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมผู๎นําที่ถูกต๎องเหมาะสมตามหลักการทฤษฎีแล๎ว การบริหารงานยํอมได๎รับความรํวมมือจาก
ผู๎รํวมงานในสถานศึกษาอยํางเต็มใจ สํงผลทําให๎การบริหารงานในสถานศึกษาสําเร็จลุลํวงตามเปูาหมายและวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ 
 ผู๎วิจัยตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของพฤติกรรมผู๎นําที่ผู๎บริหารสถานศึกษาแสดงออกเป็นพฤติกรรมตําง ๆ ในการ
บริหารงาน จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางให๎กับผู๎บริหารสถานศึกษานําไปประยุกต๑ใช๎ในการปฏิบัติตนให๎อยูํในกรอบของหลักการ
และทฤษฎี และสามารถนําไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของผู๎บริหารสถานศึกษาได๎   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.  เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
 2.  เพื่อศึกษาแนวทางภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 1.   แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับผู๎นําและภาวะผู๎นํา   
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา   
 3.   เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย   
 4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรยีนบ๎านแมอํุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 
2 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการ ดังน้ี 
 การศึกษาสภาพภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 แหลํงข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ครูผู๎สอนของโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 จํานวน 62 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูลได๎แกํ แบบสอบถาม วิเคราะห๑ข๎อมูล
โดยการหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
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 การศึกษาแนวทางภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 แหลํงข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ครูผู๎สอนของโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปีการศึกษา 2562จํานวน 9 คน ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามเกณฑ๑
ที่กําหนดไว๎  เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูลได๎แกํ แบบสัมภาษณ๑ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมอํุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและ
รายด๎าน อยูํในระดับ มาก (= 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงลําดับจากคําเฉลี่ยมากไปหาน๎อย พบวํา ด๎านที่มีคําเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ด๎านที่ 2 ด๎านการรู๎จักปรับปรุงแก๎ไข อยูํในระดับ มาก (= 4.28) รองลงมาคือ ด๎านที่ 7 ด๎านการเข๎าสังคม อยูํในระดับ 
มาก (= 4.05) ด๎านที่ 6 ด๎านการประสานงาน อยูํในระดับ มาก (= 4.02) ด๎านที่ 1 ด๎านการมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ อยูํใน
ระดับ มาก (= 3.70) ด๎านที่ 5 ด๎านการโน๎มน๎าวจิตใจ อยูํในระดับ มาก (= 3.68) ด๎านที่ 3 ด๎านการยอมรับนับถือ อยูํในระดับ 
ปานกลาง (= 3.49) และด๎านที่มีคําเฉลี่ยลําดับสุดท๎ายคือ ด๎านที่ 4 ด๎านการให๎ความชํวยเหลือ อยูํในระดับ ปานกลาง (= 
3.18) ตามลําดับ  
 หากพิจารณาเป็นรายด๎านสามารถสรุปผลได๎ ดังนี ้
 ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด๎านที่ 1 
ด๎านการมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ โดยรวมอยูํในระดับ มาก(= 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข๎อที่ 5 ผู๎บริหารเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองและผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมใน
การบริหารโรงเรียน อยูํในระดับ มากที่สุด (= 4.52) รองลงมาคือ ข๎อท่ี 6 ผู๎บริหารเป็นผู๎เอาใจใสํในการศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาตนเองอยูํเสมอ อยูํในระดับ มาก (= 4.37) ข๎อที่ 2 ผู๎บริหารกําหนดแผนปฏิบัติงานตามกําลังทรัพยากรและข๎อจํากัด
ของสถานศึกษา อยูํในระดับ มาก (= 4.32) ตามลําดับ และข๎อที่มีคําเฉลี่ยลําดับสุดท๎ายคือ ข๎อที่ 3 ผู๎บริหารเสนอแนวคิดและ
สร๎างสรรค๑สิ่งใหมํ ๆ ในการปฏิบัติงานอยูํเสมอ อยูํในระดับ ปานกลาง (= 2.60) ด๎านที่ 2 ด๎านการรู๎จักปรับปรุงแก๎ไข โดยรวมอยูํ
ในระดับ มาก (= 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ข๎อที่ 12 ผู๎บริหารสนับสนุนให๎ครูได๎พัฒนาตนเองอยํางสม่ําเสมอ อยูํในระดับ มากที่สุด (= 4.58) รองลงมาคือ ข๎อที่ 11 
ผู๎บริหารให๎ข๎อเสนอแนะหรือให๎คําปรึกษาท่ีดีแกํครู อยูํในระดับ มากที่สุด (= 4.56) ข๎อที่ 10 ผู๎บริหารยอมรับแนวคิดหรือวิธีการ
ใหมํ ๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน อยูํในระดับ มากที่สุด (= 4.55) ตามลําดับ และข๎อที่มีคําเฉลี่ยลําดับสุดท๎ายคือ ข๎อที่ 7 
ผู๎บริหารปรับปรุงแก๎ไขวิธีการปฏิบัติงานของตนเอง อยูํในระดับปานกลาง (= 3.34) ด๎านที่ 3 ด๎านการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูํ
ในระดับ ปานกลาง (= 3.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ย
มากที่สุดคือ ข๎อที่ 16 ผู๎บริหารยอมรับฟ๓งความคิดเห็นและเหตุผลของครู อยูํในระดับ มาก (= 4.45) รองลงมาคือ ข๎อที่ 14 
ผู๎บริหารให๎ความสําคัญหรือให๎เกียรติกับครูและบุคลากรทุกคน อยูํในระดับ มาก (= 4.29) ข๎อที่ 13 ผู๎บริหารมีการประชุม
ปรึกษาหารือกํอนการดําเนินงานในเรื่องสําคัญ อยูํในระดับ มาก (= 4.29) ตามลําดับ และข๎อที่มีคําเฉลี่ยลําดับสุดท๎ายคือ 
ข๎อที่ 19 ผู๎บริหารรํวมรับผิดชอบเมื่อครูทําผิดพลาดภายหลังจากมอบหมายงาน อยูํในระดับ ปานกลาง (= 2.66) ด๎านที่ 4 ด๎าน
การให๎ความชํวยเหลือ โดยรวมอยูํในระดับ มาก (= 3.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 
ลําดับแรก พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ข๎อที่ 21 ผู๎บริหารมีความจริงใจในการให๎ความชํวยเหลือครูที่มีป๓ญหาเดือดร๎อน อยูํใน
ระดับ มาก (= 4.44) รองลงมาคือ ข๎อที่ 20 ผู๎บริหารให๎กําลังใจและสนับสนุนครูให๎เจริญก๎าวหน๎าในหน๎าที่การปฏิบัติงาน 
อยูํในระดับ มาก(= 4.29) ข๎อที่ 25 ผู๎บริหารมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏบิัติงานของผู๎รํวมงานอยํางสม่ําเสมออยูํ
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ในระดับ ปานกลาง (= 2.65) ตามลําดับ และข๎อที่มีคําเฉลี่ยลําดับสุดท๎ายคือ ข๎อที่ 22 ผู๎บริหารแนะแนวทางที่เหมาะสมใน
การแก๎ไขป๓ญหาสํวนตัวให๎กับครู อยูํ ในระดับ ปานกลาง(= 2.56) ด๎านที่ 5 ด๎านการโน๎มน๎าวจิตใจ โดยรวมอยูํในระดับ 
มาก (= 3.68) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากที่สุดคือ ข๎อ
ที่ 26 ผู๎บริหารมีความเป็นกัลยาณมิตรกับผู๎รํวมงานทุกคน อยูํในระดับ มาก (= 4.50) รองลงมาคือ ข๎อท่ี 30 ผู๎บริหารเปิดโอกาส
ให๎บุคลากรในโรงเรียนและชุมชนมีสํวนรํวมในการพัฒนาจัดการศึกษา อยูํในระดับ มาก  (= 4.34) ข๎อที่ 27 ผู๎บริหารใช๎ภาษา
สุภาพถูกต๎องเหมาะสมกับกาลเทศะ อยูํในระดับ ปานกลาง (= 3.48) ตามลําดับ และข๎อที่มีคําเฉลี่ยลําดับสุดท๎ายคือ ข๎อที่ 29 
ผู๎บริหารสามารถช้ีแจงการดําเนินงานได๎อยํางชัดเจน อยูํในระดับ ปานกลาง (= 3.13) ด๎านท่ี 6 ด๎านการประสานงาน โดยรวมอยูํ
ในระดับ มาก (= 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ ข๎อที่ 36 ผู๎บริหารจัดให๎ครูได๎พบปะสังสรรค๑กันตามโอกาสตําง ๆ ที่เหมาะสมอยูํในระดับ มากที่สุด (= 4.60) รองลงมา
คือ ข๎อที่ 33 ผู๎บริหารสนับสนุนให๎ครูมีสํวนรํวมในกิจกรรมของชุมชน อยูํในระดับ มากท่ีสุด (= 4.55) ข๎อที่ 38 ผู๎บริหารประสาน
ขอความรํวมมือกับหนํวยงานอื่น ๆ ให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา อยูํในระดับ มากที่สุด (= 4.55) ข๎อที่ 32 
ผู๎บริหารมีปฏิสัมพันธ๑กับหนํวยงานอื่น ๆ ได๎เป็นอยํางดี อยูํในระดับ มากที่สุด  (= 4.53) ตามลําดับ และข๎อที่มีคําเฉลี่ยลําดับ
สุดท๎ายคือ ข๎อที่ 34 ผู๎บริหารประสานงานกับครูทุกคนให๎ปฏิบัติงานรํวมกันได๎ อยูํในระดับ ปานกลาง (= 2.74) ด๎านที่ 7 ด๎าน
การเข๎าสังคม โดยรวมอยูํในระดับ มาก (= 4.05)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก 
พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ ข๎อที่ 45 ผู๎บริหารเข๎ารํวมงานกับหนํวยงานอื่น ๆ ตามสถานการณ๑ที่เหมาะสม อยูํในระดับ มาก
ที่สุด (= 4.58) รองลงมาคือ ข๎อท่ี 40 ผู๎บริหารมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผํและมีความเป็นมิตรกับทุกคน อยูํในระดับ มากที่สุด  (= 
4.55) ข๎อที่ 44 ผู๎บริหารรํวมสังสรรค๑เป็นกันเองกับผู๎รํวมงานตามโอกาสอันควร อยูํในระดับ มาก (= 4.50) ตามลําดับ และข๎อที่มี
คําเฉลี่ยลําดับสุดท๎ายคือ ข๎อที่ 42 ผู๎บริหารมีการเสียสละประโยชน๑สํวนตัวเพื่อประโยชน๑สํวนรวม อยูํในระดับปานกลาง (= 2.65) 
 ผลการศึกษาแนวทางภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 2 สรุปได๎ ดังนี้ 1) ด๎านการมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องสร๎างบรรยากาศเปิดกว๎างเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง นําไปสูํความคิดสร๎างสรรค๑ สร๎างคํานิยมโดยการปลูกฝ๓งทีมงานให๎ทุกคนมีสํวนรํวมในการระดมสมอง กําหนด
เปูาหมายให๎ชัดเจน และหาแนวทางใหมํ ๆ ในการทํางานเสมอ 2) ด๎านการรู๎จักปรับปรุงแก๎ไข ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องรู๎จักปรับปรุง
แก๎ไขป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑ ซึ่งเป็นกระบวนการแก๎ไขสถานการณ๑ที่ไมํพึงประสงค๑ เพื่อให๎ได๎วิธีการแก๎ป๓ญหาที่ดีที่สุด และสามารถ
แก๎ป๓ญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ได๎แกํ ขั้นที ่1 การเข๎าถึงป๓ญหา ขั้นที ่2 การคิดวิธีการแก๎ป๓ญหา ขั้นที ่3 การเลือก
และเตรียมการ ขั้นที่ 4 การวางแผนการแก๎ป๓ญหา ขั้นที่ 5 การลงมือปฏิบัติ 3) ด๎านการยอมรับนับถือ ผู๎บริหารโรงเรียนต๎อง
ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอยํางที่ดี ตั้งใจ มุํงมั่น เอาใจใสํในการปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความรับผิดชอบ มีความจริ งใจยกยํองชมเชย ให๎
ความเสมอภาคกับทุกคน และพิจารณาป๓ญหาบนพื้นฐานของข๎อมูลด๎วยความรอบคอบยุติธรรม 4) ด๎านการให๎ความชํวยเหลือ 
ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องมีความจริงใจชํวยเหลือผู๎รํวมงานด๎วยความเต็มใจ กระตุ๎นให๎กําลังใจสํงเสริมสนับสนุนให๎เจริญก๎าวหน๎าใน
หน๎าท่ีการงาน มีการสอนงาน มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎รํวมงานอยํางสม่ําเสมอ 5) ด๎านการโน๎มน๎าว
จิตใจ ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องสุภาพอํอนโยนใช๎คําพูดที่ดี เหมาะสมถูกกาลเทศะ มีความจริงใจเสมอต๎นเสมอปลาย สามารถสร๎าง
ความศรัทธา และความเช่ือมั่นให๎กับผู๎รํวมงานอยูํเสมอ6) ด๎านการประสานงาน ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องมีทักษะความสามารถใน
การประสานงานกับทุกฝุาย ท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เพื่อให๎ทุกคนท่ีเกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ป๓ญหาและ
พัฒนาโรงเรียนและชุมชนให๎เจริญตํอไป 7) ด๎านการเข๎าสังคม ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องเป็นแบบอยํางที่ดี มีความประพฤติ และการ
ปฏิบัติตนที่นําเช่ือถือเป็นที่ยอมรับของชุมชนและหนํวยงานตําง ๆ สามารถปรับตัวทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ตามสถานการณ๑ที่
เหมาะสม 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผล ดังนี้ 
 ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมอํุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและ
รายด๎าน พบวํา อยูํในระดับ มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวํา ผู๎บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองและผู๎ที่เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการ
บริหารโรงเรียน มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑สิ่งใหมํ ๆ ปฏิบัติงานตามแผนและแก๎ไขปรับปรุงวิธีการอยูํเสมอ ให๎ความสําคัญและ
ยอมรับความคิดเห็นของผู๎รํวมงาน มีความจริงใจ สนับสนุนให๎กําลังใจ ยกยํองชมเชยเสนอแนะแนวทางที่เหมาะสมในการทํางาน
ตลอดจนการดําเนินชีวิตสํวนตัว และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางสม่ําเสมอ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อมรินทร๑  
ซําสุรีย๑ (2555 : 56-58) ได๎วิจัยเรื่อง พฤติกรรมผู๎นําของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 1 ผลการวิจัยพบวํา 1) พฤติกรรมผู๎นําของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ใน
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้  การให๎การยอมรับนับถือ 
การประสานงาน การเข๎าสังคมได๎ดี การมีความคิดริเริ่ม การให๎ความชํวยเหลือ การรู๎จักปรับปรุงแก๎ไข และการโน๎มน๎าวจิตใจ 
ตามลําดับ 2) การเปรียบเทียบพฤติกรรมผู๎นําของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
จําแนกตามตําแหนํง พบวํา แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามประสบการณ๑ทํางาน แตกตํางกัน อยําง
ไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ และจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวํา แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยังไปสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ เขมจิรา  สนอุทา (2559 : 72-74) ได๎วิจัยเรื่อง ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดชลบุรี 
ผลการวิจัยพบวํา1) ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดชลบุรี โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก 
โดยเรียงจากคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย สามอันดับแรก ได๎แกํ ด๎านการประสานงาน ด๎านการเข๎าสังคม ด๎านการมีความคิดริเริ่ม 
ตามลําดับ 2) การเปรียบเทียบภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดชลบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
พบวํา โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกัน อยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว๎นด๎านการมีความคิดริเริ่ม  ด๎านการให๎ความชํวยเหลือ 
และด๎านการประสานงาน แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามประสบการณ๑ในการทํางาน โดยรวมและ
รายด๎าน ด๎านการมีความคิดริเริ่ม ด๎านการยอมรับนับถือ ด๎านการให๎ความชํวยเหลือ ด๎านการประสานงาน และด๎านการเข๎าสังคม 
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว๎นด๎านการรู๎จักปรับปรุงแก๎ไข และด๎านการโน๎มน๎าวจิตใจ แตกตํางกันอยํางไมํ
มีนัยสําคัญทางสถิติ และจําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด๎าน ด๎านการมีความคิดริเริ่ม ด๎านการรู๎จักปรับปรุงแก๎ไข 
ด๎านการให๎ความชํวยเหลือ ด๎านการโน๎มน๎าวจิตใจ และด๎านการประสานงาน แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ยกเว๎นด๎านการยอมรับนับถือ และด๎านการเข๎าสังคม แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ และไปสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ซอฟี  ราเซะ (2560 : 114-118) ได๎ศึกษาเรื่อง ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนอําเภอทุํงยางแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 3 ผลการศึกษาพบวํา 1) ระดับภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผู๎สอนใน
อําเภอทุํงยางแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 3 ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด๎านพบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยด๎านท่ีมีภาวะผู๎นําสงูที่สุดคือ ด๎านการเข๎าสังคม รองลงมาคือ ด๎านการประสานงาน และด๎าน
การยอมรับนับถือ และด๎านที่ต่ําที่สุดคือ ด๎านการให๎ความชํวยเหลือ ตามลําดับ 2) การเปรียบเทียบภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียน
ตามทัศนะของครูผู๎สอนในอําเภอทุํงยางแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 3 จําแนกตามตัวแปร
เพศ พบวํา ครูทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นตํอภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียน ไมํแตกตํางกันที่ระดับนัยสําคัญที่ .05 
จําแนกตามอายุ พบวํา โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน และเมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านการยอมรับนับถือ แตกตํางกันอยํางมี
ระดับนัยสําคัญที่ .05 โดยพบวํา ครูที่มีอายุมากกวํา 45 ปี มีความคิดเห็นตํอระดับภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียน สูงกวําครูที่มี
อายุต่ํากวํา 45 ปี สํวนด๎านอื่น ๆ พบวํา ไมํแตกตํางกัน     จําแนกตามประสบการณ๑การทํางาน พบวํา ครูที่มีประสบการณ๑การ
ทํางานท่ีตํางกัน โดยภาพรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน และจําแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวํา ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มี
ขนาดตํางกัน โดยภาพรวมแล๎ว ไมํแตกตํางกัน และเมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านการรู๎จักปรับปรุงแก๎ไข และด๎านการ
ประสานงาน แตกตํางกันอยํางมีระดับนัยสําคัญที่ .05 สํวนด๎านอื่น ๆ พบวํา ไมํแตกตําง 3) ป๓ญหาและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับภาวะ
ผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผู๎สอนในอําเภอทุํงยางแดง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาป๓ตตานี เขต 
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3 ป๓ญหาพบวํา ผู๎บริหารจะรับนโยบายจากสวํนกลางเพียงอยํางเดียว ไมํมีวิธีการดําเนินงานเป็นของตนเอง ผู๎บริหารไมํสามารถแก๎ไข
ป๓ญหาความขัดแย๎งที่เกิดขึ้นระหวํางบุคลากรได๎ ผู๎บริหารขาดการปฏิสัมพันธ๑กับครูและชุมชน ผู๎บริหารขาดการนิเทศติดตามใน
กิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียน ผู๎บริหารไมํคํอยรับฟ๓งความคิดเห็นของครู ผู๎บริหารประสานงานในเรื่องตําง ๆ กับหนํวยงานอื่น ยังไมํ
ดีเทําท่ีควร และผู๎บริหารไมํคํอยเปิดโอกาสให๎ครูมีสํวนรํวมงานของชุมชน และไมํเปิดโอกาสให๎ชุมชนมีสํวนรํวมกับโรงเรียน สําหรับ
ข๎อเสนอแนะพบวาํ ผู๎บริหารควรมีแนวคิดในการบรหิารรปูแบบใหมํ ๆ ที่แตกตํางกวําเดิม ผู๎บริหารควรแก๎ไขป๓ญหาตาํง ๆ อยํางเป็น
ระบบและตํอเนื่อง ผู๎บริหารควรเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ๑กับครูและชุมชนมากขึ้น ผู๎บริหารควรตระหนักถึงป๓ญหาพร๎อมทั้งแก๎ไขทั้งของ
ครูและของนักเรียน ผู๎บริหารควรสร๎างความสนิทสนมเป็นกันเองกับครูตามสถานการณ๑และโอกาส ผู๎บริหารควรมีการประชุม 
วางแผนกํอนการดําเนินการและให๎ชัดเจนทุกครั้ง และผู๎บริหารควรเสียสละประโยชน๑สํวนตนเพื่อสํวนรวมให๎มากท่ีสุด 
   หากพิจารณาเป็นรายด๎านสามารถอภิปรายผลได๎ ดังนี ้
 ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด๎านที่ 1 
ด๎านการมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ โดยรวมอยูํในระดับ มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวํา ผู๎บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองและผู๎
ที่เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการบริหารโรงเรียน ปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว๎โดยมีแนวคิดและสร๎างสรรค๑วิธีการภายใต๎ข๎อจํากัดของ
โรงเรียน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ สุวิมล  โตปิ่นใจ (2556 : 27) ทีก่ลําววํา ผู๎นําหรือผู๎บริหารที่มีการนําเสนอแนวคิดใหมํ ๆ ในการ
ทํางาน มีแผนงานที่ดีและเป็นระบบในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสํงเสริมให๎ผู๎เกี่ยวข๎องมีสํวนรํวมในการแก๎ป๓ญหาของหนํวยงานและ
บริการ ด๎านที่ 2 ด๎านการรู๎จักปรับปรุงแก๎ไข โดยรวมอยูํในระดับ มาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวํา ผู๎บริหารโรงเรียนปรับปรุงแก๎ไขวิธีการ
ปฏิบัติงาน ยอมรับฟ๓งข๎อเสนอแนะแนวคิดหรือวิธีการใหมํ ๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน และสนับสนุนให๎ครูได๎พัฒนาตนเองอยําง
สม่ําเสมอ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ณภัทร  เรืองบุญสํง (2551 : 31; อ๎างถึงใน ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 60) ที่กลําววํา ผู๎นําหรือ
ผู๎บริหารที่มีการปรับปรุงงานให๎พัฒนาก๎าวหน๎า ไมํนิ่งเฉยยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและรํวมมือกัน ได๎มีโอกาสรํวมกันพัฒนา 
รวมทั้งสนับสนุนให๎บุคลากรในหนํวยงานได๎มีการพัฒนาตนเอง ด๎านที่ 3 ด๎านการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง 
อาจเป็นเพราะวํา ผู๎บริหารโรงเรียนมอบหมายภาระงานให๎กับครูไมํตรงกับความสามารถของครูแตํละคนขาดการให๎กําลังใจ และ
การยกยํองชมเชย จึงทําให๎ประสิทธิภาพในการทํางานของครูลดลง ผลงานจึงไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว๎ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ของ ชูยศ  ศรีวรขันธ๑ (2553 : 9; อ๎างถึงในซอฟี  ราเซะ, 2560 : 63) ที่กลําววํา การได๎รับการยอมรับนับถือ ไมํวําจากผู๎บังคับบัญชา
หรือบุคคลในหนํวยงาน รวมทั้งการยกยํองชมเชย แสดงความยินดี การให๎กําลังใจหรือการแสดงออกอื่นใดให๎เห็นถึงการยอมรับใน
ความสามารถ ด๎านที่ 4 ด๎านการให๎ความชํวยเหลือ โดยรวมอยูํในระดับ ปานกลาง อาจเป็นเพราะวํา ผู๎บริหารโรงเรียนคอยดูแลเอา
ใจใสํชํวยเหลือในการจัดหาดําเนินการ แนะแนวทางการปฏิบัติงาน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎รํวมงานไมํ
สม่ําเสมอ ซึ่งการให๎ความชํวยเหลือผู๎รํวมงานในด๎านตําง ๆ เป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมาก ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ วิพากย๑  โรจน
แพทย๑ (2534 : 20-26; อ๎างถึงใน ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 65) ที่กลําววํา ผู๎นําที่มีลักษณะพฤติกรรมนี้จะเป็นบุคคลที่มีนิสัย
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผํแกํเพื่อนรํวมงาน คอยให๎ความชํวยเหลือแกํเพื่อนรํวมงาน ทั้งในขณะปฏิบัติหน๎าท่ีและเวลาอื่น ผู๎นําประเภทน้ีจะเป็น
นักบริหารที่คอยดูแลความเดือดร๎อนของผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยํางดี ด๎านที่ 5 ด๎านการโน๎มน๎าวจิตใจ โดยรวมอยูํในระดับ มาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะวํา ผู๎บริหารโรงเรียนมีความเป็นกัลยาณมิตร สุภาพ เป็นกันเอง ใช๎คําพูดที่ดีเหมาะสม สร๎างความศรัทธา ความ
เชื่อมั่น และสามารถแก๎ไขป๓ญหาตําง ๆ ได๎อยํางเหมาะสมกับกาลเทศะอยํางสร๎างสรรค๑ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ธีรศักดิ์  เจิมมงคล 
(2550 : 40; อ๎างถึงใน ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 68) ที่กลําววํา ผู๎นําหรือผู๎บริหารที่มีความสามารถในด๎านการพูดโน๎มน๎าวให๎ผู๎รํวมงาน
รํวมมือกันปฏิบัติงาน เพื่อความสําเร็จของหนํวยงาน สามารถพูดในที่ชุมชนกับคนได๎ทุกระดับ โดยใช๎ภาษาได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับ
กาลเทศะ มีอารมณ๑ขัน เป็นกันเองในการสนทนา สามารถพูดจาไกลํเกลี่ยเมื่อมีกรณีพิพาทระหวํางกลุํมบุคลากรในหนํวยงานและ
พูดคลี่คลายบรรยากาศที่ตึงเครียดในที่ประชุมให๎แจํมใสขึ้นได๎ ด๎านที่ 6 ด๎านการประสานงาน โดยรวมอยูํในระดับ มาก ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะวํา ผู๎บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให๎ครู บุคคลที่เกี่ยวข๎อง หนํวยงานอื่น ตลอดจนชุมชนเข๎ ามามีสํวนรํวมในการพัฒนา
โรงเรียนได๎อยํางเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ นพพงษ๑  บุญจิตราดุลย๑ (2534 : 78;อ๎างถึงใน ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 
71) ที่กลําววํา ผู๎นําหรือผู๎บริหารที่มคีวามสามารถในการกระตุ๎นให๎ผูร๎ํวมงานอ่ืนเข๎ามามีสวํนรํวมในการวางแผนและสนับสนุนให๎เกดิ
การรํวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนของทุก ๆ ฝุายตามแนวท่ียึดถือในป๓จจุบันผู๎บริหารก็คือ ผู๎ที่สามารถประสานงานให๎คนทํางาน
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รํวมกันอยํางเต็มใจ มีความเข๎าใจซึง่กันและกันถึงแม๎งานบางเรื่องที่ผู๎บริหารยังไมํเข๎าใจหรือไมํถนัดแตํก็จะเป็นผู๎อํานวยความสะดวก
ให๎แกํผู๎อื่นที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะอยํางมาทํางานรํวมกันให๎เกิดความสําเร็จของหนํวยงานได๎เป็นอยํางดี และด๎านท่ี 7 ด๎านการเข๎า
สังคม โดยรวมอยูํในระดับ มากทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ผู๎บริหารโรงเรียนผู๎บริหารโรงเรียนมีความเป็นมิตร เป็นกันเองสามารถปรับตัว
ทํางานรํวมกับผู๎อื่นตามสถานการณ๑ที่เหมาะสมได๎อยํางมีความสุข มีสติควบคุมอารมณ๑ เสียสละ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นท่ีนําเชื่อถือ 
เป็นแบบอยํางที่ดี เป็นท่ียอมรับของชุมชนและหนํวยงานตําง ๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ สมบัติ  อ่ําสาริกา (2545 : 28; อ๎างถึงใน 
ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 74) ที่กลําววํา ผู๎นําหรือผู๎บริหารที่มีพฤติกรรมที่สามารถเข๎ากับคนในสังคมได๎ ถือวําการเข๎าสังคมเป็นภารกิจที่
สําคัญของผู๎นํา ผู๎นําสามารถอยูํกับคนได๎ทั้งในและนอกองค๑การ โดยยอมเสียสละเวลาและทุนทรัพย๑สํวนตัวในบางโอกาส เพื่อนํา
บุคคลตําง ๆ เข๎ามาสนับสนุนการทํางานในองค๑การ ดังนั้นการเข๎าสังคมในระดับตําง ๆ ผู๎นําจะต๎องเรียนรู๎และปรับปรุงตนเองให๎
เหมาะสม   
 แนวทางภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มี
ประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 ด๎านที่ 1 ด๎านการมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องสร๎างบรรยากาศเปิดกว๎างเพื่อการเปลี่ยนแปลง นําไปสูํ
ความคิดสร๎างสรรค๑ สร๎างคํานิยมโดยการปลูกฝ๓งทีมงานให๎ทุกคนมีสํวนรํวมในการระดมสมอง กําหนดเปูาหมายให๎ชัดเจน และหา
แนวทางใหมํ ๆ ในการทํางานเสมอ เป็นไปตามแนวคิดของ นพพงษ๑  บุญจิตราดุลย๑ (2534 : 78; อ๎างถึงใน ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 55-
56) ท่ีกลําววํา นักบริหารการศึกษาที่ดี มักจะแสดงพฤติกรรมในด๎านการริเริ่มงานใหมํ ๆ ขึ้น และมักจะมีแผนงานที่จัดระเบี ยบ
ขั้นตอนไว๎เป็นอยํางดี ผู๎นํามักจะเป็นคนทํางานหนักอยูํเสมอ เพื่อให๎งานที่เขาริเริ่มใหมํ ๆ เหลํานั้นบรรลุผลสําเร็จ ความสุขจะ
เกิดขึ้นเมื่อทํางานใหมํ ๆ ของตนประสบความสําเร็จจนบางครั้งก็ลืมความเหน็ดเหนื่อย เพราะได๎รับผลประโยชน๑ตอบแทนทางใจ 
และยังเป็นไปตามแนวคิดของ สมบัติ  อ่ําสาริกา (2545 : 28; อ๎างถึงใน ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 55) ที่กลําววํา ผู๎นําหรือผู๎บริหารที่ดี
มักจะแสดงพฤติกรรมในด๎านการริเริ่มงานหรือโครงการใหมํ ๆ ที่ทันตํอเหตุการณ๑และสอดคล๎องกับความต๎องการในป๓จจุบัน การ
เป็นผู๎บริหารหรือผู๎นําจะต๎องทํางานหนักอยูํเสมอ เพื่อให๎งานที่ตนคิดริเริ่มทํานั้นบรรลุผลสําเร็จ ด๎านที่ 2 ด๎านการรู๎จักปรับปรุง
แก๎ไข ผู๎บริหารโรงเรียนตอ๎งรู๎จักปรบัปรุงแก๎ไขป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑ ซึ่งเป็นกระบวนการแก๎ไขสถานการณ๑ที่ไมํพึงประสงค๑ เพื่อให๎ได๎
วิธีการแก๎ป๓ญหาที่ดีท่ีสุด และสามารถแก๎ป๓ญหาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ได๎แกํ ขั้นที ่1 การเข๎าถึงป๓ญหา ขั้นที ่2 การ
คิดวิธีการแก๎ป๓ญหา ขั้นที่ 3 การเลือกและเตรียมการ ขั้นที่ 4 การวางแผนการแก๎ป๓ญหา ขั้นที่ 5 การลงมือปฏิบัติ เป็นไปตาม
แนวคิดของ ธีรศักดิ์  เจิมมงคล (2550 : 39; อ๎างถึงใน ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 59) ที่กลําววํา ผู๎นําหรือผู๎บริหารที่มีการปรับปรุงงาน
โดยวิธีการของตนเองซึ่งสอดคล๎องกับความต๎องการของเพื่อนรํวมงาน เปิดโอกาสให๎ผู๎รํวมงานปรับปรุงวิธีการทํางานที่ดีกวําเดิม 
และยังเป็นไปตามแนวคิดของ สุวิมล  โตปิ่นใจ (2556 : 28) ที่กลําววํา ผู๎นําหรือผู๎บริหารที่มีพฤติกรรมเปิดโอกาสให๎ผู๎รํวมงาน
ปรับปรุงการทํางานท่ีดีกวําเดิมและสนับสนุนบุคลากรได๎มีการพัฒนาตนเอง และสนับสนุนเพื่อนรํวมงานพร๎อมให๎คําแนะนําที่ดีแกํ
บุคลากร ด๎านที่ 3 ด๎านการยอมรับนับถือ ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอยํางที่ดี ตั้งใจ มุํงมั่น เอาใจใสํในการปฏิบัติ
หน๎าที่ด๎วยความรับผิดชอบ มีความจริงใจยกยํองชมเชย ให๎ความเสมอภาคกับทุกคน และพิจารณาป๓ญหาบนพ้ืนฐานของข๎อมูลด๎วย
ความรอบคอบยุติธรรม เป็นไปตามแนวคิดของ ณภัทร  เรืองบุญสํง (2551 : 32; อ๎างถึงใน ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 63) ที่กลําววํา ผู๎นํา
หรือผู๎บริหารที่ให๎การยอมรับนับถือ สนับสนุนความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ของบุคลากรในองค๑การ ให๎ความสําคัญกับผู๎รํวมงาน มีการ
ปรึกษาหารือรํวมกัน เมื่อทํางานประสบความสําเร็จเป็นผู๎ให๎กําลังใจและให๎การชมเชย และยังเป็นไปตามแนวคิดของ ชูยศ  ศรีวรขันธ๑ 
(2553 : 9; อ๎างถึงใน ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 63) ที่กลําววํา การได๎รับการยอมรับนับถือ ไมํวําจากผู๎บังคับบัญชาหรือบุคคลใน
หนํวยงาน รวมทั้งการยกยํองชมเชย แสดงความยินดี การให๎กําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดให๎เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ 
ด๎านที่ 4 ด๎านการให๎ความชํวยเหลือ ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องมีความจริงใจชํวยเหลือผู๎รํวมงานด๎วยความเต็มใจ กระตุ๎นให๎กําลังใจ
สํงเสริมสนับสนุนให๎เจริญก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน มีการสอนงาน มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎รํวมงาน
อยํางสม่ําเสมอ เป็นไปตามแนวคิดของ วิพากย๑  โรจนแพทย๑ (2534 : 20-26; อ๎างถึงใน ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 65) ที่กลําววํา ผู๎นําที่มี
ลักษณะพฤติกรรมนี้จะเป็นบุคคลที่มีนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผํแกํเพื่อนรํวมงาน คอยให๎ความชํวยเหลือแกํเพื่อนรํวมงาน ท้ังใน 
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 ขณะปฏิบัติหน๎าที่และเวลาอื่น ผู๎นําประเภทนี้จะเป็นนักบริหารที่คอยดูแลความเดือดร๎อนของผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยํางดี และ
ยังเป็นไปตามแนวคิดของ สุวิมล  โตปิ่นใจ (2556 : 30) ที่กลําววํา ผู๎นําหรือผู๎บริหารที่เอาใจใสํดูแลลูกน๎อง ให๎การชํวยเหลือแก๎ป๓ญหา
ทั้งเรื่องงานในหน๎าที่และเรื่องสํวนตัว แสดงออกถึงความหํวงใยชํวยเหลือสนับสนุนให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชามีความเจริญก๎าวหน๎าในหน๎าที่
การงานเมื่อมีโอกาส ด๎านที่ 5 ด๎านการโน๎มน๎าวจิตใจ ผู๎บริหารโรงเรียนต๎องสุภาพอํอนโยนใช๎คําพูดที่ดี เหมาะสมถูกกาลเทศะ มีความ
จริงใจเสมอต๎นเสมอปลาย สามารถสร๎างความศรัทธา และความเช่ือมั่นให๎กับผู๎รํวมงานอยูํเสมอ เป็นไปตามแนวคิดของ สมบัติ  อ่ํา
สาริกา (2545 : 28; อ๎างถึงใน ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 67-68) ที่กลําววํา ผู๎นําหรือผู๎บริหารที่มีพฤติกรรมสามารถพูดโน๎มน๎าวให๎
ผู๎รํวมงานหรือให๎หมูํคณะปฏิบัติงานด๎วยความรํวมมือรํวมใจและประสานสัมพันธ๑กัน และเป็นผู๎ที่มีความสามารถในการใช๎ภาษา ซึ่งจะ
เป็นการสร๎างเสนํห๑ให๎ผู๎อื่นเช่ือถือมีศรัทธาในตน มีความจริงใจในสิ่งที่ตนพูด เพื่อให๎งานมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว๎ และยังเป็นไป
ตามแนวคิดของ ธีรศักดิ์  เจิมมงคล (2550 : 40; อ๎างถึงใน ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 68) ที่กลําววํา ผู๎นําหรือผู๎บริหารที่มีความสามารถ
ในด๎านการพูดโน๎มน๎าวให๎ผู๎รํวมงานรํวมมือกันปฏิบัติงาน เพื่อความสําเร็จของหนํวยงาน สามารถพูดในที่ชุมชนกับคนได๎ทุกระดับ โดย
ใช๎ภาษาได๎ถูกต๎องเหมาะสมกับกาลเทศะ มีอารมณ๑ขัน เป็นกันเองในการสนทนา สามารถพูดจาไกลํเกลี่ยเมื่อมีกรณีพิพาทระหวําง
กลุํมบุคลากรในหนํวยงานและพูดคลี่คลายบรรยากาศที่ตึงเครียดในที่ประชุมให๎แจํมใสขึ้นได๎ ด๎านท่ี 6 ด๎านการประสานงาน ผู๎บริหาร
โรงเรียนต๎องมีทักษะความสามารถในการประสานงานกับทุกฝุาย ท้ังภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เพื่อให๎ทุกคนท่ีเกี่ยวข๎อง
เข๎ามามีสํวนรํวมในการแก๎ป๓ญหาและพัฒนาโรงเรียนและชุมชนให๎เจริญตํอไป เป็นไปตามแนวคิดของนพพงษ๑  บุญจิตราดุลย๑ (2534 : 
78; อ๎างถึงใน ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 71)ได๎กลําววํา ผู๎นําในฐานะผู๎ประสานงาน หมายถึง ผู๎นําหรือผู๎บริหารที่มีความสามารถในการ
กระตุ๎นให๎ผู๎รํวมงานอื่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการวางแผนและสนับสนุนให๎เกิดการรํวมมือในการปฏิบัติงานตามแผนของทุก ๆ ฝุาย ตาม
แนวที่ยึดถือในป๓จจุบันผู๎บริหารก็คือ ผู๎ที่สามารถประสานงานให๎คนทํางานรํวมกันอยํางเต็มใจ มีความเข๎าใจ 
 ซึ่งกันและกันถึงแม๎งานบางเรื่องที่ผู๎บริหารยังไมํเข๎าใจหรือไมํถนัดแตํก็จะเป็นผู๎อํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎อื่นที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะอยํางมาทํางานรํวมกันให๎เกิดความสําเร็จของหนํวยงานได๎เป็นอยํางดี และยังเป็นไปตามแนวคิดของ สุวิมล  โตปิ่น
ใจ (2556 : 32) ได๎กลําววํา ผู๎นําในฐานะผู๎ประสานงาน หมายถึงผู๎นําหรือผู๎บริหารที่มีความสามารถชี้แจงเพื่อให๎ผู๎รํวมงานเข๎าใจ
บทบาทหน๎าที่ที่รับผิดชอบ ให๎ปฏิบัติงานรํวมกันได๎อยํางดีเปิดโอกาสให๎บุคลากรในหนํวยงานได๎มีสํวนรํวมในการกําหนดนโยบายและ
แผนการปฏิบัติงาน หรือเนื่องโอกาสพิเศษตําง ๆ ชํวยประสานงานในการแสวงหาบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถมาเป็นผู๎นําในบาง
เรื่องและประสานงาน รวมทั้งสนับสนุนบุคลากรให๎มีสวํนรํวมในการจัดกิจกรรมของชุมชน และด๎านที่ 7 ด๎านการเข๎าสังคม ผู๎บริหาร
โรงเรียนต๎องเป็นแบบอยํางที่ดี มีความประพฤติ และการปฏิบัติตนที่นําเชื่อถือเป็นท่ียอมรับของชุมชนและหนํวยงานตําง ๆ สามารถ
ปรับตัวทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ตามสถานการณ๑ที่เหมาะสม เป็นไปตามแนวคิดของ ณภัทร  เรืองบุญสํง (2551 : 34; อ๎างถึงใน ซอฟี  
ราเซะ, 2560 : 75) ที่กลําววํา ผู๎นําหรือผู๎บริหารที่มีการประพฤติปฏิบัติเป็นท่ีนําเชื่อถืออยํางเสมอต๎นเสมอปลาย วางตัวได๎เหมาะสม 
แสดงตัวเป็นมิตรและมีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผํกับบุคคลทุกอาชีพ เป็นผู๎ที่มีความประพฤตินําเชื่อถือและเป็นผู๎มีจิตใจกว๎าง  และยัง
เป็นไปตามแนวคิดของ ธีรศักดิ์  เจิมมงคล (2550 : 42; อ๎างถึงใน ซอฟี  ราเซะ, 2560 : 74) ที่กลําววํา ผู๎นําหรือผู๎บริหารที่มีการ
ประพฤติปฏิบัติที่นําเชื่อถืออยํางเสมอต๎นเสมอปลาย วางตัวได๎เหมาะสม แสดงตัวเป็นมิตรและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํกับบุคคลทุก
อาชีพ รํวมสังสรรค๑เป็นกันเองกับผู๎รํวมงานตามโอกาสอันควร เป็นผู๎มีน้ําใจ เสียสละเพื่อประโยชน๑สํวนรวม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัยเรื่อง ภาวะผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
สําเร็จลุลํวงได๎เกิดจากได๎รับความรํวมมือและความอนุเคราะห๑จากทุกฝุายที่เกี่ยวข๎อง ผู๎วิจัยขอขอบคุณผู๎บริหาร และคณะครู 
โรงเรียนบ๎านแมํอุสุวิทยา ตําบลแมํอุสุ อําเภอทําสองยาง จังหวัดตาก ทุกทํานที่ให๎ความกรุณาชํวยเหลือ และอํานวยความสะดวกใน
การเก็บรวบรวมข๎อมูลการวิจัยเป็นอยํางดี และขอขอบคุณเจ๎าของเอกสาร บทความ และหนังสือท่ีผู๎วิจัยใช๎ในการสืบค๎นข๎อมูล 
 ขอขอบคุณวิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น อําเภอเมือง จังหวัดตาก ที่ได๎สนับสนุนทุนวิจัยสําหรับการดําเนินการ และขอขอบคุณ
ผู๎เชี่ยวชาญทุกทํานท่ีได๎กรุณาให๎คําแนะนํา ตรวจสอบแก๎ไขเครื่องมือวิจัยท่ีใช๎เก็บข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 573 
 

 คุณคําและประโยชน๑อันพึงมีจากการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยขอมอบและอุทิศให๎แกํ คุณแมํ  คุณพํอ คุณครูอาจารย๑ และผู๎มี
พระคุณทุกทําน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาและการเปรียบเทียบการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญของผู๎บริหารโรงเรียนในเขตอําเภอชัยบาดาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2: โรงเรียนบ๎านซับเค๎า
แมว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขอบเขตการจัดกิจกรรมการเรียนร๎ูโดยยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญ ได๎แกํ 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่หลากหลาย 2. การนําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ 3. การให๎ผู๎เรียนร๎ูจักคิดและศึกษาหาความร๎ูด๎วยตนเอง 
4. การสํงเสริมประชาธิปไตยและคุณธรรมจริยธรรม และ 5. การพัฒนาสุนทรียภาพ ด๎านดนตรี ศิลปะ และกีฬา ซ่ึงประชากรและกลุํม
ตัวอยํางของการวิจัยคร้ังน้ีคือ ข๎าราชการครูโรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จํานวน 10 ราย เป็นกลุํมตัวซึ่งทํา
การคัดเลือกโดยใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบไมํใช๎ความนําจะเป็น (Nonprobability Sampling) การสุํมเลือกกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เน่ืองจากข๎อมูลมีความสําคัญจึงต๎องสมัครใจในการให๎ข๎อมูลของงานวิจัย ผลการวิจัย พบวํา 
ผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จํานวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.00 และเพศหญิง จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 มีประสบการณ๑
ในการทํางานต่ํากวํา 5 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.00 และมีประสบการณ๑ในการทํางานเกินกวํา 5 ปี จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 20.00 ระดับการให๎ความสําคัญตํอการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของผู๎บริหารสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2: โรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยรวม พบวํา การจัดกิจกรรม
การเรียนร๎ูโดยยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญให๎ความสําคัญในระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 3.99 เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านการสํงเสริม
ประชาธิปไตยและคุณธรรมจริยธรรม ด๎านการพัฒนาสุนทรียภาพ ด๎านดนตรี ศิลปะและกีฬา และด๎านการนําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ คําเฉลี่ย 4.13, 4.06, 4.03 ตามลําดับ การทดสอบสมมติฐานพบวําลักษณะสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม
ที่แตกตํางกันทางด๎านประสบการณ๑ในการทํางาน มีระดับคําเฉลี่ยเกี่ยวกับการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญของผู๎บริหารโรงเรียนในเขตอําเภอชัยบาดาลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2: โรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ที่แตกตํางกัน 
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Abstract 
 The purpose of this research are to study and compare the promotion of student-centered learning 
activity management of the administrators under the Lopburi Primary Educational Service Area Office 2: Ban Sap 
Khao Maeo School, Chai Badan District, Lopburi Province. The scope of the student-centered learning activity 
including: 1. Variety of learning activities. 2. Applying the use of both local wisdom and appropriate technology. 3. 
Encouraging the students to think and searching for more educational information by themselves. 4. Promoting 
democracy, morality and ethics. And 5. Developing the aesthetics in music, art and sports. The population and 
sample of this research were 10 government teachers of Ban Sap Khao Maeo School, Chai Badan District, Lopburi 
Province. The sample was selected by using the nonprobability sampling method and randomly selected by using 
the purposive sampling method. Because the information is important, then voluntary in providing information on 
the research is required. The results of the research showed that 4 respondents or 40% were male, and 6 
respondents or 60% were female, 8 people or 80% had less than 5 years working experience, and 2 people or 
20% had more than 5 years working experience. The level of importance to the promotion of student-centered 
learning activity management of the administrators under the Lopburi Primary Educational Service Area Office 2: 
Ban Sap Khao Maeo School, Chai Badan District, Lopburi Province in overall found that the student-centered 
learning activity management was at a quite high level of importance with the average of 3.99. Once considering 
each aspect, it was found that promoting democracy, morality and ethics aspect, developing the aesthetics in 
music, art and sports aspect, and applying the use of both local wisdom and appropriate technology aspect had 
the average of 4.13, 4.06, and 4.03 respectively. The hypothesis testing found that the different characteristics of 
the status of the respondents in working experience reflected the average level on promoting of student-
centered learning activity management of the administrators under the Lopburi Primary Educational Service Area 
Office 2: Ban Sap Khao Maeo School, Chai Badan District, Lopburi Province differently. 
 
Keywords: Promotion, Student-Centered Learning Activity, Management of the Administrator 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นป๓จจัยสําคัญในการพัฒนาคน เพื่อให๎ผู๎เรียนมีความรู๎ ความสามารถพัฒนาตนเองให๎เป็นผู๎ที่มีความพร๎อมทั้ง
ด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑ และสังคม มีการปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วตลอดเวลา รวมทั้งการ
แก๎ป๓ญหาตําง ๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  ในยุคป๓จจุบันโลกได๎ช่ือวํา เป็นยุคแหํงเทคโนโลยีข๎อมูลขําวสา ร (Information 
Technology) หรือยุคแหํงการเรียนรู๎ (Learning Society) เป็นยุคแหํงข๎อมูลขําวสารไร๎พรมแดน ทั้งนี้เพื่อให๎บุคคลสามารถ
ดํารงชีวิตอยูํในสังคมสมัยได๎อยํางมีความสุข ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความสําคัญกับการพัฒนาคนโดยการศึกษาเครื่องมือซึ่งเห็น
เดํนชัดในชํวงแผนพัฒนาการศึกษาแหํงชาติ ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2540 – 2544 เป็นแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติ มุํงเน๎น
กระบวนการที่ทําให๎ผู๎เรียนรู๎จักการเรียนรู๎ รู๎วิธีแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเองทางคอมพิวเตอร๑จากอินเตอร๑เน็ต ( Internet) สื่อสิ่งพิมพ๑
ตําง ๆ และรักท่ีจะเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิตซึ่งถือเป็นสิ่งสําคัญในสังคมแหํงการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางโดยผู๎เรียนมี
บทบาทรํวมในการพัฒนาตนเองให๎ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน มีรูปแบบการให๎การศึกษาที่ให๎โอกาสทางเลือกที่ดีและ
เหมาะสมเพื่อสนองความต๎องการ ความสามารถความถนัด จากสภาพป๓ญหาด๎านการศึกษาของประเทศปีที่ผํานมา ตามรายงาน
ความสามารถในการแขํงขันปี 2560 (The World Competitiveness Year, 2018) ของสถาบันนานาชาติเพื่อการพัฒนาด๎านการ
จัดการ (International institute for Management Development: IMD) พบวํา ปี 2560 IMD ได๎จัดการศึกษาเป็น 1 ใน 5 
องค๑ประกอบของการจัดอันดับด๎านประสิทธิภาพของรัฐ มีการคํานวณจากเกณฑ๑ช้ีวัดในเชิงปริมาณและคุณภาพรวมทั้งสิ้น 13 
เกณฑ๑ ผลปรากฏวํา ความสามารถด๎านการศึกษาไทยอยูํในลําดับที่ 47 จาก 58 ประเทศซึ่งเป็นอันดับที่ต่ํากวําประเทศจีน เกาหลี 
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ญี่ปุุน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด๑ ฮํองกง ไต๎หวัน มาเลเซีย สิงคโปร๑ ฟิลิปปินส๑ อินเดีย และอินโดนีเซีย แตํผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ของประเทศไทยได๎คะแนนเฉลี่ยต่ํากวําเกือบทุกประเทศในภูมิภาคเอเชียแตํประเทศไทยมีคะแนน
เฉลี่ยสูงกวําประเทศ อินโดนีเซียฟิลิปปินส๑ และอินเดีย อัตราการรู๎หนังสือของประชากรที่อายุ 15 ปีขึ้นไป พบวํา คนไทยมีอัตราการไมํ
รู๎หนังสือคิดเป็นร๎อยละ 7.4 ซึ่งมีจํานวนเพิ่มมากจากปีที่ผํานมา การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีพุทธศักราช 2542 
เป็นการให๎ความสําคัญตํอการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนโดยกลําวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 6 การ
จัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข โดยหลักการจัดการศึกษานั้นต๎องเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญตาม
มาตรา 22 ที่กลําววําการจักการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และถือวําผู๎เรียนมี
ความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  ซึ่งได๎กําหนดวิธีการ
จัดการเรียนรู๎ไว๎ในมาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู๎ ให๎สถานศึกษาและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องดําเนินการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2542)  

ในการจัดเนื้อหาเน๎นการฝึกทักษะ กระบวนการคิด จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนไดเ๎รียนรู๎จากประสบการณ๑จริง ฝึกการปฏิบัติ ให๎
ทําได๎ คดิเป็น ทําเป็น รักการอําน และเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่องและการจัดการเรียนการสอนของผู๎สอนโดยผสมผสานสาระความรู๎
ด๎านตําง ๆ มีการปลูกฝ๓งคุณธรรมคํานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ไว๎ในทุกวิชาสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎สอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดล๎อม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และความรอบรู๎มาประยุกต๑ความรู๎มา
ใช๎ปูองกันและแก๎ป๓ญหาได๎ แตํในชํวงที่ผํานมาพบวํา ผู๎บริหารสํวนใหญํให๎ความสําคัญตํอการแสดงบทบาทในการจัดการเรียนการ
สอนคํอนข๎างน๎อย คือ ไมํสนใจที่จะศึกษาค๎นคว๎าสร๎างความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญ จึงทําให๎ขาดความรู๎ ความเข๎าใจไมํอาจให๎การสํงเสริมและสนับสนุนการจักการเรียนการสอนได๎เต็มที่ ไมํสํงเสริม
การพัฒนาความรู๎ ความเข๎าใจ ไมํอาจให๎การสํงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได๎เต็มที่ ไมํสํงเสริมการพัฒนาความรู๎ 
ความสารถของครู ไมํสามารถให๎คําปรึกษาแนะนําหรือสนับสนุนทรัพยากรที่ทําให๎สามารถจัดการเรียนการสอนได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ (วรนุช ปิณฑวนิช, 2543) อีกทั้งไมํสนับสนุนและไมํให๎กําลังใจ  กํอให๎เกิดความว๎าเหวํ ไมํแนํใจ ในที่สุดก็กลับไปใช๎วิธี
สอนแบบเดิม ๆ ที่ตนเองคุ๎นเคย ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาของโครงการวิจัยและพัฒนา “รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ ที่มุํง
ประโยชน๑ของผู๎เรียนเป็นสําคัญ” ที่คณะผู๎วิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑จัดทําเสนอตํอคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู๎ที่
พบวํา ผู๎บริหารโรงเรียนบางโรงเรียนที่เป็นกลุํมตัวอยําง ยังขาดความรู๎ความเข๎าใจในเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู๎เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ” พฤติกรรมของผู๎บริหารโรงเรียนที่ไมํเห็นความสําคัญของการจัดการเรียน
การสอน ไมํรู๎ไมํเข๎าใจแนวทางการจัดการเรียนการสอน ไมํเอาใจใสํ ไมํให๎การสํงเสริม ในท่ีสุดการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นสําคัญก็จะล๎มเหลว จากป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวําผู๎บริหารโรงเรียนในฐานะผู๎นําในการพัฒนาได๎ตระหนัก 
และให๎ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และให๎การสํงเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของโรงเรียนที่อยูํในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
มากน๎อยเพียงใด เพื่อเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการดําเนินการแก๎ป๓ญหาที่เกิดขึ้นใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครูให๎มีประสิทธิภาพ โดยมุํงเน๎นให๎ครูใช๎กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญ อันเป็น
ประโยชน๑ตํอการพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาให๎ดียิ่งขึ้นตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของผู๎บริหารโรงเรียนใน
เขตอําเภอชัยบาดาลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2: โรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยมุํงศึกษาการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของผู๎บริหารโรงเรียนในเขตอําเภอ
ชัยบาดาลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2: โรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
โดยสามารถแบํงได๎ 5 ด๎าน ได๎แกํ 
 1. การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย หมายถึง ครูสามารถเลือกกิจกรรมการสอนตําง ๆ ที่เหมาะสมกับผู๎เรียนโดยครู
บูรณาการเนื้อหาในสาระการเรยีนรูใ๎ห๎เหมาะสมและสอดคล๎องกับหลักสูตรมีการจัดปูายนิเทศท่ีเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน การสอนนอก
ห๎องเรียน นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช๎กระบวนการกลุํม โดยนักเรียนมีสํวนรํวมด๎วยวิธีการสังเกต 
มีการวัดผลและประเมนิผลโดยการสัมภาษณ๑ การบันทึกพฤติกรรมจากข๎อมูลแฟูมสะสมงาน ประเมินโดยเกณฑ๑ที่ชัดเจนดําเนินการ
อยํางตํอเนื่องโดยและการจัดเก็บข๎อมูลและการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูให๎มี
ความหลากหลาย 
 2. การนําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ หมายถึง การนําความรู๎ภูมิป๓ญญาในท๎องถิ่นมาจัดทํา
หลักสูตรมีการนําวัสดุในท๎องถิ่นมาเป็นสื่อการเรียนการสอน การใช๎แหลํงการเรียนรู๎ในชุมชน และนําป๓ญหาของชุมชนมาใช๎ในการ
เรียนการสอน โดยการเชิญวิทยากรในท๎องถิ่นมาให๎ความรู๎โดยผู๎ปกครองจะมีสํวนรํวม การนําเทคโนโลยี เชํน วิทยุเทป/ซีดี และ
คอมพิวเตอร๑ที่เหมาะสมทันสมัยมาประยุกต๑ใช๎ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการศึกษาหาความรู๎ตําง ๆ เพื่อเป็น
ประโยชน๑ในการพัฒนาผู๎เรียน 
 3. การให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิดและศึกษาหาความรู๎ด๎วยตนเอง หมายถึง ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สํงเสริมกระตุ๎นให๎
ผู๎เรียนฝึกคิดแยกแยะ คิดเช่ือมโยงความรู๎กับประสบการณ๑สรุปเป็นความรู๎ได๎ด๎วยตนเอง หรือจัดทํารายงานขําว มีการจัดทําโครงงาน 
คิดอยํางมีขั้นตอน มีอิสระในการคิดสิ่งที่แปลกใหมํที่มีคุณคํา รู๎จักคิดเป็นกลุํม ตัดสินใจอยํางสมเหตุผล และการกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนรู๎จัก
หาความรู๎ได๎ด๎วยตนเองโดยให๎มีการสํงเสริมรักการอําน ฝึกฝนค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเองเพื่อจัดทํารายงานหือจัดทํารายงานขําว 
จัดทําโรงงานครูจัดสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎โดยการจัดตั้งศูนย๑การเรียน จัดหาสื่อ อุปกรณ๑ การจัดทําโครงงานเป็นกลุํม มีการ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู๎ รับฟ๓งความคิดเห็นจากเพื่อน ครู และผู๎มีประสบการณ๑ตรงจัดให๎มีการไปทัศนศึกษานอกสถานที่    
 4. การสํงเสริมประชาธิปไตยและคุณธรรมจริยธรรม หมายถึง การสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในกิจกรรมสร๎างเสริม
ความสัมพันธ๑ภาพอันดีตํอกันรู๎จักรับผิดชอบในงานที่ได๎รับมอบหมายรู๎จักการเป็นผู๎นําและผู๎ตามการสนับสนุนกิจกรรมของสภา
นักเรียน สร๎างความเช่ือมั่นในตนเอง นักเรียนรู๎จักใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน๑มีการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนมีความรับผิดชอบด๎าน
รักษาความสะอาด อนุรักษ๑สิ่งแวดล๎อมกิจกรรมที่สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การบันทึกทําความดีของนักเรียน การรํวมกิจกรรมใน
วันสําคัญตําง ๆ ปฏิบัติตนตามศาสนาท่ีตนนับถือ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย 
 5. การพัฒนาสุนทรียภาพด๎านดนตรี ศิลปะและกีฬา หมายถึง ครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให๎ผู๎เรียนผู๎เรียนได๎
ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ตนถัดการบูรณาการดนตรี ศิลปะ และชมรมกีฬา มีการตั้งชมรม จัดสถานที่และอุปกรณ๑ให๎นักเรียนได๎มีการ
ฝึกฝนตนเอง การให๎นักเรียนสํงผลงานเข๎าประกวดตามโอกาสตําง ๆ มีการยกยํองชมเชยนักเรียนที่ประสบความสาํเรจ็ในด๎านตําง ๆ 
ตลอดจนการสํงเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรมไทย 
 สรุปได๎วํา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเ๎รยีนเป็นสาํคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติด๎วยตนเอง 
แลกเปลี่ยน เรียนรู๎จากกลุํม มุํงกระบวนการคิด มีสํวนรํวมใช๎หลักประชาธิปไตยให๎ประโยชน๑สูงสุดแกํผู๎เรียน ผู๎เรียนได๎พัฒนาเต็ม
ศักยภาพมีโอกาสสร๎างความรู๎ด๎วยตนเอง ผู๎เรียนมีทักษะแสวงหาการเรียนรู๎ที่หลากหลายสามารถนําความรู๎ไปใช๎ในชีวิตจริงได๎ จาก
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปกรอบแนวคิดได๎ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม
กับประชากร คือ ข๎าราชการครูโรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  จํานวน 
10 ราย เป็นกลุํมตัวซึ่งทําการคัดเลือกโดยใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบไมํใช๎ความนําจะเป็น (Nonprobability Sampling) การสุํม
เลือกกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากข๎อมูลในการให๎ข๎อมูลมีความสําคัญและสมัคร
ใจในการให๎ข๎อมูลของงานวิจัย โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการแบบตัวเลือก (Checklist) แบํงออกได๎เป็น 2 ตอน ได๎แกํ ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยเป็น
แบบสอบถามแบบให๎เลือกเพียงคําตอบเดียว โดยเป็นแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Check List) ได๎แกํ เพศ และประสบการณ๑
ทํางาน และตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญอยํางมีสํวนรํวมของผู๎บริหาร
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2: โรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
แบบสอบถามแบบมาตราสํวน เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ประกอบด๎วย 1. 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย 2. การนําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ 3. การให๎ผู๎เรียนรู๎จัก
คิดและศึกษาหาความรู๎ด๎วยตนเอง 4. การสํงเสริมประชาธิปไตยและคุณธรรมจริยธรรม และ 5. การพัฒนาสุนทรียภาพ ด๎านดนตรี 
ศิลปะ และกีฬา ซึ่งใช๎แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale) 5 ระดับ คือ ระดับการบริหารวิชาการอยํางมีสํวนรํวม อยูํใน
ระดับมากท่ีสุด ระดับคะแนน 5 จนไปถึงระดับการบริหารวิชาการอยํางมีสํวนรํวม อยูํในระดับน๎อยที่สุด ระดับคะแนน 1 และแปล
ความตามหลักการแบํงอันตรภาคช้ัน (Class Interval) ดังนี้คําเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แสดงวําโดยใช๎แบบมาตราสํวนประมาณคํา 
(Rating scale) 5 ระดับ คือ มีการปฏิบัติกิจกรรมอยูํในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 5 จนไปถึงมีการปฏิบัติกิจกรรมอยูํในระดับ
น๎อยที่สุด ระดับคะแนน 1 และแปลความตามหลักการแบํงอันตรภาคช้ัน (Class Interval) ดังนี้คําเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แสดงวํามี
การปฏิบัติกิจกรรมอยูํในระดับมากที่สุด จนไปถึงคําเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แสดงวํามีการปฏิบัติกิจกรรมอยูํในระดับน๎อยที่สุด โดย
เกณฑ๑สัมประสิทธิ์ แอลฟา (alpha coefficient) มีคําไมํต่ํากวํา 0.70 ขึ้นไป ซึ่งการทดสอบหาคําความเที่ยงตรง (Validity) และ
การทดสอบหาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลของคําสัมประสิทธ์ิอัลฟาท่ีได๎มีคําเทํากับ 0.78  
 
ผลการวิจัย 
 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามการวิจัยนี้ จํานวน 10 คน พบวํา ผู๎เพศหญิง จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.00 มี
ประสบการณ๑ในการทํางานต่ํากวํา 5 ปี จํานวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.00 
 การสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของผู๎บริหารโรงเรียนในเขตอําเภอชัยบาดาลสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2: โรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบวํา ระดับการ
ให๎ความสําคัญตํอการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของผู๎บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1.  การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
2. การนําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎   
3. การให๎ผู๎เรยีนรู๎จักคดิและศึกษาหาความรูด๎๎วยตนเอง   
4. การสํงเสริมประชาธิปไตยและคุณธรรมจริยธรรม 
5. การพัฒนาสุนทรียภาพ ด๎านดนตรี ศิลปะ และกีฬา 
 

 
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. ประสบการณ๑ในทํางาน 
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การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2: โรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยรวม พบวํา การบริหารงาน
วิชาการอยํางมีสํวนรํวมในสถานศึกษาให๎ความสําคัญในระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 3.99 เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ด๎านการ
สํงเสริมประชาธิปไตยและคุณธรรมจริยธรรม ด๎านการพัฒนาสุนทรียภาพ ด๎านดนตรี ศิลปะ และกีฬา และด๎านการนําภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ คําเฉลี่ย 4.13, 4.06, 4.03 ตามลําดับ แสดงได๎ดังตารางที่ 1 ซึ่งรายละเอียดในแตํด๎านดังน้ี 
 1. ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายให๎ความสําคัญในระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณา
รายข๎อพบวํา ด๎านมีการจัดปูายนิเทศที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอน ด๎านครูปรับเปลี่ยนวิธีการสอนโดยมีการบูรณาการให๎เหมาะสมกับ
เนื้อหา และด๎านมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห๎องเรียน การสอนโดยใช๎กระบวนการกลุํม คําเฉลี่ย 4.60 , 4.50, 4.10 
ตามลําดับ 
 2. ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ และแหลํงเรียนรู๎ ให๎ความสําคัญในระดับมาก คําเฉลี่ย 4.03 เมื่อพิจารณารายข๎อ
พบวํา ด๎านการเชิญผู๎เชี่ยวชาญในท๎องถิ่นมาเป็นวิทยากร การนําวิทยุเทป/วีดีมาใช๎ในกิจกรรมการเรียนการสอน ด๎านการใช๎แหลํง
การเรียนรู๎ในชุมชนในการเรียนการสอนและด๎านการนําวัสดุในท๎องถิ่นมาเป็นสื่อการเรียนการสอน คําเฉลี่ย 4.60, 4.50 ตามลําดับ 
 3. ด๎านการให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิด และศึกษาหาความรู๎ด๎วยตนเอง ให๎ความสําคัญในระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 3.79 เมื่อ
พิจารณารายข๎อพบวํา ด๎านการให๎นักเรียนจัดทํารายงานขําว ด๎านการให๎นักเรียนได๎ค๎นคว๎าเพื่อจัดทํารายงาน และด๎านการให๎
นักเรียนมีโอกาสเสนอแนวคิดอยํางอิสระ คําเฉลี่ย 4.60, 4.50, 3.70 ตามลําดับ   
 4. ด๎านการสํงเสริมประชาธิปไตยและคุณธรรมจริยธรรม ให๎ความสําคัญในระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 4.13 เมื่อ
พิจารณารายข๎อพบวํา ด๎านการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนปฏิบัติตนตามศาสนาที่ตนนับถือ ด๎านการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนรับผิดชอบ
ดา๎นสิ่งแวดล๎อม และด๎านการจัดกิจกรรมให๎นักเรียนเป็นผู๎นําและผู๎ตามที่ดี คําเฉลี่ย 4.90, 4.60, 4.50 ตามลําดับ 
 5. ด๎านการพัฒนาสุนทรียภาพด๎านดนตรี ศิลปะ และกีฬาให๎ความสําคัญในระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 4.06 เมื่อ
พิจารณารายข๎อพบวํา ด๎านการบูรณาการด๎านดนตรีในการเรียนการสอนสาระตําง ๆ ด๎านการบูรณาการด๎านศิลปะในการเรียนการ
สอนสาระตําง ๆ ด๎านจัดสถานท่ีและอุปกรณ๑เพื่อให๎นักเรียนได๎ฝกึฝนตนเอง และด๎านสํงเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม
ไทย คําเฉลี่ย 4.60, 4.50, 4.30 ตามลําดับ   
 
ตารางที่ 1 แสดงคําเฉลี่ยระดับการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคญัของผู๎บรหิารสงักัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2: โรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

การบริหารงานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 3.95 0.24 ระดับคํอนข๎างมาก 
2. การนําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎   4.03 0.28 ระดับคํอนข๎างมาก 
3. การให๎ผู๎เรยีนรู๎จักคดิและศึกษาหาความรูด๎๎วยตนเอง   3.79 0.24 ระดับคํอนข๎างมาก 
4. การสํงเสริมประชาธิปไตยและคุณธรรมจริยธรรม 4.13 0.08 ระดับคํอนข๎างมาก 
5. การพัฒนาสุนทรียภาพ ด๎านดนตรี ศิลปะ และกีฬา 4.06 0.21 ระดับคํอนข๎างมาก 

รวม 3.99 0.19 ระดับค่อนข้างมาก 
 
 การทดสอบสมมติฐาน พบวํา ลักษณะสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถามที่แตกตํางกันทางด๎าน ประสบการณ๑ในการ
ทํางาน มีระดับคําเฉลี่ยเกี่ยวกับการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของผู๎บริหารโรงเรียนในเขต
อําเภอชัยบาดาล สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2: โรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว อําเภอชัยบาดาล จังหวัด
ลพบุรี ทีแ่ตกตํางกัน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สรุปผลสมมติฐานการวิจัย 

การส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ t Sig 

เพศ  5.27 0.06 
ประสบในการทํางาน 0.66 0.44 

*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของผู๎บริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2: โรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี มีประเด็นที่สามารถมาอภิปรายผลได๎ 2 ประเด็นดังนี ้
 1. การสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของผู๎บริหารโรงเรียนในเขตอําเภอชัยบาดาล
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2: โรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบวํา 
ระดับการให๎ความสําคัญตํอการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของผู๎บริหารสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2: โรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยรวม พบวํา การบริหารงาน
วิชาการอยํางมีสํวนรํวมในสถานศึกษาให๎ความสําคัญในระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 3.99 เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ (2542) คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการพัฒนาโรงเรียนให๎ได๎
มาตรฐาน โดยกําหนดแนวทางการตรวจสอบ ทบทวน แนวการประเมินมาตรฐานและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน 
การกําหนดขอบเขต แนวการประเมินมาตรฐานและตัวบํงช้ี ท้ังหมด 27 มาตรฐาน 91 ตัวบํงช้ี สถาบันสํงเสริมการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาแหํงชาติ (2545) แตํเนื่องจากความเคยชินรวมทั้งทัศนคติของครูผู๎สอนยังคุ๎นเคยเกี่ยวกับการเรียนการสอน
จัดกิจกรรมแบบเดิมอยูํ การปรับตัวและกระบวนการสอนต๎องใช๎เวลาพอสมควร และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ และยัง
สอดคล๎องกับงานวิจัย Anek Norasan, Sumran Gumjudpai and Potchaman Chamnankit, (2016) ที่ได๎กลําววํา ความรู๎ 
ความเข๎าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู๎เพียงขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ยังไมํเข๎าใจในทุกขั้นตอนของการกระบวนการจัดการ
ความรู๎อยํางละเอียด จึงใช๎เฉพาะการประชุมในการจัดการความรู๎ภายในวิทยาลัยและสภาพการจัดการเรียนการสอนของครู มีความ
ต๎องการพัฒนาความสามารถด๎านการจัดการเรียน การสอนในระดับมาก 2) รูปแบบการจัดการความรู๎ที่พัฒนาขึ้นมีองค๑ประกอบ 5 
ประการ คือ (1) หลักการ (2) จุดมุํงหมาย (3) เนื้อหา (4) กระบวนการ และ (5) การวัดและประเมินผล 
 2. ลักษณะสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถามที่แตกตํางกันทางด๎าน เพศ มีระดับคําเฉลี่ยเกี่ยวกับการสํงเสริมการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของผู๎บริหารโรงเรียนในเขตอําเภอชัยบาดาลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรีเขต 2: โรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ที่แตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดการรับรู๎
ความสามารถตนเอง (Self-efficacy) ที่กลําววํา การที่บุคคลมีความเช่ือมั่น ตํอความสามารถของตนเองที่มีอยูํยํอมกระทํา
พฤติกรรมอยํางใดอยํางหนึ่งให๎สําเร็จตามที่ได๎ตั้งเปูาหมายไว๎ (Bandura, Cioffi, Taylor & Brouillard, 1988) และแนวคิดการ
กํากับตนเอง (Self-regulation) ซึ่งเป็นกระบวนการที่บุคคลใช๎ในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง เพื่อนําไปสูํผลตามที่คาดหวัง
หรือบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว๎ (Bandura, 1986) และยังสอดคล๎องกับงานวิจัย Anek Norasan, Sumran Gumjudpai and 
Potchaman Chamnankit (2016) ที่ได๎กลําววํา ครูมีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ การวัดและ
ประเมินผลที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ และการวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียนหลังการพัฒนาสงูกวํากํอนการพัฒนาโดยมีวิธีการดําเนินการที่
แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และครูมีการรับรู๎ความสามารถตนเองและการกํากับตนเอง หลังการพัฒนาสูง
กวํากํอนการพัฒนาที่แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และยังสอดคล๎งอกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ที่วําการจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่
สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎
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อยํางมีความสุข และมาตรา 39 ระบุไว๎วํา ให๎กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด๎านวิชาการ 
งบประมาณบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปสูํคณะกรรมการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาให๎มากที่สุดและด๎วยเจตนารมณ๑ที่จะให๎สถานศึกษาดําเนินการได๎โดยอิสระ คลํองตัว รวดเร็วสอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท๎องถิ่นและการมีสํวนรํวมจากผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาทุกฝุาย ซึ่งเป็นป๓จจัยสําคัญทาให๎
สถานศึกษามีความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ตลอดจนการวัดผลประเมินผลรวมทั้ง
ป๓จจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพผูเ๎รียน ชุมชน ท๎องถิ่นได๎อยํางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรให๎มีการศึกษาการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของผู๎บริหารโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดอื่น ๆ เพื่อนําผลการศึกษามาเปรียบเทียบกัน ด๎วยวิธีการเก็บข๎อมูลเชิงคุณภาพ
หรือมีการศึกษาป๓ญหาและอุปสรรคการศึกษาการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของผู๎บริหาร
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีมีบริบทใกล๎เคียงกัน 
 การพัฒนาการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของผู๎บริหารโรงเรียนในเขตอําเภอชัย
บาดาลสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2: โรงเรียนบ๎านซับเค๎าแมว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ควร
มุํงเน๎นดังนี ้
 1. ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายนั้นทางโรงเรียนหรือหนํวยงานต๎นสังกัดควรจัดให๎มีการอบรม
เทคนิคการให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญ การบูรณาการเนื้อหาสาระตําง ๆ การ
ประเมินท่ีหลากหลาย 
 2. ด๎านภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช๎ หนํวยงานต๎นสังกัด ผู๎บริหารควรวางแผนการจัดสรรด๎าน
งบประมาณให๎โรงเรียนมีการสํารวจภูมิป๓ญญาของแตํละท๎องถิ่นและจัดทําแหลํงการเรียนรู๎ในแตํละท๎องถิ่น และคําตอบแทนให๎แกํ
วิทยากรหรือผู๎เช่ียวชาญด๎านตําง ๆ  นอกจากนี้ควรมีแผนโครงการตํอเนื่อง เพื่อให๎การสํงเสริมแกํผู๎ปกครอง องค๑กรท๎องถิ่น หรือ
หนํวยงานตําง ๆ ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษามากขึ้น เชํน การจัดให๎มีการประชุมผู๎ปกครองให๎มากขึ้นเพื่อเป็นการสร๎าง
ปฏิสัมพันธ๑ระหวํางครู นักเรียน และผู๎ปกครอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 
 3. ด๎านการให๎ผู๎เรียนรู๎จักคิดและศึกษาหาความรูด๎๎วยตนเอง ควรมีการจัดการประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด ผู๎บริหารสถานศึกษาควรจัดให๎มีการสํงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญของผู๎บริหารโรงเรียนอยํางจริงจัง มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการเรียนรู๎นอกสถานท่ี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาการบริหารงานวิชาการอยํางมีสํวนรํวมในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 โรงเรียนบ๎านเขาตะแคง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ขอบเขตการบริหารงานวิชาการอยําง
มีสํวนรํวม 6 ด๎าน ได๎แกํ 1.) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2.) การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ และแหลํงเรียนรู๎ 3.) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสื่อ เทคโนโลยีการศึกษา 4.) การวัดผล ประเมินผลการเรียน และเทียบโอนผลการเรียน 5.) การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 6.) การสํงเสริมความรู๎ ความรํวมมือ สนับสนุนด๎าน วิชาการแกํ ชุมชน องค๑กร 
หนํวยงาน สถานศึกษาอื่น ๆ ซึ่งประชากรและกลุํมตัวอยํางของการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ข๎าราชการครูที่ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ๎านเขา
ตะแคง จํานวน 10 ราย เป็นกลุํมตัวซึ่งทําการคัดเลือกโดยใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบไมํใช๎ความนําจะเป็น (Nonprobability 
Sampling) การสุํมเลือกกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากข๎อมูลในการให๎ข๎อมูลมี
ความสําคัญและสมัครใจในการให๎ข๎อมูลของงานวิจัย ผลการวิจัย พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย เพศหญิง วุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาระดับสูงกวําระดับปริญญาตรี  จํานวนอยํางละ 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 มีประสบการณ๑
บริหาร/การทํางาน/หรือรับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนต่ํากวํา 10 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 70.00  การบริหารงาน
วิชาการอยํางมีสํวนรํวมในสถานศกึษาให๎ความสําคัญในระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 3.52 เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ด๎านการวัดผล ประเมินผลการเรียน และเทียบโอนผลการเรียน และ
ด๎านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคําเฉลี่ย 4.09, 4.05, 3.91 ตามลําดับ สํวนการทดสอบสมมติฐาน พบวํา 
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 โรงเรียนบ๎านเขาตะแคง อําเภอชัยบาดาล 
จังหวัดลพบุรี ข๎อมูลของผู๎ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการทํางาน มีการบริหารงานวิชาการที่แตกตํางกัน 
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Abstract 
 This research aims to study the academic affairs administration with the participation in the 
educational institutions under the Lopburi Primary Educational Service Area Office 2: Ban Khao Takhaeng 
School, Chai Badan District, Lopburi Province. The scope of the academic affairs administration with the 
participation consists of 6 aspects, which are: 1) School curriculum development. 2) Learning process and 
learning resources development. 3) Researching to develop the quality of the education, media, innovation, 
and educational technology. 4) Evaluation, grading, and transfer of grades. 5) Quality assurance systems 
development in the educational institutions. And 6) Promoting the knowledge, cooperation, academic 
support to the communities, organizations, agencies, and other educational institutions. The population and 
sample were 10 government teachers of Ban Khao Takhaeng School, which were selected by using the 
Nonprobability sampling method and randomly selected by using the Purposive sampling. As the information 
is important, therefore, voluntary in providing information on the research is necessary. The research results 
showed that the respondents were male/ female for 5 each or 50%, with a bachelor‖s degree graduated and 
higher. 7 respondents have experience in the administration/ work/ or academic responsibility in the schools 
less than 10 years, or 70%. The academic affairs administration with the participation was at a high level of 
importance with the average of 3.52. When considering each aspect, it was found that researching to develop 
the quality of the education, media, innovation, and educational technology aspect, evaluation, grading, and 
transfer of grades aspect, quality assurance systems development in the educational institution‖s aspect had 
the average of 4.09, 4.05, and 3.91, respectively. For the hypothesis testing, it was found that the academic 
affairs administration with the participation in the educational institutions under the Lopburi Primary 
Educational Service Area Office 2: Ban Khao Takhaeng School, Chai Badan District, Lopburi Province, when 
classified the information of the respondents by gender, age, and working experience, there were reflected 
the different academic administration. 
 
Keywords: Academic Affairs Administration, Participation, Educational Institution 
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย๑ให๎มีความเจริญงอกงาม ทั้งทางด๎านสติป๓ญญาความรู๎  คุณธรรมความดีงามใน
จิตใจมีความสามารถท่ีจะทํางานและคิดวิเคราะห๑ได๎อยํางถูกต๎องแยบคาย สามารถเรียนรู๎ แสวงหาความรู๎ตลอดจนใช๎ความรู๎อยําง
สร๎างสรรค๑ มีสุขภาพรํางกายและจิตใจที่สมบูรณ๑แข็งแรงประกอบอาชีพได๎  มีวิถีชิวิตกลมกลืนกับธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อมและ
สามารถปรับตัวได๎กับสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว (ภารดี  อนันต๑นาวี, 2551) ซึ่งสอดคล๎องกับอุดมการณ๑สําคัญของการ
จัดการศึกษา  คือการจัดให๎มีการศึกษาตลอดชีวิตและทําสังคมไทยให๎เป็นสังคมแหํงการเรียนรู๎ การศึกษาที่สร๎างคุณภาพชีวิตและ
สังคมบูรณาการอยํางสมดุลระหวํางป๓ญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เป็นการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยทั้งปวง  มุํงสร๎าง
พื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก  ปลูกฝ๓งความเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตํวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และพัฒนาความรู๎ความสามารถ เพื่อ
การทํางานที่มีคุณภาพ  โดยให๎สังคมทุกภาคสํวนมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาได๎ตรงความต๎องการของผู๎เรียน  และสามารถ
ตรวจสอบได๎อยํางมั่นใจวําการศึกษาเป็นกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเป็นป๓จจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยําง
ยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได๎และสามารถแขํงขันได๎ในระดับชาติ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.  2542  และแก๎ไข
เพิม่เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได๎ให๎คํานิยามคําวํา “การศึกษา” หมายถึง “กระบวนการเรียนรู๎เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคม  โดยการถํายทอดความรู๎ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร๎างสรรค๑จรรโลงความก๎าวหน๎าทางวิชาการ 
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การสร๎างองค๑ความรู๎อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล๎อม  สังคม การเรียนรู๎และป๓จจัยเกื้อหนุนให๎บุคคลเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอด
ชีวิต” และตาม พ.ร.บ. ฉบับดังกลําวมีการกําหนดหลักการจัดการเรียนรู๎มาตรา 8 การศึกษาให๎ยึดหลัก ดังนี้  1) เป็นการศึกษา
ตลอดชีวิต 2) ให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู๎ให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่อง และใน
หมวด 2 สิทธิและหน๎าที่การศึกษาในมาตรา 10 บัญญัติวําการจัดการศึกษาต๎องจัดให๎บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไมํน๎อยกวํา 12 ปี ที่รัฐต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย การศึกษาเป็นหนํวยงานหรือ
สถาบันทางสังคมที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต๎องการของสังคมในการจัดการศึกษา  การปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ประกอบด๎วยภารกิจ 4  ด๎าน ได๎แกํ  1) ด๎านบริหารงานวิชาการ 2) ด๎านบริหารงานบุคคล 3) ด๎านบริหารงบประมาณ 4) ด๎าน
บริหารงานทั่วไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  การบริหารงานวิชาการเป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยํางที่เกี่ยวข๎องกับ
การเรียนการสอน ตั้งแตํการกําหนดนโยบาย การวางแผนการปรับปรุงการสอน การประเมินการสอนเพื่อให๎เป็นไปตามจุดมุํงหมาย
ของหลักสูตรและจุดมุํงหมายของการศึกษา เพื่อให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํนักเรียนควบคูํดูแลเกี่ยวกับหลักสูตร อุปกรณ๑การเรียน
การสอน คูํมือการจัดช้ันเรียน การจัดการเรียนการสอนตารางเรียน การพัฒนาครูโดยการอบรมนิเทศการศึกษา การเผยแพรํ
วิชาการสูํชุมชน การวัดผลการเรียนและการประเมินมาตรฐานโรงเรียน เพื่อการปรับปรุงคุณภาพให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น
การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาจึงหมายถึง การบริหารงานท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นเปูาหมายสูงสุดของ
ภารกิจของสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการติดตาม
ควบคุมดูแลโรงเรียนในสังกัด จํานวน 50  โรงเรียน เด็กนักเรียนจํานวน 8,352 คน ข๎าราชการครูที่ปฏิบัติงานของโรงเรียนใน
อําเภอชัยบาดาล  สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน 515 คน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O –Net)  ในปีการศึกษา 2561 พบวํานักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาหลัก คือวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร๑  วิชาวิทยาศาสตร๑  วิชาภาษาอังกฤษ มีผล
คะแนนเฉลี่ยไมํถึงร๎อยละ 50 ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาพรวมอยูํในเกณฑ๑ที่ต๎องปรับปรุง ซึ่งสาเหตุป๓จจัยที่สํงผลการเรียนรู๎ของ
นักเรียน พบวํา การบริหารวิชาการเป็นป๓จจัยหลักที่มีอิทธิพลโดยตรงตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน (สํานักบริหารยุทธศาสตร๑และ
บูรณาการการศึกษาที่ 3, 2553) โดยโรงเรียนเป็นหนํวยงานทางการศึกษาที่สําคัญที่สุด การปฏิบัติงานของโรงเรียนนั้นต๎องจัดการ
เรียนการสอนให๎นักเรียนบรรลุเปูาหมายตามที่กําหนดไว๎ในหลักสูตร ทั้งด๎านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด๎านคุณลักษณะอันพึง
ประสงค๑ โดยมีป๓จจัยเป็นตัวท่ีสนับสนุนคือ การบริหารงาน ด๎านวิชาการ ด๎านบุคคล ด๎านงบประมาณ และด๎านการบริหารงานท่ัวไป 
รวมทั้งยังต๎องประสานงานให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารโรงเรียน โดยการแตํงตั้งให๎เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อให๎มีสํวนรํวมในการคิดวางแผน เตรียมการ กําหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจ เปูาประสงค๑ กําหนดนโยบาย และเปู าหมาย
รํวมกัน อันจะเกิดประโยชน๑ตํอการจัดการศึกษาในทุก ๆ ด๎านซึ่งถือเป็นการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ปกครองกับโรงเรียน ตาม
ภารกิจของโรงเรียนการบริหารงานโรงเรียนต๎องดําเนินการให๎มีคุณภาพ สร๎างความพึงพอใจให๎กับผู๎เรียนผู๎ปกครองและชุมชน 
เพื่อให๎เกิด ความรู๎สึกท่ีดี หรือทัศนคติที่พอใจของผู๎ปกครองนักเรียนท่ีเกิดขึ้นตํอการบริหารงาน ซึ่งจะสํงผลตํอการสํงบุตรหลานเข๎า
มาเรียน จากบริบทข๎างต๎น ผู๎ศึกษาในฐานะเป็นบุคลากรในโรงเรียนจึงมีความสนใจศึกษา การบริหารงานวิชาการอยํางมีสํวนรํวม
ของผู๎บริหาร ครู โรงเรียนบ๎านเขาตะแคง สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เพื่อประโยชน๑ในการนําข๎อมูลไป
ใช๎ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลประโยชน๑รวมทั้งสอดคล๎องกับผู๎เรียนเป็น
ลําดับตํอไป เพื่อให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎นําข๎อมูลที่ได๎จากการวิจัย เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในโรงเรียนบ๎านเขาตะแคง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2 เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให๎เกิดประโยชน๑ตํอการพัฒนาหนํวยงานให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 
โรงเรียนบ๎านเขาตะแคง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยมุํงศึกษาการบริหารงานวิชาการอยํางมีสํวนรํวมในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เขต 2 : โรงเรียนบ๎านเขาตะแคง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งสามารถอธิบายขอบเขตด๎านเนื้อหาของการวิจัยด๎านวิชาการ
อยํางมีสํวนรํวม 6 ด๎าน ได๎แกํ 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ และแหลํงเรียนรู๎ 
   3. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสื่อ เทคโนโลยีการศึกษา 
   4. การวัดผล ประเมินผลการเรียน และเทียบโอนผลการเรียน 
   5. การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 
   6. การสํงเสริมความรู๎ ความรํวมมือ สนับสนุนด๎านวิชาการแกํชุมชน องค๑กร หนํวยงาน สถานศึกษาอื่น ๆ 
 สรุปได๎วํา งานวิชาการแตํละงานซึ่งประกอบด๎วย ข้ันตอนการทํางานตั้งแตํการคิดวิเคราะห๑เนื้อหาของงานท่ีจะดําเนินการ
การวางแผนการทํางาน การควบคุมดูแลและการสํงเสริมให๎มีการดําเนินการตามแผนงาน หรือโครงการที่กําหนดการวิเคราะห๑
สรุปผลการทา งานเพื่อรายงานและการนําผลการประเมินไปใช๎แก๎ไข ปรับปรุงและพัฒนางานตํอไปนั้น ล๎วนแตํต๎องใช๎ความรู๎ 
ความสามารถ และความเอาใจใสํในงานที่รับผิดชอบของครูแตํละคนที่ทา งานรํวมกันในทีมงานแตํละชุด งานเหลํานี้ดูเสมือนเป็น
งานเสริมภาระงานประจา ที่เป็นงานหลักของครู คือ งานการจัดการเรียนการสอน แตํหากพิจารณาให๎ลึกซึ้งด๎วยจิตวิญญาณของ
ความเป็นครูแล๎วจะเห็นวําการจะเป็นครูที่ดี มีศักยภาพสูง เป็นที่เคารพนับถือและศรัทธาของผู๎เรียนผู๎ปกครอง เพื่อนครู และผู๎ที่
เกี่ยวข๎องอื่น ๆ ได๎นั้นครูทุกคนจะต๎องมีสํวนเกี่ยวข๎องในงานทุกงานที่กลําวแล๎วข๎างต๎น และมิใชํเป็นการเกี่ยวข๎องแตํเพียงผิวเผิน 
หากเป็นการมีสํวนเกี่ยวข๎องที่ต๎องการความรักในวิชาชีพครูเป็นพื้นฐาน และการมีความมุํงมั่นท่ีจะพัฒนาตนเอง เพื่อความก๎าว:ทาง
วิชาชีพครูของตนเองประกอบกันไปด๎วย และโดยภาระงานของผู๎บริหารสถานศึกษา คือ การจัดสถานศึกษาให๎มีสิ่งแวดล๎อม 
บรรยากาศทีส่มบูรณ๑ด๎วยแหลํงเรียนรู๎ เพื่อให๎ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
 โดยการมีสํวนรํวม หมายถึง  การเปิดโอกาสให๎บุคคลหรือกลุํมบุคคล ทั้งบุคคลที่อยูํภายในองค๑กรและบุคคลภายนอก
องค๑กร ซึ่งเป็นผู๎ที่มีแล๎วเสร็จกิจกรรมนั้น ๆ โดยเริ่มตั้งแตํการรํวมคิดและวางแผน รํวมดําเนินงานรํวมรับประโยชน๑และรํวมในการ
ติดตามประเมินผลนอกจากนี้การมีสํวนรํวมยังชํวยสร๎างความสามัคคีให๎เกิดขึ้นภายในกลุํมหรือองค๑กรซึ่งนําไปสูํเปูาหมายอยํางมี
ประสิทธิภาพเพราะการมีสํวนรํวมจะเป็นการเปิดโอกาสให๎ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด๎านการให๎และ
รับรู๎ข๎อมูลขําวสาร การให๎ความคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะ การรํวมตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดทําแผนงาน 
โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบตํอคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล๎อม การวางแผนพัฒนา การจัดการสิ่งแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติ การติดตาม และประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข๎องสามารถสรุปกรอบแนวคิดได๎ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน 
1. การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา   
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ และแหลํงเรียนรู๎   
3. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สื่อ  นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีการศึกษา  
4. การวัดผล  ประเมินผลการเรียน และเทียบโอนผลการเรียน  
5. การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา   
6. การสํงเสริมความรู๎  ความรํวมมือ  สนับสนุนด๎านวิชาการแกํ 
ชุมชน องค๑กร หนํวยงาน สถานศึกษาอื่น ๆ 

 
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. วุฒิการศึกษา 
3 . ประสบการณ๑ทํางาน 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม
กับประชากร คือ ข๎าราชการครูในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 : โรงเรียนบ๎านเขาตะแคง 
อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จํานวน 10 ราย เป็นกลุํมตัวซึ่งทําการคัดเลือกโดยใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบไมํใช๎ความนําจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) การสุํมเลือกกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากข๎อมูล
ในการให๎ข๎อมูลมีความสําคัญและสมัครใจในการให๎ข๎อมูลของงานวิจัย โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเป็นลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการแบบตัวเลือก (Checklist) แบํงออกได๎เป็น 2 ตอน ได๎แกํ ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม โดยเป็นแบบสอบถามแบบให๎เลือกเพียงคําตอบเดียว โดยเป็นแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Check List) ได๎แกํ 
เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑ทํางาน และตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการบริหารงานวิชาการของ
เป็นสําคัญ แบบสอบถามแบบมาตราสํวน เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
ประกอบด๎วย 1. การพัฒนาหลักสูตรในสถานศึกษา 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 3. การพัฒนาและใช๎สื่อเทคโ นโลยีทาง
การศึกษา 4. การสํงเสริมชุมชนให๎มีความเข็มแข็งทางวิชาการ 5. การพัฒนาสํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎ และ 6. การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งใช๎แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale) 5 ระดับ คือ ระดับการบริหาร
วิชาการอยํางมีสํวนรํวม อยูใํนระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 5 จนไปถึงระดับการบริหารวิชาการอยํางมีสํวนรํวม อยูํในระดับน๎อย
ที่สุด ระดับคะแนน 1 และแปลความตามหลักการแบํงอันตรภาคช้ัน (Class Interval) ดังนี้คําเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แสดงวําโดยใช๎
แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale) 5 ระดับ คือ มีการปฏิบัติอยูํในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 5 จนไปถึงมีการปฏิบัติ
อยูํในระดับน๎อยท่ีสุด ระดับคะแนน 1 และแปลความตามหลักการแบํงอันตรภาคช้ัน (Class Interval) ดังนี้คําเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
แสดงวํามีการปฏิบัติอยูํในระดับมากที่สุด จนไปถึงคําเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แสดงวํามีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด โดยเกณฑ๑
สัมประสิทธิ์ แอลฟา (alpha coefficient) มีคําไมํต่ํากวํา 0.70 ขึ้นไป ซึ่งการทดสอบหาคําความเที่ยงตรง (Validity) และการ
ทดสอบหาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลของคําสัมประสิทธ์ิอัลฟาท่ีได๎มีคําเทํากับ 0.83  
 
ผลการวิจัย 
 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามการวิจัยนี้ จํานวน 10 คน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จํานวน 5 คน คิด
เป็นร๎อยละ 50.00 และเพศหญิง จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 
50.00 และวุฒิการศึกษาระดับสูงกวําระดับปริญญาตรี จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00 และมีประสบการณ๑บริหาร/การ
ทํางาน/หรือรับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนต่ํากวํา  10  ปี จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 70.00 และมีประสบการณ๑บริหาร/
การทํางาน/หรือรับผิดชอบงานวิชาการของโรงเรียนเกินกวํา  10  ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.00 
 การบริหารงานวิชาการอยํางมีสํวนรํวมในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 : โรงเรียน
บ๎านเขาตะแคง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีโดยรวม พบวํา การบริหารงานวิชาการอยํางมีสํวนรํวมในสถานศึกษาให๎ความสําคัญ
ในระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 3.52 เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา ด๎านการวัดผล ประเมินผลการเรียน และเทียบโอนผลการเรียน และด๎านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาคําเฉลี่ย 4.09, 4.05, 3.91 ตามลําดับ โดยในแตํด๎านดังน้ี 
 1. ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รายด๎านพบวํา ด๎านมีสํวนรํวมในการสํงเสริมให๎มีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการ ด๎านมีสํวนรํวมในการรํวมปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร และด๎านมีสํวนรํวมในการสํงเสริมการเรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑จริงและการปฏิบัติจริง คําเฉลี่ย 4.50, 4.30, 4.10 ตามลําดับ 
 2. ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ รายด๎านพบวํา ด๎านมีสํวนรํวมในการประชุมรํวมกับคณะกรรมการและผู๎เกี่ยวข๎องใน
ด๎านวิชาการ ด๎านมีสํวนรํวมในการศึกษา วิเคราะห๑ เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาช้ันพ้ืนฐานท้ัง 8 กลุํมสาระการเรียนรู๎และ
หลักสูตรท๎องถิ่น และด๎านมีสํวนรํวมในการได๎รับการแตํงตั้งเป็นคณะทํางานรับผิดชอบรํวมกัน คําเฉลี่ย 4.40, 4.30, 4.00 ตามลําดับ 
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 3. ด๎านการพัฒนาและใช๎สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา รายด๎านพบวํา ด๎านมีสํวนรํวมในการประสานความรํวมมือจากทุก
ฝุาย ในการปฏิบัติงาน สร๎างความรักและให๎ทุกฝุายรํวมปฏิบัตงิานในการผลติและจัดหาสื่อในชุมชนและนวัตกรรมการเรียนรู๎ ด๎านมี
สํวนรํวมในการจัดให๎ความรู๎ เสริมสร๎างความคิด และเทคนิค ทักษะทางวิชาการ และด๎านมีสํวนรํวมในการสํารวจความต๎องการ 
การสนับสนุนงานวิชาการจากชุมชน คําเฉลี่ย 4.50, 4.40, 4.30 ตามลําดับ   
 4. ด๎านการวัดผล ประเมินผลการเรียน และเทียบโอนผลการเรียน พบวํา รายด๎านพบวํา ด๎านการมีสํวนรํวมในการสํารวจความ
ต๎องการ การสนับสนุนงานวิชาการจากชุมชน ด๎านมีสํวนรํวมในการศึกษา วิเคราะห๑ ความจําเป็นด๎านสื่อเทคโนโลยี เพื่อการจัดการเรียน
การสอน และด๎านมีสํวนรํวมในการวางแผนการดําเนินงานพัฒนาการสํงเสริมทางวิชาการ คําเฉลี่ย 4.60, 4.50, 4.30 ตามลําดับ 
 5. ด๎านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา รายด๎านพบวํา ด๎านมีสํวนรํวมในการ
สนับสนุนให๎ครูใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษาโดยครอบคลุมภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ด๎านมีสํวนรํวมในการจัดตั้ง พัฒนาแหลํง
เรียนรู๎ให๎เกิดองค๑ความรู๎แกํผู๎เรียน และมีสํวนรํวมในการสํงเสริมการมีสํวนรํวมในการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎เพื่อใช๎เป็นองค๑ประกอบ
การจัดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพด๎านมีสํวนรํวมการพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศภายในของงานวิชาการและการเรียนรู๎ของ
สถานศึกษา คําเฉลี่ย 4.60, 4.50, 4.50 ตามลําดับ 
 6. ด๎านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา พบวํา รายด๎านพบวํา ด๎านมีสํวนรํวมในการ
ดําเนินการนิเทศงานวิชาการ แผนการเรียนรู๎ในรูปแบบที่หลากหลายตามปฏิทินการนิเทศ ด๎านมีสํวนรํวมในการรํวมวางแผนและจัดระบบ
การนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนทั้งในสํวนผู๎บริหาร คณะครู และชุมชนที่ชัดเจน และด๎านมีสํวนรํวมการพัฒนาระบบและ
กระบวนการนิเทศภายในของงานวิชาการและการเรียนรู๎ของสถานศึกษา คําเฉลี่ย 3.70, 3.50, 3.50 ตามลําดับ แสดงได๎ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงคําเฉลี่ยระดับการให๎ความสําคัญตํอการบริหารงานวิชาการอยํางมีสํวนรํวมในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 : โรงเรียนบ๎านเขาตะแคง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 

การบริหารงานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมในสถานศึกษา ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา   2.88 0.29 ระดับมาก 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ และแหลํงเรียนรู๎   2.69 0.28 ระดับมาก 
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สื่อ   นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีการศึกษา  

4.09 0.20 ระดับคํอนข๎างมาก 

4. การวัดผล ประเมินผลการเรียน และเทียบโอนผลการเรียน  4.05 0.15 ระดับคํอนข๎างมาก 
5. การพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา   3.91 0.26 ระดับคํอนข๎างมาก 
6. การสํงเสริมความรู๎ ความรํวมมอื สนับสนุนด๎านวิชาการแกํ 
ชุมชน องค๑กร หนํวยงาน สถานศึกษาอื่น ๆ 

3.53 0.28 ระดับคํอนข๎างมาก 

รวม 3.52 0.13 ระดับค่อนข้างมาก 
  

การทดสอบสมมติฐาน พบวํา การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 
2 โรงเรียนบ๎านเขาตะแคง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ข๎อมูลของผู๎ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการทํางาน 
มีการบริหารงานวิชาการแตกตํางกัน ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 สรุปผลสมมติฐานการวิจัย 
การบริหารงานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมในสถานศกึษา t Sig 

เพศ  1.04 0.34 
อายุ  0.69 0.43 
ประสบการทํางาน 0.42 0.54 

*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การบริหารงานวิชาการอยํางมีสํวนรํวมในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 : โรงเรียน
บ๎านเขาตะแคง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  พบวํา ระดับการบริหารงานวิชาการอยํางมีสํวนรํวมในสถานศึกษา สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 : โรงเรียนบ๎านเขาตะแคง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีโดยรวม พบวํา การบริหารงาน
วิชาการอยํางมีสํวนรํวมในสถานศึกษาให๎ความสําคัญในระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 3.52 เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านการวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ด๎านการวัดผล ประเมินผลการเรียน และเทียบโอนผลการ
เรียน และด๎านการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาคําเฉลี่ย 4.09, 4.05, 3.91 ตามลําดับ โดยสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ ธีรพงษ๑ สําเร (2554) ได๎ทําการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารหารสถานศึกษาในกลุํม
โรงเรียนมิตรภาพสา นกังานเขตพื้นนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ผลการวิจัยพบวํา ระะดับประสิทธิผลการบริหารงาน
วิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาในกลุํมโรงเรียนมิตรภาพตามความคิดเห็นของครูผู๎สอนโดยภาพรวมอยูํในนระดับมาก  และยัง
สอดคล๎องกับ มนูญ รํมแก๎ว (2553) ได๎ทําการวิจัยเรื่องสภาพและป๓ญหาการบริหารสถานศึกษาข๎นั พื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลของ 
ผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด ป๓ตตานีผลการวิจัยพบวํา ระดับ  สภาพการดําเนินงานการบริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก และ Wong-anutraroj, Preeyaphon, (2010) ได๎ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของครูตํอ
การปฏิบัติิงานของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็น นิติบุคคลสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาป๓ตตานีผลการวิจัยพบวํา ความ
คิดเห็นของครูตํอการปฏิบัติงานของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาป๓ต ตานี โดย
ภาพรวมอยูใิ นระดับดีและสอดคลอ๎งกกับ อวิรุทธ๑ ยาเซ็ง (2550) ได๎ศึกษาเรื่อง การศึกษา ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนตามทศันะของผู๎บริหารริหารโรงเรียนสังกกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ผลการวิจัยพบวาิ ประสิทธิผล
การบริหารงานวิชาการตามทัศนะ ของผบู๎ริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยูํในระดับมากเชํนกัน 
 สํวนการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 โรงเรียนบ๎านเขา
ตะแคง อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ข๎อมูลของผู๎ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม เพศ อายุ ประสบการทํางาน มีการบริหารงาน
วิชาการแตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ Campbell, et al (1997) ที่ได๎กลําววํา ภารกิจหลักของผู๎บริหารสถานศึกษาจะ
แตกตํางกันตามการบริหารของบริบทพ้ืนท่ี โดยผู๎บริหารนั้นควรจะมีการกระตุ๎นและช้ีนําในการพัฒนาการบริหารวิชาการ โครงการ
และโปรแกรมตําง ๆ เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายของสถาบันการศึกษา นอกจากนั้นยังต๎องมีสํวนรํวมกับหนํวยงานที่มีสิทธิสํวนได๎สํวน
เสีย เพื่อกํอให๎เกิดความรํวมมือในการพัฒนารอบด๎าน และควรจะจัดหาและจัดสรรทรัพยากรตําง ๆ ที่จําเป็นเพื่อสนับสนุนการ
บริหารงานวิชาการ โครงการ และโปรแกรมเพื่อประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแผนงานงบประมาณที่ได๎ตั้งไว๎ 
ผู๎วิจัยมีความเห็นวํา พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ที่วําการจัด
การศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดา รงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข และมาตรา 39 ระบุไว๎วํา ให๎กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด๎านวิชาการ งบประมาณบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปสูํคณะกรรมการสา
นักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให๎มากที่สุดและด๎วยเจตนารมณ๑ที่จะให๎สถานศึกษาดําเนินการได๎
โดยอิสระ คลํองตัว รวดเร็วสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท๎องถิ่นและการมีสํวนรํวมจากผู๎มีสํวน



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 590 
 

เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษาทุกฝุาย ซึ่งเป็นป๓จจัยสําคัญทาให๎สถานศึกษามีความเข๎มแข็งในการบริหารจัดการสามารถพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู๎ตลอดจนการวัดผลประเมินผลรวมทั้งป๓จจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียน ชุมชน ท๎องถิ่นได๎
อยํางมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ มีความชัดเจนและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 หัวข๎องานวิจัยที่ควรทําตํอไปในอนาคตได๎แกํ ควรจะศึกษาตัวแปรที่ศึกษายังไมํครอบคลุมอาจมีป๓จจัยอื่น ๆที่ยังไมํได๎
ศึกษาในการวิจัยครั้งตํอไปควรจะศึกษาถึงประสิทธิผลการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษาด๎านสถานศึกษา และควรจะศึกษา
ประสิทธิผลในการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษาด๎านความสําเร็จของงานตําง ๆ โดยเฉพาะด๎านสถานศึกษา โดยการรวบรวม
ข๎อมูลการศึกษาค๎นคว๎าครั้งนี้ เป็นการรวบรวมข๎อมูลในลักษณะของการสํารวจความคิดเห็น หากในโอกาสตํอไปควรใช๎วิธีการ
รวบรวมข๎อมูลหลาย ๆ วิธีการ เชํน การสัมภาษณ๑ การสังเกตพฤติกรรม เพื่อจะชํวยให๎ข๎อมูลที่ได๎รับมีความสมบูรณ๑มากขึ้นและ
สามารถนําผลการศึกษาท่ีได๎ไปปรับใช๎เพื่อให๎เกิดประโยชน๑อยํางแท๎จริง 
 การนํางานวิจัยไปใช๎ประโยชน๑โดยนําความรู๎ในเชิงวิชาการที่เกิดขึ้นใหมํในงานวิจัยนี้คือ การบริหารงานวิชาการอยํ างมี
สํวนรํวมในสถานศึกษา โดยผู๎บริหารสถานศึกษาควรมุํงเน๎นในการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดการบริหารอยํางมีสํวนรํวม ในการ
จัดการความรู๎ เสริมสร๎างความคิดและเทคนิคทักษะทางวิชาการ โดยผู๎สอน ผู๎เรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน เพื่อการพัฒนาทักษะ วิชาก
ชีพและคุณภาพชีวิตของชุมนและท๎องถิ่นเพิ่มมากข้ึน เพื่อให๎สถานศึกษาเป็นแหลํงเรียนรู๎สําหรับชุมชนและในเชิงการบริหารธุรกิจ
นั้นก็ได๎เกิดความรู๎ใหมํท่ีสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎กับสถานศึกษาอื่น ๆ ท่ีมีบริบทใกล๎เคียงกัน 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อทราบภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารและแนวทางพัฒนาภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนบ๎านทุํงพร๎าว (เพ็คกี๊ ฮิทค็อก) กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ 
บุคลากรโรงเรียนบ๎านทํุงพร๎าว (เพ็คกี๊ฮิทค็อก) ประกอบด๎วย ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา 
จํานวน 50 คน จํานวน 30 ราย เป็นกลุํมตัวซึ่งทําการคัดเลือกโดยใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบไมํใช๎ความนําจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) การสุํมเลือกกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากข๎อมูล
ในการบริหารสถานศึกษามีความสําคัญและต๎องให๎ผู๎บริหารและบุคลากรสมัครใจในการให๎ข๎อมูล เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยมี 2 
ประเภท คือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ๑เกี่ยวกับภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา สร๎างตามแนวคิดของบา
สและอโวลิโอ (Bass and Avolio) ซึ่งคําสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ได๎มีคําเทํากับ 0.98 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล คือ คําเฉลี่ยร๎อย
ละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Arithmetic Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห๑เนื้อหา 
(Content Analysis) ผลการวิจัยพบวํา ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนบ๎านทํุงพร๎าว 
(เพ็คกี๊ฮิทค็อก) พบวํา ระดับการให๎ความสําคัญตํอระดับภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนบ๎านทุํงพร๎าว (เพ็คกี๊ฮิทค็อก) 
โดยรวม ให๎ความสําคัญในระดับมาก (𝑥̅  = 4.85, S.D. =0.42) เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านการคํานึงความเป็นป๓จเจกบุคคล (𝑥̅  
= 4.89, S.D. =0.46) ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ (𝑥̅  = 4.86, S.D. =0.34) และด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ (𝑥̅  = 4.85, 
S.D. =0.45)  
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Abstract 
 The objectives of this research were to determine the transformational leadership of the 
administrators and the guidelines to develop the transformational leadership of the school administrators: a 
case study of Ban Thoong Prao School (Peggy Hitchcock). The sample used in this research was 30 people 
from the total of 50 people that consisted of the administrators, teachers, educational personnel, and the 
educational institution committee of Ban Thoong Prao School (Peggy Hitchcock). The sample was selected by 
using the nonprobability sampling method, and randomly selected the sample using purposive sampling 
method. Because the information on the school management is important, then the administrators and the 
school personnel should voluntarily in providing the information. The instruments used in this research 
consisted of 2 types, which were the questionnaires and the interviewing forms about the transformational 
leadership of the school administrators that based on the concept of Bass and Avolio with the alpha 
coefficient at 0.98. The statistics used for data analysis were percentage, arithmetic mean, standard deviation, 
and content analysis. The results of the research on the transformational leadership of the school 
administrators: a case study of Ban Thoong Prao School (Peggy Hitchcock) showed that the level of 
importance to the level of transformational leadership of the school personnel at Ban Thoong Prao School 
(Peggy Hitchcock) in overall was at a high level of importance (𝑥̅  = 4.85, S.D. =0.42). When considering each 
aspect, it was found that the individualized consideration (𝑥̅  = 4.89, S.D. =0.46), inspiration motivation (𝑥̅  = 
4.86, S.D. =0.34), and idealized influence (𝑥̅  = 4.85, S.D. =0.45) were at a high level of importance in 
descending order.  
 
Keywords: Transformational Leadership, School Administrator, Peggy Hitchcock 
 
บทน า 
 ในยุคป๓จจุบันซึ่งเป็นยุคการเปลี่ยนแปลงสูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ที่ไร๎พรมแดน โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
เครือขํายคอมพิวเตอร๑รวมทั้งระบบการสื่อสารที่ทันสมัยในรูปแบบตําง ๆเป็นตัวเรํงผลักดันให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกสํวนของ
สังคมโลกทางด๎านเศรษฐกิจ การเกิดระบบการผลิตจากทรัพยากรเป็นการใช๎องค๑ความรู๎มาเป็นฐานการผลิตภายใต๎ระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู๎ที่อาศัยความรู๎ ความสามารถของทรัพยากรบุคคลเป็นหลกัในการผลตินวัตกรรมและบริการใหมํ ๆ เพื่อขีดความสามารถ
ของการแขํงขันองค๑กรใดที่มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู๎ความสามารถมากกวํายํอมได๎เปรียบในการแขํงขัน การเปลี่ยนแปลงเป็น
กระบวนการหนึ่งที่จะนําพาองค๑กรจากสภาพป๓จจุบันไปสูํสภาวะในอนาคตตามที่ต๎องการ ซึ่งจะต๎องเผชิญกับป๓ญหาและอุปสรรค
ตําง ๆ มากมาย ดังนั้นภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงจะต๎องอาศัยความเป็นผู๎นํา ที่จะแสดงให๎เห็นถึงวิธีการใช๎อํานาจในตัวของผู๎นําเอง
ให๎เกิดการทํางานรํวมกันตามวัตถุประสงค๑หรือเปูาหมายที่กําหนด (Roger Gill, Niall Levine and Douglas C. Pitt, 1998) การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในองค๑กรนั้นมีสาเหตุมาจาก 2 แหลํง คือ สาเหตุภายนอกองค๑กรและสาเหตุภายในองค๑กร ในฐานะ
องค๑กรที่เป็นสํวนหนึ่งของสังคม เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนแปลงองค๑กรก็ไมํอาจหลีกเลี่ยงความเปลี่ยนแปลงได๎ผู๎นําองค๑กรที่มีวิสัยทัศน๑
จะนําพาหนํวยงานให๎ไปสูํสิ่งที่ดีกวํา โดยไมํต๎องรอให๎เปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล๎อมภายนอก จึงมีการนําเทคนิคตําง ๆ ที่
เหมาะสมมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะทําให๎องค๑กรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่
อาจจะเกิดขึ้นได๎ เมื่อใดที่แตํละองค๑กรมีการดําเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไมํวําจะกํอให๎เกิดผลกระทบกับ
บุคคล วิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมทั้งในวงแคบหรือกว๎างยํอมแสดงวําการเปลี่ยนแปลงได๎เกิดขึ้นแล๎วในหนํวยงาน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545 ในหมวดที่ 4 มาตรา 24 ข๎อ 4 ได๎บัญญัติไว๎วํา 
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การจัดการเรียนรู๎ให๎สถานศึกษาและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องดําเนินการจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู๎ด๎านตําง ๆ ได๎
อยํางสัดสํวนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝ๓งคุณธรรมคํานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ไว๎ในทุกวิชาและข๎อ 6 บัญญัติ ไว๎วําการ
จัดการเรียนรู๎เกิดขึ้นได๎ทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความรู๎รํวมมือกับบิดามารดา ผู๎ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อ
รํวมกันพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ , 2545) และจากภารกิจหลักของโรงเรียนที่ระบุใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 วําโรงเรียนต๎องจัดการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับหลักการให๎การศึกษาเพื่อประโยชน๑ตํอผู๎เรียน และสังคมให๎บรรลุความมุํงหมายกําหนดสถานศึกษาต๎องจัดให๎มี การ
ปฏิรูปการเรียนรู๎ตามหลักการและแนวทางที่กําหนดไว๎ (ธีระ รุญเจริญ, 2550) ซึ่งต๎องอาศัยการมีสํวนรํวมของทุกฝุายที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอยํางยิ่งในสํวนของสถานศึกษาน้ันผู๎ที่มีบทบาทสําคัญอยํางยิ่ง คือ ผู๎บริหารสถานศึกษาซึ่ง
เป็นกุญแจสําคัญในการไขไปสูํความมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาแตํผู๎บริหารสถานศึกษาไมํอาจทางานได๎ทุกอยํางให๎สัมฤทธิ์
ผลได๎โดยลําพังเพียงคนเดียวจําเป็นต๎องอาศัยเพื่อนรํวมงาน กระบวนการและภาวะผู๎นําผู๎บริหารสถานศึกษาจึงต๎องมีทักษะในการ
นําคนและแรงจูงใจให๎ผู๎รํวมงานทุกคนรํวมมือรํวมใจกันปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให๎สําเร็จลุลํวงไปด๎วยดีอยูํเสมอกระบวนการที่
ผู๎บริหารสามารถใช๎อิทธิพลให๎บุคคลหรือกลุํมคนปฏิบัติงานได๎สําเร็จตามเปูาหมายนั้นเรียกวํา “ภาวะผู๎นํา” (leadership) ภาวะ
ผู๎นําจึงเป็นป๓จจัยหนึ่งที่มีความสําคัญยิ่งในการบริหารงานในโรงเรียน ซึ่งผู๎บริหารต๎องรับผิดชอบทุกงานให๎บรรลุสําเร็จตาม
จุดมุํงหมายจึงจําเป็นต๎องมีภาวะผู๎นําเพื่อให๎สามารถบริหารงานได๎อยํางมีประสิทธิภาพและได๎มีการศึกษาวิจัยกันมาเป็นระยะ
เวลานาน จนทําให๎เกิดแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับภาวะผู๎นํามากมาย  

ซึ่งภาวะผู๎นําท่ีมีความสอดคล๎องกับสภาพป๓จจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและการแขํงขันกันสูง ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง ผู๎นําที่มีภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงสามารถทําให๎ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในองค๑กรสูงขึ้นได๎ ในทศวรรษที่
ผํานมาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู๎นําท่ีมีประสิทธิภาพมีจํานวนมาก แตํมีแนวคิดหนึ่งที่ได๎รับการยอมรับ
และกลําวถึงกันมาก คือ ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ซึ่งมีงานศึกษานับหมื่นเรื่องที่สนับสนุน
ทฤษฎีนี้ในท่ัวโลก และยืนยันวําทฤษฎีสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ได๎ และสามารถพัฒนาภาวะผู๎นํานี้ได๎ในทุกองค๑การ ในประเทศตําง 
ๆ ไมํวําจะเป็นองค๑การที่อยูํในอเมริกา ยุโรป สําหรับในเอเชียมีการศึกษาศึกษาในองค๑การธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งขนาดเล็ก และ
ขนาดใหญํ โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุุน ฮํองกง สิงคโปร๑ และในประเทศไทย พบวํา ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงนี้ มีอิทธิพลตํอ
ประสิทธิผลขององค๑การ ผลการปฏิบัติงานท้ังของกลุํม และของผู๎ใต๎บังคับบัญชา เจตคติตํอการทํางาน ความพึงพอใจในการทํางาน
ความผูกพันตํอองค๑การ พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองค๑การ และสามารถสอดคล๎องกับแนวคิด
เกี่ยวกับสภาวะผู๎นําท่ีจําเป็นสาํหรับสงัคมไทยท่ีต๎องได๎รับการพัฒนาจากภาวะวิกฤติกํอให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงและชํวยพัฒนาสังคม
ได๎ อีกทั้งความเป็นสากลเหมาะกับยุคโลกาภิวัตน๑ ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่มีอิทธิพลตํอการเปลี่ยนแปลงเจต
คติและสมมติฐานของบุคลากรในองค๑กร สร๎างความผู๎พันในการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค๑และกลยุทธ๑ที่สําคัญขององค๑กร ภาวะผู๎นํา
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข๎องกับอิทธิพลของผู๎นําท่ีมีตํอผู๎ตาม แตํอิทธิพลนั้นเป็นการให๎อํานาจแกํผู๎ตามให๎กลับกลายมาเป็นผู๎นํา ดังนั้น
ภาวะผู๎นํา การเปลี่ยนแปลงจึงได๎รับการมองวําเป็นกระบวนการที่เป็นองค๑รวม และเกี่ยวข๎องกับการดําเนินการของผู๎นําในระดับ
ตําง ๆ ในองค๑กร (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ, 2548) 
 จากบริบทข๎างต๎นทําให๎ผู๎ศึกษามีความสนใจที่การนําแนวคิดภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงนี้มาพัฒนาภาวะผู๎นํา ในโรงเรียน
บ๎านทํุงพร๎าว (เพ็คก๊ีฮิทค็อก) เพื่อให๎เกิดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค๑กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความพึงพอใจใน
การทํางาน ความผูกพันตํอองค๑กร รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองค๑กร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อทราบภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนบ๎านทํุงพร๎าว (เพ็คก๊ีฮิทค็อก) 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยมุํงศึกษาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนบ๎านทุํงพร๎าว (เพ็คกี๊ฮิทค็อก) 
ซึ่งสามารถอธิบายขอบเขตด๎านเนื้อหาของการวิจัย ดังนี ้
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง บุคคลที่ใช๎การปฏิสัมพันธ๑กับผู๎รํวมงานในการสร๎างความรํวมมือ สร๎างแรงจูงใจ
ให๎สูงขึ้น จนสํงผลให๎ผู๎รํวมงานรู๎สึกอยากเปลี่ยนแปลงและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เป็นรูปแบบพฤติกรรมผู๎นํา ที่มี
ความสามารถใช๎คุณลักษณะที่สําคัญของตนในการบริหารงานให๎บรรลุวัตถุประสงค๑และเปูาหมายขององค๑กร ซึ่งมีพฤติกรรมภาวะ
ผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ประกอบด๎วย 1) ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ 2) ด๎านการ
สร๎างแรงบันดาลใจ 3) ด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา 4) ด๎านการคํานึงความเป็นป๓จเจกบุคคล ดังนี้ 
  1.1) การมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู๎นําแสดงให๎เห็นในการจัดการวําสามารถทํา
ให๎ผู๎รํวมงานเกิดการยอมรับ เช่ือมั่นศรัทธา ภาคภูมิใจและไว๎วางใจ ในความสามารถของผู๎นํา เกิดความยินดีที่จะทุํมเทการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ โดยผู๎นําจะมีการประพฤติตน เพื่อให๎ เกิดประโยชน๑แกํผู๎อื่น และเสียสละเพื่อกลุํมมีความทุํมเท สามารถ
ควบคุมอารมณ๑ตนเอง เห็นคุณคําในตนเอง และมีศีลธรรม จริยธรรม 
  1.2) การสร๎างแรงบันดาลใจ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู๎นําแสดงให๎เห็นถึงการจัดการ วําสามารถทําให๎
ผู๎รํวมงานเกิดแรงจูงใจภายใน อุทิศตนเพื่อกลุํม มีการศึกษามาตรฐานในการทํางานสูงและเชื่อมั่นวําจะบรรลุเปูาหมาย มีความตั้งใจ
แนํวแนํในการทํางานโดยผู๎นําให๎กําลังใจผู๎รํวมงาน มีการสร๎างเจตคติที่ดีและการคิดในแงํบวก 
  1.3) การกระตุ๎นทางป๓ญญา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู๎นําแสดงให๎เห็นในการจัดการ หรือการทํางานที่ เป็น
กระบวนการการกระตุ๎นผู๎รํวมงานให๎เห็นวิธีการ หรือแนวทางใหมํในการแก๎ป๓ญหา มีการพิจารณาปรับปรุงวิธีการทํางาน สํงเสริมให๎
ผู๎รํวมงานแสดงความคิดเห็น มองป๓ญหาในแงํมุมตําง ๆ มีการวิเคราะห๑ป๓ญหาโดยใช๎เหตุผลและข๎อมูลหลักฐาน มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑ โดยผู๎นําจะมีคุณลักษณะสําคัญในด๎านความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 
  1.4) การคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู๎นําแสดงให๎เห็นการจัดการวําได๎คํานึงถึง
ความแตกตํางระหวํางบุคคลติดตํอสื่อสารแบบสองทางเป็นรายบุคคล เป็นพ่ีเลี้ยงสอน และให๎คําแนะนําสํงเสริมพัฒนาผู๎รํวมงานให๎
พัฒนาตนเอง ผู๎นํากระจายอํานาจโดยมอบหมายงานให๎ผู๎รํวมงานอยํางเหมาะสม 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพท่ีรับผดิชอบการบริหารสถานศึกษา แตลํะแหํงของรัฐและเอกชน 
ได๎แกํ ผู๎อํานวยการสถานศึกษา ให๎มีในสถานศึกษาและหนํวยงานการศึกษาตามประกาศกระทรวง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปกรอบแนวคดิไดด๎ังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยผสม ได๎แกํเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามกับประชากร คือ บุคลากรโรงเรียนบ๎านทุํงพร๎าว (เพ็คกี๊ฮิทค็อก) 

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
ระดับการศึกษา 
ประสบการณ๑ในการทํางาน 
 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

1 . การมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ 
2 . การสร๎างแรงบันดาลใจ 
3 . กระตุ๎นการใช๎ป๓ญญา  
4 . การคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบคุคล 
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ประกอบด๎วย ผู๎บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 50 ราย เป็นกลุํมตัวซึ่งทําการคัดเลือก
โดยใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบไมํใช๎ความนําจะเป็น (Nonprobability Sampling) การสุํมเลือกกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากข๎อมูลในการให๎ข๎อมูลมีความสําคัญและสมัครใจในการให๎ข๎อมูลของงานวิจัย โดยใช๎
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการแบบตัวเลือก (Checklist) แบํงออก
ได๎เป็น 2 ตอน ได๎แกํ ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม โดยเป็นแบบสอบถามแบบให๎เลือกเพียงคําตอบเดียว โดยเป็น
แบบสอบถามเป็นแบบตัวเลือก (Check List) ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนํงหน๎าที่ และประสบการณ๑
ในการทํางาน และตอนท่ี 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา แบบสอบถามแบบมาตราสํวน เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาประกอบด๎วย 1) การมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ 2) การ
สร๎างแรงบันดาลใจ 3) การกระตุ๎นทางป๓ญญา และ 4) การคํานึงความเป็นป๓จเจกบุคคล ซึ่งใช๎แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating 
scale) 6 ระดับ คือ ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาอยูํในระดับมากที่สุด 6 คะแนน จนไปถึงภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาอยูํในระดับน๎อยที่สุด ระดับคะแนน 1 และแปลความตามหลักการแบํงอันตรภาคช้ัน (Class 
Interval) ดังนี้คําเฉลี่ย 5.18 – 6.00 แสดงวํา ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาอยูํในระดับมากที่สุด จนไปถึงมี
คําเฉลี่ย 1.00 – 1.83 แสดงวํา ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาอยูํในระดับน๎อยที่สุด โดยเกณฑ๑สัมประสิทธิ์ 
แอลฟา (alpha coefficient) มีคําไมํต่ํากวํา 0.70 ขึ้นไป ซึ่งการทดสอบหาคําความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาคํา
ความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลของคําสัมประสิทธ์ิอัลฟาท่ีได๎มีคําเทํากับ 0.83  
 สถิติพื้นฐานการวิเคราะห๑สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยนํามาใช๎เพื่อการอธิบายถึงคุณสมบัติหรือ
ลักษณะของการแจกแจงข๎อมูลตัวแปร โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับกําหนดการวัดเป็น  1.) การหาคําเฉลี่ยร๎อยละ 
(Percentage) 2.) คําเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และ3.) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามการวิจัยนี้ จํานวน 50 คน พบวํา เป็นเพศหญิง จํานวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 68.00 
และเพศชาย จํานวน 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 32.50 มีอายุ 41 – 50 ปี จํานวน 27 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.00 อายุ 30 -40 ปี 
จํานวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 40.00 และน๎อยกวํา 30 ปี จํานวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.00 สถานภาพสมรส จํานวน 27 คน คิด
เป็นร๎อยละ 54.00 หม๎าย หยํา แยกกันอยูํ จํานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.00 และโสด จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.00 
ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี และปริญญาโทที่มีจํานวนเทํากัน จํานวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.00 ต่ําปริญญาตรี จํานวน 6 
คน คิดเป็นร๎อยละ 12.00 และปริญญาเอก จํานวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.00 มีตําแหนํงหน๎าท่ีเป็นบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 
22 คน คิดเป็นร๎อยละ 44.00 ครู จํานวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.00 คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 
18.00 และผู๎บริหาร จํานวน 6 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.00 ประสบการณ๑ในการทํางาน 0 – 10 ปี จํานวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 
42.00 ประสบการณ๑ในการทํางาน 21 – 30 ปี จํานวน 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 34.00 ประสบการณ๑ในการทํางานมากกวํา 30 ปี 
จํานวน 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.00 และประสบการณ๑ในการทํางาน 11 – 20 ปี จํานวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.00 
 ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนบ๎านทํุงพร๎าว (เพ็คกี๊ฮิทค็อก)  พบวํา ระดับการ
ให๎ความสําคัญตํอระดับภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนบ๎านทุํงพร๎าว (เพ็คกี๊ฮิทค็อก) โดยรวม ให๎ความสําคัญใน
ระดับมาก (𝑥̅  = 4.85, S.D. =0.42) เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านการคํานึงความเป็นป๓จเจกบุคคล (𝑥̅  = 4.89, S.D. =0.46) 
ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ (𝑥̅  = 4.86, S.D. =0.34) และด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ (𝑥̅  = 4.85, S.D. =0.45) โดยในแตํ
ด๎านดังนี ้
  1.) ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ พบวํา ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ให๎ความสําคัญในระดับมาก 
(𝑥̅  = 4.85, S.D. =0.45) เมื่อเมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา สร๎างความมั่นใจให๎กับบุคลากรวําจะเอาชนะป๓ญหาตําง ๆ ได๎ (𝑥̅  = 5.64, 
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S.D. =0.86) แสดงให๎เห็นถึงความมุํงมั่นในอุดมการณ๑ตํอการทํางาน (𝑥̅  = 5.46, S.D. =0.68) และผู๎ช้ีแจงวัตถุประสงค๑ในการ
ทํางานให๎บุคลากรได๎รับทราบอยํางชัดเจน (𝑥̅  = 5.39, S.D. = 0.60) 
  2.) ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ พบวํา ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจให๎ความสําคัญในระดับมาก (𝑥̅  = 4.86, 
S.D. =0.34) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ผู๎มีความเช่ือมั่นและภาคภูมิใจในงานที่ทํา (𝑥̅  = 5.06, S.D. =0.68) สร๎างขวัญและกา ลัง
ใจในการปฏิบัติงาน (𝑥̅  = 5.46, S.D.=0.67) และมีการระดมความคิดเห็นรํวมกันในการวางแผนการทํางาน (𝑥̅  = 5.20, S.D. = 
1.12) 
  3.) ด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา พบวํา ด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญาให๎ความสําคัญในระดับมาก (𝑥̅  = 4.79, S.D. 
=0.46) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา สํงเสริมให๎บุคลากรให๎ระบุป๓ญหาโดยอาศัยข๎อมูลและหลักฐานตํางอยํางมีเหตุผล (𝑥̅  = 5.46, 
S.D. =0.69) ผู๎สนับสนุนให๎บุคลากรหาแนวทางการแก๎ป๓ญหาที่หลากหลาย (𝑥̅  = 5.20, S.D. = 1.21) มีความคิดและแก๎ป๓ญหา
อยํางเป็นระบบ (𝑥̅  = 5.12, S.D. = 1.43) 
  4.) ด๎านการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล พบวํา ด๎านการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคลให๎ความสําคัญใน
ระดับคํอนข๎างมาก (𝑥̅  = 4.89, S.D. = 0.45) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา ให๎คําแนะนําที่เป็นประโยชน๑ตํอความก๎าวหน๎าของ
บุคลากร (𝑥̅  = 5.46, S.D. = 0.12) ปฏิบัติตํอบุคลากรโดยคํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล (𝑥̅  = 5.42, S.D. = 0.45) ผู๎เข๎า
ใจความแตกตํางระหวํางบุคคล (𝑥̅  = 5.38, S.D. =0.61) รับฟ๓งความคิดเห็นของบุคลากรอยํางตั้งใจและเป็นกลาง (𝑥̅  = 5.38, S.D. 
= 0.66) แสดงได๎ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงคําเฉลี่ยระดับภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนบ๎านทํุงพร๎าว (เพ็คก๊ี   ฮิทค็อก) โดยภาพรวม 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนบ้าน

ทุ่งพร้าว (เพ็คกี๊ฮิทค็อก) 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ 4.85 0.45 ระดับมาก 
2. ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ 4.86 0.34 ระดับมาก 
3. ด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา 4.79 0.46 ระดับมาก 
4. ด๎านการคํานึงความเป็นป๓จเจกบุคคล 4.89 0.46 ระดับมาก 

รวม 4.85 0.42 ระดับมาก 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนบ๎านทุํงพร๎าว (เพ็คกี๊ฮิทค็อก) มีประเด็นที่
สามารถมาอภิปรายผลได๎ประเด็นดังนี้ 

ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนบ๎านทํุงพร๎าว (เพ็คก๊ีฮิทค็อก) โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว๎วํา ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา กรณีศึกษา 
โรงเรียนบ๎านทุํงพร๎าว (เพ็คกี๊ฮิทค็อก) อยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเหตุผล 3 ประการ คือ ประการแรกผู๎บริหาร
สถานศึกษามีความสามารถในการทําให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชารู๎สึกภาคภูมิใจ ยอมรับ ศรัทธา ไว๎วางใจอยากยึดถือเป็นแบบอยําง มี
ความสามารถในการมองการณ๑ไกล มีวิสัยทัศน๑และถํายทอดวิสัยทัศน๑ไปยังผู๎รํวมงานให๎มุํงมั่น ทุํมเท ปฏิบัติงานจนบรรลุเปูาหมาย
ตําง ๆ ได๎ ซึ่งผู๎บริหารอาจใช๎คําพูดให๎กําลังใจกระตุ๎นโน๎มน๎าวจิตใจให๎บุคลากรเกิดความกระตือรือร๎นในการทํางาน เกิดความเชื่อมั่น
และภาคภูมิใจในการทํา งาน ยอมเปลี่ยนแปลงจากการทํางานเพื่อตนเอง มาเป็นเพื่อประโยชน๑ของสํวนรวม กลุํมหรือองค๑กร อุทิศ
ตนเพื่อองค๑กรในการตั้งมาตรฐานการทํางานที่สูงขึ้น ตอบสนองตํอความต๎องการความสําเร็จ เสริมสร๎างกาลังใจเมื่อยามเกิดความ
ท๎อแท๎ หรือหมดกาลังใจประการที่สองผู๎บริหารได๎พยายามคิดสร๎างสรรค๑หาวิธีใหมํ ๆ ในการแก๎ป๓ญหามีการพิจารณาปรับปรุง
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วิธีการทํางาน สํงเสริมให๎บุคลากรแสดงความคิดเห็น มองป๓ญหาในแงํมุมตําง ๆ สนับสนุนให๎พัฒนาวิธีการใหมํ ๆ หรือคิดค๎นสิ่ง
แปลกใหมํอยูํเสมอโดยคํานึงและเข๎าใจความแตกตํางระหวํางบุคคล มีการสื่อสารสองทางเอาใจใสํผู๎ใต๎บังคับบัญชาแตํละคน มีการ
มอบหมายงานให๎ตามความสามารถ และประการที่สามสํงเสริมและแสวงหาแนวทางให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาได๎พัฒนาตนเองตาม
ศักยภาพของแตํละบุคคล ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สมพร เมืองแปูน, (2559 ) ศึกษาภาวะผู๎นําเปลี่ยนแปลงกับการบริหาร
เชิงกลยุทธ๑ในสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ กรมสามัญและสานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนใน
จังหวัดนครปฐม พบวํา 1) ภาวะผู๎นําเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโดยรวมและรายด๎าน อยูํในระดับมากและการบริหารสกลนคร เขต 
3 พบวํา ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารและองค๑การแหํงการเรียนรู๎ของโรงเรียน โดยรวมอยูํในระดับมาก ภาวะผู๎นาการ
เปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารและองค๑การแหํงการเรียนรู๎ของโรงเรียนตามความคิดเห็นของข๎าราชการครูที่มีสถานภาพและปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนที่แตกตํางกัน ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหาร ด๎านการคํานึงถึงเอกบุคคล ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจและด๎าน
การบริหารงานแบบเฉย สํงผลตํอองค๑การแหํงการเรียนรู๎ของโรงเรียนและเป็นองค๑ประกอบของภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู๎บริหารโรงเรียนที่ควรได๎รับการพัฒนาสํวนองค๑การแหํงการเรียนรู๎ของโรงเรียนที่ควรได๎รับการพัฒนา คือ ด๎านความคาดหวังที่ท๎า
ทาย และด๎านการมีคํานิยมรํวมกัน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ วิเชียรเขต, (2558) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวํา ภาวะ
ผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก ซึ่งยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ 
จันทร๑เมํง, (2559) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารที่สํงผลตํอมาตรฐานด๎านผู๎เรียนของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1 พบวํา ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม
และรายด๎านอยูํในระดับมากโดยเรยีงลําดบัจากมากไปหาน๎อยดงันี้ การสร๎างแรงบันดาลใจ การคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล การ
มีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ และการกระตุ๎นการใช๎ป๓ญญาและสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วีณา เพชรจิระวรพงศ๑, (2552) ผลการวิจัย
พบวํา ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารตาม ความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยม ตามทฤษฎีทั้ง 4 ด๎าน ในภาพรวมอยูํใน
ระดับมากได๎แกํ ด๎านผู๎นําแสดงออกอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ ด๎านนําสูํจุดมุํงหมาย ด๎านการแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลง และ
ด๎านมิตรสัมพันธ๑ ตามลําดับเมื่อเปรียบเทียบภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนมัธยมโดย
จําแนกตามเพศ พบวําโดยรวมครูที่มีเพศแตกตํางกันมีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Felton S.L., 
(1995) ได๎ศึกษาเรื่องราวความสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผู๎นํา แบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู๎นํา เปลี่ยนสภาพของผู๎บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษากับความพึงพอใจในงานของครู ผลการวิจัยสรุปได๎วํา ภาวะผู๎นํา แบบเปลี่ยนสภาพของผู๎บริหารมี
ความสัมพันธ๑กับความพึงพอใจในงานของครู และพบวําผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษามีภาวะผู๎นํา เปลี่ยนสภาพสูงกวําผู๎บริหารใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา โดยสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Jung , Dong I., Chee Chow, and Anne Wu., (2003) ได๎ดําเนินการวิจัย
เรื่องบทบาทของภาวะผู๎นํา การเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มขีดความสามารถนวัตกรรมในองค๑กร จากการสํารวจและรวบรวมข๎อมูลจาก
บริษัทในประเทศไต๎หวัน จํานวน 32 บริษัท พบวํา บทบาทของภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงในการเพิ่มขีดความสามารถนวัตกรรมใน
องค๑กรมีความสัมพันธ๑กันโดยตรงในเชิงบวก ทั้งการมอบอํานาจและการสนับสนุนในการเพิ่มขีดความสามารถนวัตกรรมในองค๑กร
อยํางมีนัยสําคัญกับองค๑กร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 หัวข๎องานวิจัยที่ควรทําตํอไปในอนาคตได๎แกํ การศึกษาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาโดยศึกษาจากทฤษฎีอื่น ๆ หรือการศึกษาเปรียบเทียบภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาเมื่อจําแนก 
ตามสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม เชํน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด ตําแหนํงหน๎าที่ และประสบการณ๑ในการ
ทํางาน และควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา 
 ความรู๎ในเชิงวิชาการที่เกิดขึ้นใหมํในงานวิจัยนี้คือ การสํงเสริมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนควรมีการ
มุํงเน๎นเพื่อตอบสนองนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข๎อที่ 4 วําด๎วยเรื่อง ยกระดับความแข็งแกรํง
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มาตรฐานวิชาชีพครูและผู๎บริหารสถานศึกษา ให๎ครูเป็นผู๎ที่มีความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนรู๎ของ
ผู๎เรียน ผู๎บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการ และเป็นผู๎นําทางวิชาการ ครูและผู๎บริหารสถานศึกษาประพฤติตน
เป็นแบบอยํางที่ดีแกํผู๎เรียน สร๎างความมั่นใจและไว๎วางใจ สํงเสริมให๎รับผิดชอบตํอผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล๎องกับวิชาชีพ 
ดังนั้น ผู๎บริหารควรสํงเสริมให๎บุคลากรระบุป๓ญหา โดยอาศัยข๎อมูลและหลักฐานตําง ๆ อยํางมีเหตุผล สนับสนุนจูงใจบุคลากรให๎ใช๎
ความคิดริเริ่มในการพิจารณาป๓ญหาใช๎แนวทางใหมํๆ มาแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นระหวํางทํางาน กระตุ๎นให๎บุคลากรมองป๓ญหาในหลาย
แงํมุม แนะนําให๎บุคลากรมองป๓ญหาตําง ๆ วําเป็นสิ่งที่ท๎าทาย ตรวจสอบ วิเคราะห๑ป๓ญหาอยํางสร๎างสรรค๑ สนับสนุนจูงใจบุคลากร
ใช๎ความคิดริเริ่มในการพิจารณาป๓ญหาตําง ๆ เห็นความสําคัญและให๎กาลังใจแกํบุคลากรที่ปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน
แบบใหมํ เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑ของ เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัด
เมืองพัทยาและเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตามเพศ 
และระดับการศึกษา ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาคือ บุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จํานวน 11 โรงเรียน จํานวน 40 คน เป็น
กลุํมตัวซึ่งทําการคัดเลือกโดยใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบไมํใช๎ความนําจะเป็น (Nonprobability Sampling) การสุํมเลือกกลุํม
ตัวอยํางโดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากข๎อมูลมีความสําคัญจึงต๎องให๎กลุํมตัวอยํางสมัครใจใน
การให๎ข๎อมูล เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามและมีคําความเช่ือมั่น เทํากับ 0.86 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ 
ความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด๎วยคําที   (t-test) 

ผลการศึกษา พบวํา พฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา  พบวํา ระดับ
พฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โดยรวม ให๎ความสําคัญในระดับคํอนข๎างมาก (𝑥̅  = 
4.70, S.D. =0.43) เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านการคํานึงความเป็นป๓จเจกบุคคล (𝑥̅  = 4.77, S.D. =0.51) ด๎านการสร๎างแรง
บันดาลใจ (𝑥̅  = 4.74, S.D. =0.43) และด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา (𝑥̅  = 4.66, S.D. =0.52)  
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Abstract 
The objectives of this research were to study the transformational leadership behavior of staff of 

schools under Pattaya city as well as to compare the transformational leadership behavior of staff of schools 
under Pattaya city that classified by gender and educational level. The population in this study was 40 staff 
from 11 schools under Pattaya city, which selected by using the nonprobability sampling method, and 
randomly selected the sampling using purposive sampling method. As the information is important, the 
sampling should voluntarily in provide the information. The instrument used in the study was a questionnaire 
with the reliability equal to 0.86. The statistics used for data analysis were included frequency, percentage, 
average, standard deviation, and t-test.  
 The results of the study of the transformational leadership behavior of staff of schools under Pattaya 
city showed that the level of transformational leadership behavior of staff of schools under Pattaya city in 
overall the importance is quite high (𝑥̅  = 4.70, S.D. =0.43). When considering each aspect, it found the 
average as follows: individualized consideration aspect (𝑥̅  = 4.77, S.D. =0.51), inspiration motivation aspect (𝑥̅  
= 4.74, S.D. =0.43), and intellectual stimulation aspect (𝑥̅  = 4.66, S.D. =0.52).  
 
Keywords: Behavior, Transformational Leadership, Staff of School  
 
บทน า 
 การจัดการศึกษาของทุกประเทศท่ัวโลกล๎วนมีเปูาหมายสําคัญคือคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียน เชํนเดียวกับประเทศไทย 
เพราะการศึกษาท่ีมีคุณภาพเทํานั้นท่ีจะทําให๎ประเทศไทยของเราสามารถแขํงขันบนเวทีโลกได๎ในยุคโลกาภิวัตน๑ แตํป๓จจุบันพบวํา
คุณภาพการศึกษาของไทยยังอยูํในระดับต่ํามาโดยตลอด และเป็นป๓ญหาที่ต๎องเรํงแก๎ไขในทุกระดับ ถึงแม๎วําระดับความรู๎ และ
โอกาสทางการศึกษาจะมีทิศทางที่ดีขึ้นก็ตาม แตํการศึกษาของไทยก็ยังประสบป๓ญหาวิกฤติด๎านคุณภาพอยํางตํอเนื่อง การจัด
อันดับความสามารถทางการศึกษาของนานาประเทศ (2548-2550) พบวํา ขีดความสามารถด๎านการศึกษาของประเทศไทยยังต่ํา
กวําหลายประเทศท้ังในเชิงปริมาณ และคุณภาพ คุณภาพการศึกษาของผู๎เรียนพิจารณาได๎หลายแนวทาง ป๓จจุบันการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอยํางมากมายและรวดเร็ว โดยมีเทคโนโลยีโทรคมนาคมรวมถึงเครือขํายสังคมทางอินเตอร๑เน็ต เชํน Facebook, Twister 
และ Instagram เป็นต๎น เป็นตัวชํวยเรํงให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางเห็นได๎ชัด จากการนําเสนอสิ่งใหมํๆ และการติดตามอยูํ
ตลอดเวลาทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลง การบริหารธุรกิจและการพัฒนาคุณภาพการให๎บริการด๎านโทรคมนาคมให๎มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ผู๎นําและผู๎บริหารจําเป็นต๎องมีการปรับตัวให๎ทันตามการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงสูง (ศุภชัย  เจียรวนนท๑ , 
2556 : 19-25) การเติบโตแบบก๎าวกระโดดทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ป๓ญหาที่เกิดตามมาก็คือ การปรับตัวและ
การเปลี่ยนแปลง จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงอยํางไรเพื่อให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีซึ่งผู๎ที่ปรับตัวหรือ
เปลี่ยนแปลงได๎รวดเร็ว จะสามารถบรรลุผลสําเร็จได๎อยํางรวดเร็ว ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารจึงมีความสําคัญจําเป็น
ตํอบทบาทของผู๎นําและผู๎บริหารที่สามารถนําคนในองค๑กรให๎บรรลุผลสําเร็จเปูาหมายได๎ 
 ผู๎นําทุก ๆ องค๑กรต๎องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับสังคม ระดับ
องค๑กร ระดับกลุํมและระดับบุคคล ทั้งในสภาพแวดล๎อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม คํานิยม ข๎อมูลขําวสาร เทคโนโลยี
และอื่น ๆ ผลจากการเปลี่ยนแปลงเหลํานี้สํงผลทั้งทางบวกและทางลบ ต๎องเผชิญกับสภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอยํางรุนแรง สํงผล
กระทบตํอการดําเนินธุรกิจอยํางตํอเนื่อง ต๎องเปรียบเทียบคูํแขํงทั้งในด๎านจุดอํอน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ป๓ญหาตําง ๆ เพื่อให๎
เห็นความจําเป็นและความเรํงดํวนในการที่จะต๎องปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงตนเองและการบริหารงาน เพื่อให๎ตระหนักอยําง
แท๎จริงวํา หากไมํมีการเปลี่ยนแปลงตนเองและการบริหารงานขององค๑กรขณะที่สภาวะแวดล๎อมและป๓จจัยตําง ๆ รอบตัวเรามีการ
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เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หรือมัวหลงตนเองวํายังยิ่งใหญํ เช่ือวําตนเองจะสามารถอยูํรอดได๎โดยไมํต๎องมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อนั้น
อาจจะนําเราไปสูํความลม๎เหลวลม๎ละลายได๎ในท่ีสุด รัตติกรณ๑  จงวิศาล (2551 : 1-5) สําหรับองค๑กร ผู๎นําองค๑กรได๎เล็งเห็นถึงความ
จําเป็นที่ผู๎บริหารและพนักงานจะต๎องมีภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวและยอมรับตํอการเปลี่ยนทีเกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว เพื่อ
สิ่งที่ดีกวํา และดีขึ้นอยํางตํอเนื่องอยํางมีกระบวนการและเป็นระบบ องค๑กรต๎องการผู๎บริหารที่มีภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงที่มี
ความกล๎า เสี่ยง สามารถตัดสินใจได๎อยํางชัดเจน รวดเร็วถูกต๎องและเหมาะสมในทุกสถานการณ๑ เพื่อชํวยขับเคลื่อนให๎องค๑กร
ดําเนินผลงานบรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมาย โดยมีผู๎บริหาร หรือผู๎นําที่มีภาวะผู๎นําสูง โดยเฉพาะต๎องมีภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง 
เพื่อให๎เกิดการขับเคลื่อนสาระสําคัญตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติกําหนด จึงมีการมุํงเปูาไปที่ผู๎นํา เพราะเป็นที่ยอมรับ
กันโดยทั่วไปวําบุคคลที่มีความสําคัญอยํางยิ่งในทุก ๆ ระดับของสังคม คือ ผู๎นํา (Leader) เป็นผู๎มีความสําคัญตอํความอยูํรอดสวัสดิ์
ภาพ และสันติสุขของสังคม และประเทศชาติ โดยผู๎นํามีบทบาทหน๎าท่ีในการนํากลุํม ให๎ดําเนินการเพื่อบรรลุตามเปูาประสงค๑ที่ได๎
ตั้งไว๎ ผู๎นําจึงมีความสําคัญตํอองค๑การ และสังคมทุกระดับ ทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับท๎องถิ่นในองค๑การแบบเป็น
ทางการความสําเร็จขององค๑การขึ้นอยูํกับภูมิป๓ญญา ความคิดอําน และการปฏิบัติที่สร๎างสรรค๑ของผู๎นําองค๑การ และจําเป็นอยํางยิ่ง
ที่ผู๎นําจะต๎องมีภาวะผู๎นํา เพราะมีผลการศึกษาพบวําภาวะผู๎นํา (Leadership) สัมพันธ๑กับประสิทธิผลของงาน และภาวะผู๎นํา
สัมพันธ๑กับประสิทธิผลขององค๑การ  
 ในทศวรรษท่ีผํานมาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู๎นําท่ีมีประสิทธิภาพมีจํานวนมาก แตํมีแนวคิด
หนึ่งที่ได๎รับการยอมรับและกลําวถึงกันมาก คือภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ซึ่งมีงานศึกษานับ
หมื่นเรื่องที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ในทั่วโลก และยืนยันวําทฤษฎีสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ได๎ และสามารถพัฒนาภาวะผู๎นํา นี้ได๎ในทุก
องค๑การ ในประเทศตําง ๆ ไมํวําจะเป็นองค๑การที่อยูํในอเมริกา ยุโรป สําหรับในเอเชียมีการศึกษาศึกษาในองค๑การธุรกิจ
อุตสาหกรรม ท้ังขนาดเล็ก และขนาดใหญํ โดยเฉพาะในประเทศญี่ปุุน ฮํองกง สิงคโปร๑ และในประเทศไทย พบวํา ภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงนี้ มีอิทธิพลตํอประสิทธิผลขององค๑การ ผลการปฏิบัติงานท้ังของกลุํม และของผู๎ใต๎บังคับบัญชา เจตคติตํอการทํางาน 
ความพึงพอใจในการทํางานความผูกพันตํอองค๑การ พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในองค๑การ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) 
 จากบริบทข๎างต๎นทําให๎ผู๎ศึกษามีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมภาวะผูน๎ําการเปลีย่นแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัด
เมืองพัทยา เพื่อนําผลลัพธ๑ที่ได๎มาเป็นแนวทางพัฒนาปรับปรุง สื่อสารให๎ครู และบุคลากรทางการศึกษาท้ังองค๑กรเกิดความเข๎าใจ มี
ทัศนคติที่ดีตํอการทํางาน ให๎ความรํวมมือ ชํวยกันทํางานเป็นทีมอยํางเป็นหนึ่งเดียวกัน สํงเสริมให๎เกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑สิ่ง
ใหมํ การเรียนรู๎จากการถํายทอดความรู๎ แลกเปลี่ยนประสบการณ๑ กล๎าคิด กล๎าตัดสินใจในทุกสถานการณ๑ได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม 
ทําให๎สถานศึกษาประสบความสําเร็จบรรลุผลตามเปูาหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพเป็นองค๑กรที่มีสมรรถนะสูง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาและเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษา 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาตามแนวคดิและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข๎องและสามารถสรปุไดด๎ังนี้ 
 1. พฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัด
เมืองพัทยา ประกอบด๎วย 1) ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ 2) ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ 3) ด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา 4) 
ด๎านการคํานึงความเป็นป๓จเจกบุคคล 
  1.1 การมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู๎นําแสดงให๎เห็นในการจัดการวําสามารถทําให๎
ผู๎รํวมงานเกิดการยอมรับ เช่ือมั่นศรัทธา ภาคภูมิใจและไว๎วางใจ ในความสามารถของผู๎นํา เกิดความยินดีที่จะทุํมเทการปฏิบัติงาน
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ตามภารกิจ โดยผู๎นําจะมีการประพฤติตน เพื่อให๎เกิดประโยชน๑แกํผู๎อื่น และเสียสละเพื่อกลุํมมีความทุํมเท สามารถควบคุมอารมณ๑
ตนเอง เห็นคุณคําในตนเอง และมีศีลธรรม จริยธรรม 
  1.2 การสร๎างแรงบันดาลใจ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู๎นําแสดงให๎เห็นถึงการจัดการ วําสามารถทําให๎
ผู๎รํวมงานเกิดแรงจูงใจภายใน อุทิศตนเพื่อกลุํม มีการศึกษามาตรฐานในการทํางานสูงและเชื่อมั่นวําจะบรรลุเปูาหมาย มีความตั้งใจ
แนํวแนํในการทํางานโดยผู๎นําให๎กําลังใจผู๎รํวมงาน มีการสร๎างเจตคติที่ดีและการคิดในแงํบวก 
  1.3 การกระตุ๎นทางป๓ญญา หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู๎นําแสดงให๎เห็นในการจัดการ หรือการทํางานที่เป็น
กระบวนการการกระตุ๎นผู๎รํวมงานให๎เห็นวิธีการ หรือแนวทางใหมํในการแก๎ป๓ญหา มีการพิจารณาปรับปรุงวิธีการทํางาน สํงเสริมให๎
ผู๎รํวมงานแสดงความคิดเห็น มองป๓ญหาในแงํมุมตําง ๆ มีการวิเคราะห๑ป๓ญหาโดยใช๎เหตุผลและข๎อมูลหลักฐาน มีความคิดริเริ่ม
สร๎างสรรค๑ โดยผู๎นําจะมีคุณลักษณะสําคัญในด๎านความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ 
  1.4 การคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่ผู๎นําแสดงให๎เห็นการจัดการวําได๎คํานึงถึง
ความแตกตํางระหวํางบุคคลติดตํอสื่อสารแบบสองทางเป็นรายบุคคล เป็นพ่ีเลี้ยงสอน และให๎คําแนะนําสํงเสริมพัฒนาผู๎รํวมงานให๎
พัฒนาตนเอง ผู๎นํากระจายอํานาจโดยมอบหมายงานให๎ผู๎รํวมงานอยํางเหมาะสม 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปกรอบแนวคิดได๎ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม
กับบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จํานวน 11 โรงเรียน ได๎แกํ โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร๑บําเพ็ญ) 
โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร๑อุทิศ) โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสวํางฟูาพฤฒาราม) โรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญํ) 
โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ๎านเนินพัทธยาเหนือ) โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ๎านหนองพังแค) 
โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) โรงเรียนเมืองพัทยา 9 (วัดโพธิสัมพันธ๑) โรงเรียนเมืองพัทยา 10 (บ๎านเกาะล๎าน) โรงเรียนเมือง
พัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) จํานวน 40 ราย เป็นกลุํมตัวซึ่งทําการคัดเลือกโดยใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบไมํใช๎ความนําจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) การสุํมเลือกกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากข๎อมูลมี
ความสําคัญและต๎องให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องสมัครใจในการให๎ข๎อมูลของการวิจัย โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเป็น
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการแบบตัวเลือก (Checklist) แบํงออกได๎เป็น 2 ตอน ได๎แกํ ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไป
ของผู๎ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับประเมินพฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนใน
สังกัดเมืองพัทยา โดยใช๎แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale) 6 ระดับ คือ การปฏิบัติมากที่สุด ระดับคะแนน 6  คะแนน 
จนไปถึงมีการปฏิบัติน๎อยที่สุด ระดับ1 คะแนนและแปลความตามหลักการแบํงอันตรภาคช้ัน (Class Interval) ดังนี้คําเฉลี่ย 5.18 
– 6.00 แสดงวํา ระดับการปฏิบัติมากที่สุด จนไปถึงคําเฉลี่ย 1.00 – 1.83 แสดงวํา ระดับการปฏิบัติน๎อยที่สุด 1.00 – 1.50 แสดง
วํามีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด โดยเกณฑ๑สัมประสิทธิ์ แอลฟา (alpha coefficient) มีคําไมํต่ํากวํา 0.70 ขึ้นไป ซึ่งการ

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ของนักเรียน 

1 . เพศ 
2 . ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 

พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
1 . ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ 
2 . ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ 
3 . ด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา 
4 . ด๎านการคํานึงความเป็นป๓จเจกบุคคล 
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ทดสอบหาคําความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลของคําสัมประสิทธิ์
อัลฟาท่ีได๎มีคําเทํากับ 0.86 
 
ผลการวิจัย 
 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามการวิจัยนี้ จํานวน 40 คน พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 25 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 62.50 และเพศชาย จํานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 62.50 
และการศึกษาระดับสูงปริญญาตรี จํานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.50 
 พฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา  พบวํา ระดับพฤติกรรมภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โดยรวม ให๎ความสําคัญในระดับคํอนข๎างมาก (𝑥̅  = 4.70, S.D. =0.43) เมื่อ
พิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านการคํานึงความเป็นป๓จเจกบุคคล (𝑥̅  = 4.77, S.D. =0.51) ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ (𝑥̅  = 4.74, 
S.D. =0.43) และด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา (𝑥̅  = 4.66, S.D. =0.52) ดังตารางที่ 1 โดยในแตํด๎านดังน้ี 
 1. ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ให๎ความสําคัญในระดบัคํอนข๎างมาก (𝑥̅  = 4.62, S.D. =0.38) เมื่อพิจารณารายข๎อ
พบวํา ผู๎บริหารอุทิศตนเพื่อให๎เกิดประโยชน๑แกํสํวนรวม (𝑥̅  = 4.85, S.D. =0.66) ผู๎บริหารมีศีลธรรมและจริยธรรมสูงและผู๎บริหาร
สร๎างความเป็นอันหน่ึงอันเดียวในการปฏิบัติงาน (𝑥̅  = 4.83, S.D. =1.08) และการอยูํรํวมกัน (𝑥̅  = 4.78, S.D. =0.80) 
 2. ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจให๎ความสําคัญในระดับคํอนข๎างมาก (𝑥̅  = 4.74, S.D. =0.43) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา 
ผู๎บริหารกระตุ๎นให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาปฏิบัติงานด๎วยความกระตือรือร๎น (𝑥̅  = 4.90, S.D. =0.67) ผู๎บริหารทําให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชามุํง
ความสนใจตํอวิธีการที่จะทําให๎งานประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย (𝑥̅  = 4.85, S.D. =0.66) ผู๎บริหารสร๎างความเช่ือมั่นวํา
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมายได๎ (𝑥̅  = 4.80, S.D. =0.79) 
 3. ด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญาให๎ความสําคัญในระดับคํอนข๎างมาก (𝑥̅  = 4.66, S.D. =0.52) เมื่อพิจารณารายข๎อพบวํา 
ผู๎บริหารสร๎างความเช่ือมั่นให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาวําทุกอยํางมีวิธีการแก๎ไข (𝑥̅  = 4.75, S.D. =0.95) ผู๎บริหารมีการกระตุ๎นให๎
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นและเหตุผลอยํางเสรี (𝑥̅  = 4.73, S.D. =0.91) ผู๎บริหารสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎
ระบุป๓ญหาโดยการใช๎เหตุผล (𝑥̅  = 4.70, S.D. =0.94) 
 4. ด๎านการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคลให๎ความสําคัญในระดับคํอนข๎างมาก (𝑥̅  = 4.66, S.D. =0.52) เมื่อพิจารณา
รายข๎อพบวํา ผู๎บริหารพัฒนาศักยภาพของผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎สูงขึ้น (𝑥̅  = 4.83, S.D. =0.84) ผู๎บริหารเปิดโอกาสให๎
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเรียนรู๎สิ่งใหมํที่ท๎าทายความสามารถ (𝑥̅  = 4.80, S.D. =0.82) ผู๎บริหารสร๎างบรรยากาศของการให๎แรงสนับสนุน
และความต๎องการของผู๎ใต๎บังคับบัญชา (𝑥̅  = 4.80, S.D. =0.83) ผู๎บริหารรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎ใต๎บังคับบัญชา (𝑥̅  = 4.78, 
S.D. =0.97)  
 
ตารางที่ 1 แสดงคําเฉลี่ยระดับพฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา 

พฤติกรรมภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียน ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ 4.61 0.38 ระดับคํอนข๎างมาก 
2. ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ 4.74 0.43 ระดับคํอนข๎างมาก 
3. ด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา 4.66 0.52 ระดับคํอนข๎างมาก 
4. ด๎านการคํานึงความเป็นป๓จเจกบุคคล 4.77 0.51 ระดับคํอนข๎างมาก 

รวม 4.70 0.43 ระดับค่อนข้างมาก 
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สรุปและอภิปรายผล 
 พฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา มีประเด็นที่สามารถมาอภิปรายผลได๎ 2 
ประเด็นดังน้ี 

1. พฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา พบวํา ระดับพฤติกรรมภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โดยรวม ให๎ความสําคัญในระดับคํอนข๎างมาก (𝑥̅  = 4.70, S.D. =0 .43) ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Kamolmal C., (2016) ที่ได๎ศึกษาเกี่ยวกับ ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารที่สํงผลตํอสมรรถนะ
หลักของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบวํา 1. ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก เรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อยดังนี้ 
การกระตุ๎นสติป๓ญญา การคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล การสร๎างแรงบันดาลใจ และการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ๑  2. สมรรถนะ
หลักของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมากเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไป
หาน๎อยดังนี้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู การมุํงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัตงิาน การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม และการ
บริการที่ดี 3. ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารทุกด๎านสํงผลตํอสมรรถนะหลักของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยสามารถรํวมกันทํานายสมรรถนะหลักของครูในภาพรวมได๎ร๎อยละ 81.6 เรียงลําดับตามอิทธิพล
ของการสํงผลเป็นรายด๎านดังน้ี 1) การคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคลและการกระตุน๎สตปิ๓ญญาสํงผลตํอจรยิธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 2) การคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคลการสร๎างแรงบันดาลใจ และการกระตุ๎นสติป๓ญญาสํงผลตํอการมุํงผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน 3) การคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล และการสร๎างแรงบันดาลใจสํงผลตํอการพัฒนาตนเอง 4) การคํานึงถึงความ
เป็นป๓จเจกบุคคล การมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ๑ และการสร๎างแรงบันดาลใจสํงผลตํอการทํางานเป็นทีมและ 5) การสร๎างแรงบันดาล
ใจและการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคลสํงผลตํอการบริการที่ดี และยังสอดคล๎องกับ Satita S., (2014) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง 
พฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียน: กรณีศึกษาผู๎บริหารโรงเรียนราชวินิต พบวํา ในภาพรวมผู๎อํานวยการมี
พฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงรวมทุกองค๑ประกอบพฤติกรรมเฉพาะอยูํในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมด๎านการมีอิทธิพลอยําง
มีอุดมการณ๑อยูํในระดับสูงที่สุด รองลงมาคือด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ ด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา และสุดท๎ายคือด๎านการคานึง
ถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล โดยเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านการคํานึงความเป็นป๓จเจกบุคคล (𝑥̅  = 4.77, S.D. = 0.51) ด๎าน
การสร๎างแรงบันดาลใจ (𝑥̅  = 4.74, S.D. =0.43) และด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา (𝑥̅  = 4.66, S.D. =0.52) ซึ่งสอดคล๎องกับ
แนวคิดของ Krishnan, Venkat R., (2004) ได๎ทําการศึกษาวิจัยสรุปผลพฤติกรรมของผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 1. ให๎ผู๎ติดตามมี
อิสระในการทํางานและสํงเสริมให๎ผู๎ตามได๎พัฒนาตนเอง 2. มีความเป็นตํอ ผู๎นําใช๎วิธีแบบไมํเป็นทางการกับผู๎ตามเหมือนเป็นบิดาที่
บุตรจะไปหาเมื่อไหรํก็ได๎ 3. เป็นแบบอยํางความซื่อสัตย๑ ความยุติธรรม และมีมาตรฐานสูงในการปฏิบัติงานงานขณะเดียวกันก็มี
ความสมารถในการแก๎ไขป๓ญหาตําง ๆ ได๎ 4. ยั่วยุผู๎ตามโดยการให๎คําแนะนําชํวยเหลือสนับสนุนยกยํองยอมรับและเปิดใจกว๎าง
ขณะเดียวกันก็แลกเปลี่ยนความรู๎ความชํานาญกับผู๎ตาม และ5. แสดงให๎เห็นวํามีความเช่ือมั่นกระตือรือร๎นตระหนักในศักดิ์ศรีของ
บุคคลและมีความภักดี และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Bass, (1999) ได๎ทําการวิจัยยืนยันวํา ผู๎นําการเปลี่ยนแปลงมีความ
ขยันหมั่นเพียรในการทํางาน มีผลงานดีเดํนมีความผูกพัน (commitment) ตํองาน และที่มีตํอองค๑การ ได๎สรุปผลการวิจัย พบวํา ผู๎
ตามเช่ือวํา ศรัทธา ภูมิใจและเช่ือในความสามารถ ของผู๎นําที่จะแก๎ป๓ญหาตําง ๆ ด๎านป๓ญญา ผู๎ตามเห็นวําผู๎นําทําให๎ตนมีความ
กระตือรือร๎นตํองานที่ได๎รับมอบหมายดลใจให๎เกิดความภักดี ผู๎นํามีพรสวรรค๑ที่จุดประกายเปูาหมายให๎ผู๎ตามเห็นชํองทางในการ
นําไปสูํเปูาหมายนั้น 

2. ลักษณะสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถามที่แตกตํางกันทางด๎านเพศ โดยภาพรวม มีลักษณะสถานภาพของผู๎ตอบ
แบบสอบถามที่แตกตํางกันทางด๎านเพศ มีระดับคําเฉลี่ยเกี่ยวกับบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา จําแนกตามเพศ มีความ
คิดเห็นตํอพฤติกรรมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ไมํที่แตกตํางกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Dessler, G. (1998) ได๎ศึกษาเรื่อง
ผลกระทบของภาวะผู๎นาตํอผลลพัธ๑ทางการเรียนของนักเรียน : ผู๎นําสถานศึกษาใช๎ภาวะผู๎นาการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู๎นาด๎านกล
ยุทธ๑การเรียนการสอนเพื่อสร๎างความแตกตํางได๎อยํางไร ผลการวิจัยพบวํา ความสามารถของโรงเรียนในการปรับปรุงและรักษา
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ประสิทธิผลในระยะยาวไมํได๎เป็นผลมาจากรูปแบบภาวะผู๎นําของผู๎บริหารแตํเกิดจากความเข๎าใจและการวินิจฉัยความต๎องการของ
โรงเรียนและการประยุกต๑ใช๎คุณคําทางการศึกษารํวมกันอยํางชัดเจนและเป็นระบบผํานความเชื่อมโยง ที่หลากหลายและการสะสม
ของเวลาและบริบทกลยุทธ๑ที่ฝ๓งตัวอยูํในภารกิจของโรงเรียน วัฒนธรรม และผลสัมฤทธิ์  และยังสอดคล๎องกับแนวคิด Bass & 
Avolio, (1994) ได๎แกํคุณสมบัติด๎านการมอีิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ (Idealized Influence of Charisma Leadership) การสร๎าง
แรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) การกระตุ๎นทางป๓ญญา (Intellectual Stimulation) และการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจก
บุคคล (Individualized Consideration) สํวนลักษณะสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถามที่แตกตํางกันทางด๎านระดับการศึกษา 
โดยภาพรวม มีลักษณะสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถามที่แตกตาํงกันทางด๎านระดับการศึกษา มีระดับคําเฉลี่ยเกี่ยวกับพฤติกรรม
ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ที่แตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ภิรมย๑ ถินถาวร (2550) ได๎ทําการศึกษาเรื่อง ภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาตามการรับรู๎ของข๎าราชการครูโรงเรียนในอําเภอบ๎านโพธิ์ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา ผลการวิจัยพบวํา ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาตามการรบัรู๎ของครู ด๎านการสร๎างบารมี ผู๎บริหาร
เป็นมิตรไมตรีกับผู๎รํวมงานทุกคน ประพฤติตนเป็นแบบอยํางที่ดีเพื่อนรํวมงาน กระตุ๎นในผู๎รํวมทํางานอุทิศตนเพื่อประโยชน๑
สํวนรวม ด๎านการคํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล บริหารสํงเสริมให๎ผู๎รํวมงานได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ให๎คําปรึกษาใน
การปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให๎ผู๎รํวมงานแสดงความคิดเห็น และมีสํวนรํวมแก๎ป๓ญหา ด๎านการกระตุ๎นการใช๎ป๓ญญา ผู๎บริหารสํงเสริม
ให๎ผู๎รํวมงานมีความใฝุรู๎มากขึ้นสามารถแก๎ป๓ญหาของผู๎รํวมงานได๎ สนับสนุนให๎ผู๎รํวมใช๎เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ด๎ านการ
สร๎างแรงบันดาลใจ ผู๎บริหารพูดถึงอนาคตอยํางคนมองโลกในแงํดี สนับสนุนให๎ผู๎รํวมงานทําได๎เต็มศักยด๎านการคํานึงถึงความ
แตกตํางระหวํางบุคคล บริหารสํงเสริมให๎ผู๎รํวมงานได๎พัฒนาตนเองตามศักยภาพ ให๎คําปรึกษาในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให๎
ผู๎รํวมงานแสดงความคิดเห็น และมีสํวนรํวมแก๎ป๓ญหา ด๎านการกระตุ๎นการใช๎ป๓ญญา ผู๎บริหารสํงเสริมให๎ผู๎รํวมงานมีความใฝุรู๎มาก
ขึ้น สามารถแก๎ป๓ญหาของผู๎รํวมงานได๎ สนับสนุนให๎ผู๎รํวมใช๎เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ ผู๎บริหาร
พูดถึงอนาคตอยํางคนมองโลกในแงํดี สนับสนุนให๎ผู๎รํวมงานทําได๎เต็มศักยภาพ และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Xiao-Hua, W., & 
Jane, M.H., (2012) ได๎ศึกษาเรื่องผลกระทบของภาวะผู๎นาตํอผลลัพธ๑ทางการเรียนของนักเรียน: ผู๎นําสถานศึกษาใช๎ภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงและภาวะผู๎นําด๎านกลยุทธ๑การเรียนการสอนเพื่อสร๎างความแตกตํางได๎อยํางไร ผลการวิจัยพบวํา ความสามารถของ
โรงเรียนในการปรับปรุงและรักษาประสิทธิผลในระยะยาวไมํได๎เป็นผลมาจากรูปแบบภาวะผู๎นําของผู๎บริหารแตํเกิดจากความเข๎าใจ
และการวินิจฉัยความต๎องการของโรงเรียนและการประยุกต๑ใช๎คุณคําทางการศึกษารํวมกันอยํางชัดเจนและเป็นระบบผํานความ
เชื่อมโยง ท่ีหลากหลายและการสะสมของเวลาและบริบทกลยุทธ๑ท่ีฝ๓งตัวอยูํในภารกิจของโรงเรียน วัฒนธรรม และผลสัมฤทธ์ิ 
 การนําผลวิจัยไปใช๎งานในด๎านความรู๎ในเชิงวิชาการที่เกิดขึ้นใหมํในงานวิจัยนี้คือ การสํงเสริมพฤติกรรมภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ควรมีการมุํงเน๎น ดังนี ้
  1. ด๎านการคํานึงความเป็นป๓จเจกบุคคล ได๎แกํ การบริหารพัฒนาศักยภาพของผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎สูงขึ้น การ
เปิดโอกาสให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาเรียนรู๎สิ่งใหมํท่ีท๎าทายความสามารถ การสร๎างบรรยากาศของการให๎แรงสนับสนุนและความต๎องการ
ของผู๎ใต๎บังคับบัญชา  
  2. ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ ได๎แกํ การบริหารกระตุ๎นให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาปฏิบัติงานด๎วยความกระตือรือร๎น 
การทําให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชามุํงความสนใจตํอวิธีการที่จะทําให๎งานประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย การสร๎างความเช่ือมั่นวํา
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงานให๎บรรลุเปูาหมายได๎ 
  3. ด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา ได๎แกํ การสร๎างความเช่ือมั่นให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาวําทุกอยํางมีวิธีการแก๎ไข การมี
การกระตุ๎นให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็นและเหตุผลอยํางเสรี การสํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎ระบุป๓ญหาโดย
การใช๎เหตุผล 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑ของเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตํอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3: โรงเรียนบ๎านวังสิงห๑ 
จําแนกตามเพศ และผลคะแนนเฉลีย่สะสม ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาคือ นักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3: โรงเรียนบ๎านวังสิงห๑ จํานวน 140 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม มีคํา IOC 
ระหวําง 0.80 – 1.00 และมีคําความเช่ือมั่น เทํากับ 0.88 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ ความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด๎วยคําที (t-test) ผลการศึกษา พบวํา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นสําคัญในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3: โรงเรียนบ๎านวังสิงห๑ โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน อยูํในระดับมากทั้ง 2 ด๎าน ด๎านที่มีการปฏิบัติสูงสุด ได๎แกํ ด๎านพฤติกรรมการใช๎
กระบวนการเรียนรู๎ และด๎านที่มีการปฏิบัติต่ําสุด คือ ด๎านพฤติกรรมการสอนของครูระหวํางดําเนินการสอน  
 
ค าส าคัญ: การจัดกจิกรรม การเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนบ๎านวังสิงห๑ 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study and compare the opinions of the students towards 
organizing student-centered learning activity in the Basic Educational Institutions under the Kanchanaburi 
Primary Educational Service Area Office 3: Ban Wang Sing School, which classified by gender and grade point 
average. The population used in this study was 140 primary students who studied in Kanchanaburi Primary 
Educational Service Area Office 3: Ban Wang Sing School. The tool used in this study was a questionnaire with 
an Index of Item-Objective Congruence (IOC) between 0.80 – 1.00 and a reliability of 0.88. The statistics used 
for data analysis were frequency, percentage, average, standard deviation, and t-test. The results of the study 
showed that organizing student-centered learning activity in the Basic Educational Institutions under the 
Kanchanaburi Primary Educational Service Area Office 3: Ban Wang Sing School in overall was at a high level 
and when considered in each aspect, they were also at a high level. The aspect with the highest practice was 
the behavior to use the learning process, while the least practice aspect was the teaching behavior of the 
teachers during the teaching process.  
 
Keywords: Organizing Student, Centered Learning Activity, Ban Wang Sing School 
 
บทน า 
 การจัดการศึกษาของทุกประเทศท่ัวโลกล๎วนมีเปูาหมายสําคัญคือคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียน เชํนเดียวกับประเทศไทย 
เพราะการศึกษาท่ีมีคุณภาพเทํานั้นท่ีจะทําให๎ประเทศไทยของเราสามารถแขํงขันบนเวทีโลกได๎ในยุคโลกาภิวัตน๑ แตํป๓จจุบันพบวํา
คุณภาพการศึกษาของไทยยังอยูํในระดับต่ํามาโดยตลอด และเป็นป๓ญหาที่ต๎องเรํงแก๎ไขในทุกระดับ ถึงแม๎วําระดับความรู๎ และ
โอกาสทางการศึกษาจะมีทิศทางที่ดีขึ้นก็ตาม แตํการศึกษาของไทยก็ยังประสบป๓ญหาวิกฤติด๎านคุณภาพอยํางตํอเนื่อง จากผลการ
สอบวัดความสามารถของผู๎เรียนโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในภาพรวมของประเทศ พบวํา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 
6 มีความสามารถทางวิชาการอยูํในระดับที่ไมํนําพอใจ การจัดอันดับความสามารถทางการศึกษาของนานาประเทศ (2548-2550) 
พบวํา ขีดความสามารถด๎านการศึกษาของประเทศไทยยังต่ํากวําหลายประเทศทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ คุณภาพการศึกษา
ของผูเ๎รียนพิจารณาได๎หลายแนวทาง ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ได๎กลําวถึง การจัดการศึกษาไว๎ในมาตรา 4 โดยระบุไว๎ความวํา การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู๎ เพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคม โดยการถํายทอดความรู๎ การฝึกอบรม การสืบสาน  ทางวัฒนธรรม การสร๎างสรรค๑จรรโลง ความก๎าวหน๎าทาง
วิชาการ การสร๎างองค๑ความรู๎อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล๎อม สภาพสังคมและป๓จจัยเกื้อหนุนให๎บุคคลเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2553) 
 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญห๎องเรียนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญนั้นครูตั้งเปูาหมายในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่จะให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎มากกวําการให๎ผู๎เรียนฟ๓งครูบรรยายตลอดบทเรียน ครูจะใช๎เวลาไมํมากให๎ข๎อมูลเบื้องต๎น แนะ
แนวทางเวลาสํวนใหญํจะเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎ ทํากิจกรรม เชํนอภิปรายกลุํมยํอย ศึกษาข๎อมูล จากตํารา ห๎องสมุดหรือจากอินเทอร๑เน็ต 
ระดมความคิด สร๎างโครงการ ผลิตผลงาน การแสดงบทบาทสมมุติการแก๎ป๓ญหา ทั้งหมดนี้ อยูํบนฐานความคิดวําผู๎เรียนจะเรียนรู๎
ได๎ด๎วยการเรียนอยํางมีสํวนรํวม (Active) มากกวําการเรียนแบบรับฟ๓ง (Passive) ฟ๓งหรือรับรู๎จาก สิ่งที่ครูสอน เป็นเวลานาน การ
จัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ เป็นวิธีการสําคัญที่สามารถสร๎าง และพัฒนาผู๎เรียน ให๎เกิดคุณลักษณะตําง ๆ ที่
ต๎องการในยุคโลกาภิวัตน๑ เนื่องจากเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให๎ความสําคัญกับผู๎เรียน สํงเสริมให๎ผู๎เรียนรู๎จักเรียนรู๎ด๎วยตนเอง 
เรียนในเรื่องที่สอดคล๎องกับความสามารถ และความต๎องการของตนเอง และได๎พัฒนาศักยภาพของตนเองอยํางเต็มที่ ซึ่งแนวคิด 
การ จัดการศึกษานี้เป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากปรัชญาการศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู๎ตําง ๆ ที่ได๎พัฒนามาอยําง ตํอเนื่องยาวนาน 
และเป็นแนวทางที่ได๎รับการพิสูจน๑วําสามารถพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะตามต๎องการอยํางได๎ผล การเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียน
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เป็นสําคัญนี้ ผู๎เรียนจะได๎รับการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนมี ความรับผิดชอบ และมีสํวนรํวมตํอการเรียนรู๎ของตนเอง ซึ่งแนวคิดแบบผู๎เรียน
เป็นสําคัญจะยึดการศึกษาแบบก๎าวหน๎าของผู๎เรยีนเป็นสาํคัญ ผู๎เรียนแตํละคนมีคุณคําสมควรได๎รบัการเช่ือถือไว๎วางใจ แนวทางนี้จึง
เป็นแนวทางที่จะ ผลักดันผู๎เรียนไปสูํการบรรลุศักยภาพของตน โดยสํงเสริมความคิดของผู๎เรียน และอํานวยความสะดวกให๎เขาได๎
พัฒนาศักยภาพของตนเองอยํางเต็มที่ การจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบใหมํ
ที่มีลักษณะแตกตํางจากการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบดั้งเดิมทั่วไป แนวทางการจัดการเรียนรู๎เชิงปฏิบัติการ และการประเมินการ
เรียนรู๎ของผู๎เรียนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นสําคัญโดยการคาดหวังให๎ผู๎เรียน เรียนอยํางมีสํวนรํวมในการสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง มีครูเป็น
ผู๎แนะนํา ครูยังมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ เพียงแตํบทบาทเปลี่ยนจากผู๎สอนเป็นผู๎แนะนํา 
เอื้ออํานวยให๎เกิดการเรียนรู๎ เทียบได๎กับไกด๑ที่จะนํานักทํองเที่ยวให๎ได๎ประสบการณ๑ที่ดี จากการเยี่ยมชมสถานที่ตําง ๆ ครูที่ดีจะ
ชํวยผู๎เรียนให๎มีความสุขจากประสบการณ๑การเรียนรู๎ และเป็นผู๎ที่มีนิสัยใฝุเรียนตํอไป ดังนั้นผู๎สอนทุกคนจึงจําเป็นต๎องปรับเปลี่ยน
บทบาทของตนเอง จากการเป็นผู๎บอกความรู๎ให๎จบไป ในแตํละครั้งที่เข๎าสอน มาเป็นผู๎เอื้ออํานวยความสะดวก (Facilitator) ใน
การเรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนรู๎ให๎แกํผู๎เรียนกลําวคือเป็นผู๎กระตุ๎น สํงเสริมสนับสนุนจัดสิ่งเร๎า และจัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนเกิดการพัฒนาให๎
เต็มตามศักยภาพ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของแตํละบุคคล การจัดกิจกรรมจึงต๎องเป็นกิจกรรมที่ผู๎เรียนได๎คิด
วิเคราะห๑ วิจารณ๑ สร๎างสรรค๑ ศึกษา และค๎นคว๎า ได๎ลงมือปฏิบัติจริง จนเกิดการเรียนรู๎ และค๎นพบความรู๎ด๎วยตนเองเป็นสาระ
ความรู๎ที่เกิดขึ้นจากการศึกษาค๎นคว๎ามิใชํความรู๎ที่ได๎รับจากครูผู๎สอนแตํเพียงแหลํงเดียว ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการพัฒนาผู๎เรียนให๎มี
นิสัยสนใจใฝุหาความรู๎ด๎วยตนเอง รักการอําน รักการเรียนรู๎อันจะนําไปสูํการเรียนรู๎ตลอดชีวิต (Long-life Education) และเป็น
บุคคลแหํงการเรียนรู๎ (Learning Man) ผู๎สอนจึงต๎องสอนวิธีการแสวงหาความรู๎ (Learn how to learn) มากกวํา สอนตัวความรู๎ 
สอนการคิดมากกวําสอนให๎ทํองจํา สอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญมากกวําเน๎นที่เนื้อหาวิชา (สมยศ  แสงอรุณ, 2553)  จากบริบท
ข๎างต๎นทําให๎ผู๎ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญในโรงเรียนบ๎านวังสิงห๑ 
ระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาช้ันปีที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ให๎
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญและเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กาญจนบุรี จําแนกตามเพศ และผลคะแนนเฉลี่ยสะสม ในโรงเรียนบ๎านวังสิงห๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาตามแนวคดิและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข๎องและสามารถสรปุไดด๎ังนี้ 
 1. พฤติกรรม หมายถึง การกระทําท่ีแสดงออกของบุคคลที่กระทําการตอบสนองสิ่งกระตุ๎นซึ่งการกระทําที่แสดงออกมา
นั้นมีทั้งที่พึงประสงค๑ และไมํพึงประสงค๑ พฤติกรรมหรือการแสดงออกนั้นสามารถวัดได๎ ทั้งนี้เป็นการแสดงออกที่สังเกตได๎ และ
สังเกตไมํได๎ 
 2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ให๎สอดคล๎องกับ
ผู๎เรียนตามความแตกตํางระหวํางบุคคล ให๎ผู๎เรียนได๎พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห๑ ศึกษาค๎นคว๎า ทดลอง และแสวงหาความรู๎
ด๎วยตนเองตามความถนัด ความสนใจ ด๎วยวิธีการศึกษาจากแหลํงเรียนรู๎ที่หลากหลาย เช่ือมโยงกับชีวิตจริงทั้งใน และนอก
ห๎องเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ทําให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎ตามมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญตามทัศนะของนักเรียนในโรงเรียนบ๎านวังสิงห๑ ระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษา
ช้ันปีท่ี 6 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี แบํงได๎ 2 ด๎าน ดังนี้  
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  1) ด๎านพฤติกรรมการใช๎กระบวนการเรียนรู๎ หมายถึง พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นสําคัญ เชํน ให๎ผู๎เรียนมีโอกาสคิด ทํา สร๎างสรรค๑ โดยที่ครูชํวยจัดบรรยากาศการเรียนรู๎ จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรู๎รํวมกัน 
คํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎านความสามารถทางสติป๓ญญา อารมณ๑ สังคม ความพร๎อมของรํางกาย และจิตใจ และ
การเช่ือมโยงกับสิ่งแวดล๎อมรอบตัวของผู๎เรียน สามารถนําผลจากการเรียนรู๎ไปประยุกต๑ใช๎ได๎ในชีวิตจริง เป็นต๎น 
  2) ด๎านพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูระหวํางดําเนินการสอน หมายถึง พฤติกรรมการสอน เชํน 
การใช๎สื่อการสอนที่สอดคล๎องกับ บทเรียน จัดกิจกรรมกระตุ๎นความคิด จินตนาการ การแสดงออกสร๎างสิ่งแวดล๎อมและใช๎สื่อ
กระตุ๎นการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ใช๎ภาษาชัดเจนถูกต๎อง สังเกตป๓ญหาของนักเรียน และแนวทางแก๎ไข เอาใจใสํนักเรียนเป็นรายบุคคล 
และจัดกิจกรรมการเรียนรู๎นอกสถานท่ี เป็นต๎น 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปกรอบแนวคิดได๎ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม
กับนักเรียนในโรงเรียนบ๎านวังสิงห๑ ระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาช้ันปีที่ 6 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 140 ราย เป็นกลุํมตัวซึ่งทําการคัดเลือกโดยใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบ
ไมํใช๎ความนําจะเป็น (Nonprobability Sampling) การสุํมเลือกกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เนื่องจากข๎อมูลมีความสําคัญและต๎องให๎นักเรียนในโรงเรียนบ๎านวังสิงห๑ ระดับประถมศึกษาช้ันปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษา
ช้ันปีท่ี 6 การสมัครใจในการให๎ข๎อมูลของการวิจัย โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการแบบตัวเลือก (Checklist) แบํงออกได๎เป็น 2 ตอน ได๎แกํ ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ โดยใช๎แบบมาตราสํวนประมาณคํา 
(Rating scale) 5 ระดับ คือ มีการปฏิบัติอยูํในระดับมากที่สุด ระดับคะแนน 5 จนไปถึงมีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด ระดับ
คะแนน 1 และแปลความตามหลักการแบํงอันตรภาคช้ัน (Class Interval) ดังนี้คําเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แสดงวํามีการปฏิบัติอยูํใน
ระดับมากที่สุด จนไปถึงคําเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แสดงวํามีการปฏิบัติอยูํในระดับน๎อยที่สุด โดยเกณฑ๑สัมประสิทธิ์ แอลฟา (alpha 
coefficient) มีคําไมํต่ํากวํา 0.70 ขึ้นไป ซึ่งการทดสอบหาคําความเที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาคําความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม ผลของคําสัมประสิทธ์ิอัลฟาท่ีได๎มีคําเทํากับ 0.88 
 
 
 
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ของนักเรียน 

1. เพศ 
2. ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญในสถานศึกษา 

1. ด๎านพฤติกรรมการใช๎กระบวนการเรยีนรู๎  
2. ด๎านพฤติกรรมการสอนของครูระหวํางดําเนินการสอน 
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ผลการวิจัย 
 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามการวิจัยนี้ จํานวน 140 คน ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นหญิง จํานวน 88 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 63.00 ผลคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.51 ขึ้นไปจํานวน 97 คน คิดเป็นร๎อยละ 69.00 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 : โรงเรียนบ๎านวังสิงห๑อยูํในระดับมาก (𝑥̅  = 4.08, S.D. = 0.95) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน อยูํในระดับมาก
ทั้ง 2 ด๎าน ด๎านที่มีการปฏิบัติสูงสุด ได๎แกํ ด๎านพฤติกรรมการใช๎กระบวนการเรียนรู๎ (𝑥̅  = 4.09, S.D. = 0.93) และด๎านที่มีการ
ปฏิบัติต่ําสุด คือ ด๎านพฤติกรรมการสอนของครูระหวํางดําเนินการสอน (𝑥̅  = 4.08, S.D. = 0.97) ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล ของการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นสาํคัญใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 : โรงเรยีนบ๎านวังสิงห๑โดยภาพรวม  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 3 : โรงเรียนบ้านวังสิงห์ 
ค่าเฉลี่ย S.D. แปลผล 

1. ด๎านพฤติกรรมการใช๎กระบวนการเรียนรู๎ 4.09 0.93 มาก 
2. ด๎านพฤติกรรมการสอนของครูระหวํางดําเนินการสอน 4.08 0.97 มาก 

ภาพรวม 4.08 0.95  
  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 : โรงเรียนบ๎านวังสิงห๑ ในรายด๎านพฤติกรรมการสอนของครูระหวํางดําเนินการสอนโดยภาพรวม อยูํในระดับมาก 
(𝑥̅  = 4.08, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ครูรับฟ๓งความคิดเห็นและการแสดงออกของ
นักเรียน (𝑥̅  = 4.28, S.D. =0 .94) รองลงมาคือ ครูใช๎ภาษาชัดเจนถูกต๎อง (𝑥̅  = 4.25, S.D. = 1.02) และครูฝึกฝนมารยาท และ
การใช๎วาจาตามวัฒนธรรมไทย (𝑥̅  = 4.22, S.D. = 1.03) ข๎อที่มีการปฏิบัติต่ําสุด คือ ครูเอาใจใสํนักเรียนเป็นรายบุคคล (𝑥̅  = 
3.82, S.D. =0 .94) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 : โรงเรียนบ๎านวังสิงห๑ ในรายด๎านพฤติกรรมการใช๎กระบวนการเรียนรู๎โดยภาพรวม อยูํในระดับมาก (𝑥̅  = 4.09, 
S.D. = .93) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ การจัดหาแหลํงเรียนรู๎มีหลากหลาย และเพียงพอที่จะให๎
ผู๎เรียนได๎ใช๎เป็นแหลํงค๎นคว๎า หาความรู๎ ตามความถนัดความสนใจ (𝑥̅  = 4.18, S.D. = 0.90) รองลงมาคือ ผู๎เรียนมีโอกาสคิด ทํา 
สร๎างสรรค๑ โดยที่ครูชํวยจัดบรรยากาศการเรียนรู๎ จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรู๎รํวมกัน  (𝑥̅  = 4.17, S.D. = 0.91) และ
กระบวนการเรียนรู๎มีการเช่ือมโยงกับเครือขํายอื่นๆ เชํน ชุมชน ครอบครัว องค๑กรตําง ๆ  (𝑥̅  = 4.15, S.D. = 0.97) ข๎อที่มีการ
ปฏิบัติต่ําสุด คือ ครูคํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคลในด๎านความสามารถทางสติป๓ญญา อารมณ๑ สังคม ความพร๎อมของ
รํางกาย และจิตใจ (𝑥̅  = 4.02, S.D. = 0.93) 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 3 : โรงเรียนบ๎านวังสิงห๑ ในรายด๎านพฤติกรรมการสอนของครูระหวํางดําเนินการสอนโดยภาพรวม อยูํในระดับมาก 
(𝑥̅  = 4.08, S.D. = 0.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ครูรับฟ๓งความคิดเห็นและการแสดงออกของ
นักเรียน (𝑥̅  = 4.28, S.D. =0 .94) รองลงมาคือ ครูใช๎ภาษาชัดเจนถูกต๎อง (𝑥̅  = 4.25, S.D. = 1.02) และครูฝึกฝนมารยาท และ
การใช๎วาจาตามวัฒนธรรมไทย (𝑥̅  = 4.22, S.D. = 1.03) ข๎อที่มีการปฏิบัติต่ําสุด คือ ครูเอาใจใสํนักเรียนเป็นรายบุคคล (𝑥̅  = 
3.82, S.D. =0 .94) 
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สรุปและอภิปรายผล 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญในสถานศึกษาโรงเรียนบ๎านวังสิงห๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม อยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน อยูํในระดับมากทั้ง 
2 ด๎าน เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน๎อย ได๎แกํ ด๎านพฤติกรรมการใช๎กระบวนการเรียนรู๎ และ ด๎านพฤติกรรมการสอน
ของครูระหวํางดําเนินการสอน ตามลําดับ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญในโรงเรียนบ๎านวังสิงห๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี ด๎านพฤติกรรมการใช๎กระบวนการเรียนรู๎  อยูํใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา อยูํในระดับมาก เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ได๎แกํ การ
จัดหาแหลํงเรียนรู๎มีหลากหลาย และเพียงพอที่จะให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎เป็นแหลํงค๎นคว๎า หาความรู๎ ตามความถนัดความสนใจ ผู๎เรียนมี
โอกาสคิด ทํา สร๎างสรรค๑ โดยที่ครูชํวยจัดบรรยากาศการเรียนรู๎ จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรู๎รํวมกัน กระบวนการเรียนรู๎มีการ
เชื่อมโยงกับเครือขํายอื่น ๆ เชํน ชุมชน ครอบครัว องค๑กรตําง ๆ สํวนข๎อท่ีมีคะแนนเฉลี่ยน๎อย คือ ครูคํานึงถึงความแตกตํางระหวําง
บุคคลในด๎านความสามารถทางสติป๓ญญา อารมณ๑ สังคม ความพร๎อมของรํางกาย และจิตใจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญในโรงเรียนบ๎านวังสิงห๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี ด๎าน
พฤติกรรมการสอนของครูระหวํางดําเนินการสอน อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา อยูํในระดับมาก เรียงตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ยมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ได๎แกํ ครูรับฟ๓งความคิดเห็นและการแสดงออกของนักเรียน ครูใช๎ภาษาชัดเจนถูกต๎อง ครู
ฝึกฝนมารยาท และการใช๎วาจาตามวัฒนธรรมไทย สํวนข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ยน๎อย คือ ครูเอาใจใสํนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่ง
สอดคล๎องกับแนวคิดของ Brandes; & Ginnis, (1988) ได๎กลําววํา การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคญั คือการสอนตามความสนใจของ
ผู๎เรียน ผู๎เรียนได๎ลงมือกระทําอยํางใดอยํางหนึ่งภายใต๎การชํวยเหลือแนะนําของครู  และสอดคล๎องกับแนวคิดของ ธํารง  บัวศรี 
(2542) ได๎ให๎ความหมายการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญไว๎ 2 ด๎าน คือ ด๎านผู๎เรียน หมายถึง กระบวนการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนมีสํวนรํวม
ในการปฏิบัติจริง ได๎พัฒนากระบวนการคิด มีอิสระในการเรียนรู๎ตามความถนัดและความสนใจ สามารถค๎นพบข๎อมูลความรู๎ตําง ๆ 
ได๎ด๎วยตนเอง โดยใช๎วิธีการและแหลํงเรียนรู๎หลากหลาย สามารถนําความรู๎ ประสบการณ๑ไปใช๎พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและ
สังคมสํวนรวมได๎ ด๎านผู๎สอนหรือผู๎จัดกระบวนการเรียนรู๎ หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู๎ใด ๆ ที่ผู๎จัดต๎องคํานึงถึงความ
แตกตํางระหวํางบุคคล และเคารพในศักดิ์ศรีสิทธิหน๎าที่ของผู๎เรียน มีการวางแผนการจัดกิจกรรมและจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎
อยํางเป็นระบบ และที่สําคัญที่สุดคือต๎องเน๎นประโยชน๑สูงสุดของผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
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ทักษะในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 กับความท้าทายในการพัฒนานักศึกษา 
Skills in the world of change in the 21st Century the challenges of student development  

 
อรุณี  สาลี1 

Arunee  Salee 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาถึงทักษะที่สําคัญสําหรับการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจําเป็นและสําคัญสําหรับ
การพัฒนาศึกษา และ 2) ศึกษาคุณลักษณะและทักษะของนักศึกษาแหํงอนาคตใหมํด๎านการพัฒนาจิตสํานึกตํอธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม จิตสํานึกตํอการเป็นพลเมืองและจรรโลงให๎สังคมในอนาคต งานวิจัยนี้ใช๎วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 1) 
การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข๎อมูลกับนักศึกษา 4 คณะ จํานวน 1,319 คน วิเคราะห๑ผลการวิจัยโดยสถิติวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive 
Statistics) และ 2) การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเชิงเอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ๑ผู๎บริหารและอาจารย๑
วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น ด๎วยแบบสัมภาษณ๑กึ่งมีโครงสร๎าง (Semi-structure Interview) จํานวน 10 ทําน วิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพ
ด๎วยวิธีการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑เชิงเนื้อหา (Content Analysis and Synthesis)  

ผลการวิจัยพบวํา 1. การพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ที่จําเป็นและสําคัญสําหรับนักศึกษา ประกอบด๎วย
ทักษะสําคัญดังนี้ (1) ทักษะด๎านการเรียนรู๎ และนวัตกรรม (2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (3) ทักษะชีวิตและอาชีพ  2. 
คุณลักษณะและทักษะของนักศึกษาแหํงอนาคตใหมํ จะต๎องมีการพัฒนาจิตสํานึกตํอธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จิตสํานึกตํอการเป็น
พลเมืองและจรรโลงให๎สังคมในอนาคตนําอยูํคือ จิต 5 ลักษณะสําคัญสําหรับอนาคต ประกอบด๎วย 1) จิตเช่ียวชาญ 2) จิตรู๎
สังเคราะห๑  3) จิตสร๎างสรรค๑ 4) จิตเคารพ และ5) จิตรู๎จริยธรรม 

 
ค าส าคัญ : ทักษะแหํงศตวรรษที่ 21, การพัฒนานักศึกษา, ความท๎าทายในการพัฒนา 

 
ABSTRACT 

The objective of this study is to 1) study important skills for learning in the 21st century that are 
necessary and important for the development of education, and 2) study the characteristics and skills of new 
future students in the development of awareness of nature and the environment. Consciousness of 
citizenship and sustainability for society in the future this research uses quantitative and qualitative research 
methods as follows.  1) quantitative research data collection with 4 faculty students 1,319  people  analyze 
the findings by descriptive statistics and 2) qualitative studies. By documentary research and interviewing 
executives and lecturers of Northern College With a semi-structured interview form (Semi-structure Interview) 
amount 10 persons.  Analyze the qualitative data by  content analysis and  synthesis. 

The results of the research are as follows:  1. Development of learning skills in the 21st century that 
is necessary and important for students. It consists of the following important skills: (1) learning and 
innovation skills  (2) information skills, media and technology  (3) life and career skills. 2. Characteristics and 
skills of students of the new future Must develop awareness of nature and the environment. Consciousness 
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towards citizenship and sustainability for the society in the future is 5 minds. The main characteristics for the 
future consist of  1) expert mind 2) synthetic knowledge 3) creative mind 4) respect mind and  5) ethical mind 

 
Keywords : skills of the 21st century, student development, development challenges 
 
บทน า 

สารสนเทศ (Information Technology) ทําให๎ทั่วทุภูมิภาคของสังคมมีการติดตํอสื่อสาร รับรู๎ขําวสารได๎อยํางรวดเร็ว 
ผํานเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยมีเครื่องมือสื่อสารดิจิทัลในรูปแบบตําง ๆ อาทิ สมาร๑ทโฟน (Smart Phone) ไอโฟน (Iphone) 
คอมพิวเตอร๑พกพา (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) ซึ่งเป็นป๓จจัยในการเข๎าถึงข๎อมูลขําวสารรูปแบบดิจิทัลในสังคมป๓จจุบันเกิด
ป๓ญหาอยํางมากมายซึ่งมีข๎อมูลมหาศาลทั้งในเชิงวิชาการ บันเทิง สังคมและอื่น ๆ อีกมาก ป๓ญหาดังกลําวไมํสามารถจัดการข๎อมูล
หรือใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางสร๎างสรรค๑ได๎ทั้งหมด ขณะเดียวกัน การแขํงขันและความรํวมมือที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็วจนนําตกใจ ทั้งทาง
ภาคเศรษฐกิจ ขับเคลื่อน ด๎วยข๎อมูลความรู๎ เทคโนโลยี นวัตกรรมเข๎ามาแทนแบบซ้ําซ๎อน แตํในขณะเดียวกันก็ถูกใช๎เพื่อชํวยให๎
พนักงานที่มีทักษะในขั้นสูงเพิ่มผลผลิตมากขึ้นและสร๎างสรรค๑มากขึ้น ผู๎ที่สามารถปรับตัวและสร๎างประโยชน๑ให๎องค๑กรโดยใช๎
กระบวนการทํางานที่ต๎องใช๎ทักษะทางด๎านการสื่อสาร แก๎ป๓ญหา การคิดเชิงวิพากษ๑  อาจจะกลําวได๎วําการทํางานที่ต๎องใช๎สมอง
และการปฏิสัมพันธ๑จึงจะสําเร็จได๎ ซึ่งจากสถานการณ๑โลกที่เปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว ทําให๎นักศึกษาในยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในมิติของการใช๎ชีวิต การเรียนรู๎ ครอบครัว ตลอดจนภาวะเสี่ยงตําง ๆ ท่ีสะท๎อนให๎เห็นถึงความทันสมัยของสังคมอยํางมากมาย ซึ่ง
ทั้งหมดนี้นักศึกษาจะต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ๑ใหมํ เพื่อการดํารงอยูํอยํางมีคุณภาพ จะต๎องเป็นผู๎ที่มีความรู๎และทักษะใน
การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นได๎ มีความสามารถในการปรับตัวจึงจําเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องพัฒนาทักษะการเรียนรู๎และทักษะ
ชีวิต สามารถเอาตัวรอดเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร๎อมและประสบความสําเร็จ มีการเรียนรู๎ทักษะใหมํเพื่อความอยูํรอดในสังคม 
ดังนั้นนักศึกษาในยุคนี้มีความเป็นเลิศในด๎านเนื้อหาสาระการเรียนรู๎หลัก ซึ่งไมํเพียงพออีกตํอไปในยุคที่มีความรู๎และข๎อมูลขําวสาร
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นักศึกษาต๎องมีทั้งความรู๎ในเนื้อหาและทักษะที่จะนํามาประยุกต๑ใช๎ในการปรับเปลี่ยนความรู๎เหลํานั้นให๎
เข๎ากับเปูาหมายที่เป็นประโยชน๑และสร๎างสรรค๑ รวมถึงเพื่อการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตามเนื้อหาและสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงไป 
การพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร๎างทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นชํวงเวลาที่จําเป็นต๎องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน๑เปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยน
วิธีการเรียนรู๎ และเปลี่ยนวิธีการพัฒนา ทําอยํางไรที่จะให๎อาจารย๑ได๎ออกแบบกระบวนการพัฒนานักศึกษาแบบองค๑รวม โดยมีการ
เตรียมผู๎สอนให๎มีความพร๎อม ซึ่งการเตรียมความพร๎อมของนักศึกษา มีระบบการเช่ือมโยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็ว 
การพัฒนานักศึกษาในศตวรรษจะต๎องให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎จากการลงมือทํา ได๎ปฏิบัติจริง ผู๎เรียนสามารถผลิตความรู๎จากสิ่งที่
ตนเองคิด โดยนําความรู๎ใหมํไปใช๎อยํางสร๎างสรรค๑ (Ability to use new Knowledge in a Creative way) และเตรียมตัวเพื่อ
การใช๎ชีวิตในโลกที่เป็นจริง (Life in the Real World) สํงเสริมให๎นักศึกษาให๎ความรํวมมือ (Collaboration) กับโครงการตํางๆ 
กับนักศึกษาตํางสาขาตํางสถาบัน ทั้งในและตํางประเทศ คุณภาพของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 จะต๎องเป็นบุคคลที่มีความรู๎ ความ
เชี่ยวชาญในการทํางานและมีทักษะในการเรียนรู๎และการปรับตัว 

ดังนั้นทักษะในโลกแหํงการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จําเป็นต๎องใช๎ความท๎าทายในการพัฒนานักศึกษา เพื่อให๎
นักศึกษาได๎ปรับตัวให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเตรียมความพร๎อมที่จะท๎ายทายจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ซึ่งป๓จจัยที่จะต๎องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด๎านคุณภาพคน ในป๓จจุบันมีป๓จจัยภายในและภายนอกหลายประการทําให๎การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นเป็นท่ีต๎องเรํงดําเนินการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการพัฒนาบัณฑิตให๎มีคุณภาพเป็นองค๑ประกอบสําคัญ
ที่จะสะท๎อนให๎เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา กระบวนการพัฒนานักศึกษาจะต๎องบูรณาการกับบทเรียน 
สภาพจริงของธรรมชาติและชุมชน สังคม การปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาให๎เหมาะสมกับยุคสมัยและสภาพการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงไป 
จึงเป็นสิ่งที่ต๎องตระหนักและให๎ความสําคัญเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร๎าง
ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 โดยใช๎กระบวนการเรียนรู๎แบบเดิมที่เน๎นเฉพาะวิชาความรู๎ ไมํได๎เราะนอกจากมีคว ามรู๎ในวิชา
หลัก  (Core  Subjects) แล๎วจะต๎องเรียนรู๎ในลักษณะ สหวิทยาการ (Interdisciplinary) และต๎องมีความรู๎รอบตัวอื่น ๆ ด๎วย เชํน 
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นักศึกษามีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Global Awareness) การให๎ความรู๎ทางด๎านเศรษฐกิจการเงิน การ
ประกอบธุรกิจหน๎าพลเมืองโลก ตลอดจนความรู๎ด๎านสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม เป็นต๎น การที่เรามีความรู๎เพียงอยํางเดียวในศตวรรษ
ที่ 21 จะไมํเพียงพอ นอกจากนี้หามองถึงการใช๎ชีวิตแล๎วมีอีกมิติที่ต๎องศึกษากลไกในการสร๎างเสริมองค๑ความรู๎แล๎วยังจะต๎องให๎
ความสําคัญกับเรื่องการการสร๎างเสริมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพด๎วย (Life and Career Skills) เชํน ทักษะการสร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล ซึ่งจะต๎องมีทั้งศาสตร๑และศิลป์ ทักษะทางสังคม การมองโลกในแงํดี การควบคุมอารมณ๑ การทํา
ประโยชน๑เพื่อผู๎อื่น มีภาวะผู๎นํา เป็นผู๎ที่รู๎จักการให๎ ทําความโดยไมํหวังผลตอบแทน นอกจากนี้การเรียนรู๎ต๎องเรียนกันตลอดชีวิต 
ดังนั้นนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 จะต๎องมีทักษะการเรียนรู๎และสร๎างนวัตกรรมใหมํ (Learning and Innovation Skills) หมั่น
ฝึกฝนพัฒนาตนเองให๎เกิดทักษะเรียนโดยการปฏิบัติ (Learning By Doing) การคิด วิเคราะห๑ เรียนรู๎วิธีแก๎ป๓ญหา มีความคิด
สร๎างสรรค๑ มีทักษะในการสื่อสาร และทักษะแหํงความรํวมมือ หรือเรียกวํา 4C คือ Communication, Collaboration, 
Creativity และ  Critical Thinking และที่ขาดไมํได๎คือ ทักษะด๎านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media, and 
Technology Skills) เมื่อโลกเปลี่ยนระบบการศึกษา แนวทางการเรียนรู๎เปลี่ยนในศตวรรษที่ 21 ต๎อง “ก๎าวข๎ามสาระวิชา” ไปสูํ
การเรียนรู๎ “ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21” (21th Century Skills) (Dellanca &  Brandt, 2010) ดังนั้น ระบบ
การศึกษาเรียนรู๎จึงจําเป็นต๎องปรับกระบวนทัศน๑  ปรับกระบวนการพัฒนานักศึกษา เพื่อให๎ดํารงชีวิตและยืนหยัดในโลกอนาคตได๎
อยํางมีความสุข ทั้งทางด๎านการดําเนินชีวิตและด๎านหน๎าท่ีการงาน  สามารถปรับตัวให๎รู๎เทําทันการเปลีย่นแปลงที่จําเป็นในศตวรรษ
นี้ สามารถเอาตัวรอดเป็นนักศึกษาสามารถบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร๎อมและประสบความสําเร็จได๎นั้ น จําเป็นต๎องเสริมสร๎างให๎
นักศึกษามีคุณลักษณะ ทักษะแหํงอนาคตใหมํ พัฒนาจิตสํานึกตํอธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สํานึกตํอการเป็นพลเมืองและจรรโลง
ให๎สังคมในอนาคตนําอยูํมากยิ่งขึ้น นั่นคือจิตหลายลักษณะสําหรับอนาคตสําคัญประกอบด๎วย 1) จิตเช่ียวชาญ  2) จิตสังเคราะห๑ 
3) จิตสร๎างสรรค๑ 4) จิตเคารพ และ 5) จิตรู๎จริยธรรม (Gardner, 2010)   

ดังนั้นการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21เป็นการเตรียมความพร๎อมเพื่อให๎นักศึกษามีทักษะ (Skill) ในการดํารงชีวิต
และการทํางานในอนาคต ถือเป็นความท๎าทายที่สุดตํอการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลกที่เต็มไปด๎วยข๎อมูลขําวสารแบบไร๎
ขีดจํากัด และชํองทาง  Social Network ที่ทําให๎คนเข๎าถึงข๎อมูลได๎ทุกท่ีทุกเวลา จึงเป็นความท๎าทายในการพัฒนานักศึกษาในยุคนี้
ที่จะต๎องเตรียมความพร๎อมด๎านทักษะและคุณลักษณะที่สําคัญสําหรับยุคป๓จจุบันท่ีมีความต๎องการ คุณลักษณะของบัณฑิตที่เดํนชัด
และสูงกวําในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต ในป๓จจุบันที่มีความต๎องการ 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่เดํนชัดและสูงวําในอดีต สมรรถนะในตนเองของบัณฑิตจะมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต ใน
ป๓จจุบันสังคมไทยอยูํทํามกลางกระแสโลกาภิวัตน๑ที่มีความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี การไหลเวียนของข๎อมูลขําวสารทําให๎เกิดการ
เรียนรู๎ซึ่งนําไปสูํการเปลี่ยนแปลง ความคิด ความเช่ือ และรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนในสังคม การพัฒนานักศึกษาให๎มี
คุณลักษณะตามที่สังคมต๎องการ และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพราะฉะนั้นการพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญยิ่งการพัฒนานักศึกษาให๎มีความสมบูรณ๑พร๎อม ทั้งความรู๎ด๎านวิชาการ วิชาชีพ หรือวิชา
ชีวิตและสามารถอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุขได๎ 
 
ค าถามการวิจัย      

1. ทักษะที่สําคัญสําหรับการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ที่จําเป็นและสําคัญสําหรับการพัฒนาการศึกษาควรประกอบด๎วย
อะไรบ๎าง  

2. คุณลักษณะและทักษะของนักศึกษาแหํงอนาคตใหมํด๎านการพัฒนาจิตสํานึกตํอธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม จิตสํานึกตํอ
การเป็นพลเมืองและจรรโลงให๎สังคมในอนาคต ควรมีลักษณะอยํางไร 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา      
1. เพื่อศึกษาถึงทักษะที่สําคัญสําหรับการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจําเป็นและสําคัญสําหรับการพัฒนาศึกษา  
2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะและทักษะของนักศึกษาแหํงอนาคตใหมํด๎านการพัฒนาจิตสํานึกตํอธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

จิตสํานึกตํอการเป็นพลเมืองและจรรโลงให๎สังคมในอนาคต 
    

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ความหมายของทักษะในศตวรรษที่ 21 
ศตวรรษที่ 21 คือชํวงเวลาระหวําง ค.ศ. 2001- ค.ศ. 2100 หรือ พ.ศ. 2544 – พ.ศ. 2643 (ทรูปลูกป๓ญญา, 2552) ทั้งนี้

มีนักวิชาการให๎ความหมายของทักษะในศตวรรษท่ี 21 ไว๎ดังนี้ Pearson Education, Inc. (2009) กลําววํา ทักษะในศตวรรษที่ 21 
หมายถึงความสามารถพิเศษที่เด็กจะต๎องพัฒนาเพื่อให๎สามารถเตรียมตัวสําหรับความท๎ายทายในการทํางานและการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ภาคีเพื่อทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2011) ให๎ความหมายวํา ทักษะที่สําคัญที่
ผู๎เรียนพึงมีเพื่อให๎ประสบความสาํเรจ็ในการเรียน  การทํางานและการดํารงชีวิต วิจารณ๑ พานิช (2555: 18-19) ทักษะในศตวรรษที่ 
21 หมายถึง ทักษะการดํารงชีวิตที่คนในศตวรรษที่ 21 ทุกคนจะต๎องเรียนรู๎ตั้งแตํอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยและตลอดชีวิตเพื่อ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว รุนแรง พลิกผัน และคาดไมํถึงได๎อยํางมีประสิทธิภาพ วิภาวี ศิริลักษณ๑  (2557 : 15) ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความสามารถท่ีบุคคลพึงมีเพื่อเตรียมตัวสําหรับการดํารงชีวิตอยํางมีประสิทธิภาพภายใต๎ความท๎าทายของ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วในศตวรรษท่ี 21 สรุปได๎วํา ความสามารถและทักษะที่สําคัญที่บุคคลพึงมีเพื่อเตรียมตัวสําหรับ
การดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ท่ีทุกคนจะต๎องเรียนรู๎  เพื่อให๎ประสบความสําเร็จในการเรียน การทํางาน และการดํารงชีวิต 

ความส าคัญของทักษะในศตวรรษที่ 21 
วิจารณ๑ พานิช (2555: 11) กลําววํา การศึกษาในศตวรรษที่ 21เป็นการเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

พลิกผัน และคาดไมํถึง คนยุคใหมํจึงต๎องมีทักษะที่สูงในการเรียนรู๎และปรับตัว ผู๎สอนเพื่อให๎ศิษย๑มีโอกาสพัฒนาตนเองให๎มีทักษะของ
การเรียนรู๎ในลักษะนี้ ซึ่งในขณะเดียวกันต๎องมีทักษะในการทําหน๎าที่ครูผู๎สอนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งตํางจากการทําหน๎าที่ครูในศตวรรษ
ที่ 20 หรือ 19 สํวน สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย๑ (2556: 13) กลําววํา ทักษะและความรู๎ที่จําเป็นตํอการเป็นพลเมืองและการทํางานใน
ศตวรรษที่ 21 นั้นคํอนข๎างแตกตํางจากศตวรรษท่ี 20 บางทักษะแม๎จะมีลักษณะถาวร กลําวคือ มีความสําคัญมาในทุกยุคทุกสมัย 
ไมํใชํเฉพาะในศตวรรษที่ 21 เชํน ทักษะ 4C คือความคิดสร๎างสรรค๑ (Creativity) การคิดอยํางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) 
การสื่อสาร (Communnication) และการทํางานเป็นทีม (Collaboration) แตํทักษะเหลํานี้มีลักษณะเปลี่ยนไปในโลกยุคดิจิตอล 
รวมถึงทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็น สิ่งที่ “ต๎องมี” มากกวํา “นําจะมี” ขณะที่บางทักษะถือเป็นทักษะชุดใหมํที่จําเป็นใน
บริบทของศตวรรษใหม ํเชํน ทักษะด๎านสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technologies ICTs) ซึ่ง
ได๎สํงผลกระทบตํอรูปแบบความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมอยํางรอบด๎าน ซึ่งสามารถสรุปวําเหตุผล 3 
ประการ วําเหตุใดทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 จึงจําเป็น อยํางยิ่งตํอการดํารงชีวิตในศตวรรษใหมํ น้ันคือ รูปแบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป 
การพึ่งพาอาศัย ในระดับโลกท่ีเพิ่มมากข้ึนและภูมิทัศน๑ในการเรียนรู๎ที่เปลี่ยนไป ดังนั้น การศึกษาในศตวรรษที่ 21จึงมีความสําคัญ
และจําเป็นอยํางยิ่งตํอการดํารงชีวิตในศตวรรษใหมํ จะชํวยเตรียมความพร๎อมให๎คนรู๎จักคิด เรียนรู๎ ทํางาน แก๎ป๓ญหา สื่อสารและ
รํวมมือทํางานได๎อยํางมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต เนื่องจากเป็นยุคที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑และ
เทคโนโลยี โดยการเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลง ซึ่งคนยุคใหมํจึงต๎องมีทักษะที่สูงในการเรียนรู๎และปรับตัวเพื่อให๎ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลง ในดานรูปแบบเศรษฐกิจการพึ่งพาอาศัยในที่เพิ่มมากขึ้นและภูมิทัศน๑ในการเรียนรู๎ที่เปลี่ยนไป 

กรอบความคิดหลักส าหรับทักษะแห่งศตวรรษที่  21 
การเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 ต๎องก๎าวข๎าม “สาระวิชา” ไปสูํการเรียนรู๎ “ทักษะแหํงศตวรรษที่ 21” (21st  Century Skills) 

ซึ่งครูผู๎สอนจะเป็นผู๎สอนไมํได๎แตํต๎องให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎เรียนรู๎ฝึกทักษะด๎วยตนเองเป็นโค๎ช (Coach) และอํานวยความสะดวก 
(Facilitator) ในการเรียนรู๎แบบ PBL (Problem-Based Learning) ของผู๎เรียนสิ่งที่เป็นตัวชํวยของครูในการจัดการเรียนรู๎คือ
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ชุมชนการเรียนรู๎ครูเพื่อศิษย๑ (Professional Learning Communitues: PLC) เกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ๑การหน๎าที่ของครูแตํละคน 

กรอบความคิดของภาคีเพื่อทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century  Skills) ได๎นําเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 (วรพจน๑ วงศ๑กิจรุํงเรือง และอธิ จิตฤกษ๑, 2556: 34) ประกอบด๎วย 1.วิชาแกน (core subject) 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาพื้นฐานถ๎วนหน๎า ค.ศ. 2001 (No child Left Behind Act of 2001) ของสหรัฐอเมริกา ได๎กําหนด
วิชาแกนที่จําเป็นต๎องเรียนรู๎ไว๎ คือ วิชาภาษาอังกฤษ การอําน ศิลปะการใช๎ภาษา คณิตศาสตร๑  วิทยาศาสตร๑ ภาษาตํางประเทศ 
หน๎าที่พลเมือง การปกครอง เศรษฐศาสตร๑ ศิลปะ ประวัติศาสตร๑ และภูมิศาสตร๑ 2.เนื้อหาสําหรับศตวรรษที่ 21 เนื้อหาในสาขา
ใหมํ ๆ ที่สําคัญตํอความสําเร็จในที่ทํางานและชุมชน แตํโรงเรียนตําง ๆ ในทุกวันนี้ไมํได๎เน๎นในการนํา ไปสอน ได๎แกํ จิตสํานึกตํอ
โลก  ความรู๎พื้นฐานด๎านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็นผู๎ประกอบการ ความรู๎พื้นฐานด๎านพลเมือง และความตระหนักใน
สุขภาพและสวัสดิภาพ 3.ทักษะการเรียนรู๎และการคิด ซึ่งผู๎เรียนจําเป็นต๎องรู๎จักวิธีการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต รู๎จักใ ช๎สิ่งที่
เรียนมาอยํางมีประสิทธิภาพและสร๎างสรรค๑ ทักษะการสร๎างสรรค๑และผลิตนวัตกรรม ทักษะการทํางานรํวมกัน ทักษะการเรียนรู๎
ตามบริบท และทักษะพื้นฐานด๎านข๎อมูลและสื่อ 4.ความรู๎พื้นฐานไอซีที (ICT literacy) ความรู๎พื้นฐานด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คือความสามารถในการใช๎เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาความรู๎และทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ในบริบทของการเรียนรู๎วิชา
แกน ผู๎เรียนต๎องใช๎เทคโนโลยีให๎เป็นเพื่อเรียนรู๎เนื้อหาและทักษะและจะได๎เรียนรู๎วิธีการเรียนรู๎ การคิดเชิงวิพากษ๑  การแก๎ไขป๓ญหา 
การใช๎ข๎อมูลขําวสาร การสื่สาร การผลิตนวัตกรรมและการรํวมมือทํางาน 5.ทักษะชีวิต ผู๎สอนที่ดียํอมรู๎จักที่จะสอดแทรกทักษะ
ชีวิตในบทเรียน ทักษะชีวิตที่สําคัญที่ควรสํงเสริมให๎ผู๎ เรียน ได๎แกํ ความเป็นผู๎นํา ความมีจริยธรรม การรู๎จักรับผิดชอบ 
ความสามารถในการปรับตัว การรู๎จักเพิ่มพูนประสิทธิผลของตนเอง ความรับผิดชอบตํอตนเอง  ทักษะในการเข๎าถึงคน  
ความสามารถในการช้ีนําตนเอง และความรับผิดชอบตํอสังคม 

สําหรับการประเมินในศตวรรษที่ 21 มีแนวคิดวําการประเมินผลที่แท๎จริงเป็นพื้นฐานสําคัญสําหรับการศึกษาในศตวรรษ
ที่21 การประเมินต๎องวัดผลลพัธ๑สําคัญ 5 ประการได๎แกํ วิชาแกน เนื้อหาสําหรับศตวรรษท่ี 21 ทักษะการเรียนรู๎และการคิด ความรู๎
พื้นฐานไอซีที และทักษะชีวิต การประเมินทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 ควรทําควบคูํไปกับการประเมินวิชาแกนเพราะการประเมินที่
แยกขาดกันจะบั่นทอนเปูาหมายในการหลอมรวมทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 เข๎ากับวิชาแกน เทคโนโลยีสมัยใหมํจะชํวยการประเมิน
ให๎มีประสิทธิผล มีความยั่งยืน และเสียคําใช๎จํายน๎อย  แบบทดสอบมาตรฐานเพียงอยํางเดียวใช๎วัดทักษะและความรู๎ที่เรียนได๎ไมํกี่
อยําง การประเมินต๎องผสมผสานให๎สมดุลระหวํางแบบทดสอบมาตรฐานที่คุณภาพกับการประเมินในช้ันเรียนอยํางมีประสิทธิผลจึง
จะเกิดเป็นเครื่องมืออันทรงพลังสําหรับ ผู๎สอนและผู๎เรียนในการเรียนรู๎เนื้อหาและทักษะที่จําเป็นตํอความสําเร็จ 

กรอบความคิด ห๎องวิจัยการศึกษาภาคกลางตอนเหนือ (NCREL) และกลุํมเมทิรี  (Metiri Group) ได๎นําเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 ประกอบด๎วย 1. ความรู๎พื้นฐานในยุคดิจิตอล ได๎แกํ (1.1) ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ เศรษฐศาสตร๑ 
และเทคโนโลยี (1.2) ความรู๎พื้นฐานเชิงทัศนาการและข๎อมูล (1.3) ความรู๎พื้นฐานทางหนุวัฒนธรรม และจิตสํานึกตํอโลก 2. การคิด
เชิงประดิษฐ๑ ได๎แกํ (2.1) ความสามารถในการปรับตัว (2.2) การจัดการความซับซ๎อน (2.3) ความสามารถในการช้ีนําตนเอง (2.4) 
ความอยากรู๎ ความสร๎างสรรค๑ (2.5) ความกล๎าเสี่ยง (2.6) การคิดระดับสูง (2.7) การใช๎เหตุผลที่ดี 3. การสื่อสารอยํางมี
ประสิทธิภาพ  ได๎แกํ (3.1) การทํางานงานเป็นทีม ความรํวมมือ (3.2) ทักษะด๎านปฏิสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล (3.3) ความรับผิดชอบ
ตํอตนเอง ตํอสังคม และความรับผิดชอบในฐานะพลเมือง (3.4) การสื่อสารแบบโต๎ตอบ 4. การเพิ่มผลิตผลระดับสูง ได๎แกํ (4.1) 
การจัดลําดับความสําคัญ (4.2) การวางแผน (4.3) การจัดการเพื่อมุํงผลลัพธ๑ (4.4) การใช๎เครื่องมือจริงอยํางมีประสิทธิภาพ และ 
(4.5) ความสามารถในการสร๎างผลผลิตที่มีคุณภาพและเหมาะสม 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส าหรับการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 
อนุชา โสมาบุตร  ทักษะด๎านนี้จุดเน๎นอยูํบนพ้ืนฐานแหํงการสร๎างสรรค๑ การคิดแบบมีวิจารณญาณ การสื่อสาร และการมี

สํวนรํวมในการทํางาน ประกอบด๎วย 1. ความคิดสร๎างสรรค๑และนวัตกรรม (Creatively and Innovation) มี (1.1) การคิด
สร๎างสรรค๑ (Think Creativity) (1.2) การทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางสรา๎งสรรค๑ (Work Creativity with Others) (1.3) การนําเอา
นวัตกรรมมาสูํการปฏิบัติ (Implement Innovations) โดยปฏิบัติเชิงสร๎างสรรค๑ให๎เกิดคุณประโยชน๑ตํอการปรับใช๎และพัฒนาจาก
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ผลแหํงนวัตกรรมที่นํามาใช๎ 2. การคิดเชิงวิพากษ๑และการแก๎ไขป๓ญหา (Critical Thinking and Problem Solving) มีดังนี้ (2.1) 
การใช๎เหตุผลอยํางมีประสิทธิภาพ (Reason Effectively) (2.2) การใช๎วิธีคิดเชิงระบบ (Use Systems Thinking) (2.3) 
ประสิทธิภาพในการตัดสินใจ (Make Judgments and Decisions) (2.4) การแก๎ไขป๓ญหา (Solve Problems) 3. การสื่อสารและ
การมีสํวนรํวม (Communication and Collaboration) มีดังนี้ (3.1) การสื่อสารได๎ชัดเจนมีประสิทธิภาพ (Communication 
Clearly) (3.2) การทํางานรํวมกับผู๎อื่น (Collaborate with Others)  

แนวคิด ทฤษฎี ในการบริหารคุณภาพ  (PDCA) 
PDCA เป็นแนวคิดที่เน๎นให๎การดําเนินงานเป็นไปอยํางมีระบบ โดยมีเปูาหมายให๎เกิดการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง มีการ

พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรกโดย Walter Shewhart ซึ่งถือเป็นผู๎บุกเบิกการใช๎สถิติสําหรับวงการอุตสาหกรรม และตํอมาวงจร PDCA ได๎
เป็นที่รู๎จักอยํางแพรํหลาย เมื่อ W.Edwards Deming ซึ่งเป็นปรมาจารย๑ด๎านการบริหารคุณภาพได๎นํามาเผยแพรํให๎เป็นเครื่องมือ
สําหรับการปรับปรุงกระบวนการ วงจรนี้จึงมีอีกช่ือหนึ่งวํา “Deming Cycle” โครงสร๎างของ PDCA ประกอบด๎วย 1) Plan คือ 
การวางแผน 2) DO คือ การปฏิบัติตามแผน 3) Check คือ การตรวจสอบ และ 4) Act คือ การปรับปรุงการดําเนินการอยําง
เหมาะสม หรือ การจัดทํามาตรฐานใหมํ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ ทุกครั้งท่ีการดําเนินงานตามวงจร PDCA หมุน
ครบรอบ ก็จะเป็นแรงสํงสําหรับการดําเนินงานในรอบตํอไปและกํอให๎เกิดการปรับปรุงอยํางตํอเนื่อง   

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้ใช๎วิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 1) การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข๎อมูลกับนักศึกษา 4 คณะ  จํานวน  
1,319  คน  วิเคราะห๑ผลการวิจัยโดยสถิติวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) และ 2) การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเชิง
เอกสาร (Documentary Research) และสัมภาษณ๑ผู๎บริหารและอาจารย๑วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น ด๎วยแบบสัมภาษณ๑กึ่งมีโครงสร๎าง 
(Semi-structure Interview) จํานวน 10 ทําน วิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพด๎วยวิธีการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑เชิงเนื้อหา 
(Content Analysis and Synthesis)             
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ประชากรกลุม่ตัวอย่างการวิจัย 
1. การศึกษาเชิงปริมาณ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนรายวิชาในคณะศึกษาศาสตร๑ คณะบริหารธุรกิจ 

คณะสาธารณสุขศาสตร๑ คณะนิติศาสตร๑และรัฐศาสตร๑ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น  (จํานวน 621  คน 
ทั้ง 4 คณะในสถาบัน) 

2.  การศึกษาเชิงคุณภาพ  (1) ผู๎บริหาร และอาจารย๑ผู๎สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนรายวิชาในคณะ
ศึกษาศาสตร๑ คณะบริหารธุรกิจ คณะสาธารณสุขศาสตร๑ คณะนิติศาสตร๑และรัฐศาสตร๑ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วิทยาลัย
นอร๑ทเทิร๑น จํานวน 10 คน และ (2) เอกสาร หนังสือ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. การศึกษาเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถามในด๎านคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็นสําหรับนักศึกษาในการเรียนการสอน

ศตวรรษที่ 21 
2. การศึกษาเชิงคุณภาพ ประกอบด๎วย โปรแกรมเสริมสร๎างความรู๎ด๎านการพัฒนานวัตกรรม แบบวัดความพร๎อมด๎านการ

สร๎างและการจัดการนวัตกรรม และแบบสัมภาษณ๑กึ่งมีโครงสร๎างสําหรับผู๎บริหารและครูผู๎สอนด๎านคุณลักษณะและทักษะที่จําเป็น
สําหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะและทักษะของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ท่ีควรจะเป็น 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ ผู๎วิจัยทําหนังสือขออนุญาตในการเก็บข๎อมูลรวบรวมข๎อมูลจากคณะศึกษาศาสตร๑  คณะ

บริหารธุรกิจ คณะนิติและรัฐศาสตร๑ และคณะสาธารณสุขศาสตร๑ ผู๎วิจัยติดตํอประสานงานกับคณบดีในคณะตํางๆ เพื่อช้ีแจง
วัตถุประสงค๑ขั้นตอนและ วิธีการดําเนินงานวิจัย กํอนดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลกับนักศึกษา 

2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู๎วิจัยทําหนังสือขออนุญาตในการเก็บข๎อมูลรวบรวมข๎อมูลจากผู๎บริหารวิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑นเพื่อ
ขออนุญาตสัมภาษณ๑ผู๎บริหารและอาจารย๑ผู๎สอน รวมจํานวน 10 ทําน กํอนดําเนินการสัมภาษณ๑  

3. การวิจัยเชิงเอกสาร ผู๎วิจัยทําการศึกษาค๎นคว๎า รวบรวมข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับงานวิจัย เชํน เอกสาร หนังสือ บทความ 
งานวิจัย ฯลฯ  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
1. การวิจัยเชิงปริมาณ วิเคราะห๑ผลการวิจัยโดยสถิติวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Statistics)  
2. การศึกษาเชิงคุณภาพ วิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงคุณภาพด๎วยวิธีการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑เชิงเนื้อหา (Content Analysis 

and Synthesis)      
 
สรุปและอภิปรายผล 

สรปุผลการวิจัย 
1. การพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ที่จําเป็นและสําคัญสําหรับนักศึกษา ประกอบด๎วยทักษะสําคัญดังนี้ (1 ) 

ทักษะด๎านการเรียนรู๎ และนวัตกรรม (2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (3) ทักษะชีวิตและอาชีพ  
2. คุณลักษณะและทักษะของนักศึกษาแหํงอนาคตใหมํ จะต๎องมีการพัฒนาจิตสํานึกตํอธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

จิตสํานึกตํอการเป็นพลเมืองและจรรโลงให๎สังคมในอนาคตนําอยูํคือ จิต 5 ลักษณะสําคัญสําหรับอนาคต ประกอบด๎วย 1)จิต
เชี่ยวชาญ 2) จิตรู๎สังเคราะห๑ 3) จิตสร๎างสรรค๑ 4) จิตเคารพ และ 5) จิตรู๎จริยธรรม 

อภิปรายผลการวิจัย 
การพัฒนานักศึกษา มีเปูาหมายเพื่อมุํงหวังที่จะเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 นอกจากน้ันยังแก๎ป๓ญาด๎าน

ทักษะการเรียนรู๎ในเนื้อหาสาระวิชาแกนหลักที่จะทําให๎เกิดทักษะพื้นฐานซึ่งมีความจําเป็นจะต๎องพัฒนาทักษะด๎านความรู๎เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อการดํารงอยูํในอนาคต ทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม ทักษะด๎านสื่อสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เทคโนโลยี 
ทักษะชีวิตและทักษะที่จําเป็นในการทํางาน จิตห๎าลักษณะสําหรับอนาคตที่สําคัญ จิตเช่ียวชาญ จิตรู๎สังเคราะห๑ จิตสร๎างสรรค๑ จิต
เคารพ และจิตรู๎จริยธรรม เพื่อความราบรื่นในการทํางาน การดําเนินชีวิตและการจรรโลงสังคมในอนาคตให๎นําอยูํมากยิ่งขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ 
การพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาแหํงศตวรรษที่ 21 จะประสบความสําเร็จได๎ต๎องอาศัยป๓จจัยที่สําคัญหลายประการที่

สถาบันการศึกษาควรตระหนักและให๎ความสําคัญ  ดังนี้ 
1. สถาบันการศึกษาควรกําหนดนโยบาย และประเดน็ยุทธศาสตร๑ในการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 

21 กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จคําเปูาหมายในดําเนินงาน และมีหนํวยงานรับผิดชอบอยํางชัดเจน 
2. จัดทําแผนพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 มีระบบและกลไกในการควบคุม กํากับติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนอยํางเป็นระบบ 
3. ผู๎บริหารสถาบันการศึกษา ต๎องเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน๑ในการพัฒนานักศึกษา ออก

นโยบาย กฎระเบียบ ระบบและกลไก สร๎างชุมชนการเรียนรู๎ สํงเสริมให๎เกิดบรรยากาศการเรียนรู๎แบบศตวรรษที่ 21 และจัด
สภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 

4. การพัฒนาองค๑กรนิสิตนักศึกษาให๎มีความเข๎มแข็งและสร๎างความตระหนักแกํนักศึกษาในการเตรียมตนเองและพัฒนา
ตนเองเพื่อการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 

5. การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะแหํงศตวรรษที่ 21 อยํางเพียงพอและตํอเนื่อง 
6. พัฒนาอาจารย๑ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการพัฒนานักศึกษาให๎มีความพร๎อมทั้งแนวคิด ความรู๎ ทักษะ เจตคติ มี

คุณลักษณะที่จําเป็นเพื่อการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพในสิ่งแวดล๎อมของศตวรรษที่ 21 และมีสมรรถนะที่เพียงพอตํอการพัฒนา
นักศึกษาเพือ่ทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21  

7. สร๎างเครือขํายความรํวมมือ ท้ังในและตํางประเทศเพื่อให๎นักศึกษาและอาจารย๑ได๎มีโอกาสและเปลี่ยนเรียนรู๎ พัฒนา
ศักยภาพ และเสริมสร๎างคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ 

8. จัดสภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 และทักษะการเรียนรู๎ 
9. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให๎ทันสมัย เพียงพอ เหมาะสม และเอื้อตํอการพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษท่ี 21 
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บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ 7  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

Role of school Administrators in Academic Management of Lumplaimas School Group 7  
under the Jurisdiction of Primary Education Area Office 1, Burirum 

 
ประจักษ์  ปาปะเก1 
Prajak Papaekay 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 จําแนกตามสถานภาพของครู โดยใช๎วิธีการศึกษาคือการวิจัย
เชิงสํารวจกับกลุํมตัวอยํางที่เป็นพนักงานครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 จํานวน 165 คน 
เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถามมีคําความเช่ือมั่น 0.97 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล คือ คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) 
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติทดสอบที (t-test) 

ผลการศึกษาพบวํา ครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 มีความคิดเห็นในการบริหารงาน
วิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ภาพรวมอยูํในระดับมาก  และเมื่อ
พิจารณารายด๎าน พบวํา อันดับที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการวัดและการประเมินผลการศึกษา รองลงมาคือ ด๎านแผนปฏิบัติงานด๎าน
วิชาการ และลําดับสุดท๎าย คือ ด๎านสื่อการสอน  จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบวํา ครูที่มีเพศ วุฒิการศึกษาและประสบการณ๑การ
ทํางานแตกตํางกัน  มีความคิดเห็นตํอการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ในภาพรวมไมํแตกตํางกัน ยกเว๎นครูที่มีเพศตํางกัน มีความคิดเห็นด๎านการวัดและการประเมินผล
การศึกษาแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ครูที่มีประสบการณ๑ตํางกัน  มีความคิดเห็นในด๎านการจัดการเรียนการสอน
แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 
ค าส าคัญ : บทบาทในการบริหารงานวิชาการ ผู๎บริหารสถานศึกษา 
 
Abstract 
 The objective of this study were to study and to compare teachers‖ opinion on role of school 
administrators in academic management as classified by personal status of teachers. The sample of the study 
were 165 teachers in schools under the jurisdiction of Primary Education Area office 1,Burirum. The study 
instrument was questionnaire with reliability of .97. Statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, and t-test. 
 The study result revealed that the teachers‖ opinion on the role of school administrators in academic 
management as a whole was at much level. When considered each aspect, it was found that measurement 
and education evaluation was the highest, followed by working in academic area and education media was 
the lowest. Teachers‖ opinions on the role of school administrator in academic management as classified by 
gender, educational level, and work experience, found that teachers with different gender and educational 
level did not have different opinions on the role of school adminitrators,However, the teachers with different 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
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gender and work experience had different opinions on the role of school administrators in academic 
management with statistically significant difference at .05. 
 
Keywords : role of school administrator,  academic management 
 
บทน า 

การศึกษาถือเป็นป๓จจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษย๑เพื่อการพัฒนาในทุก ๆ ด๎าน โรงเรียนซึ่งเป็นองค๑กรที่ทําหน๎าที่ใน
การจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู๎และแสวงหาความรู๎ใหมํ ๆจึงต๎องพัฒนาองค๑กรให๎พร๎อมเพื่อพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา แตํป๓จจุบันพบวําการจัดการศึกษาทุกระดับประสบป๓ญหาสําคัญคือผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคํอนข๎างต่ําหลักสูตรมี
เนื้อหาสาระแนํนเกินไป และใช๎เหมือนกันหมดโดยไมํคํานึงถึงบริบทของสถานศึกษา กระบวนการเรียนการสอนยังยึดหลักการถํายทอด
ความรู๎จากผู๎สอนสูํผู๎เรียน เน๎นการทํองจํามากกวําการฝึกให๎ผู๎เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห๑ การแก๎ป๓ญหาจากสถานการณ๑หรือ
ประสบการณ๑จริง หนังสือเรียนเป็นเพียงแบบฝึกหัดที่มีคําตอบเพียงคําตอบเดียวแทนที่จะเป็นคําถามแบบปลายเปิด ครูผู๎สอนยังยึดติด
กับวัฒนธรรมการสอนแบบเดิม ๆ ทั้งที่หลักสูตรป๓จจุบันเน๎นการคิดวิเคราะห๑ แตํวิธีสอนยังไมํสอนให๎ผู๎เรียนมีทักษะดังกลําว  ผู๎บริหาร
สถานศึกษาบางสํวนยังไมํได๎รบัการอบรมให๎ปฏิบัติหน๎าที่อยํางมีประสิทธิภาพขาดความรู๎ความเข๎าใจในการบริหารงานทําให๎ขาดทักษะ
ในการบริหารและการจัดการด๎านการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  2553: 10) 

ผลวิจัยการศึกษาแนวโน๎มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ระดับนานาชาติ พ.ศ.2554 (TIMSS 2011) พบวํา
ระดับคะแนนของนักเรียนไทยอยูํในระดับแยํ เนื่องจากครูไทยขาดความมั่นใจและความพร๎อมในการเตรียมการสอนอยูํในระดับต่ํา 
(ปรีชาญ เดชศรี. 2555) นอกจากนี้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประจําปีงบประมาณ 2554 โดยภาพรวมทั้งประเทศ  สรุปได๎วําสถานศึกษาระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 2,295 แหํงไมํได๎รับการรับรองมาตรฐาน เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนอยูํในระดับต่ํา (ชาญ
ณรงค๑ พรรุํงโรจน๑. 2555) และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ระหวํางปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2558 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 กลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 ใน 5 
กลุํมสาระหลัก โดยจําแนกคะแนนเฉลี่ยร๎อยละในระดับจังหวัดและระดับประเทศ พบวําผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) มีคําคะแนน
เฉลี่ยร๎อยละลดลงทุกกลุํมสาระในระดับประเทศ และลดลง 4 กลุํมสาระในระดับจังหวัด ซึ่งผลสัมฤทธิ์ดังกลําวอาจเป็นเครื่องช้ีวัดได๎วํา
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 กลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 ยัง
ไมํมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทําที่ควรสํงผลให๎คุณภาพผู๎เรียนลดต่ําลง สอดคล๎องกับรายงานผลการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการ
บริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาของสกุล หมื่นสุข (วราภรณ๑ จินดาพล. 2550; อ๎างอิงจากสกุล หมื่นสุข. 2548) ซึ่งพบวํา
ผู๎บริหารยังให๎ความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการไมํมากนักและยังมีป๓ญหาอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการในระดับปานกลาง ซึ่ง
นําจะมีผลกระทบตํอคุณภาพของผลผลิตได๎ ป๓ญหาเหลํานี้ถ๎าผู๎บริหารสถานศึกษาได๎ดําเนินการแก๎ไขยํอมจะทําให๎คุณภาพทางการศึกษา
ดีขึ้น และจากรายงานผลการวิเคราะห๑สภาพแวดล๎อมที่มีผลตํอการจัดการศึกษาของสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑ เขต 1 กลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 สถานศึกษาสํวนใหญํมุํงเน๎นรับการประเมินมากกวําการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานแตํละครั้งผู๎บังคับบัญชาไมํได๎สะท๎อนข๎อด๎อยของผู๎ใต๎บังคับบัญชา การกําหนดวิสัยทัศน๑ พันธกิจ 
เปูาหมาย และกลยุทธ๑ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาขาดการมีสํวนรํวมของบุคลากรในระดับผู๎ปฏิบัติ และยังไมํให๎ความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ๑สูํการปฏิบัติจริง และที่สําคัญสถานศึกษาขาดการประสานงานและการบริหารจัดการระหวํางกลุํมในด๎านวิชาการ 

จากป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยมองวําในการจัดการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพนั้น มิใชํเพียงแตํครูผู๎สอนเทํานั้นที่จะสามารถพัฒนา
คุณภาพของผู๎เรียนให๎ดีขึ้นได๎ ผู๎บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยเฉพาะการ
บริหารงานวิชาการซึ่งถือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาทุกระดับ ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 กลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 เพื่อนําผลการศึกษา
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มาเป็นแนวทางสําหรับผู๎บริหารสถานศึกษา และหนํวยงานต๎นสังกัดในการพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการให๎มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดสํงผลตํอคุณภาพของครูผู๎สอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของผู๎เรียนตามลําดับ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอน 

2. เปรียบเทียบบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ตามความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนโดยจําแนกตามสถานภาพ วุฒิ
การศึกษา ประสบการณ๑ในการทํางาน และขนาดสถานศึกษา 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาในครั้งนี้  เป็นการศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  ผู๎วิจัยได๎อาศัยแนวคิดตาม  เทิดศักดิ์  ขุขันทิน ( 2549 : 13-14) มี  6  
ด๎าน  ได๎แกํ  1. ด๎านแผนปฏิบัติงานด๎านวิชาการ 2. ด๎านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 3. ด๎านการจัดการเรียนการสอน 4. ด๎าน
สื่อการสอน 5. ด๎านการนิเทศการสอน 6. ด๎านการวัดและการประเมินผลการศึกษา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ นรีนาท กล่ําคลัง 
(2541) ศึกษาสภาพและป๓ญหาการเรียนการการสอนวิชาภาษาไทยของโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหมํ พบวํา ระดับการใช๎การ
ปฏิบัติหรือป๓ญหาที่ประสบกับการใช๎หลักสูตรและหนังสือประกอบ กลําวคือ หลักสูตรภาษาไทยไมํชัดเจน เพราะฉะนั้น การจัดการ
เรียนการสอนจะต๎องขึ้นอยูํกับองค๑ประกอบหลายประการเชํน ความสามารถและพื้นฐานทางภาษาของผู๎ เรียนที่แตกตํางกันความ
ต๎องการเน๎นการเรียนภาษาไทยของนักเรียนและผู๎ปกครอง จํานวนของครูผู๎สอนที่มีคํอนข๎างน๎อย จากป๓ญหาดังกลําว ครูจึงต๎องคัดสรร
เนื้อหาและกิจกรรมการสอนที่เหมาะสมกับเด็กแตํละคน ซึ่งในสํวนของเนื้อหาจะเน๎นการสอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวิถีที่พึงปฏิบัติในสังคมไทย ทั้งนี้ช่ือของวิชาภาษาไทยในโรงเรียนนานาชาติ จะเป็นแนวเดียวกัน คือ วิชาภาษาไทยและ
วัฒนธรรมไทย (Thai language Thai Culture) ซึ่งพอจะสรุปเนื้อของหลักสูตรได๎วําการจัดหลักสูตรจะมีเปูาหมายสําคัญ คือ ให๎ผู๎เรียน
สามารถใช๎หลักทางภาษาไทยทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟ๓ง การพูด การอําน และการเขียน ในด๎านกระบวนการเรียนการสอน และการใช๎สื่อ
ประกอบการสอน จะเน๎นที่นักเรียนเป็นศูนย๑กลาง (Student Centered) กลําวคือ พิจารณาถึงความสามารถและศักยภาพของบุคคลใน
ด๎าน พื้นฐาน และประสบการณ๑ทางภาษา สิ่งแวดล๎อมและสังคมของผู๎เรียน และในสํวนของการวัดผลและประเมินผลจะมีป๓ญหา
พอสมควร อันเนื่องมาจากความแตกตํางทางภาษาของรายบุคคล อนึ่งในด๎านของการจัดการนิเทศและการจัดสรรงบประมาณนั้น ครู
ภาษาไทยและผู๎บริหารเห็นวํามีป๓ญหาคํอนข๎างน๎อย กลําวคือ ในด๎านการนิเทศนั้นได๎มีการจัดการนิเทศภายในแบบไมํเป็นทางการ แตํยัง
ไมํมาก โดยผู๎บริหารเองจะให๎อิสระในการจัดการเรียนการสอนอยํางเต็มที่ พร๎อมทั้งการจัดสรรงบประมาณก็เพียงพอตํอความต๎องการ 

กรชกร ชวติ (2544) ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอ การจัดการศึกษาของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวํา (1) 
ผู๎ปกครองนักเรียนจําแนกตามระดับการศึกษาการประกอบอาชีพ และขนาดโรงเรียนมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ๑ ที่ตั้งอยูํนอกเขตเทศบาล โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับปานกลาง โดยเรียง
คําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ การบริการ ด๎านปกครองนักเรียน ด๎านวิชาการ ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน และด๎าน
อาคารสถานท่ีและสภาพแวดล๎อม  (2) ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ๑ ที่ตั้งอยูํนอกเขตเทศบาล โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้  ได๎แกํ  ผู๎บริหาร และครูในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎ แกํ ผู๎บริหาร และครูในกลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 จํานวน 165 คน ได๎มาโดยวิธีการสุํมอยํางงําย (Simple  Random  Sampling) ตามตารางกําหนดขนาด
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กลุํมตัวอยํางของ เครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607 - 610) เครื่องมือ ที่ใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู๎
ศึกษาสร๎างขึ้นเอง นําแบบสอบถามที่ทดลองใช๎มาวิเคราะห๑หาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ผลการวิเคราะห๑
การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ .82 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) ใช๎
ในการนําเสนอและอธิบายลักษณะข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยํางตามป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคล คือ เพศ ระดับการศึกษา  และ
ประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน  คําเฉลี่ย (Mean)  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช๎ในการอธิบายบทบาทการ
บริหารงานกลุํมโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 และการทดสอบคําที  (t - test) ใช๎ทดสอบ
ความแตกตํางด๎านป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคล 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นของครู โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  ใน
การบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา  เมื่อพิจารณาแล๎วพบวําในภาพรวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 3.89 สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.31 และเมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา อันดับที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการวัดและการประเมินผลการศึกษา  รองลงมาคือ
ด๎านแผนปฏิบัติงานด๎านวิชาการ และลําดับสุดท๎าย คือด๎านสื่อการสอน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.   สถานภาพของครูโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 119 คน คิดเป็นร๎อยละ 70.31 มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 99 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.00   และ
มีประสบการณ๑ในการทํางาน 10  ปีขึ้นไป จํานวน 115 คน  คิดเป็นร๎อยละ  69.70 

2.   ความคิดเห็นของครู โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  ในการบริหารงาน
วิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา เมื่อพิจารณาแล๎วพบวําในภาพรวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 3.89 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.31 และ
เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา อันดับที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ด๎านการวัดและการประเมินผลการศึกษา  รองลงมาคือด๎านแผนปฏิบัติงาน
ด๎านวิชาการ และลําดับสุดท๎าย คือด๎านสื่อการสอน มีรายละเอียดแตํละด๎าน ดังนี ้

 2.1  ด๎านแผนปฏิบัติงานด๎านวิชาการ  ในภาพรวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 4.10 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.36 และเมื่อ
พิจารณารายข๎อ พบวํา อันดับแรก คือ ผู๎บริหารมีการแตํงตั้งคณะกรรมการในการปฏิบัติงานของครูทุกครั้ง อันดับสอง  คือ ผู๎บริหารมี
การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานวิชาการและรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ / กิจกรรม และ อันดับสุดท๎าย คือ 
ผู๎บริหารยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของครูในการวางแผนปฏิบัติงานด๎านวิชาการ 

 2.2  ด๎านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ในภาพรวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 3.69 สํวนเบี่ยง เบนมาตรฐาน 0.41 
และเมื่อพิจารณารายข๎อ พบวําอันดับแรกคือผู๎บริหารสํงเสริมการจัดทําหลักสูตรสถาน ศึกษา อันดับสอง คือ ผู๎บริหารให๎คําปรึกษาและ
ชํวยเหลือครูเมื่อเกิดป๓ญหาจากการใช๎หลักสูตร  และอันดับสุดท๎าย ผู๎บริหารจัดให๎มีการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑หลักสูตรสถานศึกษาแกํ
นักเรียนผู๎ปกครอง ชุมชน และผู๎เกี่ยวข๎อง 

 2.3 ด๎านการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 4.08 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 และเมื่อ
พิจารณารายข๎อ พบวํา อันดับแรก คือ ผู๎บริหารกํากับดูแลให๎ครูจัดการเรียนการสอน โดยปลูกฝ๓งคุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่ดีงาม
และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ อันดับที่สอง คือ ผู๎บริหารกํากับดูแลให๎มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อมในโรงเรียนที่เอื้อตํอการจัดการ
เรียนการสอน และอันดับสุดท๎าย คือ ผู๎บริหารสํงเสริมให๎ครูจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการทั้งภายในวิชา และเช่ือมโยงกับวิชาอื่น
ในรูปแบบที่หลากหลาย 

 2.4 ด๎านสื่อการสอน ในภาพรวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 3.56 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.40 และเมื่อพิจารณารายข๎อ 
พบวํา อันดับแรก คือ จัดให๎มีห๎องสมุดเป็นแหลํงการเรียนรู๎ที่สําคัญตํอบุคลากร นักเรียน และชุมชน อยํางกว๎างขวาง อันดับที่สอง คือ 
มีแหลํงการเรียนรู๎ตามธรรมชาติ และแหลํงการเรียนรู๎หายากจากภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นให๎มีในโรงเรียนเพื่อเป็นแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน และ
อันดับสุดท๎าย คือ มีศูนย๑การจัดเก็บสื่อการเรียนการสอน และให๎บริการยืม-คืน อยํางเป็นระบบ 
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 2.5 ด๎านการนิเทศการสอน ในภาพรวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 3.79 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 และเมื่อพิจารณา
รายข๎อ พบวํา อันดับแรก คือ ผู๎บริหารจัดให๎มีการนิเทศการสอนอยํางเป็นระบบและตํอเนื่อง อันดับที่สอง คือ ผู๎บริหารสํงเสริมให๎ครู
และผู๎เกี่ยวข๎องทุกฝุายมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการนิเทศการสอน และอันดับสุดท๎าย คือ ผู๎บริหารสํงเสริมให๎บุคลากรทุกคนเป็นผู๎
นิเทศและผู๎รับการนิเทศ ตามความสามารถเฉพาะตัว 

 2.6  ด๎านการวัดและการประเมินผลการศึกษา ในภาพรวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 4.15 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.49 
และเมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา อันดับแรก คือ ผู๎บริหารมีการกําหนดระเบียบ และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลของโรงเรียน  
อันดับท่ีสอง คือ ผู๎บริหารกําหนดรูปแบบและระยะเวลาที่ชัดเจนในการรายงานผลการเรียนรู๎แกํผู๎ปกครองและหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
และอันดับสุดท๎ายคือผู๎บริหารกํากับดูแลให๎ครูสร๎างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพได๎มาตรฐาน 

3. ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตํอการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา ได๎ผล
วิจัยดังนี ้

 3.1 ครูที่มีเพศแตกตํางกันมีความคิดเห็นตํอการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1   ในภาพรวมและในรายด๎านไมํแตกตํางกัน ยกเว๎นด๎านการวัดและการประเมินผล
การศึกษาแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 

 3.2 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตํางกัน  มีความคิดเห็นตํอการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถาน ศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  ในภาพรวมไมํแตกตํางกัน 

 3.3 ครูที่มีประสบการณ๑ตํางกัน  มีความคิดเห็นตํอการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถาน ศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ในภาพรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา การบริหารงานวิชาการ
ของผู๎บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ด๎านการจัด การเรียนการสอน
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านอื่นไมํแตกตํางกัน 

 
การอภิปรายผล 

จากการวิจัยพบประเด็นสําคัญที่จะอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค๑ ดังนี้ 
1.  การศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 สามารถน ามาอภิปรายผลเป็นรายด้าน ได้ดังนี้ 
 1.1  ด๎านแผนปฏิบัติงานด๎านวิชาการ ในภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะวําการจัดทําแผน ปฏิบัติการวิชาการมี

ความสําคัญกับการบริหารงานวิชาการเป็นอยํางมาก งานจะสําเร็จลุลํวงตามเปูาหมายและสะดวกรวดเร็วจําเป็นต๎องวางแผนปฏิบัติการ
ไว๎ลํวงหน๎า ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของเพ็ญไพลิน  เพียรเสมอ (2548: บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชํวงช้ันที่ 1- 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 1   ผลการวิจัย พบวํา 
สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชํวงช้ันที่ 1- 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หนองคายเขต 1  ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก โดยเฉพาะด๎านการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ อยูํในระดับมากกวําทุกด๎าน 
รองลงมาคือการจัดการดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  และงานด๎านการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน ชํวงช้ันท่ี 1- 2  
ภาพรวมมีสภาพป๓ญหาอยูํในระดับน๎อย โดยเฉพาะด๎านการจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน อยูํในระดับป๓ญหาน๎อย รองลงมา
คือด๎านการวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ และการจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 1.2  ด๎านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ในภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะวํา ผู๎บริหารสถานศึกษา ตระหนัก
ถึงความสําคัญของหลักสูตร ในฐานะที่เป็นตัวกําหนดแนวทางในการจัดประสบการณ๑ในการเรียนรู๎ที่ดี และถูกต๎องแกํผู๎เรียน ซึ่ง
สอดคล๎อง กับแนวคิดของ ใจทิพย๑ เช้ือรัตนวงศ๑ (2545, หน๎า 141) ที่กลําววํา การนําหลักสูตรไปใช๎เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการ
ปฏิบัติ เป็นการทําให๎ผู๎เรียนบรรลุตามจุดมุํงหมายที่กําหนดได๎ เพราะครูเป็นผู๎พัฒนาหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช๎จะต๎องมีความรู๎ใน
เรื่องของหลักสูตรกํอนจะจัดทําหลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช๎ให๎เกิดประสิทธิภาพตํอผู๎เรียนมากที่สุด  และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ
สมศักดิ์  พระเดชก่ิง (2545,หน๎า133-134) ได๎ศึกษาบทบาทของผู๎บริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนตาม



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 626 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพ.ศ.2542 ตามทัศนะของผู๎บริหารสถานศึกษา และครูผู๎สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนมีความคิดเห็นวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยูํ
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูํในระดับมากทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎านการใช๎และการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน ด๎านการจัดกระบวนการเรียนการสอนด๎านสื่อและแหลํงเรียนรู๎ ด๎านการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน ด๎านการนิเทศเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และด๎านการสํงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และยัง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของจิระศักดิ์  อินทร๑หอม(2548) ได๎ศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธาน ีผลการวิจยัพบวํา การบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ตาม
ความคิดเห็นของครูผู๎สอนโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู๎ การวัดผลประเมินผล การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีการบริหารงานอยูํในระดับมาก 

 1.3  ด๎านการจัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยูํ ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนโยบายจุดเน๎นของ
กระทรวงศึกษาธิการ ให๎ความสําคัญกับการปฏิรูประบบการเรียนการสอน เพื่อให๎นักเรียนเป็นคนดีมีคุณภาพตามที่สังคมมุํงหวัง โดย
กําหนดให๎ขับเคลื่อนผลักดันยุทธศาสตร๑นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให๎เกิดความชัดเจนทางยุทธศาสตร๑ และกระบวนการในการ
ทํางาน เรื่องที่ได๎รับการพิจารณาเป็นลําดับแรก คือ การปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน ด๎วยเหตุนี้ จึงสํงผลให๎ผู๎บริหารสถานศึกษา 
และหนํวยงานต๎นสังกัด ต๎องเรํงดําเนินการปรับปรุง และสํงเสริมให๎ครูปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน เพื่อสนองนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และสอดคล๎องกับงานวิจัยของสมนึก  มานะคิด และคณะ(2554,หน๎าบทคัดยํอ) ได๎ศึกษางานวิจัยเรื่องการบริหารงานด๎าน
วิชาการของผู๎บริหารโรงเรียน ในทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี ผลการวิเคราะห๑การบริหารงานด๎าน
วิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนในทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  โดยภาพรวมปฏิบัติในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาตามรายด๎านพบวํา  มีความคิดเห็นตํอการบริหารงานด๎านวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนสูงสุดคือ ด๎านจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในระดับมาก สอดคล๎องกับผลการวิจัยของสําเริง แสงทัน (2548) ได๎ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนชํวง
ช้ันที่ 1 และ 2 ตามทรรศนะของครูวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวํา ครูวิชาการมี
ทรรศนะตํอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนชํวงช้ันที่ 1 และ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 
อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยมีคําเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุด ได๎แกํ งานด๎านการเรียนการสอน งานด๎านการวัดผลและประเมินผล งาน
ด๎านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช๎ งานด๎านนิเทศภายในงานด๎านห๎องสมุด งานด๎านการประชุมอบรมทางวิชาการ และงานด๎านวัสดุ
ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 

 1.4   ด๎านสื่อการสอน  ในภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การจัดทําสื่อการสอนสําหรับใช๎ในกิจกรรมการ
เรียนการสอน ทําให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎ได๎อยํางรวดเร็ว และสามารถจดจําได๎เป็นอยํางดี ซึ่งสอดคล๎องกับทัศนีย๑  ศุภเมธี (2541, 
หน๎า 76) ที่กลําวถึงสื่อการสอนวําหมายถึง สิ่งตําง ๆ ที่ชํวยสํงเสริมสนับสนุน หรือเป็นตัวการทําให๎การเรียนการสอนบรรลุถึงจุดหมาย
ปลายทางอยํางมีประสิทธิภาพ  โดยชํวยเร๎าความสนใจประหยัดเวลาและให๎ประสบการณ๑ที่มีคุณคําแกํผู๎เรียน และยังสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของวิเชียร  ยอดจักร (2555,หน๎า 38) ที่สรุปได๎วํา  สื่อการเรียนการสอนเป็นป๓จจัยสําคัญที่ทําให๎การเรียนรู๎มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น  โดยชํวยให๎ผู๎สอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สร๎างบรรยากาศทางวิชาการที่ดีขึ้นสําหรับผู๎เรียนทําให๎เกิดการเรียนรู๎ได๎งํายขึ้น  
ชัดเจนในเนื้อหาวิชา  มีบรรยากาศที่เอื้อตํอการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ที่ทําให๎เกิดปฏิสัมพันธ๑ระหวํางครูผู๎สอนกับนักเรียนได๎
ดียิ่งขึ้น  ดังนั้นสื่อการสอนจึงมีสํวนสําคัญ ที่ทําให๎ผู๎ปกครองตัดสินใจสํงบุตรหลานเข๎าเรียน เนื่องจากสื่อที่ทันสมัยทําให๎นักเรียน
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนได๎ 

 1.5  ด๎านการนิเทศการสอน ในภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารสถาน ศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ
ของการนิเทศภายในที่มีตํอการดําเนินงานแก๎ไข ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพครู และคุณภาพผู๎เรียน ให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่ง
สอดคล๎องกับแนวคิดของประพันธ๑ สุตโต (2534, หน๎า 13 -16) ที่กลําววํา ผู๎บริหารควรมีหน๎าที่ในการติดตามผลการดําเนินงานนิเทศ
ภายในอยํางสม่ําเสมอเพื่อชํวยเหลือและแก๎ไขหากมีป๓ญหาหรืออุปสรรคและยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของสมศักดิ์  พระเดชกิ่ง (2545, 
หน๎า 133-134) ได๎ศึกษาบทบาทของผู๎บริหารสถานศึกษา ในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ. 2542 ตามทัศนะของผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา 
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ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนมีความคิดเห็นวํา ผู๎บริหารสถานศึกษาปฏิบัติอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน 
พบวํา ผู๎บริหารสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูํในระดับมากทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎านการใช๎และการพัฒนาหลักสูตรเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน 
ด๎านการจัดกระบวนการเรียนการสอน ด๎านสื่อและแหลํงเรียนรู๎ ด๎านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ด๎านการนิเทศเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และด๎านการสํงเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

 1.6 ด๎านการวัดและการประเมินผลการศึกษา  ในภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การวัดผลและ
ประเมินผลเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่สําคัญและตํอเนื่องจากการจัดการเรียนการสอน ทําให๎ทราบวําการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรียนบรรลุเปูาหมายหรือไมํ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของสมนึก  ภัททิยธนี (2546, หน๎า 9) กลําวถึงประโยชน๑ของการวัดผล
การศึกษาตํอฝุายบริหารคือ ชํวยในการวางแผนการเรียนการสอนการบริหารและการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎
ถูกต๎องยิ่งขึ้น และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สําเริง  แสงทัน (2548, หน๎า 61-63) ได๎ศึกษาบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหาร
โรงเรียนชํวงช้ันที่ 1 และ 2 ตามทรรศนะของครูวิชาการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบวํา 
ครูวิชาการมีทรรศนะตํอบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนชํวงช้ันที่ 1 และ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระบุรี เขต 2 อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยมีคําเฉลี่ยจากสูงสุดไปหาต่ําสุดได๎แกํงานด๎านการเรียนการสอน งานด๎านการวัดผลและ
ประเมินผล และสอดคล๎องกับแนวคิดของ บุญสํง พุทธรักษ๑พงศ๑ (2545, หน๎า บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาวิจัยการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภออําวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งพบวําผู๎บริหารโรงเรียนได๎
ปฏิบัติงานด๎านวิชาการ โดยจัดครูให๎มีสํวนรํวมกําหนดวิธีวัดผลและประเมินผล นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับผลการวิจัยของเบญจวรรณ 
สกุลเนรมิต (2543, หน๎า บทคัดยํอ) ที่ได๎ศึกษาการบริหารงานวิชาการอยํางมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
เขตการศึกษา 1 พบวําการวัดผลประเมินผลและงานทะเบียนมีการบริหารอยูํในระดับมาก 

2. การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู โรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 จ าแนกตามสถานภาพของครู สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

 2.1  ครูที่มีเพศแตกตํางกันมีความคิดเห็นตํอการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ในภาพรวมไมํแตกตํางกัน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูที่มีเพศตํางกันแตํอาจมีความรู๎
ใกล๎เคียงกัน มีประสบการณ๑การทํางานและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นอยํางต่ํา ทําให๎มีความคิดเห็นตํอการบริหารงานวิชาการ
ใกล๎เคียงกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของสมนึก  มานะคิด และคณะ(2554,หน๎าบทคัดยํอ) ซึ่งได๎ศึกษางานวิจัยเรื่องการบริหารงานด๎าน
วิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนในทัศนะของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  จําแนกตามเพศแล๎วไมํแตกตํางกัน  แตํเมื่อ
พิจารณารายด๎าน พบวํา การบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ด๎านการวัดและการ
ประเมินผลการศึกษาแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความแตกตํางทางเพศในด๎านความสามารถ
พื้นฐานการคิดวิเคราะห๑ และการใช๎เหตุผลที่ชายจะมีมากกวําหญิง 

 2.2  ครูที่มีวุฒิการศึกษาแตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ในภาพรวมไมํแตกตํางกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู๎สอนต๎องทํางานประสานสัมพันธ๑กันในด๎าน
งานวิชาการ คือ ครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี ตํางมีหน๎าที่ปฏิบัติงานด๎านวิชาการของ
โรงเรียน ประกอบกับในยุคปฏิรูปการศึกษา ได๎มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดําเนินงานวิชาการทั้งในระดับโรงเรียน และระดับเทศบาล เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ใกล๎เคียงกัน จึงทําให๎มีการรับรู๎เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่ใกล๎เคียงกัน สํงผลให๎ความคิดเห็นของบุคคล
สองกลุํมนี้มีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของสอดคล๎องกับงานวิจัยของพระสัมฤทธิ์  เตชปุญโญ(จําเนียร)(2553, หน๎า 
100)ได๎ศึกษางานวิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูในโรงเรียนตํอการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1จําแนกตามสถานภาพคุณวุฒิการศึกษาแล๎วไมํแตกตํางกัน 

 2.3  ครูที่มีประสบการณ๑ตํางกันมีความคิดเห็นตํอการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ในภาพรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา การบริหารงาน
วิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  ด๎านการจัดการเรียนการ
สอนแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .02 สํวนด๎านอื่นไมํแตกตํางกัน  สอดคล๎องกับงานวิจัยของสุรพล  ทับทิมหิน (2546) 
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ได๎ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ ผลการวิจัยพบวํา ข๎าราชการครูมีความคิดเห็นตํอสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวม คือ ด๎านการบริหารหลักสูตร ด๎าน
การจัดการเรียนการสอนและด๎านการวัดผลและประเมินผล อยูํในระดับมาก เมื่อทดสอบเป็นรายคูํด๎านการบริหารหลักสูตร ด๎านการ
วัดผลและประเมินผล ด๎านการเรียนการสอน พบวํา ผู๎บริหารโรงเรียนกับครูผู๎สอนมีความคิดเห็นแตกตํางกัน  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ
ประสบการณ๑การทํางานของแตํละคนไมํเทํากัน ผู๎มีประสบการณ๑น๎อยจึงยังไมํมีทักษะและความชํานาญในการทํางาน  สอดคล๎องกับ
ความคิดเห็นของปรียาพร  วงศ๑อนุตรโรจน๑ (2543) กลําววํา การรับรู๎ของบุคคลยํอมแตกตํางกันตามประสบการณ๑และภูมิหลังของแตํละ
บุคคล 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอบคุณคณะครูและผู๎บริหารโรงเรียนในกลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑ เขต 1 เพื่อนรํวมชั้นเรียนทุกทําน ที่มีสํวนชํวยเหลือสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  ทําให๎การ
ดําเนินงานสําเร็จลงอยํางราบรื่นไปด๎วยดี 

ขอขอบคุณครอบครัว รวมทั้งญาติมิตรทุกคนที่ให๎คอยดูแลเอาใจใสํให๎กําลังใจในการทํา  สารนิพนธ๑มาโดยตลอด จนผู๎วิจัย
สําเร็จการศึกษา คุณคําอันพึงมีของวิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ขอมอบแดํบุญคุณบิดา มารดา และขอมอบไว๎ตลอดจนคณาจารย๑คณะ
ศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่คอยชํวยเหลือการประสานงานจนสําเร็จการศึกษาในป๓จจุบัน ตลอดจนบุคคล
ตํางๆ ที่ให๎ความชํวยเหลือให๎สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ๑ด๎วยดี ผู๎ศึกษารู๎สึกซาบซึ้งในความกรุณา และความปรารถนาดีของทุกทําน
เป็นอยํางยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไว๎ ในโอกาสนี ้
 
เอกสารอ้างอิง 
จิระศักดิ์  อินทร๑หอม. (2548). การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาปทุมธานี. 

วิทยานิพนธ๑ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ๑ ในพระบรมราชูปถัมภ๑. 
ใจทิพย๑ เช้ือรัตนพงษ๑. (2545). การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพมหานคร : อลีนเพรส. 
ทัศนีย๑ ศุภเมธ.ี(2541). หลักสูตรและแบบเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาหลักสูตรและการ สอน วิทยาลัยธนบุรี. 
บุญสํง  พุทธรักษ๑พงศ๑. (2545). การบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ

ประถมศึกษาอ าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ๑ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑.  

เบญจวรรณ  สกุลเนรมิต. (2543). การบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขต
การศึกษา 1. วิทยานิพนธ๑ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ประพันธ๑ สุตโต. (2534). การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด
สุพรรณบุรีตามทรรศนะของครูวิชาการพิษณุโลก วิทยานิพนธ๑การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ปรียาพร  วงศ๑อนุตรโรจน๑. (2543). การบริหารงานวิชาการ ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพมหานคร : พิมพ๑ด.ี 
พระสัมฤทธิ์  เตชปุญโญ (จําเนียร).(2553). ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนต่อการบริหารงานของผู้บริหาร  สถานศึกษา ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1(กรุงเทพมหานคร). วิทยานิพนธ๑พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.    

เพ็ญไพลิน  เพียรเสมอ. (2548). การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ช่วงชั้นที่ 1- 2 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหนองคายเขต 1. วิทยานิพนธ๑ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแกํน.                                           



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 629 
 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ(องค๑การมหาชน). (2557). ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา  2556 . ค๎นเมื่อ 10 พฤษภาคม 
2557, จากhttp://www.niets.or.th/index.php/ stem_niest/index/3  

สมคิด  มานะคิด และคณะ. (2554). การบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในทัศนะของ ครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปราจีนบุรี.  ปทุมธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ๑ ในพระบรมราชูปถัมภ๑.  

สมนึก  ภัททิยธนี. (2546). การวัดผลการศึกษา. พิมพ๑ครั้งที่ 4. กาฬสินธุ๑ : ประสานการพิมพ๑. 
สมศักดิ์  พระเดชกิ่ง. (2545). การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ๑ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราช
ภัฏนครราชสีมา. 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค๑การมหาชน). (2558) . ผลการประเมิน สมศ. ค๎นเมื่อ 5 มิถุนายน 2558,
จากhttp:// 203.144.163.91/onesqa/th/Report/unversity.php,  

สําเริง  แสงทัน. (2548). บทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ตามทรรศนะของครูวิชาการ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี เขต 2. ภาคนิพนธ๑ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

สุรพล  ทับทิมหิน (2546). การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด 
อุบลราชธานี. วิทยานิพนธ๑ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี. 

http://www.niets.or.th/index.php/%20stem_niest/index/3%20%5b2557


 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 630 
 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
Teacher’s Satisfaction toward working in Secondary School in Amphur Muang Burirum 

 
ชัชวาลย์  ประทุมสินธุ์1 

Chatchawan Pratumsin 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑ จําแนกตามเพศ และประสบการณ๑ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นครูผู๎สอนในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑ จํานวน  165  คน เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 
ระดับ เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑ มีคําความ
เช่ือมั่นเทํากับ .85 คําสถติิที่ใช๎ ได๎แกํ คําเฉลี่ย (Mean) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคําที  (t - test) 

ผลการศึกษาพบวํา 
1. ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑  มีความพึง

พอใจโดยรวมอยูํในระดับมาก ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการยอมรับนับถือ รองลงมาคือ  ด๎านสภาพการทํางาน และด๎านนโยบาย
และการบริหาร ตามลําดับ ด๎านการปกครองบังคับบัญชา เป็นอันดับสุดท๎าย 

2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑ ที่มี
เพศตํางกัน มีความพึงพอใจ แตกตํางกัน 

3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑ ที่มี
ประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจ แตกตํางกัน 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจของครู, การปฏิบัติงานในโรงเรียน 
 
Abstract 
 The objective of this study were to study and to compare the statistic of teachers toward their jobs 
in secondary school as classified by gender and work experience. The study samples were 165 teachers. The 
instrument used for data collection was questionnaire with reliability of .85. Statistic used for data analysis 
were mean, standard deviation, and t-test. 
 The study results revealed that 1) the satisfaction level of teachers toward their work in the 
secondary school as a whole was at much level. Acceptance was the highest followed by work condition, 
policy, and management respectively. 2) When compared teacher‖s satisfaction toward their work in the 
secondary school as classified by gender, it was found that they were different. 3) When compare teachers‖ 
satisfaction toward works as classified by work experience forward that they were different too. 
 
Keywords : teachers‖ satisfaction, working in school. 
 
 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
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บทน า 
 การจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพได๎นั้น ต๎องอาศัยองค๑ประกอบหรือป๓จจัยหลายประการด๎วยกัน องค๑ประกอบที่สําคัญยิ่ง
อยํางหนึ่งก็คือ ครู เพราะครูจะเป็นผู๎มีบทบาทสําคัญอยํางยิ่งในการให๎การศึกษาอบรม ให๎ความรู๎ ตลอดจนทําหน๎าที่ปลุกฝ๓งลักษณะ
นิสัยและคํานิยมตํางๆ  อันเป็นท่ี พึงประสงค๑ของสังคมไทยให๎กับนักเรียน ดังนั้นครูจึงนับเป็นบุคคลสําคัญยิ่งที่จะทําให๎การจัด
การศึกษาหรือการดําเนินการศึกษาเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน๑ตํอตัวนักเรียนอยํางแท๎จริง ดังนั้นครู จึงเปรียบเสมือน
หัวใจ หรือเป็นตัวจักรสําคัญของการจัดการศึกษา ของโรงเรียน แตํการปฏิบัติหน๎าที่ของครู จะได๎ผลและมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น 
ยํอมขึ้นอยูํกับความพึงพอใจในระบบการบริหารงาน ลักษณะของผู๎บริหาร ตลอดจนบรรยากาศทั่วๆไปในสถานที่ทํางาน ดังที่ ลิเคอร๑ท, 
(Likert, 1961 : 5) 
 ในการปฏิบัติงานให๎บรรลุความสําเร็จจําเป็นจะต๎องอาศัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงานซึ่งจะเป็นป๓จจัยที่มีความสําคัญใน
การบริหารงานไมํยิ่งหยํอนไปกวําองค๑ประกอบอื่นๆ หากเกิดความพึงพอใจขึ้นที่ใดแล๎ว ที่นั่นยํอมเป็นไปด๎วยความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน เฮอร๑ซเบอรก, (Herzberg, 1959 : 113 - 115) พบวํา ป๓จจัยที่จะทําให๎เกิดความรู๎สึกพึงพอใจ และไมํพึงพอใจในการทํางาน
สามารถแบํงออกได๎ 2 กลุํม  คือ 1) ป๓จจัยจูงใจ (motivative factors) เป็นป๓จจัยภายในตัวบุคคล เป็นสิ่งที่อยูํในความรู๎สึกนึกคิดของ
แตํบุคคลที่จะกระตุ๎นให๎ผู๎ทํางานมีความรู๎สึกในด๎านดี ซึ่งประกอบด๎วย ความสําเร็จของงาน การได๎รับความยอมรับนับถือ ลักษณะของ
งานที่ปฏิบัตคิวามรับผิดชอบ ความก๎าวหน๎าในตําแหนํงหน๎าที่ 2) ป๓จจัยค้ําจุน (hygiene factor) มิได๎เป็นสํวนภายในของตัวงาน แตํจะ
เกี่ยวข๎องกับผลการปฏิบัติงาน และชํวยปูองกันมิให๎เกิดความ ไมํพอใจในงานมากข้ึน ซึ่งได๎แกํ นโยบายและการบริหาร การปกครอง
บังคับบัญชา ความสัมพันธ๑กับผู๎รํวมงาน สภาพการทํางาน ผลประโยชน๑ตอบแทน การที่ครูสามารถปฏิบัติงานได๎อยํางดีและมี
ประสิทธิภาพนั้นเป็นการยาก ดั้งนั้นจึงต๎องหาทางสร๎างบรรยากาศให๎เขารักตน โดยอาศัยวิชาจิตวิทยาและสังคมวิทยาเพื่อมุํงศึกษาให๎รู๎
แจ๎งถึงพฤติกรรมของบุคคลที่ ทํางานอยูํในองค๑การนั้นๆ เพื่อนําเอาผลแหํงการศึกษานั้นมาใช๎ให๎เป็นประโยชน๑ในการผูกมัดจิตใจคนงาน
ให๎ทํางานด๎วยความพึงพอใจ  ให๎รักสํานักงาน  หรือองค๑การที่เขาทํางานอยูํให๎รักผู๎บังคับบัญชาหรือหัวหน๎างานของเขา อาคม วัดไธสง, 
(2547 : 95)  
 จากผลการพัฒนาการศึกษาที่ผํานมา ในด๎านเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา การสํงเสริมการมีสํวนรํวม
และการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสํวนกลางสูํเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา แม๎จะได๎มีการออก
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ๑และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาแล๎ว แตํหนํวยปฏิบัติยังไมํมีอิสระและความ
คลํองตัวในการบริหารงานและจัดการศึกษาเทําที่ควร สํวนการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา พบวํา มีการถํายโอนสถานศึกษาไปองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นแล๎ว 381 แหํง การจัดการศึกษาของเอกชนยังไมํมีการขยายตัวเทําที่ควร เนื่องจากนโยบายขยายโอกาสทาง
การศึกษาของรัฐมีผลกระทบตํอการรับนักเรียน/ นักศึกษาของสถานศึกษาเอกชน สํวนสถานประกอบการและสถาบันตํางๆมีสํวนรํวม
จัดการศึกษาเพิ่มขึ้น แตํยังมีสัดสํวนน๎อยมาก อีกทั้งขาดแรงจูงใจให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวม  ในการบริหารจัดการศึกษาและระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
จากสภาพป๓ญหาและเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น ผู๎ศึกษาจึงสนใจศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑ จังหวัดบุรีรัมย๑ เพื่อเป็นประโยชน๑ในการเสริมสร๎างความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑ ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรมัย๑ 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัด

บุรีรัมย๑ จําแนกตามเพศ  และประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาในครั้งนี้  เป็นการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  
จังหวัดบุรีรัมย๑ โดยผู๎ศึกษาได๎ใช๎แนวคิดของ เฮอร๑เบอร๑ก, (Herzberg, 1959 : 113 - 115) ตามทฤษฎี 2 ป๓จจัย  6  ด๎าน ได๎แกํ 1. ด๎าน
ความสําเร็จของงาน 2. ด๎านการยอมรับนับถือ 3. ด๎านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4. ด๎านนโยบายและการบริหาร 5. ด๎านการปกครองบังคับ
บัญชา และ6. ด๎านสภาพแวดล๎อมในการทํางาน ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ สมถวิล คําทอง, (2554 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษา ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูศูนย๑การเรียนชุมชน สังกัดศูนย๑บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก  ผล
การศึกษาพบวํา 1) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการและครูศูนย๑การเรียนชุมชนสังกัดศูนย๑บริการการศึกษานอก
โรงเรียนอําเภอ ภาคตะวันออก โดยรวมอยูํในระดับมาก และบุญมี เวียงนนท๑, (2556 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูผู๎สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ผลการศึกษาพบวํา ครูผู๎สอนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน 
ด๎านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด๎านสภาพการทํางาน ด๎านความก๎าวหน๎าในงาน ด๎านการได๎รับการยอมรับนับถืออยูํในระดับมาก  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้  ได๎แกํ  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑  จํานวน  7 
โรงเรียน จํานวนประชากรทั้งสิ้น  283  คน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎ แกํ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  
จังหวัดบุรีรัมย๑ จํานวน 165 คน ได๎มาโดยวิธีการสุํมอยํางงําย (Simple  Random  Sampling) ตามตารางกําหนดขนาดกลุํมตัวอยําง
ของ เครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607 - 610) เครื่องมือ ที่ใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู๎ศึกษาสร๎างขึ้น
เอง นําแบบสอบถามที่ทดลองใช๎มาวิเคราะห๑หาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ผลการวิเคราะห๑การทดสอบ
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ  .85 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) ใช๎ในการ
นําเสนอและอธิบายลักษณะข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยํางตามป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคล คือ เพศ และประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน  
คําเฉลี่ย (Mean)  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช๎ในการอธิบายระดับความพึงพอใจของครูตํอการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑ และการทดสอบคําที  (t - test) ใช๎ทดสอบความแตกตํางด๎านป๓จจัย
คุณลักษณะสํวนบุคคลที่มีตัวแปรแบํงเป็น 2 กลุํม คือ เพศ และประสบการณ๑ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห๑ระดับความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑ จังหวัด
บุรีรัมย๑    
ตารางที่  1 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  
จังหวัดบุรีรัมย๑ โดยรวมและรายด๎าน 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการปฏิบัติงาน 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

n = 165 
ระดับ อันดับ 

  S.D. 
1. ด๎านความสําเร็จของงาน 4.35 .29 มาก 4 
2. ด๎านการยอมรับนับถือ 4.39 .27 มาก 1 
3. ด๎านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ 4.29 .32 มาก 5 
4. ด๎านนโยบายและการบริหาร 
5. ด๎านการปกครองบังคับบัญชา 
6. ด๎านสภาพการทํางาน 

4.36 
4.25 
4.38 

.24 

.26 

.25 

มาก 
มาก 
มาก 

3 
6 
2 

รวม 4.34 .14 มาก  
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 จากตารางที่ 1  พบวํา  ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมอยูํในระดับมาก (  = 
4.34, S.D. = .14)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการยอมรับนับถือ (   = 4.39, S.D. = .27) 
รองลงมาคือ  ด๎านสภาพการทํางาน (   = 4.38, S.D. = .25)  ด๎านนโยบายและการบริหาร  (  = 4.36, S.D. = .24) และด๎านการ
ปกครองบังคับบัญชา (  = 4.25, S.D. = .26) เป็นอันดับสุดท๎าย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑  มีความพึง
พอใจโดยรวมอยูํในระดับมาก ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการยอมรับนับถือ รองลงมาคือ  ด๎านสภาพการทํางาน และด๎านนโยบาย
และการบริหาร ตามลําดับ   ด๎านการปกครองบังคับบัญชาเป็นอันดับสุดท๎าย 
  1.1 ด๎านความสําเร็จของงาน โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ การปฏิบัติ
หน๎าที่ที่ได๎รับมอบหมายสําเร็จตามกําหนดเวลา รองลงมาคือการปฏิบัติงานพิเศษที่ได๎รับมอบหมายสําเร็จตามเปูาหมายที่ต๎องการ 
ความสามารถในการปฏิบัติงานได๎รับการยอมรับจากผู๎บังคับบัญชา  และมีสํวนรํวมในการเสนอความคิดเห็นของ หนํวยงานอยํางเต็มที่
เป็นอันดับสุดท๎าย 
  1.2  ด๎านการได๎รับความยอมรับนับถือ โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ 
รู๎สึกมีเกียรติและศักดิ์ศรีในตําแหนํงหน๎าที่การงานที่ปฏิบัติอยูํ  รองลงมา คือ เป็นบุคคลหนึ่งที่มีสํวนรํวมปฏิบัติของงานที่หนํวยงานจัด 
ผู๎เกี่ยวข๎องเห็นความสําคัญของงาน และยอมรับในผลงานที่ปฏิบัติ และได๎รับการยอมรับในด๎านความสามารถจากผู๎บริหาร เป็นอันดับ
สุดท๎าย 
  1.3 ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ งานท่ี
ได๎รับมอบหมายเป็นงานที่ชอบและทําให๎ได๎รับประสบการณ๑เพิ่มขึ้น รองลงมาคือ งานที่ปฏิบัติตรงกับความรู๎ความสามารถของทําน  
งานที่ปฏิบัติมีขอบเขตและรายละเอียดการปฏิบัติที่ชัดเจน  งานท่ีปฏิบัติเปิดโอกาสให๎ใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑อยํางเต็มที่เป็นอันดับ
สุดท๎าย   
  1.4 ด๎านนโยบายและการบริหาร โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัด
โครงสร๎างการบริหารงานมีลักษณะชัดเจน มีคูํมือในการปฏิบัติงาน รองลงไปคือ ผู๎บังคับบัญชาประกาศหรือช้ีแจงนโยบายให๎ทราบ
ชัดเจน ผู๎บังคับบัญชามีนโยบายการบริหารเหมาะสมกับสภาพแวดล๎อมของหนํวยงาน  และข๎อผู๎บังคับบัญชาเปิดโอกาสให๎ผู๎ปฏิบัติงาน
และผู๎เกี่ยวข๎องเสนอความคิดเห็นในการกําหนดนโยบายของโรงเรียน  เป็นอันดับสุดท๎าย 
  1.5 ด๎านการปกครองบังคับบัญชาโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ผู๎บังคับบัญชามีความเอาใจใสํในการปฏิบัติงานของผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยูํเสมอ รองลงไปคือ ผู๎บังคับบัญชามีการกํากับติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยํางสม่ําเสมอ ผู๎บังคับบัญชามีความสามารถในการแก๎ไขป๓ญหาเมื่อเกิดความขัดแย๎งในหนํวยงาน และ
ผู๎บังคับบัญชาให๎โอกาสได๎แสดงความคิดเห็นและมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ เป็นอันดับสุดท๎าย 
  1.6 ด๎านสภาพการทํางาน โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ 
สภาพแวดล๎อมในการทํางานเอื้อตํอการปฏิบัติงาน รองลงไปคือ สภาพที่ทํางานเหมาะสมกับงานที่ทํานปฏิบัติอยูํ ได๎รับการจัดสรร วัสดุ 
ครุภัณฑ๑ หรือเครื่องมืออยํางเพียงพอ  และกฎ ระเบียบ และระบบที่ใช๎อยูํในโรงเรียนชํวยสํงเสริมความสะดวกในการปฏิบัติงาน เป็น
อันดับสุดท๎าย   
 2. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑  ที่
มีเพศตํางกัน มีความพึงพอใจ แตกตํางกัน 
 3. เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑ ที่มี
ประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจ แตกตํางกัน 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑  ใน
ครั้งนี้  มีประเด็นการอภิปรายผลดังนี ้
 1. ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑ ผลการศึกษา
ความพึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับมาก  ทั้งนี้เป็นเพราะวํา ผู๎บริหารโรงเรียนมอบหมายงานให๎ครูตรงกับความรู๎ความสามารถและตาม
ถนัด สนับสนุนและสํงเสริมให๎ครูสามารถปฏิบัติงาน และสภาพแวดล๎อมในสถานที่โรงเรียนมีความปลอดภัยในการทํางาน ชํวยสํงเสริม
และเอื้ออํานวยในการปฏิบัติงานของครู สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ  กมลรัตน๑ มีผดุง, (2550 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1 ผลการศึกษา ความ
พึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับมาก  และสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ พรศิริ กิจเกษตรกุล, (2553 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูโรงเรียน ขนาดกลาง อําเภอบ๎านบึง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผล
การศึกษา ความพึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับมาก   
  1.1 ด๎านความสําเร็จของงาน ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  
จังหวัดบุรีรัมย๑ มีความพึงพอใจตํอการปฏิบัติงาน ด๎านความสําเร็จของงาน  ผลการศึกษาพบวําด๎านความสําเร็จของงานอยูํในระดับมาก 
ทั้งนี้ เป็นเพราะวํา ครูได๎ปฏิบัติงานในหน๎าที่ประสบความสําเร็จตามเปูาหมาย ตามกําหนดเวลา และมีคุณภาพ สามารถแก๎ไขป๓ญหา
ตํางๆให๎สําเร็จได๎ด๎วยดี ด๎วยได๎รับการสนับสนุน ทางด๎านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ๑ และด๎านบุคลากร ในการจัดการศึกษาจากต๎นสังกัด
อยํางเพียงพอ ซึ่งทําให๎การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จโดยงําย รวดเร็ว และเมื่อได๎รับมอบหมายงานที่นอกเหนือจากการจัดการเรียน
การสอน  ครูก็สามารถปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความทุํมเท และสามารถทําได๎สําเร็จ  จึงทําให๎ครูมีความพึงพอใจในด๎านความสําเร็จของงาน  
สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ กมลรัตน๑ มีผดุง, (2550 : บทคัดยํอ)  ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1 ผลการศึกษาพบวําด๎านความสําเร็จของงาน อยูํในระดับมาก 
และสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ ธิดารัตน๑ องค๑ประเสริฐ, (2552 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 อําเภอนายายอาม ผลการศึกษาพบวําด๎านความสําเร็จของงาน                        อยูํ
ในระดับมาก   
  1.2 ด๎านการยอมรับนับถือ  ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  
จังหวัดบุรีรัมย๑  มีความพึงพอใจตํอการปฏิบัติงาน ด๎านการได๎รับความยอมรับนับถือ ผลการศึกษาพบวําด๎านการยอมรับนับถืออยูํใน
ระดับมาก  ทั้งนี้เป็นเพราะวํา ความรู๎สึกวําตนเองเป็นสมาชิกที่สําคัญคนหนึ่งของสถานศึกษา จึงสํงผลให๎ความพึงพอใจของครูผู๎สอน ที่
มีระดับการศึกษาและประสบการณ๑ในการทํางานตํางกัน จึงทําให๎ครูมีความพึงพอใจด๎านการยอมรับนับถือ สอดคล๎องกับผลงานวิจัย
ของ กมลรัตน๑ มีผดุง, (2550 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก๎ว เขต 1  ผลการศึกษาพบวําด๎านการยอมรับนับถืออยูํในระดับมาก  และสอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของ ธิดารัตน๑  องค๑ประเสริฐ, (2552 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 อําเภอนายายอาม ผลการศึกษาพบวําด๎านการยอมรับนับถืออยูํในระดับมาก     
  1.3 ด๎านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมือง
บุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑ มีความพึงพอใจตํอการปฏิบัติงาน ด๎านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวําด๎านลักษณะของงานท่ี
ปฏิบัติอยูํในระดับมาก ท้ังนี้เป็นเพราะวํา  ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเปูาหมายตามแผนงานท่ีกําหนด 
ดังนั้น ผู๎บริหารสถานศึกษาควรมีนโยบายเพื่อพัฒนาความรู๎ ความสามารถและเสริมประสบการณ๑ให๎แกํบุคลากร มีการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอยํางสม่ําเสมอ ทําให๎การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเปูาหมายตามแผนงานที่กําหนด  จึง
ทําให๎ครูมีความพึงพอใจด๎านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ  สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ  กมลรัตน๑ มีผดุง, (2550 : บทคัดยํอ) ได๎
ทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 
1  ผลการศึกษาพบวําอยูํในระดับมากและสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ สมาน มิ่งวิมาร,  (2551 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความพึง
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พอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 2 ผลการศึกษาพบวําด๎านลักษณะ
ของงานที่ปฏิบัตอิยูํในระดับมาก    
  1.4  ด๎านนโยบายและการบริหาร  ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมือง
บุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑ มีความพึงพอใจตํอการปฏิบัติงาน ด๎านโยบายและการบริหาร  ผลการศึกษาพบวําด๎านนโยบายและการบริหาร
อยูํในระดับมาก  ทั้งนี้เป็นเพราะวํา ผู๎บริหารโรงเรียนมีการจัดประชุมเพื่อช้ีแจง และเปิดโอกาสให๎มีสํวนรํวมในการวางแผนแนวทางการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน เพื่อให๎เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน ซึ่งทกุคนมีสํวนรํวมในการเสนอแนะ ให๎ข๎อคิดเห็นไว๎แล๎ว ทําให๎ผู๎บริหาร
และครูมีความเข๎าใจถึงแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนรํวมกัน จึงทําให๎ครูมีความพึงพอใจด๎านนโยบายและการบริหาร  สอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของ กมลรัตน๑ มีผดุง, (2550 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1 ผลการศึกษาพบวําด๎านนโยบายและการบริหารอยูํในระดับมาก  และ
สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ สมาน มิ่งวิมาร, (2551 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
ขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 2 ผลการศึกษาพบวํา  ด๎านนโยบายและการบริหารอยูํในระดับมาก     
  1.5 ด๎านการปกครองบังคับบัญชา  ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมือง
บุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑  มีความพึงพอใจตํอการปฏิบัติงาน ด๎านการปกครองบังคับบัญชา  ผลการศึกษาพบวําด๎านการปกครองบังคับ
บัญชาอยูํในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะวํา ผู๎บริหารมีการบริหารงานและการปกครองที่เหมาะสม มีความเป็นผู๎นําที่ดี ปกครองบังคับ
บัญชาโดยยึดหลัก ความยุติธรรม และสามารถสํงเสริม สนับสนุน และชํวยให๎ครูมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน จึงทําให๎ครูมีความพึง
พอใจด๎านการปกครองบังคับบัญชา  สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ กมลรัตน๑  มีผดุง, (2550 : บทคัดยํอ)  ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1 ผลการศึกษาพบวําด๎าน
การปกครองบังคับบัญชาอยูํในระดับมาก  และสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ พรศิริ กิจเกษตรกุล, (2553 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษา
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูโรงเรียนขนาดกลาง อําเภอบ๎านบึง สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  
ผลการศึกษาพบวําด๎านการปกครองบังคับบัญชาอยูํในระดับมาก 
  1.6 ด๎านสภาพการทํางาน  ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมือง
บุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑ มีความพึงพอใจตํอการปฏิบัติงาน  ด๎านสภาพการทํางาน ผลการศึกษาพบวําด๎านสภาพการทํางานอยูํในระดับ
มาก ทั้งนี้เป็นเพราะวํา ผู๎บริหารโรงเรียนให๎ความสําคัญกับสิ่งแวดล๎อมที่อยูํรอบๆ สถานที่ทํางานที่จะสํงผลตํอการปฏิบัติงานให๎เกิดผล
สําเร็จ จึงมีการสํงเสริมสนับสนุนให๎มีการจัดสถานที่ทํางานอยําเป็นสัดสํวน เกิดความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน จึงทําให๎ครูมีความ
พึงพอใจด๎านสภาพการทํางาน  สอดคล๎องกบัผลงานวิจัยของ กมลรัตน๑ มีผดุง, (2550 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจ ในการ
ปฏิบัติงานของข๎าราชการครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎วเขต 1 ผลการศึกษาพบวําด๎านสภาพการ
ทํางานอยูํในระดับมาก  และสอดคล๎องกับงาน วิจัยของ สมาน มิ่งวิมาร, (2551 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 2  ผลการศึกษาพบวําด๎านสภาพการทํางานอยูํ
ในระดับมาก   
 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัด
บุรีรัมย๑ จําแนกตามเพศ  ผลการศึกษาพบวําการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงาน จําแนกตามเพศโดยรวม
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะวํา การปฏิบัติงานในหน๎าที่ที่ได๎รับผิดชอบระหวํางเพศ
ชายและเพศหญิงตํางก็มีหน๎าที่รับผิดชอบแตกตํางกัน การมอบหมายงานที่ผู๎บังคับบัญชามอบหมายแตํละคนก็มีความรับผิดชอบไมํ
เทํากันสํงผลตํอการปฏิบัติงานของครู จําแนกตามเพศชาย และเพศหญิง ทําให๎มีความความพึงพอใจแตกตํางกัน  สอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของ กมลรัตน๑ มีผดุง, (2550 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1 ผลการศึกษาพบวําการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข๎าราชการครู จําแนกตามเพศโดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ พรศิริ กิจเกษตรกุล, 
(2553 : บทคัดยํอ)  ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูโรงเรียนขนาดกลาง อําเภอบ๎านบึง สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ผลการศึกษาพบวําการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู  
จําแนกตามเพศโดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
             3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑ 
จําแนกตามประสบการณ๑การในการปฏิบัติงาน  ผลการศึกษาพบวําการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงาน  จําแนก
ตามประสบการณ๑โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เป็นเพราะวํา ประสบการณ๑ในการ
ปฏิบัติงาน ทําให๎บุคคลมีโอกาสได๎เรียนรู๎  ทําความเข๎าใจ มองเห็นป๓ญหาชัดเจน ถูกต๎องตามความเป็นจริงทําให๎เกิดทักษะในการ
ปฏิบัติงาน การที่ครูมีประสบการณ๑และปฏิบัติการสอนมานานจะมีทักษะความชํานาญจนสามารถนําประสบการณ๑มาปรับปรุง
ดําเนินงานในหนํวยงานให๎เกิดผลดีแกํหนํวยงานได๎จําแนกตามประสบการณ๑ ทําให๎มีความความพึงพอใจแตกตํางกันสอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของ กมลรัตน๑ มีผดุง, (2550 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1 ผลการศึกษาพบวําการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ข๎าราชการครูจําแนกตามประสบการณ๑โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ พรศิริ กิจ
เกษตรกุล, (2553 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูโรงเรียนขนาดกลาง อําเภอบ๎านบึง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ผลการศึกษาพบวําการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู 
จําแนกตามประสบการณ๑โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา ความความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงาน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัด
บุรีรัมย๑  โดยใช๎ป๓จจัยทําให๎เกิดความพึงพอใจ  มี  6  ด๎าน ได๎แกํด๎านความสําเร็จของงาน ด๎านการได๎รับความยอมรับนับถือ ด๎าน
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด๎านนโยบายและการบริหาร  ด๎านการปกครองบังคับบัญชา  ด๎านสภาพการทํางาน  ผู๎ศึกษาจึงขอเสนอแนะ
แนวทางที่สําคัญ ดังนี ้
 1. ครูผู๎สอนควรให๎ความรํวมมือกับโรงเรียนในการปฏิบัติงาน  การติดตํอประสานงานการให๎ข๎อมูลตํางๆ มีความรับผิดชอบ
ตํองานที่ได๎รับมอบหมายอยํางเต็มกําลังความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองอยูํเสมอ  มีความรักและศรัทธาในอาชีพครู 
 2. ผู๎บริหาร ควรมีการพัฒนาด๎านคุณธรรมและจริยธรรม ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการบริหาร มีการติดตามเอาใจใสํ
การปฏิบัติงานของครู จัดให๎ครูได๎สอนและปฏิบัติงานตรงตามความรู๎ความสามารถ มีการอํานวยความสะดวก มีอุปกรณ๑เครื่องมือในการ
ปฏิบัติงานเพียงพอชํวยเหลือและคุ๎มครองในการปฏิบัติงานตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 3. ผู๎บริหาร ควรมีการกําหนดนโยบายสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูมีโอกาสศึกษาตํอ ตลอดจนการได๎รับ การฝึกอบรม สัมมนา 
พัฒนาความรู๎ความสามารถและเสริมประสบการณ๑ให๎แกํบุคลากรจัดให๎มีสถานท่ีทํางานเป็นสัดสํวนและอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 
 4. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ควรมีการพัฒนา โดยการไปศึกษาดูงานองค๑กร  ที่ประสบ
ความสําเร็จเพื่อนําผลที่ได๎มาประยุกต๑ใช๎  เป็นแนวทางในการวางแผนจัดการเพื่อให๎เกิดความพึงพอใจของครูที่มีตํอการปฏิบัติงาน 
 5. สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ควรสํงเสริมสนับสนุนชุมชนและสํวนราชการอื่น ให๎ความสนใจ
ในการดูแลชํวยเหลือการปฏิบัติงานและให๎ความรํวมมือกับโรงเรียนหากโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมตําง ๆ เพื่อเป็นการสร๎างความสัมพันธ๑
อันดีระหวํางกัน  
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาถึงป๓ญหาที่สํงผลกระทบตํอการปกครองบังคับบัญชา ที่มีผลตํอความ  พึงพอใจของครูในการปฏิบัติงาน  ใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา  ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑               
 2. ควรศึกษาความต๎องการลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ที่มีผลตํอความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงาน  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑  
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 3.  ควรศึกษาป๓จจัยที่เกิดจากความความสําเร็จของงาน ที่มีผลตํอความพึงพอใจของครู ในการปฏิบัติงาน  ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในอําเภอเมืองบุรีรัมย๑  จังหวัดบุรีรัมย๑ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ๑ได๎ด๎วยความกรุณาและความชํวยเหลืออยํางดียิ่งจาก อาจารย๑ที่ปรึกษา ซึ่งกรุณาให๎คําปรึกษา 
คําแนะนํา และชํวยแก๎ไขข๎อบกพรํองจนสารนิพนธ๑มีความสมบูรณ๑ขอขอบพระคุณผู๎บริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในอําเภอเมือง
บุรีรัมย๑ จังหวัดบุรีรัมย๑  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  ที่ให๎ความอนุเคราะห๑ตอบแบบสอบถาม ตลอดจนผู๎ให๎ข๎อมูล
ที่เป็นประโยชน๑ในการทําสารนิพนธ๑ทุกทําน  และขอขอบพระคุณคณาจารย๑คณะศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ วิทยาลัยนครราชสีมา 
ทุกทํานที่ได๎ประสิทธิประสาทวิชาความรู๎ให๎แกํผู๎ศึกษาในครั้งนี้ สุดท๎ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพํอทรงศักดิ์  ประทุมสินธุ๑  คุณแมํ
ดุษฏี  ประทุมสินธุ๑ นางธัญลักษณ๑  ประทุมสินธุ๑ และเด็กหญิงฐาปนี  ประทุมสินธุ๑  ที่ให๎กําลังใจอยํางดียิ่งตลอดเวลาที่ทํา สารนิพนธ๑  
คุณคําและประโยชน๑แหํงการศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาขอมอบเพื่อกราบบูชาพุพการี  และสมาชิกในครอบครัวทุกคน  ตลอดจนครูผู๎ประสิทธิ
ประสาทวิชาความรู๎ทุกทํานทั้งในอดีต และป๓จจุบัน 
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ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

Morale in Job Performance of Teachers in Basic Schools under the Jurisdiction of Burirum 
Primary Education Service Area Office 1 

 

สมจิต  แพนดี1 
Somchit Pandee 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 และเปรียบเทียบระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอน
โรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณ๑การทํางาน ประชากรที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ ครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 จํานวน 234 คน สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําสถิติร๎อยละ, คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน t-test และ One-Way Analysis of Variance ผลการศึกษาพบวํา 

1. ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ 
เขต 1 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านความสําเร็จของงาน มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด๎านความ
รับผิดชอบ ด๎านการยอมรับนับถือ  ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน  

2. ผลการเปรียบเทียบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 พบวํา 

2.1 ครูผู๎สอนที่มีเพศตํางกัน มีระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา 
ด๎านการยอมรับนับถือ ด๎านความสําเร็จของงานแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านอื่นไมํแตกตํางกัน 

2.2 ครูผู๎สอนที่มีระดับการศึกษาตํางกัน  มีระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 
2.3 ครูผู๎สอนที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกัน มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 พบวํา ครูผู๎สอนทีมีประสบการณ๑การทํางาน 1-5 ปี แตกตํางกับ 
ประสบการณ๑การทํางาน 5-10 ปี อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านอื่นๆ ไมํแตกตํางกัน 
 
ค าส าคัญ : ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  ครูผูส๎อนโรงเรียนขั้นพืน้ฐาน 
 
  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study morale level in job performance of teachers in basic schools 
under the jurisdiction of Burirum primary Education Service Area Office 1 and to compare morale level in job 
performance of teachers in basic schools under the jurisdiction of Burirum primary Education Service Area Office 1 
as classified by gender, education level and work experienced. The population of the study were 234 teachers in 
basic schools under the jurisdiction of Burirum primary Education Service Area Office 1. Statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA.  
 The research results revealed that : 

1) Morale level in job performance of teachers in basic schools under the  
jurisdiction of Burirum primary Education Service Area Office 1 as a whole were at much level. When considered 
each aspect found that job success aspect was at much level, followed by accountability aspect, recognition 
aspect , job qualification aspect and job advancement aspect. 

2) The comparison results of morale level in job performance of teachers in basic schools under the 
jurisdiction of Burirum primary Education Service Area Office 1 found that ; 
  2.1 The different gender of teachers had morale in job as a whole were different. When considered 
each aspect found that recognition aspect , job success aspect had different. Unless other aspect had no different. 
  2.2 The different education level of teachers had morale in job as a whole and each aspect were no 
different. 
  2.3 The different work experienced had morale in job performance of teachers found that 1-5 work 
experienced teachers were different with 5-10 work experienced teachers by significantly different at the .05 level 
and other aspects were no different.  
 
Keywords: morale in job performance, basic school teacher 
 

บทน า 
การบริหารทรัพยากรมนุษย๑มีความสําคัญ และสามารถที่จะเอื้อประโยชน๑ให๎องค๑การดําเนิน ไปสูํเปูาหมาย  จะเห็นได๎วําทุก

องค๑การประสงค๑ที่จะพัฒนาตนเองไปสูํความสําเร็จ  โดยเฉพาะคุณภาพของพนักงานนับเป็นป๓จจัยสําคัญที่จะนําพาองค๑การไปสูํ
เปูาหมายได๎ในฐานะเป็นผู๎ปฎิบัติที่มีคุณภาพท้ังนี้เพราะงานด๎านการบริหารทรัพยากรมนุษย๑เป็นงานที่มุํงเลือกสรรคนดี มีความรู๎ 
ความสามารถ เข๎ามาปฏิบัติงาน และเมื่อได๎คัดสรรให๎พนักงานเหลํานี้เข๎ามาอยูํในองค๑การแล๎ว งานด๎านการบริหารทรัพยากรมนุษย๑ก็
ไมํได๎หยุดอยูํเพียงเทํานี้ หนํวยงานทรัพยากรมนุษย๑จะต๎องดูแลฝึกอบรมและพัฒนาให๎พนักงานได๎รับความรู๎ ความสามารถ และ
ประสบการณ๑ที่ทันสมัยสอดคล๎องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง โดยเฉพาะความก๎าวหน๎าด๎าน
เทคโนโลยีที่จะเป็นพลังเสริมให๎พนักงานปฏิบัติงานได๎มีประสิทธิภาพ และพร๎อมจะปฏิบัติงานท่ีท๎าทายความรู๎ ความสามารถ สร๎าง
ความสําเร็จให๎แกํองค๑การมากยิ่งขึ้น 

ป๓จจุบันการพัฒนาการศึกษาของไทย จําเป็นที่จะต๎องเตรียมคนเพื่อพัฒนาในด๎านตํางๆ การพัฒนาจึงมุํงที่พัฒนาคุณภาพของ
คน การศึกษาจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่มุํงพัฒนาคนให๎มีความสามารถเต็มศักยภาพ การพัฒนาการศึกษาในระยะเวลาที่ผํานมามีป๓ญหา
หลักท่ีต๎องเรํงแก๎ไขทั้งในด๎านความครอบคลุมของการบริการของสถานศึกษาในฐานะหนํวยงานทางการศึกษาที่มีความรับผิดชอบตํอ
การพัฒนาเยาวชนของชาติ และต๎องตระหนักดีวําสภาพแวดล๎อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยํางรวดเร็วได๎กํอให๎เกิดป๓ญหาตํอการ
บริการและพัฒนางานของสถานศึกษาอยํางมากมาย วิธีการและกระบวนการในการบริหารสถานศึกษาในป๓จจุบันจะต๎องได๎รับการ
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พัฒนาปรับปรุงให๎ดีขึ้น อีกท้ังสถานศึกษาเป็นองค๑กรที่มีบุคลากรหลายระดับเข๎ามาเกี่ยวข๎อง ดังนั้นผู๎บริหารสถานศึกษาจึงต๎องใช๎
ความรู๎ความสามารถเชิงการบริหาร รวมทั้งใช๎ป๓จจัยการบริหารที่มีอยูํอยํางจํากัดมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด ในการดําเนินการพัฒนา
ครูให๎ได๎มีสํวนรํวมในการปฏิบัติภารกิจพัฒนาสถานศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายที่สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมและสังคมที่เปลี่ยนไป วิธีการ
ที่ผู๎บริหารสถานศึกษาจะต๎องดําเนินการก็คือการกระตุ๎นให๎บุคลากรในสถานศึกษาเกิดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานนั่นเอง (ถาวร 
ศรีแก๎ว. 2549:1)  การศึกษาที่ดีที่จะสํงผลให๎นักเรียนมีความรู๎และมีประสิทธิภาพนั้นจะต๎องอาศัยครูที่มีความรู๎ดีและมีความสามารถ
และเพียงพอในการอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อท่ีเขาเหลํานั้นจะได๎มีความฉลาดรอบรู๎ มีความประพฤติเหมาะสมที่จะเจริญเติบโตเป็น
พลเมืองดีของชาติในอนาคต แตํในการปฏิบัติหน๎าที่ของครูนั้นยํอมต๎องการการสนับสนุนจากผู๎บริหาร ถ๎าผู๎บริหารขาดการดูแลเอาใจใสํ
ในชีวิตความเป็นอยูํของครูแล๎วยํอมทําให๎ครูขาดขวัญและกําลังใจซึ่งเป็นป๓จจัยสําคัญยิ่งในการปฏิบัติงานหรือปฏิบัติหน๎าที่ให๎บรรลุ
วัตถุประสงค๑ได๎ ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูก็เป็นสิ่งสําคัญอยํางหนึ่งที่ผู๎บริหารและผู๎ที่เกี่ยวข๎องทุกระดับควรได๎ตระหนัก
และให๎ความสนใจเป็นพิเศษเพราะถ๎าครูมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีหรือสูงแสดงวําครูมีความรู๎สึกที่ดีตํอสถานศึกษา รํวม
แรงรํวมใจกันทํางานและการทํางานรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพก็จะสามารถเกิดขึ้นได๎ ในทางกลับกันถ๎าครูในสถานศึกษาอยูํในสภาพมี
ขวัญและกําลังใจในการทํางานที่ไมํดีหรือต่ําแสดงวําครูกําลังเสียขวัญ มีความรู๎สึกระแวงไมํเช่ือถือกันและกันในหมูํเพื่อนรํวมงาน การละ
ทิ้งงานก็จะเกิดขึ้น ภารกิจของสถานศึกษานั้นยํอมไมํบรรลุผลและจะดับสูญไปในที่สุด  

จากความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ทั้งนี้เพื่อนําผลการศึกษาที่ได๎รับจาก
การศึกษา  เสนอผู๎บริหารได๎นําไปใช๎ประกอบการบริหารงานภายในองค๑กรให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา เงินเดือน ประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจยัครั้งนี้ เป็นการศึกษาขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ผู๎วิจัยใช๎กรอบแนวคิด ทฤษฎีของเฮอร๑ซเบิร๑ก (Herzberg, 1959 : 113-115) ประกอบด๎วย 5 
ด๎าน คือ ด๎านความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ด๎านการได๎รับการยอมรับนับถือ ด๎านลักษณะงานท่ีทํา ด๎านความรับผิดชอบ และด๎าน
ความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ได๎แก ํศิริพร โอฬารธรรมรัตน๑ (2556 : บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่อง การเสริมแรงจูงใจ
ในการทํางาน : กรณีศึกษา บริษัท อดินพ จํากัด พบวํา ระดับแรงจูงใจในการทํางานในด๎านสภาพแวดล๎อมด๎านผลตอบแทนในการ
ทํางาน และด๎านความก๎าวหน๎าในการทํางานของพนักงานบริษัท อดินพ จํากัด มีในระดับคํอนข๎างมาก โดยแรงจูงใจในการทํางานอันดับ 
1 และอันดับ 2 คือ แรงจูงใจด๎านเงินเดือนผลตอบแทนในการทํางาน แรงจูงใจอันดับ 3 คือ แรงจูงใจด๎านเพื่อนรํวมงาน สํวนลําดับของ
ป๓ญหาและอุปสรรคในการทํางานอันดับ 1 คือ ป๓ญหาอุปสรรคจากสภาพแวดล๎อมในการทํางาน อันดับ 2 คือภาระงานในหน๎าที่ที่ได๎รับ
มอบหมายและป๓ญหาอันดับ 3 คือ สถานที่ตั้งของบริษัทและระยะทางในการเดินทางมาทํางาน ผลการทดสอบสมมติฐานทั้ง 3 ข๎อ 
พบวํา อายุและผลตอบแทนในการทํางานไมํมีผลตํอแรงจูงใจในการทํางานที่ระดับนัยสําคัญ .05 ตําแหนํงงานมีผลตํอแรงจูงใจในการ
ทํางานที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 และแนวทางในการสร๎างแรงจูงใจในการทํางานให๎กับพนักงานในบริษัท อตินพ จํากัด ควรเพิ่ม
แรงจูงใจในด๎านตําแหนํงงาน โดยมีการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานทั้งในด๎านความรู๎ ความสามารถในงาน และด๎านภาวะผู๎นําไปพร๎อม 
ๆ กันเพื่อให๎พนักงานมีความสามารถที่จะทํางานให๎บริษัทอยํางเต็มประสิทธิภาพด๎วยความเต็มใจ เป็นสํวนหน่ึงในการชํวยให๎บริษัท
ดําเนินการแขํงขันกับบริษัทอื่นในทุก ๆ ด๎าน และธิดา สุขใจ (2558 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษา แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการศึกษากรณีสํวนโรงงานฟอกย๎อม 2 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎ทราบระดับ
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แรงจูงใจ ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑กับแรงจูงใจ โดยรวม และให๎ได๎แนวทางในการปรับปรุงแรงจูงใจในชีวิตการทํางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการสํวนโรงงานฟอกย๎อม 2 บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรม สิ่งทอ จํากัด (มหาชน) การศึกษาในครั้งนี้ใช๎การวิจัยเชิงเอกสารและการ
วิจัยเชิงสํารวจ จากกลุํมตัวอยําง 103 คน เก็บรวบรวมข๎อมูลแบบสอบถามโดยตรงและได๎รับแบบสอบถามคืนทั้งหมด การวิเคราะห๑
ข๎อมูลใช๎คําเฉลี่ยเลขคณิต คําร๎อยละ และวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ไคสแควร๑จากผลการศึกษา พนักงานระดับปฏิบัติการสํวนใหญํเป็นเพศ
หญิงมีอายุอยูํในชํวง 18-30 ปี รายได๎อยูํในชํวง 5,000-10,000 บาท ตํอเดือน มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต๎น อายุงาน น๎อยกวํา 
5 ปี มีสถานภาพสมรสและโสต มีภาระรับผิดชอบสัดสํวนเทํากัน การศึกษาโดยหลักการของทฤษฏีป๓จจัย (two-factor theory) ของ 
เฮอร๑ซเบอร๑ พบวํา แรงจูงใจในการทํางาน โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแตํละด๎านขององค๑ประกอบที่เกี่ยวข๎องกับการ
ปฏิบัติงาน และองค๑ประกอบที่ไมํเกี่ยวข๎องกับการปฏิบัติงานโดยตรง พบวําด๎านความสําเร็จของงานและด๎านชีวิตสํวนตัว มีระดับ
แรงจูงใจในการทํางานสูงที่สุด สํวนด๎านความก๎าวหน๎าในตําแหนํงงานและความมั่นคงในงาน มีระดับแรงจูงใจในการทํางานต่ําที่สุด และ
จากการศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องกับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานปฏิบัติงาน พบวํา ระดับงาน รายได๎ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา และอายุงาน ไมํมีความสัมพันธ๑กับแรงจูงใจในการทํางานโดยรวม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้  ได๎แกํ  ครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑ เขต 1 จํานวน  631 คน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 จํานวน 234  คน ได๎มาโดยวิธีการสุํมอยํางงําย (Simple  Random  Sampling) ตามตาราง
กําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของ เครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607 - 610) เครื่องมือ ที่ใช๎ในการศึกษาเป็น
แบบสอบถามที่ผู๎ศึกษาสร๎างขึ้นเอง นําแบบสอบถามที่ทดลองใช๎มาวิเคราะห๑หาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
ผลการวิเคราะห๑การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ .90 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ 
(Percentage) ใช๎ในการนําเสนอและอธิบายลักษณะข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยํางตามป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคล คือ เพศ  วุฒิ
การศึกษา และประสบการณ๑ในการทํางาน คําเฉลี่ย (Mean)  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช๎ในการอธิบาย
ระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 
และการทดสอบคํา F - test  ที่คํานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพบความแตกตํางจะใช๎วิธีการทดสอบหาความแตกตํางเป็นรายคูํ
ด๎วยวิธีการของ เชฟเฟุ (Scheffe‖) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห๑ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 เมื่อพิจารณาแล๎วพบวําโดยรวมอยูํในระดับของแรงจูงใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎าน
ความสําเร็จของงาน มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด๎านความรับผิดชอบ ด๎านการยอมรับนับถือ ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ และด๎าน
ความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ 
เขต 1 โดยรวมอยูํในระดับของแรงจูงใจมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านความสําเร็จของงาน มีคําเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมา คือ 
ด๎านความรับผิดชอบ ด๎านการยอมรับนับถือ  ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน 

1.1 ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑ เขต 1 ด๎านการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูํในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ ทํานมีความรู๎สึก
วํางานท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ีมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีตํอสังคม มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ทํานตั้งใจทํางานเสมอจนผู๎บังคับบัญชายกยํอง
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ชมเชยหรือให๎รางวัลในการปฏิบัติงาน  ทํานรู๎สึกภูมิใจเมื่อทํานได๎รับมอบหมายให๎ปฏิบัติงานที่สําคัญจากผู๎บังคับบัญชา และ
ผู๎บังคับบัญชาและผู๎รํวมงานยอมรับในความรู๎ความสามารถของทําน 

1.2 ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑ เขต 1 ด๎านความสําเร็จของงาน โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ ได๎แกํ ทํานมี
ความภาคภูมิใจในผลงานที่ทํานปฏิบัติไปแล๎ว มีคําเฉลี่ยสูงสุด ทํานมีสํวนชํวยในการปฏิบัติงานในหนํวยงานให๎บรรลุผลสําเร็จ ในการ
ปฏิบัติงานของทํานเมื่อพบวํามีอุปสรรค ทํานจะพยายามปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบจนสําเร็จ และผลการปฏิบัติงานของทํานประสบ
ผลสําเร็จตามเปูาหมายที่กําหนด 

1.3 ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑ เขต 1 ด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับปานกลาง 2 
ข๎อ ได๎แกํ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามกําหนดทําให๎ทํานขยันและตั้งใจทํางานมากขึ้น มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การมี
โอกาสได๎ศึกษาตํอในระดับสูงขึ้น ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความดีความชอบในหนํวยงานของทํานมีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม  และทํานมีโอกาสได๎เข๎ารับการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ๑ 

1.4 ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑ เขต 1 ความรับผิดชอบ โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ อยูํในระดับมากทุกข๎อ ได๎แกํ ปริมาณงานที่รับผิดชอบ
ที่เหมาะสมจะทําให๎ทํานปฏิบัติงานด๎วยความสบายใจ มีคําเฉลี่ยสูงสุด  มีทํานมีความพึงพอใจที่ได๎รับมอบหมายให๎รับผิดชอบงาน ใหมํ 
ๆ จากผู๎บังคับบัญชา ทํานมีความภูมิใจที่ได๎รับมอบหมายให๎มีอํานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยํางเต็มที่  และในการปฏิบัติงาน 
ทํานมีสํวนชํวยในการวางแผนและลงมือปฏิบัติ 

1.5 ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑ เขต 1 ด๎านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ อยูํในระดับปานกลาง 2 ข๎อ ได๎แกํ 
หนํวยงานของทํานได๎กําหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบของงานไว๎ชัดเจน มีคําเฉลี่ยสูงสุด ทํานได๎งานที่ท๎าทายและสํงเสริมให๎เกิดความคิด
ริเริ่มสร๎างสรรค๑ งานที่ทํานรับผิดชอบอยูํเหมาะกับความรู๎ความสามารถของทํานทําให๎ทํานปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มความสามารถ  และ
ทํานจะมีความกระตือรือร๎นในการปฏิบัติงานมากขึน้เมื่อผู๎บังคับบัญชาได๎รับมอบหมายงานพิเศษที่ตรงกับความรู๎ความสามารถของทําน 
 2. ผลการเปรียบเทียบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 พบวํา 

2.1 ครูผู๎สอนที่มีเพศตํางกัน  มีระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน 
พบวํา ด๎านการยอมรับนับถือ  ด๎านความสําเร็จของงานแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านอื่นไมํแตกตํางกัน 

2.2 ครูผู๎สอนที่มีระดับการศึกษาตํางกัน  มีระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 
2.3 ครูผู๎สอนที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกัน มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติแตกตํางกัน พบวํา ครูผู๎สอนทีมีประสบการณ๑การ
ทํางาน 1-5 ปี แตกตํางกับ ประสบการณ๑การทํางาน 5-10 ปี อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนคูํอื่นๆไมํแตกตํางกัน 

 
อภิปรายผล 

การศึกษาเรื่องขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ผู๎ศึกษาอภิปรายดังนี ้

1. ด๎านการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูํในระดับมาก  อาจเป็นเพราะวํา ทํานมีความรู๎สึกวํางานท่ีปฏิบัติเป็นงานท่ีมีเกียรติ               
มีศักดิ์ศรีตํอสังคม และตั้งใจทํางานเสมอจนผู๎บังคับบัญชายกยํองชมเชยหรือให๎รางวัลในการปฏิบัติงาน  สอดคล๎องกับงานวิจัยของ             
ลือชา ภักดีศรี (2551 : บทคัดยํอ) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักงานเทศบาลตําบลแวง อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร๎อยเอ็ดผลการวิจัยพบวํา (1) บุคลากรในสํานักงานเทศบาลตําบลแวง โดยรวมและจําแนกตามประเภทบุคลากรมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นรายด๎านทั้ง 5 ด๎าน อยูํในระดับมาก ยกเว๎นบุคลากรประเภทลูกจ๎างประจํามีแรงจูงใจในด๎านความสําเร็จของ
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งานอยูํในระดับมากที่สุด (2) บุคลากรในสํานักงานเทศบาลตําบลแวงที่มีประเภทบุคลากรแตกตํางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
โดยรวมและเป็นรายด๎าน 3 ด๎านไมํแตกตํางกัน แตํพนักงานจ๎างตามภารกิจมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านความสําเร็จของงานและ
ด๎านการยอมรับนับถือมากกวําพนักงานเทศบาลสามัญและพนักงานจ๎างทั่วไปมีแรงจูงใจด๎านความสําเร็จของงานมากกวําพนักงาน
เทศบาลสามัญ (3) บุคลากรในสํานักงานเทศบาลตําบลแวง ได๎เสนอแนะเกี่ยวกับการสร๎างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่สําคัญคือการ
พิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนํง ควรให๎เป็นไปตามเกณฑ๑และมีความยุติธรรม ควรสํงเสริมและสนับสนุน
บุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถที่มีอยูํอยํางเต็มที่และสนับสนุนความก๎าวหน๎าในตําแหนํงหน๎าที่ผู๎บังคับบัญชาควรปฏิบัติตํอ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชาโดยให๎ความสําคัญในการมอบหมายงานอยํางเสมอภาคและเทําเทียมกัน โดยยึดหลักความสามารถ ไมํใชํความสัมพันธ๑
สํวนบุคคล และต๎องการได๎รับการยกยํองชมเชยแสดงความยินดีให๎กําลังใจ การยอมรับนับถือจากผู๎บังคับบัญชารวมทั้งควรมีการ
ฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎ได๎รับความรู๎ใหมํ ๆ 

2. ด๎านความสําเร็จของงาน โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก อาจเป็นเพราะวํา ทํานมีความภาคภูมิใจในผลงานที่ทําน
ปฏิบัติไปแล๎ว และมีสํวนชํวยในการปฏิบัติงานในโรงเรียนให๎บรรลุผลสําเร็จ ในการปฏิบัติงานของทํานเมื่อพบวํามีอุปสรรค ทํานจะ
พยายามปฏิบัติงานที่รับผิดชอบจนสําเร็จ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ จารุวัลย๑  พรหมลิ  (2554 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาเรื่อง  แรงจูงใจใน
การปฏิบัติหน๎าที่ของบุคคลากร : ศึกษากรณีสํานักงานเทศบาลเมืองเลย  ผลการศึกษาค๎นคว๎าปรากฏดังนี้ 1) บุคคลากรสํานักงานเทศ
เมืองเลย  จังหวัดเลย  มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่โดยภาพรวยอยูํในระดับมาก 2)บุคคลากรสํานักงานเทศบาลเมืองเลย  
จังหวัดเลยที่มีเพศตํางกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่โดยรวมและรายด๎าน  ได๎แกํ  ด๎านความสําเร็จในการทํางาน ด๎านการ
ยอมรับนับถือ  ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด๎านความก๎าวหน๎าในตําแหนํงหน๎าที่  แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติยกเว๎นด๎าน
ความรับผิดชอบแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) บุคคลากรในสํานักงานเทศบาลเมืองเลยจังหวัดเลย มีอายุตํางกัน 
มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่โดยรวมและรายด๎าน  แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) บุคคลากรสํานักงาน
เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย  มีระดับการศึกษาตํางกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่โดยภาพรวม และรายด๎าน ได๎แกํ ด๎าน
ความสําเร็จในการทํางาน  ด๎านการยอมรับนับถือ  ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด๎านความก๎าวหน๎าในตําแหนํงหน๎าที่แตกตํางกันอยํางไมํ
มีนัยสําคัญทางสถิติยกเว๎นด๎านความรับผิดชอบแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) บุคคลากรสํางานเทศบาลเมืองเลย  
จังหวัดเลย  ที่มีประสบการณ๑ทํางานตํางกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่โดยภาพรวม  และรายด๎าน  ได๎แกํ  ด๎านความสําเร็จใน
การทํางาน ด๎านการยอมรับนับถือ  ด๎านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ด๎านความก๎าวหน๎าในตําแหนํงหน๎าที่แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ  0.05 ยกเว๎นด๎านความรับผิดชอบ ที่แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 6)บุคคลากรสํางานเทศบาลเมืองเลย  จังหวัด
เลย  มีอัตราเงินเดือนแตกตํางกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่โดยภาพรวม  และรายด๎าน  ได๎แกํ  ด๎านความสําเร็จในการทํางาน 
ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด๎านความรับผิดชอบด๎านความก๎าวหน๎าในตําแหนํงหน๎าที่แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ยกเว๎นด๎านการยอมรับนับถือ  ที่แตกตํางกันไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3. ด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับปานกลาง 2 ข๎อ 
อาจเป็นเพราะวํา การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามกําหนดทําให๎ทํานขยันและตั้งใจทํางานมากขึ้น การมีโอกาสได๎ศึกษาตํอใน
ระดับสูงขึ้น ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาความดีความชอบในหนํวยงานของทํานมีความเหมาะสมและเป็นธรรม  
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วินัย  วงศ๑จินตนารักษ๑ (2550 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ของ
ศุลกากรตรวจสินค๎าทําอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผลการศึกษาพบวําระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ของศุลกากรตรวจ
สินค๎าทําอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นรายได๎คือ  ด๎านการยอมรับนับถือ ยกยํอง ชมเชย ด๎านความก๎าวหน๎าและโอกาสการเจริญเติบโตใน
หน๎าที่การงานด๎านความสัมพันธ๑กับเพื่อนรํวมงานและผู๎บังคับบัญชา และด๎านเงินเดือน และ ได๎ทําการศึกษาแล๎วพบวํา โดยภาพรวม 
ทั้ง 4 ด๎านโดยเจ๎าหน๎าทีศุลกากรมีแรงจูงใจในด๎านความสัมพันธ๑กับเพื่อนรํวมงานและผู๎บังคับบัญชามากท่ีสุด รองลงมาคือ ด๎านการ
ยอมรับยกยํองและชมเชย ด๎านเงินเดือน สวัสดิการและคําตอบแทน และด๎านที่ เจ๎าหน๎าที่ศุลกากรมีแรงจูงใจน๎อยที่สุดคือ  
ความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงานและโอกาสในการเจริญเติบโตในหน๎าที่การงาน ตามลําดับ 

4. ความรับผิดชอบ โดยรวมอยูํในระดับมาก อาจะเป็นเพราะวํา ปริมาณงานที่รับผิดชอบที่เหมาะสมจะทําให๎ทํานปฏิบัติงาน
ด๎วยความสบายใจ ความพึงพอใจที่ได๎รับมอบหมายให๎รับผิดชอบงาน ใหมํ ๆ จากผู๎บังคับบัญชาความภูมิใจที่ได๎รับมอบหมายให๎มี
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อํานาจการตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยํางเต็มที่ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ พรพิมล พิมพ๑บุญมา (2554 : บทคัดยํอ) แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครอุบลราชธาน ีและเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ทํางานในเทศบาลนคร
อุบลราชธานี จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนํงงานและประเภทของกลุํมงาน ผลการวิจัยพบวํา 1. กลุํมตัวอยําง มี
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยูํในระดับมาก โดยเฉพาะด๎านความสําเร็จของงาน ด๎านความรับผิดชอบ ด๎านการยอมรับนับถือ ด๎าน
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิสํวนด๎านความก๎าวหน๎าในตําแหนํงหน๎าที่การงานอยูํในระดับปานกลาง 

5. ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ อยูํในระดับปานกลาง 2 ข๎อ อาจเป็นเพราะวํา 
หนํวยงานของทํานได๎กําหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบของงานไว๎ชัดเจน ได๎งานที่ท๎าทายและสํงเสริมให๎เกิดความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ และมี
อิสระในการตัดสินใจแก๎ไขป๓ญหาในการปฏิบัติงานได๎อยํางเต็มที่ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ผลการศึกษาค๎นคว๎าปรากฏดังนี้ 1) 
บุคคลากรสํานักงานเทศเมืองเลย  จังหวัดเลย  มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่โดยภาพรวยอยูํในระดับมาก 2)บุคคลากรสํานักงาน
เทศบาลเมืองเลย  จังหวัดเลยที่มีเพศตํางกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่โดยรวมและรายด๎าน  ได๎แกํ  ด๎านความสําเร็จในการ
ทํางาน ด๎านการยอมรับนับถือ  ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด๎านความก๎าวหน๎าในตําแหนํงหน๎าที่  แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทาง
สถิติยกเว๎นด๎านความรับผิดชอบแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) บุคคลากรในสํานักงานเทศบาลเมืองเลยจังหวัด
เลย   มีอายุตํางกัน มีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่โดยรวมและรายด๎าน  แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) 
บุคคลากรสํานักงานเทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย  มีระดับการศึกษาตํางกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่โดยภาพรวม  และราย
ด๎าน  ได๎แกํ  ด๎านความสําเร็จในการทํางาน  ด๎านการยอมรับนับถือ  ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด๎านความก๎าวหน๎าในตําแหนํงหน๎าที่
แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติยกเว๎นด๎านความรับผิดชอบแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 5) บุคคลากรสํา
งานเทศบาลเมืองเลย  จังหวัดเลย  ที่มีประสบการณ๑ทํางานตํางกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่โดยภาพรวม  และรายด๎าน  
ได๎แกํ  ด๎านความสําเร็จในการทํางาน  ด๎านการยอมรับนับถือ  ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติ  ด๎านความก๎าวหน๎าในตําแหนํงหน๎าที่แตกตําง
กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ยกเว๎นด๎านความรับผิดชอบ ที่แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 6)บุคคลากรสํางาน
เทศบาลเมืองเลย  จังหวัดเลย  มีอัตราเงินเดือนแตกตํางกันมีระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติหน๎าที่โดยภาพรวม  และรายด๎าน  ได๎แกํ  ด๎าน
ความสําเร็จในการทํางาน  ด๎านลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  ด๎านความรับผิดชอบด๎านความก๎าวหน๎าในตําแหนํงหน๎าที่แตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ยกเว๎นด๎านการยอมรับนับถือ  ที่แตกตํางกันไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 

6. ผลการเปรียบเทียบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  พบวํา ครูผู๎สอนที่มีเพศตํางกัน  มีระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตํางกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการยอมรับนับถือ  ด๎านความสําเร็จของงานแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านอื่นไมํ
แตกตํางกัน ครูผู๎สอนที่มีระดับการศึกษาตํางกัน  มีระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน ครูผู๎สอนที่
มีประสบการณ๑การทํางานตํางกัน มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพื้นฐาน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติแตกตํางกัน พบวํา ครูผู๎สอนทีมีประสบการณ๑การทํางาน 1-5 ปี แตกตําง
กับ ประสบการณ๑การทํางาน 5-10 ปี อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนคูํอื่นๆไมํแตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พร
พิมล พิมพ๑บุญมา (2554 : บทคัดยํอ) แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี พบวํา 
กลุํมตัวอยํางที่มีการศึกษาตํางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านความสําเร็จของงานแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 สํวนด๎านอื่นๆ ไมํแตกตํางกัน กลุํมตัวอยํางที่มีประเภทของกลุํมงานตํางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด๎านการยอมรับนับถือ ด๎าน
ความก๎าวหน๎าในหน๎าที่ตําแหนํงหน๎าที่การงาน และด๎านลักษณะงานที่ปฏิบัติแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎าน
อื่นๆ ไมํแตกตํางกันกลุํมตัวอยํางที่มีเพศ อายุ และตําแหนํงตํางกัน มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยด๎านทุกด๎านไมํแตกตํางกัน 
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กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณอาจารย๑ทุกทําน ที่ทําการสอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัย

นครราชสีมา ที่ให๎การอบรม สั่งสอน มอบวิชาความรู๎ให๎กับผู๎ศึกษา  มาโดยตลอด 
ขอขอบพระคุณครูผู๎สอนโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  ที่ได๎

เสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม ผู๎ศึกษาขอระลึกถึงและขอบพระคุณในความเมตตากรุณา ของทํานเหลํานี้ตลอดไป ขอขอบพระคุณผู๎ให๎
ข๎อมูลทุกทําน ที่มิอาจกลําวนามได๎หมด ณ ที่นี้ ขอขอบพระคุณแรงสนับสนุนและกําลังใจที่ได๎รับจากครอบครัว ตลอดจนเพื่อนๆ ที่ทํา
ให๎งานศึกษาฉบับนี้เสร็จสมบูรณ๑ลงได๎ 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหาร 
กลุ่มโรงเรียนล าปลายมาศ 7 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 

Change Leadership and Decission Making Behaviors of  Administrators in Lam plai mat 
School group 7 under the jurisdiction of Primary Education Area Office 1, Burirum 

 
วรรณภา  ปาปะเก1 

Wannapa Papaekay 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหาร กลุํมโรงเรียนลําปลาย

มาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ ได๎แกํ ผู๎บริหารและครูกลุํม
โรงเรียนลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 จํานวน 118  คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
ได๎แกํ แบบสอบถามที่ผู๎ศึกษาสร๎างขึ้น 3 ตอนคือ ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม  แบบสอบถามภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา และแบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัย พบวํา 

1. ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม อยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ทุกด๎านอยูํ
ในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน๎อยได๎ดังนี้ คือ ด๎านการคํานึงถึงป๓จเจกบุคคล ด๎านการสร๎างบารมี ด๎านการสร๎างแรง
บันดาลใจ  และด๎านการกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา ตามลําดับ 

2. พฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ทุกด๎านอยูํใน
ระดับมาก  โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน๎อยได๎ดังนี้ คือ ด๎านการคัดเลือกทางเลือก และด๎านการะกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา ด๎านการ
นิยามป๓ญหา ด๎านการศึกษาหาทางเลือก และด๎านการประเมินผลและการปรับปรุงแก๎ไข ตามลําดับ 

3. ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโดยรวมมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .800, p= .00) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงทุกด๎านมี
ความสัมพันธ๑เชิงบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษาทุกด๎าน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ค าส าคัญ : ภาวะผู๎นํา พฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหาร 
 
Abstract 

The objective of this study were to study change leadership and decision making behavior of school 
administrators.Population and study samples consist of 118 administrators and teachers in Lam plai mat 
schools group. The study  instrument was 3 parts questionnaire included personal data of administrator and 
teacher, change leadership, and decision making behaviors of school administrators. 

The study result revealed that :  1) change leadership of the school administrators as wa whole was 
at  much level. When considered each aspect, they were all at much level which could organize from high to 
low as following : individual awareness, create prestige, inspiration building, and intellectual stimulation. 2) 
Decision making behavior of the school administrator as a whole was at much level.When considered each 
aspect, it was found that they all were at  much level which could be organized orderly from high to low as 
following : selection of alternatives, intellectual stimulation problem identification, alternative study 

                                                           
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา  
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evaluation and improvement. 3) Change leadership of school administrators as a whole showed positive 
relationship with their decision makimg behavior at statistically significant level of .05. When considered each 
aspect, it was found that all aspect of change leadership showed positive relationship with decision makimg 
behavior of the school administrator at statistically significant level of .05. 
 
Keywords: change leadership, decision making behavior, school administrator 
 
บทน า 

การพัฒนาประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎านั้นอาศัยกําลัง “คน” เป็นกําลังหลัก  ซึ่งการจะพัฒนาให๎ก๎าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทุกด๎าน ท้ังการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จําเป็นต๎องเริ่มจากการสร๎างคนที่มีความรู๎ ความสามารถ และมีทักษะอันจําเป็นตํอ
การดํารงชีวิตประจําวัน ภายใต๎เง่ือนไขการแขํงขันของสังคมโลก ทั้งนี้ สถานศึกษาเป็นองค๑กรที่ผลิตบุคลากรที่เต็มพร๎อมด๎วยศักยภาพ  
เริ่มตั้งแตํระดับขั้นพื้นฐาน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 11) ได๎กําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มุํงพัฒนาผู๎เรียน
ทุกคน ซึ่งป็นกําลังของชาติให๎เป็นมนุษย๑ที่มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็น
พลเมืองโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข มีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง 
เจตคติ ที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเช่ือวํา ทุกคน
สามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ 

การบริหารเป็นเทคนิคและวิธีการตํางๆที่ใช๎ในการดําเนินงานในองค๑กรทางการศึกษา เพื่อให๎เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว๎ 
ผู๎บริหารนับวํามีความสําคัญตํอการจัดการทางการศึกษา ผู๎บริหารเป็นผู๎นําจะสํงผลตํอการพัฒนาการศึกษาเป็นอยํางมาก โดยทั่วไป
คุณลักษณะของผู๎บริหารจัดการ จะต๎องเป็นผู๎มีความรู๎ดีมีปฏิภาณไหวพริบดี มีบุคลิกภาพดี มีความคิดริเริ่ม รู๎จักปรับปรุงแก๎ไข
ความสามารถในการโน๎มน๎าวจิตใจ มีความเข๎าใจบุคลิกทั่วไปและเข๎าใจสังคมได๎ดี มีความอดทนและรับผิดชอบสูงมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดี 
ประสานงานได๎ดี มีความเช่ือมั่นในตนเองสูงและยอมรับนับถือ ผู๎ซึ่งให๎ความชํวยเหลือผู๎อื่นและความยุติธรรม  และที่สําคัญคือ การมี
ภาวะผู๎นําหรือความป็นผู๎นํา   (ธร สุนทรายุทธ, 2551 : 325) 

ภาวะผู๎นําเป็นสิ่งจําเป็นอยํางยิ่งสําหรับผู๎บริหารในการดําเนินงานให๎มีประสิทธิภาพ ดังที่ ลิแพมและฮอช (Lipham and 
Hoch, 1974 : 34 อ๎างถึงใน อุบล โสภาภาค, 2549 : 2) ช้ีให๎เห็นวําภาวะผู๎นําของผู๎บริหารเป็นองค๑ประกอบสําคัญตํอความสําเร็จลุลํวง
ของโครงการตําง ๆ การสร๎างภาวะผู๎นําที่ดีนั้นเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นสําหรับผู๎บริหารทุกคน เนื่องจากผู๎บริหารทําให๎องค๑การบรรลุ
วัตถุประสงค๑จึงต๎องสํงเสริมให๎เกิดระบบความรํวมมือในองค๑การ ทําให๎บุคลากรมีความยินดี เต็มใจให๎ความรํวมมือในการปฏิบัติงาน วํา
ความพึงพอใจในการทํางานของครูมีความสัมพันธ๑อยํางมีนัยสําคัญกับพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผู๎บริหาร ซึ่งผู๎บริหารถือวําเป็น
บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการนําพาการศึกษาไปสูํเปูาหมายที่วางไว๎ นอกจากนี้ผู๎บริหารยังเป็นผู๎สร๎างคํานิยม แรงบันดาลใจและความ
เช่ือ รวมทั้งต๎องสื่อสารแกํนของคํานิยมและความเช่ือดังกลําวสูํผู๎ตาม  ผู๎นําต๎องมีวิสัยทัศน๑มีลักษณะการทํางานเป็น ทีม มีการประสาน
ความรํวมมือมีทักษะการติดตํอสื่อสาร มีความรู๎ทางการศึกษาเป็นอยํางดี และต๎องมีกระบวนการค๎นหาและพัฒนาศักยภาพของผู๎ตาม
อยํางเหมาะสม ผู๎บริหารต๎องเป็นผู๎มีศักยภาพในการวางแผน และบริหารจัดการเชิงกลยุทธ๑  มีวิสัยทัศน๑การทํางานที่ชัดเจน คิดกลยุทธ๑
เชิงรุก  เป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง (change leader) ที่มีประสิทธิภาพ สามารถกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงได๎อยํางชัดเจน มีความ
มุํงมั่นตํอการสร๎างภาพใหมํขององค๑การ รวมทั้งเป็นผู๎สํงเสริมการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะชํวยให๎เกิดการตัดสินใจ การแก๎ป๓ญหา  

การสนับสนุนที่เหมาะสมเพื่อให๎การเปลี่ยนแปลงดําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ สื่อสารให๎บุคคลในองค๑การเข๎าใจและ
ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการเปลี่ยนแปลง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2548 : 72) สอดคล๎องกับ
ภาวะผู๎นําที่จําเป็นในยุคการปฏิรูปการศึกษา  ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได๎  แม๎วํา
สภาวการณ๑ขององค๑การจะมีข๎อจํากัดตําง ๆ ภาวะผู๎นําทางการบริหารเป็นป๓จจัยสําคัญที่เกี่ยวข๎องกับประสิทธิผลของโรงเรียน อํานาจ
ในการตัดสินใจมีผลกระทบตํอพฤติกรรมของสมาชิกในองค๑กร (James Weber 1987 : 42-43 อ๎างถึงใน กนกวรรณ วิเชียรเขต 2551 : 
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6) ดังนั้นผู๎บริหารกับการตัดสินใจมีความเกี่ยวข๎องกัน  โดยถือเป็นบทบาทหนึ่งของผู๎บริหารที่เป็นตัวกําหนดทิศทางในการทํางานของ
บุคลากร  หากผู๎บริหารขาดประสบการณ๑ในการทํางาน  อาจสํงผลเสียตํอการทํางานได๎ นอกจากนี้การตัดสินใจ เป็นเครื่องมือสําคัญ
อยํางหนึ่งสําหรับการบริหาร  ถือเป็นความรับผิดชอบของผู๎บริหารทุกคนและทุกระดับ  การตัดสินใจจําเป็นต๎องใช๎สติป๓ญญาและข๎อมูล
ประกอบการพิจารณา  ผู๎บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต๎องเป็นผู๎ใช๎สติป๓ญญาในการวิเคราะห๑เปรียบเทียบข๎อมูล  ตลอดจนคาดการณ๑ผลที่
คาดวําจะได๎รับและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  โดยคุณสมบัติดังกลําว  จะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการใช๎
ศาสตร๑และศิลป์ในการบริหารและการตัดสินใจ  ศาสตร๑และศิลป์ของผู๎บริหารเกิดขึ้นได๎จากการหลอมรวมความรู๎  จากการวิเคราะห๑
หลักการ  ทฤษฎีการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งประสบการณ๑การบริหารและการตัดสินใจด๎วย (Hoy and Miskel 1991 : 94) 

จากเหตุผลข๎างต๎น  แสดงให๎เห็นวําภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารเป็นองค๑ประกอบ
สําคัญในการบริหารสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ  ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 เพื่อประเมินภาวะ
ผู๎นําการเปลี่ยนแปลงซึ่งสํงผลกระทบโดยตรงกับพฤติกรรมการตัดสินใจและการปฏิบัติงานของครูผู๎สอน ทั้งนี้ผลการวิจัยสามารถ
นําไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพผู๎บริหารสถานศึกษา และสถานศึกษาเข๎มแข็ง  ให๎สอดคล๎องกับภาวะการเปลี่ยนแปลงและ
การปฏิรูปการศึกษาในยุคป๓จจุบัน 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหาร กลุํมโรงเรียนลําปลาย
มาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

เบส (Bass, 1994: 20) ได๎กลําวถึงภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงวําเป็นสํวนขยายของภาวะผู๎นําแบบแลกเปลี่ยน เนื่องจากภาวะ
ผู๎นําแบบแลกเปลี่ยนจะเน๎นเฉพาะเรื่องการจัดการ หรือการแลกเปลี่ยน ซึ่งเกิดขึ้นระหวํางผู๎นํา ผู๎รํวมงาน และผู๎ตาม ซึ่งการแลกเปลี่ยน
นี้จะอยูํบนพื้นฐานที่ผู๎นําถกเถียงพูดคุยกัน วํามีการระบุเง่ือนไขและรางวัลที่ผู๎ตามและผู๎รํวมงานจะได๎รับ ถ๎าพวกเขาทําในสิ่งที่ต๎องการ
สําเร็จ แตํภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงจะปฏิบัติตํอผู๎รํวมงานและผู๎ตามมากกวําการกําหนดให๎มีการแลกเปลี่ยน หรือข๎อตกลงธรรมดา 
พวกเขาจะมีการปฏิบัติในวิถีทางจะนําไปสูํผลงานที่สูงขึ้น โดยการปฏิบัติในองค๑ประกอบใดองค๑ประกอบหนึ่งหรือมากกวําที่เกี่ยวข๎องมี
อิทธพิลอยํางมีอุดมการณ๑ การสร๎างแรงบันดาลใจ การกระตุ๎นทางป๓ญญา และการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล 

การตัดสินใจ (Decision tree) เป็นเทคนิควิธีในการตัดสินใจในการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด จาก หลายๆ ทางเลือก โดย
ผู๎บริหารจะทํานายโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือความนําจะเป็นในแตํละทางเลือกที่ แตกตํางกัน เมื่อนําผลตอบแทนในแตํละแขนงการ
ตัดสินใจคูณกับความนําจะเป็นในแตํละแขนง การตัดสินใจ ผู๎ตัดสินใจก็สามารถทราบผลของการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็น
เครื่องมือท่ีชํวยให๎ผู๎บริหารสามารถทําการตัดสินใจ ในสถานการณ๑ที่ต๎องเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งและระบุความนําจะเป็นใน
อนาคตด๎วย โดยมูลคํา ของผลตอบแทนที่จะได๎รับนั้น ผู๎บริหารจะนํามาใช๎ในการพิจารณาจากคําคาดหวังสูงสุดที่จะได๎รับ จากทางเลือก
เหลํานั้น โดยเฉพาะอยํางยิ่งการตัดสินใจระยะยาวที่มีความสําคัญตํอองค๑การอยํางสูง เนื่องจากองค๑การจะต๎องมีการลงทุนในด๎านการ
เพิ่มแรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ๑ เป็นต๎น ดังนั้นการตัดสินใจทางเลือกที่ให๎ประโยชน๑ตํอองค๑การสูงสุดจึงเป็นทางเลือกที่
เหมาะสม สําหรับ กระบวนการในการนําแขนงการตัดสินใจมาใช๎มีแนวทาง ได๎แกํ มีการกําหนดทางเลือกที่ต๎องการ ตัดสินใจขึ้นมากํอน
อยํางนอ๎ย 2 ทางเลือก จากนั้นจึงทําการกําหนดเหตุการณ๑และความนําจะเป็น ที่สามารถเกิดขึ้นได๎ การกําหนดคําทางเลือกตํางๆ เป็น
ตัวเงิน การคํานวณคําคาดหมายของแตํละ ทางเลือกและการเลือกทางเลือกที่ดีท่ีสุด ตามลําดับ (Gaither & Frazier, 2002, p.174) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ศึกษา 

 การศึกษาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  ประชากรที่ศึกษา คือ ผู๎บริหารสถานศึกษาและครูกลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑เขต 1 จํานวน 118  คน   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู๎ศึกษาสร๎างขึ้น แบํงเป็น 3 ตอน ประกอบด๎วย 
ตอนที่ 1  ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ได๎แกํ เพศ  อายุ  และตําแหนํงหน๎าที่ในสถานศึกษา  เป็นแบบสํารวจ

รายการ  (Check List) 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา  จํานวน 32 ข๎อ แบํงเป็น  4  ด๎าน ดังนี้ 1)  

ด๎านการสร๎างบารมี 2)  ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ 3) ด๎านการกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา 4) ด๎านการคํานึงถึงป๓จเจกบุคคล 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา จํานวน 30 ข๎อ แบํงเป็น  5 ด๎าน ดังนี้ 1) ด๎านการ

นิยามป๓ญหา 2) ด๎านการศึกษาหาทางเลือก 3) การคัดเลือกทางเลือก 4)  การปฏิบัติตามทางเลือก 5) การประเมินผลและการปรับปรุง
แก๎ไข 

การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ  
1.  ศึกษาค๎นคว๎า เอกสารตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
2.  สร๎างแบบสอบถามตามที่มีในเนื้อหาครอบคลุมตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษา  
3.  นําแบบสอบถามฉบับรํางเสนออาจารย๑ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบปรับปรุงความสมบูรณ๑และความถูกต๎องให๎ครอบคลุม

เนื้อหาที่ต๎องการศึกษา 
4.  ผู๎ศึกษาดําเนินการแก๎ไขปรับปรุงความสมบูรณ๑ของเนื้อหาแบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะของอาจารย๑ที่ปรึกษา 
5.  นําแบบสอบถามที่ผํานความเห็นชอบจากอาจารย๑ที่ปรึกษาเสนอตํอผู๎เช่ียวชาญ จํานวน 3 ทําน  เพื่อตรวจสอบพิจารณา

ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร๎าง  (Construct  validity) ของคําถามแตํละข๎อ โดยหาคํา
ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามกับวัตถุประสงค๑  

6.  นําแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบจากผู๎เช่ียวชาญทั้งหมด คัดเลือกเฉพาะข๎อที่มีคํา IOC ระหวําง 0.60 – 1.00 แล๎ว
นําแบบสอบถามไปปรับปรุงตามคําแนะนํา โดยปรับปรุงด๎านภาษา และเนื้อหาให๎สอดคล๎องกับจุดประสงค๑ 

7. นําแบบสอบถามที่ผํานความเห็นชอบจากอาจารย๑ที่ปรึกษาและผู๎เช่ียวชาญไปทดลองใช๎กับผู๎บริหารและครู ที่ไมํได๎เป็น
กลุํมตัวอยําง จํานวน 30 คน จากกลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  เพื่อ
วิเคราะห๑หาคําความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม  โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach‖s Alpha Coefficient) ได๎คําความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทํากับ 0.977 

8. นําแบบสอบถามที่ผํานการหาคุณภาพของเครื่องมือและปรับปรุงแก๎ไขเรียบร๎อยแล๎ว ไปใช๎กับประชากรได๎แกํ ผู๎บริหาร
สถานศึกษาและครูในกลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 จํานวน 118 คน  

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การศึกษาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนี้ 
1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ วิทยาลัยนครราชสีมาถึงผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุํมโรงเรียน

ลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 เพื่อขออนุญาต และขอความรํวมมือในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูล 

2. นําแบบสอบถามพร๎อมสําเนาหนังสือขออนุญาตถึงผู๎บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในกลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 และหนังสือขอความรํวมมือจากคณะศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ เพื่อเก็บ
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รวบรวมข๎อมูลในการทําสารนิพนธ๑สํงตํอโรงเรียนในกลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑ เขต 1 ที่เป็นกลุํมตัวอยํางด๎วยตนเองพร๎อมทั้งประสานงานกับผู๎บริหารในโรงเรียนที่เป็นกลุํมตัวอยํางในการติดตามเพื่อขอรับ
แบบสอบถามกลับคืน ซึ่งได๎รับคืนทั้งหมด 118 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 100 และนํามาตรวจสอบความสมบูรณ๑   

3. นําข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามมาปูอนลงคอมพิวเตอร๑ เพื่อการวิเคราะห๑ 
 

ผลการวิจัย 
ผู๎ศึกษา ได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล และเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลออกเป็น 4 สํวน ดังนี้ 
ส่วนที่  1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนและร๎อยละสถานภาพทั่วไปของของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 25 21.20 
หญิง 93 78.80 
รวม 118 100.00 

ตารางที่  1  พบวํา  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ เป็นเพศหญิง จํานวน  93  คน  คิดเป็นร๎อยละ  78.80  และเพศชาย  
จํานวน  25  คน  คิดเป็นร๎อยละ  21.20 

 
ตารางที่ 2  แสดงจํานวนและร๎อยละสถานภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
25 – 35 ปี 17 14.40 
36 – 45 ปี 7 5.90 
46 – 55 ปี 45 38.10 
56 ปีขึ้นไป 49 41.50 

รวม 118 100.00 
ตารางที่  2  พบวํา  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีอายุ 56  ปี  ขึ้นไป  จํานวน  49  คน  คิดเป็นร๎อยละ  41.50  รองลงมา 

คือ มีอายุ  46 -55 ปี  จํานวน  45  คน  คิดเป็นร๎อยละ  38.10  มีอายุ 25 – 35 ปี จํานวน  17  คน  คิดเป็นร๎อยละ  14.40  และมี
อายุ 36 – 45 ปี  จํานวน  7  คน  คิดเป็นร๎อยละ  5.90 
 
ตารางที่  3 แสดงจํานวนและร๎อยละสถานภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนํงหน๎าที่ในสถานศึกษา 

ต าแหน่งหน้าที่ในสถานศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ครูผู๎สอน 107 90.7 

ผู๎บริหารสถานศึกษา 11 9.30 
รวม 118 100.00 

ตารางที่ 3  พบวํา  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีตําแหนํงเป็นครูผู๎สอน จํานวน  107  คน  คิดเป็นร๎อยละ  90.7  และเป็น
ผู๎บริหารสถานศึกษา  จํานวน  11  คน  คิดเป็นร๎อยละ  9.30 
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ส่วนที่  2  ผลการวิเคราะห์ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน   ล าปลายมาศ 7 สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ตารางที่  4  แสดงคําเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน จําแนกเป็นรายด๎าน 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง   แปลผล อันดับ 
1. ด๎านการสร๎างบารม ี 4.10 .49 มาก 2 
2. ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ 4.04 .44 มาก 3 
3. ด๎านการกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา 3.98 .36 มาก 4 
4. ด๎านการคํานึงถึงป๓จเจกบุคคล 4.11 .50 มาก 1 

รวม 4.04 .44 มาก  
ตารางที่  5  พบวํา  ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวม อยูํในระดับมาก ( = 4.04   = 

.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน  ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา  อยูํในระดับมากทุกด๎านเชํนเดียวกัน 
 
ตารางที่  5  แสดงคําเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด๎านการสร๎างบารมี 

ด้านการสร้างบารมี   แปลผล อันดับ 
1. ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน๑และถํายทอดแนวความคิดสูํการปฏิบัติ 3.99 .38 มาก 7 
2. ผู๎บริหารแสดงให๎เห็นถึงศักยภาพในการปฏิบัติงาน 4.07 .43 มาก 6 
3. ผู๎บริหารแสดงให๎เห็นถึงอุดมการณ๑ และความมุํงมั่นตั้งใจการปฏิบัติงานให๎สําเร็จ 4.26 .59 มาก 3 
4. ผู๎บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีให๎ผู๎รํวมงานปฏิบัติตาม 4.10 .49 มาก 5 
5. ผู๎บริหารสามารถควบคุมอารมณ๑ได๎ แม๎ในสถานการณ๑วิกฤติ 4.43 .49 มาก 1 
6. ผู๎บริหารสร๎างเสริมความภาคภูมิใจ และความมั่นใจของผู๎รํวมงาน 4.31 .60 มาก 2 
7. ผู๎บริหารเสียสละประโยชน๑สํวนตนเพื่อประโยชน๑สํวนรวม 4.16 .54 มาก 4 
 รวม 4.10 .49 มาก  

ตารางที่  5  พบวํา  ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา ด๎านการสร๎างบารมี โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  
( = 4.10  = .49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ  ทุกข๎ออยูํในระดับมาก  โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู๎บริหารสามารถควบคุมอารมณ๑
ได๎ แม๎ในสถานการณ๑วิกฤติ ( = 4.43   = .49)  สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน๑และถํายทอดแนวความคิดสูํการ
ปฏิบัติ ( = 3.99   = .38) 

 
ตารางที่  6  แสดงคําเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ 

ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ   แปลผล อันดับ 
1. ผู๎บริหารให๎ความสําคัญกับการแสดงความคิดเห็นของผู๎รํวมงานอยํางเสมอภาค 4.22 .57 มาก 3 
2. ผู๎บริหารสํงเสริมให๎ผู๎รํวมงานแสดงความคิดสร๎างสรรค๑ได๎อยํางอิสระ 4.44 .63 มาก 1 
3. ผู๎บริหารแสดงความเช่ือมั่นวําผู๎รํวมงาน สามารถทํางานได๎สําเร็จ บรรลุเปูาหมาย 4.17 .54 มาก 5 
4. ผู๎บริหารสร๎างเสริมให๎ผู๎เข๎ารํวมงานกําหนดเปูาหมายในการพัฒนาองค๑รํวมกัน 4.17 .38 มาก 4 
5. ผู๎บริหารสร๎างขวัญและกําลังใจแกํผู๎รํวมงานสม่ําเสมอและตํอเนื่อง 4.04 .59 มาก 6 
6. ผู๎บริหารแสดงการยอมรับและช่ืนชมตํอผู๎รํวมงานเมื่อปฏิบัติได๎สําเร็จ บรรลุเปูาหมาย 4.17 .54 มาก 5 
7. ผู๎บริหารกระตุ๎นให๎ผู๎รํวมงานมีการทํางานเป็นทีม และเล็งเห็นความสําคัญของการทํางาน

รํวมกัน 
3.96 .52 มาก 7 
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ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ   แปลผล อันดับ 
8. ผู๎บริหารสร๎างเสริมให๎ผู๎รํวมงานมีเจตคติที่ดีในการทํางาน 4.24 .58 มาก 2 
9. ผู๎บริหารกําหนดวัตถุประสงค๑และเปูาหมายการทํางานชัดเจน 3.96 .52 มาก 7 
10. ผู๎บริหารสร๎างความเช่ือมั่นให๎แกํผู๎รํวมงาน ในการทํางานและแก๎ไขป๓ญหาอุปสรรคตําง ๆ 3.96 .65 มาก 8 
11. ผู๎บริหารสร๎างเสริมให๎ผู๎รํวมงานมองเห็นและตระหนักรู๎ในคุณคําของตนเองและเพื่อนรํวมงาน 4.22 .57 มาก 3 
 รวม 4.04 .44 มาก  

ตารางที่  6  พบวํา  ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก  ( = 4.04  = .44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ ทุกข๎ออยูํในระดับมาก  โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู๎บริหารสํงเสริมให๎
ผู๎รํวมงานแสดงความคิดสร๎างสรรค๑ได๎อยํางอิสระ  ( = 4.44   = .63)  สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผู๎บริหารสร๎างเสริมให๎
ผู๎รํวมงานมีเจตคติที่ดีในการทํางาน ( = 3.90   = .45) 

 
ตารางที่  7  แสดงคําเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด๎านการกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา 

ด้านการกระตุ้นเชาว์ปัญญา   แปลผล อันดับ 
1. ผู๎บริหารมีแนวคิดและวิธีแก๎ป๓ญหาอยํางเป็นระบบ 3.72 .45 มาก 6 
2. ผู๎บริหารกระตุ๎นให๎ผู๎รํวมงานตระหนักถึงป๓ญหาที่เกิดขึ้นในหนํวยงาน 3.84 .36 มาก 5 
3. ผู๎บริหารกระตุ๎นให๎ผู๎รํวมงานแสวงหาแนวทางใหมํ ๆและหลากหลายในการแก๎ป๓ญหา 4.05 .59 มาก 2 
4. ผู๎บริหารเปิดโอกาสและกระตุ๎นให๎ผู๎รํวมงานแสดงความคิดเห็นตามหลักของเหตุผล 3.95 .63 มาก 4 
5. ผู๎บริหารแสดงให๎ผู๎รํวมงานเห็นวําป๓ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในหนํวยงาน เป็นเรื่อง

ท๎าทายและเป็นโอกาสที่ดีท่ีจะรํวมกันแก๎ป๓ญหา 
3.98 .36 มาก 3 

6. ผู๎บริหารพิสูจน๑ให๎ผู๎รํวมงานเห็นวําสามารถแก๎ไขป๓ญหาและอุปสรรคได๎ ด๎วยความ
รํวมมือของผู๎รํวมงาน 

4.11 .50 มาก 1 

 รวม 3.98 .36 มาก  
ตารางที่  7  พบวํา  ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา ด๎านการกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา โดยภาพรวมอยูํใน

ระดับมาก  ( = 3.98  = .44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ ทุกข๎ออยูํในระดับมาก  โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู๎บริหารพิสูจน๑ให๎
ผู๎รํวมงานเห็นวําสามารถแก๎ไขป๓ญหาและอุปสรรคได๎ ด๎วยความรํวมมือของผู๎รํวมงาน ( = 4.11   = .50)  สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด 
คือ ผู๎บริหารมีแนวคิดและวิธีแก๎ป๓ญหาอยํางเป็นระบบ (= 3.72   = .45) 
 
ตารางที่  8  แสดงคําเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด๎านการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล 

ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล   แปลผล อันดับ 
1. ผู๎บริหารปฏิบัติตํอผูร๎ํวมงาน โดยคํานึงถึงความสามารถและความแตกตํางระหวํางบุคคล 3.90 .45 มาก 5 
2. ผู๎บริหารมอบหมายงาน โดยคํานึงถึงความแตกตํางของศักยภาพแตํละบุคคล 4.00 .39 มาก 4 
3. ผู๎บริหารให๎การดูแลเอาใจใสํผู๎รํวมงานเป็นรายบุคคล 3.83 .64 มาก 7 
4. ผู๎บริหารสํงเสริมและสนับสนุนผูร๎ํวมงานได๎พัฒนาศักยภาพของแตํละบุคคล 4.17 .54 มาก 2 
5. ผู๎บริหารให๎คําแนะนําที่เป็นประโยชน๑ตํอความก๎าวหน๎าของผู๎รํวมงาน 4.11 .50 มาก 3 
6. ผู๎บริหารสร๎างบรรยากาศที่ดีภายในองค๑กร กระตุ๎นให๎ผู๎รํวมงานได๎มีกิจกรรมรํวมกัน 4.25 .58 มาก 1 
7. ผู๎บริหารมีการสื่อสารและรับฟ๓งข๎อเสนอแนะของผู๎รํวมงาน 4.11 .50 มาก 3 
8. ผู๎บริหารเปิดโอกาสให๎ผู๎รํวมงานทุกคนได๎แสดงความสามารถในการทํางานอยํางเต็มที่ 3.89 .57 มาก 6 
 รวม 4.11 .50 มาก  
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ตารางที่  8  พบวํา  ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา ด๎านการคํานึงถึงป๓จเจกบุคคล โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก  ( = 4.11  = .50) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ ทุกข๎ออยูํในระดับมาก  โดยข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผู๎บริหารสร๎าง
บรรยากาศที่ดีภายในองค๑กร กระตุ๎นให๎ผู๎รํวมงานได๎มีกิจกรรมรํวมกัน ( = 4.25  = .58)  สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผู๎บริหารให๎
การดูแลเอาใจใสํผู๎รํวมงานเป็นรายบุคคล ( = 3.83   = .64) 

 
ส่วนที่  3  ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียน ล าปลายมาศ 7 สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ตารางที่  9  แสดงคําเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตัดสินใจ จําแนกเป็นรายด๎าน 

พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษา   แปลผล อันดับ 
1. ด๎านการนิยามป๓ญหา 4.17 .54 มาก 2 
2. ด๎านการศึกษาหาทางเลือก 4.11 .32 มาก 3 
3. ด๎านการคัดเลือกทางเลือก 4.25 .43 มาก 1 
4. ด๎านการปฏิบัติตามทางเลือก 4.25 .43 มาก 1 
5. ด๎านการประเมินผลและการปรับปรุงแก๎ไข 4.05 .23 มาก 4 
 รวม 4.11 .32 มาก  

ตารางที่  9  พบวํา  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  ( = 4.11  = .32) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน ทุกด๎านอยูํในระดับมากเชํนเดียวกันโดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านการคัดเลือกทางเลือก และ
ด๎านการะกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา ( = 4.25   = .43)  ด๎านการนิยามป๓ญหา ( = 4.17  = .54) ด๎านการศึกษาหาทางเลือก ( = 4.11  


 = .32)  และด๎านการประเมินผลและการปรับปรุงแก๎ไข ( = 4.05   = .23)   ตามลําดับ 
 

ตารางที ่10 แสดงคําเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตัดสินใจ ด๎านการนิยามป๓ญหา 
ด้านการนิยามปัญหา   แปลผล อันดับ 

1. เมื่อเกิดป๓ญหาภายในโรงเรียน ผู๎บริหารมีการจําแนกสาระสําคัญและจัดลําดับของ
ป๓ญหา 

4.17 .54 มาก 1 

2. เมื่อเกิดป๓ญหาในการปฏิบัติงาน ผู๎บริหารให๎ความสําคัญและสืบค๎นสาเหตุของป๓ญหา 4.11 .62 มาก 3 
3. เมื่อเกิดป๓ญหาในการปฏิบัติงาน ผู๎บริหารได๎ทําความเข๎าใจตํอป๓ญหานั้น ๆ 4.04 .59 มาก 4 
4. ผู๎บริหารใช๎วิจารณญาณในการระบุสาเหตุที่แท๎จริงของป๓ญหานั้น ๆ 4.11 .50 มาก 2 
 รวม 4.17 .54 มาก  

ตารางที่  10  พบวํา  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา ด๎านการนิยามป๓ญหา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  ( 
= 4.17 = .54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ ทุกข๎ออยูํในระดับมาก  โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุดคือ เมื่อเกิดป๓ญหาภายในโรงเรียน ผู๎บริหาร
มีการจําแนกสาระสําคัญและจัดลําดับของป๓ญหา ( = 4.17   = .54)  สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ เมื่อเกิดป๓ญหาในการ
ปฏิบัติงาน ผู๎บริหารได๎ทําความเข๎าใจตํอป๓ญหานั้น ๆ ( = 4.04   = .59) 
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ตารางที ่11 แสดงคําเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตัดสินใจ ด๎านการศึกษาหาทางเลือก 
ด้านการศึกษาหาทางเลือก   แปลผล อันดับ 

1. เมื่อเกิดป๓ญหาในการปฏิบัติงาน ผู๎บริหารศึกษาและแสวงหาแนวทางในการแก๎ป๓ญหา 4.04 .44 มาก 4 
2. ผู๎บริหารกําหนดวัตถุประสงค๑และเปูาหมายหลักในการแก๎ป๓ญหาชัดเจนและเหมาะสม 3.97 .51 มาก 5 
3. ผู๎บริหารรํวมระดมสมองกับผู๎รํวมงานทุกฝุายกํอนตัดสินใจ 4.10 .49 มาก 3 
4. ผู๎บริหารรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎รํวมงานทุกฝุาย 4.15 .64 มาก 2 
5. ผู๎บริหารใช๎ข๎อมูลและข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องประกอบการพิจารณากํอนตัดสินใจ

ดําเนินการ 
4.23 .42 มาก 1 

6. ผู๎บริหารกําหนดวิธีการแก๎ป๓ญหา โดยพิจารณาจากข๎อมูลอยํางละเอียดรอบคอบ 
ประกอบกับสภาพแวดล๎อมทั่วไป 

3.84 .50 มาก 6 

7. ผู๎บริหารกําหนดขั้นตอนการแก๎ป๓ญหาอยํางชัดเจน และถํายทอดให๎ผู๎รํวมงานเข๎าใจโดย
ทั่วถึง 

3.83 .50 มาก 7 

 รวม 4.11 .32 มาก  
ตารางที่  11  พบวํา  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา ด๎านการศึกษาหาทางเลือก โดยภาพรวมอยูํในระดับ

มาก  ( = 4.11 = .32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ ทุกข๎ออยูํในระดับมาก  โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู๎บริหารใช๎ข๎อมูลและ
ข๎อเท็จจริงที่เกี่ยวข๎องประกอบการพิจารณากํอนตัดสินใจดําเนินการ (= 4.23  = .42)  สํวนข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผู๎บริหาร
กําหนดขั้นตอนการแก๎ป๓ญหาอยํางชัดเจน และถํายทอดให๎ผู๎รํวมงานเข๎าใจโดยทั่วถึง (= 3.83  = .50) 

 
ตารางที่ 12 แสดงคําเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตัดสินใจ ด๎านการคัดเลือกทางเลือก 

ด้านการคัดเลือกทางเลือก   แปลผล อันดับ 
1. ผู๎บริหารคัดเลือกทางเลือกเพื่อแก๎ป๓ญหา โดยพิจารณาจากข๎อมูลและข๎อเท็จจริง 3.91 .44 มาก 4 
2. ผู๎บริหารนําสารสนเทศมาใช๎ในการแก๎ป๓ญหาตําง ๆ 3.91 .44 มาก  
3. ผู๎บริหารยึดหลักกฎเกณฑ๑ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อประเมินข๎อมูลอยํางตรงไปตรงมา ด๎วย

ความละเอียดและรอบคอบ 
4.25 .43 มาก 2 

4. ผู๎บริหารคัดเลือกทางเลือก โดยพิจารณาจากงบประมาณ บุคลากร ซึ่งไมํขัดตํอ
วัฒนธรรมและกฎระเบียบทางราชการ 

4.25 .57 มาก 3 

5. ผู๎บริหารเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งที่เช่ือมั่นวําดีที่สุด 4.43 .49 มาก 1 
 รวม 4.25 .43 มาก  

ตารางที่  12  พบวํา  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา ด๎านการคัดเลือกทางเลือก โดยภาพรวมอยูํในระดับ
มาก  ( = 4.25  = .43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ ทุกข๎ออยูํในระดับมาก  โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู๎บริหารเลือกทางเลือกใด
ทางเลือกหนึ่งที่เชื่อมั่นวําดีที่สุด ( = 4.43   = .49)  สํวนข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผู๎บริหารคัดเลือกทางเลือกเพื่อแก๎ป๓ญหา โดย
พิจารณาจากข๎อมูลและข๎อเท็จจริง และผู๎บริหารนําสารสนเทศมาใช๎ในการแก๎ป๓ญหาตําง ๆ ( = 3.91   = .44) 
 
 
 
 
] 
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ตารางที่ 13 แสดงคําเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตัดสินใจ ด๎านการปฏิบัติตามทางเลือก 
ด้านการปฏิบัติตามทางเลือก   แปลผล อันดับ 

1. ผู๎บริหารปฏิบัติตามทางเลือกที่ตัดสินใจเลือกแล๎ว 4.29 .60 มาก 3 
2. ผู๎บริหารมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและวิธีการดําเนินงานที่สอดคล๎องกับ

นโยบายของโรงเรียน 
4.32 .46 มาก 1 

3. ผู๎บริหารกําหนดขอบขํายการปฏิบัติงานในฝุายตําง ๆ ของโรงเรียน 4.32 .46 มาก 1 
4. ผู๎บริหารมีการบริหารจัดการหนํวยงานยํอยภายในโรงเรียนอยํางเหมาะสม 4.11 .32 มาก 6 
5. ผู๎บริหารมีการบริหารงานเพื่อให๎ไมํเกิดการซ้ําซ๎อนของแผนปฏิบัติงาน 4.18 .39 มาก 4 
6. ผู๎บริหารดําเนินงานตําง ๆ อยํางคลํองตัวไมํลําช๎า 4.17 .54 มาก 5 
7. ผู๎บริหารมีการถํายทอดข๎อมูลขําวสาร และประชุมผู๎รํวมงานที่เกี่ยวข๎องในหน๎าที่

ที่ต๎องรับผิดชอบ 
4.30 .59 มาก 2 

8. ผู๎บริหารจัดให๎มีการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ กิจกรรมตําง ๆ ของโรงเรียนให๎
ชุมชนรับทราบสม่ําเสมอ 

3.94 .55 มาก 8 

9. ผู๎บริหารชํวยประสานงานระหวํางครูกับผู๎ปกครอง 4.05 .23 มาก 7 
 รวม 4.25 .43 มาก  

ตารางที่  13  พบวํา  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา ด๎านการปฏิบัติตามทางเลือก โดยภาพรวมอยูํในระดับ
มาก  ( = 4.25  = .43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ  ทุกข๎ออยูํในระดับมาก  โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู๎บริหารมีการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติงานและวิธีการดําเนินงานที่สอดคล๎องกับนโยบายของโรงเรียน และผู๎บริหารกําหนดขอบขํายการปฏิบัติงานในฝุายตําง ๆ ของ
โรงเรียน ( = 4.32   = .46)  สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผู๎บริหารจัดให๎มีการเผยแพรํประชาสัมพันธ๑ กิจกรรมตําง ๆ ของ
โรงเรียนให๎ชุมชนรับทราบสม่ําเสมอ ( = 3.94   = .55) 

 
ตารางที่ 14 แสดงคําเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตัดสินใจ ด๎านการประเมินผลและปรับปรุงแก๎ไข 

ด้านการประเมินและปรับปรุงแก้ไข   แปลผล อันดับ 
1. ผู๎บริหารประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเป็นระยะ ๆ สม่ําเสมอ 3.98 .52 มาก 5 
2. ผู๎บริหารใช๎ข๎อมูลและข๎อเท็จจริงตําง ๆ ประกอบการประเมินผลงานได๎อยําง

เหมาะสม 
3.98 .36 มาก 4 

3. ผู๎บริหารมีการประเมินผลงานโดยพิจารณารํวมกับคณะกรรมประเมิน 4.05 .23 มาก 3 
4. ผู๎บริหารสนับสนุนให๎ครูได๎รายงานความก๎าวหน๎าและประเมินผลงานของตนเอง 4.23 .42 มาก 2 
5. ผู๎บริหารนําผลการประเมินประกอบเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงงานภายใน

โรงเรียน 
4.24 .43 มาก 1 

 รวม 4.05 .23 มาก  
ตารางที่  14  พบวํา  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา ด๎านการประเมินและปรับปรุงแก๎ไข โดยภาพรวมอยูํใน

ระดับมาก  ( = 4.05  = .23) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ  ทุกข๎ออยูํในระดับมาก  โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ผู๎บริหารนําผลการ
ประเมินประกอบเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงงานภายในโรงเรียน ( = 4.24   = .43)  สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ผู๎บริหาร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูเป็นระยะ ๆ สม่ําเสมอ ( = 3.98   = .52) และ ผู๎บริหารใช๎ข๎อมูลและข๎อเท็จจริงตําง ๆ 
ประกอบการประเมินผลงานได๎อยํางเหมาะสม ( = 3.98   = .36) 
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ส่วนที่  4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารกลุ่ม
โรงเรียนล าปลายมาศ 7 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ตารางที่ 15 คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ระหวํางภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา 

ตัวแปร 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y 
X1 .372* .667* .431* .431* .457* .667* 
X2 .462* .800* .564* .564* .547* .800* 
X3 .310* .516* .397* .397* .694* .516* 
X4 .461* .276* .323* .372* .436* .276* 
X .462* .800* .564* .564* .547* .800* 

ตารางที่ 15  พบวํา  ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด๎าน มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจโดยรวมและรายด๎าน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาค๎นคว๎า สามารถสรุปได๎ดังนี ้
 1. ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา  กลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  พบวําในภาพรวม อยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ทุกด๎านอยูํในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ
จากมากไปหาน๎อยได๎ดังนี้ คือ ด๎านการคํานึงถึงป๓จเจกบุคคล ด๎านการสร๎างบารมี ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ  และด๎านการกระตุ๎นเชาว๑
ป๓ญญา ตามลําดับ 
 2.  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 พบวําโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ทุกด๎านอยูํในระดับมาก  โดยเรียงตามลําดับ
จากมากไปหาน๎อยได๎ดังนี้ คือ ด๎านการคัดเลือกทางเลือก และด๎านการะกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา ด๎านการนิยามป๓ญหา ด๎านการศึกษาหาทาง
เลือก และด๎านการประเมินผลและการปรับปรุงแก๎ไข ตามลําดับ 
 3.  ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโดยรวมมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหาร
สถานศึกษา อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .800, p= .00) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง
ทุกด๎านมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษาทุกด๎าน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาเรื่อง ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมโรงเรียนลําปลาย
มาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 มีบางประเด็นควรนํามาอภิปรายได๎ดังตํอไปนี้ คือ 
 1. ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา  กลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ในภาพรวม อยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหาร
สถานศึกษา  อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านการคํานึงถึงป๓จเจกบุคคล ด๎านการสร๎างบารมี ด๎าน
การสร๎างแรงบันดาลใจ  และด๎านการกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา ตามลําดับ นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับแนวคิดของ บาส (1987 : 20)  ที่กลําว
วํา ผู๎นําการเปลี่ยนแปลงวํา เป็นผู๎นําที่ทําให๎ผู๎ตามอยูํเหนือกวําความสนใจในตนเอง ผํานทางการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ การสร๎าง
แรงบันดาลใจ การกระตุ๎นทางป๓ญญา หรือการคํานึงถึงป๓จเจกบุคคล ผู๎นําจะยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณ๑ของผู๎ตามที่เกี่ยวข๎องกับ
ผลสัมฤทธิ์ การบรรลุสัจจะแหํงตน ความเจริญรุํงเรือง ของสังคม องค๑การและผู๎อื่น นอกจากนั้นภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงมีแนวโน๎มที่
จะชํวยกระตุ๎นความหมายของงานในชีวิตของผู๎ตามให๎สูงขึ้นอาจจะช้ีนําหรือเข๎าไปมีสํวนรํวมในการพัฒนาความต๎องการทางศีลธรรมให๎
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สูงขึ้นด๎วย ท้ังนี้เพราะวําผู๎บริหารโรงเรียนมีอุดมการณ๑ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึงความ
แตกตํางของผู๎ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะครูผู๎สอน อีกทั้งยังกระตุ๎นให๎ผู๎ปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ที่จะ
ปฏิบัติงานตามหน๎าที่ให๎สําเร็จ บรรลุตามเปูาหมายที่วางไว๎อยํางดีเยี่ยม 
 2.  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมโรงเรียนลําปลายมาศ 7 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ผู๎บริหารมีการปฏิบัติอยูํในระดับมากทุก
ด๎าน  สอดคล๎องกับ ชมัยพร ตันฮะเส็ง  (2553)  ที่ได๎ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา
จําแนกตามเขตที่ตั้ง ประสบการณ๑ และชํวงช้ัน ผลการวิจัย พบวํา พฤติกรรมการพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัด
เทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทราอยูํในระดับมากทั้งโดยรวมและรายด๎าน สอดคล๎องกับ พระครูวิจิตรธรรมสาธก (ชาญชัย ขุนคํา) (2554) ที่ได๎
การศึกษาทัศนคติที่มีตํอพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพรํ  โดยมี
วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาทัศนคติของ ครู บุคลากร และนักเรียนที่มีผลตํอพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารในการบริหารจัดการ
โรงเรียน และศึกษาป๓ญหาข๎อเสนอแนะ ท่ีเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดแพรํ ผลการศึกษาพบวํา ในการบริหารจัดการ 7 งาน คือ ด๎านพฤติกรรมการตัดสินใจโดยผู๎บริหารคนเดียวอยูํในระดับมาก, ด๎าน
พฤติกรรมการตัดสินใจโดยผู๎บริหารคนเดียวภายหลังได๎รับข๎อมูลจากผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยูํในระดับมาก, ด๎านพฤติกรรมการตัดสินใจที่ให๎
ผู๎ใต๎บังคับบัญชามีสํวนรํวมพิจารณาป๓ญหาโดยปรึกษาทีละคนแล๎วผู๎บริหารตัดสินใจอยูํในระดับมาก,ด๎านพฤติกรรมการตัดสินใจที่ให๎
ผู๎ใต๎บังคับบัญชามีสํวนรํวมพิจารณาป๓ญหาเป็นกลุํมแล๎วผู๎บริหารตัดสินใจอยูํในระดับมากที่สุด , ด๎านพฤติกรรมการตัดสินใจที่ให๎
ผู๎ใต๎บังคับบัญชามีสํวนรํวมพิจารณาป๓ญหาและตัดสินใจผู๎บริหารจะได๎รับการตัดสินใจและนําไปปฏิบัติโดยผู๎รํวมตัดสินใจรับผิดชอบและ
สนับสนุนเต็มที่อยูํในในระดับมาก นอกจากนี้การตัดสินใจยังเป็นวิธีที่สามารถนําไปสูํการบรรลุเปูาหมายองค๑การ ดังนั้นผู๎บริหารควร
ตระหนักอยูํเสมอวําการตัดสินใจมิใชํเป็นเปูาหมายในตัวของมันเอง แตํเป็นเพียง แนวทางหรือเครื่องมือที่จะทําให๎การบริหารสามารถ
ประสบความสําเร็จลงได๎ นอกจากนี้สิ่งสําคัญ ของการตัดสินใจที่ผู๎บริหารจะต๎องเริ่มต๎น คือ การค๎นหาวิธีการและแนวทางการปฏิบัติที่
หลากหลาย ตลอดจนสามารถดําเนินการได๎อยํางเป็นขั้นตอน ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารทั้งโดยรวมและรายด๎านมี
ความสัมพันธ๑เชิงบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล๎องกับ 
กนกวรรณ  วิเชียรเขต (2551) ท่ีได๎ศึกษาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษากับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต  3 ผลการวิจัยพบวํา  ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา
กับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต  3  มีความสัมพันธ๑กันทางบวก
โดยรวมและรายด๎าน ในระดับมากอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะวําการปฏิรูปการศึกษาที่มุํงเน๎นให๎เกิดกระบวนการ
การมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน ผู๎บริหารจะต๎องเป็นผู๎ที่มีภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถตัดสินใจในการบริหารงานภายใน
สถานศึกษา ด๎วยวิสัยทัศน๑ท่ีดี มีความเป็นประชาธิปไตย ตั้งอยูํบนพื้นฐานของการกระจายอํานาจทางการบริหารให๎เกิดกระบวนการการ
มีสํวนรํวมทั้งภายในและภายนอกองค๑กร       
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา ผู๎ศึกษามีข๎อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมการตัดสินใจ
ของผู๎บริหาร เพื่อพัฒนาการการบริหารงานในสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ  
 1.  การสํงเสริมภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหาร  
  1.1 ด๎านการสร๎างบารมี ผู๎บริหารควรสร๎างวิสัยทัศน๑และถํายทอดแนวคิดที่ดีสูํการปฏิบัติ โดยการถํายทอดให๎ผู๎รํวมงาน
ได๎รับทราบอยํางทั่วถึง  
  1.2  ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ ผู๎บริหารควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการสร๎างเสริมให๎ผู๎รํวมงานเกิดเจตคติที่ดีในการ
ทํางาน ซึ่งอาจจะใช๎กระบวนการการสร๎างขวัญและกําลังใจให๎กับผู๎รํวมงาน 
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  1.3  ด๎านการกระตุ๎นเชาว๑ป๓ญญา ผู๎บริหารควรมีแนวคิดและวิธีการแก๎ป๓ญหาตําง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาอยํางเป็น
ระบบ และเปิดโอกาสรวมทั้งกระตุ๎นให๎ผู๎รํวมงานได๎แสดงความคิดเห็นตามหลักของเหตุผล 
  1.4  ด๎านการคํานึงถึงป๓จเจกบุคคล  แม๎ผู๎บริหารจะสร๎างบรรยากาศที่ดีภายในสถานศึกษา แตํสิ่งที่สําคัญประหนึ่ง คือ 
การที่ผู๎บริหารดูแลเอาใจใสํผู๎รํวมงานเป็นรายบุคคล ซึ่งจะทําให๎ผู๎รํวมงานเกิดความรู๎สึกผูกพัน กลายเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให๎มี
ประสิทธิภาพ 
 2.  การพัฒนาพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา  เมื่อเกิดป๓ญหาในการปฏิบัติงาน ผู๎บริหารควรทําความเข๎าใจ
ตํอป๓ญหา และสืบค๎นสาเหตุของป๓ญหากํอนตัดสินใจ โดยกําหนดขั้นตอนการแก๎ป๓ญหาอยํางชัดเจน จากนั้นก็ถํายทอดให๎ผู๎รํวมงาน
เข๎าใจโดยทั่วถึง   
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงที่สํงผลประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 2. ควรมีการศึกษาการบริหารความขัดแย๎งภายในสถานศึกษากับพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัด
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
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การบริหารงานงบประมาณของกลุ่มโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 3 

Budget Management of Sadao Sai-ngam Schools Group  
under the jurisdiction of Primary Education Area Office 3 

 
กาญจนารัตน์  ศรีณรงค์1 

Kanchanarat Srinarong 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณของครู กลุํมโรงเรียนสะเดา - 
ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน             
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ครูในกลุํมโรงเรียนสะเดา -ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑  เขต 3  จํานวน 140 คน ซึ่งได๎มาโดยใช๎ตารางกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของเครจซี่และมอร๑แกน แล๎วสุํมแบบแบํงช้ัน  
โดยใช๎ขนาดโรงเรียนเป็นช้ัน  และสุํมอยํางงําย  ใช๎แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข๎อมูล มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณ
คํา มี 5 ระดับดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.60 – 1.00 คําความเช่ือมั่นเทํากับ 0.95  สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ การแจก
แจงความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคําที  การวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
ผลการวิจัยพบวํา 

1. การบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑   
เขต 3 โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหา
น๎อยดังนี้  ด๎านการบริหารการเงิน  ด๎านการบริหารบัญชี  ด๎านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ด๎านการบริหาร
พัสดุและสินทรัพย๑  ด๎านการจัดสรรงบประมาณ  ด๎านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช๎เงินและผลการ
ดําเนินงาน  และด๎านการจัดทําและเสนอของบประมาณ 

2. ครูที่มีวุฒิการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา -ไทรงาม  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3  โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการจัดทํา
และเสนอของบประมาณ  และด๎านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  สํวนด๎านอื่นๆไมํแตกตํางกัน 

3. ครูที่ปฏิบัติหน๎าท่ีในโรงเรียนขนาดตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3  โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 

 
ค าส าคัญ: การบริหาร งานงบประมาณ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 662 
 

Abstract 
 The objectives of this study were to study and compare budget management situation of teachers as 
classified by educational level and school size. The study sample were 140 teachers of Sadao Sai-ngam 
Schools Group selected by simple random sampling. The sample size was determined by Krejcie & Morgan. 
The study instrument was questionnaire with IOC between .60 – 1.00 and reliability of  .95. Statistics used for 
data analysis were frequency, percentage, mean, standard diviation, t-test and one way ANOVA. 
 The study results revealed that 1) bugjet management of Sadao Sai-ngam Schools Group as a whole 
was at much level. When considered each aspect found that they were all at much level as organized from 
high to low included financial management ,accounting management, resource recruitment and educational 
investment, material and asset management, budget allocation, monitoring and evaluation, money usage 
report, performance ,and preparation and proposal for a budget. 2) The opinion of teachers with different 
educational level to budget management of the schools as a whole was not different. When considered each 
aspect found that preparation and proposal for a budget and resource recruitment and educational 
investment showed statistically significant different at .05. The others were not different. 3) The opinion of 
teacher in different school size to budget management of the schools both as a whole and each aspect were 
not different. 
 
Keywords : budget management, Sadao Sai-ngam Schools Group 
 
บทน า 

งบประมาณเป็นเครื่องมือสําคัญของการบริหารจัดการองค๑กร ชํวยในการขับเคลื่อนนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น 
เนื่องจากการบริหารงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในป๓จจุบัน มีเปูาหมายเพื่อการพัฒนาท๎องถิ่นรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ให๎กับประชาชนในทุกด๎าน เน๎นการแก๎ไขป๓ญหาความเดือดร๎อนของประชาชนเป็นประเด็นสําคัญ  ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 30 (5) บัญญัติวํา การจัดตั้งงบประมาณ
รายจํายประจําปีในสํวนที่เกี่ยวกับการบริการสาธารณะในเขตองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนให๎เป็นไปตาม
ความจําเป็นและความต๎องการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น สําหรับแผนการกระจายอํานาจได๎กําหนดให๎องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  ได๎กําหนดมาตรการเพื่อเรํงสร๎างวินัยทางการเงินการคลังทั้งในด๎านรายได๎และรายจําย  ตลอดจนการเรํงสร๎างความเข๎าใจแกํ
ประชาชนในท๎องถิ่นในการเข๎าไปมีบทบาทการตรวจสอบการบริหารการคลังของท๎องถิ่นและมาตรการในการกํากับดูแลการบริหาร
งบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎มีประสิทธิภาพภายใต๎กรอบแหํงความเป็นอิสระของท๎องถิ่น (วุฒิสาร ตันไชย, 2547: 35) 
 จากแนวทางดังกลําวสํงผลตํอการจัดการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2542 และที่
แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พุทธศักราช 2545 ซึ่งมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญภายใต๎การบริหารจัดการที่ใช๎โรงเรียนเป็นฐานตามโครงสร๎าง
การกระจายอํานาจที่กําหนดให๎มีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด๎านวิชาการ  ด๎านงบประมาณ ด๎านการ
บริหารบุคคล และด๎านการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง และให๎จัดสรรเงินอุดหนุนแกํผู๎เรียนเป็นรายบุคคลอยํางเหมาะสมและเทําเทียมกัน  รวมทั้งให๎จัดเงินสมทบแกํผู๎เรียนที่มี
ความจําเป็นพิเศษ และจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว ชุมชนและองค๑กรตํางๆ ในสังคมนั้นเป็นพันธกิจ
สําคัญที่จะทําให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา  ซึ่งจะต๎องพัฒนาให๎เป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อชํวยผลักดันให๎การปฏิรูปการศึกษาเป็นไปในทิศทางที่กําหนดและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐกําหนดให๎สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล เพื่อให๎สถานศึกษามีความคลํองตัวมีอิสระและมีความ
เข๎มแข็ง (พนม พงษ๑ไพบูลย๑ และคนอื่นๆ 2546 : 118-145) และจากงานวิจัยของเชษฐา ชาญพานิชย๑ (2548 : 1-2) ได๎สรุปไว๎วํา 
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การจัดการศึกษาในโรงเรียนตามพระราชบัญญตัิการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542 มุํงเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญภายใต๎การบริหารจัดการที่ใช๎
โรงเรียนเป็นฐานตามโครงสร๎างการกระจายอํานาจเพื่อสนองความต๎องการของผู๎เรียนอยํางทั่วถึง  จําเป็นต๎องใช๎ระบบงบประมาณ
ใหมํเป็นกลไก/เครื่องมือที่สําคัญที่จะกระตุ๎นให๎โรงเรียนดําเนินการให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑และเปูาหมายของการจัดการศึกษา  
ทั้งนี้ต๎องคํานึงถึงหลักการจัดสรรงบประมาณที่ดี คือ หลักความเป็นธรรม (Equity) เป็นการจัดสรรงบประมาณในจํานวนที่เทํากัน
ให๎กับผู๎เรียนท่ีมีลักษณะความต๎องการความจําเป็นแบบเดียวกัน เพื่อให๎ทุกคนได๎รับโอกาสทางการศึกษาเทําเทียมกันตามหลักความ
เสมอภาคเป็นการจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาจากความแตกตํางในคุณลักษณะของโรงเรียน  โดยโรงเรียนที่มีคุณลักษณะ
เหมือนกันควรจะได๎รับงบประมาณเทําเทียมกัน สํวนโรงเรียนที่มีคุณลักษณะแตกตํางกันเนื่องจากขนาดและที่ตั้งของโรงเรียนควรจะ
ได๎รับงบประมาณที่แตกตํางกัน หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)และประสิทธิผล (Effectiveness) การจัดสรรงบประมาณ
จําเป็นต๎องคํานึงถึงต๎นทุนคําใช๎จํายสําคัญการศึกษาภายใต๎ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีการใช๎งบประมาณอยําง
ประหยัดและเกิดประสิทธิผล หลักความพอเพียง (Adequacy) การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาจําเป็นต๎องจัดสรรให๎พอเพียง
สําหรับผู๎เรียน และงานวิจัยของดํารงค๑  โตใย (2557 : 76) ได๎กลําววํา แนวทางการพัฒนาการดําเนินงานการบริหารงบประมาณ
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 2 พบวํา ป๓ญหาการดําเนินงานการบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก  เขต 2 ในภาพรวม 3 ลําดับ คือ ด๎านการจัดทําและเสนอขอ
งบประมาณ  ด๎านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช๎เงินและผลการดําเนินงาน และด๎านการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
 สําหรับการจัดการด๎านงบประมาณ ในป๓จจุบันใช๎หลักการบริหารงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงานตามยุทธศาสตร๑ 
(Strategic Performance Based Management) มุํงเน๎นการทํางานโดยยึดผลลัพธ๑เป็นหลัก มีการวัดผลและคําใช๎จํายอยํางเป็น
รูปธรรม มีประสิทธิภาพ โปรํงใส ตรวจสอบได๎ มีวิธีการทํางานที่รวดเร็วและคลํองตัว เพื่อสนองตอบความต๎องการของประชาชน 
ในการจัดทํางบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงานนั้น สํานักงบประมาณได๎กําหนดมาตรการขึ้นเพื่อประกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจากหนํวยงานภาครัฐจะนํางบประมาณไปใช๎อยํางไมํมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการดําเนินงานกําหนดมาตรการที่
เรียกวํา “มาตรฐานการจัดทําทางการเงิน 7 ประการ” (7 Hurdles) ได๎แกํ การวางแผนงบประมาณ การคํานวณต๎นทุนผลผลิต 
การบริหารการจัดซื้อจัดจ๎าง การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ การายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน การ
บริหารสินทรัพย๑ การตรวจสอบภายใน (สายชล เพชรตระหงําน , 2554 : 1)  
 สถานศึกษามีความเป็นอิสระในการบริหารจัดการ มีความคลํองตัว โปรํงใส ตรวจสอบได๎ ยึดหลักการบริหารมุํงเน๎น
ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงานมีการจัดการผลประโยชน๑จากทรัพย๑สินของสถานศึกษารวมทั้งจัดหารายได๎
จากการบริการมาใช๎ในการบริหารจัดการ เพื่อประโยชน๑ทางการศึกษา สํงผลให๎เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตํอผู๎เรียน (กระทรวงศึกษาธิการ 
2546 : 39) มีความสําคัญยิ่งตํอระบบการศึกษาท่ีกําลังมีการปฏิรูปการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล ความเทําเทียม
กันมีความสําคัญตํอการพิจารณาคุณภาพการศึกษาและกระบวนการติดตาม ประเมินผล อีกทั้งเป็นเง่ือนไขสําคัญในการผลักดัน 
เอื้ออํานวย สํงเสริมให๎กระบวนการปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลได๎โดยมีอุปสรรคและป๓ญหาน๎อยที่สุดและชํวยลดป๓ญหาความไมํเทํา
เทียมกัน ในโอกาสและการได๎รับบริการทางการศึกษา การรวมศูนย๑อํานาจ การอาศัยรูปแบบเดียวในการปฏิบัติภารกิจภายใต๎
เงื่อนไขที่แตกตํางหลากหลาย (ชัยอนันต๑ สมุทวานิช, 2543 : 1-2)  
 สภาพการดําเนินงานด๎านการบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 เนื่องจากการบริหารงบประมาณโรงเรียนในป๓จจุบัน ยังพบป๓ญหาและอุปสรรคอยูํมาก เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานด๎านงบประมาณนั้น จะต๎องปฏิบัติให๎เป็นไปตามที่ระเบียบกําหนด หรืออยูํในกรอบของกฎ ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎อง และที่
สําคัญระเบียบ แนวปฏิบัติ หรือคูํมือการปฏิบัติงานด๎านงบประมาณนั้นมักจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและแก๎ไขอยูํเป็นประจําจึง
จําเป็นต๎องอาศัยบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ และมีความเข๎าใจเกี่ยวกับงานท่ีจะปฏิบัติเป็นอยํางดี อีกทั้งผู๎บริหารก็ต๎องเป็นผู๎ที่
มีความรู๎ความสามารถ มีวิสัยทัศน๑และทันตํอเหตุการณ๑ จึงจะสามารถบริหารงบประมาณของโรงเรียนให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑และ
ประสบผลสําเร็จได๎ แตํในสภาพท่ีเป็นอยูํในป๓จจุบันน้ัน โรงเรียนแทบทุกแหํง ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถทางด๎าน
งบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ โดยตรงอยูํจํานวนมาก (เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา, 2560 : ออนไลน๑) 
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 จากป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา -ไทรงาม สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 เพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใช๎ประกอบการแก๎ไขปรับปรุงพัฒนาการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษาได๎อยํางดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานงบประมาณกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณของครูกลุํมโรงเรียนสะเดา -ไทรงาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง ได๎แก ํ
 1. ข๎อมูลกลุํมโรงเรยีนสะเดา-ไทรงาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย๑ เขต 3 
 2. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ 
 3. แนวคิดการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา 
 4. วรรณกรรมตัวแปรอิสระได๎แกํ วุฒิการศึกษาและขนาดโรงเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ครูในกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑  เขต 3 จํานวน 219 คน จาก 8 โรงเรียน 
 2. กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ครูในกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑             
เขต 3 จํานวน 140 คน ซึ่งได๎มาโดยใช๎ตารางกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของเครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie & Morgan,1970:610) 
แล๎วสุํมแบบแบํงช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช๎ขนาดโรงเรียนเป็นช้ัน (Strata) และสุํมอยํางงําย (Simple Random 
Sampling)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยได๎สรา๎งขึ้นเพื่อใช๎ในการสอบถามการบริหารงบประมาณของกลุํม
โรงเรียนสะเดา-ไทรงาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3  แบํงออกเป็น  2  ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครูใน กลุํมโรงเรียนสะเดา -ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3  ที่เป็นกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา -ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 ใน 7 ด๎านประกอบด๎วย ด๎านการจัดทําและเสนอของบประมาณ ด๎านการจัดสรร
งบประมาณ ด๎านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช๎เงินและผลการดาเนินงาน ด๎านการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา ด๎านการบริหารการเงิน ด๎านการบริหารบัญชี ด๎านการบริหารพัสดุและสินทรัพย๑  มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scales) ตามวิธีของลิเคิร๑ท (Likert) มี  5  ระดับ คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  น๎อย  น๎อยท่ีสุด   
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 การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ 
 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสร๎างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาและค๎นคว๎าเอกสาร งานวิจัย และทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องการบริหารงานงบประมาณสถานศึกษา ตามแนวคิดของ
ภารดี อนันต๑นาวี (2551 : 286) เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการสร๎างและพัฒนาแบบสอบถาม 
 2. ศึกษาวิธีการสร๎างแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scales) มี 5 ระดับตามแบบของของลิเคิร๑ท 
(Likert) 
   3. สร๎างแบบสอบถามโดยกําหนดประเดน็ของคําถามให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และนิยามปฏิบัติการของตัวแปรในการ
วิจัย 
 4. นําแบบสอบถามเสนออาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑ ตรวจสอบความถูกต๎อง สมบูรณ๑ ให๎ข๎อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก๎ไข 
 5. นําแบบสอบถามที่แก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของอาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑แล๎ว นําเสนอผู๎เช่ียวชาญจํานวน 5 ทําน  
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (Index of Item - Objective 
Congruence : IOC) กําหนดคํา IOC  ตั้งแตํ .60  ขึ้นไป ถือได๎วํามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ได๎คําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 
0.60-1.00 
 6. นําแบบสอบถามที่แก๎ไขปรับปรุงจากอาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑แล๎วไปทดลองใช๎  (Try – Out) กับครูจํานวน 30 คน 
ซึ่งไมํใชํกลุํมตัวอยําง แล๎วนําไปหาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.95 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บข๎อมูลด๎วยตัวเอง มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
 1.  จัดสํงหนังสือถึงผู๎อํานวยการโรงเรียนเพื่อขอความอนุเคราะห๑ในการเก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง 
 2.  ผู๎วิจัยนําแบบสอบถามไปพบกลุํมตัวอยํางด๎วยตนเอง จํานวน 140 คน โดยช้ีแจง วัตถุประสงค๑และอธิบายวิธีการตอบ
แบบสอบถามเพือ่ให๎เกิดความเข๎าใจและเก็บแบบสอบถามกลับคืนด๎วยตนเอง 
 3.  ผู๎วิจัยได๎รับแบบสอบถามแล๎วตรวจสอบความถูกต๎องครบถ๎วนสมบูรณ๑ จํานวน 140 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎วิจัยนําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกต๎องสมบูรณ๑และตรวจให๎คะแนนตามเกณฑ๑ที่กําหนดมาวิเคราะห๑และ
ประมวลผลด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร๑ โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป ดังขั้นตอนตํอไปนี้ 
 1.  วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครูในกลุํมโรงเรียนสะเดา -ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3   ผู๎ตอบแบบสอบถามได๎แกํ วุฒิการศึกษาและขนาดโรงเรียน โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
การหาคําร๎อยละ (Percentage) แล๎วนําเสนอในรูปตารางและแปลผลด๎วยการบรรยาย 
 2.  วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3   โดยหาคําเฉลี่ย (mean: X ) และหาสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  แล๎วนํา
คําเฉลี่ยที่ได๎ไปเทียบกับเกณฑ๑ในการแปลความหมายของคําเฉลี่ย ดังน้ี(บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 11)  
          คําเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง มีการบริหารงานงบประมาณอยูํในระดับมากท่ีสุด 
          คําเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง  มีการบริหารงานงบประมาณอยูํในระดับมาก 
          คําเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีการบริหารงานงบประมาณอยูํในระดับปานกลาง 
          คําเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง มีการบริหารงานงบประมาณอยูํในระดับน๎อย 
          คําเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง มีการบริหารงานงบประมาณอยูํในระดับน๎อยท่ีสุด 
แล๎วนําเสนอในรูปตารางและแปลผลด๎วยการบรรยาย 
 3.  วิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อเปรียบเทียบ การบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา โดยใช๎การทดสอบคําที (t-test for Independent Samples)  
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และจําแนกตามขนาดโรงเรียน  โดยใช๎การวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of  Variance : ANOVA) 
แล๎วนํากลับด๎วยรูปตารางและประมวลผลด๎วยการบรรยาย  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช๎สถิติวิเคราะห๑ข๎อมูลประกอบด๎วย ดังน้ี 
 1.  สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได๎แกํ 
 1.1  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคําดัชนีความสอดคล๎อง  
(Index of Item - Objective Congruence : IOC) 
 1.2  ความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาคําสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach's Alpha 
Coefficient) 
 
 2.  สถิติพื้นฐาน ได๎แกํ 
  2.1 การแจกแจงความถี่ (Frequency : f) 
  2.2 ร๎อยละ (Percentage:  P)  
  2.3 คําเฉลี่ย (Mean:  X ) 
  2.4 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 3.  สถิติทดสอบสมมติฐาน ได๎แกํ 
  3.1 การทดสอบคําที (t-test of Independent Samples) 
  3.2 การวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of  Variance : ANOVA)  
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารงานงบประมาณกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑  เขต 3 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อยดังนี้  ด๎านการ
บริหารการเงิน  (X = 4.28; S.D.= 0.71)  ด๎านการบริหารบัญชี (X = 4.18; S.D.= 0.65)  ด๎านการระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา  (X = 4.16; S.D.= 0.75)  ด๎านการบริหารพัสดุและสินทรัพย๑  (X = 4.16; S.D.= 0.72) ด๎านการจัดสรร
งบประมาณ (X = 4.13; S.D.= 0.69)  ด๎านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช๎เงินและผลการดาเนินงาน            
(X = 4.11; S.D.= 0.66)  และด๎านการจัดทําและเสนอของบประมาณ  (X = 4.05; S.D. = 0.75)  
  1.1 การบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑  เขต 3 ด๎านการจัดทําและเสนอของบประมาณ โดยรวมอยูํในระดับมาก  ( X = 4.05; S.D. = 0.75) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มีการวิเคราะห๑จุดแข็ง จุดอํอน เพื่อ
เป็นข๎อมูลในการจัดทําแผนของบประมาณประจําปี  (X = 4.28; S.D. = 0.81) มีการจัดทํา แผนกลยุทธ๑ และ แผนพัฒนาโรงเรียน    
(X = 4.11; S.D.= 0.60) และมีการจัดเก็บรวบรวมข๎อมูลพื้นฐาน ป๓ญหาอุปสรรค เพื่อใช๎ เป็นข๎อมูลประกอบการขอตั้งงบประมาณ
ประจําปี  ( X = 4.09; S.D. = 0.80)  สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยลําดับสุดท๎าย  ได๎แกํ  มีการแตํงตั้งคณะกรรมการจัดทําและขอ
งบประมาณประจําปี (X = 3.91; S.D. = 0.71)  
  1.2 การบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑  เขต 3  ด๎านการจัดสรรงบประมาณ  โดยรวมอยูํในระดับมาก  (X = 4.13; S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา 
อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มีการบริหารเน๎นการพัฒนางานในอนาคต
เพื่อให๎ เกิดผลผลิต ผลลัพธ๑ โดยใช๎ต๎นทุนต่ําที่สุด  (X = 4.29; S.D. = 0.67)  มีการวางแผนด๎านการติดตามตรวจสอบการ
จัดเตรียมงบประมาณ ( X = 4.21; S.D. = 0.69) และมีการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานหรือโครงการอยํางเหมาะสม ( X = 
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4.18; S.D. = 0.68) สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยลําดับสุดท๎าย ได๎แกํ  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีสํวนรํวมใน การเสนอขอใช๎
งบประมาณ  (X = 3.91 ; S.D. = 0.73) 
  1.3 การบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑  เขต 3  ด๎านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช๎เงินและผลการดําเนินงาน  โดยรวมอยูํในระดับมาก 
(X = 4.11; S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 
ลําดับแรกดังน้ี มีการติดตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนกลยุทธ๑ และแผนพัฒนางบประมาณ (X = 4.23 ; S.D. =0.70) มีการ
รายงานผลเป็นรายไตรมาส รายปี ตามผลที่ เกิดขึ้นจริงจากการดําเนินงาน ทั้งสํวนที่เป็น ผลผลิตผลลัพธ๑ของแผนงาน / โครงการ   
(X = 4.23; S.D. =0.65) และ มีการกําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนให๎เกิดการใช๎ทรัพย๑สินอยํางคุ๎มคํา ( X = 4.19; S.D. 
=0.75) สํวนข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยลําดับมีการตรวจสอบหลักฐานการขอเบิกจํายเงินทุกรายการที่มีความเกี่ยวข๎องกัน เชํน หลักฐานการขอ
เบิกซึ่งต๎องได๎รับการอนุมัติเบิกจํายจากผู๎มีอํานาจกํอนหรือหลักฐานใบสําคัญคูํจําย (X = 3.89 ; S.D. = 0.59)  
  1.4 การบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑  เขต 3  ด๎านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  โดยรวมอยูํในระดับมาก   (X = 4.16 ;  S.D. = 0.75) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มีการ
ประชาสัมพันธ๑ให๎ครู บุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาทราบรายการทรัพย๑สินของ
โรงเรียน เพื่อใช๎ทรัพยากรรํวมกัน (X = 4.28; S.D. = 0.79)  มีการสํารวจความต๎องการของนักเรียนที่ประสงค๑จะขอกู๎ยืม
เงินกองทุนเพื่อการศึกษา  (X = 4.25; S.D. = 0.70) และมีการแตํงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อพิจารณาให๎กู๎ยืม
เงินกองทุนเพื่อการศึกษา (X = 4.17; S.D. = 0.79) สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยลําดับสุดท๎าย ได๎แกํ  มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และรายงานผล การดําเนินงานกองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษาอยํางเป็นระบบ  (X = 4.09; S.D. = 0.86) 
  1.5 การบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑  เขต 3  ด๎านการบริหารการเงิน  โดยรวมอยูํในระดับมาก  (X = 4.28; S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํใน
ระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ผู๎ บริหารโรงเรียนหรือผู๎รับผิดชอบมีการควบคุม
ติดตาม กํากับการใช๎งบประมาณ  ( X = 4.39; S.D. = 0.69)  มีการดําเนินการรับเงินเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบ 
ข๎อบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน ( X = 4.36; S.D. = 0.58) และมีการดําเนินการนําสํงเงินเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการ
ตามระเบียบ ข๎อบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน ( X = 4.34; S.D. = 0.78) สํวนข๎อที่มีคําเฉลี่ยลําดับสุดท๎าย ได๎แกํ มีการ
ดําเนินการเก็บรักษาเงินเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบ ข๎อบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน ( X = 4.10;  S.D. = 
0.74) 
  1.6 การบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑  เขต 3  ด๎านการบริหารบัญชี  โดยรวมอยูํในระดับมาก  (X = 4.18; S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํใน
ระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มีการบันทึกรับรู๎ครุภัณฑ๑เป็นสินทรัพย๑เป็น ป๓จจุบัน      
(X = 4.46; S.D. = 0.59)  มีการดําเนินการจัดทํารายงานประเภทเงินคงเหลือ (X = 4.32; S.D. = 0.66) และมีการดําเนินการ
จัดทําหลักฐานหรือเอกสารที่จําเป็นเพื่อใช๎ในการลงบัญชีมีการอนุมัติกํอนจํายทุกครั้ง  ( X = 4.23; S.D. = 0.74) สํวนข๎อที่มี
คําเฉลี่ยลําดับสุดท๎าย ได๎แกํ มีการดําเนินการจัดทําข๎อมูลทางการบัญชีถูกต๎องครบถ๎วน เชื่อถือได๎ (X = 4.04; S.D. = 0.66) 
  1.7 การบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑ เขต 3  ด๎านการบริหารพัสดุและสินทรัพย๑  โดยรวมอยูํในระดับมาก  (X = 4.16;  S.D. = 0.72) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 
พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ มีการจัดเก็บ จําหนํายและการใช๎พัสดุ
และทรัพย๑สินถูกต๎องตามกฎหมาย ระเบียบ  (X = 4.29; S.D. = 0.51)  มีการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี  (X = 
4.28; S.D. = 0.89) และมีการมอบหมายผู๎รับผิดชอบงานพัสดุอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย ( X = 4.27; S.D. = 0.86) สํวนข๎อที่มี
คําเฉลี่ยลําดับสุดท๎าย ได๎แกํ มีการจัดทะเบียนคุมสินทรัพย๑ การแก๎ไขและกระทบยอดคงเหลือทรัพย๑สิน  (X = 3.93;  S.D. = 0.62) 
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 2. เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานงบประมาณของครูกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน 
     2.1 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา -ไทรงาม  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการจัดทํา
และเสนอของบประมาณ  และ ด๎านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  สํวนด๎านอื่นๆไมํแตกตํางกัน 
     2.2 ครูที่ปฏิบัติหน๎าท่ีในโรงเรียนขนาดตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทร
งาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3  โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. การบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรยีนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 
3  โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย
ดังนี้  ด๎านการบริหารการเงิน  ด๎านการบริหารบัญชี  ด๎านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ด๎านการบริหารพัสดุ
และสินทรัพย๑  ด๎านการจัดสรรงบประมาณ ด๎านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช๎เงินและผลการดาเนิน
งาน  และด๎านการจัดทําและเสนอของบประมาณ  
 2. ครูที่มีวุฒิการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3  โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการจัดทําและเสนอ
ของบประมาณ และด๎านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สํวน
ด๎านอื่นๆไมํแตกตํางกัน 
 3. ครูที่ปฏิบัติหน๎าที่ในโรงเรียนขนาดตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา -ไทรงาม  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3  โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน  
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัย เรื่องการบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 ผู๎วิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 
 1. การบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรยีนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 
3  พบวํา โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ครูในกลุํมโรงเรียนสะเดา -ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3  มีความคิดเห็นตํอการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา  
เป็นไปในทิศทางเดียวกันวําการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา คือ การจัดทําแผนการใช๎จํายงบประมาณ  การแสดงบัญชี
รายรับและรายจําย การจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินงาน การบริการอาหารกลางวันเหมาะสม  มีการสรุปคําใชํจํายในการ
จัดทําโครงการ/กิจกรรมตําง ๆ  มีการจัดหารายได๎เพื่อพัฒนาโรงเรียน  จัดหาวัสดุอุปกรณ๑  สื่อการเรียนการสอน สอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของ บุญทัย  สุระมุล  (2550  : 89-90)  ได๎วิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบวาํ 1. ข๎าราชการครูมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก 
 2. การบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑   
เขต 3  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน ผู๎วิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลการศึกษาตามลําดับดังนี้ 
  2.1 ด๎านการจัดทําและเสนอของบประมาณ  โดยรวมอยูํในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูในกลุํมโรงเรียน
สะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3  มีความคิดเห็นวํา กลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  
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สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 มีการวิเคราะห๑จุดแข็ง จุดอํอน เพื่อเป็นข๎อมูลในการจัดทําแผนขอ
งบประมาณประจําปี  มีการจัดทํา แผนกลยุทธ๑ และ แผนพัฒนาโรงเรียน  และมีการจัดเก็บรวบรวมข๎อมูลพื้นฐาน ป๓ญหาอุปสรรค 
เพื่อใช๎ เป็นข๎อมูลประกอบการขอตั้งงบประมาณประจําปี  สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ ปิติพร อาธิเวช (2557 : บทคัดยํอ) ได๎
ศึกษา สภาพ ป๓ญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลําง ผลการวิจัยพบวํา 1. ผู๎บริหารสถานศึกษาและเจ๎าหน๎าที่การเงินมีความคิดเห็นตํอสภาพการบริหารงาน งบประมาณใน
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ด๎านที่พบมากที่สุดคือ ด๎านการจัดทําและเสนอ ของบประมาณ รองลงมาคื อ ด๎านการ
จัดสรรงบประมาณและตรวจสอบติดตามประเมินผล และด๎านท่ี พบน๎อยที่สุดคือด๎านการบริหารพัสดุและสินทรัพย๑  
  2.2 ด๎านการจัดสรรงบประมาณ   โดยรวมอยูํในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา  ครูในกลุํมโรงเรียนสะเดา -ไทร
งาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 มีความคิดเห็นวํา  กลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 มีการบริหารเน๎นการพัฒนางานในอนาคตเพื่อให๎ เกิดผลผลิต ผลลัพธ๑ 
โดยใช๎ต๎นทุนต่ําที่สุด   มีการวางแผนด๎านการติดตามตรวจสอบการจัดเตรียมงบประมาณ   และมีการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนงานหรือโครงการอยํางเหมาะสม  สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ บุญทัย  สุระมุล  (2550  : 89-90)  ได๎วิจัยเรื่อง  การบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาข้ัน พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบวํา 1. ข๎าราชการครูมีความเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมและราย
ด๎านอยูํในระดับมาก 
  2.3 ด๎านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช๎เงินและผลการดําเนินงาน  โดยรวมอยูํในระดับ
มาก   ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา  ครูในกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 มี
ความคิดเห็นวํา  กลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 มีการติดตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนกลยุทธ๑ และแผนพัฒนางบประมาณ  มีการรายงานผลเป็นรายไตรมาส รายปี ตามผลที่ เกิดขึ้น
จริงจากการดําเนินงาน ทั้งสํวนที่เป็น ผลผลิตผลลัพธ๑ของแผนงาน / โครงการ  และ  มีการกําหนดระเบียบและแนวปฏิบัติที่
สนับสนุนให๎เกิดการใช๎ทรัพย๑สินอยํางคุ๎มคํา  สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ ปิติพร อาธิเวช (2557 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษา สภาพ 
ป๓ญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง  
ผลการวิจัยพบวํา 1. ผู๎บริหารสถานศึกษาและเจ๎าหน๎าที่การเงินมีความคิดเห็นตํอสภาพการบริหารงาน งบประมาณในสถานศึกษา 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ด๎านที่พบมากที่สุดคือ ด๎านการจัดทําและเสนอ ของบประมาณ รองลงมาคือ ด๎านการจัดสรร
งบประมาณและตรวจสอบติดตามประเมินผล และด๎านท่ี พบน๎อยที่สุดคือด๎านการบริหารพัสดุและสินทรัพย๑ 
 2.4 ด๎านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  โดยรวมอยูํในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา  ครูใน
กลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 มีความคิดเห็นวํา  กลุํมโรงเรียน
สะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 มีการประชาสัมพันธ๑ให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา
และกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 ทราบรายการทรัพย๑สินของ
โรงเรียน เพื่อใช๎ทรัพยากรรํวมกัน มีการสํารวจความต๎องการของนักเรียนท่ีประสงค๑จะขอก๎ูยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา  และมีการ
แตํงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อพิจารณาให๎ก๎ูยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา  สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ ปิยะดา  อริยะ
วงศ๑ (2557 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานงบประมาณตามความคิดเห็นของ  บุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในสังกัดองค๑การบริหารสํวน  จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัยพบวํา   ความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศกึษา ครูการเงิน 
พัสดุ และ เจ๎าหน๎าที่การเงิน หัวหน๎าฝุาย และหัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ ที่มีตํอการบริหารงานงบประมาณของ สถานศึกษา โดย
ภาพรวม มีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ ข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการตรวจสอบติดตามประเมินผลมีการ
ปฏิบัติอยูํในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด๎านการ บริหารพัสดุ มีการปฏิบัติอยูํในระดับมาก และด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด๎าน
บริหารการเงิน มีการ ปฏิบัติอยูํในระดับมาก    
  2.5 ด๎านการบริหารการเงิน  โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา  ครูในกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 มีความคิดเห็นวํา  กลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3  โดยผู๎บริหารโรงเรียนหรือผู๎รับผิดชอบมีการควบคุมติดตาม กํากับการใช๎
งบประมาณ มีการดําเนินการรับเงินเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบ ข๎อบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน  และมี
การดําเนินการนําสํงเงินเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบ  ข๎อบังคับและแนวทางปฏิบัติของโรงเรียน สอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของ บุญทัย  สุระมุล  (2550  : 89-90)  ได๎วิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบวํา 1. ข๎าราชการครูมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก 
  2.6 ด๎านการบริหารบัญชี   โดยรวมอยูํในระดับมาก อาจเป็นเพราะวํา  ครูในกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 มีความคิดเห็นวํา  กลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 มีการบันทึกรับรู๎ครุภัณฑ๑เป็นสินทรัพย๑เป็น ป๓จจุบัน  มีการดําเนินการจัดทํารายงาน
ประเภทเงินคงเหลือ   และมีการดําเนินการจัดทําหลักฐานหรือเอกสารที่จําเป็นเพื่อใช๎ในการลงบัญชีมีการอนุมัติกํอนจํายทุกครั้ง 
สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ  ปิติพร อาธิเวช (2557 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษา สภาพ ป๓ญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา
สังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง ผลการวิจัยพบวํา 1. ผู๎บริหารสถานศึกษาและเจ๎าหน๎าที่
การเงินมีความคิดเห็นตํอสภาพการบรหิารงาน งบประมาณในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ด๎านที่พบมากที่สุดคือ ด๎าน
การจัดทําและเสนอ ของบประมาณ รองลงมาคือ ด๎านการจัดสรรงบประมาณและตรวจสอบตดิตามประเมนิผล และด๎านที่ พบน๎อย
ที่สุดคือด๎านการบริหารพัสดุและสินทรัพย๑ 
.  2.7 ด๎านการบริหารพัสดุและสนิทรัพย๑  โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา  ครูกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทร
งาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 มีความคิดเห็นวํา  กลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัด
สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 มีการจัดเก็บ จําหนํายและการใช๎พัสดุและทรัพย๑สินถูกต๎องตามกฎหมาย 
ระเบียบ  มีการแตํงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี และมีการมอบหมายผู๎รับผิดชอบงานพัสดุอยํางถูกต๎องตามกฎหมาย  
สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ  บุญทัย  สุระมุล  (2550  : 89-90)  ได๎วิจัยเรื่อง  การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบวํา 1. ข๎าราชการครูมีความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก 
 3. การวิเคราะห๑เปรียบเทียบการบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3  จําแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน   ผู๎วิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลตามสมมติฐาน ดังนี้  
  3.1 ครูที่มีวุฒิการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา -ไทรงาม  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3  โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการจัดทํา
และเสนอของบประมาณ  และ ด๎านการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  สํวนด๎านอื่นๆไมํแตกตํางกัน สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ บุญทัย  สุระมุล  (2550  : 89-90)  ได๎วิจัยเรื่อง  การบริหาร
งบประมาณในสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบวํา ผู๎บริหารและครูการเงินมี
ความคิดเห็นตํอสภาพการบริหารงบประมาณใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
โดยรวมและด๎าน การวางแผนงบประมาณ  และการรายงานทรัพย๑สินทางการเงินและผลการดา เนินงานมีความ แตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สํวนด๎านการจัดระบบจัดซื้อจัดจ๎าง  การบริหาร การเงินและการควบคุมงบประมาณไมํแตกตํางกัน 
 3.2  ครูที่ปฏิบัติหน๎าท่ีในโรงเรียนขนาดตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการบริหารงบประมาณของกลุํมโรงเรียนสะเดา-
ไทรงาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3  โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกันสอดคล๎องกับ
ผลงานวิจัยของ สีตีซอปีเย๏าะ  มือแยบาสอ (2556 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง การบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัด สํานักงานการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต  1 ผลการวิจัย  พบวํา  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส  เขต 1 จําแนกตามตัวแปรบุคลากรที่รับผิดชอบ 
งานงบประมาณและตามขนาดของโรงเรียน พบวํา ภาพรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน  
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บทบาทการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  
อ าเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 

Role of Participation on Education Management of Educational Institution Commission  
of Primary School, Lahansai District, Burirum Province 

มนตรี ดวงนิล1 
Montree Duangnil 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อหาระดับและเปรียบเทียบบทบาทการมีสํวนรํวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑ จํานวน 105 คน  เครื่องมือที่ใช๎ในเป็นแบบสอบถามแบบสอบถาม แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ (Rating Scale) มีคําความเช่ือมั่นทั้งฉบับ .94  สถิติที่ใช๎ในการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล  ได๎แกํ  คําเฉลี่ย  คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคําเอฟ (F-test) 

ผลการศึกษาพบวํา 1.คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑ มีสํวนรํวมใน
การจัดการศึกษา โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ บริหารงานทั่วไป  
รองลงมาคือ งานบริหารงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล  และด๎านงานวิชาการ เป็นอันดับสุดท๎าย 2.คณะกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑  มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  โดยรวมและ
รายด๎านไมํแตกตํางกัน 

 
ค าส าคัญ: การมีสํวนรํวม, การจัดการศึกษา, สถานศึกษา 
 
Abstract  
 The objectives of this research were to find and compare role of participation on education 
management of educational institution commission of primary school, Lahansai district, Burirum province as 
classified by school size. The 105 samples were Educational Institution commission of primary School, 
Lahansai district, Burirum province.The instrument used in the research was a checklist  and 5 rating scales 
questionnaires and the reliability was 0.94. The statistics used for data analysis were mean, percentage, 
standard deviation, and F –test. 
 The results of the study revealed that:  

1) Participation on education management of educational institution  
commission of primary school, Lahansai district, Burirum province as a whole and each aspect were at much 
level. When considered each aspect found that the highest was general administration aspect, followed by 
budget administration aspect personnel administration aspect and academic administration aspect was at last. 

2) Educational institution commission of primary school, Lahansai district,  
Burirum province as classified by school size, both overall and each aspect were no different. 
 
Keywords: participation, education management, educational institution  
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุํงหวังยกระดับการศึกษาของชาติ
ให๎ได๎มาตรฐาน และการจัดการศึกษาได๎อยํางทั่วถึง มีคุณภาพ ได๎มีการกระจายอํานาจการบริหารการจัดการศึกษาทั้งทางด๎านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานของบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปให๎คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง การจัด
องค๑กรมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนที่จัดบริการสาธารณะยํอมมีอิสระในการบริหารทั้งด๎านทรัพยากรบุคคลและอํานาจ
หน๎าที่ในกรอบที่กฎหมายให๎อํานาจไว๎ มีจุดมุํงหมายสําคัญที่จะทําให๎สถานศึกษามีอิสระ  มีความเข๎มแข็งในการบริหาร  เพื่อให๎การ
บริหารเป็นไปอยํางคลํองตัว  รวดเร็วและสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียน สถานศึกษา ชุมชนท๎องถิ่น และประเทศชาติตํอไป 
ดังนั้นผู๎บริหารจึงจําเป็นต๎องมีความรู๎  และความเข๎าใจ เกี่ยวกับการวางแผนและสามารถดําเนินการบริหารให๎เป็นไปตามแผนที่กําหนด
รวมทั้งการดําเนินการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินการบริหารให๎เป็นไปตามแผน และให๎บรรลุตามแผนท่ีวางไว๎ (ภารดี  
อนันต๑นาว,ี 2551 : 279)  โดยภายในปี 2561 ให๎มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู๎อยํางเป็นระบบ โดยเน๎นประเด็นหลัก 3 ประการ 
คือ  1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู๎ของคนไทย พัฒนาผู๎เรียน สถานศึกษา แหลํงเรียนรู๎ สภาพแวดล๎อม หลักสูตร
และเนื้อหา พัฒนาวิชาชีพครูให๎เป็นวิชาชีพที่มีคุณคํา สามารถดึงดูดคนเกํง ดี และมีใจรักเป็นครู คณาจารย๑ได๎อยํางยั่งยืน ภายใต๎ระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  2) โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู๎ เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
เพื่อให๎ประชาชนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยมีโอกาสเข๎าถึงการศึกษาและเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  3) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุก
ภาคสํวนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา โดยเพิ่มบทบาทของผู๎ที่อยูํภายนอกระบบการศึกษาด๎วย (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2551 : 11-12) จากผลการปฏิรูปการศึกษาที่ผํานมาในด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการจัดการศึกษา
และการสํงเสริมการมีสํวนรํวมรวมทั้งการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสํวนกลางสูํเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา แม๎จะได๎ออกกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ๑และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 
แล๎ว แตํหนํวยงานปฏิบัติยังไมํมีอิสระและความคลํองตัวในการบริหารงานและการจัดการศึกษาเทําที่ควร สํวนการมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษา พบวํา มีการถํายโอนสถานศึกษาไปองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแล๎ว 381 แหํง การจัดการศึกษาของเอกชนยังไมํมีการ
ขยายตัวเทําที่ควรในปี 2550 สัดสํวนนักเรียนเอกชนขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษามีเพียงร๎อยละ 17.8 และ 17.1 ตามลําดับ สํวนสถาน
ประกอบการและสถาบันตําง ๆ มีสํวนรํวมจัดการศึกษาเพิ่มขึ้น แตํยังมีสัดสํวนน๎อยมาก (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551 : 6) 
จากเหตุผลดังกลําว ผู๎ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาบทบาทการมีสํวนรํวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑ ภายใต๎กรอบงาน 4 งานหลัก  คือ งานวิชาการ  งานบริหารงานบุคคล งานบริหาร
งบประมาณ  และบริหารงานทั่วไปเพราะถ๎าได๎ทราบบทบาทการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนในแตํละด๎านก็จะสามารถนําผล
การศึกษาไปใช๎ประโยชน๑ในการพัฒนาปรับปรุงวิธีการบริหารงานแบบมีสํวนรํวม ซึ่งจะสํงผลไปยังความสําเร็จในการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาให๎เป็นไปในทิศทางที่ต๎องการตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.เพื่อหาระดับบทบาทการมีสํวนรํวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย๑  
 2.เพื่อเปรียบเทียบบทบาทการมีสํวนรํวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาเรื่อง การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑  
ผู๎ศึกษา โดยใช๎กรอบการบริหารงานสถานศึกษจํานวน 4 งาน ตามกรอบการบริหารงานพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ .ศ. 
2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุํงหวังยกระดับการศึกษาของชาติให๎ได๎มาตรฐานมาใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ  1)  
การบริหารวิชาการ   2) การบริหารงบประมาณ  3)  การบริหารงานบุคคล   4) การบริหารทั่วไป 
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 กัลยาณี อุบลเจริญ, ( 2553 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลเขตการศึกษา 7 ผลการวิจัยพบวํา 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล เขตการศึกษา 7 มีความเห็นวําบทบาทการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูํในระดับมากทั้งในภาพรวมเป็นรายด๎านทุกด๎าน และรายข๎อเกือบทุกข๎อ ยกเว๎นในประเด็นเกี่ยวกับ
การศึกษาข๎อมูลสภาพป๓จจุบันของชุมชนท๎องถิน่ท่ีตั้งของสถานศึกษา ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นวํามีบทบาทในระดับมาก 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีวุฒิการศึกษาต่ํากวําปริญญาตรีมีบทบาท
การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาแตกตํางกันท้ังในภาพรวมและเป็นรายด๎าน 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีขนาดโรงเรียนแตกตํางกันมีบทบาทการมีสํวนรํวม ในการจัดการศึกษาแตกตํางกัน  
 วิกุล พรมโสภา, ( 2553 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมตามบทบาทหน๎าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวน
รํวมตามบทบาทหน๎าท่ีของคณะกรรมการ ดังกลําว พบวํา การมีสํวนรํวมตามบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการด๎านการบริหารจัด
การศึกษาทั้ง 4  ด๎าน โดยรวมอยูํในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมตามบทบาท  หน๎าที่ของ
คณะกรรมการ จําแนกตามระดับชํวงช้ันการจัดการเรียนการสอน และขนาดของโรงเรียน ตามภาระงาน 4 ด๎าน โดยรวมไมํแตกตาํง
กันและประการสุดท๎าย คณะกรรมการให๎ความคิดเห็น และข๎อเสนอแนะวํา ควรสํงเสริมการเรียนการสอนด๎านวิชาชีพในโรงเรียน 
ควรจัดประชุมอบรม หรือสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให๎เข๎าใจบทบาทหน๎าท่ี ควรให๎ 
 อํานวย พงษ๑เสือ, ( 2554 : บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทการมีสํวนรํวมในการบริหารงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากบุคคลภายนอก ตามความคิดเห็นของข๎าราชการครูที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ๑เขต 3 ผลการวิจัยพบการวิเคราะห๑เปรียบเทียบบทบาทการมีสํวนรํวมในการ
บริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียนมีขนาดตํางกัน มีบทบาทการมีสํวนรํวมในการ
บริหารงาน แตกตํางกัน 
 อิศรา  บูชาบุญ,  (2555 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครูกลุํมเครือขํายเขาฉกรรจ๑  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1 ผลจากการศึกษาพบวํา  
1)  ครูกลุํมเครือขํายเขาฉกรรจ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารสถานศึกษา  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา
ทุกด๎านอยูํในระดับมาก  โดยเรียงลําดับตามคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ ด๎านการบริหารงานวิชาการ  รองลงมาได๎แกํด๎านการ
บริหารงานทั่วไป  ด๎านการบริหารงานบุคคล และอันดับสุดท๎าย คือ ด๎านการบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ  2)  ครูกลุํม
เครือขํายเขาฉกรรจ๑  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1   มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตามขนาดโรงเรียน พบวํา โดยรวมและรายด๎าน ไมํแตกตํางกัน   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ผู๎ศึกษาใช๎วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research) เพื่อหาระดับและเปรียบเทียบบทบาทการมีสํวนรํวม
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑ ประชากร ได๎แกํ 
คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑  จํานวน  105  คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลในการศึกษาครั้งนี้  เป็นแบบสอบถามแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราสํวนประมาณ
คํา 4 ระดับ  (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร๑ท(Likert) เกี่ยวกับความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาตํอบทบาทการมีสํวน
รํวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา แบํงเป็น 2  สํวน คือ สํวนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม ประกอบด๎วย ขนาดของโรงเรียน  ลักษณะของแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check  List)  แบบ  5 
 ตัวเลือก สํวนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทการมีสํวนรํวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑ การเก็บรวบรวมข๎อมูล  ดําเนินการดังนี้ 1.ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร๑และศิลป
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ศาสตร๑ วิทยาลัยนครราชสีมา ถึงผู๎อํานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการขอความอนุเคราะห๑
เก็บรวบรวมข๎อมูล 2. นําแบบสอบถามพร๎อมสําเนาหนังสือขออนุญาตถึงผู๎บริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย๑ เพื่อขอความอนุเคราะห๑เก็บรวบรวมข๎อมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเป็นประชากรตัวอยํางด๎วยตนเอง การจัด
กระทําข๎อมูล ดําเนินการ ดังนี้ 1. นําแบบสอบถามที่ได๎รับคืน 105 ฉบับ มาตรวจสอบความสมบูรณ๑พบวําเป็นแบบสอบถามที่สมบูรณ๑
สามารถนํามาวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎ทั้งหมด 2.นําผลการคํานวณมาวิเคราะห๑ตามความมุํงหมาย และสมมติฐานของการศึกษาที่กําหนดไว๎ ผู๎
ศึกษาได๎ดําเนินการจัดกระทําข๎อมูลจากแบบสอบถามทีไ่ด๎รับคืนมา และวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําเร็จรูป สถิติที่ใช๎
ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  มีดังนี้ 1.การวิเคราะห๑ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระดับบทบาทการมีสํวนรํวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑ โดยใช๎สถิติพื้นฐาน ได๎แกํ  คําเฉลี่ย (µ) และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ()  2. เปรียบเทียบบทบาทการมีสํวนรํวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอ
ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑ จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยใช๎การวิเคราะห๑ความ แปรปรวนทางเดียว (F-test)   เพื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตําง กรณีพบคําความแตกตํางเป็นรายกลุํม ผู๎ศึกษาวิเคราะห๑เปรียบเทียบเป็นรายคูํ  

 
ผลการวิจัย 
 ตารางที่แสดง คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานบทบาทการมีสํวนรํวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑  โดยรวมดังนี ้
 

การบริหารในสถานศึกษา 
N = 105 

ระดับ อันดับ 
µ  

1.  งานวิชาการ   3.91 .27 มาก 4 
2.  งานบริหารงบประมาณ 4.02 .26 มาก 2 
3.  งานบริหารงานบุคคล   3.94 .39 มาก 3 
4.  บริหารงานทั่วไป   4.03 .26 มาก 1 
รวม 3.98 .22 มาก  
 
 จากตารางพบวํา คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑  มีสํวนรํวมจัด
การศึกษา  ในการบริหารงาน 4 งานโดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก (µ= 3.98,  = .22)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุดคือ บริหารงานทั่วไป  (µ = 4.03,  = .26)  รองลงมาคือ งานบริหารงบประมาณ (µ = 4.02,  = .26)  งานบริหารงาน
บุคคล  (µ = 3.94,  = .39)  และด๎านงานวิชาการ (µ = 3.91,  = .27)  เป็นอันดับสุดท๎าย                       
 
สรุปและอภิปราย 
จาการศึกษาครั้งนี้  สรุปสาระสําคัญของผลการศึกษาได๎ดังตํอไปนี้ 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑ มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา  
โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ บริหารงานทั่วไป  รองลงมาคือ งาน
บริหารงบประมาณ  งานบริหารงานบุคคล  และด๎านงานวิชาการ เป็นอันดับสุดท๎าย                       
 1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑  มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
ด๎านการบริหารวิชาการ โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ มีสํวนรํวมประเมินผลการใช๎
หลักสูตร รองลงมาคือมีสํวนรํวมเป็นวิทยากรในการให๎ความรู๎แกํนักเรียน  มีสํวนรํวมกับสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรท๎องถิ่น  และมีสํวน
รํวมในการจัดหาสื่อการเรียน   การสอนที่ทันสมัย  เป็นอันดับสุดท๎าย   
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 1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑ มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
ด๎านการบริหารงบประมาณ  โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ มีสํวนรํวมเสนอแนะ
แตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่รับผิดชอบงานการเงินพัสดุ รองลงมาคือ มีสํวนรํวมเป็นกรรมการจัดช้ือ-จัดจ๎างพัสดุครุภัณฑ๑ของสถานศึกษา มีสํวน
รํวมในการกํากับติดตามการทําบัญชีการเงินได๎ถูกต๎องและเป็นป๓จจุบัน  และมีสํวนรํวมจัดสรรการใช๎งบประมาณที่ได๎รับจาก
บุคคลภายนอกของสถานศึกษา  เป็นอันดับสุดท๎าย                      
 1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑  มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
ด๎านบริหารงานบุคคล  โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ มีสํวนรํวมในการจัดหา
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบข๎อมูลบุคลากรของสถานศึกษา รองลงมาคือ ทํานมีสํวนรํวมให๎ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบุคลากรให๎
ปฏิบัติงานในสํวนตําง ๆ ของสถานศึกษา  มีสํวนรํวมให๎ข๎อเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา   . 
และ มีสํวนรํวมพิจารณาจัดหาวิทยากรภายนอกตามความต๎องการของสถานศึกษา อันดับสุดท๎าย   
 1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑ มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา
ด๎านการบริหารทั่วไป  โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ มีสํวนรํวมจัดสภาพแวดล๎อม
ของสถานศึกษาให๎รํมรื่นนําอยูํ  รองลงมา คือ มีสํวนรํวมพัฒนาให๎นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและรํวมแก๎ไขพฤติกรรมท่ีไมํ
เหมาะสมของนักเรียนในสถานศึกษา สนับสนุนกิจกรรมงานบริการตําง ๆ ของสถานศึกษาได๎แกํ  สหกรณ๑  แนะแนว อาหารกลางวัน  
และมีสํวนรํวมในการจัดหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบข๎อมูลบุคลากรของสถานศึกษา เป็นอันดับสุดท๎าย   
 2. เปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย๑ จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน   
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหาน
ทราย จังหวัดบุรีรัมย๑ ในครั้งนี้ประเด็นการอภิปรายผล  ดังนี ้
 1.ผลการศึกษาการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย 
จังหวัดบุรีรัมย๑   มีการบริหาร งาน  4  งานโดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากมีการใช๎ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวํา
ด๎วยคณะกรราการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งได๎ระบุบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานข๎ามามีสํวนรํวมกับ
โรงเรียนในด๎านวิชาการ  ด๎านงบประมาณ  ด๎านบริหารงานบุคคล  ด๎านบริหารงานทั่วไป นอกจากนี้โรงเรียนยังดําเนินการอบรม 
สัมมนา  บทบาทและหน๎าที่ของคณะกรราการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยํางตํอเนื่องทําให๎เกิดการตื่นตัวเข๎ามามีสํวนรํวมในโรงเรียนมาก
ขึ้น   ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษา ของ  ทวีสิทธ์ิ  โลไธสง, (2551 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูและ
ผู๎บริหารโรงเรียนตํอสภาพการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ผลการวิจัย
พบวํา สภาพการบริหารงานโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  จํานวน 3 ด๎าน คือ 
การดําเนินงานตามแนวคิดการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน การดําเนินงานตามยุทธศาสตร๑การบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งครู
และผู๎บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยูํในระดับมาก  ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษา ของ  พละ จรูญพงษ๑,  (ออนไลน๑, 2551) ได๎
ศึกษาเรื่องการมีสํวนรํวมปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ผล
การศึกษาค๎นคว๎าพบวํา  การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูํในระดับมาก 
 1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสระแก๎ว การมีสํวนรํวมจัดการศึกษาด๎านการบริหาร
วิชาการ โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก  คณะกรรมการสถานศึกษามีสํวนรํวมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ให๎คําแนะนํา
การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช๎ในสถานศึกษาจัดหาและสนับสนุนการใช๎สื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัยและมีสํวนรํวมในการ
จัดระบบและการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษา ของ  อิศรา บูชาบุญ,  (2555 
: บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูกลุํมเครือขํายเขา
ฉกรรจ๑  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1 ผลจากการศึกษาพบวํา   ครูกลุํมเครือขํายเขาฉกรรจ๑  สํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด๎านวิชาการ อยูํในระดับมาก  ซึ่งสอดคล๎องกับ ผลการศึกษา ของ  พละ จรูญพงษ๑,  (ออนไลน๑, 2551) ได๎ศึกษาเรื่องการมีสํวน
รํวมปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1  ผลการศึกษาค๎นคว๎า
พบวํา   การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านวิชาการ อยูํในระดับมาก 
 1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสระแก๎ว การมีสํวนรํวมจัดการศึกษา ด๎านการบริหาร
งบประมาณ  อยูํในระดับมาก ท้ังนี้เนื่องจาก วําคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสํวนรํวมในการจัดหางบประมาณสนับสนุน
สถานศึกษาโดยระดมจากภาคเอกชน ให๎ความชํวยเหลือ สนับสนุนและจัดหางบประมาณตามความต๎องการของสถานศึกษา และให๎
ความเห็น ข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช๎จํายงบประมาณของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษา ของ  พละ จรูญ
พงษ๑,  (ออนไลน๑, 2551) ได๎ศึกษาเรื่องการมีสํวนรํวมปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 ผลการศึกษาค๎นคว๎าพบวํา  การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงาน การบริหารด๎านการบริหารงบประมาณ อยูํ
ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษา ของ อิศรา  บูชาบุญ, (2555 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูกลุํมเครือขํายเขาฉกรรจ๑  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1 
ผลจากการศึกษาพบวํา  ครูกลุํมเครือขํายเขาฉกรรจ๑  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1  มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษา  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด๎านการบริหารงบประมาณอยูํในระดับมาก 
 1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสระแก๎ว การมีสํวนรํวมจัดการศึกษา  ด๎านการ
บริหารงานบุคคล  อยูํในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 จึงมีการดําเนินการ
ตามที่กฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด โดยการสํงเสริมพัฒนาครูและบุคลากรในการทําผลงาน
เพิ่ม วิทยฐานะสํงเสริมข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎พัฒนาด๎านคุณธรรมจริยธรรมและรํวมวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหนํงของบุคลากร  ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษา ของ  ทวีสิทธิ์  โลไธสง, (2551 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาและเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูและผู๎บริหารโรงเรียนตํอสภาพการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย๑ 
เขต 1  ผลการวิจัยพบวํา สภาพการบริหารงานโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  
จํานวน 3 ด๎าน คือ การดําเนินงานตามแนวคิดการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน การดําเนินงานตามยุทธศาสตร๑การบริหารโดยใช๎
โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งครูและผู๎บริหารโรงเรียนกับ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษา ของ วรพันธ๑ พลเดช, ( 2550 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาวิจัย
เรื่อง การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู๎บริหารและครูผู๎สอน โรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 มีการบริหารงานบุคคล  อยูํในระดับมาก   
 1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาในสังกัดองค๑การบริหารสํวนจังหวัดสระแก๎ว การมีสํวนรํวมจัดการศึกษา  ด๎านการบริหาร
ทั่วไป อยูํในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องจาก เพราะวําคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสํานึกและเข๎าใจบทบาทหน๎าที่ของตนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ วําด๎วยการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยถือหลักการ
บริหารการศึกษา โดยเปิดโอกาสให๎บุคคลทุกฝุายที่มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการศึกษาได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษา โดยทุก
ฝุายต๎องสํานึกในบทบาทหน๎าที่ของตน  ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษา ของ วรพันธ๑ พลเดช, ( 2550 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การ
มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู๎บริหารและครูผู๎สอน โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ด๎านการบริหารทั่วไป  อยูํในระดับมาก  ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษา ของ  วิกุล พรมโสภา
, ( 2553 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาการมีสํวนรํวมตามบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมตามบทบาทหน๎าที่ของ
คณะกรรมการ ดังกลําว พบวํา การมีสํวนรํวมตามบทบาทหน๎าที่ของคณะกรรมการด๎านการบริหารจัดการศึกษา ด๎านการบริหารทั่วไป  
อยูํในระดับมาก 
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย๑การมีสํวนรํวมจัดการศึกษา  
จําแนกตามจําแนกตามขนาดของโรงเรียน คือ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญํ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน  ทั้งนี้อาจ
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เนื่องมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในป๓จจุบัน เป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความสามารถ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น  จึงกล๎า
คิด  กล๎าทํา  และกล๎าแสดงออก  มคีวามเช่ือมั่นในตนเอง  พร๎อมที่จะเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารงานกับสถานศึกษา มีความเสียสละ
ในการที่จะเข๎ามาให๎ความคิดเห็น และให๎ความเห็นชอบ และให๎การชํวยเหลือโรงเรียนอยํางจริงจัง  จึงทําให๎ความคิดเห็นในการมีสํวน
รํวมไมํแตกตํางกัน  ซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษาสถิต  เชาวดี, ( 2551 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาเรื่อง การมีสํวนรํวมในการบริหาร
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวํา 
1) การมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อจําแนกรายด๎านพบวํา การมีสํวนรํวมในการบริหารสถานศึกษาด๎านวิชาการอยูํ
ในระดับมาก ด๎านงบประมาณ ด๎านบุคคล และด๎านบริหารทั่วไป อยูํในระดับปานกลาง  2) การเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการบริหาร
สถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามขนาด
ของโรงเรียนที่ผู๎บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ในภาพรวมไมํแตกตํางกัน แตํเมื่อจําแนกรายด๎านพบวํา ผู๎บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดใหญํมีความคิดเห็นวํา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสํวนรํวมในการบริหารงานด๎านงบประมาณมากกวํา 
ผู๎บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลาง อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ และสอดคล๎องกับงานวิจัยของอิศรา  บูชาบุญ,  (2555 : 
บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครูกลุํมเครือขํายเขาฉกรรจ๑  
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1 ผลจากการศึกษาพบวํา  1)  ครูกลุํมเครือขํายเขาฉกรรจ๑  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษา  ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําทุกด๎านอยูํในระดับมาก  โดยเรียงลําดับตามคําเฉลี่ยจากมากไปหา
น๎อย ได๎แกํ ด๎านการบริหารงานวิชาการ  รองลงมาได๎แกํด๎านการบริหารงานทั่วไป  ด๎านการบริหารงานบุคคลและอันดับสุดท๎าย คือ 
ด๎านการบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ  2)  ครูกลุํมเครือขํายเขาฉกรรจ๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎ว เขต 1 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามขนาดโรงเรียน พบวํา โดยรวมและ
รายด๎าน ไมํแตกตํางกัน   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จลงได๎ด๎วยดี  เนื่องจากได๎รับความกรุณาอยํางสูงจากอาจารย๑ที่ปรึกษา สารนิพนธ๑ ที่กรุณาให๎
คําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ ด๎วยความเอาใจใสํอยํางดียิ่ง  ผู๎ศึกษาตระหนักถึงความตั้งใจจริงและขอก
ราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ ที่น้ี 
 ท๎ายนี้ผู๎เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ที่ให๎การอุปการะอบรมเลี้ยงดู  ตลอดจนสํงเสริมการศึกษา และให๎กําลังใจ
เป็นอยํางดี  และขอมอบไว๎ตลอดจนคณาจารย๑คณะศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่คอยชํวยเหลือการ
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การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

Environment Conducive to Learning Management of Lahansai School Students under the 
Jurisdiction of Burirum Primary Education Service Area Office 3 

 
สิงหนาท ศรีณรงค์1 

Singhanat Srinarong 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีความมุํงหมายศึกษาระดับและเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียน

ละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑เขต 3 จําแนกตามเพศ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้  เป็น
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6ปีการศึกษา 2562 จํานวน 181 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวมรวมคือ แบบสอบถาม มีคําความเชื่อมั่น
โดยรวมทั้งฉบับเทํากับ .97 สถิติที่ใช๎ ได๎แกํ คําเฉลี่ย (Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) การทดสอบที (t - test) 

ผลการศึกษาพบวํา 1.การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน โรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุํงหวังของผู๎เรียน รองลงไปคือ ด๎านการเรียนการสอน  ด๎านสังคมกลุํมเพื่อน ด๎านการให๎บริการ
ผู๎เรียน ด๎านการจัดกิจกรรมผู๎เรียน และด๎านอาคารสถานที่เป็นอันดับสุดท๎าย 2.การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน
โรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 จําแนกตามเพศ คือ เพศชาย และเพศหญิง โดยรวม
ไมํแตกตํางกัน ยกเว๎นด๎านการเรียนการสอน ด๎านการให๎บริการผู๎เรียน ด๎านการจัดกิจกรรมผู๎เรียน  ด๎านสังคมกลุํมเพื่อน แตกตํางกัน 

 
ค าส าคัญ: สภาพแวดล๎อม, การเรยีนรู,๎ นักเรียน 
 
Abstract  
 The objectives of this research were to study and compare environment conducive to learning 
management of Lahansai school students under the jurisdiction of Burirum Primary Education Service Area 
Office 3 as classified by gender. 
The 181 samples were Matthayomsuksa 6 students on the academic year 2019. The instrument used in the 
research was a 5 rating questionnaire and the reliability was 0.97. The statistics used for data analysis were 
mean, standard deviation, and t –test. 
 The results of the study revealed that: 

1) Environment conducive to learning management of Lahansai school  
students under the jurisdiction of Burirum Primary Education Service Area Office 3 , both overall and each 
aspect were at much level. When considered each aspect found that the highest level was education 
management for student‖s expectation aspect, followed by instructional aspect, social of friend‖s group, 
service for students aspect, activity management for students aspect and building aspect was at the last. 
 2)  Environment conducive to learning management of Lahansai school students under the 
jurisdiction of Burirum Primary Education Service Area Office 3 ,as classified by gender. Both overall were no 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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different. Unless instructional aspect , service for students aspect, activity management of students , social of 
friend‖s group aspect were different. 
 
Keywords: environment , learning, students 
 
บทน า 
 สภาพแวดล๎อมในสถานศึกษาเป็นอีกป๓จจัยหนึ่งที่มีสํวนชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และพัฒนาได๎เป็นอยํางมาก
โดยเฉพาะในสํวนที่เกี่ยวข๎องกับอาคารเรียน  อาคารประกอบการ  สถานที่บริเวณรวมทั้งบุคลากรและวัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ ที่อยูํรอบตัว
ผู๎เรียนซึ่งมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู๎เรียนหรือกํอให๎เกิดการเรียนรู๎เพราะสภาพแวดล๎อมทุกอยํางมี
อิทธิพลตํอจิตใจและพฤติกรรมของผู๎เรียน  เป็นการเสริมสร๎างขวัญและกําลังใจในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนและปฏิบัติ
หน๎าที่การงานของทุกคนในสถานศึกษาชํวยสร๎างบรรยากาศการเรียนการสอนให๎เกิดผลสําเร็จทางการศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพบรรลุ
ตามวัตถุประสงค๑(มาริสา  ธรรมะ, 2545 : 1 อ๎างถึงในไพรัตน๑  นาคทอง , 2553 : 1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 
ตามมาตรา 22 การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวํา ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 23 การจัดการ
ศกึษาทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยต๎องเน๎นความสําคัญทั้งความรู๎ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู๎
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตํละระดับการศึกษา และแผนการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2545-2559  มีเจตนารมณ๑ที่มุํงหมาย คือ 
1) พัฒนาชีวิตให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบรูณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎ และคุณธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎
อยํางมีความสุข 2) พัฒนาสังคมไทยให๎เป็นสังคมที่มีความเข๎มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด๎าน คือ เป็นสังคมคุณภาพสังคมแหํงภูมิป๓ญญา 
และการเรียนรู๎ สังคมสมานฉันท๑และเอื้ออาทรตํอกัน (สํานักงานคณะกรรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2545ก : 2) จากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน โรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3   มีคะแนนท่ีทําได๎ ต่ํากวํา
เกณฑ๑ที่ตั้งเปูาหมายไว๎หลายรายวิชา  สํวนสภาพสิ่งแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนพบป๓ญหาบรรยากาศการจัดการเรียนการ
สอนของนักเรียนจากป๓ญหาดังกลําว  ผู๎ศึกษาจึงสนใจศึกษาในเรื่อง การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนในโรงเรียน
ละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 โดยศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน  จากองค๑ประกอบ
ของสภาพการจัดการสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนละหานทราย  ใน 6 ด๎าน  คือ  ด๎านอาคารสถานที่,  ด๎านการเรียนการสอน,  ด๎านการ
ให๎บริการผู๎เรียน,  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุํงหวังของผู๎เรียน,  ด๎านการจัดกิจกรรมผู๎เรียนและด๎านสังคมกลุํมเพื่อน  เพื่อ
จะใช๎เป็นข๎อมูลนําไปวิเคราะห๑การวางแผนการศึกษา  กําหนดนโยบาย  และรวมทั้งใช๎เป็นแนวทางการปรับปรุงแก๎ไข  การจัด
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎แกํนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 ให๎
ประสบความสําเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ  เป็นคนดีคนเกํงและอยูํในสังคมอยํางมีความสุขตลอดไปด๎วยเหตุผลดังกลําว จึงทําให๎ผู๎ศึกษามี
ความสนใจที่จะทําการศึกษาเรื่องการจัดภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  เพราะหากทราบวําการจัดการสภาพแวดล๎อมที่เอตํอการเรียนรู๎อยูํในระดับใดก็สามารถพัฒนา
สภาพแวดล๎อมให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาระดับการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ตามความเห็นของนักเรียน  โดยจําแนกตามเพศ 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 ที่มีผลตํอความรู๎สึกของบุคคล ดังนั้นสิ่งสําคัญที่สุดที่สํงผลให๎เกิดสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนที่ดี  แอสติน,  
(Astin, 1971 : 144)  ได๎กําหนดกรอบความคิดไว๎ท้ัง 6  ด๎าน  คือ  1) ด๎านอาคารสถานที่  2) ด๎านการเรียนการสอน  3) ด๎านการให๎การ
บริการผู๎เรียน 4) ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุํงหวังของผู๎เรียน  5) ด๎านการจัดกิจกรรมผู๎เรียน 6) ด๎านสังคมกลุํมเพื่อน  โดย
ศึกษาสภาพการจัดสิ่งแวดล๎อมตามความเห็นของผู๎เรียน โดยจําแนกตามเพศ  และระดับชํวงช้ันการศึกษา เป็นตัวแปรการศึกษา 
สุธาวรินทร๑  บุญเกิด,  (2550 : 68)  ได๎ทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจท่ีมีตํอสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ๎าน
คลองยายอินทร๑ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1 พบวํา 
 1. ความพึงพอใจท่ีมีตํอสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ๎านคลองยายอินทร๑  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก๎ว เขต 1 โดยรวมและรายด๎าน โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา  ทุกด๎านมีความพึงพอใจตํอ
สภาพแวดล๎อมทางการเรียนอยูํในระดับมาก  โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย  คือ ด๎านการจัดกิจกรรมผู๎เรียน ด๎าน
สังคมกลุํมเพื่อน ด๎านการเรียนการสอน ด๎านการจัดการศึกษาสนองความมุํงหวังของผู๎เรียน  ยกเว๎นด๎านอาคารสถานที่  และด๎าน
การให๎บริการผู๎เรียน อยูํในระดับปานกลาง   
 2. ความพึงพอใจท่ีมีตํอสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ๎านคลองยายอินทร๑  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก๎ว เขต 1 จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 3.ความพึงพอใจท่ีมีตํอสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ๎านคลองยายอินทร๑  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก๎ว เขต 1 จําแนกตามระดับชํวงช้ันท่ีกําลังศึกษา โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 
สุรัตน๑  หาญพลาชัย,  (2551 : 65)  ได๎ทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียน/ นักศึกษาที่มีตํอการจัดสภาพแวดล๎อมภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี  พบวํา  
 1.นักเรียน/ นักศึกษากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํ มีความพึงพอใจของการจัดสภาพแวดล๎อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
โดยรวม มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลาง (คําเฉลี่ย = 3.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําด๎านที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 2 
ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการจัดการเรียนการสอนมีคําเฉลี่ยมากที่สุด (คําเฉลี่ย = 3.52)และด๎านกลุํมเพื่อนมีคําเฉลี่ยเทํากับ (คําเฉลี่ย = 
3.49) รองลงมา ได๎แกํ ด๎านการบริหารจัดการมีคําเฉลี่ยเทํากับ (คําเฉลี่ย = 3.36) ด๎านบุคลากรมีคําเฉลี่ยเทํากับ (คําเฉลี่ย = 3.25) 
สํวนด๎านอาคารสถานท่ีเป็นด๎านที่มีคําคะแนนเฉลี่ยน๎อยท่ีสุด (คําเฉลี่ย = 3.09) 
 2.ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน/ นักศึกษาท่ีมีตํอการจัดสภาพแวดล๎อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
จําแนกตามเพศ ซึ่งโดยภาพรวม พบวํา นักเรียน/ นักศึกษา เพศชายและเพศหญิงมีความพึงพอใจตํอการจัดสภาพแวดล๎อมภายใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) โดยเพศหญิงมีความพึงพอใจตํอการจัดสภาพแวดล๎อม
มากกวําเพศชายและเมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา มี 2 ด๎าน ท่ีพึงพอใจอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ได๎แกํ ด๎านอาคารสถานท่ี และด๎าน
การจัดการเรียนการสอน 
 3.กลุํมตัวอยํางที่มีระดับชั้นของตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการจัดการจัดสภาพแวดล๎อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
จําแนกตามระดับช้ันโดยรวมและรายด๎านท้ัง 5 ด๎าน แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 4.กลุํมตัวอยํางที่เรียนคณะวิชาตํางกัน มีระดับความพึงพอใจตํอการจัดสภาพแวดล๎อมภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี 
โดยรวม แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ แตํเมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา มีเพียงด๎านบุคลากรเทํานั้น ที่แตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<.05) 
 นรินทร๑ สินเนืองนอง,  (2551 : 68) ได๎ทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนธรรม
วาที อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี พบวํา นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการจัดสิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน อยูํในระดับปานกลางทุกดา๎น 
ทั้งโดยภาพรวมและรายด๎าน โดยพึงพอใจในด๎านวิชาการ อันดับแรก ด๎านการบริหารและด๎านกายภาพ เป็นอันดับรองลงมา  เมื่อ
ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางเพศและระดับชํวงช้ันปีที่ศึกษากับความพึงพอใจของนักเรียนตํอการจัด
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สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียน เพศชายและเพศหญิง โดยรวมและรายด๎าน ไมํแตกตํางกัน และความพึงพอใจของนักเรียน ชํวงช้ันท่ี 1 และ
ชํวงช้ันท่ี 2 โดยรวม ไมํแตกตํางกัน แตํเมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้  ผู๎ศึกษาใช๎วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  เพื่อหาระดับและเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล๎อมที่
เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน โรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 ประชากรที่ใช๎ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ 
เขต 3  รวมประชากรทั้งสิ้น  332  คน  โดยจําแนกเป็นนักเรียนชาย  132  คน  นักเรียนหญิง  200  คน  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี6  โรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  จํานวน  
181  คน  ได๎มาโดยวิธีสุํมอยํางงําย (Simple  Random  Sampling)  ตามตารางกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของเคร็จซี่และมอร๑แกน,             
( Krejcie and Morgan,  1970 : 608 ) สําหรับการศึกษาครั้งนี้  ผู๎ศึกษาใช๎วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey  Research )เครื่องมือที่ใช๎
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อศึกษาในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียน
ละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ลักษณะของแบบสอบถาม แบํงออกเป็น 2 สํวน ได๎แกํ 
สํวนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบ เกี่ยวกับเพศของผู๎เรียน มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ(Checklist) สํวนที่ 
2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน โรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ในด๎านตํางๆ ทั้ง 6 ด๎าน ประกอบด๎วย  (1) ด๎านอาคารสถานที่  ข๎อ 1 - 7  (2) ด๎านการ
เรียนการสอน  ข๎อ 8 – 14  (3) ด๎านการให๎บริการผู๎เรียน  ข๎อ 15 – 25  (4) ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุํงหวังของผู๎เรียนข๎อ 
26 -  31 (5) ด๎านการจัดกิจกรรมผู๎เรียน  ข๎อ 32 -  40  (6) ด๎านสังคมกลุํมเพื่อนข๎อ 41 -  48  รวมทั้งสิ้นจํานวน 48 ข๎อ  มีลักษณะเป็น
แบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale)  ตามวิธีของลิเคอร๑ท (Likert type)  มี 5 ระดับ ได๎แกํ  ระดับการจัด
สภาพแวดล๎อม มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สุด ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลการศึกษาในครั้งนี้ ผู๎ศึกษา นําแบบสอบถาม
พร๎อมสําเนาหนังสือขออนุญาตถึงผู๎อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 และ
หนังสือขอความรํวมมือจากคณะศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ เพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลในการทําสารนิพนธ๑สํงตํอโรงเรียนละหานทราย 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 ที่เป็นกลุํมตัวอยํางด๎วยตนเองพร๎อมท้ังประสานงานกับผู๎บริหารใน
โรงเรียนที่เป็นกลุํมตัวอยํางในการติดตามเพื่อขอรับแบบสอบถามกลับคืน ซึ่งได๎รับคืนทั้งหมด 181 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 100 การ
วิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎ศึกษานําข๎อมูลจากแบบสอบถามที่ได๎รับคืนมาวิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อหาคําตํางๆ โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดย
ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 1.นําแบบสอบถามที่ได๎รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ๑ของข๎อมูล2.นําแบบสอบถามลงรหัส เพื่อนํามาใช๎ใน
การวิเคราะห๑ข๎อมูล 3.ตรวจให๎คะแนนตามเกณฑ๑การให๎คะแนน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 102) นําคะแนนที่ได๎บันทึกลงเครื่อง
คอมพิวเตอร๑ เพื่อวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 1.สถิติที่ใช๎ในการหาคําความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 2.สถิติพื้นฐาน ที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ 2.1คําร๎อยละ (Percentage) ใช๎ในการนําเสนอและ
อธิบายลักษณะข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยํางตามป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคล คือ เพศ  2.2 คําเฉลี่ย ( ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ใช๎ในการอธิบายระดับ  การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 3.สถิติที่ใช๎ในการทดสอบสมมติฐาน การทดสอบคําที  (t-test) ใช๎ทดสอบความแตกตํางด๎าน
ป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคลที่มีตัวแปรแบํงเป็น 2 กลุํม คือ เพศชาย และเพศหญิง 

 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห๑ระดับการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน โรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 โดยรวมและรายด๎านปรากฏผลดังตาราง 
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ตารางแสดง คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3โดยรวมและรายด๎าน 

การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 
n = 181 

ระดับ อันดับ 
  S.D. 

1.  ด๎านอาคารสถานที ่ 3.78 .34 มาก 6 
2.  ด๎านการเรียนการสอน 3.92 .36 มาก 2 
3.  ด๎านการให๎บริการผู๎เรียน 3.91 .33 มาก 4 
4.  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุํงหวังของผู๎เรียน 3.99 .30 มาก 1 
5.  ด๎านการจัดกิจกรรมผู๎เรียน 3.90 .29 มาก 5 
6.  ด๎านสังคมกลุํมเพื่อน 3.91 .28 มาก 3 
รวม 3.90 .18 มาก  

 จากตารางพบวํา  การจัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน โรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก (  = 3.90,  S.D. = .18)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา
ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุํงหวังของผู๎เรียน (  = 3.99,  S.D. = .30) รองลงไปคือ  ด๎านการเรียน
การสอน (  = 3.92, S.D. = .36)  ด๎านสังคมกลุํมเพื่อน (  = 3.91,  S.D. = .28)  ด๎านการให๎บริการผู๎เรียน (  = 3.91,  S.D. = 
.33) ด๎านการจัดกิจกรรมผู๎เรียน (  = 3.90,  S.D. = .29)  และด๎านอาคารสถานที่ (  = 3.78,  S.D. = .34) เป็นอันดับสุดท๎าย   
 
สรุปและอภิปราย 
 ผลการศึกษาสรุปเป็นประเด็นสําคัญได๎  ดังนี ้
 1.การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน  โรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการจัด
การศึกษาเพื่อสนองความมุํงหวังของผู๎เรียน รองลงไปคือ  ด๎านการเรียนการสอน   ด๎านสังคมกลุํมเพื่อน  ด๎านการให๎บริการผู๎เรียน   
ด๎านการจัดกิจกรรมผู๎เรียน  และด๎านอาคารสถานที่เป็นอันดับสุดท๎าย   
  1.1 การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ด๎านอาคารสถานที่โดยรวม อยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ การ
จัดแหลํงเรียนรู๎ตามที่ตํางๆ ภายในโรงเรียน  รองลงมาคือ  ความสะดวกในการเดินทางในบริเวณโรงเรียน ความเหมาะสมของจํานวนที่
พักผํอน และความสะอาดของห๎องเรียน  เป็นอันดับสุดท๎าย   
  1.2 การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 ด๎านการเรียนการสอนโดยรวม อยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ความยุติธรรมในการวัดผลประเมินของครูผู๎สอน  รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแตํละรายวิชา การสร๎าง
บรรยากาศในห๎องเรียนของครู กับการเรียนการสอน  และความมีมาตรฐานของตําราเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เป็นอันดับ
สุดท๎าย   
  1.3 การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ด๎านการให๎บริการผู๎เรียน  อยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ความสะดวกรวดเร็วในการบริการห๎องสมุดของโรงเรียน รองลงมาคือ ความเพียงพอของโต๏ะ  เก๎าอี้  ในโรงอาหาร ความยุติธรรมในการ
พิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาแกํผู๎เรียน  และความสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยของโรงอาหารในโรงเรียน  เป็นอันดับสุดท๎าย   
  1.4 การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุํงหวังของผู๎เรียน  อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําข๎อ
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ที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรู๎ความสามารถของผู๎เรียนจากโรงเรียนแหํงนี้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน รองลงมา ผู๎เรียนมีสํวนรํวม
ในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน  การยอมรับของสังคม  หรือ ชุมชนตํอหลักสูตรของโรงเรียน และรายวิชาที่เปิดสอนสนองตอบความ
ต๎องการของผู๎เรียน  เป็นอันดับสุดท๎าย  
  1.5 การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ด๎านการจัดกิจกรรมผู๎เรียนอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปน็รายข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ความมี
คุณคําและเป็นประโยชน๑ของกิจกรรมที่โรงเรียนจัดให๎แกํผู๎เรียน รองลงมาคือ การสนับสนุนของโรงเรียนให๎ผู๎เรียนจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน๑ตํอชุมชน โรงเรียนเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนจัดกิจกรรมกีฬา,  สันทนาการ,  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑,  สํงเสริมวิชาการ- 
ศิลปวัฒนธรรม  และความเหมาะสมของชํวงเวลาจัดกิจกรรมของผู๎เรียน  เป็นอันดับสุดท๎าย   
  1.6 การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ด๎านสังคมกลุํมเพื่อนอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา  ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ความรู๎สึก
อบอํุนและสนุกสนานเมื่อได๎รํวมกลุํมกับเพื่อน รองลงมาคือ ความชํวยเหลือให๎คําปรึกษาของรุํนพ่ีตํอรุํนน๎อง  การชํวยเหลือด๎านการ
เรียนระหวํางเพื่อน   และความรักความสามัคคีระหวํางกลุํมผู๎เรียน  เป็นอันดับสุดท๎าย   
 2.การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ที่มีเพศตํางกัน  มีความเห็นตํอการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโดยรวมไมํแตกตําง
กัน  ยกเว๎นด๎านการเรียนการสอน  ด๎านการให๎บริการผู๎เรียน  ด๎านการจัดกิจกรรมผู๎เรียน  ด๎านสังคมกลุํมเพื่อน   แตกตํางกัน 
  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 ในครั้งนี้ มีประเด็นการอภิปรายผลดังนี ้
 1. ผลการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 โดยรวมพบวําอยูํในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนบ๎านทับช๎างได๎มีนโยบายในการจัดการศึกษา
โดยยึดหลักคุณธรรมนําความรู๎  คํานึงถึงความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาคุณภาพ  สูํมาตรฐานการศึกษาตามแนวกระบวนการ
ปฏิรูปการเรียนรู๎  เสริมสร๎างและตระหนักในคุณคําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดหลักประชาธิปไตย  ดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย  ใช๎
คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู๎ที่เช่ือมโยงความรํวมมือของสถาบันครอบครัว  ชุมชน  ศาสนา  เพื่อให๎การศึกษาพัฒนาคน
สูํสังคมและมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ๑  มีคุณภาพ  และกําหนดเปูาหมายในด๎านของการจัดสภาพแวดล๎อมคือ  เปิดโอกาสให๎ชุมชน
มีสํวนรํวมวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อเป็นการสร๎างโอกาสทางการศึกษาให๎แกํนักเรียน  ทําให๎ระบบการบริหารการศึกษามี
ประสิทธิภาพ  โรงเรียนจัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนการสอน  มีการประชาสัมพันธ๑ความเคลื่อนไหวตํอชุมชน
และผู๎ปกครองอยํางตํอเนือ่งผํานคชสารสัมพันธ๑  สํงเสริมอาชีพของชุมชนให๎แกํนักเรียน  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ  
ให๎บริการด๎านสถานท่ี  วัสดุอุปกรณ๑ในการจัดกิจกรรมแกํชุมชน  ให๎ความรู๎ด๎านอาชีพแกํนักเรียนและชุมชม  มีการดูแลเรื่อง  ความ
ปลอดภัยให๎แกํนักเรียน  บุคลากรมีความรู๎ด๎านตํางๆที่สามารถจัดการเรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพซึ่งสอดคล๎องกับผลการศึกษา
ของ ไพรัตน๑ นาคทอง, (2553 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษา  การจัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนบ๎านซับมะนาว สังกัด
สํานักงานพ้ืนที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1  พบวํา การจัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโดยรวม อยูํในระดับมาก  
สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ  วิทยา  วิทยวงศาโรจน๑,  (2552 : 62) ได๎ศึกษา ความพึงพอใจท่ีมีตํอสภาพแวดล๎อมของนักเรียน
โรงเรียนบ๎านวังดินสอ  สํานักงานเขตพี้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบวํา ความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อมของนักเรียนโดยรวม
อยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ สุธาวรินทร๑ บุญเกิด,  (2550 : 58) ได๎ศึกษา ความพึงพอใจท่ีมีตํอสภาพแวดล๎อม
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ๎านคลองยายอินทร๑  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1  พบวํา  ความพึงพอใจที่มี
ตํอสภาพแวดล๎อม ทางการเรียนของนักเรียนโดยรวมอยูํในระดับมาก 
 1.1 การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 ด๎านอาคารสถานที่โดยรวมอยูํในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะมีความสะดวกในการเดินทางในบริเวณ
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โรงเรียน  โรงเรียนมีการวางแผนผังของอาคารเรียน  ห๎องเรียน  แหลํงเรียนรู๎ความเป็นสัดสํวนของอาคารสถานที่ในบริเวณโรงเรียนให๎มี
ความสะอาด  ความรํมรื่น  มีความเป็นสัดสํวนของอาคารสถานท่ีในบริเวณ    โรงเรียนและความสวยงามของภูมิทัศน๑ของบริเวณ
โรงเรียน  ทําให๎นักเรียนสามารถได๎ใช๎งานอาคารสถานที่ตํางๆได๎อยํางเต็มที่ สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ อนุชิต  สงวนหงส๑,  (2552 : 
62)  ได๎ศึกษาเรื่อง ศึกษาสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านคลองพลู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 
1 พบวํา สภาพแวดล๎อมทางการเรียนของนักเรียน  ด๎านอาคารสถานที่ อยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ  วิทยา  วิทย
วงศาโรจน๑,  (2552 : 62) ได๎ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อมของนักเรียนโรงเรียนบ๎านวังดินสอ  สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบวํา ความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อมของนักเรียน  ด๎านอาคารสถานที่อยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับ
ผลการศึกษาของ สมฤทัย รอดพูนพงศ๑,  (2553: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดสิ่งแวดล๎อม 
ในโรงเรียนมัธยมทําแคลง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวํา ความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัด
สิ่งแวดล๎อมในโรงเรียนมัธยมทําแคลง ด๎านอาคารสถานที่อยูํในระดับมาก 
 1.2 การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ด๎านการเรียนการสอนโดยรวม อยูํในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวํามีความยุติธรรมในการวัดผล
ประเมินของครูผู๎สอน  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูแตํละรายวิชา สร๎างบรรยากาศในห๎องเรียนของครูกับการเรียนการ
สอน  มีความสนใจเอาใจใสํของครู  และมีความสามารถในการใช๎สื่อประกอบการสอน ของครูผู๎สอน สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ  
สุธาวรินทร๑  บุญเกิด,  (2550 : 56) ได๎ศึกษาความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ๎านคลองยายอินทร๑  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1  พบวํา  ความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของนักเรียน  ด๎านการ
เรียนการสอนอยูํในระดับมาก  สอดคล๎องกับผลการศึกษาของวิทยา  วิทยวงศาโรจน๑,  (2552 : 69) ได๎ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจที่มีตํอ
สภาพแวดล๎อมของนักเรียนโรงเรียนบ๎านวังดินสอ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบวํา ความพึงพอใจที่มีตํอ
สภาพแวดล๎อมของนักเรียน  ด๎านการเรียนการสอนอยูํในระดับมาก  สอดคล๎องกับผลการศึกษาของไพรัตน๑  นาคทอง,  (2553 : 58) ได๎
ศึกษาเรื่อง การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนบ๎านซับมะนาว สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1  พบวํา 
การจัดสภาพแวดล๎อมที่ เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน  ด๎านการเรียนการสอนอยูํในระดับมาก    
 1.3 การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ด๎านการให๎บริการผู๎เรียน  อยูํในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวํา  มีความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
ห๎องสมุดของโรงเรียน มีการจัดหาโต๏ะ  เก๎าอี้ ไว๎ให๎นักเรียนอยํางเพียงพอ มีความยุติธรรมในการพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาแกํ
ผู๎เรียน  มีความสะดวกและรวดเร็วในการให๎บริการของฝุายแนะแนว  ห๎องน้ําห๎องส๎วม สําหรับผู๎เรียน  สะอาดถูกสุขลักษณะ ซึ่ง
สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ สุธาวรินทร๑  บุญเกิด,  (2550 : 57) ได๎ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตํอสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ๎านคลองยายอินทร๑  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1  พบวํา  ความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อม
ทางการเรียนของนักเรียน  ด๎านการให๎บริการผู๎เรียนอยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ วิทยา  วิทยวงศาโรจน๑,  (2552 
: 72) ได๎ศึกษาเรื่อง  ความ พึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อมของนักเรียนโรงเรียนบ๎านวังดินสอ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 2 พบวํา ความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อมของนักเรียน  ด๎านการให๎บริการผู๎เรียนอยูํในระดับมาก  และสอดคล๎องกับผล
การศึกษาของ ไพรัตน๑  นาคทอง,  (2553 : 58) ได๎ศึกษาเรื่อง    การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนบ๎านซับมะนาว 
สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1  พบวํา การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน  ด๎านการให๎บริการผู๎เรียน
อยูํในระดับมาก 
 1.4 การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ด๎านการจัดการศึกษา  เพื่อสนองความมุํงหวังของผู๎เรียน  อยูํในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ สํงผลให๎นักเรียนมีความรู๎ความสามารถของผู๎เรียนจากโรงเรียนแหํงนี้เป็นที่ยอมรับของสังคมและ
ชุมชน  ผู๎เรียนมีสํวนรํวมในการจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน  การยอมรับของสังคม  หรือ ชุมชนตํอหลักสูตรของโรงเรียน ซึ่งสอดคล๎อง
สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ สุธาวรินทร๑  บุญเกิด,  (2550 : 57) ได๎ศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตํอสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนบ๎านคลองยายอินทร๑  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1  พบวํา  ความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อม
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ทางการเรียนของนักเรียน  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุํงหวังของผู๎เรียนอยูํในระดับมาก  สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ 
วิทยา  วิทยวงศาโรจน๑,  (2552 : 71) ได๎ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อมของนักเรียนโรงเรียนบ๎านวังดินสอ  สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 พบวํา ความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อมของนักเรียน  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความ
มุํงหวังของผู๎เรียนอยูํในระดับมาก  สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ ไพรัตน๑  นาคทอง,  (2553 : 58) ได๎ศึกษาเรื่อง  การจัด
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนบ๎านซับมะนาว สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1  พบวํา การจัด
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน  ด๎านการจัดการศึกษาเพื่อสนองความมุํงหวังของผู๎เรียนอยูํในระดับมาก    
 1.5 การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ด๎านการจัดกิจกรรมผู๎เรียนอยูํในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา   คุณคําและเป็นประโยชน๑ของกิจกรรม
ที่โรงเรียนจัดให๎แกํผู๎เรียน มีการสนับสนุนของโรงเรียนให๎ผู๎เรียนจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน๑ตํอชุมชน โรงเรียนเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนจัด
กิจกรรมกีฬา,  สันทนาการ,  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน๑,  สํงเสริมวิชาการ- ศิลปวัฒนธรรม   สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ สุธาวรินทร๑  
บุญเกิด,  (2550 : 57) ได๎ศึกษาความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ๎านคลองยายอินทร๑  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก๎ว เขต 1  พบวํา  ความพึงพอใจท่ีมีตํอสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของนักเรียน  ด๎านการจัด
กิจกรรมผู๎เรียนอยูํในระดับมาก  สอดคล๎องกับผลการศึกษาของวิทยา วิทยวงศาโรจน๑,  (2552 : 66) ได๎ศึกษาเรื่อง  ความพึงพอใจที่มี
ตํอสภาพแวดล๎อมของนักเรียนโรงเรียนบ๎านวังดินสอ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี    เขต 2 พบวํา ความพึงพอใจที่มีตํอ
สภาพแวดล๎อมของนักเรียน  ด๎านการจัดกิจกรรมผู๎เรียนอยูํในระดับมาก  และสอดคล๎องกับผลการศึกษาของ ไพรัตน๑  นาคทอง,  (2553 
: 58) ได๎ศึกษาเรื่อง  การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนบ๎านซับมะนาว สังกัดสํานักงานพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 
1  พบวํา การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน  ด๎านการจัดกิจกรรมผู๎เรียนอยูํในระดับมาก    
 1.6 การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนโรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ด๎านสังคมกลุํมเพื่อนอยูํในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู๎เรียนมีความรู๎สึกอบอุํนและสนุกสนานเมื่อได๎
รํวมกลุํมกับเพื่อน มีความชํวยเหลือให๎คําปรึกษาของรุํนพ่ีตํอรุํนน๎อง  การชํวยเหลือด๎านการเรียนระหวํางเพื่อน   ซึ่งสอดคล๎องกับผล
การศึกษาของ สุธาวรินทร๑  บุญเกิด,  (2550 : 58) ได๎ศึกษาความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ๎าน
คลองยายอินทร๑  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1  พบวํา  ความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของ
นักเรียน  ด๎านสังคมกลุํมเพื่อนอยูํในระดับมาก  สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ วิทยา วิทยวงศาโรจน๑,  (2552 : 68) ได๎ศึกษาเรื่อง  
ความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อมของนักเรียนโรงเรียนบ๎านวังดินสอ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี    เขต 2 พบวํา ความ
พึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อมของนักเรียน  ด๎านสังคมกลุํมเพื่อนอยูํในระดับมาก  สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ ไพรัตน๑  นาคทอง,  
(2553 : 59) ได๎ศึกษาเรื่อง  การจัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนบ๎านซับมะนาว สังกัดสํานักงานพ้ืนที่การศึกษา
สระแก๎ว เขต 1  พบวํา การจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน  ด๎านสังคมกลุํมเพื่อนอยูํในระดับมาก   
 2. ผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน โรงเรียนละหานทราย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 จําแนกตามเพศ  โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน   ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากโรงเรียนละหานทรายได๎จัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น  โดยเน๎นการจัด
กิจจรรมผู๎เรียนให๎เหมาะสมและปฏิบัติได๎ทั้งเพศชายและเพศหญิงและมีการกระจายให๎พอเหมาะไมํเน๎นไปที่เพศใดเพศหนึ่ง    นักเรียน
ได๎รับความสะดวก  ความปลอดภัยและความสุขสบาย ให๎มีความเทําเทียมกัน  สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ อนุชิต  สงวนหงส๑,  
(2552 : 57)ได๎ศึกษาเรื่อง ศึกษาสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ๎านคลองพลู  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี เขต 1  พบวํา การเปรียบเทียบสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของนักเรียน  เมื่อจําแนกตามเพศโดยรวมแตกตํางอยํางไมํมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  สอดคล๎องกับผลการศึกษาของ สุธาวรินทร๑  บุญเกิด,  (2550 : 58) ได๎ศึกษาความพึงพอใจที่มีตํอสภาพแวดล๎อมทางการเรียน
ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านคลองยายอินทร๑  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1  จําแนกตามเพศ  พบวํา  ความพึงพอใจ
ที่มีตํอสภาพแวดล๎อมทางการเรียนของนักเรียน  โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จลงได๎ด๎วยดี  เนื่องจากได๎รับความกรุณาอยํางสูงจากอาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑ ที่กรุณาให๎
คําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ ด๎วยความเอาใจใสํอยํางดียิ่ง  ผู๎ศึกษาตระหนักถึงความตั้งใจจริงและขอก
ราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ ที่น้ี 
 ขอขอบคุณครอบครัว รวมทั้งญาติมิตรทุกคนที่ให๎คอยดูแลเอาใจใสํให๎กําลังใจในการทํา                      สารนิพนธ๑มาโดย
ตลอด จนผู๎วิจัยสําเร็จการศึกษา คุณคําอันพึงมีของวิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ขอมอบแดํบุญคุณบิดา มารดา และขอมอบไว๎ตลอดจนคณาจารย๑
คณะศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่คอยชํวยเหลือการประสานงานจนสําเร็จการศึกษาในป๓จจุบัน ตลอดจน
บุคคลตํางๆ ที่ให๎ความชํวยเหลือให๎สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ๑ด๎วยดี ผู๎ศึกษารู๎สึกซาบซึ้งในความกรุณา และความปรารถนาดีของ
ทุกทํานเป็นอยํางยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไว๎ ในโอกาสนี ้
 ประโยชน๑และคุณคําทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดจากสารนิพนธ๑เลํมนี้ ผู๎ศึกษาขอมอบให๎ผู๎มีพระคุณทั้งหมดทั้งมวลที่ได๎กลําวมา
ข๎างต๎นตลอดจนผู๎ที่จะนําสารนิพนธ๑เลํมนี้ไปศึกษาค๎นคว๎าตํอไป 
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู ในอ าเภอสตึก  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต  4 

Desired Characteristics of School Administrator due to Teachers’ Attitude in Satuek 
District, Primary Education office Area 4 

 

ณัฐพงศ์  มะลิงาม1 
Natthaphong Mali-ngam 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครู ในอําเภอสตึก สํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 โดยมีวัตถุประสงค๑ของการศึกษาเพื่อหาระดับ และเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของ
ผู๎บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครูในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 จําแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี ้เป็นครูจํานวน  181  คน 

เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (Check  List)  แบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 
ระดับ (Rating  Scale) ตามแนวคิดของลิเคอร๑ท (Likert) เป็นข๎อคําถามเกี่ยวกับ คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ ของผู๎บริหารโรงเรียน ตาม

ทัศนะของครู ในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 สถิติที่ใช๎ได๎แกํ คะแนนเฉลี่ย ( ) ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคํา t-test 

ผลการศึกษาพบวํา 
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครู ในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ ด๎านบุคลิกภาพ ด๎านความรู๎ความสามารถ 
ด๎านความเป็นผู๎นํา ด๎านคุณธรรมจริยธรรม  และด๎านมนุษย๑สัมพันธ๑เป็นอันดับสุดท๎าย 

2. คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครู ในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกัน 

3. คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครู ในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและ รายด๎านแตกตํางกัน 
 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ ผู๎บริหารโรงเรียน 
  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 

X
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Abstract 
 The objective of this study were to examine level and to compare desire characteristics of school 
administrators due to teachers‖ attitude as classified by gender and educational level. The sample of the 
study were 181 teachers working in Satuek district,Burirum. The study instrument were questionnaire and 
check list. The statistic used for data analysis were mean, standard deviation, and t-test. 
 The study results showed that 1) desired characteristic of school administrators due to teachers‖ 
attitude both as a whole and each aspect were at much level included personality, knowledge and 
capability, leadership, morality, human relationship respectively. 2) The desire characteristic of school 
administrator due to teachers‖ attitude as classified by teacher‖s gender both as a whole and each aspect 
were statistically significant difference, and 3) teachers with different educational level showed different 
attitude on desired characteristic of school administrators both as a whole and each aspect. 
 
Keywords : desired characteristic, school administrator 
 
บทน า 
 การศึกษา เป็นกระบวนการที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพและมีความสามารถที่จะปรับตัวให๎รู๎และเทําทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก “คน”เป็นศูนย๑กลางของการพัฒนา ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนมีดุลยภาพทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ
สิ่งแวดล๎อมและมุํงไปสูํการอยูํดีมีสุขของคนไทยทั้งปวง รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชน
ชาวไทย สํวนที่ 8 วําด๎วยสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ได๎ให๎ความสําคัญตํอการจัดการศึกษาตามมาตรา 49 วรรคแรกความวํา “บุคคล
ยํอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมํน๎อยกวําสิบสองปีท่ีรัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย”และกําหนด
นโยบายพื้นฐานแหํงรัฐในมาตรา 80(3) วํา รัฐต๎อง “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให๎
สอดคล๎องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม” 
 การจัดการศึกษาเป็นงานสําคัญอยํางหนึ่งของชาติ เพราะความเจริญหรือความเสื่อมของชาติขึ้นอยูํกับการจัดการศึกษาของ
พลเมืองเป็นสํวนใหญํ การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของมนุษย๑ให๎เป็นผู๎มีความรู๎ ความคิด คุณธรรม 
จริยธรรม มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ๑อยูํในสังคมได๎อยํางสงบสุข ประกอบอาชีพได๎ตามควรแกํอัตภาพ ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นหัวใจ
ของการพัฒนามนุษย๑ (วราภรณ๑ ดํารงวัฒนกุล,  2550 : 1)   การพัฒนาประเทศจะดําเนินการไปได๎ด๎วยดีและตํอเนื่องทันตํอภาวะการ
เปลี่ยนแปลงตํางๆ  ของนานาอารยประเทศ  การพัฒนาการศึกษาจึงมีบทบาทและความจําเป็นอยํางยิ่ง  ผู๎ที่มีบทบาทสําคัญในการ
พัฒนาการศึกษาคือ ผู๎บริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นผู๎นําที่รับผิดชอบงานของโรงเรียนทั้งหมด  ดังนั้น  คุณภาพและคุณลักษณะผู๎นําของ
ผู๎บริหารโรงเรียนยํอมมีผลตํอประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาตํอโรงเรียนเป็นอันมาก  (มลฤดี สมจิตร,  2555 : 1) การเป็นผู๎นํายํอม
เป็นป๓จจัยที่สําคัญยิ่งในการบริหารงาน  เพราะผู๎นําเปรียบประดุจดวงประทีปขององค๑การและเป็นจุดรวมพลังของทุกคนในองค๑การ  ซึ่ง
เป็นผู๎นําเอานโยบาย และโครงการตํางๆ  ไปปฏิบัติถ๎าการดําเนินการตามนโยบายเป็นไปได๎ด๎วยดี ก็ยํอมสํงผลที่ดีตํอคณะครูและ
นักเรียน  ดังนั้นผู๎บริหารโรงเรียนจะประสบผลสําเร็จหรือล๎มเหลวในการบริหารงาน  คุณลักษณะตํางๆ  ของผู๎บริหารโรงเรียนจึงมีสํวน
เกี่ยวข๎องเป็นอันมาก  เพราะถ๎าผู๎บริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะที่ดี  เหมาะสมมีความรู๎ความสามารถในการครองตน  ครองคน  และ
ครองงานรวมทั้งมีความสามารถในการพัฒนาตน  พฒันาคน  และพัฒนางานแล๎ว  การบริหารงานจะได๎รับความรํวมมือจากคณะครูทุก
คน  ทําให๎การบริงานงามโรงเรียนด๎านตํางๆ  ประสบผลสําเร็จได๎โดยงําย  แตํถ๎าผู๎บริหารขาดคุณลักษณะที่เหมาะสมอาจทําลายขวัญ
และกําลังใจของบุคคลากรในหนํวยงานได๎  ทําให๎หนํวยงานประสบความล๎มเหลวได๎  โดยเฉพาะอยํางยิ่งในป๓จจุบันได๎มีการปรับเปลี่ยน
นโยบายการบริหารงานและการจัดการศึกษาของประเทศตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่  2)  พ.ศ.2545  กํอให๎เกิดกระแสการตื่นตัวครั้งใหญํของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการจัดการศึกษา  
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 การพัฒนาที่ยั่งยืนและทําให๎สังคมไทยสงบสุขอยํางแท๎จริงนั้น  ต๎องเป็นการพัฒนาที่มุํงเน๎น “การพัฒนาคน”เป็นสําคัญซึ่ง
ภาระหน๎าที่ดังกลําวเป็นบทบาทโดยตรงของสถาบันการศึกษาที่จะให๎ทิศทางการพัฒนาประเทศเป็นไปตามจุดหมายที่กําหนดไว๎  (ชัย
รัตน๑ ปราณี,  2549 : 5)  อันจะนําไปสูํการปฏิรูปการศึกษาโดยเน๎นการจัดระบบการศึกษา การบริหารจัดการมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งด๎านเทคโนโลยีตํางๆ  ซึ่งสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542  และแก๎ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  
พ.ศ.2545  สอดคล๎องกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ  (2545 : 45 อ๎างถึงใน สุดาวรรณ เต็มเปี่ยม,  2553 : 2)  มีหน๎าที่
โดยตรงในการจัดการศึกษาระดับกํอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  โดยมีโรงเรียนเป็นหนํวยงานอยูํใน
พื้นท่ีทั่วประเทศซึ่งมีสภาพแตกตํางกัน  โดยโรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต๎กรอบนโยบายที่กําหนดด๎วยตนเอง  
ดังนั้น  การตัดสินใจโดยสมบูรณ๑ในการบริหารงานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารบุคคล  และงานบริหารทั่วไป  ที่เป็นสํวนหนึ่ง
ของโรงเรียนและอํานาจในการตัดสินใจก็ข้ึนอยูํกับผู๎บริหารโรงเรียน  (เสรี ป๓้นสมสกุล,  2548 : 2) 
 การบริหารการศึกษาในโรงเรียนมีอิทธิพลตํอการศึกษาของชุมชน  ซึ่งการบริหารจะมีประสิทธิภาพเพียงใด  ขึ้นอยูํกับ
ผู๎บริหารโรงเรียน  เนื่องจากมีความใกล๎ชิดกับครู  และชุมชนมากท่ีสุด ผู๎บริหารโรงเรียนจึงมีบทบาทสําคัญมากในการเปลี่ยนแปลง
พัฒนาโรงเรียนเพื่อนําไปสูํความสําเร็จซึ่งไมํใชํเรื่องงําย  เพราะผู๎บริหารต๎องเผชิญกับการตํอต๎านของบุคลากรทางการศึกษาไมํมากก็
น๎อย  ดังนั้น  สิ่งสําคัญที่ผู๎บริหารจะต๎องระลึกไว๎เสมอ  คือการใช๎ความอดทนในการแก๎ป๓ญหา  และการสร๎างมนุษย๑สัมพันธ๑ที่ดีให๎เกิดใน
การทํางาน (ชัยเสฏฐ พรหมศรี,  2550 : หน๎า 41-48)  การควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู๎ใต๎บังคับบัญชา หรือผู๎รํวมงานให๎มี
ประสิทธิภาพ ผู๎บริหารโรงเรียนในทุกสังกัด จึงต๎องเป็นผู๎มีความสามารถในด๎านตํางๆ  ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎อยูํใต๎บังคับ
บัญชา  และผู๎รํวมงาน (วราภรณ๑ ดํารงวัฒนกุล,  2550 : 2) 
 คุณลักษณะที่ควรแกํการยอมรับและยกยํองนั้นถือเป็นป๓จจัยที่สําคัญประการหนึ่งของผู๎บริหารที่มีคุณภาพ  คุณลักษณะ
เหลํานี้ ได๎แกํ คุณลักษณะด๎านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด๎านความรู๎ความสามารถ  คุณลักษณะด๎านความเป็นผู๎นํา  คุณลักษณะด๎าน
มนุษย๑สัมพันธ๑  และคุณลักษณะด๎านคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่งคุณลักษณะเหลํานี้ถ๎ามีในตัวของผู๎บริหารในหนํวยงานใดยํอมจะสอดคล๎อง
กับความต๎องการของบุคลากรหรือเพื่อนรํวมงานและยังคาดหวังได๎วําการบริหารจะประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่ง ดังนั้นการคัดเลือก
บุคลากรเข๎ามาดํารงตําแหนํงผู๎บริหารโรงเรียน  ต๎องเลือกบุคคลที่มคีุณลักษณะที่เหมาะสมสามารถนําครูหรือผู๎รํวมงานทํางานให๎เกิดผล
ดีแกํเด็ก  จึงจําเป็นอยํางยิ่งในการที่จะเลือกบุคคลให๎ดํารงตําแหนํงผู๎บริหารโรงเรียนในป๓จจุบัน  ซึ่งต๎องพิจารณาให๎ละเอียดรอบคอบ
และมีหลักเกณฑ๑ที่ดี  (สุดาวรรณ เต็มเปี่ยม,  2553 : 3)   

 ด๎วยเหตุผลดังกลําวผู๎ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู ใน
อําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต  4 เพราะหากทราบวํา คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารควร
เป็นเชํนไร ก็จะสามารถนําข๎อมูลมาใช๎ในการพัฒนาผู๎บริหารให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ตํอการจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิผลตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อหาระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารโรงเรียน  ตามทัศนะของครู ใน อําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต  4 

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารโรงเรียน  ตามทัศนะของครู ในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต  4  จําแนกตามเพศ  วุฒิการศึกษา 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาในครั้งนี้  เป็นการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารโรงเรียน  ตามทัศนะของครู  ในอําเภอสตึก 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4  ผู๎วิจัยได๎อาศัยแนวคิดตาม  สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหํงชาติ, (2540 : 4-5) มี  5  ด๎าน  ได๎แกํ  คุณลักษณะด๎านบุคลิกภาพ  คุณลักษณะด๎านความรู๎ความสามารถ  คุณลักษณะด๎านความ
เป็นผู๎นํา  คุณลักษณะด๎านมนุษย๑สัมพันธ๑  และคุณลักษณะด๎านคุณธรรมจริยธรรม ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ผลารักษ๑  เดี่ยวไธสง,  
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(2556 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาคุณลักษณะของผู๎บริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 พบวํา  คุณลักษณะของผู๎บริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 7 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก และมลฤดี สมจิตร,  (2555 : 65) ได๎ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของ
ผู๎บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู ในเขตอําเภอเขาฉกรรจ๑ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎วเขต 1 พบวํา โดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู ในเขต
อําเภอเขาฉกรรจ๑ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก๎วเขต 1 ด๎านบุคลิกภาพ ด๎านความรู๎ความสามารถ ด๎านความ
เป็นผู๎นํา และด๎านคุณธรรมจริยธรรม อยูํในระดับมาก สํวนด๎านมนุษย๑สัมพันธ๑อยูํในระดับมาก โดยจัดอันดับคําเฉลี่ยจากสูงไปต่ํา ดังนี้ 
ด๎านความรู๎ความสามารถ ด๎านคุณธรรมจริยธรรม ด๎านบุคลิกภาพ ด๎านความเป็นผู๎นํา และด๎านมนุษย๑สัมพันธ๑  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้  ได๎แกํ  ครูผู๎สอน  ในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 
4 จํานวน 338 คน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎ แกํ ครูผู๎สอน  ในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑ เขต 4 จํานวน 181 คน ได๎มาโดยวิธีการสุํมอยํางงําย (Simple  Random  Sampling) ตามตารางกําหนดขนาดกลุํมตัวอยําง
ของ เครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607 - 610) เครื่องมือ ที่ใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู๎ศึกษาสร๎างขึ้น
เอง นําแบบสอบถามที่ทดลองใช๎มาวิเคราะห๑หาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ผลการวิเคราะห๑การทดสอบ
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ .82 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) ใช๎ในการ
นําเสนอและอธิบายลักษณะข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยํางตามป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคล คือ เพศ และวุฒิการศึกษา  คําเฉลี่ย 
(Mean)  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช๎ในการอธิบายระดับความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ ของ
ผู๎บริหารโรงเรียน  ตามทัศนะของครู  ในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต  4  และการทดสอบคําที  
(t - test) ใช๎ทดสอบความแตกตํางด๎านป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคลที่มีตัวแปรแบํงเป็น 2 กลุํม คือ เพศ และวุฒิการศึกษา 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห๑ระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครูในอําเภอสตึก สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต  4    
ตารางที่ 1 คําเฉลี่ย  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครูในอําเภอสตึก 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑                     เขต  4 โดยรวมและรายด๎าน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ 
ของผู๎บริหารสถานศึกษา 

n = 181 
ระดับ อันดับ 

X  S.D. 
1.ด๎านบุคลิกภาพ 4.48 .31 มาก 1 
2. ด๎านความรู๎ความสามารถ 
3 ด๎านความเป็นผู๎นํา                       

4.40 
4.34 

.22 

.25 
มาก 
มาก 

2 
3 

4. ด๎านมนุษย๑สัมพันธ๑ 4.31 .29 มาก 5 
5. ด๎านคุณธรรมจริยธรรม 4.32 .27 มาก 4 

รวม 4.37 .18 มาก - 
 
 จากตารางที่ 1  พบวํา  คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครู  ในอําเภอสตึก สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 ด๎านบุคลิกภาพ โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก (X = 4.37 , S.D. = .18)เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านบุคลิกภาพ (X = 4.48 , S.D. = .31)  ด๎านความรู๎ความสามารถ( X = 4.40 , 
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S.D. = .22)  รองลงมาคือด๎านความเป็นผู๎นํา (X = 4.34 , S.D. = .25) และด๎านมนุษย๑สัมพันธ๑ (X = 4.31 , S.D. = .29)เป็นอันดับ
สุดท๎าย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครู  ในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับ เรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย ดังนี้   
  1.1  คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครู  ในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 ด๎านบุคลิกภาพ โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด
คือ กระตือรือร๎นในการทํางานรองลงคือมาสุขุมรอบคอบในการปฏิบัติงานเชื่อมั่นในตนเอง และแตํงกายสุภาพเหมาะสมเป็นอันดับ
สุดท๎าย 
  1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครู  ในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 ด๎านความรู๎ความสามารถ โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําข๎อที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุดคือ มีนโยบายเปูาหมายและวัตถุประสงค๑ของงานรองลงมาคือ สามารถจัดบุคลากรทํางานได๎อยํางเหมาะสมเข๎าใจใน
บทบาทหน๎าที่ของคนและสามารถในการจัดหาและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเป็นอันดับสุดท๎าย 
  1.3 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครู  ในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 ด๎านความเป็นผู๎นํา  โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ย
สูงสุดคือ ความสามารถควบคุมกํากับในทุกสถานการณ๑รองลงมาคือ ติดตามงานให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑มีความสัมพันธ๑อันดีกับ
ผู๎รํวมงานชุมชนองค๑กร รู๎จักติชมผู๎รํวมงานในโอกาสทีเ่หมาะสมและสามารถสร๎างแรงจูงใจเป็นอันดับสุดท๎าย 
  1.4 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครูในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 ด๎านมนุษยสัมพันธ๑  โดยภาพรวมและรายข๎ออยูํในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ  พบวํ าข๎อที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุดคือ ยิ้มแย๎มแจํมใสรู๎จักผํอนหนักผํอนเบารองลงมาคือใสํใจในเรื่องของหน๎าที่การงานของผู๎รํวมงานและจริงใจตํอเพื่อน
รํวมงานเป็นอันดับสุดท๎าย 
  1.5 คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครูในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4  ด๎านคุณธรรมจริยธรรม  โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ  พบวําข๎อท่ีมี
คําเฉลี่ยสูงสุดคือละเว๎นจากอบายมุขทั้งปวง รองลงมาคือประหยัดและอดออม มองโลกในแงํด ีและเมตตากรุณาตํอผู๎รํวมงานเป็นอันดับ
สุดท๎าย 
 2. คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครู ในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 จําแนกตามเพศ โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกัน 
 3. คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครู ในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก  ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะวํา ในกระบวนการบริหาร ผู๎บริหารหรือผู๎นํา
หรือผู๎จัดองค๑การ หรือหัวหน๎างาน ไมํวําหนํวยงานเล็กหรือหนํวยงานใหญํ หนํวยงานราชการหรือเอกชนก็ตาม ยํอมมีบทบาทที่เป็นผล
ตํอการสําเร็จหรือประสิทธิภาพของงานเป็นอยํางยิ่ง บางครั้ง การจัดองค๑การแม๎จะไมํเรียบร๎อย ไมํถูกต๎องอยูํบ๎าง ก็อาจได๎รับผลงานสูง
ได๎ หากผู๎บริหารมีคุณลักษณะที่ดี แตํถ๎าคุณลักษณะ หรือพฤติกรรมในการนําของผู๎บริหารไมํดี แม๎การจัดองค๑การถูกต๎อง หรือดีเพียงใด
ก็ตาม ผลงานที่เกิดขึ้นของหนํวยงานนั้นๆ ยํอมสมบูรณ๑ไดย๎าก ดังนั้นผู๎บริหารหรือผู๎นําจะต๎องมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรม ในการ
นําที่ถูกต๎อง เหมาะสมเพราะความสําเร็จของงานทุกด๎านขององค๑การขึ้นอยูํกับผู๎บริหาร หรือผู๎นํา ซึ่งจะวินิจฉัยสั่งการ หรือตัดสินใจ
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แก๎ป๓ญหาตํางๆ เพื่อให๎งานเกิดประสิทธิภาพ  สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วราภรณ๑  ดํารงวัฒนกุล  (2550,  บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษา
คุณลักษณะของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ผลการวิจัยพบวํา  คุณลักษณะที่พึงประสงค๑
ของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  โดยรวมอยูํในระดับมาก  และยังสอดคล๎องกับ สุดาวร
รณ เต็มเปี่ยม,  (2553 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 2 ผลการศึกษาพบวํา โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไป
น๎อย ได๎แกํ ด๎านบุคลิกภาพ ด๎านคุณธรรมจริยธรรม ด๎านความรู๎ความสามารถ ด๎านมนุษยสัมพันธ๑ และด๎านความเป็นผู๎นํา  รวมถึงสอด
ล๎องกับผลงานวิจัยของ ผลารักษ๑ เดี่ยวไธสง,  (2556 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาคุณลักษณะของผู๎บริหารโรงเรียนข้ันพื้นฐานตามความ
คิดเห็นของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7    พบวํา  คุณลักษณะของผู๎บริหารโรงเรียน  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก การศึกษาเป็นหลักการบริหาร
การศึกษา จะไมํมีความหมายถ๎าขาดเปูาหมายดังกลําว นอกจากนี้ผู๎บริหารจะต๎องถือวํา เปูาหมายหรือจุดประสงค๑ของการศึกษายํอม
เปลี่ยนแปลงไปตามเหมาะสมกับสภาพของสังคม ในฐานะผู๎นํา  ผู๎บริหารจะต๎องปรับปรุงการศึกษาให๎เหมาะสมกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงเสมอ ถือวําตนเป็นเพียงผู๎ทําหน๎าที่ประสานประโยชน๑ ซึ่งเข๎ามาให๎บริการแกํบุคคลอื่นทุก ๆ คนในการที่จะชํวยให๎เขา
ดําเนินงานตํางๆ ในการให๎การศึกษาให๎ได๎ผลและมีประสิทธิภาพที่สุด ต๎องเปิดโอกาสให๎บุคคลทั้งหลายมาทําความเข๎าใจกันได๎ทุกเมื่อ
และรับฟ๓งความคิดเห็นของบุคคลและในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยูํ ถือวําตนเองเป็นผู๎นํา มิใชํเจ๎านายผู๎ทรงอํานาจ ถือวําตนเองคือนัก
การศึกษา ผู๎ยึดมั่นในปรัชญาของการศึกษา จึงต๎องปฏิบัติและวางตนอยํางนักการศึกษา ต๎องเสียสละทุกอยํางเพื่อให๎การศึกษาแกํ
ประชาชน และเพื่อให๎สังคมดี ขึ้นทุก ๆ ทาง ประสานงาน ประสานน้ําใจ ระหวํางชาวบ๎านกับสถานศึกษาในการดําเนินงานการศึกษา 
ประเมินผลงานตนเองอยูํเสมอ การประเมินจะต๎องทําทั้งสองอยําง คือ ประเมินวิธีการ หรือกระบวนการทํางานพร๎อมๆ กันไปกับการ
ประเมินการปฏิบัติงาน เพราะการทํางาน จะมุํงเอาแตํผลอยํางเดียวไมํได๎ วิธีการก็จําเป็น ต๎องเคารพในวิชาชีพของการบริหาร และมี
ความรับผิดชอบตํอวิชาชีพ จะไมํทําความเสื่อมเสียให๎ผู๎คนเหยียดหยามวิชาชีพของนักบริหาร ขวนขวายหาความรู๎ใสํตนอยูํเสมอ และ
แสวงหาความชํานาญทุกวิถีทาง เพื่อให๎การบริหารงานของตนเองทันสมัย คุณลักษณะดังกลําวนี้ เป็นแนวทางแหํงความเช่ือหรือปรัชญา
ของนักการบริหารที่พึงมี อันเป็นวิถีหรือแนวทางที่ผู๎บริหารพึงยึดถือในการบริหารงาน ซึ่งถึงแม๎วําจะเป็นการยากที่จะปฏิบัติได๎
ครบถ๎วน แตํการที่ได๎ทราบไว๎ก็จะเป็นประโยชน๑ ให๎แกํนักบริหาร ที่จะสามารถนํามาประยุกต๑ ใช๎ให๎เหมาะสมกับงานบริหารการศึกษา 
จากเหตุผลดังกลําว สํงผลให๎คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครูในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อยมี
ประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี ้

1.1   ด๎านบุคลิกภาพของผู๎บริหาร พบวําโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะวํา ในสังคมหนึ่งนั้นบุคคลมีความ
คาดหวังตํอบุคลิกภาพของผู๎นําแตกตํางกันไป ซึ่งผู๎นําหรือผู๎ที่เป็นผู๎บริหารควรมีบุคลิกภาพที่พึงประสงค๑ตํอบุคคลทั่วไป เป็นพฤติกรรม
การแสดงออกอยํางสร๎างสรรค๑  ซึ่งผลที่ได๎จากการวิจัยนี้สอดคล๎องกับแนวคิดของกันยา  สุวรรณแสง,(2535 : 41-46; อ๎างถึงใน มลฤดี 
สมจิตร, 2555 : 82 ) กลําววําความสําคัญของบุคลิกภาพไว๎วําบุคลิกภาพเป็นสื่อที่ทําให๎เรารู๎จักคนใดคนหนึ่งในภาพรวมทั้งหมด  บุคคล
ทุกคนตํางมีแบบแผนการแสดงพฤติกรรมตํอสิ่งเร๎าแตกตํางกันไป  แบบแผนพฤติกรรมเป็นสิ่งนําไปสูํบุคลิกภาพ และพระครูโกวิทวรกิจ 
(พวงเพ็ชร๑), (2554 : บทคัดยํอ)ได๎ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผู๎สอนระดับประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร พบวํา  คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารด๎านบุคลิกภาพ พบวําอยูํในระดับมาก 

1.2 ความรู๎ความสามารถเป็นสิ่งสําคัญอยํางยิ่งในการบริหาร ซึ่งผู๎บริหารต๎องมีความรู๎ความสามารถในการบริหารงานใน
สถานศึกษาอยํางเหมาะสมแกํการปฏิบัติงาน  พบวําโดยภาพรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับสุดาวรรณ  เต็มเปี่ยม, 
(2553 : 70 - 73)ศึกษาเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารโรงเรียน ตามทัศนะของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ ให๎
ความเห็นวําผู๎บริหารที่ดีควรติดตามความเคลื่อนไหวทางการศึกษาอยูํเสมอ แสวงหาความรู๎ความสามารถด๎านตําง ๆ ให๎ทันตํอการ
เปลี่ยนแปลงในยุคป๓จจุบัน ผู๎บริหารต๎องมีความรู๎ความสามารถในการบริหารงานในสถานศึกษาอยํางเหมาะสมแกํการปฏิบัติงาน  
ทั้งการบริหารงานวิชาการ  งานทั่วไปให๎มีความคลํองตัว สามารถควบคุมแนะนําให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาปฏิบัติงานดังกลําวได๎อยําง
ถูกต๎อง นอกจากนี้ต๎องมีความสามารถในการคิด  วิเคราะห๑แผนงาน โครงการ กระบวนการกลุํม  การติดตํอ  สื่อความหมาย 
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ตลอดจนสามารถในการจัดการ  มีความรู๎  ความเข๎าใจหลักการในการบริหารงานบุคคล สามารถปกครอง  บังคับบัญชา  
เสริมสร๎างความรํวมมือรํวมใจภายในสถานศึกษาและระหวํางสถานศึกษาอื่น  นอกจากนี้ต๎องมีความสามารถในการตัดสินใจ  การ
ขจัดข๎อขัดแย๎งได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับผลารักษ๑  เดี่ยวไธสง, (2555 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาคุณลักษณะของผู๎บริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐาน
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาการประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 ที่เป็นจริง พบวําคุณลักษณะที่พึง
ประสงค๑ของผู๎บริหารด๎านความรู๎ความสามารถพบวําอยูํในระดับมาก 

1.3   ด๎านความเป็นผู๎นําของผู๎บริหาร พบวําโดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะวํา การบริหารงานใน
ป๓จจุบันผู๎บริหารสถานศึกษาจะต๎องมีความรอบรู๎และเป็นผู๎นําทั้งศาสตร๑และศิลป์ สามารถบริหารคน และบริหารงานควบคูํกันไป ซึ่ง
สอดคล๎องกับอุทัย บุญประเสริฐ,  (2546 : 32 – 39; อ๎างถึงในจันทรานี  สงวนนาม,  (2547: 131)  ให๎ความเห็นวํา  ผู๎บริหาร
สถานศึกษาควรแสดงบทบาทของผู๎นําในประเด็นตําง ๆ ได๎แกํ จัดโปรแกรมทางการศึกษาและกระบวนการสอน  ตลอดจนบุคลากรด๎าน
นักเรียน  ครู  อาจารย๑  คนงานภารโรง  การเงิน  และธุรการด๎านตํางๆ จัดบรรยากาศของสิ่งแวดล๎อมเพื่อให๎กระบวนการเรียนการสอน
เกิดประโยชน๑สูงสุด เน๎นการนําการวิจัยในช้ันเรียนไปใช๎เพื่อพัฒนาความรู๎  และการแก๎ป๓ญหาเพื่อประโยชน๑ของการเรียนการสอน สร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางสถานศึกษากับชุมชน  เพื่อสํงเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และพัฒนาทัศนคติของบุคลากรใน
โรงเรียนให๎มีทัศนคติที่ดีตํอสังคมและประเทศชาติ จะเห็นได๎วํา ความเป็นผู๎นําของผู๎บริหารเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ประการหนึ่ง
ที่สําคัญยิ่ง เพื่อให๎เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงานด๎าน ๆ ตําง ใหด๎ําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ และวราภรณ๑  ดํารงวัฒนกุล, 
(2550 : บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่องคุณลักษณะของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวํา
คุณลักษณะของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมด๎านความเป็นผู๎นําของผู๎บริหารพบวํา
อยูํในระดับมาก 

1.4  ด๎านมนุษยสัมพันธ๑ของผู๎บริหารโรงเรียน พบวําโดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก เป็นคุณลักษณะตามทัศนะของ
ครูที่มีความต๎องการเป็นอันดับ 4 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ครูผู๎สอนมีความคาดหวังและต๎องการให๎ผู๎บริหารสร๎างเสริมความเข๎าใจอันดี 
เพื่อให๎เกิดบรรยากาศองค๑กรที่เหมาะสม ซึ่งจะนําไปสูํความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผู๎บริหาร ทั้งชํวยเพิ่มประสิทธิภาพของงานและ
การครองใจคน ซึ่งผลที่ได๎จากการวิจัยนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของ มาริลิน  และลินดา,  (Marilyn  and  Linda, 1994)  ได๎ศึกษา
คุณลักษณะของผู๎บริหารสถานศึกษาในเมืองและผู๎บริหารสถานศึกษาในชนบท  ใน 29 รัฐ ของสหรัฐอเมริกา  พบวํา  ทั้งผู๎บริหารใน
เมืองและชนบท  มีลักษณะความเป็นผู๎นําคล๎ายคลึงกัน  ผู๎บริหารทั้งสองกลุํมมีความพึงพอใจในการเป็นผู๎นํา  ในการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนและชุมชนซึ่งจะสร๎างบรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมท่ีดีในโรงเรียน  นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังพบวํา  ผู๎บริหารทั้งสองกลุํมให๎
คุณคําเป็นลําดับแรกตํอมนุษย๑สัมพันธ๑ในองค๑กร  และการประพฤติปฏิบัติตนให๎สอดคล๎องกับคุณลักษณะตํางๆ  ของการเปลี่ยนแปลง
ใหมํๆ  แหํงความเป็นผู๎นําไปสูํการปฏิรูปการศึกษา แสดงวําให๎เห็นวํา การสร๎างมนุษยสัมพันธ๑ คือคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ที่ผู๎บริหารใน
ยุคปฏิรูปการศึกษาต๎องตระหนักและสร๎างให๎เกิดขึ้นเป็นวัฒนธรรมองค๑กร และมลฤดี  สมจิตร, (2555 : บทคัดยํอ) ศึกษาคุณลักษณะที่
พึงประสงค๑ของผู๎บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู ในเขตอําเภอเขาฉกรรจ๑ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาสระแก๎วเขต 1 
พบวํา คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครู ในเขตอําเภอเขาฉกรรจ๑ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ประถมศึกษาสระแก๎วเขต 1ด๎านมนุษยสัมพันธ๑พบวําอยูํในระดับมาก 

1.5  ด๎านคุณธรรมจริยธรรม พบวําโดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก เป็นคุณลักษณะตามทัศนะของครูที่มีความ
ต๎องการเป็นอันดับ 5  ทั้งนี้เป็นเพราะวํา ครูผู๎สอนมีความต๎องการที่จะให๎ผู๎บริหารเป็นผู๎มีคุณธรรม จริยธรรม เพราะการที่ผู๎บริหารมี
คุณธรรมและจริยธรรมยํอมเป็นที่ยอมรับนับถือแกํผู๎รํวมงาน ทําให๎ผู๎รํวมงานเกิดขวัญกําลังใจ รู๎สึกมั่นคงในการทํางาน ซึ่งผลที่ได๎จาก
การวิจัยนี้สอดคล๎องกับแนวคิดของ ปรีชา  เพ็ชรฉกรรจ๑,  (2547 : 34)  กลําววํา  การที่ผู๎บริหารมีคุณธรรม  จริยธรรม  คือการที่
ผู๎บริหารผู๎ที่มีความอดทนอดกลั้น  และอดออม  มีความเพียรมุํงมั่นและตั้งใจปฏิบัติงานให๎สําเร็จลุลํวงด๎วยดี  มีความเอื้อเฟื้อ  เสียสละ
เห็นแกํประโยชน๑สํวนรวมมากกวําประโยชน๑สํวนตน ดํารงชีพอยํางเรียบงําย  เป็นแบบอยํางที่ผู๎ใต๎บังคับบัญชา  มีคุณธรรมสูง  มีเมตตา
กรุณาเอื้ออาทรตํอความเดือดร๎อนของผู๎อื่น สร๎างความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  และมีความยุติธรรม จะทําให๎องค๑กรนั้นประสบ
ความสําเร็จ เกิดบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และพระครูโกวิทวรกิจ (พวงเพ็ชร๑), (2554 : บทคัดยํอ)ได๎ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค๑
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ของผู๎บริหารโรงเรียนตามทัศนะของครูผู๎สอนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร พบวํา  คุณลักษณะ
ที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารด๎านคุณธรรมจริยธรรม พบวําอยูํในระดับมาก 
  2.  ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎โรงเรียน ตามทัศนะของครูในอําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 จําแนกตามเพศโดยรวมและรายด๎านแตกตํางกัน โดยเพศหญิงมีทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษาสูงกวําเพศชายทั้งนี้อาจเป็นเพราะเพศหญิงในป๓จจุบันมีความเช่ือมั่นในตนเองสูง กล๎าในการตัดสินใจมี
สุขุมรอบในการทํางาน ชอบทํางานละเอียดถี่ถ๎วนระมัดระวังในรายละเอียดแบบแผน ชอบทํางานท่ีต๎องมีความรับผิดชอบสูง มีมนุษย๑
สัมพันธ๑ดี เข๎ากับเพื่อนรํวมงานได๎ดี มีทักษะในการประสานความรํวมมือได๎ดีกวําเพศชายและอาจจะเป็นเพราะวําครูที่ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย และด๎วยสัญชาติญาณทางเพศที่เป็นเพศหญิงจะมีความลึกซึ้งละเอียด อํอนและอํอนโยน จึง
ทําให๎ความคิดเห็นอาจไมํตรงกับเพศชายที่มีความรวดเร็ววํองไวในการตัดสินใจและมองสถานการณ๑ตํางๆ ได๎กว๎างไกล สอดคล๎องกับ 
นภดล ศิริโชติ, (2552 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่องคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานโรงเรียนตามทรรศนะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและข๎าราชการครูสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร พบวําครูเพศหญิงมีมีทัศนะเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษาสูงกวําเพศชาย โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 3.   ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา  ตามทัศนะของครูในอําเภอสตึก สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 จําแนกตามวุฒิการศึกษา พบวํา  กลุํมตัวอยํางของครูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  กับ
กลุํมตัวอยํางของครูที่มีการศึกษาสูงกวําระดับปริญญาตรี  มีทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษา ใน
อําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 4 โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัย โดยครูที่มีการศึกษา
ระดับสูงกวําปริญญาตรี มีทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ของผู๎บริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายด๎านสูงกวําครูที่มีการศึกษา
ปริญญาตรี  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ครูที่มีการศึกษาระดับสูงกวําปริญญาตรี มีความคาดหวังและต๎องการให๎ผู๎บริหารมีบุคลิกภาพที่นํา
ยกยํองนับถือ ตามความเช่ือและแนวคิดเดิมที่มีมา บุคคลใด ๆ ก็ตามหากได๎รับการศึกษาที่แตกตําง อาจสํงผลให๎แนวคิดแตกตํางได๎
เชํนกัน ซึ่งผลที่ได๎จากการวิจัยนี้สอดคล๎องกับงานวิจัยของเอกฉันท๑  มาลีลัย  (2554)  ซึ่งได๎ศึกษาการปฏิบัติตามภาวะผู๎นําของผู๎บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  ที่มีวุฒิการศึกษาตาํงกัน มีความเห็นตํอภาวะผู๎นําของผู๎บริหาร
โรงเรียนแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผู๎ทรงคุณวุฒิทุกทําน  ที่ได๎กรุณาตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ช้ีแนะ
แนวทางแก๎ไขแบบสอบถามสําหรับการศึกษาในครั้งนี้  ขอขอบพระคุณคณาจารย๑คณะศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ วิทยาลัย
นครราชสีมา ที่คอยชํวยเหลือการประสานงานจนสําเร็จการศึกษาในป๓จจุบัน ตลอดจนบุคคลตํางๆ ที่ให๎ความชํวยเหลือให๎สารนิพนธ๑
ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ๑ด๎วยดี ผู๎ศึกษารู๎สึกซาบซึ้งในความกรุณา และความปรารถนาดีของทุกทํานเป็นอยํางยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณและ
ขอบคุณไว๎ ในโอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณข๎าราชการครู  อําเภอสตึก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 4 ทุกทํานที่อํานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมข๎อมูล  ตลอดจนคณะครูที่ให๎ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี ้จนงานสารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จได๎
ด๎วยดี 
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ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มถาวรวัฒนา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 

Teachers' Satisfaction toward the Academic Administration of  
Thawornwattana School group, Buriram Primary Educational Service Area Office3  

          
        พินทอง  เทกระโทก1 

Pinthong Tae Krathok 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํม
ถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ๑การ
ทํางาน กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ  ครูในโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  จํานวน 
148 คน ทําการสุํมด๎วยวิธีการสุํมแบบแบํงช้ัน โดยใช๎โรงเรียนเป็นช้ัน แล๎วสุํมอยํางงําย เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 
แบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ มีคําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.60-1.00 และมีคําความเช่ือมั่น เทํากับ .94 
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ การแจกแจงความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคําที 
ผลการวิจัยพบวํา 
 1. ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย  ดังนี้ ด๎านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด๎านการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎  ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎  ด๎านการวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
 2. ครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ด๎านการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ ด๎านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียน และ ด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สํวนด๎านการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และ ด๎านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ไมํแตกตํางกัน 
    3. ครูที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกัน มีความความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวร
วัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจของครู, การบริหารงานวิชาการ 
  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
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Abstract 
The objectives of this study were to compare Teachers' Satisfaction toward the Academic 

Administration of the Thavornwattana school Group, Buriram Primary Educational Service Area Office 3 as 
classified by educational level And work experience The population of the study were 148 teachers in the 
Thavornwattana School group under Buriram Primary Educational Service Area Office 3, randomly selected by 
stratified random sampling. By using the school as a class Then easily random. The tool used for the research 
was a 5 level rating scale questionnaire with a consistency index from 0.60-1.00 and a confidence value equal 
to .94. The statistics used for data analysis were frequency distribution, percentage, mean, deviation. standard 
and t-test. 

The research results revealed that: 
1. Teachers' Satisfaction toward the Academic Administration of Thavornwattana school Group, 

Buriram Primary Educational Service Area Office 3 were all at the highest level; arranged in descending order 
of mean : Development of innovation media and educational technology, Development of learning resources, 
Development of learning process, Evaluation and transfer grades, development of School curriculum and 
Research to improve the quality of education. 
 2. Teachers with different educational levels there was a satisfaction of teachers towards the 
academic administration of Thawornwattana School group, Under the Office of Buriram Primary Educational 
Service Area 3, the whole were statistically different at the .05 level in each aspect found that development 
of learning process, development of learning resources, evaluation and transfer grades, research to improve 
the quality of education  differences were statistically significant at the .05 level. In the aspect of 
development of School curriculum and Development of innovation media and educational technology were 
not statistically significant differences. 
 3. Teachers with different work experience there was a satisfaction of teachers towards the 
academic administration of Thavornwattana School group, Under the Office of Buriram Primary Educational 
Service Area 3, the whole and each aspect differences were statistically significant at the .05 level. 
 
Keywords: Teachers' Satisfaction, the Academic Administration 
 
บทน า 
 ในยุคป๓จจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกมีผลกระทบตํอสังคมไทยเป็นอยํางมาก จําเป็นที่การบริหารงานวิชาการซึ่ง
เป็นงานหลักที่สําคัญเป็นหัวใจของโรงเรียน ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องยึดเอางานวิชาการมาเป็นอันดับแรก เพราะหน๎าที่ของ
สถานศึกษาคือการจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนอยํางมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ในการบริหารและจัดการศึกษาใน
โรงเรียน ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจขอบขํายของเนื้อหา และหลักการบริหารงานวิชาการ เนื่องจากงานวิชาการ
เกี่ยวข๎องกับหลักสูตร การจัดโปรแกรมการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานด๎านหลักสูตร การนํา
หลักสูตรไปใช๎ แบบเรียน งานการเรียนการสอน งานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งานห๎องสมุด งานนิเทศ
การศึกษา งานวางแผนการศึกษา และงานประชุมอบรมทางวิชาการ ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของครู จัดให๎มีการประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อจะได๎วางแผนได๎ถูกต๎อง เป็นผู๎นําทางด๎านวิชาการ โดยทํางานรํวมกับครู กระตุ๎นเตือนครูและประสานงานให๎ครูทุก
คนทํางานรํวมกันอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณภาพ งานวิชาการจึงเป็นงานท่ีพิสูจน๑ความสําเร็จของสถานศึกษา หรืออีก
นัยหนึ่ง ความสําเร็จของสถานศึกษา คือ เด็กที่เป็นผลผลิตของโรงเรียนมีคุณภาพและมีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกําหนด คือ มี
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ผลสําเร็จทางการเรียนสูงหรือเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่กําหนดไว๎ สํวนงานด๎านอื่นๆเป็นองค๑ประกอบท่ีจะทําให๎สถานศึกษา
ดําเนินไปด๎วยความราบรื่นเทํานั้น สถานศึกษาเป็นหนํวยงานทางการศึกษาที่สําคัญ เป็นหนํวยงานปฏิบัติในการจัดการศึกษาที่
มุํงเน๎นความสําคัญทั้งด๎านความรู๎ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู๎และความรับผิดชอบตํอสังคมเพื่อพัฒนาตน
ให๎มีความสมดุล โดยยึดหลักผู๎เรียนสําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเอง สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให๎ความสําคัญตํอความรู๎เกี่ยวกับตนเองได๎ และความสัมพันธ๑ของตนเองกับสังคม สถานศึกษาจึงต๎องจัด
กระบวนการเรียนรู๎ที่มุํงเน๎นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ๑และการประยุกต๑ความรู๎มาใช๎ปูองกันและ
แก๎ไขป๓ญหา ฝึกปฏิบัติให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริงผสมผสานสาระความรู๎ตํางๆอยํางได๎สัดสํวนสมดุล ปลูกฝ๓งคุณธรรม 
คํานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ไว๎ในทุกกลุํมสาระการเรียนรู๎ (บังอร เดชศรี , 2558: 2-3) การบริหารงานวิชาการจะ
ดําเนินไปได๎ดีมีประสิทธิภาพยํอมขึ้นอยูํกับการปฏิบัติหน๎าที่ของครูผู๎สอนที่มีความพึงพอใจ มีผลตํอความสําเร็จของงานและ
สถานศึกษา รวมทั้งความสุขของครูในสถานศึกษา หากในสถานศึกษาใดก็ตามมีครูผู๎สอนที่ไมํมีความพึงพอใจในการทํางาน ก็จะ
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให๎ผลงานและการปฏิบัติงานต่ํา คุณภาพลดลง หากสถานศึกษามีครูที่มีความพึงพอใจในการทํางานสูงจะมีผล
ทางบวกตํอการปฏิบัติงาน และเป็นการแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานอีกด๎วย (ยงยุทธ สิมพา, 2542: 12) 
 ความพึงพอใจจึงมีความสําคัญตํอการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของงาน ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนเป็นความรู๎สึกรํวมของครูที่มีตํอการบริหารงานวิชาการในทางบวก มีตวามสุขในการทํางาน และได๎รับผลตอบแทน
เป็นความพึงพอใจที่ทําให๎ครูเกิดความรู๎สึกกระตือรือร๎น มีความมุํงมั่นที่จะทํางาน มีขวัญและกําลังใจ สิ่งเหลํานี้จะมีผลตํอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน รวมทั้งสํงผลตํอความสําเร็จและเป็นไปตามเปูาหมายของสถานศึกษา ป๓จจัยที่มี
อิทธิพลตํอความพึงพอใจ คือ ป๓จจัยด๎านบุคคล ได๎แกํ ประสบการณ๑ เพศ จํานวนสมาชิก อายุ ชํวงเวลาในการทํางาน เชาว๑ป๓ญญา  
การศึกษา บุคลิกภาพ ระดับเงินเดือน แรงจูงใจในการทํางานและความสนใจในงาน ป๓จจัยด๎านงาน ได๎แกํ ลักษณะของงาน ทักษะ
ในการปฏิบัติงาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของสถานศึกษา ความหํางไกลของที่พักและสถานศึกษา สภาพภูมิศาสตร๑ในแตํละท๎องถิ่น 
และโครงสร๎างของงาน ป๓จจัยด๎านการควบคุมการจัดการ เชํน ความมั่นคงในงาน รายรับ ผลประโยชน๑ โอกาสก๎าวหน๎า อํานาจ 
ตําแหนํงหน๎าที่ สภาพการปฏิบัติงาน เพื่อนรํวมงาน ความรับผิดชอบ การนิเทศ การสื่อสารกับผู๎บริหาร ความศรัทธาในตัวผู๎บริหาร 
และความเข๎าใจกันระหวํางผู๎บริหารและครู (ปรียาพร วงศ๑อนุตรโรจน๑, 2553: 135)   
 ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย๑ เขต 3  วําอยูํในระดับใด เพือ่ท่ีผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถนาํข๎อมูลที่ไดจ๎ากการวิจยัครั้ง
นี้ไปประกอบการพิจารณาปรับปรงุแก๎ไขพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารวชิาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรรีัมย๑ เขต 3 ให๎มีประสิทธิภาพและเป็นที่พึงพอใจของครูมากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 ใน 6 ด๎านประกอบด๎วย การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 
ด๎านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด๎านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และด๎านการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ๑การทํางาน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2552 : 7-33) ที่กําหนดขอบขํายการบริหารวิชาการไว๎ 17 ด๎าน แตํผู๎วิจัยนํามากําหนดเป็นตัวแปร
ตามเทําที่สอดคล๎องกับสภาพป๓ญหาในโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3
เพียง 6 ด๎าน ประกอบด๎วย 1.ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2.ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 3.ด๎านการพัฒนาสื่อ
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.ด๎านการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ 5.ด๎านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
และ 6.ด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 แตกตํางกัน ดังจะเห็นได๎จากงานวิจัย ดังตํอไปนี้ 
      กาลกนก คําแก๎ว (2557: 57-58) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านทําเกวียน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก๎ว เขต 2 พบวํา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านทํา
เกวียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 2  การปฏิบัติงานโดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
       เสาวณี แก๎วแจ๎ง (2553: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านหนองผักแวํน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 2 พบวํา ครูที่มีวุฒิการศึกษาตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎าน
หนองผักแวํน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก๎ว เขต 2 โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

     ครูที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3แตกตํางกัน ดังจะเห็นได๎จากงานวิจัย ดังตํอไปนี้ 

      นภัสสร ยานันท๑ (2550: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครูกรณีศึกษา สํานักงาน
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบวํา ข๎าราชการครูที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
และรายด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

       สุรีรัตน๑ จันทโชติ (2552: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเอกชน สังกัดอัคร
สังฆมณฑล กรุงเทพมหานคร เขต 4 พบวํา ผู๎ทีม่ีประสบการณ๑การทํางานตํางกัน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมและราย
ด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

McCarthy (1971: 705) ได๎ทําการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐนิว
เจอร๑ซี่ (New Jersey) จากกลุํมตัวอยํางเป็นผู๎บริหารโรงเรียน ผู๎ชํวยผู๎บริหาร หัวหน๎าหมวดวิชาการและครู ผลการวิจัย พบวํา กลุํม
ครูมีความคิดเห็นไมํสอดคล๎องกับผู๎ชํวยผู๎บริหารและผู๎ชํวยฝุายวิชาการเกี่ยวกับบทบาทในการปฏิบัติงานด๎านวิชาการเรื่องการ
สังเกต การสอน การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารงานด๎านวิชาการ และความรับผิดชอบใน
การตัดสินใจของคณะกรรมการ นอกจากนี้ กลุํมตัวอยํางทั้งหมดมีความเห็นตรงกันวํา ผู๎บริหารโรงเรียนควรจะมีบทบาทมีความ
รับผิดชอบ และบริหารงานวิชาการให๎มีประสิทธิภาพมากที่สุด อยูํในระดับ ดีมาก นอกเหนือจากการบริหารงานด๎านอื่น ๆ  

Mattox (1978: 61) ได๎ศึกษาเรื่องความต๎องการในการปฏิบัติงานของครูใหญํโรงเรียนประถม ในรัฐอิลลินนอยส๑ 
สหรัฐอเมริกา พบวํา ความต๎องการที่อยูํในระดับสูงของครูใหญํ คือ ความต๎องการที่จะมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
นิเทศและการประเมินผลอยูํในระดับมาก ต๎องการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลกัสูตร เพื่อให๎มีความสามารถ
ดังกลําว ครูใหญํมีความต๎องการที่จะเข๎ารับการศึกษาเพิ่มความรู๎ความสามารถในงานวิชาการที่วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย  

Eager (1987: 1974-A) ศึกษากลยุทธ๑ในการปฏิบัติงานของผู๎บริหารโรงเรียนเอกชน ระดับ มัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผล 
โดยการสัมภาษณ๑ผูบ๎รหิารและคณะครู ผลการวิจัย พบวํา กลยุทธ๑ที่สําคัญ ได๎แกํ 1) การแสดงให๎เห็นวํา มีความสนใจตํอนักเรียน 2) 
การภูมิใจโรงเรียนและความสําเร็จของนักเรียน 3) การใช๎โปรแกรมการเรียนที่มีคุณภาพแกํนักเรียน 4) มีความเช่ือวํา เราเป็น
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล 5) ความสนใจในนักเรียนแตํละคน 6) ฟ๓งความคิดเห็นของนักเรียน 7) จัดหลักสูตรที่สนองตํอวัตถุประ
สงคข๑องโรงเรียน 8) มีการเอาใจใสํดูแลนักเรียน 9) พัฒนาโปรแกรมการเรียนที่นักเรียนพอใจ 10) เป็นแบบอยํางที่ดีตํอนักเรียน 
11) มีการติดตํอสื่อสารกับผู๎ปกครองถึงความก๎าวหน๎าของนักเรียน 11) มีการติดตํอสื่อสารกับผู๎ปกครองถึงความก๎าวหน๎าของ
นักเรียน 12) แจ๎งให๎นักเรียนทราบอยํางชัดเจนถึงพฤติกรรมที่เขาควรประพฤติอยูํในระดับ ดีมาก  

Chester (1996: 286-288) ได๎ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริหารวิชาการของผู๎บริหารการศึกษาทั่วประเทศของ
สหรัฐอเมริกา พบวํา พฤติกรรมทําให๎การบริหารวิชาการของผู๎บริหารมีสรรถภาพสูงอยูํในระดับ ดีมาก เนื่องมาจากการสํงเสริมให๎
ครูมีความรู๎ความสามารถเพิ่มขึ้น ได๎แกํ สํงเสริมให๎ครูใช๎เทคนิคการสอนหลายๆ วิธี อภิปรายป๓ญหาการปรับปรุงการสอนในที่
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ประชุม จัดปฐมนิเทศเพื่อชํวยเหลือครูใหมํ หาวิธีวิจารณ๑งานของครูแบบติเพื่อกํอิโดยไมํให๎เสียกําลังใจ  จัดให๎มีการอบรมความรู๎
เกี่ยวกับวิชาการศึกษาเพิ่มเติมแกํคณะครูเพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน และจํายเงินเบี้ยเลี้ยงคําพาหนะและคําที่พักให๎แกํครูที่อบรม
ทางวิชาการ  
Spirit (2005: 3986-A) ทําการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของครูใหญํในฐานะผู๎บริหารทางด๎านวิชาการของโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษา 
ในรัฐแคลิฟอร๑เนีย ท่ีมีผลตํอความสําเร็จทางวิชาการ ของ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุํงศึกษาความพึงพอใจของครูตํอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ซึ่งมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  

ประชากรและกล่มุตัวอย่าง  
1. ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ครูในโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ 

เขต 3  ปี การศึกษา 2562 จํานวน 231 คน  
2. กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ครูในโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ 

เขต 3 กําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางตามตารางของ Krejcie & Morgan (1970, p. 607) ได๎กลุํมตัวอยําง จํานวน 148 คน จากนั้นทําการ
สุํมวิธีการสุํมแบบแบํงช้ัน (Stratified random sampling) โดยใช๎โรงเรียนเป็นช้ัน (Strata) แล๎วสุํมอยํางงําย ดังแสดงในตารางที่ 1 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาค๎นคว๎าครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 แบํงเป็น 2 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพของครูผู๎ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check-list) 

เพื่อทราบถึงตัวแปรอิสระที่กําหนดไว๎ในการศึกษา คือ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑การทํางาน  
ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของครูตํอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณ 5 ระดับของลิเคอร๑ท (Likert‖s) โดยมี
เกณฑ๑การให๎คําระดับคะแนน มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สุด  

การสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสร๎างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเป็นขั้นตอน ดังนี้  
1. ศึกษา ทฤษฏี เอกสาร ตํารา แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับความพึงพอใจของครูตํอการบริหารงานวิชาการของ

โรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการสร๎างและ
พัฒนาแบบสอบถาม 

2. ศึกษาวิธีการสร๎างแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของ ลิเคิร๑ท (Likert)  
3. สร๎างแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามของ ศิริมา ศรีหนองบัว (2559 : 79 ) ปรับปรุง เพื่อเพิ่มเติม เพื่อให๎สอดคล๎อง

กับวัตถุประสงค๑และนิยามปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัย 
4. นําแบบสอบถามเสนออาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑ตรวจสอบความถูกต๎อง สมบูรณ๑ ให๎ข๎อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง

แก๎ไข 
5. นําแบบสอบถามที่แก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของอาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑แล๎ว นําเสนอผู๎เช่ียวชาญ จํานวน 5 ทําน 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยวิธีการหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (Index of Item Objective 
Congruence หรือ Index of Congruence: IOC) กําหนดคํา IOC ถ๎า IOC ตั้งแตํ 0.50 ขึ้นไป ถือได๎วํามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
(วัญญา วิศาลาภรณ๑ 2533 : 11-12) ได๎คําดัชนีความสอดคล๎อง 0.60 – 1.00  
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6. นําแบบสอบถามที่ได๎แก๎ไขปรับปรุงแล๎วไปทดสอบ (try – out) กับครูในโรงเรีย ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง จํานวน 30 คน 
และนําแบบสอบถามที่ทดลองใช๎แล๎วมาวิเคราะห๑หาคําความเช่ือมั่น (Reliability)ของแบบทดสอบโดยใช๎วิธีการหาคําสัมประสิทธิ์
แอลฟา(Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach, 1970 : 202-204) โดยได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.94 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อการศึกษาค๎นคว๎า ผู๎วิจัยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
1. ผู๎วิจัยติดตํอขอหนังสือสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา ถึงผู๎อํานวยการสถานศึกษาของโรงเรียนกลุํม

ถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ท่ีใช๎เป็นกลุํมตัวอยํางในการตอบแบบสอบถาม จํานวน 
148 ฉบับ 

2. ผู๎วิจัยนําแบบสอบถามไปพบกลุํมตัวอยํางด๎วยตนเอง เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค๑ และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม โดย
แจกแบบสอบถามไปจํานวน 148 ฉบับ  

3. ผู๎วิจัยเก็บแบบสอบถามกลับคืนด๎วยตนเอง โดยได๎รับแบบสอบถามครบถ๎วนสมบูรณ๑ จํานวน 148 ฉบับ คิดเป็น                
ร๎อยละ 100 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู๎วจิัยได๎นําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบความถูกต๎องและตรวจให๎คะแนนตามเกณฑ๑ที่กําหนดมา 

วิเคราะห๑และประเมินผลด๎วยเครื่องคอมพิวเตอร๑ โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป ดังขั้นตอนตํอไปนี้  
1. วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑การทํางาน โดย

การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาร๎อยละ (Percentage) แล๎วนําเสนอในรูปตารางและแปลผลด๎วยการบรรยาย 
2. วิเคราะห๑ระดับความพึงพอใจของครูตํอการบริหารงานวิชาการโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 โดยใช๎คําเฉลี่ย (Mean:X) และหาคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 
แล๎วนําคําเฉลี่ยที่ได๎ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ๑ในการแปรความหมายคําเฉลี่ย  

3. วิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  จําแนกตามระดับการศึกษา และประสบการณ๑การทํางาน โดยใช๎การ
ทดสอบคําที (t-test for Independent Samples) แล๎วนําเสนอในรูปตารางและแปลผลด๎วยการบรรยาย 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยใช๎สถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังนี้ 

1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได๎แกํ  
    1.1 การหาคําความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Contxt Validity) โดยหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (Index of congruence 

: IOC)  
    1.2 การหาคําความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(Cronbach‖s Alpha Coefficient)  
2. สถิติพื้นฐาน ได๎แกํ การแจกแจงความถี่ (Frequency : f)  ร๎อยละ (Percentage)  คําเฉลี่ย (X )  สํวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation : SD)  
3. สถิติสมมติฐาน ได๎แกํ   สถิติการทดสอบคําที (t-test for Independent Samples)  
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ผู ๎วิจัยได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล และ เสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล ดัง
รายละเอียดตามลําดับดังนี้   
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ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลระดบัความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 รายละเอียด ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรมัย๑ เขต 3  โดยรวมและรายด๎าน  
ด้านที ่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการ X  SD ระดับ ล าดับที ่
1 ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.50 .57 มาก 5 
2 ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 4.59 .48 มากที่สุด 3 
3 ด๎านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 4.65 .39 มากที่สุด 1 
4 ด๎านการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ 4.63 .49 มากที่สุด 2 
5 ด๎านการวัดผล ประเมินผล และเทยีบโอนผลการเรียน 4.56 .52 มากที่สุด 4 
6 ด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.45 .50 มาก 6 
 รวม 4.56 .43 มากที่สุด  
 จากตารางที่ 1 พบวํา ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 โดยรวมอยูํในระดับมากท่ีสดุ (X = 4.56, SD = .43) โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหา
น๎อย  ดังนี้ ด๎านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (X = 4.65, SD = 0.39)  ด๎านการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎  
( X = 4.63, SD = 0.49) ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ( X = 4.59, SD = 0.48) ด๎านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอน
ผลการเรียน ( X = 4.56, SD = 0.52) ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (X = 4.50, SD = 0.57) และด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (X = 4.45, SD = 0.50) 
 
ตารางที่ 2  คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการ ของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑  เขต 3 ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมและรายข๎อ  

ตารางที่ 2 พบวํา ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยูํในระดับมาก (X = 4.50, SD = 0.57) เมื่อ

ข้อที ่ ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการ     X  SD ระดับ ล าดับที ่
ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศกึษา 
1. สถานศึกษาจัดทําโครงสร๎างหลักสูตรและสาระตํางๆสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ 

เปูาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ 4.59 .71 มากที่สุด 1 
2. สถานศึกษามีการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับความต๎องการของสังคม 4.53 .75 มากที่สุด 3 
3. สถานศึกษามีการวิเคราะห๑สภาพความต๎องการตําง ๆ เพื่อจัดทําหลักสูตร

สถานศึกษา 4.51 .81 มากที่สุด 5 
4. สถานศึกษามีการประเมินการใช๎หลักสูตร 4.44 .81 มาก 7 
5. สถานศึกษามีการกําหนดภารกิจด๎านวิชาการไว๎อยํางชัดเจน 4.42 .80 มาก 8 
6. สถานศึกษามีการบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุํมเดี่ยวและระหวํางกลุํม

สาระตําง ๆ อยํางเหมาะสม 4.45 .67 มาก 6 
7. สถานศึกษามีการนิเทศการใช๎หลักสูตรอยูํอยํางตํอเนื่อง 4.52 .70 มากที่สุด 4 
8. สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยูํเสมอ 4.56 .74 มากที่สุด 2 
 รวม 4.50 .57 มาก  
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พิจารณาเป็นรายข๎อ สํวนใหญํอยูํในระดับมากที่สุด 5 ข๎อ ระดับมาก 3 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก 
ดังนี้  สถานศึกษาจัดทําโครงสร๎างหลักสูตรและสาระตํางๆสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ เปูาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค๑  (X  = 
4.59, SD = 0.71) สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอยูํเสมอ (X = 4.56, SD = 0.74) และสถานศึกษามีการศึกษา
ข๎อมูลเกี่ยวกับความต๎องการของสังคม (X = 4.53, SD = 0.75)  สํวนลําดับสุดท๎าย คือ สถานศึกษามีการกําหนดภารกิจด๎าน
วิชาการไว๎อยํางชัดเจน (X = 4.42, SD = 0.80)  
 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 ตามตัวแปร ระดับการศึกษาและประสบการณ๑การทํางาน ดังตาราง
ที่ 10-11 
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม และรายด๎าน    
   

ข้อ ความพึงพอใจของครูต่อ 
การบริหารวิชาการ 

ปริญญาตรี 
(n=122) 

สูงกว่าปริญญาตรี
ขึ้นไป (n=26) t P 

X  SD X  SD 
1. ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.54 .56 4.30 .61 1.961 .052 
2. ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 4.65 .43 4.32 .60 3.289* .001 
3. ด๎านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 4.67 .40 4.54 .36 1.476 .142 
4. ด๎านการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ 4.68 .48 4.42 .46 2.438* .016 
5. ด๎านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการ

เรียน 4.60 .50 4.36 .56 2.218* .028 
6. ด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.53 .48 4.08 .42 4.377* .000 
 รวม 4.61 .42 4.34 .41 3.016* .003 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 ตารางที่  3  พบวํา ครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํม
ถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3 โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ด๎านการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎  ด๎านการวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และ ด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สํวนด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ ด๎านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ไมํแตกตํางกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ปรากฏผลดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย  ดังนี้ ด๎านการพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ด๎านการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎  ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎  ด๎านการวัดผล 
ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
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1.1 ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ สํวนใหญํอยูํในระดับ
มากที่สุด 5 ข๎อ ระดับมาก 3 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ดังนี้  สถานศึกษาจัดทําโครงสร๎าง
หลักสูตรและสาระตํางๆสอดคล๎องกับวิสัยทัศน๑ เปูาหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค๑   สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรอยูํเสมอ และสถานศึกษามีการศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับความต๎องการของสังคม สํวนลําดับสุดท๎าย คือ สถานศึกษามีการ
กําหนดภารกิจด๎านวิชาการไว๎อยํางชัดเจน 

 1.2 ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎  โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมาก
ที่สุด 6 ข๎อ ระดับมาก 1 ข๎อ โดยเรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษามีการสํงเสริมให๎ครูนําภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่นมารํวมในการจัดการศึกษา สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผู๎เรียน  
และสถานศึกษามีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของครูอยํางตํอเนื่อง สํวนลําดับสุดท๎าย คือสถานศึกษามีการจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล๎อมแหลํงเรียนรู๎ให๎เอื้อตํอการเรียน  

 1.3 ด๎านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข๎อ 
พบวํา อยูํในระดับมากท่ีสุด 7 ข๎อ ระดับมาก 1 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ  สถานศึกษามีการ
สํงเสริมให๎ครูได๎เข๎ารับการอบรมเกี่ยวกับสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา สถานศึกษามีการสํงเสริมให๎ครูจัดกระบวนการเรียนการสอน
อยํางมีคุณภาพ  และสถานศึกษามีการประเมินผลการพัฒนาการใช๎สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสํวนลําดับสุดท๎าย 
คือ  สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการใช๎สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของครู 

 1.4 ด๎านการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ โดยรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมาก
ที่สุดทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษามีการเผยแพรํการเรียนรู๎แกํครูสถานศึกษาอื่น 
บุคคล ครอบครัว องค๑กร หนํวยงานและสถาบันอื่น สถานศึกษามีการประสานความรํวมมือในการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎กับ
สถานศึกษาอื่น ๆ อยูํเสมอ  และสถานศึกษามีการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน สํวนลําดับสุดท๎าย คือ 
สถานศึกษามีการสํงเสริมสนับสนุนให๎ครูใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งในห๎องเรียนและนอกห๎องเรียน              

 1.5 ด๎านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 
พบวํา อยูํในระดับมากที่สุด 6 ข๎อ ระดับมาก 2 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษามีการ
เทียบโอนความรู๎ ทักษะ ประสบการณ๑ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานศึกษามีการจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการวัดผล
ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนเป็นป๓จจุบัน และสถานศึกษามีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดผลประเมินผลอยูํอยําง
สม่ําเสมอ  สํวนลําดับสุดท๎าย คือ สถานศึกษาจัดให๎มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู๎กับนักเรียนทุกชํวงช้ัน   

 1.6 ด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับ
มากที่สุด 3 ข๎อ ระดับมาก 4 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ สถานศึกษามีการกระบวนการเรียน
การสอนที่มีการวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎ สถานศึกษามีการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ของครูอยํางตํอเนื่อง 
และสถานศึกษามีการสํงเสริมให๎ครูได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง สํวนลําดับสุดท๎าย คือ สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยการทําวิจัย 

2. ผลการการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  ตามตัวแปร ระดับการศึกษาและประสบการณ๑การทํางาน ปรากฏผลวิเคราะห๑ตาม
สมมติฐานได๎ ดังนี้ 

2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ด๎านการพัฒนาแหลํงการเรียนรู๎ ด๎านการวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน และ ด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สํวนด๎าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และ ด๎านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาไมํแตกตํางกัน 
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2.2 ครูที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกัน ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุํมถาวรวัฒนา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 3  โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านนาวัง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 

The Satisfaction of Students’ Parents to administration of Bannawang  School Chonburi 
Primary Education Service Area Office  3 

 

นิภาวรรณ ศิริบูรณ์1 
Niphawan  Siriboon 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีตํอการบริหารงานโรงเรียน
บ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎ปกครองนักเรียน จํานวน 146 คน 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ มีคําความเที่ยงตรงตั้งแตํ 0.60 - 1.00 ซึ่งมีคําความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเทํากับ 0.90  วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําเร็จรูป  สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ ร๎อยละ 
คําเฉลี่ย และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกตํางโดยการทดสอบที (t – test แบบ Independent samples) และ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (F-test  แบบ  One way ANOVA) ผลการศึกษา พบวํา 
 1. ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านเรียงลําดับตามคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังน้ี ด๎านการบริหารงาน
ทั่วไป ด๎านการบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารงานวิชาการ และด๎านการบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพของผู๎ปกครองนักเรียนไมํแตกตํางกัน 
 

ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ ผู๎ปกครอง การบริหารงานโรงเรียน 
 

Abstract 
 The objective  of  this  study  were  to  study and to compare satisfaction of students ―parents to  
administration  of  Bannawang  School. The  study sample were  146  students‖  parents . The instrument of  
study was questionnaire with the IOC between .60 – 1.00 and reliability of .90. The statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, independent t-test, and one-way ANOWA. 
 The study results revealed that 1) the satisfaction of parents to school administration both as a 
whole and each aspect were at much level. When considered each aspect and organized from high to low 
included general management and budget management, respectively. 2) When compared level of satisfaction 
of parent as classified by gender, educational level and occupation no different. 
 

Keywords : satisfaction, parents, school administration 
  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
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บทน า 
 การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวํา ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหํงชาติ, 2542 : 13) โรงเรียนเป็นหนํวยงานทางการศึกษาท่ีสําคัญที่สุด โดยจัดการบริหารงานออกเป็น 4 ด๎าน คือ ด๎าน
วิชาการ ด๎านงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารทั่วไป (พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 
2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553) และการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนนั้น ต๎องเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองเข๎ามามี
สํวนรํวมในการจัดการเรียนการสอน เพราะระบบครอบครัวเป็นระบบทางสังคมที่มีความสําคัญตํอการบริหารงานของโรงเรียน 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และความคาดหวังที่มีตํอการจัดการศึกษาของบุตรหลาน ดังนั้น การเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองได๎แสดงความ
คาดหวังในด๎านตํางๆ จะเป็นข๎อมูลสําคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎ก๎าวหน๎า และสามารถตอบสนองตํอความหวังของ
ผู๎ปกครองได๎ (อมรรัตน๑  เอื้อนสุภา, 2552 : 3)  
 โรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 3 เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง ที่
จัดการศึกษาตั้งแตํระดับช้ันอนุบาลถึงช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มีการบริหารงานโรงเรียนโดยสํงเสริมการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง 
ชุมชน ภาคเอกชน และท๎องถิ่นในการจัดการศึกษา มีการดําเนินงานโดยแบํงงานการบริหารออกเป็น 4 ด๎าน คือ ด๎านการ
บริหารงานวิชาการ ด๎านการบริหารงานงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล  และด๎านการบริหารทั่วไป สภาพป๓ญหาของ
โรงเรียนคือ  ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได๎มีผู๎อํานวยการสถานศึกษาท่ีได๎รับแตํงตั้งให๎มาปฏิบัติหน๎าที่ ทําให๎การบริหารงานของ
โรงเรียนยังไมํเป็นระบบและตอํเนื่องเทําที่ควร และโรงเรียนมีครูบรรจใุหมํหลายคน และโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถ
ไมํตรงตามวิชาเอก อัตราครูตํอนักเรียนในบางช้ันเรียนมีสัดสํวนสูงมาก ซึ่งสํงผลกระทบตํอนักเรียนโดยตรง คือนักเรียนบาง
ระดับช้ันต๎องเปลี่ยนครูประจําช้ันบํอยครั้ง การเรียนในบางวิชาต๎องเปลี่ยนครูผู๎สอน ทําให๎การจัดการเรียนการสอนไมํตํอเนื่อง 
นักเรียนต๎องปรับตัวตลอดเวลา และผู๎ปกครองสํวนใหญํยังไมํเข๎าใจและไมํเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา จึงไมํให๎ความ
รํวมมือกับทางโรงเรียนในด๎านการพัฒนาผู๎เรียน  อีกทั้งผู๎ปกครองไมํคํอยเข๎ารํวมการประชุมประจําปี ทําให๎ไมํทราบขําวสารตํางๆ
ของโรงเรียน(โรงเรียนบ๎านนาวัง,2562) 
 จากป๓ญหาดังกลําวทําให๎ผู๎ศึกษาในฐานะที่เป็นบุคลากรของโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  มีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เพื่อจะได๎นําผลการศึกษาไปใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎บรรลุเปูาหมาย และเป็นไปตามความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพของผู๎ปกครองนักเรียน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง ได๎แก ํ
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับความพึงพอใจ 
 2. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการบริหาร 
 3. แนวคิดการบริหารงานโรงเรียน 
 4. สภาพท่ัวไปของโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ชลบุรี เขต 3 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากรที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 235 คน (แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ๎านนาวัง ปีการศึกษา 2562) โดยถือวํา
นักเรียนแตํละคนมีผู๎ปกครอง 1 ทําน 

2. กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  จํานวน 146 คน ได๎มาโดยวิธีการสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) ตามตารางกําหนด
ขนาดกลุํมตัวอยํางของ เครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie and Morgan ,1970 : 608) 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งน้ี  ผู๎ศึกษาใช๎เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม  แบํงออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่  1  แบบสอบถามข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม สอบถามเกี่ยวกับเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพของ
ผู๎ปกครองนักเรียน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating  Scale) 
ตามวิธีของลิเคอร๑ท (Likert) มี  5 ระดับ คือ 
  5  หมายถึง ความพึงพอใจอยูํในระดับมากทีส่ดุ 
  4  หมายถึง ความพึงพอใจอยูํในระดับมาก 
  3  หมายถึง ความพึงพอใจอยูํในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง ความพึงพอใจอยูํในระดับน๎อย 
  1  หมายถึง ความพึงพอใจอยูํในระดับน๎อยที่ส ุ
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสร๎างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  ใน  4  ด๎าน  คือ  ด๎านการบริหารงานวิชาการ  ด๎านการบริหารงาน
งบประมาณ  ด๎านการบริหารงานบุคคล  และด๎านการบริหารทั่วไป 
 2. ศึกษาวิธีสร๎างเครื่องมือแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร๑ท (Likert) และการสร๎าง
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open End)  จากตําราของ บุญชม ศรีสะอาด  (2545: 72)   
   3. ปรับปรุงแบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะของอาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑ แล๎วนําเสนอผู๎เช่ียวชาญ  จํานวน  3  ทําน 
เพื่อตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)  ของคําถามแตํละข๎อ  โดยหาคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อ
คําถามกับนิยามปฏิบัติการ  (IOC  :  Index  of  Consistency) พบวํา  มีคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC)  เทํากับ  0.61-1.00 
 4.  นําแบบสอบถามที่ผํานการพิจารณาของผู๎เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก๎ไขตามข๎อเสนอแนะ  แล๎วนําเสนออาจารย๑ที่ปรึกษา
สารนิพนธ๑พิจารณาเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง 
 5. นําแบบทดสอบไปทดลองใช๎  (Try -out )  กับประชากรที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง  ได๎แกํ ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนสุเหรํา
บ๎านไรํ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2  จํานวน 30 คน 
 6. นําแบบสอบถามแตํละข๎อมาวิเคราะห๑หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha  coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)  พบวํา  มีคําความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทํากับ 0.90 
 7. จัดพิมพ๑แบบสอบถามฉบับสมบูรณ๑  เพื่อนําไปเก็บรวบรวมข๎อมูลกับกลุํมตัวอยํางท่ีศึกษาตํอไป 
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 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู๎ศึกษานําหนังสือขอความอนุเคราะห๑ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการศึกษาเสนอตํอผู๎อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียน
บ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  พร๎อมทั้งแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลใน
การศึกษาด๎วยตนเอง 
 2. ผู๎ศึกษาติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด๎วยตนเอง  สํงแบบสอบถามจํานวน  146  ฉบับ  ได๎คืน  146  ฉบับ  คิด
เป็นร๎อยละ  100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  ผู๎ศึกษาได๎วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎คอมพิวเตอร๑  โปรแกรมสําเร็จรูป  โดยการทําการวิเคราะห๑ข๎อมูล
ตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1. วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไป จําแนกเป็นเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพของผู๎ปกครองนักเรียนของกลุํม
ตัวอยํางที่ตอบแบบสอบถาม โดยหาคําความถี่ (Frequency) และร๎อยละ (Percentage)  

2. วิเคราะห๑ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  โดยทั้งภาพรวม  รายด๎าน  และรายข๎อ  โดยหาคําเฉลี่ย (𝑥̅ )  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.)  แล๎วนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ๑คําเฉลี่ย  แล๎วแปลความหมาย  ดังนี้  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545 : 100) 
   4.51  -  5.00    หมายถึง ความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด 
   3.51  -  4.50     หมายถึง ความพึงพอใจอยูํในระดับมาก 
   2.51  -  3.50     หมายถึง ความพึงพอใจอยูํในระดับปานกลาง 
   1.51  -  2.50     หมายถึง ความพึงพอใจอยูํในระดับน๎อย 
   1.00  -  1.50     หมายถึง ความพึงพอใจอยูํในระดับน๎อยที่สุด 
 3. วิเคราะห๑เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ  และระดับการศึกษา โดยการทดสอบที  (t – test  แบบ  
Independent samples) 
 4. วิเคราะห๑เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  จําแนกตามอาชีพของผู๎ปกครองนักเรียน  โดยการวิเคราะห๑ความแปรปรวนทาง
เดียว (F-test  แบบ  One way ANOVA) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    

ผู๎ศึกษาใช๎สถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  ดังนี้ 
  1.  สถิติเชิงพรรณนา  ได๎แกํ 
   1.1  คําความถี่  (frequency)  
   1.2  คําร๎อยละ  (Percentage) 
   1.3  คําเฉลี่ย  (𝑥̅ ) 
   1.4  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  deviation : S.D.) 
  2.  สถิติเชิงอนุมาน 
   2.1  ใช๎  t – test  ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตําง  2  กลุํม 
   2.2  ใช๎  F – test  ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตําง  3  กลุํมขึ้นไป  เมื่อพบความแตกตํางหา
ความแตกตํางรายคูํด๎วยวิธีการของเชฟเฟุ (Scheffe  method) 
 
 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib0tuA8NrUAhWMOY8KHXa1CRQQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.curric.net%2Fstat%2Fscheffe.doc&usg=AFQjCNGEyuC5YxdEQ7lLOm684320V30sXg
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ผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยูํในระดับมาก ( X = 4.016 ) และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา การบริหารงานโรงเรียนบ๎านนา
วัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 สูงสุดในด๎านการบริหารงานทั่วไป อยูํในระดับมาก ( X = 4.063 ) 
และรองลงมาได๎แกํ ด๎านการบริหารงานบุคคล อยูํในระดับมาก ( X =  4.028 ) ด๎านการบริหารงานวิชาการ อยูํในระดับมาก  ( X = 
4.008 ) และการบริหารงานโรงเรียนต่ําสุดในด๎านการบริหารงานงบประมาณ อยูํในระดับมาก  ( X =  3.966 ) 
  1.1 ด๎านการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( X = 4.008 )เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ โดย
เรียงลําดับคําเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ํา 3 อันดับแรก คือ นักเรียนมีการพัฒนาในด๎านความรู๎  ด๎านคุณธรรม  จริยธรรม  ได๎อยําง
เหมาะสมกับวัย  อยูํในระดับมาก ( X = 4.089 )  รองลงมาคือ มีการจัดกิจกรรมที่สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตนเองได๎ตาม
ความสามารถของผู๎เรียน อยูํในระดับมาก ( X =  4.082) และมีการปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรให๎เหมาะสมกับวัยและความสนใจของ
นักเรียนอยํางตํอเนื่อง อยูํในระดับมาก ( X =  4.047 ) ตามลําดับ การบริหารงานวิชาการต่ําสุดคือ การใช๎ผลการวิจัยในช้ันเรียน
เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให๎เหมาะสม อยูํในระดับมาก  ( X =  3.938 ) 
  1.2 ด๎านการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( X = 3.966 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ โดย
เรียงลําดับคําเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ํา 3 อันดับแรก คือ ผู๎บริหารโรงเรียนมีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย๑  สุจริต  ทํางานอยํางโปรํงใส  
สามารถตรวจสอบได๎ อยูํในระดับมาก ( X = 4.021 ) รองลงมาคือ มีการจัดระบบการจัดซื้อจัดจ๎างอยํางเป็นระบบและมีขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจ๎างที่มีประสิทธิภาพ โปรํงใส อยูํในระดับมาก ( X = 4.020 )  และโรงเรียนมีการวิเคราะห๑และจัดทําแผนกลยุทธ๑
สถานศึกษาและกรอบประมาณรายจํายลํวงหน๎าประจําปี อยูํในระดับมาก ( X = 4.013 ) ตามลําดับ การบริหารงานงบประมาณ
ต่ําสุดคือ มีการจัดทําบัญชีสรุปรายรับ  รายจําย  เงินบริจาค  รายงานให๎ผู๎ปกครองทราบเป็นระยะ อยูํในระดับมาก ( X = 3.890 ) 
  1.3 ด๎านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( X = 4.028 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ โดย
เรียงลําดับคําเฉลี่ยสงูสุดไปหาต่าํ 3 อันดับแรก คือ ผู๎บริหารและครูมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเป็นครู  แตํงกายสุภาพเรียบร๎อย
เหมาะสม อยูํในระดับมาก ( X = 4.150 )  รองลงมาคือผู๎บริหารและครูมีมนุษยสัมพันธ๑อันดี ใช๎วาจาสุภาพอํอนโยนกับนักเรียน  
ผู๎ปกครอง  และบุคคลทั่วไป อยูํในระดับมาก ( X = 4.095 ) และโรงเรียนมีการนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ครูตามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณอยํางตํอเนื่อง อยูํในระดับมาก ( X = 4.056 ) ตามลําดับ และการบริหารงานบุคคลต่ําสุด
คือ ผู๎บริหารและครูให๎คําปรึกษาแกํนักเรียนและบุคคลอื่นตามโอกาสและความเหมาะสม อยูํในระดับมาก ( X =  3.931 
  1.4 ด๎านการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( X =4.063) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ                          
โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ํา 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนเชิญผู๎ปกครองมารํวมกิจกรรมตําง  ๆ  ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น  เชํน  
วันแมํ วันเด็ก เป็นต๎น อยูํในระดับมาก ( X = 4.205 )  รองลงมาคือผู๎ปกครองมีความภาคภูมิใจที่บุตรหลานได๎ศึกษาในโรงเรียนนี้ 
อยูํในระดับมาก ( X = 4.198 ) และโรงเรียนให๎บริการแกํชุมชน  เชํน  อนุญาตให๎ใช๎สถานที่ในการจัดกิจกรรมตํางๆ อยูํในระดับ
มาก ( X = 4.171 )  ตามลําดับ การบริหารงานท่ัวไปต่ําสุดคือ โรงเรียนจัดบริการแนะแนวทางการศึกษาแกํนักเรียนอยํางทั่วถึง อยูํ
ในระดับมาก ( X =  3.883 ) 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพของผู๎ปกครองนักเรียน 
     2.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกรองนักเรียนท่ีมีตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ  พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกรองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงาน
โรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
     2.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกรองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกรองนักเรียนตํอการบริหารงาน
โรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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     2.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกรองนักเรียนท่ีมีตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามอาชีพ พบวํา  ความพึงพอใจของผู๎ปกรองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงาน
โรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
โดยรวมอยูํในระดับมาก สูงสุดในด๎านการบริหารงานทั่วไป และรองลงมาได๎แกํ ด๎านการบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารงาน
วิชาการ และการบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ   
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกรองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน 
 อภิปรายผล 

1. ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคําเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ํา คือ ด๎านการบริหารงานทั่วไป ด๎าน
การบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารงานวิชาการ และด๎านการบริหารงานงบประมาณ ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะป๓จจุบัน
โรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได๎มีแผนการพัฒนาการจัดการทุกด๎าน มีการปรับ
แผนกลยุทธ๑ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติการโรงเรียนประจําทุกปี มีการ
กําหนดวิสัยทัศน๑และดําเนินการตามแผน จากนั้นมีการประเมินตนเอง มีการประกันคุณภาพการศึกษาและได๎รับการประเมินจาก
คณะกรรม การผู๎ทรงคุณวุฒิภายนอก โรงเรียนบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการ รํวมคิด รํวมพิจารณา ตัดสินใจในการ
ดําเนินการด๎านตํางๆ การบริหารงานที่เป็นระบบจะทําให๎ผู๎ปกครองที่มาติดตํอได๎รับความสะดวกรวดเร็ว  โรงเรียนได๎มีการแจ๎ง
ขําวสารถึงผู๎ปกครองอยํางสม่ําเสมอ ทําให๎ผู๎ปกครองได๎ทราบถึงการดําเนินการและกิจกรรมตําง  ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งการเปิด
โอกาสให๎ผู๎ปกครองนักเรียนมีสํวนรํวมในการให๎ข๎อเสนอแนะ เพื่อจะได๎นํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน ทําให๎ผู๎ปกครอง
นักเรียนมีความรู๎สึกที่ดีตํอโรงเรียน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นงลักษณ๑ กลมเกลี้ยง (2554 : 58) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบุรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน๑ศึกษาประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี พบวํา ความ
พึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนโดยรวมอยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ  เสาวภาคย๑ ปฐมพฤกษ๑วงษ๑ (2558 ) ได๎
ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานของโรงเรียนในอําเภอเขาสมิง  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตราด พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนโดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมากเชํนกัน และสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ คเชนพงษ๑  สุมาลย๑โรจน๑ (2550) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานของสถานศึกษาใน
อําเภอหนองมํวงไขํ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแพรํ เขต 1 พบวํา โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา๎น พบวํา  
  1.1 ด๎านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะสถานศึกษาได๎ได๎มีการปฏิรูปการ
เรียนการสอนและให๎ความสําคัญในด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น โดยให๎ชุมชนมี
สํวนรํวมในการจัดทําหลักสูตร และการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให๎มีความเหมาะสมกับวัยและความสนใจอยํางตํอเนื่อง โ ดย
มุํงเน๎นการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ สํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตนเองได๎ตามธรรมชาติและความสามารถของผู๎เรียน  เน๎น
กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศภายใน มีการวัดและประเมินผลการศึกษา มีการประกันคุณภาพการศึกษา 
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได๎ให๎
ความสําคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพคน ในมาตรา 6 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่
สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎
อยํางมีความสุข จึงถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญสุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพ 
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ดังนั้นสถานศึกษาจึงได๎แจ๎งให๎ผู๎ปกครองทราบถึงแนวนโยบายด๎านการจัดการเรียนการสอนโดยให๎ครูมุํงจัดก ารเรียนการสอนให๎
นักเรียนมีความรู๎ โดยจัดเนื้อหาตามหลกัสูตรการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับสภาพของชุมชนและสังคม เน๎นให๎ผู๎เรียนสามารถนํา
ความรู๎ไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎จริง พร๎อมท้ังรายงานผลการเรียนของผู๎เรียนให๎ผู๎ปกครองทราบอยํางสม่ําเสมอ เมื่อพิจารณาแล๎วมี
ความสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปริญดา หอมสวัสดิ์ (2555) ได๎ศึกษา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงาน
ของโรงเรียนศรีหฤทัย สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ด๎านบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โดยรวมอยูํในระดับมากทุกข๎อ และข๎อที่มี
คะแนนสูงสุด คือ การรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให๎ผู๎ปกครองทราบอยํางสม่ําเสมอและรวดเร็ว  มีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียนอยํางมีมาตรฐานเช่ือถือได๎  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรอยํางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับ วรายุทธ แก๎วประทุม (2556 : 92) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอ
การบริหารงานของโรงเรียนบ๎านหินแรํ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวําด๎านการบริหารงาน
วิชาการ โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากงานวิชาการถือเป็นหน๎าที่หลักของโรงเรียน ป๓จจุบันโรงเรียนมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการราชการและแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกด๎าน มีการกําหนดปรัชญาและเปูาหมายของการจัดการศึกษา
อยํางชัดเจน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหมํ ๆ สนับสนุนให๎นักเรียนได๎แสดงออกทางอารมณ๑ ความรู๎สึกที่เหมาะสมกับวัย 
สร๎างความรู๎สึกท่ีดีตํอตนเอง โรงเรียนได๎ให๎ความสําคัญตํอการสํงเสริมให๎ครูมีความรู๎ความสามารถในการสอนในแตํละกลุํมสาระ มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎อยํางมีความสุข และโรงเรียนมีความเอาใจใสํในด๎านการเรียนการสอนของครู 
  1.2 ด๎านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้ เนื่องจากสถานศึกษาได๎มีการบริหาร
งบประมาณในรูปแบบคณะกรรมการ โดยมีคณะครู ผู๎บริหาร ผู๎ปกครองนักเรียนและชุมชนมีสํวนรํวมในการวิเคราะห๑และจัดทํา
แผนกลยุทธ๑และกรอบงบประมาณรายจํายลํวงหน๎า การใช๎จํายเงินอยํางมีประสิทธิภาพ มีประโยชน๑ และคุ๎มคําตํอการจัดการเรียน
การสอน การจัดทําเอกสารหลักฐานทางการเงินตําง ๆ  ได๎อยํางถูกต๎อง ผู๎บริหารและเจ๎าหน๎าที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย๑ สุจริต 
ทํางานอยํางโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ มีคณะกรรมการควบคุมตรวจสอบการใช๎จํายงบประมาณเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ 
และรายงานผลการดําเนินงานใช๎งบประมาณให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องทราบ มีการติดตํอประสานงาน แจ๎งข๎อมูลขําวสารให๎แกํผู๎ปกครอง
นักเรียนและเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองนักเรียน มีสํวนรํวมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เชํน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา โดยจะมีการแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า ให๎ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการจัดทําแผนพัฒนาของโรงเรียน รวมถึงสถานศึกษาจัดให๎
มีการชํวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนด๎านอาหาร เสื้อผ๎า อุปกรณ๑การเรียน โดยจัดทําแผนเพื่อให๎สอดคล๎องกับงบประมาณที่ได๎รับ
จากต๎นสังกัด ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชลิดา ชัยปฏิวัติ (2556 : 65-66) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนโพธิสัมพันธ๑พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
โพธิสัมพันธ๑พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี ด๎านบริหารงานงบประมาณ โดยรวมอยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วรายุทธ 
แก๎วประทุม (2556 : 92-93) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีตํอการบริหารงานของโรงเรียนบ๎านหินแรํ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวํา ด๎านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนนํางบประมาณมาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอผู๎เรียนอยํางสูงสุด มีการบริการอาหารกลางวันพอเพียงตํอจํานวน
นักเรียน และโรงเรียนจัดหาทุนการศึกษาชํวยเหลือนักเรียนอยํางเหมาะสม นอกจากน้ียังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ชุติมา แพนกุด
เรือ (2556 : 50) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาลวัดลุํมมหาชัยชุมพล 
อําเภอเมืองจังหวัดระยอง พบวํา ด๎านการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เนื่องจากโรงเรียนเทศบาลวัดลุํม
มหาชัยชุมพล ได๎จัดโครงสร๎างบริหารงานและจัดบุคลากรปฏิบัติหน๎าที่อยํางชัดเจนและได๎นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ในงานธุรการ 
มีการจัดเก็บเอกสารที่เป็นระบบและมีระเบียบเป็นป๓จจุบัน อํานวยความสะดวกตํอผู๎มาติดตํอกับโรงเรียนให๎ได๎รับความสะดวก
รวดเร็ว โดยเฉพาะผู๎ที่มาติดตํอและมาใช๎บริการทางด๎านเอกสาร 
  1.3 ด๎านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู๎บริหารและครูมีความสัมพันธ๑อันดี
และเป็นกันเองกับผู๎ปกครอง สามารถดูแลให๎คําปรึกษาแกํนักเรียนที่เกิดป๓ญหาได๎อยํางทั่วถึง และครูมีความรู๎ความสามารถอยําง
หลากหลายในการสอน อีกทั้งโรงเรียนได๎มีการจัดกิจกรรมสํงเสริมจริยธรรม และคุณธรรมสําหรับครูและบุคลากร ครูทุกคนใน
โรงเรียนได๎ปฏิบัติตามจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู ครูจึงเป็นแบบอยํางที่ดีแกํนักเรียน ผู๎ปกครองนักเรียนจึงมีความพึงพอใจ 
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อีกทั้งมีการดูและเอาใจใสํและการกวดขันในด๎านการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วลัยลักษณ๑ ชมพูวิเศษ (2556 
: 74-75) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี พบวํา ด๎านบุคลากร
และธุรการ ความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนนานาชาติมูลตรีภักดี จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูํในระดับมาก 
และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อัญมณี แฝงบุญ (2556 : 92-93) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนเกาะแก๎วพิสดาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเกาะแก๎วพิสดาร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 ด๎านการบริหารงานบุคคล 
โดยรวมอยูํในระดับมากและข๎อท่ีแสดงให๎เห็นถึงความพึงพอใจอันดับหนึ่งคือ ครูให๎ความรํวมมือกับชุมชนและหนํวยงานอื่น ๆ 
สม่ําเสมอ ดังนั้นจึงทําให๎ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนสุเหรําบ๎านไรํ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ด๎านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูํในระดับมาก จึงสรุปได๎วํา การบริหารงานบุคลากร
เป็นงานท่ีเกี่ยวข๎องกับคน ซึ่งคนเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในหนํวยงานหรือสถานศึกษา และมีผลตํอการบริหารโรงเรียนให๎ไปสูํ
จุดมุํงหมายที่ตั้งไว๎เพราะครูคือคนที่ผู๎ปกครองฝากความหวังไว๎เพื่อดูแลบุตรหลานของตน นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วรา
ยุทธ แก๎วประทุม (2556 : 93) ได๎ศึกษา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงานของโรงเรียนบ๎านหินแรํ สํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวํา ด๎านการบริหารงานบุคลากร โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากครูตั้งใจสอนนักเรียนอยํางเต็มเวลาและเต็มความสามารถ ครูมีมนุษยสัมพันธ๑ที่ดีกับนักเรียนและบุคคลทั่วไปและครูมีจํานวน
พอเพียงตํอช้ันเรียน และโรงเรียนได๎คัดเลือกครูและบุคลากรในการสอนที่มีประสิทธิภาพผํานการสอบตามเกณฑ๑ที่กําหนด เป็นผู๎มีความรู๎ 
ความสามารถ ตามมาตรฐานครู และจรรยาบรรณความเป็นครู ตามที่คุรุสภาได๎กําหนดไว ๎และเป็นผู๎มีที่มีใบประกอบวิชาชีพครู 
  1.4 ด๎านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารทั่วไปเป็นงานที่มีสํวน
เกี่ยวข๎องกับงานทุกด๎านและเป็นป๓จจัยสนับสนุน สํงเสริมให๎สถานศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยการบริหารแบบมี
สํวนรํวม และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให๎มีประสิทธิภาพ ผู๎บริหารและครูสํวนใหญํมีความรักและ
เคารพคนในท๎องถิ่น และสถานศึกษาสร๎างความสัมพันธ๑อันดีระหวํางผู๎ปกครองและชุมชน สร๎างบรรยากาศที่ผู๎ปกครองนักเรียนรู๎สึก
เป็นกันเอง ทําให๎เกิดความประทับใจและยินดีที่จะให๎ความรํวมมือสนับสนุนกับโรงเรียน ทําให๎ผู๎ปกครองและชุมชนได๎เข๎ามามีสํวน
รํวมกิจกรรมของสถานศึกษาอยูํเป็นประจํา ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ผุสดี แสงหลํอ (2555 : 64-65) ได๎ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู๎ปกครองตํอการบริหารงานของโรงเรียนสวนปุาอุปถัมภ๑ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
พบวํา ด๎านการบริหารงานท่ัวไปโดยรวมอยูํในระดับมาก ข๎อท่ีแสดงถึงความพึงพอใจ 1 ใน 3 อันดับแรก คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให๎
ผู๎ปกครองมีสํวนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรยีน มีการแจ๎งขําวความเคลื่อนไหวตําง ๆ ให๎ผู๎ปกครองทราบ และสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ นงลักษณ๑ กลมเกลี้ยง (2554 : 63-64) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัด
บูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน๑ศึกษา ประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน๑ศึกษาประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี ในการบริหารทั่วไป โดยรวมอยูํในระดับมาก จึงสรุป
ได๎วํา การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่มีหลายกิจกรรมที่ต๎องรับผิดชอบ และงานแตํละด๎านมีความสําคัญเทํากันทั้งหมดเป็นงานที่
เกี่ยวข๎องกับผู๎ปกครองทั้งทางตรงและทางอ๎อม ไมํสามารถกําหนดได๎วําสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ต๎องทํากํอน นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ วรายุทธ แก๎วประทุม (2556 : 93-94) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงานของ
โรงเรียนบ๎านหินแรํ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวํา ด๎านการบริหารงานท่ัวไป โดยรวมและราย
ด๎านอยูํในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนให๎เกิดประโยชน๑ตํอการเรียนของนักเรียน มี
ความปลอดภัยของนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรํวมคิดรํวมทํารํวมประเมินแผนปฏิบัติ
ราชการ และทางโรงเรียนได๎ให๎ความสําคัญกับการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎  ตํอพัฒนาการของเด็ก มีการจัด
สภาพแวดล๎อมท่ีรํมรื่น และมีแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนที่หลากหลาย 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกรองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3  จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอยํางเพียงพอ เปิดโอกาส
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ให๎ผู๎ปกครอง ชุมชน ตลอดจนภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นชาวบ๎านได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา  ทั้งทางโรงเรียนได๎จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับนักเรียนและงานวิชาการอยูํเสมอ โดยมีการเชิญผู๎ปกครองนักเรียนและประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วย จึงทําให๎ครูและ
ผู๎ปกครองมีโอกาสได๎พบกันอยูํเสมอ การที่โรงเรียนเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม มีการจัดการศึกษาทุกช้ันเรียน
อยํางเต็มประสิทธิภาพ จึงสํงผลให๎ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีเพศตํางกันมีความพึงพอใจในการบริหารงานของโรงเรียนไมํแตกตํางกัน ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ มารีมารถ กาดู ( 2555 : บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนวัดบางพูน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวํา ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีเพศ
แตกตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดบางพูน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สหภัส อักษรถึง ( 2556 : บทยัดยํอ ) ได๎ศึกษา
ความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนมิวสิค ทาวน๑ ไทยแลนด๑ พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมิวสิคทาวน๑ ไทยแลนด๑ ที่มีเพศตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนไมํแตกตํางกัน 
นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธารทิพย๑ ราชเพ็ชร ( 2555 : บทคัดยํอ ) พบวํา ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีเพศตํางกัน มีความพึง
พอใจตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดสวํางอารมณ๑ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งภาพรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกรองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติได๎มีนโยบายให๎โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ โรงเรียนต๎อง
จัดการศึกษาที่หลากหลายตอบสนองความต๎องการของผู๎เรียน ทําให๎ผู๎ปกครองทุกคนได๎ติดตามขําวคราวความเคลือ่นไหว ในการจัด
การศึกษาของชาติจึงมีความคาดหวังตํอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวําสามารถจัดการเรียนการสอนได๎ตอบสนอง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติได๎อยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งทางโรงเรียนได๎จัดกิจกรรมเกี่ยวกับนักเรียนและงานวิชาการอยูํ
เสมอ โดยมีการเชิญผู๎ปกครองนักเรียนและประชาชนเข๎ารํวมกิจกรรมด๎วย จึงทําให๎ครูและผู๎ปกครองมีโอกาสได๎พบกันอยูํเสมอ การ
ที่โรงเรียนเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองทุกคนเข๎ารํวมกิจกรรม จึงทําให๎ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความพึงพอใจในการ
บริหารงานของโรงเรียนไมํแตกตํางกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ เกียรติศักดิ์  นาคสนิท ( 2558 : บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษาความพึง
พอใจของผู๎ปกครองตํอการบริหารงานของโรงเรียนยอแซฟพิจิตร พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงาน
ของโรงเรียนยอแซฟพิจิตร จําแนกตามวุฒิการศึกษาพบวํา ไมํแตกตํางกัน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ มารีมารถ กาดู ( 2555 : 
บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดบางพูน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวํา ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดบางพูนสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและรายด๎านไมํ
แตกตํางกัน นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ อินทรสิทธิ์ ( 2556 : บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอความพึงพอใจ
ของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลคาตากล๎า จังหวัดสกลนคร สังกัดกรมสํงเสริมการปกครอง
ท๎องถิ่น พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีผลตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลคําตากล๎า จังหวัดสกลนคร 
สังกัดกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ระดับการศึกษาท่ีแตกตํางกัน มีความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีผลตํอการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนเทศบาลคาตากล๎า จังหวัดสกลนคร สังกัดกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น โดยรวมและรายด๎าน ไมํแตกตํางกัน 
 4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกรองนักเรียนตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านนาวัง สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะผู๎ปกครองทุกอาชีพตํางก็คาดหวังให๎บุตรหลานของตนมีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้น  โดยทางโรงเรียนได๎จัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดหาและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา จัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้ออํานวยตํอการเรียนรู๎ 
สะอาดและรํมรื่นสวยงาม พัฒนาและสํงเสริมให๎มีแหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษา ตลอดจนภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น วิทยากร
ภายนอก รวมทั้งเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครอง ชุมชน ได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา จนทําให๎นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสม 
ทําให๎ผู๎ปกครองทุกคนมีความพึงพอใจในพัฒนาการของบุตรหลานของตน นอกจากนี้ยังมีการประชุมผู๎ปกครองทุกปีการศึกษา มี
การเชิญผู๎ปกครองในอาชีพตําง ๆ มารํวมกิจกรรมตําง ๆ ในโรงเรียน รวมทั้งการมาให๎ความรู๎แกํนักเรียนในบางโอกาส  สอดคล๎อง
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กับงานวิจัยของ มารีมารถ กาดู ( 2555 : บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนวัดบางพูน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวํา ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพ
แตกตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดบางพูนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธาน ีเขต 1 โดยรวมไมํแตกตํางกัน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วันเพ็ญ อินทรสิทธิ์ ( 2556 : บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษาความพึง
พอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลคําตากล๎า จังหวัดสกลนคร สังกัดกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่น โดยภาพรวม จําแนกตามอาชีพ พบวํา กลุํมอาชีพที่แตกตํางกัน มีความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีผลตํอ
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลคําตากล๎า จังหวัดสกลนคร สังกัดกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ไมํแตกตํางกัน 
นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สหภัส อักษรถึง ( 2556 : บทยัดยํอ ) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนมิวสิคทาวน๑ ไทยแลนด๑ พบวํา ผู๎ปกครองของโรงเรียนมิวสิคทาวน๑ ไทยแลนด๑ ที่มีอาชีพตํางกัน มีระดับความ
พึงพอใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมิวสิคทาวน๑ไทยแลนด๑ ไมํแตกตํางกัน 
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การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญ่   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

Implementation of Student Support System in Sahavittaya Waeng Yai School under the 
Jurisdiction of Secondary Educational Service Areas Office 25 

 

        รัชนีย์  โกฎกลางดอน1 
Ratchanee  Kotklangdon 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และเพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จําแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ๑การทํางาน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ครูในโรงเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได๎มาจากการกําหนดขนาดกลุมํตวัอยํางตามตารางกําหนดขนาดกลุมํตัวอยํางของ 
โคเฮนและคณะ (Cohen  and  others 2011 : 147) ณ  ระดับความเช่ือมั่น  95%  ได๎กลุํมตัวอยําง  จํานวน  108  คน เครื่องมือ
ที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ มีคําดัชนีความสอดคล๎องอยูํระหวําง 0.80 – 
1.00 มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ 0.87 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-
test for Independent Samples) และ คํา F – test ผลการวิจัยพบวํา 
 1. การดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา อยูํในระดับมาก 3 ด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจาก
มากไปน๎อย คือ  ด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ด๎านการคัดกรองนักเรียน ด๎านการสํงเสริมพัฒนานักเรียน  สํวนอีก 2 ด๎าน 
อยูํในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย คือ ด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหานักเรียน   ด๎านการสํงตํอ
นักเรียน ตามลําดับ 
 2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ๑การทํางาน ปรากฏผลดังนี้ 
 2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยา
เขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรีมีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานระบบชํวยเหลือนักเรียน มีคําเฉลี่ยสูงกวํา
ครูที่มีระดับศึกษาปริญญาตรี  
      2.2 ครูที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน
สหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน  
 

ค าส าคัญ : การดําเนินการ, ระบบสนับสนุนนักศึกษา 
 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 721 
 

Abstract 
The objectives of this research were to 1) study Implementation of student support system in 

Sahavittaya Waeng Yai School under the jurisdiction of Secondary Educational Service Areas Office 25.  2) 
compare Implementation of student support system in Sahavittaya Waeng Yai School under the Jurisdiction 
of Secondary Educational Service Areas Office 25 as classified by educational level and work experience. The 
sampling used in this study were 108 teachers in Sahavittaya Waeng Yai school under the Jurisdiction of 
Secondary Educational Service Areas Office 25 by stratified random sampling. The tool used for data 
collection was 5 rating scales questionnaires with consistency index between 0.80 - 1.00 that the researcher 
was created by own and the reliability was .85. Statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation (t-test for statistics. Independent Samples) and F-test values. The research results revealed 
that: 

1. Implementation of student support system in Sahavittaya Waeng Yai School under the Jurisdiction 
of Secondary Educational Service Areas Office 25 was at high level. When considered each aspect in the top 3 
found that the high level were knowing each student individually aspect respectively, development of 
students  and 2 other aspect were at a medium level, the prevention, helping and correction aspect and 
transferring student aspect. 

2. The comparison results of Implementation of student support system in Sahavittaya Waeng Yai 
School under the Jurisdiction of Secondary Educational Service Areas Office 25 as classified by education 
level and work experience. 

     2.1 Teachers with different educational levels There were opinions on the Implementation of 
Student Support System in Sahavittaya Waeng Yai School under the Jurisdiction of Secondary Educational 
Service Areas Office 25. The overall and in each aspect were statistically significant different at the .05 level, 
with teachers higher education level had the opinions towards Implementation of Student Support System 
had a higher average than teachers with a bachelor's degree. 

    2.2 Teachers with different work experience there were an opinion on the Implementation of 
Student Support System in Sahavittaya Waeng Yai School under the Jurisdiction of Secondary Educational 
Service Areas Office 25, overall and each aspect were not different. 

 
Keyword : implementation, student support system 
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บทน า 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในฐานะที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎แกํเด็กและเยาวชน 

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได๎เล็งเห็นวําภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นแกํเด็กและเยาวชนอยํางมากมาย เชํน การทะเลาะวิวาท  การหนี
เรียน ยาเสพติด  การหยําร๎างของบิดามารดา  สํงผลตํอการพัฒนาประเทศในอนาคต  จึงมีนโยบายสําคัญที่จะต๎องรํวมมือกับทุก
ฝุายแก๎ไขป๓ญหานี้ คือนําระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ทั้ง 5 ด๎าน คือ ด๎านการรู๎จักนักเรียนรายบุคคล  ด๎านการคัดกรองนักเรียน  
ด๎านการสํงเสริมพัฒนานักเรียน  ด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหานักเรียน และด๎านการสํงตํอนักเรียน มาดําเนินการอยํางจริงจัง   
เพราะเป็นระบบที่ชํวยปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นได๎ รวมทั้งยังชํวยเสริมสร๎างคุณภาพที่ดี ให๎แกํเด็กและเยาวชนทั้งด๎าน
รํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นสุข (อภิชาต เศรณี วิจัยกิจการม 2547 : 19) การ
ดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเอกชน อําเภอปกเกร็ด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 2 พบวํา ครูระดับประถมศึกษาโรงเรียนเอกชนที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลื อนักเรียน
โรงเรียนเอกชนโดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ศริญญา  ช่ืนจิตต๑, 2557 : บทคัดยํอ) ได๎ทํา
การวิจัยเรื่องศึกษาสภาพการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนตะเคียนราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 จําแนกตามประสบการณ๑การทํางานพบวํา มีความคิดเห็นแตกตํางกัน (รัชนก สิงห๑คํา , 2556 : 
บทคัดยํอ) จากภาวะวิกฤตและป๓จจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นในสังคม สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีนโยบายให๎
สถานศึกษาทุกแหํงจัดให๎มีระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนและกําหนดมาตรการสนับสนุนสํงเสริมพัฒนาปูองกันแก๎ไขป๓ญหาและ
การคุ๎มครองสิทธิเด็ก โดยการมีสํวนรํวมของบุคลากรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2547 : 2)  

การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีเปูาหมายสูงสุดในการพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มศักยภาพให๎เป็นคนดี  มีป๓ญญาและมีความสุข 
ซึ่งระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนมีความสําคัญอยํางยิ่งในการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนที่เป็นคนดีอยูํแล๎วดียิ่งขึ้น  ปูองกันไมํให๎คนที่ยืนไมํ
มั่นคงต๎องล๎มลงโดยไมํมีคนเอาใจใสํ รวมทั้งยังแก๎ไขป๓ญหาให๎แกํผู๎เรียนท่ีพลาดพลั้งเป็นการลดชํองวํางระหวํางครูกับนักเรียนและยัง
เอื้อให๎มีการสร๎างสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางบ๎านกับโรงเรียนโดยมีสิ่งที่มีคุณคําที่ต๎องรํวมกันป๓้นแตํงคือคุณภาพผู๎เรี ยน โรงเรียนที่ได๎
ดําเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพจะทําให๎ผู๎เรียนทุกคนมีความสําคัญเทําเทียมกัน  และได๎รับ
โอกาสในการพัฒนาท้ังด๎านวิชาการและความสามารถอ่ืน ๆ ตามศักยภาพของตน 

จากเหตุผลและความสําคัญดังกลําวข๎างต๎น ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ทั้งนี้ผลที่ได๎อาจมาประยุกต๑ใช๎ให๎นักเรียน
เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ เป็นคนดี มีป๓ญญา มีความสุข และรักประเทศชาติ มุํงทําประโยชน๑และสร๎างสิ่งที่ดีงามควบคูํไปกับการมี
คุณธรรม โดยที่ผู๎บริหารโรงเรียน คณะครู ต๎องรํวมมือกันดําเนินการแก๎ไขป๓ญหาของนักเรียนและมีความเข๎าใจในการดําเนินงาน
การดูแลชํวยเหลือนักเรียน ซึ่งจะนําไปสูํการปรับปรุงการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให๎มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

2. เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ๑การทํางาน 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขต
แวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 แตกตํางกัน 
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2. ครูที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกัน มีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสห
วิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 แตกตํางกัน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 กรมวิชาการ (2544 : 5) ได๎ให๎ความหมายวําระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน คือกระบวนการที่จะทําให๎ผู๎เรียนได๎รู๎จักและ
เข๎าใจตนเอง มีแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงตนเอง รวมทั้งให๎ครูได๎รู๎จักผู๎เรียนมากขึ้น สามารถสํงเสริมและปูองกันป๓ญหาของ
ผู๎เรียนมากขึ้น สามารถสํงเสริมและปูองกันป๓ญหาของผู๎เรียน ไมํวําจะเป็นกลุํมปกติและกลุํมพิเศษ 
 กรมสามัญศึกษา (2544 : 5) ได๎ให๎ความหมายระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนไว๎ดังนี้ คือ จัดเป็นกระบวนการดําเนินงาน
ดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางมีขั้นตอนเป็นระบบ พร๎อมด๎วยวิธีการและเครื่องมือ มีระบบการทํางานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็น
บุคลากรหลักในการดําเนินงานดังกลําว และมีการประสานความรํวมมืออยํางใกล๎ชิดกับครูที่เกี่ยวข๎อง หรือบุคคลภายนอกรวมทั้ง
การสนับสนุนสํงเสริมจากโรงเรียน การดูแลชํวยเหลือ รวมหมายถึง การสํงเสริม การปูองกันและการแก๎ไขป๓ญหา โดยมีวิธีการและ
เครื่องมือสําหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎ในการดําเนินงานพัฒนานักเรียนให๎มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค๑ และมีชีวิตที่ปราศจากสารเสพติดทุกชนิด 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2544 : 44) ได๎ให๎ความหมายของระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน วําเป็น
กระบวนการให๎ความชํวยเหลือนักเรียน ให๎ดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุขตามอัตภาพของตน เพื่อให๎นักเรียนสามารถ
ปรับตัวได๎ดี นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค๑มากขึ้น นักเรียนรู๎จักยอมรับและเข๎าใจผู๎อื่นมากขึ้น และ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 สมศักดิ์  วรรณศิริ (2550 : 16 ) กลําววํา  ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนหมายถึง การดําเนินงานดูแลชํวยเหลือนักเรียน
อยํางมีระบบขั้นตอน มีวิธีการและเครื่องมือ ท่ีมาตรฐาน คุณภาพและมีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได๎ โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข๎องมี
สํวนรํวม ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมุํงหวังเพื่อให๎นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ มีทักษะการดํารงชีวิตและรอด
พ๎นจากวิกฤตทั้งปวง 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 : 12 - 13)  ให๎ความหมายวํา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน เป็น
กระบวนการดําเนินงานดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางเป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยการ
มีสํวนรํวมของบุคลากรทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องทั้งในและนอกสถานศึกษา อันได๎แกํคณะกรรมการสถานศึกษา ผู๎ปกครอง ชุมชน 
ผู๎บริหารและครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได๎ การดูแล
ชํวยเหลือนักเรียน คือ การสํงเสริมการพัฒนา การปูองกันและการแก๎ไขป๓ญหาให๎แกํนักเรียน เพื่อให๎นักเรียน มีคุณลั กษณะที่พึง
ประสงค๑ มีภูมิคุ๎มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดํารงชีวิตและรอดพ๎นจากสภาวะวิกฤตการณ๑ตํางๆได๎อยํางปลอดภัย 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2554 :16-18) กลําววําระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการดําเนินงาน
อยํางมีขั้นตอน พร๎อมด๎วยวิธีการและเครื่องมือการทา งานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงานดังกลําว 
และมีการประสานควารวํมมืออยํางใกล๎ชิดกับครูที่เกี่ยวข๎องหรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน สํงเสริมจากโรงเรียน และการ
ดูแลชํวยเหลือนักเรียนหมายถึงการสํงเสริม การปูองกัน และการแก๎ไขป๓ญหา ด๎วยวิธีการและเครื่องมือสําหรับครูที่ปรึกษา 
ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎ในการดาเนินงานพัฒนานักเรียนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑และปลอดภัยจากสารเสพติด 
 สรุปได๎วํา ระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานดูแลชํวยเหลือนักเรียนอยํางมีระบบ
ขั้นตอน มีวิธีการ มีเครื่องมือที่มาตรฐานและคุณภาพและมีหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได๎โดยการมีสวนรํวมของบุคลากรทุก
ฝุายที่เกี่ยวข๎องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา โดยมุํงหวังให๎นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑มีทักษะการดํารงชีวิตและรอดพ๎น
จากสภาวะวิกฤตตํางๆ 
           สถานศึกษา เป็นสถาบันที่ประกอบด๎วยบุคคลตํางๆที่จะทําให๎การดําเนินงานตามระบบการดูแลชํวยเหลือนักเรียนประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งประกอบด๎วย ผู๎บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรอื่นๆ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552 : 13-25) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ซึ่งผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร ได๎แกํ ครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จํานวน 
108  คน   

กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ครูในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดย
กําหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางจากตารางของเครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie & Morgan;1970,: 607-610; อ๎างถึงใน พะยอม วงศ๑
สารศรีและคนอื่นๆ ,2549:170)  ใช๎การสุํมตัวอยําง และสุํมอยํางงําย  จํานวน 86 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความคิดผู๎บริหาร ครู เกี่ยวกับการดําเนินงานระบบการดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 แบํงออกเป็น  2  ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํสถานภาพป๓จจัยสํวนบุคคล เป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  
 ตอนที่ 2  สอบถามเกี่ยวกับระดับการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นคําถามลักษณะแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา (Rating  Scale) ตาม
แบบของ ไลเคิร๑ท ( Likert ) โดยกําหนดคําน้ําหนักของคะแนนเป็น  5  ระดับ   
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมลูในการวิจัย ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู๎วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา ถึงผู๎อํานวยการโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สัง กัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อขอความอนุเคราะห๑ในการเก็บข๎อมูลจากครูในสถานศึกษา เพื่อใช๎เป็นกลุํม
ตัวอยํางในการตอบแบบสอบถาม 
 2.  ผู๎วิจัยจัดสํงแบบสอบถามถึงกลุํมตัวอยําง จํานวน 86 ฉบับ ถึงครู โดยการไปหาที่สถานศึกษา และขอความอนุเคราะห๑
ผู๎บริหารสถานศึกษาในการแจกแบบสอบถามให๎ครู ท่ีเป็นกลุํมตัวอยํางในสถานศึกษาเป็นผู๎ตอบแบบสอบถาม เสร็จแล๎วให๎ใสํซองที่
เตรียมไว๎ปิดผนึกให๎เรียบร๎อย และเก็บรวบรวมไว๎ท่ีผู๎บริหารสถานศึกษา 
 3.  หลังจากสํงแบบสอบถามแล๎ว  ผู๎วิจัยจะไปรับแบบสอบถามจากผู๎บริหารสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตแวง
ใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
 4.  ได๎รับแบบสอบถามคืน พบวําแบบสอบถามมีความสมบูรณ๑ทั้ง 108 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 108 
  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎วิจัยดําเนินการตรวจสอบความถกูต๎องสมบูรณ๑ของการตอบแบบสอบถามและดําเนินการวิเคราะห๑ขอ๎มูลดังนี้ 
 1.  แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ทําการวิเคราะห๑โดย
การแยกข๎อมูลตามสถานภาพ โดยหาคําร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 2.  แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยวิธีหาคําเฉลี่ยเลขคณติ  (Arithmetic  Mean) และหาคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  
เป็นรายด๎านและรายข๎อ เพื่อต๎องการทราบระดับการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนตามความคิดของครู 5 ระดับ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจยัได๎ใช๎สถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมลูตํางๆ ดังน้ี 
 1.  สถิติที่ใช๎ในการตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือ 
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    1.1  ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content  Validity) ของแบบสอบถาม  โดยการหาคําดัชนีของความสอดคล๎อง ( 
Index  of  item  -  objective  Congruence : IOC ) 
    1.2  ความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการหาคําสมัประสิทธ์ิแอลฟา  ( -  Coefficient) ตามวิธีการของครอนบัค 
(Cronbach‖s alpha coefficient) 
 2.  สถิติพื้นฐาน 
     2.1  ร๎อยละ (Percentage) 
     2.2  คําเฉลี่ยเลขคณติ (Mean) 
     2.3  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 
 3.  สถิติที่ใช๎ทดสอบสมมติฐาน 
  3.1 สถิติทดสอบคําที (t – test for independent samples) 
  3.2 การวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA)  
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห๑ระดับการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  ประกอบด๎วยด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ด๎านการคัดกรองนักเรียน ด๎านการสํงเสริม
พัฒนานักเรียน ด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหานักเรียน ด๎านการสํงตํอนักเรียน ผลการวิเคราะห๑ปรากฏดังตารางที่  1 
ตารางที่ 1 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัการดาํเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรยีนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบคุคล 3.69 0.84 มาก 1 
2. ด๎านการคัดกรองนักเรียน 3.55 1.14 มาก 2 
3. ด๎านการสํงเสรมิพัฒนานักเรียน 3.55 0.83 มาก 3 
4. ด๎านการปูองกันและแกไ๎ขป๓ญหานักเรียน   3.47 0.85 ปานกลาง 4 
5. ด๎านการสํงตํอนักเรียน 3.47 0.83 ปานกลาง 5 

โดยรวม 3.54 0.83 มาก  
 

 จากตารางที่ 1 พบวํา การดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  โดยรวมอยูํในระดับมาก ( X  = 3.54; S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา อยูํใน
ระดับมาก 3 ด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย คือ  ด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ( X  = 3.69; S.D. = 0.84  ด๎าน
การคัดกรองนักเรียน ( X  = 3.55; S.D. = 1.14 ) ด๎านการสํงเสริมพัฒนานักเรียน  ( X  = 3.55; S.D. = 0.83) สํวนอีก 2 ด๎าน อยูํ
ในระดับปานกลาง คือ ด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหานักเรียน  ( X  = 3.47; S.D. =0 .85)  และด๎านการสํงตํอนักเรียน ( X  = 
3.47; S.D. =0 .83) ตามลําดับ              
 
    การทดสอบสมมติฐานการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เปรียบเทียบตามระดับการศึกษา และประสบการณ๑การทํางานผลการวิเคราะห๑ดังตารางที่ 2 
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ตารางที ่2   ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จําแนกตามระดับการศึกษา 

การด าเนินงานระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับการศึกษา 
t p ปริญญาตร ี สูงกว่าปรญิญาตร ี

X  S.D X  S.D 
1. ด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบคุคล 3.50 0.85 4.27 0.46 5.93* 0.000 
2. ด๎านการคัดกรองนักเรียน 3.37 1.22 4.08 0.54 2.93* 0.004 
3. ด๎านการสํงเสรมิพัฒนานักเรียน 3.36 0.83 4.11 0.52 5.55* 0.000 
4. ด๎านการปูองกันและแกไ๎ขป๓ญหานักเรียน 3.26 0.82 4.09 0.59 5.69* 0.000 
5. ด๎านการสํงตํอนักเรียน 3.29 0.82 4.01 0.59  4.95* 0.000 

รวม 3.36 0.83 4.11 0.48 5.78 0.00 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 2 พบวํา ครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนใน
โรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรีมีความคิดเห็นมากกวําครูที่มีระดับศึกษาปริญญาตรี  
 
ตารางที ่3   ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  จําแนกตามประสบการณ๑การทํางาน 
 แหล่งความ-แปรปรวน SS df MS F P 
1.ด๎านการรูจ๎ักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

ระหวํางกลุมํ 3.548 2 1.774 2.804 .06 
ภายในกลุํม 100.608 83 .633   

รวม 104.156 85    
2.ด๎านการคัดกรองนักเรียน ระหวํางกลุมํ 3.328 2 1.664 2.851 .06 

ภายในกลุํม 92.784 83 .584   
รวม 96.112 85    

3.ด๎านการสํงเสรมิพัฒนา
นักเรียน 

ระหวํางกลุมํ 3.177 2 1.588 2.565 .08 
ภายในกลุํม 98.467 83 .619   

รวม 101.644 85    

4.ด๎านการปูองกันและแกไ๎ข
ป๓ญหานักเรียน 

ระหวํางกลุมํ .417 2 .209 .444 .64 
ภายในกลุํม 74.715 83 .470   

รวม 75.132 85    
5.ด๎านการสํงตํอนักเรียน ระหวํางกลุมํ .317 2 .159 .509 .60 

ภายในกลุํม 49.533 83 .312   
รวม 49.850 85    

รวม ระหว่างกลุ่ม .326 2 .163 .573 .56 
ภายในกลุ่ม 45.269 83 .285   

รวม 45.596 85    
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 3 พบวํา ครูที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสหวิทยาเขต
แวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 และเพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จําแนกตามระดับการศึกษาและ
ประสบการณ๑การทํางาน ใน 5 ด๎าน ประกอบด๎วย ด๎านการรู๎จักนักเรียนรายบุคคล ด๎านการคัดกรองนักเรียน ด๎านการสํงเสริม
พัฒนานักเรียน ด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหานักเรียน ด๎านการสํงตํอนักเรียน  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ครูใน
โรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ได๎มาจากการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยําง
ตามตารางกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของ โคเฮนและคณะ (Cohen  and  others 2011 : 147) ณ  ระดับความเช่ือมั่น  95%  ได๎
กลุํมตัวอยําง  จํานวน  108  คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ มี
คําดัชนีความสอดคล๎องอยูํระหวําง 0.80 – 1.00 มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ 0.97สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ ร๎อยละ 
คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test for Independent Samples)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปรากฏผลดังนี้   
 1. การดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา อยูํในระดับมาก 3 ด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจาก
มากไปน๎อย คือ  ด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ด๎านการคัดกรองนักเรียน ด๎านการสํงเสริมพัฒนานักเรียน สํวนอีก 2 ด๎าน 
อยูํในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย คือ ด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหานักเรียน ด๎านการสํงตํอนักเรียน 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปรากฏผลดังนี้ 
  1.1 ด๎านการรู๎จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับ
มาก 6 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ โรงเรียนมีการมอบหมายหน๎าที่ความรับผิดชอบดูแลนักเรียนเป็น
รายบุคคลที่ชัดเจน มีการจัดทําระเบียนสะสมของนักเรียนครบทุกคนและบันทึกข๎อมูลครบทุกด๎านเป็นป๓จจุบัน มีการออกเยี่ยมบ๎าน
ครบทุกคนทุกภาคเรียนและทําการบันทึก  มีการนําแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)มาใช๎กับนักเรียนทุกคนมีการสัมภาษณ๑ การ
สังเกต นักเรียนเป็นรายบุคคลและบันทึกไว๎เป็นหลักฐาน มีความรํวมมือของผู๎ปกครองนักเรียนในการให๎ข๎อมูลกับโรงเรียน สํวนอีก 
3 ข๎อ อยูํในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปน๎อยดังนี้  มีการวิเคราะห๑ข๎อมูลของนักเรียน สรุปผลและจัดเก็บอยํางเป็น
ระบบ มีการนําข๎อมูลนักเรียนรายบุคคลไปใช๎สํงเสริม พัฒนาและชํวยเหลือนักเรียน มีความถูกต๎องของข๎อมูลที่ได๎รับจากนักเรียน  

 1.2 ด๎านการคัดกรองนักเรียน โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากจํานวน 
4 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อยตามลําดับ ดังนี้ มีการนําผลการคัดกรองนักเรียนมาวิเคราะห๑และดําเนินการ
สํงเสริม/แก๎ป๓ญหาตามกรณี มีการคัดกรองนักเรียนเป็น 3 กลุํม คือกลุํมปกติ กลุํมเสี่ยง กลุํมมีป๓ญหา มีการประชุมเพื่อกําหนด
เกณฑ๑การคัดกรองในการจัดกลุํมนักเรียนได๎อยํางชัดเจน นักเรียนทุกคนได๎รับการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากการรู๎จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล เพื่อการคัดกรองสํวนอีก 3 ข๎อ อยูํในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปน๎อยดังนี้ คือ มีการเก็บผลการคัดกรอง
ตามแบบบันทึกไว๎เป็นความลับ มีการแจ๎งผลการคัดกรองนักเรียนให๎ผู๎ปกครองทราบโดยวิธีที่เหมาะสม มีการจัดทําเอกสาร
สารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียนระดับสถานศึกษาท่ีเป็นป๓จจุบันและอยํางเป็นระบบ  
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 1.3 ด๎านการสํงเสริมพัฒนานักเรียน โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมาก
จํานวน 4 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อยตามลําดับ ดังนี้ มีการจัดประชุมผู๎ปกครองนักเรียนทุกช้ันพร๎อมกันอยําง
สม่ําเสมอ มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)อยํางสม่ําเสมอและมีผลการปฏิบัติทุกครั้ง มีการจัดตั้งชุมนุม/กลุํม ตามความ
สนใจของนักเรียน มีการบริการเอกสาร ข๎อมูลสนเทศด๎านการศึกษา และอาชีพแกํนักเรียนอยํางทั่วถึง สํวนอีก 4 ข๎อ อยูํในระดับ
ปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปน๎อยดังนี้ คือ มีการสร๎างความสัมพันธ๑อันดีตํอกันและรํวมมือกันดูแลชํวยเหลือนักเรียนระหวําง
บ๎าน โรงเรียนและผู๎ปกครองด๎วยกัน มีการจัดกิจกรรมอื่นที่สํงเสริมให๎นักเรียนได๎แสดงความสามารถของตนเอง มีการจัดกิจกรรม
อบรมคุณธรรมจริยธรรม การศึกษาและการอาชีพ มีการดําเนินการให๎นักเรียนตรวจสุขภาพประจําปี 
  1.4  ด๎านการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหานักเรียน โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา 
อยูํในระดับมาก 3 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อยตามลําดับ ดังน้ี จัดหาทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีป๓ญหาด๎าน
เศรษฐกิจ มีการติดตามผลการชํวยเหลอืจากการสงํตํอเป็นระยะๆ มีบริการให๎คําปรึกษาเบื้องต๎นแกํนักเรียนอยํางเป็นระบบ สํวนอีก 
8 ข๎อ อยูํในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปน๎อยดังนี้ คือ มีการจัดกิจกรรมสอนซํอมเสริมนักเรียนที่มีป๓ญหาด๎านการ
เรียนรู๎ มีการดําเนินการให๎คําปรึกษาเบื้องต๎นกับนักเรียน มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยํางเหมาะสมและตํอเนื่อง จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎คิด ได๎ทํา และแก๎ป๓ญหาด๎วยตัวเอง มีการประสานความรํวมมือกับผู๎ปกครอง กรรมการ
สถานศึกษาและชุมชนในการปูองกันและแก๎ไขป๓ญหาของนักเรียน มีการบันทึกข๎อมูลที่ได๎ชํวยเหลือทุกครั้งและเก็บไว๎เป็นความลับ 
จัดให๎มีกิจกรรมเพื่อนชํวยเพื่อนในโรงเรียน และปฏิบัติได๎จริง มีการจัดให๎มีกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ที่เป็นระบบอยํางตํอเนื่อง 

 1.5 ด๎านการสํงตํอนักเรียนโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมาก 2 
ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อยตามลําดับ ดังนี้ มีการรายงานผลการสํงตํอให๎ผู๎เกี่ยวข๎องทราบทุกครั้ง มีการ
ปรึกษาหารือผู๎เกี่ยวข๎องในการกําหนดหลักเกณฑ๑เพื่อการสํงตํอนักเรียน สํวนอีก 3 ข๎อ อยูํในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจาก
มากไปน๎อยดังนี้ คือ มีการจัดทําแบบบันทึกการสํงตํอหรือแบบประสานขอความรํวมมือจากผู๎ที่เกี่ยวข๎อง โรงเรียนมีการดําเนินการ
ติดตามผลการสํงตํออยํางใกล๎ชิด  คณะครูรํวมกันพิจารณาข๎อมูลนักเรียนท่ีมีป๓ญหาเพื่อการสํงตํอภายนอก  
 2. การเปรียบเทียบการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนสหวิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ๑การทํางาน ปรากฏผลดังนี้ 
 2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนสหวิทยาเขต
แวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยครูที่มีระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรีมีความคิดเห็นมากกวําครูที่มีระดับศึกษาปริญญาตรี  
      2.2 ครูที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียนโรงเรียนสห
วิทยาเขตแวงใหญํ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหาร
สํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน และเพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน ประชากรใช๎ในการศึกษาครั้ง
นี้ ได๎แกํ ครูผู๎สอน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน จํานวน 234 คน เครื่องมือที่
ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ (Rating 
Scale) มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ .85 ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎สถิติประกอบด๎วย   คําร๎อยละ คําเฉลี่ย ( X ) สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคําที (t-test for Independent Samples) 
 1. ผลการศึกษา  พบวํา การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นใน
อําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก ด๎านท่ีมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
สูงสุด คือ ด๎านหลักนิติธรรม ด๎านที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลน๎อยที่สุด คือ  ด๎านหลักการมีสํวนรํวม  
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค๑การ
บริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน  จําแนกตามเพศ โดยภาพรวม มีความคิดเห็นตํอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัด
ขอนแกํน ไมํแตกตํางกัน   

3.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นใน
อําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน จําแนกตามประสบการณ๑การทํางาน โดยภาพรวม มีความคิดเห็นตํอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัด
ขอนแกํน ไมํแตกตํางกัน   

4.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นใน
อําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม มีความคิดเห็นตํอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน ไมํแตกตํางกัน   

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Abstract 
 The objectives of this study were to study administration in accordance with good governance of 
school administrators under jurisdiction of Local Administrative Organization in Waengnoiy and Phon district, 
Khon Kaen province and to compare administration in accordance with good governance of school 
administrators under jurisdiction of Local Administrative Organization in Waengnoiy and Phon district, Khon 
Kaen province. The population of the study were 234 teachers under jurisdiction of Local Administrative 
Organization in Waengnoiy and Phon district. The tool used for data collection was 5 rating scales 
questionnaires that the researcher was created by own and the reliability was .85. Statistics used for data 
analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, and t-test. The research results revealed that: 

1. Administration in accordance with good governance of school administrators under jurisdiction of 
Local Administrative Organization in Waengnoiy and Phon district, Khon Kaen province as a whole and each 
aspect were at much level. The highest level was rule of law and the lowest level was participation aspect. 

2. The comparison results of administration in accordance with good governance of school 
administrators under jurisdiction of Local Administrative Organization in Waengnoiy and Phon district, Khon 
Kaen province as classified by gender. The overall of administration in accordance with good governance of 
school administrators was no different. 

3. The comparison results of administration in accordance with good governance of school 
administrators under jurisdiction of Local Administrative Organization in Waengnoiy and Phon district, Khon 
Kaen province as classified by work experienced, in the overall of administration in accordance with good 
governance of school administrators was no different. 

4. The comparison results of administration in accordance with good governance of school 
administrators under jurisdiction of Local Administrative Organization in Waengnoiy and Phon district, Khon 
Kaen province as classified by education level, in the overall of administration in accordance with good 
governance of school administrators was no different. 

 
บทน า 
 สังคมไทยในอดีตมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด๎านการเมืองการพัฒนาประชาธิปไตย  ที่เน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชน  
และการพัฒนาด๎านตําง ๆ เข๎าสูํยุคโลกาภิวัตน๑  มีการนําเทคโนโลยีมาใช๎อยํางกว๎างขวาง  ในวงการการศึกษามีการปรับเปลี่ยน
อยํางยิ่งใหญํ  คือมีการปฏิรูปการศึกษา  มีกฎหมายการศึกษาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก  ได๎แกํพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พุทธศักราช 2542  สํงผลให๎การจัดการศึกษาต๎องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนครั้งใหญํ  ซึ่งครู  นักเรียน  
ผู๎ปกครองและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องกับการศึกษาต๎องศึกษาทําความเข๎าใจกับการเปลี่ย นแปลงการบริหารงานในหนํวยงานทาง
การศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา  มีการปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงานราชการเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ 4 ด๎าน คือ 
วิชาการ งบประมาณ  บริหารงานบุคคล  บริหารทั่วไป  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546)  ผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลสําคัญใน
การกําหนดบทบาทครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใหมํ ๆ ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ผู๎บริหารต๎องมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิม  โดยผู๎บริหารควรมีความเป็นผู๎นํา  มีการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  เพราะผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นผู๎นํารํวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู  ใช๎
กระบวนการทางการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งหมายรวมถึงการบริหารทรัพยากรเพื่อการศึกษาให๎เกิดผลผลิตทาง
การศึกษาตามที่ประเทศต๎องการ  หน๎าที่หลักของผู๎บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชก าร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 39  ผู๎บริหารสถานศึกษาในฐานะผู๎นําการบริหารจะต๎องปฏิบัติตนตามระเบียบ
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กระทรวงศึกษาธิการวําด๎วยการบริหารจัดการ  และตามขอบเขตการปฏิบัติหน๎าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลใน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา  พ.ศ. 2546  โดยมีหน๎าท่ีหลักในการสํงเสริมประสิทธิภาพในสํวนราชการของกระทรวงศึกษาธิการ  ของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  หรือ  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยการนําหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดีหรือหลักธรร
มาภิบาลมาใช๎ในการบริหารงาน (คณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน , 2544)นับตั้งแตํรัฐบาลโดยสํานักนายกรัฐมนตรี  ได๎ออก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยการบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542  โดยมอบหมายให๎หนํวยงานของรัฐ  
และผู๎เกี่ยวข๎องปฏิบัติตามระเบียบนี้  และรายงานผลการดําเนินงาน  ความคืบหน๎า  ตลอดจนป๓ญหาและอุปสรรคตํอคณะรัฐมนตรี
เป็นระยะตามที่กําหนดในระเบียบนี้  โรงเรียนตําง ๆ ในสังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัด
ขอนแกํน มีป๓ญหาข๎าราชการครู และผู๎บริหารสถานศึกษาถูกร๎องเรียนในเรื่องตําง ๆ ไมํวําจะเป็นเรื่องการบริหารการเงินท่ีผิดพลาด  
การทอดทิ้งหนา๎ที่ราชการ  การประพฤติตนในทํานองช๎ูสาว  บริหารงานโดยเลือกปฏิบัติ  ป๓ญหาคอร๑รัปช่ัน  ซึ่งป๓ญหาดังกลําวนั้น
ล๎วนแตํสํงผลกระทบตํอการดําเนินงานในด๎านตําง ๆ ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้งหลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ  
และหลักความโปรํงใส  ผู๎บริหารสถานศึกษาต๎องการพัฒนาการบริหารงานในหนํวยงานทางการศึกษาใน สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน ให๎เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงต๎องแสวงหาเครื่องมือที่ดีจะใช๎ใน
การบริหารงานตํอไป  จากสภาพป๓ญหาข๎างต๎น  ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหาร
โรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน เพื่อทราบการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวง
น๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน     
 2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดองค๑การ
บริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน จําแนกตามเพศ ประสบการณ๑การทํางาน  และวุฒิการศึกษา   
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

หลักธรรมาภิบาล  หรือ การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี  (Good Governance) หมายถึง  
การปกครองที่เป็นธรรม นั้น ไมํใชํแนวความคิดใหมํที่เกิดขึ้นในสังคม แตํเป็นการสะสมความรู๎ที่เป็นวัฒนธรรมในการอยูํ

รํวมกันเป็นสังคมของมวลมนุษย๑เป็นพันๆปี ซึ่งเป็นหลักการเพื่อการอยูํรํวมกันในบ๎านเมืองและสังคมอยํางมีความสงบสุข สามารถ
ประสานประโยชน๑และคลี่คลายป๓ญหาข๎อขัดแย๎งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให๎มีความยั่งยืน มูลนิธิสถาบันการวิจัยเพื่อพัฒนา
ประเทศไทย  ( สํานักพัฒนาและสํงเสริมการบริหารงานท๎องถิ่น, 2546 : 7 – 8 )  ได๎ให๎ความหมายของ “ธรรมาภิบาล” หรือ การ
บริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี  ไว๎วํา กฎเกณฑ๑การปกครอง  บํารุง รักษาสังคม บ๎านเมืองที่ดี อันหมายถึง การจัดการ  การบริหาร
สังคมที่ดีทุกๆ  ด๎านและทุกๆ ระดับ รวมถึงการจัดระบบองค๑กรและกลไกของคณะรัฐมนตรี สํวนราชการ องค๑กรของรัฐบาล ท่ีไมํใชํ
สํวนราชการ การบริหารราชการ สํวนภูมิภาคและท๎องถิ่น  องค๑การที่ไมํใชํรัฐบาล องค๑การของเอกชน  ชมรมและสมาคม เพื่อ
กิจกรรมตําง ๆ  นิติบุคคล  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ (2545 :1) กลําววํา ธรรมาภิบาล มาจาก ธรรมะและอภิบาล ซึ่ง ภาษาอังกฤษใช๎ Good 
governance เมื่อมารวมกันก็หมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ทําให๎ผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียได๎ในสํวนที่ควรจะได๎ด๎วยวิธีการโปรํ งใส
ตรวจสอบๆได๎มีความรับผิดชอบยึดมั่นในหลักธรรมและตอบสนองตํอความต๎องการของคนท่ีเกี่ยวข๎องอยํางมีประสิทธิภาพ 

ไชยวัฒน๑ ค้ําชู  (2545 : 42 – 43) กลําววํา ธรรมาภิบาล หมายถึง การมีสํวนรํวม คือความโปรํงใสตรวจสอบได๎และ
การมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อให๎หลักประกันวําการดําเนินนโยบายทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจวางอยูํบน
ฉันทานุมัติ อยํางกว๎างขวางของสังคม และให๎ความมั่นใจวํา เสียงคนยากจนและคนด๎อยโอกาสจะเป็นที่รับฟ๓งในกระบวนการ
กําหนดและดําเนินนโยบายโดยเฉพาะอยํางยิ่งในสํวนท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร 
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อานันท๑  ป๓นยารชนุ (2542 : 5 – 10 ) กลําวถึง  ธรรมาภิบาลวําเป็นผลลัพธ๑ของการจัดกิจกรรม  ซึ่งบุคคลและสถาบัน
ทั่วไป  ภาครัฐและเอกชน  มีผลประโยชน๑รํวมกันได๎กระทําลงไปในหลายทางมีลักษณะเป็นขบวนการที่เกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง  ซึ่ง
อาจนําไปสูํการผสมผสานผล 

ธีรยุทธ  บุญมี (2541 : 17) ช้ีวําความคิดเห็นธรรมรัฐเป็นการการมอบอํานาจการเมืองการปกครองแบบใหมํที่แข็งทื่อ
ตายตัว แตํให๎มีปฏิสัมพันธ๑กับการภาคประชาชนและให๎มีลักษณะแยกยํอยมากขึ้น แนวคิดของรัฐ คือ การเป็นหุ๎นสํวนกันในการ
บริหารและปกครองประเทศโดยรัฐ  ประชาชน และเอกชน ซึ่งขบวนการอันนี้จะกํอให๎เกิดความเป็นธรรม  ความโปรํงใส ความ
ยุติธรรม โดยเน๎นการมีสํวนรํวมของคนดี ซึ่งแนวคิดนี้เกิดจากการที่ประชาชนเห็นวํา ระบบราชการล๎าหลังทุกสํวน ต๎องการการ
ปฏิรูป ต๎องการมีการปรับโครงสร๎างราชการให๎ดีขึ้น ให๎ประชาชนมีสํวนรํวมมากขึ้น และประชาชนต๎องการให๎มีการตรวจสอบโดย
สื่อสารมวลชนและนักวิชาการ 
 ลิขิต ธีรเวคิน  (2541 : 6 )  กลําววํา good governance นําจะเป็นการปรับศัพท๑ทางเศรษฐกิจ คือ economic 
governanceมาเป็นศัพท๑ทางรัฐศาสตร๑จึงถือได๎วําเป็นศัพท๑ใหมํและมีความหมายหลายประการแตํถ๎ามองกันอยํางลึก ๆ แล๎วก็
นําจะหมายถึง กระบวนการการปกครองบริหารที่อาศัยปรัชญาหลักการที่ถูกต๎องเอื้ออํานวยประโยชน๑ตํอสังคมและประเทศชาติ มี
ประสิทธิภาพในการแก๎ไขป๓ญหาของสังคมและนํามาซึ่งความเจริญในด๎านตําง ๆ ตัวอยํางของหลักการของธรรมรัฐในสมัยโบราณ 
เชํนหลักทศพิธราชธรรม 
 วรภัทร  โตธนะเกษม (2541 : 11-17) ให๎ความหมายของธรรมาภิบาลวํา หมายถึง การกํากับดูแลที่ดีหรือ หมายถึง การ
ใช๎สิทธิของความเป็นเจ๎าของที่จะปกปูองดูแลผลประโยชน๑ของตนเอง โดยผํานกลไกที่เกี่ยวข๎องในการบริหาร โดยหัวใจสําคัญของ
ธรรมาภิบาล คือ ความโปรํงใส ความยุติธรรม และความรับผิดชอบในผลการตัดสินใจ  
 จากการให๎ความหมายของบุคคลที่สําคัญและองค๑กรตําง ๆ  แล๎ว ผู๎ศึกษา สรุปได๎วําหลักธรรมาภิบาล เป็นหลักการ
บริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดีโดยคํานึงถึงหลัก 6 ประการ ได๎แกํ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรํงใส หลักความ
รับผิดชอบ หลักหารมีสํวนรํวมและหลักความคุ๎มคํา 

คิมเมท (Kimmet. 2005 : 32) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่อง การนําหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในระบอบการเมืองการปกครองใน
อาเซียน 4 ประเทศ พบวําในประเทศที่พัฒนาแล๎วหลักธรรมาภิบาลได๎ถูกนําไปใช๎ในเชิงของกลยุทธ๑ทางการเมืองมากกวําการนํา
เนื้อหาสาระไปประยุกต๑ใช๎ในเชิงนโยบาย 4 ประเทศ ได๎แกํ ฟิลิปปินส๑ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย โดยพิจารณาเป็นประเทศ 
และเปรียบเทียบกับกรณีศึกษา โดยศึกษาวําประเทศเหลํานี้มีการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช๎อยํางไรบ๎าง รวมไปถึงการมีสํวนรํวมของ
หลักธรรมาภิบาล ในการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2004 ซึ่งพบวําหลักธรรมาภิบาลได๎ถูกนําไปใช๎อยํางกว๎างขวางและเป็นประเด็นสําคัญในการ
ปฏิรูป รูปแบบ การปกครอง นอกจากนั้นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ที่ได๎กลําวมานี้ ยังได๎เรียนรู๎ในการนําหลักธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาการเมือง การปกครอง โดยเน๎นการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช๎พัฒนาบ๎านเมือง โดยเฉพาะอยํางยิ่ งในสภาวะที่บ๎านเมืองมี
ความไมํแนํนอน เศรษฐกิจฝืดเคือง เพราะหลักธรรมาภิบาลเป็นรูปแบบ การบริหารแนวใหมํ ซึ่งกํอให๎เกิดการพัฒนาในด๎านตําง ๆ 
เมื่อนําไปใช๎ซึ่งน่ันก็คือ 

จุดประสงค๑สําคัญของหลักธรรมาภิบาล 
มาเซลลา (Marcella. 2007 : 25) ได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับโครงสร๎างคณะผู๎บริหารโรงเรียนของเขตการศึกษาโมร็องโก 

กลุํมตัวอยํางของคณะผู๎บริหารโรงเรียนในเมืองซานเบอนาดิโน มลรัฐแคลิฟอร๑เนียใต๎ เจตนาเพื่อค๎นหาวําการปฏิบัติหน๎าที่ประจําจะ
สํงผลกระทบหรือมีอิทธิพลตํอการบริหารงานโรงเรียนอยํางไรบ๎าง ซึ่งในอดีตการทํางานที่มีประสิทธิภาพคื อการทํางานอยําง มี
ระเบียบแบบแผน งานวิจัยนี้จึงทําเพื่อวิเคราะห๑ จําแนก หาคําเชิงพรรณนา ศึกษาความได๎เปรียบในการดึงคณะบริหารโรงเรียนมี
สํวนรํวมรับผิดชอบตํอผลที่จะเกิดกับนักเรียน ผลการวิจัยพบวําผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง มีความเข๎าใจในบทบาทหน๎าที่ในการบริหาร
โรงเรียนของตนมากกวําคณะทํางานในอดีตภายใต๎เงื่อนไขตําง ๆ ตามหลักธรรมาภิบาลประสบความสําเร็จอยํางชัดเจน ผลการวิจัย
ยังบอกวํา คณะบริหารโรงเรียนควรมีภาวะผู๎นํา และยึดความต๎องการของนักเรียนเป็นศูนย๑กลางด๎วย ก็จะทําให๎ระดับความสําเร็จ
ในการบริหารงานสูงมากขึ้นอีก เพราะฉะนั้นคณะผู๎บริหารโรงเรียนควรปรับโครงสร๎างใหมํจะได๎เกิดการเปลี่ยนแปลงใหมํ ทําให๎การ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค๑ และนําไปสูํความสําเร็จของการบริหารการศึกษาท่ีดีขึ้นตํอไป 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 734 
 

แม็ค มิลแลนด๑ (McMillan, 2007 abstract) ได๎ศึกษาเรื่องการกระจายอํานาจนโยบายทางการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษาในประเทศกานํา ผลการศึกษาพบวํา การศึกษาระดับประถมศึกษาของประเทศกานํา ได๎รับความสําคัญในการพัฒนา
มากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีการนํานโยบายการกระจายอํานาจภายใต๎การใช๎หลักธรรมาภิบาลมาใช๎ในการจัดการศึกษา เพื่อจะเป็น
แนวทางในการพัฒนาประเทศ แตํผลการศึกษาพบวํามีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน๎อยเทํานั้นที่เกิดกับการจัดการศึกษาโดยการใช๎
นโยบายการกระจายอํานาจการบริหาร ผลการวิเคราะห๑นี้เผยให๎เห็นวํารูปแบบการกระจายอํานาจการบริหารโดยใช๎หลักธรรมาภิ
บาลนั้นยังคงไมํประสบความสําเร็จ เพราะวําอํานาจในการตัดสินใจยังคงอยูํที่การบริหารสํวนกลาง และรัฐบาลขาดการสนับสนุน
อยํางตํอเนื่อง ดังนั้นผลการวิจัยได๎ช้ีให๎เห็นแล๎ววํารูปแบบการกระจายอํานาจการบริหารโดยใช๎หลักธรรมาภิบาลจําเป็นต๎องได๎รับ
การสนับสนุนในสํวนของการจัดการศึกษาอยํางตํอเนื่องและมากขึ้น เพื่อให๎ประสบผลสําเร็จอยํางแท๎จริง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.  ประชากร (Population) ได๎แกํ ครูผู๎สอนสังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัด
ขอนแกํน จํานวน 631 คน  (ข๎อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562)  

2.  กลุํมตัวอยําง (Sample)ได๎แกํ  ครูผู๎สอนสังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัด
ขอนแกํน จํานวน 234  คน  กําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎ตารางเครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie & Morgan) และสุํมกลุํม
ตัวอยํางด๎วยวิธีการสุํมอยํางงําย (simple random sampling)   

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาใช๎เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม  (Questionnaires)  แบํง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่  1  แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม  มีลักษณะเป็นตัวเลือกที่กําหนดให๎ (Forced 
choice)  เกี่ยวกับเพศ  ประสบการณ๑การทํางาน  วุฒิการศึกษา 
 ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน ซึ่งมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale)  5  ระดับ  ตามวิธีของลิเคอร๑ท (Likert)   

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู๎ศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล  ดังนี ้
 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลับนครราชสีมา เพื่อนําไปขอเก็บรวบรวมข๎อมูล 2 .   นํ า ห นั ง สื อ ข อ ค ว า ม
อนุเคราะห๑ในการขอเก็บรวบรวมข๎อมูลเสนอตํอผู๎อํานวยการ สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล  
จังหวัดขอนแกํน  

3.  ผู๎ศึกษาไปเก็บรวบรวมแบบสอบถามด๎วยตนเอง  เพื่อมิให๎เกิดความคลาดเคลื่อนตรวจสอบความสมบูรณ๑ ซึ่ง
แบบสอบถามกลับมาครบถ๎วนทุกฉบับ 
 4.  ดําเนินการประมวลผลและนาํไปวิเคราะห๑ตํอไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลตามขั้นตอนดังตํอไปนี ้
 1. วิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับระดับการศึกษา และประสบการณ๑การทํางาน  โดยหา
คําความถี่ (Frequency) และร๎อยละ (Percentage) 
 2.  วิเคราะห๑ โดยหาคําเฉลี่ย  )X(   และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ๑เฉลี่ย 5 ระดับ  
และแปลผล  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎ศึกษาใช๎สถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  ดังนี ้
 1.  สถิตเิชิงพรรณนา ได๎แก ํ
                    1.1  คําความถี ่ (Frequency) 
    1.2  คําร๎อยละ  (Percentage) 
    1.3  คําเฉลีย่  (Mean)  )X(  
      1.4  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  deviation : S.D) 
 2.  สถิตเิชิงอนุมาน 
    2.1  ใช๎  t – test  ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตาํง  2  กลุํม 
                    2.2  ใช๎  F – test ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตาํง  3  กลุํมขึ้นไป เมื่อพบความแตกตํางหาความ
แตกตํางรายคูํด๎วยวิธีการของ เชฟเฟุ (Scheffe') 
 
ผลการวิจัย 
 การเปรยีบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บรหิารโรงเรยีนขั้นพื้นฐานสังกัด สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่น
ในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน โดยภาพรวม  ดังปรากฏตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การเปรยีบเทียบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบ๎ริหารโรงเรยีนขั้นพ้ืนฐานสังกัด สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน  จําแนกตามเพศ   โดยรวม   

เพศ จํานวน Mean S.D. t Sig 
ชาย 81 3.89 0.17 0.27 

 
0.78 

หญิง 153 3.88 0.18 
รวม 234 3.89  

*  มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  0.05 
 

จากตารางที่  1  พบวํา  การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัด สังกัดองค๑การบริหาร
สํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน จําแนกตามเพศ  โดยรวม  มีความคิดเห็นตํอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน  ไมํ
แตกตํางกัน  อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห๑เปรียบเทยีบการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัด สังกัดองค๑การบริหาร
สํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงนอ๎ยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน จําแนกตามประสบการณ๑การทํางาน   โดยรวม   

แหลํงความแปรปรวน  
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
sig 

ระหวํางกลุมํ 2 0.00 0.00 0.08 0.91 
ภายในกลุํม 231 7.43 0.03   

รวม 233 7.43    
*  มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  0.05 
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จากตารางที่  2 พบวํา  การบริหารตามหลักธรรมาภบิาลของผู๎บรหิารโรงเรยีนขั้นพื้นฐานสงักัด สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน จําแนกตามประสบการณ๑การทํางาน  โดยรวม  มีความคิดเห็นตํอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน  สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัด
ขอนแกํน ไมํแตกตํางกัน  อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห๑เปรียบเทยีบการบรหิารตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัด สังกัดองค๑การบริหาร
สํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน จําแนกตามวุฒิการศึกษา   โดยรวม   

แหลํงความแปรปรวน  
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
sig 

ระหวํางกลุมํ 1 0.01 0.01 0.40 0.52 
ภายในกลุํม 232 7.42 0.03   

รวม 233 7.43    
*  มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  0.05 

 
จากตารางที่  3 พบวํา  การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นใน

อําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน จําแนกตามวุฒิการศึกษา  โดยภาพรวม  มีความคิดเห็นตํอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรยีน  สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน  ไมํแตกตําง
กัน  อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นในอําเภอแวงน๎อยและ
อําเภอพล จังหวัดขอนแกํน ด๎านหลักความคุ๎มคําอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎ออยูํในระดับมากที่สุดจํานวน 1 ข๎อ อยูํใน
ระดับมาก จํานวน 5 ข๎อ ข๎อที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด คือ ผู๎บริหารสนับสนุนให๎บุคลากรในสถานศึกษา
จัดบริการให๎นักเรียนหรือผู๎เข๎ามาติดตํอราชการได๎รับความสะดวก  รวดเร็ว  ภายในเวลาที่กําหนด  รองลงมา คือ ผู๎บริหาร
สนับสนุนให๎นําวัสดุที่ใช๎แล๎วกลับมาใช๎ใหมํหรือดัดแปลงให๎เกิดผลผลิตใหมํอยูํเสมอ  ข๎อที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
น๎อยที่สุด คือ ผู๎บริหารและบุคลากรรํวมกันจัดกิจกรรมรณรงค๑การใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา 
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นใน
อําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน จําแนกตามเพศ  โดยภาพรวม  มีความคิดเห็นตํอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ศูนย๑เครือขํายอําเภอแก๎งคร๎อ  ไมํแตกตําง
กัน  อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ 0.05 

3.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นใน
อําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน จําแนกตามประสบการณ๑การทํางาน  โดยภาพรวม  มีความคิดเห็นตํอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ศูนย๑
เครือขํายอําเภอแก๎งคร๎อ  ไมํแตกตํางกัน  อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4.  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดองค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นใน
อําเภอแวงน๎อยและอําเภอพล จังหวัดขอนแกํน จําแนกตามวุฒิการศึกษา  โดยภาพรวม  มีความคิดเห็นตํอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของผู๎บริหารโรงเรยีน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูม ิเขต 2 ศูนย๑เครือขํายอําเภอแก๎งคร๎อ  ไมํ
แตกตํางกัน  อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 737 
 

เอกสารอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทีเ่ป็นนิติบุคคล.  กรุงเทพ:โรงพิมพ๑องค๑การรับสํงสินค๎าและพัสด ุ
 ภัณฑ๑ (ร.ส.พ.). 
คณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน,  สํานักงาน.  (2544).   แผนปฏรูิประบบบริหารภาครัฐ (2542).   การสร๎างธรรมาภิบาล  
 (Good Governance) ในสังคมไทย (หน๎า 13-14).   กรุงเทพฯ : วิญ๒ูชน.   
 สํานักพัฒนาและสํงเสริมการบริหารงานท๎องถิ่น.  (2546).  คู่มืออธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระ 

ราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี.  กรุงเทพฯ:สิริบตุรการพิมพ๑. 
บวรศักดิ์ อุวรรณโณ.  (2545).  การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย. กรุงเทพฯ:วิญ๒ูชน. 
ไชยวัฒน๑ ค้ําชู. (2545). การบริหารการปกครองท่ีโปร่งใสด้วยจริยธรรม. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 
อานันท๑  ป๓นยารชุน.  (2542).  มุมมองนายอนนัท์.  กรุงเทพฯ : มติชน. 
ธีรยุทธ  บุญมี.  (2541).  ธรรมรัฐแห่งชาติ ยุทธศาสตร์กู้หายนะประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สายธาร. 
ลิขิต ธีรเวคิน.   (2541, 16 มิถุนายน). ธรรมรัฐคืออะไร. มติชน . หน๎า 6. 
วรภัทร  โตธนะเกษม.  (2542,  ตุลาคม).  การสร้าง Good Governance ในองค์กร.  วารสารกสท. 
Marcella, Casey-Cooper. (2007).  Educational  governance  of  the  Morongo  Unified  School  Districe,   
 Ph.D.,  Capella University, 2005  abstract [Online].  Accessed 1 July 2007. Available from  
 http;//proquest.umi.com/pqdweb. 
McMillan, Leah K. (2007). A misguided curriculum: Decentralized education policy in Ghana‖s primary school 
 system. M.A., Saint Mary‖s University (Canada). 
Kimmet Philip. (2005). The Politics of Good Governance in the Asean 4. Master Degree : Griffith  
 University;   
 
 
 
 
  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 738 
 

การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาที่ 12 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

Personnel Management of Quality Improvement Schools Network Group, Educational 
Management 12 under the Jurisdiction of Primary Education Area Office 3, Khonkaen 

 
ปัทมา อุยะวาปี1 

Pattama Uyawapee 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑  เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน และเพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตํอการ

บริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาจําแนกตามเพศ  ตําแหนํง  ระดับการศึกษา  และ
ประสบการณ๑การทํางาน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ ผู๎บริหารและครูผู๎สอนในกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 
12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 จํานวน 103 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม มีคํา
ความเช่ือมั่นเทํากับ .85 วิเคราะห๑ข๎อมูล โดยหาคําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบโดยการทดสอบ
สมมติฐานโดยการทดสอบคํา  t – test  และ คํา F – test   

ผลการศึกษาพบวํา 1.ระดับความคิดเห็นของผู๎บริหารและครูผู๎สอนตํอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนโดยภาพรวมพบวํา อยูํ
ในระดับมากทุกด๎าน โดยมีคําเฉลี่ยเรียงลําดับได๎ดังนี้ ด๎านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ด๎านการวางแผนและกําหนด
อัตรากําลัง ด๎านการบรรจุแตํงตั้ง ด๎านวินัยและการดําเนินการทางวินัย และด๎านการเสริมสร๎างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 2.  การ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู๎บริหารและครูผู๎สอนตํอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน จําแนกตาม เพศ ตําแหนํง ระดับ
การศึกษา และประสบการณ๑การทํางาน มีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน 

 
ค าส าคัญ: การบริหารงานบุคคล, เครือขํายพัฒนาคณุภาพ 
 
Abstract 
 The objectives of the study were to 1) study personal management of schools, and 2) compare the 
opinion level on personnel management of quality improvement schools network as classified by gender, 
position, educational level, and work experience. The 103 study  samples were administrators and teachers in 
quality improvement schools network Khonkaen area 3. The study instrument was questionnaire with reliability 
of .85. The  data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 The study results revealed that the level of opinions of both administrators and teachers on 
personnel management as a whole were at much level. When considered each aspect, it was found that they 
all were at much level and could put orderly from high to low as follows. Teacher and education personnel 
management, planning and  staffing, placement, discipline and operation, and promotion of work 
effectiveness. 2) When Compared opinions level of both administrators and teachers to personnel 
management as classified by gender, position, educational level, and work experience showed no different.  
 
Keywords : personnel management, quality improvement, school network. 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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บทน า 
การบริหารงานบุคคล เป็นการจัดระบบ ระเบียบ และดูแลให๎บุคคลทํางาน โดยใช๎ความรู๎ความสามารถให๎เกิดประโยชน๑และ

ประสิทธิภาพสูงสุด งานบริหารบุคคลเป็นงานท่ีสลับซับซ๎อน มีการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา ในแตํละประสบการณ๑ เมกกินสัน 
(Megginson,1968) ได๎กลําวยืนยันไว๎วํา “มนุษย๑เป็นป๓จจัยที่สําคัญที่สุดของการบริหารถึงแม๎วํา คุณคําของมนุษย๑จะเป็นสิ่งที่จับต๎อง
ไมํได๎ และไมํสามารถใช๎หลักเกณฑ๑กําหนดคุณคําได๎เชํนเดียวกันกับวัตถุ หรือสินค๎าอื่นได๎แตํก็ยังถือวํามนุษย๑เป็นทรัพยากรทาง
เศรษฐกิจที่มีคุณคํา และเกียรติภูมิ” ประสิทธิภาพของการทํางานของบุคคล จะเกิดขึ้นและคงอยูํได๎ก็ด๎วยความสามารถของนักบริหาร 
ในอันที่จะนําทางและเสริมสร๎างสภาวะการบริหารงานบุคคลให๎มีประสิทธิภาพ ถ๎าหนํวยงานหรือองค๑การใดขาดบุคคลที่มีสมรรถภาพ 
หรือมีแตํบุคคลที่ไมํได๎รับ 

การฝึกฝน อบรมมาอยํางเพียงพอแล๎ว ก็เช่ือวําแผนการที่ดี หรือการจัดสรรงบประมาณแผํนดินจํานวนมากนั้นจะไมํสามารถ
ทําให๎การบริหารงานขององค๑การบรรลุเปูาหมายที่วางไว๎ได๎อยํางสมบูรณ๑ (ชูศักดิ์ เที่ยงตรง, 2519) ที่เป็นดังนี้เพราะวําถ๎ามีบุคคล 
พอสมควร มีสามารถเหมาะสมกับหน๎าที่การงาน และมีการจัดการที่ดีแล๎วโอกาสที่บุคคลจะทํางานให๎ได๎ผลและประหยัด ยํอมงํายขึ้น
เป็นอันมาก เพราะบุคคลเป็นผู๎รวบรวมสารสนเทศ ตัดสินใจดําเนินการกํอให๎เกิดการผลิต การจัดการ การใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสม
รวมทั้งการใช๎ทรัพยากรอื่นๆ อยํางประหยัด ให๎เกิดประโยชน๑มากที่สุด ด๎วยเหตุผลดังกลําว ผู๎ศึกษาในฐานะนักศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรมหาบัณทิต จึงมีความสนใจที่จะศึกษาศึกษาเรื่องการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3  โดยศึกษาถึงสภาพการดําเนินงานในป๓จจุบันของการ
บริหารงานบุคคล ศึกษาสภาพป๓ญหาที่เกิดขึ้น และป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑ตํอการดําเนินงานด๎านการบริหารงานบุคคลโดยทําการศึกษา
ใน 5 ด๎าน 1.คือด๎านการวางแผนและการกําหนดตําแหนํงของข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการคาดการลํวงหน๎าเพื่อจะ
กําหนด จํานวน ตําแหนํง และอัตราโดยพิจารณาจากจํานวนนักเรียน จํานวน ขนาดของสถานศึกษา รวมทั้งระดับการการศึกษาเพื่อ
สร๎างแรงจูงใจให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนาให๎มีวิทยฐานะสูงขึ้น 2.ด๎านการบรรจุและการแตํงตั้ง การสอบแขํงขัน 
การคัดเลือกกรณีจําเป็น หรือเหตุพิเศษ การแตํงตั้ง การประเมินตามตําแหนํงวิทยฐานะ การเลื่อนวิทยฐานะการประเมินตําแหนํงและ
วิทยฐานะ การทดลองการปฏิบัติราชการ การย๎าย การลาออกจากราชการ การโอน การเลื่อนตําแหนํง จากการคัดเลือก การสอบ
คัดเลือก การรักษาการในตําแหนํงและการปฏิบัติราชการช่ัวคราว 3.ด๎านการเสริมสร๎างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ เป็นการ
ดําเนินการของผู๎บังคับบัญชา เพื่อให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตนให๎เหมาะสมกับการเป็นข๎าราชการและปฏิบัติราชการได๎
อยํางมีประสิทธิภาพ 4.ด๎านพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนาครูและ บุคลากรบรรจุใหมํ การพัฒนากํอนแตํงตั้งให๎ดํารง
ตําแหนํงบางตําแหนํง วิทยฐานะ และการพัฒนาดํารงตําแหนํง 5.ด๎านวินัยและการดําเนินการทางวินัย การเสริมสร๎าง และพัฒนาครู
และบุคลากรให๎มีระเบียบวินัย การดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ๑ และการร๎องทุกข๑ ผู๎ศึกษาคาดวํา ผลการศึกษาทําให๎ทราบถึงการ
ดําเนินงานในป๓จจุบัน สภาพป๓ญหาที่เกิดขึ้น และป๓จจัยที่แตกตํางกันทําให๎ความคิดเห็นตํอป๓ญหาของการดําเนินงานด๎านบริหารงาน
บุคคลแตกตําง โดยข๎อมูลที่ได๎ สามารถนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง พัฒนาการดําเนินงาน และระเบียบ ข๎อบังคับที่เกี่ยวข๎องกับ
การบริหารงานบุคคลตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 

2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตํอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 
12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 จําแนกตามเพศ  ตําแหนํง  ระดับการศึกษา  และประสบการณ๑
การทํางาน 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาในครั้งนี้ ผู๎วิจัยใช๎กรอบแนวคิดเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 ซึ่งประกอบด๎วยตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษาดังนี้ 
(พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546)  

พระนิรันดร๑  สุทฺธิเมตฺติโก  (2552: บทคัดยํอ,หน๎า ก)ได๎ศึกษาเรื่อง“การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตบางกอก
น๎อยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 3” ประจําปีการศึกษา 2552 กลุํมตัวอยํางในการวิจัยได๎แกํผู๎บริหาร 61 คนและ
ครูผู๎สอน 227 คนผลการวิจัยพบวําสภาพการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยูํในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎าน
การสรรหาบุคลากรด๎านการบํารุงรักษาบุคลากรด๎านการพัฒนาบุคลากรด๎านการประเมินผลการปฏิบัติงานและด๎านการพิจารณาให๎
บุคลากรพ๎นจากงานมีสภาพการปฏิบัติอยูํในระดับปานกลางเชํนกันยกเว๎นด๎านการวางแผนอัตรากําลังมีสภาพการปฏิบัติอยูํในระดับ
มากแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลคือควรมีการวางแผนอัตรากําลังที่เหมาะสมกับตําแหนํงเปิดโอกาสให๎ครูมีสํวนรํวมใน
การสรรหาบุคลากรมีการสํงเสริมขวัญกําลังใจแกํบุคลากรที่หลากหลายมีการสํงเสริมด๎านการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการคุณธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติธรรมมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบคุณธรรมและระเบียบปฏิบัติและในการพิจารณาให๎พ๎นจากงานนั้น
ให๎พิจารณาถึงระเบียบการขอบสถานศึกษาเป็นหลัก 

วีระ สุรินทร๑ (2553:บทคัดยํอ, หน๎า ก) ได๎ศึกษาการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนขนาดเล็กในอําเภอแมํแจํมจังหวัด
เชียงใหมํพบวําการปฏิบัติงานในสํวนท่ีเกี่ยวข๎องกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนขนาดเล็กผู๎บริหารจัดให๎บุคลากรมีสํวนรํวมวาง
แผนการปฏิบัติงานของโรงเรียนและได๎จัดบุคลากรเข๎าปฏิบัติงานโดยยึดระบบคุณธรรมและมีคําสั่งแตํงตั้งให๎บุคลากรเข๎าปฏิบัติงานได๎
สํงเสริมให๎บุคลากรที่ผํานการอบรมนําความรู๎มาพัฒนางานอยํางอิสระสํงเสริมให๎บุคลากรเข๎ารับอบรมเพื่อพัฒนาตนเองรํวมกับ
หนํวยงานอื่นในด๎านการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได๎ ให๎บุคลากรมีสํวนรํวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองมี
ป๓ญหาและข๎อเสนอแนะวําไมํได๎วางแผนงานบุคลากรอยํางเป็นระบบและไมํได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลบุคลากรในโรงเรียนอยํางเป็นระบบ
รวมทั้งไมํได๎จัดงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรและไมํได๎จัดแหลํงเรียนรู๎เพื่อให๎บุคลากรได๎พัฒนาตนเองข๎อเสนอแนะ
ควรจัดสรรและเพิ่มบุคลากรให๎มากขึ้นและให๎ตรงกับความต๎องการของโรงเรียนควรมีแผนพัฒนาบุคลากรอยํางชัดเจนควรสํงเสริม
บุคลากรให๎พัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องควรพิจารณาการเลื่อนขั้นให๎ทุกคนด๎วยการพิจารณาจากผลงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
แบบมีสํวนรํวม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  ในการศึกษาครั้งนี้  มุํงศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 ประชากร ได๎แกํ  ผู๎บริหารและครูผู๎สอนในกลุํมเครือขํายพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3  จํานวน 141  คน กลุํมตัวอยําง  
ได๎แกํ  ผู๎บริหารและครูผู๎สอนในกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกํน เขต 3 จํานวน 103  คน  ซึ่งได๎จากการสุํมตัวอยํางอยํางงําย (Simple Random  Sampling)  กําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางโดย
ใช๎ตารางของเครจซี่และเมอร๑แกน (Krejice & Morgan,)  ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาใช๎เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล มีลักษณะ
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) แบํงออกเป็น 3 ตอน คือตอนที่  1  แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check list)  ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับ  การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํม
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบ
มาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale)  5  ระดับ  ตามวิธีของลิเคอร๑ท (Likert)  ผู๎ศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดย จัดสํง
แบบสอบถามให๎โรงเรียนที่เป็นกลุํมตัวอยํางในโรงเรียนในศูนย๑เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 โดยนําแบบสอบถามไปให๎ด๎วยตนเอง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด๎วยตนเอง จํานวนแบบสอบถาม
ทั้งหมด 103 ฉบับ  สํงให๎กับผู๎บริหารโรงเรียนในศูนย๑เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามสํงคืนผู๎ศึกษา โดยผู๎ศึกษารวบรวมแบบสอบถามด๎วยตนเอง การวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎
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ศึกษาได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลตามขั้นตอนดังตํอไปนี้ 1.วิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม  เกี่ยวกับ เพศ  ตําแหนํง  
ระดับการศึกษา  รายได๎ตํอเดือนและประสบการณ๑การทํางาน โดยหาคําความถี่ และร๎อยละ  2.วิเคราะห๑เรื่อง  การบริหารงานบุคคล
ของโรงเรียนกลุํมเครือขํายการจัดการศึกษาที่ 12  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 โดยหาคําเฉลี่ย  
)X(   และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ๑เฉลี่ย 5 ระดับ 3.  วิเคราะห๑การเปรียบเทียบระดับการ

บริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 
จําแนกตาม เพศ และตําแหนํงโดยการทดสอบที  (t – test แบบ Independent samples) 4. วิเคราะห๑การเปรียบเทียบระดับความ
คิดเห็นการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกํน เขต 3 จําแนก ตาม ระดับการศึกษา  รายได๎ตํอเดือน และประสบการณ๑การทํางาน โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(F – test แบบ One way ANOVA) สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎ศึกษาใช๎สถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  ดังนี้ 1.สถิติเชิงพรรณนา 
ได๎แกํ 1.1 คําความถี่  (Frequency) 1.2 คําร๎อยละ  (Percentage) 1.3 คําเฉลี่ย  (Mean)  )X(  1.4 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard  deviation : S.D) 2.สถิติเชิงอนุมาน 2.1 ใช๎  t – test  ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตําง  2  กลุํม 2.2 ใช๎  F – test 
ทดสอบการเปรียบเทียบความแตกตําง  3  กลุํมขึ้นไป  
 
ผลการวิจัย 

 การวิเคราะห๑ข๎อมลูระดับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครอืขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศกึษาที่ 12 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 โดยภาพรวม และแยกเป็นรายด๎าน   
 
ตารางแสดง  คําเฉลี่ยและคาํความเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นที่มีตํอการบรหิารงานบุคคลของโรงเรียนกลุมํเครือขํายพัฒนา

คุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 โดยภาพรวม 
     

 (n=103) 
การบริหารงานบุคคล   S.D. ระดับ ลําดับ 
1.  การวางแผนและกําหนดอัตรากําลัง 4.03 0.34 มาก 2 

2.  การบรรจุและแตํงตั้ง 4.02 0.26 มาก 3 
3.  การเสรมิสร๎างประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ 3.99 0.25 มาก 5 
4.  การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษา 4.07 0.29 มาก 1 
5.  วินัยและการดาํเนินการทางวนิัย 4.01 0.24 มาก 4 

รวม 4.03 0.10 มาก  

 
 จากตารางพบวํา  ความคดิเห็นท่ีมีตํอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุมํเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 
12 สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 ภาพโดยรวม อยูํในระดับความคิดเห็นมาก  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด๎านพบวํา การแสดงความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง อยูํในระดับความคิดเห็นมาก มีคําเฉลีย่ ( =4.03, S.D.= 0.10)  ด๎านที่มี
คําเฉลี่ยสูงสดุ คือ  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อยูํในระดับความคดิเห็นมาก  ( =4.07, S.D.= 0.29)  รองลงมา 
การวางแผนและกําหนดอตัรากําลงั อยูํในระดับความคดิเห็นมาก  มีคําเฉลี่ย  ( =4.03, S.D.= 0.34) และกลุมํตัวอยํางท่ีแสดง
ความคิดเห็นน๎อยที่สุด พบวํา การเสรมิสร๎างประสิทธิภาพการปฏิบัตริาชการ อยูํในระดับความคดิเห็นมาก  มีคําเฉลี่ย  ( =3.99, 
S.D.= 0.25)  
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สรุปและอภิปราย 
 จากผลการศึกษาการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3  ผู๎ศึกษาสรุปผลได๎ ดังนี ้
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบวํา กลุํมตัวอยําง ที่เป็นเพศหญิงตอบแบบสอบถาม มีจํานวน เทํากับ 61 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 59.2 ซึ่งมีจํานวนมากวําเพศชาย ด๎านตําแหนํงพบวํา ตําแหนํงครู มีจํานวนมากที่สุด จํานวน เทํากับ 93 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 90.3 ในด๎านระดับการศึกษา พบวํา มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวนมากที่สุด จํานวน เทํากับ 68 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.0 
และด๎านประสบการณ๑การทํางาน พบวํา มีประสบการณ๑การทํางานชํวงระยะเวลา 11- 15 ปี มีจํานวนมากที่สุด จํานวนเทํากับ 29 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 28.2 
 2.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3  โดยภาพรวม อยูํในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวําอยูํ
ในระดับความคิดเห็นมากทุกด๎านโดยมีคําเฉลี่ยเรียงลําดับ ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา             
อยูํในระดับความคิดเห็นมาก มีคําเฉลี่ย  ( = 4.07, S.D = 0.29) ด๎านการวางแผนและกําหนดอัตรากําลัง อยูํในระดับความคิดเห็น
มาก  มีคําเฉลี่ย  ( =4.03, S.D.= 0.34) ด๎านการบรรจุแตํงตั้ง อยูํในระดับความคิดเห็นมาก  มีคําเฉลี่ย  ( =4.02, S.D.= 0.26) ด๎าน
วินัยและการดําเนินการทางวินัย อยูํในระดับความคิดเห็นมาก  มีคําเฉลี่ย  (  =4.01, S.D.= 0.24) และด๎านการเสริมสร๎าง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ อยูํในระดับความคิดเห็นมาก  มีคําเฉลี่ย  ( =3.99, S.D.= 0.25)  ตามลําดับ เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข๎อในแตํละด๎าน พบวํา  
 2.1 ด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง  การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํม
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3  โดยภาพรวม อยูํใน
ระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา  การแสดงความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง มีคําเฉลี่ย ( =4.03, S.D.= 0.34) 
ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดพบวํา เลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับ อยูํในระดับความคิดเห็นมาก  มี
คําเฉลี่ย ( =4.28, S.D.= 0.83) รองลงมา  มีการวางแผนอัตราครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา อยูํในระดับความคิดเห็น
มาก  มีคําเฉลี่ย  ( =4.10, S.D.= 0.88)  และกลุํมตัวอยํางที่แสดงความคิดเห็นน๎อยที่สุด พบวํา ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอ
ขอเงินวิทยฐานะให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา อยูํในระดับความคิดเห็นมาก  มีคําเฉลี่ย ( =3.79, S.D.= 0.85)   
 2.2 ด้านการบรรจุและแต่งต้ัง การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3  โดยภาพรวม อยูํในระดับความคิดเห็น
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา  การแสดงความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง อยูํในระดับความคิดเห็นมาก  ( =4.02, S.D.= 0.26)  
ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดพบวํา พิจารณาสั่งให๎ข๎าราชการครูหรือลูกจ๎างประจําพ๎นจากการทดลองปฏิบัติราชการ อยูํในระดับความคิดเห็น
มาก มีคําเฉลี่ยเทํากับ ( =4.12, S.D.= 0.88)  รองลงมา ดําเนินการพิจารณาให๎ข๎าราชการในสถานศึกษาย๎ายสับเปลี่ยนไปสถานศึกษา
อื่น ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษาได๎ อยูํในระดับความคิดเห็นมาก มีคําเฉลี่ย ( =4.07 S.D.= 0.88)  และกลุํมตัวอยํางที่แสดงความ
คิดเห็นน๎อยที่สุด พบวํา  ดําเนินการบรรจุแตํงตั้งข๎าราชการครูซึ่งลาออกไปสมัครรับเลือกตั้งหรือดํารงตําแหนํงทางการเมืองกลับเข๎ารับ
ราชการในสายงานเดิมได๎ อยูํในระดับความคิดเห็นมาก มีคําเฉลี่ย ( =3.89, S.D.= 0.87)   
     2.3  ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
โรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3  โดย
ภาพรวม อยูํในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา  การแสดงความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง อยูํในระดับความ
คิดเห็นมาก ( =3.99, S.D.= 0.25) ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดพบวํา ดําเนินการพิจารณาสั่งเลื่อนหรือแตํงตั้งข๎าราชการครูสายการสอนให๎
ดํารงตําแหนํงสูงขึ้นหรือรับเงินเดือนระดับสูงขึ้น เนื่องจากการทําผลงานทางวิชาการ อยูํในระดับความคิดเห็นมาก มีคําเฉลี่ย ( =
4.20, S.D.= 0.81)  รองลงมา สํงเสริมให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มจีิตสํานึกในหน๎าที่และปฏิบัติตนให๎เหมาะสมกับ
ตําแหนํงหน๎าที่ อยูํในระดับความคิดเห็นมาก มีคําเฉลี่ย ( =4.03, S.D.= 0.83)  และกลุํมตัวอยํางที่แสดงความคิดเห็นน๎อยที่สุด พบวํา
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สนับสนุนจัดสวัสดิการและอนุมัติการเบิกจํายเงินสวัสดิการทุกประเภทในสถานศึกษา อยูํในระดับความคิดเห็นมาก มีคําเฉลี่ย ( =
3.84, S.D.= 0.77) 
       2.4  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน
กลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3  โดยภาพรวม อยูํ
ในระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดพบวํา อนุญาตให๎ครูลาศึกษาตํอในสาขาที่เป็น
ประโยชน๑ตํอหนํวยงาน อยูํในระดับความคิดเห็นมาก มีคําเฉลี่ย  ( =4.27, S.D.= 0.83) รองลงมาจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากร
ตามความต๎องการของสถานศึกษาอยูํในระดับความคิดเห็นมาก มีคําเฉลี่ย ( =4.16, S.D.= 0.84) กลุํมตัวอยํางที่แสดงความคิดเห็น
น๎อยที่สุด พบวํา ต๎องการให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองให๎มากที่สุด อยูํในระดับความคิดเห็นมาก มี
คําเฉลี่ย ( =3.79, S.D.= 0.85) 
     2.5 ด้านวินัยและการด าเนินการทางวินัยการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํม
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3  โดยภาพรวม อยูํใน
ระดับความคิดเห็นมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําทุกข๎ออยูํในระดับมาก  มีคําเฉลี่ย  ( =4.01, S.D.= 0.24) โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ย
สูงสูด พบวํา  อนุญาตการลาทุกประเภทตามที่ระเบียบกําหนด อยูํในระดับความคิดเห็นมาก มีคําเฉลี่ย ( =4.14, S.D.= 0.88) 
รองลงมา อนุญาตให๎บุคลากรครูลาออกด๎วยความสมัครใจไปปฏิบัติงานใดๆตามความประสงค๑ของทางราชการ อยูํในระดับความคิดเห็น
มาก มีคําเฉลี่ย ( =4.03, S.D.= 0.87) และกลุํมตัวอยํางที่แสดงความคิดเห็นน๎อยที่สุด ครูและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายและ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ อยูํในระดับความคิดเห็นมาก  มีคําเฉลี่ย ( =3.90, S.D.= 0.88) 
 3. การทดสอบสมมติฐานของการศึกษา ครั้งนี้แบํงเป็น 4 สมมติฐาน ประกอบด๎วย สมมติฐานด๎าน  เพศ   ตําแหนํง   
ระดับการศึกษา และประสบการณ๑การทํางาน ที่ตํางกัน การแสดงความคิดเห็นตํอการศึกษาครั้งนี้ ไมํแตกตํางกัน ดังนั้น เมื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุํมตัวอยําง และเมื่อเปรียบเทียบ คําเฉลี่ยโดยใช๎คําสถิติทั้ง คํา t-tes และ คํา F-test  พบวํา ไมํแตกตําง
กันอยํางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงไมํเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ๎
 
อภิปรายผล 
 การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3 อภิปรายผล ดังนี ้
 1. กลุํมตัวอยํางที่ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย ซึ่งเป็นตําแหนํงครูสํวนใหญํ มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี มากที่สุด และมีประสบการณ๑การทํางานตั้งแตํ 11-15 ปี ขึ้นไปมากสุด 
 2.  การแสดงความคิดเห็นของครูผู๎สอน แบํงออกเป็น 5 ด๎าน ภาพโดยรวม อยูํในระดับความคิดเห็นมากทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎าน
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ด๎านการวางแผนและกําหนดอัตรากําลัง ด๎านการบรรจุแตํงตั้ง ด๎านวินัยและการดําเนินการ
ทางวินัย และด๎านการเสริมสร๎างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ตามลําดับ 
 3. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3   จําแนกตามเพศ พบวําเพศชาย และเพศหญิง มีความคิดเห็น
ตํอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3   ไมํแตกตํางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ๎
 ทั้งนี้เนื่องจาก ผู๎บริหารสถานศึกษา เป็นผู๎ที่มีบทบาทและมีความสําคัญที่สุดในสถานศึกษาซึ่งหากผู๎บริหารสถานศึกษา มี
ความเป็นผู๎นําที่เข๎มแข็ง เป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลง สามารถชักนําหรือสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎รํวมงานเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี และ
เป็นไปตามที่สถานศึกษาต๎องการ ตลอดจนเป็นผู๎ที่มีวิสัยทัศน๑กว๎างไกล มีเปูาหมายทางการศึกษาที่ชัดเจน มีการวางแผนการทํางานเป็น
ระบบมีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ มีความสามารถ มีทักษะการบริหารที่ดีเยี่ยม มีความตั้งใจจริงในการบริหารงาน มีความยุติธรรม มี
คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน  สํงผลให๎ ผู๎รํวมงานไมํวําเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย  เกิดความเช่ือมั่น ศรัทธา  มีทัศนคติที่
ด ี มีความรํวมมือรํวมใจในการปฏิบัติงานให๎เป็นไปตามเปูาหมาย  จึงทําให๎ความคิดเห็นของครูผู๎สอนไมํแตกตํางกัน 
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 4. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3   จําแนกตามตําแหนํง พบวําตําแหนํงผู๎บริหารและครู มีความ
คิดเห็นตํอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3  ไมํแตกตํางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ๎
 ทั้งนี้เนื่องจาก การแบํงงานกันทําให๎โดยทั่วถึงกัน มีผู๎บริหารเป็นผู๎คอยติดตามดูแล เพื่อให๎งานสําเร็จลุลํวงด๎วยดี ผู๎บริหาร 
คือผู๎ที่แบํงงานให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาตามความรู๎ความสามารถ แล๎วนิเทศงานอยํางเป็นระบบ พร๎อมให๎คําแนะนําอยํางเหมาะสม เพื่อให๎
งานบรรลุผลอยํางมีคุณภาพ และผู๎บริหารการศึกษา มีความรู๎ มีศาสตร๑ มีหลักการ มีทฤษฎี มีการวิจัยค๎นคว๎า จนรู๎ชัดและรู๎จริง และมี
การพัฒนาทางวิชาชีพอยํางตํอเนื่อง นําศาสตร๑ไปใช๎ในการบริหาร มีการฝึกฝนอยํางจริงจังในอาชีพนั้น ๆ จริง ๆ จนเกิดความเช่ียวชาญ 
และมีประสบการณ๑ที่มากพอ มีการรับรองมาตรฐานแหํงวิชาชีพ โดยมีการออกใบรับรองหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  และมี
จรรยาบรรณแหํงวิชาชีพ สําหรับยึดถือและปฏิบัติโดยเครํง 
 5. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3  จําแนกตามระดับการศึกษา พบวําระดับการศึกษาของผู๎บริหาร
และครู มีความคิดเห็นตํอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ 12 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3  ไมํแตกตํางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ทั้งนี้ 
เนื่องจากป๓จจุบัน มีพระราชบัญญัติระเบียบข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2551 เป็นกฎหมายคุ๎มครองให๎ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสิทธิอยํางเสมอภาค เทําเทียมกัน ในเรื่องของการได๎รับ
ประโยชน๑ตอบแทนและการประกันความมั่นคง ทําให๎ครูไมํวําครูมีวุฒิการศึกษาที่แตกตํางกัน ตํางก็ มีขวัญกําลังใจ และมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานเทําเทียมกัน จึงไมํมีผลตํอความคิดเห็น 
 6. การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ที่ 12 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3  จําแนกตามประสบการณ๑การทํางาน  พบวําประสบการณ๑การ
ทํางานของผู๎บริหารและครู มีความคิดเห็นตํอการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาท่ี 12 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแกํน เขต 3  ไมํแตกตํางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไมํสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว๎ท้ังนี ้เนื่องจากการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษานั้นมีการนําทฤษฎีและหลักการบริหารตํางๆมาปรับใช๎ในการบริหาร 
เพื่อให๎เกิดประสิทธภิาพในการบริหารงานที่สูงสุด จึงทําให๎ประสบการณ๑การทํางานของแตํละคนไมํมีผลตํอความคิดเห็น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงไปด๎วยดีอยํางสมบูรณ๑และภาคภูมิใจโดยได๎รับความเมตตาเอาใจใสํให๎คําแนะนําตรวจแก๎ไขและ
ติดตามความก๎าวหน๎าอยํางใกล๎ชิดจากคณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ๑  อาจารย๑ที่ปรึกษา และขอกราบขอบพระคุณอาจารย๑ทุกทําน
เป็นอยํางสูงมา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบคุณครอบครัว รวมทั้งญาติมิตรทุกคนท่ีให๎คอยดูแลเอาใจใสํให๎กําลังใจในการทําสารนิพนธ๑มาโดยตลอด จนผู๎วิจัย
สําเร็จการศึกษา คุณคําอันพึงมีของวิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ขอมอบแดํบุญคุณบิดา มารดา และขอมอบไว๎ตลอดจนคณาจารย๑คณะ
ศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่คอยชํวยเหลือการประสานงานจนสําเร็จการศึกษาในป๓จจุบัน 

ประโยชน๑และคุณคําทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดจากสารนิพนธ๑เลํมนี้ ผู๎ศึกษาขอมอบให๎ผู๎มีพระคุณทั้งหมดทั้งมวลที่ได๎กลําวมา
ข๎างต๎นตลอดจนผู๎ที่จะนําสารนิพนธ๑เลํมนี้ไปศึกษาค๎นคว๎าตํอไป 
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คุณภาพชีวิตการท างานของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

Quality of work Life of Teachers in Secondary Schools in Wanganui District, Khon Kaen 
under the Jurisdiction of Secondary Educational Area  office  25 

 
ปิยะนุช  อ่อนตา1 
Piyanuch Onta 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค๑เพื่อหาระดับและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียน  จําแนก

ตามอายุ  ประสบการณ๑ทํางาน  และอัตราเงินเดือน  โดยศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ด๎าน คือ 1) ด๎านคําตอบแทนที่
เหมาะสมและเป็นธรรม 2) ด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) ด๎านการพัฒนาความสามารถของบุคคล 4) ด๎าน
ความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงาน 5) ด๎านการบูรณาการทางสังคม 6) ด๎านระเบียบข๎อบังคับในการปฏิบัติงาน 7) ด๎านความ
สมดุลระหวํางชีวิตกับการทํางาน และ 8) ด๎านการปฏิบัติงานในสังคม กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ กลุํมตัวอยําง ที่ใช๎ได๎จาก
การสุํมอยํางงําย จํานวน 127 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ มี
คําความเชื่อมั่น 82  สถิติที่ใช๎ได๎แกํ  คําความถี่  คําร๎อยละ  คําเฉลี่ย  คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคําเอฟ (F-test) 

ผลการศึกษาพบวํา 1) ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย 
โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ สิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย   
รองลงมาคือ  การบูรณาการทางสังคม  การปฏิบัติงานในสังคม  และคําตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  เป็นอันดับสุดท๎าย  2) 
ข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย ที่มีประสบการณ๑ในการทํางานตํางกัน  โดยรวมไมํแตกตํางกัน   ยกเว๎น
ด๎านสิ่งแวดล๎อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัยสําหรับรายด๎าน  และด๎านการปฏิบัติงานในสังคม 
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตการทํางาน ข๎าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
Abstract  
 The  objectives of this study were to find out quality of work life level of teachers and to compare 
level of quality of work life as classified by age, work experience, and salaries in 8 aspects, those were 1) 
appropriated and fare salaries, 2) healthy and safety environment, 3) personnel capability development , 4) 
progress and work stability , 5) social integration, 6) work performance regulation, 7) balancing  between  life 
and work, and  8) work performance in society. Samples of the study were 127 teachers selected by simple 
random sampling. The study instrument was questionnaire with reliability of .82.  Statistics used for data 
analysis were frequency , parentage ,mean, standard deviation and F-test. 
 The study results revealed that 1) quality of work life of teachers in secondary schools in Wangnoi 
district as a whole was at much level. When considered each aspect found that healthy and safety 
environment was the highest, followed by social intregration, work performance in society, and appropriated 
and fare salaries, respectively. 2) When comparing quality of teachers‖ work life found that teachers with 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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different work experience did not have different quality of work life except health and safety environment, 
and work performance in society. 
 
Keywords : quality of work life, teacher, secondary school . 
 

บทน า 
โดยธรรมชาติของมนุษย๑นั้นมีความแตกตํางกันทั้งรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม และสติป๓ญญา  กิจกรรมตําง ๆ ขององค๑กร 

จึงควรเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองตํอความต๎องการของบุคคลในองค๑กรมากที่สุด โดยมุํงพัฒนากระบวนการการทํางานและการเสริมสร๎าง
เจตคติที่ดี การทํางานหรือ การได๎รับการบริการที่ดี การที่ผู๎ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจ เกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน จึงขึ้นอยูํ
กับการเพิ่มแรงจูงใจให๎แกํบุคลากรในหนํวยงาน นอกจากจะมีผลให๎งานเป็นไปตามเปูาหมายหรือมาตรฐานที่ต๎องการแล๎วยังทําให๎ขวัญ
กําลังใจและความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในหนํวยงานมากขึ้น นํามาซึ่งความสมานสามัคคี ความมีประสิทธิภาพและความ
เจริญก๎าวหน๎าของหนํวยงาน (ประชุม  รอดประเสริฐ,  2543 : 345)  ผู๎บริหารองค๑กรจึงควรพิจารณาถึงสิ่งที่ทําให๎พอใจและไมํพอใจ
เพื่อกําหนดยุทศาสตร๑การบริหารสูํความสําเร็จ ขององค๑กรสาระสําคัญที่กําหนดไว๎ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 
และแก๎ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 กําหนดให๎ครูจะต๎องมีบทบาทสําคัญในการจัดกระบวนการเรียนรู๎ในด๎านตําง ๆ ท้ังในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา  (จักรพรรดิ  วะทา,  2544 : 7)  จากการศึกษาข๎อมูลด๎านการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดสระแก๎ว จํานวน 6 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2556 พบวํา ผลการดําเนินงานด๎านการจัดการสถานศึกษาในบางเรื่องยังมี
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานอยูํในเกณฑ๑ที่ไมํนําพอใจ ได๎แกํ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสาระการเรียนรู๎วิชา คณิตศาสตร๑ 
วิทยาศาสตร๑ และภาษาอังกฤษ ครูยังไมํปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนใหมํ ๆ ที่เน๎นนักเรียนเป็นศูนย๑กลางและวัดผลในสภาพที่แท๎จริง 
(Authentic assessment) การพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนการสอนที่ใช๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น การใช๎สื่อประกอบการสอน ในทุก
กิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต๎น ป๓ญหาอุปสรรคสํวนหนึ่งที่สําคัญเนื่องมาจาก สภาพป๓ญหาด๎านอัตรากําลัง รวมทั้งปฏิบัติภารกิจ
ตํางๆ นอกเหนอืจากการสอนอีกมาก ครูมีเวลาผักผํอนน๎อยและเตรียมการสอนน๎อย บรรยากาศและสิ่งแวดล๎อมในการทํางานหลายแหํง
มีความไมํเหมาะสม สวัสดิการและรายได๎ที่ครูได๎รับไมํเพียงพอและไมํเหมาะสมตํอการครองชีพป๓จจุบัน ครูต๎องกู๎หนี้ยืมสินจากแหลํง
เงินกู๎ตํางๆ จํานวนมาก การดํารงชีวิตที่ขาดป๓จจัยด๎านสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชํน ถนน น้ําประปา และไฟฟูา จนทําให๎คุณภาพชีวิตการ
ทํางานโดยรวมของข๎าราชการครูเกิดความไมํนําพอใจและกํอให๎เกิดความเครียดในการทํางาน จากความสําคัญดังกลําวข๎างต๎น ผู๎ศึกษา
จึงสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานวิเคราะห๑ป๓ญหาข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน 
สํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อเป็นแนวทางในการนําผลการศึกษาไปปรับปรุงแก๎ไข พัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของตนและแก๎ไขในแตํละด๎านให๎ดียิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาของผู๎บริหารระดับสูงที่มีสํวนเกี่ยวข๎องใช๎เป็น
ข๎อมูลในการวางแผนและกําหนดนโยบายการบริหารจัดการด๎านบุคลากรและด๎านตําง ๆ  การหาทางชํวยเหลือแก๎ไขป๓ญหาของ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา ข๎าราชการครู เพื่อตอบสนองความต๎องการและพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ให๎ดียิ่งขึ้น เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดการศึกษาให๎สูงขึ้นและมีคุณภาพมาตรฐานตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัด
ขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จําแนกตามประสบการณ๑การทํางาน 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัด
ขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยได๎ศึกษาตามแนวคิดทฤษฎีของฮิวส๑และคัมมิ่งส๑ , (Hues and 
Cumming, 1985 : 35) เพราะตัวช้ีวัดตํางๆ มีความเหมาะสมกับลักษณะงานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวง
น๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่งมีองค๑ประกอบ 8 ด๎าน  
 วิจัลน๑  โกษาแสง, (2552 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎นําของผู๎บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผลของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 พบวํา ภาวะผู๎นําแบบเปลี่ยนสภาพของผู๎บริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ๑ทางบวกกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา โดยรวมและรายด๎านอยํางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .01 
 สมศักดิ์  ทองสมนึก, (2552 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับองค๑ประกอบของคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สํงผล
ตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวํา คุณภาพชีวิตการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร   ที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เพชรบุรี โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก มาตรฐานคุณภาพนักเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก การวิเคราะห๑
องค๑ประกอบของคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวํา องค๑ประกอบคุณภาพชีวิตด๎านประชาธิปไตยในการทํางาน ด๎านการให๎สิ่งตอบแทนท่ี
เหมาะสมและยุติธรรมด๎านจังหวะของชีวิตโดยสํวนรวม ด๎านมีสํวนรํวมในองค๑การ และด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ปลอดภัยและสํงเสริมสุขภาพ 
สํงผลตํอคุณภาพมาตรฐานนักเรียน อยํางมีวินัยสําคัญทางสถิติอยูํที่ระดับ 0.05 
 พัชราภรณ๑  ดวงช่ืน, (2555 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ที่สํงผลตํอการปฏิบัติงานของบุคลากร หนํวยงานสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย พบวํา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานที่สํงผลตํอ
การปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก ทั้ง  8  ด๎าน ได๎แกํ  การบูรณาการทางสังคม  ระเบียบข๎อบังคับ
ในการปฏิบัติงาน  ความสมดุลระหวํางชีวิตกับการทํางาน  การปฏิบัติงานในสังคม  คําตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม   สิ่งแวดล๎อม
ที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  การพัฒนาความสามารถของบุคคล  ความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงาน   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  สําหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู๎ศึกษาใช๎วิธีการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อหาระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประชากร 
(Population) ที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จํานวนทั้งสิ้น 190 คน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกํ ข๎าราชการครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จํานวน 127 คน ได๎มาตาม
ตารางกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของ Krejcie and Morgan  (1970 : 608 อ๎างถึงใน สมศักดิ์  คําศรี,  2547 : 35)  โดยใช๎วิธีการสุํม
อยํางงําย (Simple Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานของ
ข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 แบํง
ออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ สํวนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคล ประกอบด๎วย  ประสบการณ๑ทํางาน ของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (Check List) สํวนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ใน 8 ด๎าน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร๑ท (Likert type)  มี 5 ระดับ ใน
การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเองโดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 1.ขอหนังสือจากคณะ
ศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ วิทยาลัย นครราชสีมาถึงผู๎บริหารในโรงเรียนมัธยม อําเภอแวงน๎อย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข๎อมูล 2. เมื่อได๎รับหนังสือแล๎ว จึงนําหนังสือเพื่อขอความรํวมมือไปยังผู๎บริหารใน
โรงเรียนมัธยม อําเภอแวงน๎อย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เพื่อขอความรํวมมือในการตอบแบบสอบถาม 3.
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ผู๎ศึกษาดําเนินการไปแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง 4.นําแบบสอบถามที่ได๎รับมาตรวจสอบความสมบูรณ๑ของ
ข๎อมูล เพื่อนําไปวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติตํอไป การวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎ศึกษานําข๎อมูลจากแบบสอบถามที่ได๎รับคืนมาวิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อ
หาคําตํางๆ โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 2.1 สถิติที่ใช๎ในการหาคําความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ทั้งฉบับ ใช๎สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของ ครอนบาค 2.2 สถิติพื้นฐาน ที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ 2.2.1 คํา
ร๎อยละ (Percentage) ใช๎ในการนําเสนอและอธิบายลักษณะข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยํางตามป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคล จําแนกตาม
ประสบการณ๑ทํางาน 2.2.2 คําเฉลี่ย (Mean) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviaion) ใช๎ในการอธิบายคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวดัขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
2.3 สถิติที่ใช๎ในการทดสอบสมมติฐาน คําทดสอบที (t-test) ใช๎ทดสอบความแตกตํางด๎านป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคลที่มีตัวแปร
แบํงเป็น 2 กลุํม ได๎แกํ ประสบการณ๑ทํางาน 
 
ผลการวิจัย 
 ตารางแสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต
อําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ในภาพรวม 8 ด๎าน 

คุณภาพชีวิตการท างาน 
n = 127 

ระดับ อันดับ 
  S.D. 

1. คําตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 3.75 .47 มาก 8 
2. สิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3.99 .37 มาก 1 
3. การพัฒนาความสามารถของบุคคล 3.91 .26 มาก 4 
4. ความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงาน 3.88 .34 มาก 6 
5. การบูรณาการทางสังคม 3.98 .25 มาก 2 
6. ระเบียบข๎อบังคับในการปฏิบัติงาน 3.87 .25 มาก 7 
7. ความสมดุลระหวํางชีวิตกับการทํางาน 3.87 .29 มาก 5 
8. การปฏิบัติงานในสังคม 3.98 .31 มาก 3 
รวม 3.91 .17 มาก - 
  
 จากตารางที่ 3 พบวํา  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัด
ขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  โดยรวมอยูํในระดับมาก (  = 3.91, S.D. = .17)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือสิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  (  = 3.99, S.D. = .37) รองลงมาคือ  การบูรณาการ
ทางสังคม  (  = 3.98, S.D. = .25)  การปฏิบัติงานในสังคม  (  = 3.98, S.D. = .31) และคําตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม  (
  = 3.75, S.D. = .47)  เป็นอันดับสุดท๎าย   

 
สรุปและอภิปราย 
สรุปผลการศึกษา 

1.  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ สิ่งแวดล๎อมที่
ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  รองลงมาคือ  การบูรณาการทางสังคม  การปฏิบัติงานในสังคม  และคําตอบแทนที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม  เป็นอันดับสุดท๎าย   
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1.1  ด๎านคําตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
เขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานได๎รับรายได๎สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจ ในป๓จจุบัน รองลงมาคือ  ทํานได๎รับคําตอบแทนที่
เป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับผู๎รํวมอาชีพที่คล๎ายคลึงกัน ทํานรับเงินเดือนเพียงพอกับรายจํายในครอบครัว และทํานได๎รับการปรับขึ้น
เงินเดือนเหมาะสมกับงานที่ทํา เป็นอันดับสุดท๎าย  

1.2   สิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
เขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานมีห๎องทํางานที่สะอาดและปลอดภัย รองลงมาคือ  สภาพแวดล๎อมโรงเรียนของทํานปราศจาก
กลิ่นรบกวน.โรงเรียนของทํานมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอยํางดี และสภาพแวดล๎อมโรงเรียนของทํานปราศจากเสียงรบกวน เป็น
อันดับสุดท๎าย   
      1.3   การพัฒนาความสามารถของบุคคล  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต
อําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน
พบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานมีการวางแผนในการปฏิบัติงานสําคัญๆ     ที่ได๎รับมอบหมาย รองลงมาคือ  ทํานได๎รับการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน ทํานมีความภาคภูมิใจในผลงานที่รํวมกันคิดทํา หรือแก๎ป๓ญหาจนสําเร็จไปด๎วยดี และทํานได๎รับการ
อบรมในด๎านความรู๎ และเทคโนโลยีใหมํ ๆ อยูํเสมอเป็นอันดับสุดท๎าย   
      1.4  ความก๎าวหน๎าและความมั่นคง   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอ
แวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา
ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานมีโอกาสก๎าวหน๎าในตําแหนํงที่สูงขึ้น รองลงมาคือ  ทํานได๎รับการพัฒนาความรู๎อยํางตํอเนื่อง ทํานมี
โอกาสพัฒนาความรู๎ความสามารถของตนเองในทุก ๆ ด๎าน และงานที่ปฏิบัติทําให๎ทํานเกิดความมั่นใจในอาชีพ  เป็นอันดับสุดท๎าย   
      1.5  การบูรณาการทางสังคม ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย 
จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านท่ีมี
คําเฉลี่ยสูงสุดคือ เพื่อนรํวมงานมักจะขอความคิดเห็นจากทําน    ในงานที่ทํานมีสํวนรํวมรับผิดชอบ  รองลงมาคือ  ทํานมีสํวนรํวมใน
การทํางานเพื่อประโยชน๑ของสังคมรํวมกับโรงเรียน  ทํานมีสํวนรํวมตัดสินใจในการทํางานของโรงเรียน และชุมชนที่อยูํรอบ ๆ โรงเรียน
ของทํานให๎การสนับสนุนการทํากิจกรรมของโรงเรียนโดยทํานมีสํวนรํวม  เป็นอันดับสุดท๎าย   
  1.6  ระเบียบข๎อบังคับในการปฏิบัติงาน  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต
อําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน
พบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ โอกาสที่ทํานได๎รับสิทธิ หรือคําตอบแทนพิเศษทุกครั้งมาจากกฎระเบียบที่เป็นยอมรับของครู รองลงมา
คือ  บุคลากรในหนํวยงานของทํานตํางเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน ผู๎บริหารให๎โอกาสทํานในการกําหนดแผนการปฏิบัติงานตําง ๆ 
และทํานรู๎จักสิทธิของทําน เป็นอันดับสุดท๎าย   
         1.7  ความสมดุลระหวํางชีวิตกับการทํางาน ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ใน
เขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานมีโอกาสเข๎ารํวมกิจกรรมสังสรรค๑กับเพื่อนรํวมงาน รองลงมาคือ  ทํานมีเวลาวํางสําหรับการ
พักผํอนในแตํละวันอยํางเพียงพอ   ภาระหน๎าที่นอกเหนือจากงานประจําที่ได๎รับมอบหมายมีความเหมาะสมและทํานสามารถแบํงเวลา
ของทํานให๎กับการทํางานและเรื่องสํวนตัวได๎อยํางเหมาะสม เป็นอันดับสุดทา๎ย   
         1.8  การปฏิบัติงานในสังคม   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวง
น๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านที่
มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานมีความสุขและภาคภูมิใจมากเมื่อศิษย๑  ของทํานประสบความสําเร็จในชีวิตและเงิน รองลงมาคือ  องค๑กรของ
ทํานรับผิดชอบตํอสังคมในแงํของผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ  ทํานรู๎สึกวํางานที่ทํานรับผิดชอบมีความเหมาะสมกับตัวของทําน  และทําน
สามารถเป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับศิษย๑ของทาํนได๎ เป็นอันดับสุดท๎าย   
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2.  ข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 ที่มีประสบการณ๑ในการทํางานตํางกัน  มีความเห็นตํอคุณภาพชีวิตการทํางาน  ไมํแตกตํางกัน  ยกเว๎นด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัยสําหรับรายด๎าน  และด๎านการปฏิบัติงานในสังคม 
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นั้น มีบางประเด็นควรนํามาอภิปรายได๎ดังตํอไปนี้ คือ 

1.  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดํารงชีวิตของมนุษย๑ในระดับที่เหมาะสมตาม
ความจําเป็นพื้นฐานในสังคมหนึ่ง ๆ ในชํวงเวลาหนึ่ง ๆ และมีชีวิตที่มีคุณภาพซึ่งเป็นชีวิตที่อยูํรอดอยูํดี อยูํอยํางมีหลักการและสามารถ
ปรับตัวและแก๎ป๓ญหาได๎เพื่อดําเนินชีวิตไปอยํางสงบตามอัตภาพ และมีความสมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ดําเนินชีวิตในทาง
ชอบธรรม มีความพอใจในความเป็นอยูํของตนเอง สามารถปรับตนให๎เข๎ากับสิ่งแวดล๎อมในสังคมได๎อยํางมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ พรสุข   อัศวนิเวศน๑, (2552 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาถึง คุณภาพชีวิตการทํางานกับความผูกพันตํอองค๑การ : ศึกษากรณี
โรงงานวัตถุระเบิดกรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย๑การอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหารจังหวัดนครสวรรค๑ พบวํา 
โดยรวมอยูํในระดับมาก  กลุํมตัวแปรที่รํวมทํานายความผูกพันตํอองค๑การของลูกจ๎างประจําและลูกจ๎างช่ัวคราว ไ ด๎แกํ รายได๎ 
ประโยชน๑ตอบแทนและประสบการณ๑ในการทํางาน พบวํา แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ  และสอดคล๎องกับงานวิจัยของสมหวัง  
มังธานี, (2553 : 113-114) ได๎ศึกษาสุขภาพองค๑การที่สํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร 
เขต 3 ผลการวิจัยพบวํา ระดับสุขภาพองค๑การของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู๎บริหารโรงเรียนโดยรวมอยูํในระดับมาก เพราะ
ผู๎บริหารสํวนมากมักจะปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองนโยบายหลักจากสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่สังกัด รวมทั้งอยูํในระหวํางการปฏิรูปการศึกษาและยุบรวมกรมสามัญศึกษากับสํานักงานการประถมศึกษาแหํงชาติ 
เป็นสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู๎บริหารโรงเรียนโดยรวม
อยูํในระดับปานกลางทั้งนี้เนื่องมาจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) มาตรฐาน 
39 ให๎กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารซึ่งการกระจายอํานาจนั้น ยังไมํเสร็จสมบูรณ๑อํานาจการบริหารตําง ๆ ถูกมอบหมายมาเป็น
บางสํวน ทําให๎มีผลอยูํในระดับมาก 

1.1  ด๎านคําตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต
อําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ข๎าราชการครูมีรายจํายและรายได๎สอดคล๎องกับสภาพเศรษฐกิจ  ในป๓จจุบัน ได๎รับคําตอบแทนที่เป็นธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับผู๎รํวม
อาชีพท่ีคล๎ายคลึงกัน รับเงินเดือนเพียงพอกับรายจํายในครอบครัว และทํานได๎รับการปรับขึ้นเงินเดือนเหมาะสมกับงานท่ีทํา  ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของนฤดล  มีเพียร,  2553 : 13) ได๎ศึกษาเรื่อง  คุณภาพชีวิตการทํางานของพนังงานเอกชน พบวํา ด๎าน
คําตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมอยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ๑  ดวงช่ืน, (2555 : บทคัดยํอ) ได๎
ทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสํงผลตํอการปฏิบัติงานของบุคลากร หนํวยงานสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
พบวํา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสํงผลตํอการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก ท้ัง  8  ด๎าน 
ได๎แกํ  การบูรณาการทางสังคม  ระเบียบข๎อบังคับในการปฏิบัติงาน  ความสมดุลระหวํางชีวิตกับการทํางาน  การปฏิบัติงานในสังคม  
คําตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม   สิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  การพัฒนาความสามารถของบุคคล  ความก๎าวหน๎า
และความมั่นคงในงาน   

1.2   สิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนในเขตอําเภอแวง
น๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข๎าราชการครูมี
ห๎องทํางานที่สะอาดและปลอดภัย สภาพแวดล๎อมโรงเรียนของทํานปราศจากกลิ่นรบกวน.โรงเรียนของทํานมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยอยํางดี และสภาพแวดล๎อมโรงเรียนของทํานปราศจากเสียงรบกวน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของสมศักดิ์  ทองสมนึก, (2552 : 
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บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับองค๑ประกอบของคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวํา คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร   ที่สํงผลตํอมาตรฐาน
คุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก มาตรฐาน
คุณภาพนักเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก การวิเคราะห๑องค๑ประกอบของคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวํา องค๑ประกอบคุณภาพ
ชีวิตด๎านประชาธิปไตยในการทํางาน ด๎านการให๎สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมด๎านจังหวะของชีวิตโดยสํวนรวม ด๎านมีสํวนรํวมใน
องค๑การ และด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ปลอดภัยและสํงเสริมสุขภาพ สํงผลตํอคุณภาพมาตรฐานนักเรียน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของพัชรา
ภรณ๑  ดวงช่ืน, (2555 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานที่สํงผลตํอการปฏิบัติงานของบุคลากร หนํวยงาน
สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย พบวํา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานที่สํงผลตํอการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวมและราย
ด๎านอยูํในระดับมาก ทั้ง  8  ด๎าน ได๎แกํ  การบูรณาการทางสังคม  ระเบียบข๎อบังคับในการปฏิบัติงาน  ความสมดุลระหวํางชีวิตกับการ
ทํางาน  การปฏิบัติงานในสังคม  คําตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม   สิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล  ความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงาน   

1.3   การพัฒนาความสามารถของบุคคล  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอ
แวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ข๎าราชการ
ครูมีการวางแผนในการปฏิบัติงานสําคัญๆ ที่ได๎รับมอบหมาย ได๎รับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางาน และมีความภาคภูมิใจใน
ผลงานที่รํวมกันคิดทํา หรือแก๎ป๓ญหาจนสําเร็จไปด๎วยดี และทํานได๎รับการอบรมในด๎านความรู๎ และเทคโนโลยีใหมํ ๆ อยูํเสมอเป็น ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของสมศักดิ์  ทองสมนึก, (2552 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับองค๑ประกอบของคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวํา 
คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร   ที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก มาตรฐานคุณภาพนักเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก การ
วิเคราะห๑องค๑ประกอบของคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวํา องค๑ประกอบคุณภาพชีวิตด๎านประชาธิปไตยในการทํางาน ด๎านการให๎สิ่งตอบแทนท่ี
เหมาะสมและยุติธรรมด๎านจังหวะของชีวิตโดยสํวนรวม ด๎านมีสํวนรํวมในองค๑การ และด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ปลอดภัยและสํงเสริมสุขภาพ 
สํงผลตํอคุณภาพมาตรฐานนักเรียน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของพัชราภรณ๑  ดวงช่ืน, (2555 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานที่สํงผลตํอการปฏิบัติงานของบุคลากร หนํวยงานสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย พบวํา ระดับคุณภาพชีวิต
การทํางานท่ีสํงผลตํอการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก ท้ัง  8  ด๎าน ได๎แกํ  การบูรณาการทาง
สังคม  ระเบียบข๎อบังคับในการปฏิบัติงาน  ความสมดุลระหวํางชีวิตกับการทํางาน  การปฏิบัติงานในสังคม  คําตอบแทนที่เหมาะสม
และเป็นธรรม   สิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  การพัฒนาความสามารถของบุคคล  ความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงาน   

1.4  ความก๎าวหน๎าและความมั่นคง   ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวง
น๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข๎าราชการครูมี
โอกาสก๎าวหน๎าในตําแหนํงที่สูงขึ้น ได๎รับการพัฒนาความรู๎อยํางตํอเนื่อง ทํานมีโอกาสพัฒนาความรู๎ความสามารถของตนเองในทุก ๆ 
ด๎าน และงานที่ปฏิบัติทําให๎ทํานเกิดความมั่นใจในอาชีพ  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของสมศักดิ์  ทองสมนึก, (2552 : บทคัดยํอ) ได๎
ศึกษาเกี่ยวกับองค๑ประกอบของคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวํา คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร   ที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพ
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก มาตรฐานคุณภาพ
นักเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก การวิเคราะห๑องค๑ประกอบของคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สํงผลตํอ
มาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวํา องค๑ประกอบคุณภาพชีวิตด๎าน
ประชาธิปไตยในการทํางาน ด๎านการให๎สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมด๎านจังหวะของชีวิตโดยสํวนรวม ด๎านมีสํวนรํวมในองค๑การ 
และด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ปลอดภัยและสํงเสริมสุขภาพ สํงผลตํอคุณภาพมาตรฐานนักเรียน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของพัชราภรณ๑  ดวง
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ช่ืน, (2555 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานที่สํงผลตํอการปฏิบัติงานของบุคลากร หนํวยงานสังกัดสภา
คริสตจักรในประเทศไทย พบวํา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานที่สํงผลตํอการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํใน
ระดับมาก ทั้ง  8  ด๎าน ได๎แกํ  การบูรณาการทางสังคม  ระเบียบข๎อบังคับในการปฏิบัติงาน  ความสมดุลระหวํางชีวิตกับการทํางาน  
การปฏิบัติงานในสังคม  คําตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม   สิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  การพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล  ความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงาน   

1.5  การบูรณาการทางสังคม ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย 
จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเพื่อนรํวมงานมักจะ
ขอความคิดเห็นจากทําน    ในงานที่ทํานมีสํวนรํวมรับผิดชอบ  และมีสํวนรํวมในการทํางานเพื่อประโยชน๑ของสังคมรํวมกับโรงเรียน  
ทํานมีสํวนรํวมตัดสินใจในการทํางานของโรงเรียน และชุมชนที่อยูํรอบ ๆ โรงเรียนของทํานให๎การสนับสนุนการทํากิจกรรมของโรงเรียน
โดยทํานมีสํวนรํวม  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของสมศักดิ์  ทองสมนึก, (2552 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับองค๑ประกอบของคุณภาพ
ชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
เพชรบุรี พบวํา คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร   ที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก มาตรฐานคุณภาพนักเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก การวิเคราะห๑องค๑ประกอบของคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวํา องค๑ประกอบคุณภาพชีวิตด๎านประชาธิปไตยในการทํางาน ด๎านการ
ให๎สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมด๎านจังหวะของชีวิตโดยสํวนรวม ด๎านมีสํวนรํวมในองค๑การ และด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ปลอดภัยและ
สํงเสริมสุขภาพ สํงผลตํอคุณภาพมาตรฐานนักเรียนและสอดคล๎องกับงานวิจัยของพัชราภรณ๑  ดวงช่ืน, (2555 : บทคัดยํอ) ได๎
ทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสํงผลตํอการปฏิบัติงานของบุคลากร หนํวยงานสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย 
พบวํา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสํงผลตํอการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก ท้ัง  8  ด๎าน 
ได๎แกํ  การบูรณาการทางสังคม  ระเบียบข๎อบังคับในการปฏิบัติงาน  ความสมดุลระหวํางชีวิตกับการทํางาน  การปฏิบัติงานในสังคม  
คําตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม   สิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  การพัฒนาความสามารถของบุคคล  ความก๎าวหน๎า
และความมั่นคงในงาน   

1.6  ระเบียบข๎อบังคับในการปฏิบัติงาน  ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอ
แวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข๎าราชการ
ครูมีโอกาสที่ทํานได๎รับสิทธิ หรือคําตอบแทนพิเศษทุกครั้งมาจากกฎระเบียบที่เป็นยอมรับของครู บุคลากรในหนํวยงานของทํานตําง
เคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน ผู๎บริหารให๎โอกาสทํานในการกําหนดแผนการปฏิบัติงานตํ าง ๆ และทํานรู๎จักสิทธิของทําน ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของสมศักดิ์  ทองสมนึก, (2552 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับองค๑ประกอบของคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวํา 
คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร  ที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก มาตรฐานคุณภาพนักเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก การ
วิเคราะห๑องค๑ประกอบของคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวํา องค๑ประกอบคุณภาพชีวิตด๎านประชาธิปไตยในการทํางาน ด๎านการให๎สิ่งตอบแทนท่ี
เหมาะสมและยุติธรรมด๎านจังหวะของชีวิตโดยสํวนรวม ด๎านมีสํวนรํวมในองค๑การ และด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ปลอดภัยและสํงเสริมสุขภาพ 
สํงผลตํอคุณภาพมาตรฐานนักเรียน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของพัชราภรณ๑  ดวงช่ืน, (2555 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตการทํางานที่สํงผลตํอการปฏิบัติงานของบุคลากร หนํวยงานสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย พบวํา ระดับคุณภาพชีวิต
การทํางานท่ีสํงผลตํอการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก ท้ัง  8  ด๎าน ได๎แกํ  การบูรณาการทาง
สังคม  ระเบียบข๎อบังคับในการปฏิบัติงาน  ความสมดุลระหวํางชีวิตกับการทํางาน  การปฏิบัติงานในสังคม  คําตอบแทนที่เหมาะสม
และเป็นธรรมสิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  การพัฒนาความสามารถของบุคคล  ความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงาน   



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 754 
 

1.7  ความสมดุลระหวํางชีวิตกับการทํางาน ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขต
อําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ข๎าราชการครูมีโอกาสเข๎ารํวมกิจกรรมสังสรรค๑กับเพื่อนรํวมงาน มีเวลาวํางสําหรับการพักผํอนในแตํละวันอยํางเพียงพอ   ภาระหน๎าที่
นอกเหนือจากงานประจําที่ได๎รับมอบหมายมีความเหมาะสมและทํานสามารถแบํงเวลาของทํานให๎กับการทํางานและเรื่องสํวนตัวได๎
อยํางเหมาะสม ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นฤดล  มีเพียร, (2553 : 13) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานและป๓จจัยที่มีผลตํอคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงานต๎อนรับบนเครื่องบินของบริษัทการบินไทย (มหาชน) จํากัด พบวํา มิติด๎านเวลาทํางานกับชีวิตสํวนตัว มี
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานอยูํในระดับมาก ซึ่งหมายความวําจะสํงผลตํอการปฏิบัติงาน  และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พัชราภรณ๑  
ดวงช่ืน, (2555 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานที่สํงผลตํอการปฏิบัติงานของบุคลากร หนํวยงานสังกัดสภา
คริสตจักรในประเทศไทย พบวํา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานที่สํงผลตํอการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํใน
ระดับมาก ทั้ง  8  ด๎าน ได๎แกํ  การบูรณาการทางสังคม  ระเบียบข๎อบังคับในการปฏิบัติงาน  ความสมดุลระหวํางชีวิตกับการทํางาน  
การปฏิบัติงานในสังคม  คําตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม   สิ่งแวดล๎อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  การพัฒนาความสามารถ
ของบุคคล  ความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงาน   

1.8  การปฏิบัติงานในสังคม ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานของข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอําเภอแวงน๎อย 
จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 โดยรวมอยูํในระดับมากทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข๎าราชการครมี
ความสุขและภาคภูมิใจมากเมื่อศิษย๑ประสบความสําเร็จในชีวิตและ องค๑กรรับผิดชอบตํอสังคมในแงํของผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ  ซึ่ง
รู๎สึกวํางานที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมกับตัวเอง และสามารถเป็นแบบอยํางที่ดีให๎กับศิษย๑ได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สมศักดิ์  
ทองสมนึก, (2552 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับองค๑ประกอบของคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพ
นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวํา คุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของบุคลากร   ที่
สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี โดยภาพรวมอยูํในระดับ
มาก มาตรฐานคุณภาพนักเรียนประถมศึกษา  โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก การวิเคราะห๑องค๑ประกอบของคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรที่สํงผลตํอมาตรฐานคุณภาพนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบวํา 
องค๑ประกอบคุณภาพชีวิตด๎านประชาธิปไตยในการทํางาน ด๎านการให๎สิ่งตอบแทนท่ีเหมาะสมและยุติธรรมด๎านจังหวะของชีวิตโดย
สํวนรวม ด๎านมีสํวนรํวมในองค๑การ และด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ปลอดภัยและสํงเสริมสุขภาพ สํงผลตํอคุณภาพมาตรฐานนักเรียนและ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของพัชราภรณ๑  ดวงช่ืน, (2555 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสํงผลตํอการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร หนํวยงานสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย พบวํา ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานที่สํงผลตํอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก ทั้ง  8  ด๎าน ได๎แกํ  การบูรณาการทางสังคม  ระเบียบข๎อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน  ความสมดุลระหวํางชีวิตกับการทํางาน  การปฏิบัติงานในสังคม  คําตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม   สิ่งแวดล๎อมที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย  การพัฒนาความสามารถของบุคคล  ความก๎าวหน๎าและความมั่นคงในงาน   

2.  ข๎าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอแวงน๎อย จังหวัดขอนแกํน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 ที่มีประสบการณ๑ในการทํางานตํางกัน  มีความเห็นตํอคุณภาพชีวิตการทํางาน  ไมํแตกตํางกัน  ยกเว๎นด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัยสําหรับรายด๎าน  และด๎านการปฏิบัติงานในสังคม  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ลัดดา  
บุญมาเลิศ, (2553 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางคุณภาพชีวิตการทํางาน กับความทุํมเทในการปฏิบัติงานของ
ข๎าราชการครู สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ เขตการศึกษา 1 พบวํา 1) ข๎าราชการครูประถมศึกษามีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานอยูํในระดับมาก และคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อจําแนกตามสถานภาพ 
ประสบการณ๑การทํางาน ข๎าราชการครูมีระดับคุณภาพชีวิตการทํางานไมํแตกตํางกัน  จําแนกตาม ภูมิลําเนา พบวํา  ข๎าราชการครู
ประถมศึกษามีความทุํมเทในการปฏิบัติงานแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อจําแนกตามสถานภาพและแตกตํางอยําง
ไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จได๎ด๎วยดีเนื่องจากได๎รับความกรุณาให๎คําปรึกษาและชํวยให๎คําแนะนําแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ และ

แนะแนวทางอันเป็นประโยชน๑ในการศึกษาทุกขั้นตอนนอยํางดีจาก  ดร. มงคลราช ศิริสม  ผู๎ศึกษารู๎สึกซาบซึ้งยิ่งจึงขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ๑ที่กรุณาให๎คําแนะนําและข๎อคิดที่เป็นประโยชน๑ตํอการปรับปรุงให๎สารนิพนธ๑
เลํมนี้ถูกต๎องสมบูรณ๑ได๎เป็นอยํางดี 

ขอขอบพระคุณ นายทรงศักดิ์  หิรัญเกิด  ผู๎อํานวยการโรงเรียนทํานางแนววิทยายน นายประจงลักษณ๑  บัวกลาง  รอง
ผู๎อํานวยการโรงเรียน สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองเมืองพล และนางเพ็ญนภา ชํุมนาเสียว ครู โรงเรียนทํานางแนววิทยายน  ที่ให๎
ความอนุเคราะห๑ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม  รวมทั้งขอขอบพระคุณคณะครูอาจารย๑โรงเรียนมัธยมในเขตอําเภอแวง
น๎อย ที่ได๎เสียสละเวลาอันมีคํา กรุณาให๎ข๎อมูลตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน๑ในการศึกษาครั้งนี้ 

สุดท๎ายนี้ขอขอบพระคุณแหลํงข๎อมูลเพื่อการค๎นคว๎าสําหรับการศึกษา รวมถึงบิดามารดา และ  ผู๎มีพระคุณทุกทําน ที่ได๎ให๎
ความชํวยเหลือและเป็นกําลังใจ ในการจัดทําสารนิพนธ๑ในครั้งนี้จนสามารถจัดทําสารนิพนธ๑ฉบับนี้ลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

Parents’ Satisfaction towards Child Center Management under Local Administratiove 
Organization in  Huaithapthan District in Srisaket Province 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มี
ตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  จําแนกตาม 
เพศ  อายุ ระดับการศึกษา  และการประกอบอาชีพ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎ปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษา
อยูํในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน  265 คน โดยกําหนด
ขนาดของกลุํมตัวอยํางตามตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie & Morgan) และสุํมอยํางงําย (Simple random 
sampling) โดยวิธีการจับฉลากเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ  คํา
ดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.60-1.00  มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ  0.95  สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ  ร๎อยละ  คําเฉลี่ย  
สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที และการวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว และเปรียบเทียบรายคูํด๎วยวิธีการของ
เชฟเฟุ (Scheffe's test) ผลการวิจัยพบวํา   

 1.ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
เขตอําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด๎าน อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุก
ด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย  ดังนี้ ด๎านการบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหาร
งบประมาณ และด๎านการบริหารทั่วไปตามลําดับ 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการ
บริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

2.1  ผู๎ปกครองที่มีเพศตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตําง 

2.2  ผู๎ปกครองที่มีอายุตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตําง  

2.3 ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาตาํงกันมีความพึงพอใจตํอการบรหิารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสงักัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตําง 

2.4 ผู๎ปกครองที่มีการประกอบอาชีพตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.5เมื่อ
พิจารณาเป็นด๎าน พบวํา ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล แตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สํวนด๎านการบริหารทั่วไป ไมํแตกตํางกัน 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียน การบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Abstract  
The objectives of this research were to 1) study parents‖ satisfaction towards child center 

management under Local Administratiove Organization in Huaithapthan district in Srisaket province and 
compare parents‖ satisfaction towards child center management under Local Administratiove Organization in  
Huaithapthan district in Srisaket province as classified by gender, age, education level and occupation. The 
265 samples were parents of students who have studied in child center management under Local 
Administratiove Organization in  Huaithapthan district in SRisaket province and selected by simple random 
sampling. The size of the samples was determined by Krejcie & Morgan. The tool used for data collection was 
5 rating scales  questionnaire.  The IOC of the questionnaire was between 0.60 – 1.00 and the reliability was 
0.95. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way ANOVA and 
Multiple Comparisons of Scheffe‖s method. 

The research results revealed that :  
1) Parents‖ satisfaction towards child center management under Local Administratiove Organization in 

Huaithapthan district in Srisaket province as a whole and each aspect were at much level.When considered each 
aspect from the highest to lowest found that persoonel administration aspect. Academic adminiatrtaion aspect , 
budget administration aspect and genarl adminaitration aspect respectively. 

2) The comparison results of Parents‖ satisfaction towards child center management under Local 
Administratiove Organization in Huaithapthan district in Srisaket province; 
  2.1 The different  gender of parents had satisfied towards child center management under 
Local Administratiove Organization in Huaithapthan district in Srisaket province as a whole and each aspect 
were no different. 
  2.2 The different ager of parents had satisfied towards child center management under Local 
Administratiove Organization in Huaithapthan district in Srisaket province as a whole and each aspect were no 
different. 
  2.3 The different education level of parents had satisfied towards child center management 
under Local Administratiove Organization in Huaithapthan district in Srisaket province as a whole and each 
aspect were no different. 
  2.4 The different  occupation of parents had satisfied towards child center management 
under Local Administratiove Organization in Huaithapthan district in Srisaket province as a whole were 
significantly different at the .05 level. When considered each aspect found that academic aspect , budget 
administration aspect, persoonel administration aspect were were significantly different at the .05 level. 
Unless the other aspects were no diffent 
 
Keywords:  parents‖ satisfaction, child center management  
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บทน า 
การจัดการศึกษาเป็นหน๎าท่ีของรัฐที่จะต๎องจัดการศึกษาให๎กับเด็กและเยาวชนในทุกชนช้ันให๎ได๎รับการศึกษาอยํางทั่วถึง

ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   มาตรา 54 กําหนดให๎บุคคลยํอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ รัฐต๎องจัดการศึกษา
อบรมการเรียนการสอนให๎แกํคนไทยให๎เกิดความรู๎คูํคุณธรรม  เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และ มีสิทธิเสมอภาคในการรับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมํน๎อยกวํา 12 ปี อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จําย โดยวัตถุประสงค๑เพื่อปรับปรุงการศึกษาของ
ชาติให๎สอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  มีการกระจายอํานาจสูํท๎องถิ่นซึ่งให๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา 
จึงเป็นกฎหมายแมํบทในการบริหารและการจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 

การศึกษาจึงเป็นหน๎าที่ของประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอยํางยิ่งโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่อยูํใกล๎ตัวนักเรียน  ผู๎ปกครอง
และชุมชนมากที่สุดและ ในมาตรา 8 ระบุวํา การจัดการศึกษาโดยยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน ให๎สังคมมีสํวน
รํวมในการจัดการศึกษา  มาตรา 9 การกําหนดสิทธิและหน๎าที่ทางการศึกษาของบุคคล บิดา มารดา ครอบครัว  ชุมชน องค๑กรรัฐ  
องค๑กรเอกชน สถาบันตํางๆทางสังคม มาตรา 39 ให๎กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจในการบริหารและการจัดการศึกษา  
ทั้งด๎าน การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่โดยตรง  มาตรา 40 กําหนดให๎มี
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานทําหน๎าที่ กํากับ และสํงเสริม  สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ซึงประกอบด๎วย 
ผู๎แทนผู๎ปกครอง  ผู๎แทนครู  ผู๎แทนองค๑กร  ชุมชน  ผู๎แทนองค๑กรสํวนท๎องถิ่น ผู๎แทนศิษย๑เกําของสถานศึกษาและผู๎ทรงคุณวุฒิ  
โดยให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ ดังนั้น ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
อําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ ได๎รายงานการจัดการศึกษา เป็นที่ยอมรับของผู๎ปกครอง ชุมชน และสังคม ได๎นั้น สถานศึกษา
ต๎องมีประสิทธิภาพและคุณภาพในด๎านการบริหารจัดการซึ่งเป็นสิ่งท่ีสําคัญที่สุดที่ผู๎ปกครองจะยอมรับและพิจารณาในการตัดสินใจ
ให๎บุตรหลานได๎เข๎ารับการศึกษา ซึ่งมีงานที่เป็นไปเพื่อให๎นักเรียนมีความรู๎ ความเข๎าใจด๎านหลักสูตรโดยตรงและ งานที่สนับสนุน
สํงเสริมการปฏิบัติงานหลักให๎มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีขอบเขตในการบริหารงานทั้ง 4  ด๎าน   คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป 

 จากป๓ญหาดังกลําวผู๎วิจัยในฐานะที่เป็นผู๎รับผิดชอบในการปฏิบัติหน๎าที่จัดการเรียนการสอนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอ ห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ จึงมีความตระหนักถึงความสําคัญของ ความพึงพอใจ
ของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  จึงมีความประสงค๑ที่จะทราบวําในขณะนี้ผู๎ปกครองมีความพึง
พอใจในการบริหารสถานศึกษามากน๎อยเพียงใด จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการ
บริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ดังกลําวเพื่อนําไปเป็นข๎อมูล ในการปรับปรุง สนับสนุน สํงเสริม พัฒนา การบริหารของสถานศึกษา
ให๎มีคุณภาพและสอดคล๎อง ให๎ตรงกับความต๎องการของผู๎ปกครองตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ ในด๎านการบริหารงานทั้ง 4  ด๎าน  คือ การบริหารวิชาการ  การบริหาร
งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารทั่วไป 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจ ของผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเลก็สังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ ตามลักษณะของเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ    

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ความพึงพอใจและทัศนะวําด๎วยความพึงพอใจเป็นความรู๎สึกสองแบบของมนุษย๑ คือ ความรู๎สึกในทางบวกและความรู๎สึก
ในทางลบ ความรู๎สึกทางบวกเป็นความรู๎สึกที่เกิดขึ้นแล๎วจะทําให๎เกิดความสุข  ความสุขนี้เป็นความสุขที่แตกตํางไปจากความสุข
ทางบวกอื่นๆ  กลําวคือ  เป็นความรู๎สึกที่มีระยะย๎อนกลับ  ความสุขสามารทําให๎เกิดความสุขหรือความรู๎สึกบวกเพิ่มขึ้นได๎อีก 
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ดังนั้นจะเห็นได๎วําความสุขเป็นความรู๎สกึท่ีสลบัซับซ๎อน และความสุขน้ีจะมีผลตํอบุคคลมากกวําความรู๎สึกทางบวกอื่นๆ อาจสรุปได๎
วํา ความพึงพอใจหมายถึงความรู๎สึกของบุคคลตํอสิ่งที่ได๎พบเห็นและได๎สัมผัสโดยอาจแสดงออกทางสีหน๎า ทําทาง หรือการพูด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ศึกษา 
 การวิจัยต๎องการศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ ดังนี ้
 ประชากร  ได๎แกํ  ผู๎ปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูํในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
อําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562  จํานวน 850 คน 
 กลุํมตัวอยําง  ได๎แกํ  ผู๎ปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูํในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
เขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2562 จํานวน 265  คน โดยกําหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางตามตาราง
สําเร็จรูปของ เครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie & Morgan) และสุํมอยํางงําย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นเพื่อใช๎สอบถามผู๎ปกครองของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูํใน

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอ ห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ แบํงออกเป็น  2  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สอบถาม เกี่ยวกับสถานภาพ ของผู๎ปกครองที่เป็นกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และการ
ประกอบอาชีพ    
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ ใน  ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ  ด๎านการ
บริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารทั่วไป  มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating   Scale) ตามวิธีของ ลิเคิร๑ท 
(Likert) มี 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด  

การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ  
ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสร๎างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย โดยมีลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการสร๎างและพัฒนาแบบสอบถาม 
2. ศึกษาวิธีการสร๎างแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scales) มี 5 ระดับตามแบบของลิเคิร๑ท 

(Likert) 
3. สร๎างแบบสอบถามโดยกําหนดประเด็นของคําถามให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และนิยามปฏิบัติการของตัวแปรใน

การวิจัย โดยพัฒนามาจากงานวิจัยของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน๑. (2558) 
4. นําแบบสอบถามเสนออาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑ ตรวจสอบความถูกต๎อง สมบูรณ๑ ให๎ข๎อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

แก๎ไข 
5. นําแบบสอบถามที่แก๎ไขตามข๎อเสนอแนะของอาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑แล๎ว นําเสนอผู๎เช่ียวชาญจํานวน 5 ทําน 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (Index of Item – Objective 
Congruence : IOC) กําหนดคํา IOC ตั้งแตํ .60 ขึ้นไปถือได๎วํามีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ได๎คําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.60-
1.00 

6. นําแบบสอบถามที่แก๎ไขปรับปรุงจากอาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑ไปทดลองใช๎ (Try – Out) กับผู๎ปกครองนักเรียน
ใน ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 30 คน ซึ่งไมํใชํกลุํม
ตัวอยําง แล๎วนําไปหาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาคําสัมประสทิธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของคอน
บาค (Cronbach) ได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ .95 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข๎อมูลครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บข๎อมูลด๎วยตนเอง มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
1. ผู๎วิจัยขอหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา ถึง ผู๎อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา นนทบุรีเขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห๑ในการเก็บข๎อมูลจากกลุํมเปูาหมาย 
2. ผู๎วิจัยนําหนังสือจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา เสนอตํอผู๎บริหารองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

ในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขอความอนุเคราะห๑เก็บข๎อมูลจาก ผู๎ปกครองนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ ในการตอบแบบสอบถาม 

3. ผู๎วิจัยนําแบบสอบถามไปพบกลุํมตัวอยํางด๎วยตนเองในการประชุมผู๎ปกครองของแตํละโรงเรียน จํานวน 265 คน 
โดยชี้แจงวัตถุประสงค๑และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถามเพื่อให๎เกิดความเข๎าใจและเก็บแบบสอบถามกลับคืนด๎วยตนเอง 

4. ผู๎วิจัยได๎รับแบบสอบถามแล๎วตรวจสอบความถูกต๎องครบถ๎วนสมบูรณ๑ จํานวน 265 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 100 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล และเสนอผลการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล แบํงการนําเสนอออกเป็น 3 ตอน 
 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ปกครองที่ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่  1  จํานวน และร๎อยละของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และการประกอบอาชีพ 

เพศ จ านวน   (คน) ร้อยละ 
ชาย 96 36.2 
หญิง 169 63.8 
รวม 265 100.0 

อาย ุ   
ต่ํากวํา 30 ปี    91 34.3 
ตั้งแต3ํ0 ปี ข้ึนไป 174 65.7 
รวม 265 100.0 

ระดับการศึกษา จ านวน   (คน) ร้อยละ 
ต่ํากวํามัธยมศึกษา 89 33.6 
ตั้งแตํ มัธยมศึกษาข้ึนไป   176 66.4 
รวม 265 100.0 
               การประกอบอาชีพ   
รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ    76 28.7 
ค๎าขาย 116 43.8 
รับจ๎าง 73 27.5 

รวม 265 100.0 
 
จากตารางที่ 1 พบวํา ผู๎ปกครองที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 169 คนคิดเป็นร๎อยละ 63.8 อายุ ตั้งแตํ 

30 ปี ข้ึนไป จํานวน 174 คน คิดเป็นร๎อยละ 65.7 ระดับการศึกษา ตั้งแตํมัธยมศึกษาขึ้นไป จํานวน 176 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.4 และ
มีการประกอบอาชีพค๎าขาย จํานวน 116 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.8 
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ตอนที่ 2 วิเคราะหค์วามพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ   

ตารางที่  2 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ  โดยรวมและรายด๎าน 
ด้านที ่ ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงาน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
X  S.D. ระดับ 

1 ด๎านการบริหารวิชาการ 4.03 .58 มาก 
2 ด๎านการบริหารงบประมาณ 4.00 .60 มาก 
3 ด๎านการบริหารงานบุคคล 4.05 .54 มาก 
4 ด๎านการบริหารทั่วไป 3.96 .78 มาก 

 รวม 4.01 .48 มาก 
จากตารางที่ 2 พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด๎าน อยูํในระดับมาก ( X = 4.01, S.D. = 0.48) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย  ดังนี้ ด๎านการบริหารงาน
บุคคล ( X = 4.05, S.D. = 0.54) ด๎านการบริหารวิชาการ (X = 4.03, S.D. = 0.58) ด๎านการบริหารงบประมาณ  (X = 4.00, 
S.D. = 0.60) และด๎านการบริหารทั่วไป  (X = 3.96, S.D. = 0.78)  
 
ตารางที่  3 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ด๎านการบริหารวิชาการ โดยรวมและรายข๎อ 

ตารางที่ 3 พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ ด๎านการบริหารวิชาการ โดยรวมอยูํในระดับมาก (X = 4.03, S.D. = 0.58) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีการกําหนดนโยบายด๎านการบริหารงานวิชาการอยํางชัดเจน (X  = 4.22, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสตูรอยํางมีประสิทธิภาพ (X = 4.13, S.D. = 0.79) และมีความสม่ําเสมอและตํอเนื่องใน

ข้อที ่ ด้านการบริหารวิชาการ X  S.D. ระดับ 
1. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการกําหนดนโยบายดา๎นการบริหารงานวิชาการอยํางชัดเจน 4.22 .80 มาก 
2. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสตูรอยํางมีประสิทธิภาพ 4.13 .79 มาก 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน๎นผู๎เรยีนเป็นสาํคัญโดยให๎นักเรียนเป็นผู๎ลงมือปฏิบัตดิ๎วยตนเอง 

รู๎จักการแก๎ป๓ญหาและชํวยเหลือตนเองให๎มากข้ึน 4.08 .73 มาก 
4. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กจัดประสบการณ๑ให๎เด็กได๎พัฒนาทั้ง 4 ด๎าน รํางกาย อารมณ๑จิตใจ สังคมและ

สติป๓ญญา 4.09 .70 มาก 
5. สํงเสริมให๎ครูและนักเรียนได๎ใช๎แหลํงเรียนรู๎ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรยีนรู๎ 3.90 .92 มาก 
6. เปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองรํวมจัดกจิกรรมทีส่ํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน 4.00 .83 มาก 
7. มีความสม่ําเสมอและตํอเนื่องในการรายงานผลการเรียนของนักเรียน 4.11 .80 มาก 
8. สถานศึกษาได๎รับการยอมรับจากผู๎ปกครองด๎านความเป็นเลิศทางวชิาการ 3.87 .76 มาก 
9. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการใช๎สื่อและอุปกรณ๑การเรียนการสอนให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎อยาํงเพียงพอ 3.93 .78 มาก 
10. ความเอาใจใสํดูแลในด๎านการเรียนการสอนของครูที่มีตํอนักเรียน 3.94 .70 มาก 
11. การให๎ความชํวยเหลือในด๎านวิชาการแกํนักเรียนทีเ่รียนดีและเรยีนอํอน 4.01 .87 มาก 
12. การสํงเสริมให๎นักเรียนได๎พัฒนาความสามารถและความถนดัของตนเอง 4.06 .79 มาก 
 รวม 4.03 .58 มาก 
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การรายงานผลการเรียนของนักเรียน  (X = 4.11, S.D. = 0.80)  สํวนลําดับสุดท๎าย คือ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎รับการยอมรับจาก
ผู๎ปกครองด๎านความเป็นเลิศทางวิชาการ  (X = 3.87, S.D. = 0.76) 
 
ตารางที่  4 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ โดยรวมและรายข๎อ 
ข้อที ่ ด้านการบริหารงบประมาณ X  S.D. ระดับ 
1. รํวมวางแผนจดัสรรงบประมาณการจัดซื้อวัสดุครภุณัฑ๑ที่ใช๎ในการเรียนการ

สอน 4.08 .78 มาก 
2. ให๎ข๎อเสนอแนะในการใช๎งบประมาณในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กใหเ๎กิดประโยชน๑

สูงสุด 4.14 .64 มาก 
3. รํวมระดมทุนจดัหาทุนในรูปแบบตาํงๆเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและนักเรียน 3.93 .68 มาก 
4. สนับสนุนให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดซื้อจดัจ๎างวัสดุครภุัณฑ๑และอปุกรณ๑

การศึกษาโดยผํานความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 3.69 .75 มาก 
5. เข๎ารํวมประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลการใช๎งบประมาณของศนูย๑

พัฒนาเด็กเล็ก 4.23 1.96 มาก 
6. รํวมสมทบทุนในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ๑ หรืออุปกรณ๑การเรียนการสอน 4.03 .83 มาก 
7. รํวมตรวจสอบผลการใช๎จํายงบประมาณประจาํปีของ ศูนย๑พัฒนาเดก็เล็ก 3.85 .91 มาก 
8. มีการจัดทําบญัชีรายรับ - รายจํายเป็นป๓จจุบันมีความโปรํงใสตรวจสอบได๎ 3.76 .82 มาก 

 
รวม 4.00 .60 มาก 

 
จากตารางที่ 4 พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ ด๎านการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยูํในระดับมาก (X = 4.00, 
S.D. = 0.60) พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ เข๎ารํวม
ประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลการใช๎งบประมาณของศูนย๑พัฒนาเด็ก (X = 4.23, S.D. = 1.96) รองลงมา คือ ให๎ข๎อเสนอแนะ
ในการใช๎งบประมาณในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด (X = 4.14, S.D. = 0.64) และรํวมวางแผนจัดสรรงบประมาณ
การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ๑ที่ใช๎ในการเรียนการสอน (X = 4.08, S.D. = 0.79) สํวนลําดับสุดท๎าย คือ สนับสนุนให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
การจัดซื้อจัดจ๎างวัสดุครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑การศึกษาโดยผํานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  
(X = 3.69, S.D. = 0.75)  
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ตารางที่  5 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความพึงพอใจ ด๎านการบริหารงานบุคคล  
ข้อที ่ ด้านการบริหารงานบุคคล X  S.D. ระดับ 

1. ครูเอาใจใสํนักเรียนอยํางใกล๎ชิด ตดิตามความประพฤติของนักเรียนทั้งใน
และนอกเวลาเรยีน 3.87 .83 มาก 

2. ครูมีบุคลิกภาพดี ยิม้แย๎มแจํมใส มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบร๎อย เป็น
แบบอยํางท่ีดีของนักเรียน 4.03 1.02 มาก 

3. ครูรักและเมตตาตํอนักเรยีน พร๎อมให๎อภัยและชํวยเหลือดูแลอยูเํสมอ
และให๎ความเสมอภาพกับนักเรียนทุกคน 4.10 .78 มาก 

4. ครูเป็นผู๎มีความรู๎ ใฝุเรียนรู๎ มคีวามสามารถและความถนดัในวิชาที่สอน 3.07 1.27 ปานกลาง 
5. ครูและพีเ่ลี้ยงเด็กมีจํานวนเพียงพอท่ีจะทําการสอนและดูแลนักเรียน

อยํางทั่วถึง 4.37 .73 มาก 
6. ครูมีความสามารถในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่นําสนใจและมี

ความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 4.17 .80 มาก 
7. ครูมีมนุษย๑สัมพันธ๑ที่ดตีํอเพื่อนรํวมงาน ตํอนักเรียนและตํอผู๎ปกครอง 4.25 .80 มาก 
8. ครูมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ๑ในการสอนนักเรียนอนุบาลโดยตรง 4.24 .77 มาก 
9. ครูและผู๎ปกครองนักเรียนให๎ความรํวมมือกันในการแก๎ป๓ญหาของ

นักเรียน 4.17 .82 มาก 
10. 

 
ครูและบุคลากรมีคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการใสํใจตอํ
กิจการงานของศูนย๑พัฒนาเด็กอยาํงสม่ําเสมอ 4.18 .83 มาก 

 รวม 4.05 .54 มาก 
 
จากตารางที่  5  พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กร

ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  ด๎านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูํในระดับมาก (X = 4.05, 
S.D. = 0.54) พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมาก 9 ข๎อ ปานกลาง 1 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 
ลําดับแรก คือ ครูและพี่เลี้ยงเด็กมีจํานวนเพียงพอที่จะทําการสอนและดูแลนักเรียนอยํางทั่วถึง (X = 4.37, S.D. = 0.73) ครูมี
มนุษย๑สัมพันธ๑ที่ดีตํอเพื่อนรํวมงาน ตํอนักเรียนและตํอผู๎ปกครอง (X = 4.25, S.D. = 0.80) รองลงมา คือ ครูมีวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ๑ในการสอนนักเรียนอนุบาลโดยตรง (X = 4.24, S.D. = 0.77) สํวนลําดับสุดท๎าย คือ ครูเป็นผู๎มีความรู๎ ใฝุเรียนรู๎ มี
ความสามารถและความถนัดในวิชาที่สอน (X = 3.07, S.D. = 1.27) 
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ตารางที่  6  คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจ ด๎านการบริหารทั่วไป  

ข้อที ่ ด้านการบริหารทั่วไป X  S.D. ระดับ 
1. มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎เปน็องค๑กรที่

ทันสมัย มีคณุภาพและมีประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่อง 
4.29 .76 มาก 

2. มีการสนับสนุนให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กจัดขึน้ เชํน วัน
เข๎าพรรษา ฯ และในวันสําคญัตํางๆ 

3.80 1.05 มาก 

3. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีอาคารเรียนท่ีเหมาะสม ทันสมัย มีความปลอดภัย และมี
เพียงพอกับจํานวนนักเรียน 

3.93 1.06 มาก 

4. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการเผยแพรํขอ๎มูล ขําวสาร การศึกษาให๎ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู๎ปกครองได๎รบัทราบ 

4.01 .94 มาก 

5. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบจราจรหน๎าบริเวณโรงเรยีนมีความสะดวก
และปลอดภัย 

3.96 .93 มาก 

6. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมกีารบริการ
อาหารที่มีความสะอาด 

4.02 1.00 มาก 

7. มีการจัดห๎องเรียนสะอาด เรียบร๎อย นําอยูํเสมือนบา๎น 3.89 1.04 มาก 
8. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการนําความคิดเห็นหรือข๎อเสนอแนะของผู๎ปกครอง

นักเรียนมาดําเนินการปรับปรุง แก๎ไข พัฒนาโรงเรยีน 
3.85 .99 มาก 

9. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการแจ๎งข๎อมลูขําวสารผํานนักเรียนถึงผู๎ปกครอง 3.82 1.13 มาก 
10. มีการต๎อนรับอยํางอบอํุนและให๎อํานวยความสะดวกแกํ      ผู๎ที่มาตดิตํอกับ

ทางโรงเรียน 
4.01 .94 มาก 

 รวม 3.96 .78 มาก 
 
จากตารางที่ 6  พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครอง

สํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ  ด๎านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยูํในระดับมาก (X = 3.96, S.D. = 0.78) 
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ มีการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภายในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎เป็นองค๑กรที่ทันสมัย มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่อง (X = 4.29, S.D. 
= 0.76) รองลงมา คือ ศูนย๑พัฒนาเด็กมีการจัดโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมีการบริการอาหารที่มีความสะอาด (X = 
4.02, S.D. = 1.00) ศูนย๑พัฒนาเด็กมีการเผยแพรํข๎อมูล ขําวสาร การศึกษาให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู๎ปกครองได๎รับ
ทราบ มีการต๎อนรับอยํางอบอุํนและให๎อํานวยความสะดวกแกํผู๎ที่มาติดตํอกับทางศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก (X = 4.01, S.D. = 0.94) 
สํวนลําดับสุดท๎าย คือ มีการสนับสนุนให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขึ้น เชํน วันเข๎าพรรษา ฯ และในวันสําคัญ
ตําง ๆ   (X = 3.80, S.D. = 1.05) 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ   

ตารางที่  7 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ โดยรวม และรายด๎าน  
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี

ต่อการบริหารงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพศชาย (n=96) เพศหญิง (n=169) 
t p X  S.D. X  S.D. 

1.ด๎านการบริหารวิชาการ 4.02 .52 4.03 .62 .140 .88 
2.ด๎านการบริหารงบประมาณ 3.97 .53 4.00 .63 .471 .63 
3.ด๎านการบริหารงานบุคคล 4.07 .52 4.03 .56 .587 .55 
4.ด๎านการบริหารทั่วไป 4.04 .75 3.91 .79 1.312 .19 

รวม 4.02 .44 3.99 .51 .500 .61 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   
 ตารางที่  7 พบวํา ผู๎ปกครองที่มีเพศตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตําง  
 
ตารางที่  8 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ จําแนกตามอายุ โดยรวม และรายด๎าน  
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี

ต่อการบริหารงาน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ต่ ากว่า 30 ปี    
(n=91) 

ต้ังแต่30 ปี ขึ้นไป
(n=174) t p 

X  S.D. X  S.D. 
1.ด๎านการบริหารวิชาการ 4.06 .60 4.01 .58 .782 .43 
2.ด๎านการบริหารงบประมาณ 4.04 .57 3.97 .61 .810 .41 
3.ด๎านการบริหารงานบุคคล 4.02 .61 4.06 .51 .556 .57 
4.ด๎านการบริหารทั่วไป 3.97 .79 3.95 .77 .216 .82 

รวม 4.02 .51 4.00 .47 .415 .67 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
  ตารางที่  8 พบวํา ผู๎ปกครองที่มีอายุตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตําง  
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ตารางที่  9 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ จําแนกตามระดับการศึกษา โดยรวม และรายด๎าน 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี

ต่อการบริหารงานของสถานศกึษา 
ต่ ากว่า   

มัธยมศึกษา  
(n=89) 

ต้ังแต่ มัธยมศึกษาขึ้น
ไป  (n=176) 

t p 

X  S.D. X  S.D. 
1.ด๎านการบริหารวิชาการ 4.05 .55 4.01 .60 .632 .52 
2.ด๎านการบริหารงบประมาณ 4.01 .49 3.98 .64 .298 .76 
3.ด๎านการบริหารงานบุคคล 4.06 .51 4.03 .56 .483 .63 
4.ด๎านการบริหารทั่วไป 4.03 .74 3.92 .79 1.104 .27 

รวม 4.04 .40 3.98 .52 .858 .39 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  ตารางที่  9 พบวํา ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษโดยรวมและรายด๎านไมํแตกตําง  
 
ตารางที่ 10 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ จําแนกตามการประกอบอาชีพ โดยรวมและรายด๎าน 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มี
ต่อการบริหารงานของสถานศกึษา 

แหล่งความ-
แปรปรวน 

SS df MS F p 

ด๎านการบริหารวิชาการ ระหวํางกลุมํ 2.444 2 1.222 3.580* .02 
ภายในกลุํม 89.430 262 .341   

รวม 91.873 264    
ด๎านการบริหารงบประมาณ ระหวํางกลุมํ 3.961 2 1.980 5.683* .00 

ภายในกลุํม 91.300 262 .348   
รวม 95.261 264    

ด๎านการบริหารงานบุคคล ระหวํางกลุมํ 2.772 2 1.386 4.754* .00 
ภายในกลุํม 76.385 262 .292   

รวม 79.158 264    
ด๎านการบริหารทั่วไป ระหวํางกลุมํ 1.663 2 .831 1.366 .25 

ภายในกลุํม 159.497 262 .609   
รวม 161.160 264    

รวมทุกด้าน 
ระหว่างกลุ่ม 2.272 2 1.136 4.891* .00 
ภายในกลุ่ม 60.853 262 .232   

รวม 63.125 264    
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่  10  ผู๎ปกครองที่มีการประกอบอาชีพตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษโดยรวมแตกตาํงกันอยํางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5เมื่อ
พิจารณาเป็นด๎าน พบวํา ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล แตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สํวนด๎านการบริหารงานทั่วไป ไมํแตกตํางกัน เมื่อพบความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 จึงทําการทดสอบคําเฉลี่ยเป็นรายคูํด๎วยวิธีการของ เชฟเฟุ (Schffe’ Method) 
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ตารางที่ 11 ผลการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํความพึงพอใจ จําแนกตามการประกอบอาชีพ โดยรวม  

การประกอบอาชีพ X  
รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ    

ค๎าขาย รับจ๎าง 

4.07 4.06 3.85 
รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ    4.07 - .00 .21* 
ค๎าขาย 4.06  - .20* 
รับจ๎าง 3.85   - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

จากตารางที่ 11 ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามการประกอบอาชีพ โดยรวมแตกตํางกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายคูํ พบวํา ผู๎ปกครองที่มีการประกอบอาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจกับอาชีพรับจ๎าง และอาชีพค๎าขายกับอาชีพรับจ๎าง
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สํวนคูํอ่ืน ๆ ไมํแตกตํางกัน 
 
ตารางที่ 12 ผลการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํความพึงพอใจ จําแนกตามการประกอบอาชีพ ด๎านการบริหารวิชาการ 

การประกอบอาชีพ X  
รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ    

ค๎าขาย รับจ๎าง 

4.08 4.09 3.87 
รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ    4.08 - .00 .21 
ค๎าขาย 4.09  - .22* 
รับจ๎าง 3.87   - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 12 ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามการประกอบอาชีพ ด๎านการบริหารวิชาการ แตกตําง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายคูํ พบวํา ผู๎ปกครองที่มีการประกอบอาชีพค๎าขายกับอาชีพรับจ๎างแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 สํวนคูํอ่ืนๆ ไมํแตกตํางกัน 
ตารางที่ 13 ผลการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํความพึงพอใจ จําแนกตามการประกอบอาชีพ ด๎านการบริหารงบประมาณ   

การประกอบอาชีพ X  
รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ    

ค๎าขาย รับจ๎าง 

4.01 4.10 3.80 
รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ    4.01 - .08 .20 
ค๎าขาย 4.10  - .29* 
รับจ๎าง 3.80   - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 13 ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามการประกอบอาชีพ ด๎านการบริหารงบประมาณ 
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แตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายคูํ พบวํา ผู๎ปกครองที่มีการประกอบอาชีพค๎าขายกับอาชีพรับจ๎างแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สํวนคูํอ่ืนๆ ไมํแตกตํางกัน 
 
ตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํความพึงพอใจ จําแนกตามการประกอบอาชีพ ด๎านการบริหารงานบุคคล  

การประกอบอาชีพ X  
รับราชการ /
รัฐวิสาหกิจ    

ค๎าขาย รับจ๎าง 

4.18 4.03 3.91 
รับราชการ /รัฐวิสาหกิจ    4.18 - .15 .27* 
ค๎าขาย 4.03  - .12 
รับจ๎าง 3.91   - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 14 ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีอาชีพตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามการประกอบอาชีพ ด๎านการบริหารงานบุคคล แตกตําง
กัน เมื่อพิจารณาเป็นรายคูํ พบวําผู๎ปกครองที่มีการประกอบอาชีพรับราชการ /รัฐวิสาหกิจกับอาชีพรับจ๎าง แตกตํางกัน อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สํวนคูํอ่ืนๆ ไมํแตกตํางกัน 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาค๎นคว๎า สามารถสรุปได๎ดังนี ้
 1. ความพึงพอใจตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัด
ศรีสะเกษ  โดยรวมและรายด๎าน อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านได๎ 
 1.1 ความพึงพอใจ ด๎านการบริหารวิชาการ โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมาก
ทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก สถานศึกษามีการกําหนดนโยบายด๎านการบริหารงานวิชาการอยําง
ชัดเจน รองลงมา คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรอยํางมีประสิทธิภาพ และมีความสม่ําเสมอและ
ตํอเนื่องในการรายงานผลการเรียนของนักเรียน สํวนลําดับสุดท๎าย คือ สถานศึกษาได๎รับการยอมรับจากผู๎ปกครองด๎านความเป็น
เลิศทางวิชาการ   

1.2  ความพึงพอใจ ด๎านการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยูํในระดับมาก  พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับ
มากทุกข๎อ โดยเรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ เข๎ารํวมประชุมเพื่อรับทราบการรายงานผลการใช๎งบประมาณของ
โรงเรียน รองลงมา คือ ให๎ข๎อเสนอแนะในการใช๎งบประมาณในสถานศึกษาให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด  และรํวมวางแผนจัดสรร
งบประมาณการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ๑ที่ใช๎ในการเรียนการสอน  สํวนลําดับสุดท๎าย คือ สนับสนุนให๎โรงเรียนมีการจัดซื้อจัดจ๎างวัสดุ
ครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑การศึกษาโดยผํานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 

1.3  ความพึงพอใจ ด๎านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูํในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมาก 9 
ข๎อ ปานกลาง 1 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ ครูและพี่เลี้ยงเด็กมีจํานวนเพียงพอที่จะทําการ
สอนและดูแลนักเรียนอยํางทั่วถึง  ครูมีมนุษย๑สัมพันธ๑ที่ดีตํอเพื่อนรํวมงาน ตํอนักเรียนและตํอผู๎ปกครอง รองลงมา คือ ครูมีวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ๑ในการสอนนักเรียนอนุบาลโดยตรง  สํวนลําดับสุดท๎าย คือ ครูเป็นผู๎มีความรู๎ ใฝุเรียนรู๎ มีความสามารถ
และความถนัดในวิชาที่สอน 

1.4  ความพึงพอใจ ด๎านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยูํในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ 
โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนให๎เป็นองค๑กรที่
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ทันสมัย มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอยํางตํอเนื่อง  รองลงมา คือ สถานศึกษามีการจัดโรงอาหารที่สะอาดถูกสุขลักษณะและมี
การบริการอาหารที่มีความสะอาด  สถานศึกษามีการเผยแพรํข๎อมูล ขําวสาร การศึกษาให๎ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู๎ปกครองได๎รับทราบ มีการต๎อนรับอยํางอบอุํนและให๎อํานวยความสะดวกแกํผู๎ที่มาติดตํอกับทางโรงเรียน สํวนลําดับสุดท๎าย คือ มี
การสนับสนุนให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เชํน วันเข๎าพรรษา ฯ และในวันสําคัญตํางๆ 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอ
ห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 
      2.1 ผู๎ปกครองที่มีเพศตํางกันมีความพึงพอใจ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตําง 
       2.2 ผู๎ปกครองที่มีอายุตํางกันมีความพึงพอใจ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตําง  
   2.3 ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความพึงพอใจ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตําง 
   2.4 ผู๎ปกครองที่มีการประกอบอาชีพตํางกันมีความพึงพอใจ โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05  

เมื่อพิจารณาเป็นด๎าน พบวํา ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล 
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สํวนด๎านการบริหารงานท่ัวไป ไมํแตกตํางกัน 
 
อภิปรายผล 

1. ความพึงพอใจตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอห๎วยทับทัน  
จังหวัดศรีสะเกษ พบวํา โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านปรากฏผล ดังนี้ 

1.1 ด๎านการบริหารวิชาการ โดยรวมอยูํในระดับมาก การกําหนดนโยบายด๎านการบริหารงานวิชาการอยํางชัดเจน
และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรอยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นงลักษณ๑ กลมเกลี้ยง 
(2554 : 59) ได๎ศึกษา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (ธรรมรัตน๑ศึกษา
ประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียน ตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดบูรพา
พิทยาราม (ธรรมรัตน๑ศึกษาประชาอุทิศ) จังหวัดจันทบุรี ด๎านการบริหารงานวิชาการ อยูํในระดับมาก 

1.2  ด๎านการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ทิพย๑วรรณ งามจั่นศรี (2552 
: 72) ได๎ศึกษา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอ การบริหารงานของโรงเรียนบ๎านเขาพรมสุวรรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก๎ว เขต 2 ผลการวิจัยพบวําความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานของโรงเรียนบ๎านเขาพรม 
สุวรรณ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก๎ว เขต 2 ด๎านการบริหารงบประมาณ โดยรวม อยูํในระดับมาก 
 1.3  ด๎านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศุภฤกษ๑  เนื่องจํานงค๑ (2552 : 
102) ได๎ศึกษา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียน ตํอการบริหารงานของโรงเรียนวัดตโปทาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุรีเขต3 ผลการวิจัย พบวําความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานของโรงเรียนวัดตโปทาราม ด๎าน
การบริหารงานบุคคลโดยรวมอยูํในระดับมาก 
 1.4 ด๎านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศุภฤกษ๑  เนื่องจํานงค๑ (2552 : 102) 
ได๎ศึกษา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียน ตํอการบริหารงานของโรงเรียนวัดตโปทาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรีเขต3 ผลการวิจัย พบวําความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารงานของโรงเรียนวัดตโปทาราม ด๎านการ
บริหารงานบุคคล และบริหารงานท่ัวไป โดยรวมอยูํในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตํอการบริหารงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
อําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ   โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน 

2.1  ผู๎ปกครองที่มีเพศตํางกันมีความพึงพอใจ ไมํแตกตําง โรงเรียนได๎กําหนดนโยบายการบริหารงานที่เป็น
มาตรฐาน เป็นท่ียอมรับของผู๎ปกครองนักเรียน และยังมีการจัดสวัสดิการตําง ๆ ให๎นักเรียนอยํางเพียงพอและเทําเทียมกันไมํวําจะ
เป็นด๎านโรงอาหาร ด๎านน้ําดื่ม ด๎านห๎องน้ํา ด๎านบรรยากาศในการเรียน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศุภฤกษ๑  เนื่องจํานงค๑ (2552 : 
102) ได๎ศึกษา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียน ตํอการบริหารงานของโรงเรียนวัดตโปทาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
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การศึกษาชลบุรีเขต3 ผลการวิจัย พบวํา ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอ การบริหารงานของโรงเรียน
วัดตโปทาราม จําแนกตามเพศของผู๎ปกครอง โดยรวม แตกตํางกันไมํแตกตํางกัน 
  2.2  ผู๎ปกครองที่มีอายุตํางกันมีความพึงพอใจ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตําง อาจเป็นเพราะวํา ศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรอยํางมีประสิทธิภาพ และการให๎บริการขําวสารและวิชาการแกํผู๎ปกครอง 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วลัดดา คําจุมพล  (2551 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษา การศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอ
การบริหารงาน  ด๎านวิชาการของโรงเรียนสาคริชวิทยา จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษา พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียน
จําแนกตามอายุ พบวํา ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีอายุตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารงานวิชาการโดยรวม แตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  2.3 ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความพึงพอใจ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตําง  ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ ศุภฤกษ๑  เนื่องจํานงค๑ (2552 : 102) ได๎ศึกษา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียน ตํอการบริหารงานของโรงเรียน
วัดตโปทาราม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต3 ผลการวิจัย พบวําความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการ
บริหารงานของโรงเรียนวัดตโปทาราม ด๎านการบริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป โดย รวมอยูํในระดับมาก ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอ การบริหารงานของโรงเรียนวัดตโปทาราม จําแนกตามระดับการศึกษาของ
ผู๎ปกครอง รวมไมํแตกตํางกัน 
  2.4 ผู๎ปกครองที่มีการประกอบอาชีพตํางกันมีความพึงพอใจ โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.5 เมื่อพิจารณาเป็นด๎าน พบวํา ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล แตกตําง
กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของเชิดพงษ๑  อุดรพันธ๑ (2556 : บทคัดยํอ ) ได๎ศึกษา ความพึง
พอใจของผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีตํอการบริหารงานโรงเรียนบ๎านโสน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ เขต 
3 จําแนกตามการประกอบอาชีพของผู๎ปกครอง พบวํา โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และวี
ระสิทธิ์ วงศ๑ผดุงธรรม (2557 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการบริหารงานของโรงเรียน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา ผลการศึกษา พบวํา ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีอาชีพตํางกันความพึงพอใจตํอการบริหารงาน
ของโรงเรียนแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ 
    จากผลการวิจยั  ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะดังตํอไปนี ้

1. ด๎านการบริหารวิชาการ ควรเปิดโอกาสให๎ผู๎ปกครองรํวมจัดกิจกรรมที่สํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน เชํน การ
จัดหาสื่อและอุปกรณ๑การเรียนการสอนให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางเพียงพอ และจัดประสบการณ๑ให๎เด็กได๎พัฒนาทั้ง 4 ด๎าน 
รํางกาย อารมณ๑จิตใจ สังคมและสติป๓ญญา เพื่อให๎ผู๎ปกครองยอมรับสถานศึกษามีความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2.  ด๎านการบริหารงบประมาณ  องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นควรสนับสนุนให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดซื้อจัดจ๎าง
วัสดุครุภัณฑ๑และอุปกรณ๑การศึกษาโดยผํานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

3.  ด๎านการบริหารงานบุคคล ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กควรสํงเสริมให๎ครูเป็นผู๎มีความรู๎ ใฝุเรียนรู๎มีความสามารถและความ
ถนัดในวิชาที่สอน เชํน สํงครูไปอบรม สัมมนาวิชาการ ความถัดทางด๎านวิชาชีพให๎มากขึ้น เพื่อให๎ครูมีความสามารถในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่นําสนใจและมีความเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 

4.  ด๎านการบริหารทั่วไป  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให๎นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมที่ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กจัดขึ้น เชํน วัน
เข๎าพรรษา ฯ และในวันสําคัญตําง ๆ และมีการแจ๎งข๎อมูลขําวสารผํานนักเรียนถึงผู๎ปกครอง 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1.  ควรศึกษาภาวะผู๎นําทางวิชาการของผู๎บริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตอําเภอ

ห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ   
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2. ควรศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
อําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ   
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การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

Participatory Academic Administration of Teachers in Primary School under the Jurisdiction of 
Srisaket Primary Education Service Area Office 3 

 

สุดารตัน์  พูลสขุ1 
Sudarat Poolsuk 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จําแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ๑ในการ
สอนและขนาดของโรงเรียน กลุํมตัวอยํางได๎แกํ ครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จํานวน 
335 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ จํานวน 38 ข๎อ มีคําอํานาจจําแนกระหวําง 
0.23 – 0.87 คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.95  สถิติที่ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย (X ) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช๎  t-test (Independent  Samples)  และการวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F –test : One  - way  
ANOVA) ผลการศึกษาพบวํา 

1.  การบริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 3 โดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก 

2. ครูที่มีวุฒิการศึกษาตํางกัน ประสบการณ๑ในการสอนตํางกันและขนาดโรงเรียนที่มีขนาดตํางกันมีความเห็นวําการ
บริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ไมํ
แตกตํางกัน  
 
ค าส าคัญ : การบรหิารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวม   คร ู
 
Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study the level of participatory academic administration of 
teachers in Primary school under the jurisdiction of Srisaket Primary Education Service Area Office 3. 2) compare 
participatory academic administration of teachers in Primary school under the jurisdiction of Srisaket Primary 
Education Service Area Office 3 as classified by education qualification,teaching experienced and school size. The 
335 samples were teachers in Primary school under the jurisdiction of Srisaket Primary Education Service Area 
Office 3. The tool used for data collection was 5 rating scales questionnaire with 38 questions. The discrimination 
was between 0.23-0.87 and the reliability was 0.95. Statistics used for data analysis were mean, standard deviation, 
t-test, and One-Way ANOVA  
 The research results revealed that :  

1) Participatory academic administration of teachers in Primary school under the  
jurisdiction of Srisaket Primary Education Service Area Office 3 ,as a whole and each aspect were at much level. 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
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2) Teachers with different education qualification, teaching experienced and  
school sizes had the opinions about participatory academic administration of teachers in Primary school under the 
jurisdiction of Srisaket Primary Education Service Area Office 3 were no different. 
 
Keywords: participatory academic administration, teacher 
 
บทน า 

กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให๎ประสบผลสําเร็จตามเปูาหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให๎สถานศึกษาต๎องปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงในหลายด๎าน เชํน มาตรา 9 
การจัดระบบโครงสร๎างและกระบวนการจัดการศึกษา ให๎ยึดหลักการมีเอกภาพด๎านนโยบายหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจาย
อํานาจไปสูํเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการสํงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและพัฒนาครู คณาจารย๑และบุคลากรทางการศึกษา ระดมทรัพยากรจากแหลํงตําง ๆ 
มาใช๎ในการจัดการศึกษาและการมีสํวนรํวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค๑กรเอกชน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน องค๑กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นๆ มาตรา 22 การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญมากที่สุดต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู๎ให๎สถานศึกษาหรือหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจความถนัดของผู๎เรียน โดยคํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ
เผชิญสถานการณ๑ จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากประสบการณ๑จริงจัดการเรียนการสอน โดยผสมผสานสาระความรู๎ตํางๆ รวมทั้ง
ปลูกฝ๓งคุณธรรมคํานิยมที่ดีงามและจัดการเรียนรู๎ให๎เกิดขึ้นทุกเวลาทุกสถานที่ และมาตรา 39 ให๎กระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ทั้งด๎านวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 ค : 6-20) 

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาที่มีความสําคัญ เพราะมีความมุํงหมายให๎บุคคลมีพื้นฐานความรู๎ในด๎านวิชาการและ
วิชาชีพ เพื่อนําไปใช๎ในการศึกษาตํอหรือประกอบอาชีพ ดังเชํนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได๎กําหนด
วิสัยทัศน๑ที่มุํงพัฒนาผู๎เรียน ทุกคนซึ่งเป็นกําลังของชาติให๎เป็นมนุษย๑ที่มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตสํานึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นพระประมุข มี
ความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญ บนพื้นฐานความเช่ือวําทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มตามศักยภาพ ด๎านหลักการของหลักสูตรเป็นหลักสูตรเพื่อ
ความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู๎เป็นเปูาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎มีความรู๎ ทักษะ                  
เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นไทยควบคูํกับความเป็นสากลเพื่อปวงชนทุกคนมีโอกาสได๎รับการศึกษาอยํางเสมอภาค
และมีคุณภาพสนองการกระจายอํานาจให๎สังคมมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา สอดคล๎องกับสภาพและความต๎องการของท๎องถิ่น มี
โครงสร๎างยืดหยุํน ทั้งด๎านสาระการเรียนรู๎ เวลาและการจัดการเรียนรู๎ เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญและเป็นหลักสูตรสําหรับการศึกษาในระบบ 
นอกระบบและตามอัธยาศัย ครอบคลุมทุกกลุํมเปูาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู๎และประสบการณ๑  และด๎านจุดหมายได๎มุํง
พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนดี มีป๓ญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตํอและประกอบอาชีพ กําหนดจุดหมายเพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและคํานิยมที่พึงประสงค๑เห็นคุณคําของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ 
ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู๎ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก๎ป๓ญหา การใช๎เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต มี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีและรักการออกกําลังกาย มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต
และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นพระประมุข และมีจิตสํานึกในการอนุรักษ๑วัฒนธรรมและภูมิ
ป๓ญญาไทยอนุรักษ๑ทรัพยากรและพัฒนาสิ่งแวดล๎อม มีจิตสาธารณะที่มุํงทําประโยชน๑และสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยูํรํวมกันในสังคม
อยํางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3-4) 
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อนึ่งสภาพป๓ญหาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังมีป๓ญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา มีความจําเป็นต๎องปรับปรุงแก๎ไขต๎อง
ปรับตัวและแสวงหาแนวทางการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให๎มีประสิทธิภาพได๎ ในยุคป๓จจุบันเป็นท่ียอมรับกันในปรัชญาที่วํา 
มนุษย๑ทุกคนมีความรู๎ความสามารถที่แตกตํางกันหากได๎มีการนําความรู๎ ความสามารถของบุคลากรเข๎ามาทํางานรํวมกัน ยํอมเกิด
ประโยชน๑ตํอองค๑การมากที่สุด (ลัดดา ผลวัฒนะ, 2547 : 5)  ดังนั้นในการจัดการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษา 
แหํงชาติ 2542 จึงจําเป็นต๎องมียุทธศาสตร๑เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหารโรงเรียน ให๎สอดคล๎องกับแนวทางการบริหารที่กําหนด
ไว๎ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน๎นการบริหารโดยให๎บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค๑กรชุมชน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน  องค๑กรเอกชน องค๑กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหารจัดการมากขึ้น นั่นคือ การบริหารโดยองค๑คณะบุคคล คือ การบริหารแบบมีสํวนรํวม (ธีระ รุญ
เจริญ, 2545 : 138-139) 

จากความเป็นมาและความสําคัญของป๓ญหาที่กลําวมาและจากประสบการณ๑ในการบริหารจัดการงานวิชาการแบบมีสํวนรํวม
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู๎วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการบริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ทั้งนี้จะได๎สารสนเทศที่เป็นประโยชน๑ตํอการบริหารงานวิชาการแบบมีสํวน
รํวมและนําไปสูํการพัฒนาโรงเรียนให๎เจริญก๎าวหน๎าตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ตามวุฒิการศึกษาของครู ประสบการณ๑ในการสอน และขนาดของโรงเรียน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการบริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผู๎วิจัยใช๎กรอบแนวคิด ทฤษฎีของเฮอร๑ซเบิร๑ก (Herzberg, 1959 : 113-115) 
ประกอบด๎วย 6 ด๎าน คือ 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2.การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ 3.การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียน  4.การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5.การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6.การนิเทศ
การศึกษา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ สุริยันต๑ อินทรเจริญศานต๑ (2552) ได๎ศึกษาสภาพป๓จจุบัน ป๓ญหาและแนวทางการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 โดยศึกษาภาพรวมทั้ง 8 ด๎าน ได๎แกํ 
ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ด๎านการวัดประเมินผลและเทียบโอนการเรียน ด๎านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด๎านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด๎านการพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ด๎านการนิเทศ
การศึกษาและด๎านการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบวําสภาพการบริหารงานวิชาการอยูํในระดับมาก
ทุกด๎านและป๓ญหาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมมีป๓ญหาอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําด๎านการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีป๓ญหาในระดับน๎อยและแนวทางในการพัฒนางานวิชาการที่เสนอแนะมากที่สุดคือพัฒนาครู
ให๎มีความสามารถในการวิเคราะห๑หลักสูตรเพื่อจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎ที่มีคุณภาพและถูกต๎องและรองลงมาคือจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อให๎ครูผู๎สอนมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการวิจัยในช้ันเรียน และ ทินกร  ประเสริฐหล๎า(2554)  ได๎ศึกษาการบริหารแบบ
มีสํวนรํวมที่สํงผลตํอประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1ผลการวิจัยพบวํา 1) การบริหารแบบมี
สํวนรํวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก 2) ผู๎บริหาร  ครูผู๎สอน
และคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสํวนรํวมของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สกลนคร เขต 1 ไมํแตกตํางกัน 3) โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่ขนาดตํางกันมีการรับรู๎บริหารแบบมี
สํวนรํวมของโรงเรียนแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้  ได๎แกํ  ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
จํานวน 2,575 คน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 3 จํานวน 335 คน ได๎มาโดยวิธีการสุํมอยํางงําย (Simple  Random  Sampling) ตามตารางกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของ เครจ
ซี่และมอร๑แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607 - 610) เครื่องมือ ที่ใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู๎ศึกษาสร๎างขึ้นเอง นํา
แบบสอบถามที่ทดลองใช๎มาวิเคราะห๑หาคําความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ผลการวิเคราะห๑การทดสอบความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ .95 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) ใช๎ในการนําเสนอ
และอธิบายลักษณะข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยํางตามป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคล คือ เพศ  วุฒิการศึกษา และขนาดของโรงเรีย 
คําเฉลี่ย (Mean)  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช๎ในการอธิบายระดับระดับความคิดเห็นของครูตํอการ
บริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวม และการทดสอบคํา t-test (Independent  Samples) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห๑การบริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อวิเคราะห๑เป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา  อยูํในระดับมาก  รองลงมาคือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ อยูํในระดับมาก สํวนด๎านที่มีคําเฉลี่ยต่ําสุด ได๎แกํ 
การนิเทศการศึกษา อยูํในระดับมาก  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การบริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 3 อยูํในระดับมาก สรุปผลแตํละด๎านดังนี ้

 1)  ด๎านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา อยูํในระดับมาก เมื่อวิเคราะห๑รายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ การบริหาร
จัดการการใช๎หลักสูตรสถานศึกษาและการกําหนดบทบาทหน๎าที่ของบุคลากร อยูํในระดับมาก รองลงมาคือ การศึกษา วิเคราะห๑หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสาระการเรียนรู๎ สภาพป๓จจุบันป๓ญหา และความต๎องการของชุมชนสังคมและท๎องถิ่น อยูํในระดับมาก 

 2)  ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ อยูํในระดับมาก เมื่อวิเคราะห๑รายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ การสํงเสริม
ให๎ครูได๎รับการพัฒนาอยํางตํอเนื่องเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนอยํางเหมาะสมอยูํในระดับมาก รองลงมาคือ การกําหนด
จุดมุํงหมาย วัตถุประสงค๑เนื้อหาและประสบการณ๑การเรียนรู๎อยูํในระดับมาก และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําสุดคือ การจัดหาทรัพยากรและการ
ระดมทุนเพื่อการจัดการเรียนการสอนอยูํในระดับมาก 

 3)  ด๎านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน อยูํในระดับมาก เมื่อวิเคราะห๑รายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด
คือ การวิเคราะห๑ผล การประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนา อยูํใน
ระดับมาก รองลงมาคือ การกําหนดการสอนซํอมเสริมนักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา และสํงเสริมนักเรียนท่ีมีความสามารถ
พิเศษ อยูํในระดับมาก และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําสุดคือ การกําหนดจุดมุํงหมายของการวัดผลประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน อยูํ
ในระดับมาก 

 4)  ด๎านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูํในระดับมาก เมื่อวิเคราะห๑รายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ การ
ประเมินผลการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยูํในระดับมาก รองลงมาคือ การประสานความรํวมมือในการศึกษาวิเคราะห๑ วิจัย
สถานศึกษา ครอบครัวบุคคล องค๑กรตําง ๆ และสถาบันอ่ืน อยูํในระดับมาก และข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยต่ําสุดคือ การกําหนดนโยบายและ
เปูาหมายการวิจัยเพื่อพัฒนาในสถานศึกษา อยูํในระดับปานกลาง 

 5)  ด๎านการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อยูํในระดับมาก เมื่อวิเคราะห๑รายข๎อพบวํา ข๎อที่มี
คําเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช๎ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการ อยูํในระดับมาก รองลงมาคือ 
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การศึกษา วิเคราะห๑ความจําเป็นในการใช๎สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน
วิชาการอยูํในระดับมาก และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําสุดคือ การประสานความรํวมมือในการผลิต จัดหา พัฒนาและการใช๎สื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีกับสถานศึกษา บุคคลครอบครัว องค๑กรตําง ๆ และสถาบันอื่น อยูํในระดับมาก 

 6)  ด๎านการนิเทศการศึกษา อยูํในระดับมาก เมื่อวิเคราะห๑รายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ การจัดระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา อยูํในระดับมาก รองลงมาคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ประสบการณ๑ การจัดระบบและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น อยูํในระดับมาก และข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําสุด คือ 
การศึกษาสภาพป๓จจุบันป๓ญหา และความต๎องการของสถานศึกษา อยูํในระดับมาก 

2. ครูที่มีวุฒิ ประสบการณ๑ในการสอนตํางกันมีความเห็นวําการบริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ไมํแตกตํางกัน อยูํในโรงเรียนที่มีขนาดตํางกันมีความเห็น
วําการบริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 
3 ไมํแตกตํางกัน 

 
อภิปรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการบริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผลดังนี ้

1. การบริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 3 อยูํในระดับมาก เป็นเพราะวําพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
แก๎ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ได๎ให๎ความสําคัญตํอยุทธศาสตร๑การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา นอกจากจะมีการกระจายอํานาจ
ไปสูํเขตพื้นที่การศึกษา องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และให๎บุคคลครอบครัวชุมชน องค๑กรชุมชน เอกชน องค๑กรเอกชน องค๑กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่นได๎มีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานแล๎ว ยังกําหนดให๎สถานศึกษาประสาน
ความรํวมมือกับครู บิดามารดา ผู๎ปกครอง และชุมชนในการพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ  ซึ่งการบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักของการ
บริหารสถานศึกษา  เนื่องจากงานวิชาการเกี่ยวข๎องกับหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นหัวใจของ
สถานศึกษาที่ทําให๎สํงผลตํอผู๎เรียนด๎านความรู๎  ทักษะ และเจตคติ ดังนั้นผู๎บริหารและบุคลากรทุกระดับของสถานศึกษาต๎องรํวมกัน
สํงเสริมให๎ผู๎เรียน  สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ดังนั้นการบริหารงานวิชาการจึงเป็นหัวใจสําคัญของการ
บริหารสถานศึกษาและเป็นหนึ่งของการบริหารการศึกษา ที่ผู๎บริหารจะต๎องให๎ความสําคัญเป็นอยํางยิ่ง  (จันทรานี  สงวนนาม, 2545) 
สํงผลให๎สถานศึกษาต๎องรํวมมือกับทุกฝุายในการบริหารงานวิชาการให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล๎องกับทินกร  ประเสริฐหล๎า 
(2554), นารอน  ทับสกุล (2554),  ธนพร  ธรรมชิต (2555) และโกลด๑ (Gold,  2000) ที่ได๎ศึกษาพบวํา สถานศึกษามีผลการบริหารงาน
วิชาการในระดับมาก 

2. ครูที่มีวุฒิการศึกษาตํางกัน ประสบการณ๑ในการสอนตํางกันมีความเห็นวําการบริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ไมํแตกตํางกัน และครูในโรงเรียนขนาดตํางกันมี
ความเห็นวําการบริหารงานวิชาการแบบมีสํวนรํวมของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรี
สะเกษ เขต 3 ไมํแตกตํางกันเพราะวําข๎อบงัคับคุรุสภา วําด๎วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ได๎กําหนดเกี่ยวกับพฤติกรรมการทํางานที่มี
คุณภาพของผู๎ประกอบวิชาชีพครู โดยครูต๎องปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนา
วิชาชีพครู  การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดแกํผู๎เรียน มุํงมั่นพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มตามศักยภาพพัฒนาแผนการ
สอนให๎สามารถปฏิบัติได๎เกิดผลจริง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพอยูํเสมอ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเน๎นผล
ถาวรที่เกิดแกํผู๎เรียน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู๎เรียนได๎อยํางมีระบบ ปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีแกํผู๎เรียน รํวมมือกับผู๎อื่นใน
สถานศึกษาอยํางสร๎างสรรค๑ รํวมมือกับผู๎อื่นในชุมชนอยํางสร๎างสรรค๑ แสวงหาและใช๎ข๎อมูลขําวสารในการพัฒนาสร๎างโอกาสให๎ผู๎เรียน
ได๎เรียนรู๎ในทุกสถานการณ๑ (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) ซึ่งข๎อกําหนดดังกลําวครูทุกคนต๎องนําไปปฏิบัติ ดังนั้นครูที่มีประสบการณ๑ใน
การสอนตํางกันและอยูํโรงเรียนขนาดตํางกันจึงปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูไมํตํางกัน จึงเห็นวํามีสํวนรํวมในการบริหารงาน
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วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ไมํแตกตํางกันสอดคล๎องกับผลการวิจัยของวุฒิชัย  จันทวัน (2553) และทินกร  ประเสริฐหล๎า 
(2554) ที่ศึกษาพบวํา ครูมีสํวนรํวมในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา ไมํแตกตํางกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณครอบครัว รวมทั้งญาติมิตรทุกคนท่ีให๎คอยดูแลเอาใจใสํให๎กําลังใจในการทําสารนิพนธ๑มาโดยตลอด จนผู๎วิจัย
สําเร็จการศึกษา คุณคําอันพึงมีของวิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ขอมอบแดํบุญคุณบิดา มารดา และขอมอบไว๎ตลอดจนคณาจารย๑คณะ
ศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่คอยชํวยเหลือการประสานงานจนสําเร็จการศึกษาในป๓จจุบัน ตลอดจนบุคคล
ตํางๆ ที่ให๎ความชํวยเหลือให๎สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ๑ด๎วยดี ผู๎ศึกษารู๎สึกซาบซึ้งในความกรุณา และความปรารถนาดีของทุกทําน
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ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม  อ าเภอห้วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ 

Parents’ Opinions toward the Operation of child Development Centers under the 
Jurisdiction of Tambol Pukmai Administration Organization, Heuy Tabtan District, Srisaket. 

 
ชบาไพร  วิเศษชาติ1 

Chabaprai Wisetchat 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก และเพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จําแนกตาม วุฒิการศึกษา และอาชีพ  กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎ปกครองนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม  อําเภอห๎วยทับ
ทัน  จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 152 คน และสุํมอยํางงําย จากจํานวนผู๎ปกครองในแตํละศูนย๑ เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ  มีคําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.80 - 1.00 มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ 0.94 
สถิติทีใ่ช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ประกอบด๎วย   ร๎อยละ  คําเฉลี่ย  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคําที  และการวิเคราะห๑ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว  
 ผลการวิจัยพบวํา 

1. ความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอ
ห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับ
คําเฉลี่ยจากลาํดับมากไปน๎อย  คือ ด๎านบุคลากร  ด๎านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล๎อมและ ความปลอดภัย  ด๎านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร ด๎านการบริหารจัดการ ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเดก็ปฐมวัย  และด๎านการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนจากทกุ
ภาคสํวน  ตามลําดับ 
 2. ผู๎ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาตํางกันความคิดเห็นตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตําบลผักไหม  อําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 
 3. ผู๎ปกครองที่มีอาชีพตํางกันมีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบล
ผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการบริหารจัดการ
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านอื่น ๆ ไมํแตกตํางกัน 
 
ค าส าคัญ: ความคิดเห็น ผู๎ปกครอง ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Abstract 
 The objectives of this study were to examine parents‖ options level and to compare parents‖opinion 
toward the operation of child development centers as classified by educational level and occupation. The 
study samples were 152 parents of students at Child Development centers of Tambol Pukmai Administration 
Organization Heuy Tabtan district, Srisaket. The samples were selected by simple random sampling. The study 
instrument was questionnaire with IOC of .80 -1.00 and reliability of .94. Statistic used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way ANOVA. 
 The study results revealed that 1) the opinions of students‖ parents toward the operation of the 
Child development centers , as a whole was at much level. When considered each aspect, it was found that, 
they all were at much level as organized orderly from high to low included personnel aspect, building 
environment and safety, academic and activities related to curriculum, child development promotion, 
participation and supporting from other, respectively. 2) Parents with different educational level showed no 
different opinions toward the operation of the child development centers. 3) Parents with different 
occupation showed no different opinions on the operation of the child development centers except the 
parents‖ occupation since it was found  that parents with different occupation showed  different opinion on 
the management of the child centers with statistically significant difference at .05. 
 
Keywords : opinion, parents, operation of child development center.    
 
บทน า 
 เปูาหมายของหลายประเทศในป๓จจุบัน มุํงเน๎นความสําคัญของการพัฒนาเด็กและแม๎แตํธนาคารโลกยังได๎กําหนดเป็น
ยุทธศาสตร๑สําคัญ ที่จะสนับสนุนให๎การพัฒนาเด็กต๎องทําในลักษณะองค๑รวมทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา และสังคม  ท้ังนี้เนื่องจาก
อายุที่สําคัญที่สุดและนําไปสูํการพัฒนาได๎เต็มตามศักยภาพ คือ ชํวงปฐมวัยตั้งแตํแรกเกิดจนถึง 6 ปีแรก เป็นชํวงที่เด็กมีความ
พร๎อมที่จะเรียนรู๎ และรับประสบการณ๑มีการวางรากฐานของการพัฒนาทุกด๎าน เพราะเด็กวัยนี้ได๎รับการสํงเสริมอยํางถูกวิธีจะ
นํามาซึ่งความสําเร็จในลําดับตํอไป โดยเฉพาะพัฒนาการด๎านสติป๓ญญาของเด็กในวัยนี้ซึ่งจะพัฒนาร๎อยละ 80 ของผู๎ใหญํ (บังอร 
เทพเทียน และปิยฉัตร ตระกูลวงษ๑, 2550 : 117) 

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นการบริการทางการศึกษาข้ันต๎นเนื่องจากเด็กอายุ 3-5 ปีเป็นวัยท่ีรํางกายและสมองของ
เด็กกําลังเจริญเติบโต เด็กต๎องการความรัก ความเอาใจใสํ ดูแลอยํางใกล๎ชิด เด็กวัยนี้มีโอกาสเรียนรู๎จากการใช๎ประสาทสัมผัสทั้งห๎า 
ได๎สํารวจ เลํน ทดลอง ค๎นพบด๎วยตนเอง ได๎มีโอกาสคิดแก๎ป๓ญหา เลือก ตัดสินใจ ใช๎ภาษา สื่อความหมาย คิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ และ
อยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุข ผู๎ที่รับผิดชอบจึงมีหน๎าที่ในการอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ๑ให๎เด็กได๎พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
สํงเสริมให๎เด็กสังเกต สํารวจ สร๎างสรรค๑ และยิ่งเด็กมีความกระตือรือร๎นยิ่งทาให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎ ผู๎รับผิดชอบจึงต๎องสํงเสริม 
สนับสนุน ให๎ความรัก ความเข๎าใจ ความเอาใจใสํเด็กวัยนี้เป็นพิเศษ เพราะจะเป็นพื้นฐานที่ชํวยเตรียมพร๎อมให๎เด็กประสบ
ความสําเร็จในการเรียนและในชีวิตของเด็กตํอไป  พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให๎จัดในสถานศึกษาดังตํอไปนี้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ได๎แกํ ศูนย๑เด็กเล็กศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย๑พัฒนาเด็กกํอนเกณฑ๑ของสถาบันศาสนาศูนย๑บริการชํวยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็ก
พิการและเด็กซึ่งมีความต๎องการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกช่ืออยํางอื่น  จึงทาให๎หนํวยงานหลายองค๑กรมีความ
ต๎องการที่จะเปิดสถานบริการในด๎านการศึกษาปฐมวัยมากขึ้น (กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น, 2549 : 9)  
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในฐานะหนํวยงาน ซึ่งมีภารกิจหน๎าที่รับผิดชอบการดําเนินงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กที่รับการถํายโอนมา
จากสํวนราชการตํางๆ และในสํวนท่ีองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง การดูแลรับผิดชอบศูนย๑พัฒนาเดก็เล็กถือเป็นภารกิจท่ี
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สําคัญขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่จะต๎องจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน โดยให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทํา
หน๎าท่ีบริหารจัดการศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเป็นการกระจายโอกาส การเตรียมความพร๎อมและพัฒนาเด็ก ทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ 
อารมณ๑ สังคม และสติป๓ญญาอยํางเหมาะสมกับวัย และเต็มตามศักยภาพ สามารถเตรียมความพร๎อมเด็กเล็กเพื่อให๎เด็กมีความ
พร๎อมทางวุฒิภาวะ และแบํงเบาภาระการดูแลเด็กให๎ผู๎ปกครอง สามารถประกอบอาชีพได๎อยํางผาสุก หมดความกังวลใจ  (กรม
สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น, 2549 : 3)  

การจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเลก็ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎มีแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐาน
การดําเนินงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา หลักเกณฑ๑ให๎สอดคล๎องกับ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ
รวมทั้งอํานาจหน๎าที่ตามบริบทขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ให๎มีความเหมาะสมและเป็นป๓จจุบัน เพื่อรองรับนวัตกรรมตําง ๆ 
โดยมีวัตถุประสงค๑ให๎องค๑กร ปกครองสํวนท๎องถิ่นใช๎เป็นแนวทางในการดําเนินงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎เป็นไปอยํางมีระบบ มี
มาตรฐาน และมีคุณภาพตามหลักวิชาการ สอดคล๎องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วย  การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2551 
และเป็นการเตรียมความพร๎อมทีจะรับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ซึ่งมาตรฐานการดําเนินงานศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประกอบด๎วย 6 มาตรฐาน ได๎แกํ 1) มาตรฐานด๎านการบริหารจัดการศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก 2) มาตรฐานด๎านบุคลากร 3) มาตรฐานด๎านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล๎อมและ ความปลอดภัย 4) มาตรฐานด๎านวิชาการและ
กิจกรรมตามหลักสูตร 5) มาตรฐานด๎านการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน และ 6) มาตรฐานด๎านสํงเสริมเครือขําย
การพัฒนาเด็กปฐมวัย (กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น, 2549 : 1 - 2) 
             การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ พบวํา ยังมีป๓ญหาหลายประการ โดยมีป๓ญหาหลัก คือ การที่องค๑การบริหารสํวนท๎องถิ่นยั งขาดนโยบายและ
แผนการพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจน และมักขาดความตํอเนื่องรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอยูํเสมอ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู๎บริหาร
ท๎องถิ่น นอกจากนี้ในองค๑กรยังขาดความพร๎อมทั้งในด๎านของบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ และการมีข๎อจํากัดอื่นๆ ของ
การบริหารจัดการ ซึ่งสํงผลตํอการจัดการศึกษาในหลายด๎าน ไมํวําจะด๎านการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย การขาดความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไมํได๎คุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน การดําเนินงาน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สํวนด๎านบุคลากร คือ การรับครูผู๎สอนหรือครูผูด๎ูแลที่ไมํตรงตามคุณสมบัตขิองการจัดสรร ตามระเบียบของกรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นหรือท่ีมีวุฒิทางการศึกษาต่ํากวําปริญญาตรี และโดยสํวนใหญํไมํมีวุฒิด๎านการศึกษาปฐมวัยโดยตรง ซึ่ง
ขาดความรู๎ ความเข๎าใจในงานด๎านวิชาการ การจัดทําแผนการจัดประสบการณ๑ การจัดทําหลักสูตร และการผลิตสื่อสําหรับการ
เรียนการสอนหรืองานธุรการที่เกี่ยวกับผู๎เรียน สํงผลในเรื่องของการจัดการศึกษา การจัดประสบการณ๑เรียนรู๎ให๎กับเด็ก ทําให๎เด็กที่
ได๎การศึกษาในสถานศึกษาขององค๑ปกครองสํวนท๎องถิ่นมีพัฒนาการที่ลําช๎า รวมถึงเชาวน๑ป๓ญญาที่มีแนวโน๎มลดลงอยํางตํอ เนื่อง 
กํอให๎เกิดป๓ญหาในการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ไมํมีคุณภาพ ไมํเป็นไปตามเกณฑ๑มาตรฐานการ
ดําเนินงาน และกํอเกิดป๓ญหาด๎านการศึกษาของชาติในระดับตํอไป  (กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น, 2549 : 9 - 10) 
จากความเป็นมาและความสําคัญดังกลําว ผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให๎ได๎ข๎อมูลที่สามารถนําไปใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินงานและ
พัฒนาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม 
อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามวุฒิการศึกษา และอาชีพ 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  ในการวิจัยครั้งนี้ มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง ได๎แก ํ
 1. องค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรสีะเกษ 
 2. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
 3. การดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
 4. วรรณกรรมตัวแปรอิสระได๎แกํ วุฒิการศึกษาและอาชีพ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากร ได๎แกํ ผู๎ปกครองนักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 247 คน  
 2. กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎ปกครองนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับ
ทัน จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 152 คน โดยกําหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางจากตารางของเครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie & Morgan, 
1970 : 608) จากนั้นสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) แบบมีสัดสํวน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามซึ่งผู๎ศึกษาสร๎างขึ้น เพื่อใช๎ในการสอบถามบุคลากรทางการศึกษาของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ แบํงออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพของผู๎ปกครอง ได๎แกํ วุฒิการศึกษา และอาชีพ   
ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม 
อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ  มี 6 ด๎าน ประกอบด๎วย 1) ด๎านการบริหารจัดการ 2) ด๎านบุคลากร 3) ด๎านอาคารสถานที่ 
สิ่งแวดล๎อมและ ความปลอดภัย 4) ด๎านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 5) ด๎านการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนจากทุกภาค
สํวน  และ 6) ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
  แบบสอบถามมีลักษณะของเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับตามแบบของลิเคิร๑ท (Likert Scales) แบํงออกเป็น 
5 ระดับ คือมากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สุด 
 การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ 
ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสร๎างและทดสอบเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยดังตํอไปนี้ 
 1. ศึกษาและค๎นคว๎าแนวทางการสร๎างแบบสอบถามจากหนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 
 2. สร๎างแบบสอบถามโดยกําหนดประเด็นของคําถามให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และนิยามปฏิบัติการของตัวแปรที่
ศึกษาโดยสร๎างเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ  
 3. นําแบบสอบถามเสนออาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต๎องสมบรูณ๑ของแบบสอบถาม 

4. แก๎ไขแบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะของอาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑แล๎วนําเสนอผู๎เช่ียวชาญจํานวน 5 ทํานเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต๎องของภาษา และคํานวณหาคําดัชนีความสอดคล๎อง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ได๎คําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.80-1.00 

5. ปรับปรุงแก๎ไขแบบสอบถาม ให๎เหมาะสมแล๎วนําไปทดลองใช๎ (Try-Out) กับบุคลากรทางการศึกษา ที่ไมํใชํกลุํม
ตัวอยํางจํานวน 30 คนและนําข๎อมูลที่ได๎นําไปวิเคราะห๑หาคําความเช่ือมั่น ( reliability) ด๎วยคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990:202-204) ได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ .94 

6. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ๑เพื่อนําไปเก็บรวบรวมข๎อมูลกับกลุํมตัวอยํางตํอไป 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลด๎วยตนเอง มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้ 
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 1. ผู๎วิจัยนําหนังสือเสนอตํอผู๎บริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ เพื่อขอความอนุเคราะห๑เก็บข๎อมูลจากผู๎ปกครองในการตอบแบบสอบถาม 
 2. ผู๎วิจัยนําแบบสอบถามไปพบกลุํมตัวอยํางด๎วยตนเอง เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค๑ และอธิบายวิธีการตอบแบบสอบถาม  
จํานวน 152 ฉบับ 
 3. ผู๎วิจัยเก็บแบบสอบถามกลับคืนด๎วยตนเอง โดยใช๎ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม 5 วัน ได๎รับคืนจํานวน 152 ฉบับ 
คิดเป็นร๎อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎วิจัยนําแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบความถูกต๎องและความครบถ๎วน คัดเลือกเฉพาะที่มีความสมบูรณ๑ลงรหัส
ตัวเลขตามลําดับของเครื่องมือแตํละสํวน  แล๎วจึงนําไปประมวลผลและวิเคราะห๑ข๎อมูลในขั้นตํอไป 
 1. วิเคราะห๑ข๎อมูลสถานภาพของผู๎ปกครอง จําแนกตาม วุฒิการศึกษา และอาชีพ โดยการหาคําความถี่ และคําร๎อยละ 
 2. วิเคราะห๑ความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม 
อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช๎คําเฉลี่ย ( X ) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ซึ่งกําหนดเกณฑ๑ในการแปลความหมาย
ของคําเฉลี่ยไว๎ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545:102-103) 
 
 คําเฉลี่ย   4.50 - 5.00  หมายถึง  มีการดําเนินงานในระดับมากท่ีสุด 
 คําเฉลี่ย   3.50 - 4.49  หมายถึง  มีการดําเนินงานในระดับมาก 
 คําเฉลี่ย   2.50 - 3.49  หมายถึง  มีการดําเนินงานในระดับปานกลาง 
 คําเฉลี่ย   1.50 - 2.49  หมายถึง  มีการดําเนินงานในระดับน๎อย 
 คําเฉลี่ย   1.00 - 1.49  หมายถึง  มีการดําเนินงานในระดับน๎อยท่ีสุด 
 3. ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตาม วุฒิการศึกษา โดยใช๎สถิติการทดสอบที (t-test 
for Independent Samples)   และจําแนกตามอาชีพ โดยวิธีการวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis 
of Variance) เมื่อพบวํามีความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ได๎ทําการทดสอบความแตกตํางเป็นรายคูํ  โดยวิธีการของเชฟเฟุ 
(Scheffé test) 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล   

1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได๎แกํ 
 1.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Validity) โดยการหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (Item Objective  Congruence  
Index: IOC) 
 1.2 ความเชื่อมั่น โดยวิธีหาคําสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach) 
 2. สถิติพื้นฐาน ได๎แกํ 
      2.1 ร๎อยละ (%) 
      2.2 คําเฉลี่ย ( X ) 
      2.3 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

3.  สถิติที่ใช๎ทดสอบสมมติฐาน ได๎แกํ 
 3.1 การทดสอบคําที (t-test for Independent Samples) 

3.2 การวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกตําง ได๎ทําการ
ทดสอบความแตกตํางของคําเฉลี่ยเป็นรายคูํด๎วยวิธีการของเชฟเฟุ (Scheffé test) 
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ผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหมอําเภอ
ห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยูํในระดับมาก ( X = 3.85; SD = 0.31) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุก
ด๎าน โดยเรียงลาํดับคําเฉลี่ยจากลาํดับมากไปน๎อย  คือ ด๎านบุคลากร  ( X = 3.95; SD = 0.41) ด๎านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล๎อม
และ ความปลอดภัย  ( X = 3.91 ; SD = 0.38) ด๎านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ( X = 3.86 ; SD = 0.40)  ด๎านการบริหาร
จัดการ ( X = 3.80 ; SD = 0.35) ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( X = 3.80; SD = 0.36) และด๎านการมีสํวนรํวม
และการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน ( X = 3.79; SD = 0.39) ตามลําดับ 
 1.1 ความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหมอําเภอ
ห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ด๎านการบริหารจัดการโดยรวมอยูํในระดับมาก ( X = 3.80; SD = 0.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 
พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร๑การปฏิบัติงานใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  ( X  = 4.23; SD = 0.57) มีการกําหนดโครงสร๎างแผนงานตําง ๆ ตามหน๎าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมในแตํละ
ตําแหนํงอยํางชัดเจน ( X = 4.06; SD = 0.54) และมีการจัดให๎บริการอาหารกลางวัน อาหารเสริม โดยคํานึงถึงสุขภาพอนามัยของ
เด็ก ( X = 4.01; SD = 0.66)   
 1.2 ความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอ
ห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ด๎านบุคลากรโดยรวมอยูํในระดับมาก ( X = 3.95; SD = 0.41) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํใน
ระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ ผู๎บริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู๎ดูแลเด็กให๎เป็นไปตามมาตรฐาน  ( X = 4.18; SD = 0.61) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการกําหนดกิจวัตรประจําวันของครูผู๎ดูแลเด็ก           
( X = 4.05; SD = 0.70) และผู๎บริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ( X = 3.96; SD = 
0.69)  
   1.3 ความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอ
ห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย โดยรวมอยูํในระดับมาก ( X = 3.91; SD = 
0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กให๎ความสําคัญในการจัดห๎องเรียนให๎สะอาด ( X = 4.24; SD = 0.55) ศูนย๑มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของ
สนามเด็กเลํน ( X = 4.03; SD = 0.57) และการจัดเก็บอุปกรณ๑เครื่องนอนของเด็กมีความเหมาะสม ( X = 3.87; SD = 0.64)  
  1.4 ความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอ
ห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  โดยรวมอยูํในระดับมาก ( X = 3.86; SD = 0.40) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมี
การสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมทั้งด๎านรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ และสติป๓ญญาให๎กับเด็ก ( X = 4.16; SD = 0.61) ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กจัดมุมกิจกรรมให๎เด็กเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ( X = 3.94; SD = 0.66) และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการสํงเสริม สนับสนุนให๎ความรู๎ 
ฝึกอบรมครูที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเรียนการสอน ( X = 3.83; SD = 0.67)  
 1.5 ความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วย
ทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ด๎านการมีสํวนรํวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน  โดยรวมอยูํในระดับมาก ( X = 3.79; SD = 0.39) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ ผู๎ปกครอง ชุมชน 
บุคลากรในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํวมกันติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ( X = 4.07; SD = 0.68) มีการ
ประชาสัมพันธ๑การดําเนินงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎ผู๎บริหาร ผู๎ปกครอง ชุมชน รับทราบอยํางทั่วถึง ( X = 3.84; SD = 0.82) และ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมสัมพันธ๑กับผู๎ปกครอง ชุมชน เชํน เยี่ยมบ๎านและกิจกรรมการแสดงของเด็กในวันสําคัญตําง ๆ           
( X = 3.76; SD = 0.62)  
  1.6 ความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอ
ห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมอยูํในระดับมาก ( X = 3.80; SD = 0.36) เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ ครู ผู๎ดูแลเด็ก 
ผู๎บริหาร ชุมชน และหนํวยงานเอกชนตําง ๆ มีการเชื่อมโยงเครือขํายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก ( X = 3.88; SD 
= 0.64) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการสํงเสริมสนับสนุนการจัดประชุมหัวหน๎าศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็ก
ระหวํางหนํวยงานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ( X = 3.85; SD = 0.70) และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กจัดตั้งเครือขํายผู๎ปกครอง เพื่อ
เสริมสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ปกครอง ( X = 3.84; SD = 0.70)  
 2. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหมอําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามวุฒิการศึกษา และอาชีพ 
     2.1 ผู๎ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาตํางกันความคิดเห็นตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหาร
สํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 
     2.2 ผู๎ปกครองที่มีอาชีพตํางกันมีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการบริหารจัดการ
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านอื่น ๆ ไมํแตกตํางกัน  โดยผู๎ปกครองที่มีอาชีพรับจ๎างกับ รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ  ด๎านการบริหารจัดการแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  สํวนคูํอ่ืน ๆ ไมํแตกตํางกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอ
ห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับ
คําเฉลี่ยจากลาํดับมากไปน๎อย  คือ ด๎านบุคลากร  ด๎านอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล๎อมและ ความปลอดภัย  ด๎านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร ด๎านการบริหารจัดการ ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเดก็ปฐมวัย  และด๎านการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนจากทกุ
ภาคสํวน  ตามลําดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพ พบวํา  
       2.1  ผู๎ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาตํางกันความคิดเห็นตอํการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหาร
สํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 
    2.2 ผู๎ปกครองที่มีอาชีพตํางกันมีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการบริหารจัดการ
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านอื่น ๆ ไมํแตกตํางกัน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค๎นพบ ผู๎วิจัยจะได๎นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอ
ห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา  ตามนโยบายของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น ได๎
กลําววํา  แนวทางการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎เป็นไปอยํางมีระบบ มีมาตรฐาน และมีคุณภาพตามหลักวิทยาการ  
สอดคล๎องกับ ถวิล สารใจ (2553 : 73-74) ได๎วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและป๓ญหาการจัดการศึกษาตาม มาตรฐานการดําเนินงาน
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัย พบวาสภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษาอยูํในระดับมาก 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ อําพร พันธ๑งาม (2553 : บทคัดยอ) ได๎วิจัยเรื่องสภาพและป๓ญหาการบริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของ
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องค๑การบริหารสํวนตําบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจัย พบวําสภาพการบริหาร  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑การบริหาร
สํวนตําบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี โดยรวมและรายดา๎น มีการปฏิบัติในระดับมาก  และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณัฐฌา ทันนิธิ 
(2555 : บทคัดยํอ) ได๎วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและความพึงพอใจของ ผู๎ปกครองทีมีตํอการจัดการศึกษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบล อําเภอ ดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบวําสภาพการจัดการศึกษาของศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบล อําเภอดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของผู๎ปกครอง โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก   

สําหรับผลการวิจัยเป็นรายด๎านผู๎วิจัยจะได๎นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1.1  ด๎านการบริหารจัดการโดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การ

บริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ มีการกําหนดแผนยุทธศาสตร๑การปฏิบัติงานในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
และกําหนดโครงสร๎างแผนงานตําง ๆ ตามหน๎าที่รับผิดชอบที่เหมาะสมในแตํละตําแหนํงอยํางชัดเจน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย 
ณัฐฌา ทันนิธิ (2555 : บทคัดยํอ) ได๎วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและความพึงพอใจของ ผู๎ปกครองทีมีตํอการจัดการศึกษาของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบล อําเภอ ดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบวําสภาพการจัดการศึกษา
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบล อําเภอดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของผู๎ปกครอง 
ด๎านการบริหารจัดการ อยูํในระดับมาก  สอดคล๎องกับงานวิจัยของ พรพรรณ อรุณเวช (2557 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง การศึกษา
สภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) 
สภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดจันทบุรี โดยรวมและรายด๎านอยูํ
ในระดับมาก คือ ด๎านการบริหารจัดการโดยรวมอยูํในระดับมาก  และสอดคล๎องกับงานวิจัยของถวิล สารใจ (2553 : 73-74) ได๎
วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและป๓ญหาการจัดการศึกษาตาม มาตรฐานการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัย พบวํา สภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ โดยภาพรวมมีสภาพการจัดการศึกษา ด๎านการบริหารจัดการ อยูํในระดับมาก 

1.2  ด๎านบุคลากร โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู๎บริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู๎ดูแลเด็กให๎เป็นไปตามมาตรฐาน ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการกําหนดกิจวัตรประจําวันของครูผู๎ดูแลเด็ก และผู๎บริหาร
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีความรู๎และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ถวิล สารใจ (2553 : 73-74) 
ได๎วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและป๓ญหาการจัดการศึกษาตาม มาตรฐานการดาํเนินงานของศูนย๑พัฒนาเดก็เล็ก สังกัดองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัย พบวํา สภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ ด๎านบุคลากร อยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณัฐฌา ทันนิธิ (2555 : บทคัดยํอ) ได๎วิจัยเรื่-
องการศึกษาสภาพและความพึงพอใจของ ผู๎ปกครองทีมีตํอการจัดการศึกษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตําบล อําเภอ ดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบวําสภาพการจัดการศึกษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การ
บริหารสํวนตําบล อําเภอดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของผู๎ปกครอง  ด๎านบุคลากร อยูํในระดับมาก และ
สอดคล๎องกับงานวิจัย พรพรรณ อรุณเวช (2557 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ด๎านบุคลากร อยูํในระดับมาก 

1.3  ด๎านอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กให๎ความสําคัญในการจัดห๎องเรียนให๎สะอาด มีระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของสนามเด็กเลํน การจัดเก็บ
อุปกรณ๑เครื่องนอนของเด็กมีความเหมาะสม ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยพรพรรณ อรุณเวช (2557 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบ
วา 1) สภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กร  ปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ด๎านอาคาร 
สถานที่ สิ่งแวดล๎อม และความปลอดภัย อยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ถวิล สารใจ (2553 : 73-74) ได๎วิจัยเรื่อง
การศึกษาสภาพและป๓ญหาการจัดการศึกษาตาม มาตรฐานการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวน
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ท๎องถิ่น จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัย พบวาสภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ด๎านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล๎อมและความปลอดภัย อยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของณัฐฌา 
ทันนิธิ (2555 : บทคัดยํอ) ได๎วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและความพึงพอใจของ ผู๎ปกครองทมีีตํอการจัดการศึกษาของศูนย๑พัฒนาเดก็
เล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบล อําเภอ ดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบวําสภาพการจัดการศึกษาของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบล อําเภอดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของผู๎ปกครอง ด๎านอาคาร
สถานทีสิ่งแวดล๎อมและ ความปลอดภัย อยูํในระดับมาก 

1.4 ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กมีการสํงเสริมคุณธรรม จริยธรรมทั้งด๎านรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ และสติป๓ญญาให๎กับเด็ก ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กจัดมุมกิจกรรมให๎
เด็กเรียนรู๎ด๎วยตนเอง และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการสํงเสริม สนับสนุนให๎ความรู๎ ฝึกอบรมครูที่เกี่ยวข๎องกับกระบวนการเรียนการ
สอน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ถวิล สารใจ (2553 : 73-74) ได๎วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและป๓ญหาการจัดการศึกษาตาม 
มาตรฐานการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัย พบวํา สภาพการจัด
การศึกษาตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่ น ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตาม
หลักสูตร  อยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณัฐฌา ทันนิธิ (2555 : บทคัดยํอ) ได๎วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและความพึง
พอใจของ ผู๎ปกครองทีมีตํอการจัดการศึกษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบล อําเภอ  ดํานขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา ผลการวิจัย พบวําสภาพการจัดการศึกษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบล อําเภอดํานขุนทด 
จังหวัดนครราชสีมา ตามความคิดเห็นของผู๎ปกครอง ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  อยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับ
งานวิจัย พรพรรณ อรุณเวช (2557 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของ
องค๑กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ด๎านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร อยูํในระดับมาก 

1.5 ด๎านการมีสํวนรํวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน  โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา 
ผู๎ปกครอง ชุมชน บุคลากรในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรํวมกันติดตามประเมินผลการดําเนินงาน มีการ
ประชาสัมพันธ๑การดําเนินงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กให๎ผู๎บริหาร ผู๎ปกครอง ชุมชน รับทราบอยํางทั่วถึง และศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีการ
จัดกิจกรรมสัมพันธ๑กับผู๎ปกครอง ชุมชน เชํน เยี่ยมบ๎านและกิจกรรมการแสดงของเด็กในวันสําคัญตําง ๆ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ ณัฐฌา ทันนิธิ (2555 : บทคัดยํอ) ได๎วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและความพึงพอใจของ ผู๎ปกครองทีมีตํอการจัดการศึกษาของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบล อําเภอ ดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย พบวําสภาพการจัด
การศึกษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบล อําเภอดํานขุนทด จังหวัดนครราชสี มา ตามความคิดเห็นของ
ผู๎ปกครอง ด๎านการมีสํวนรํวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน อยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของ พรพรรณ อรุณเวช 
(2557 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวํา 1) สภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑กร ปกครองสํวน
ท๎องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ด๎านการมีสํวนรํวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน โดยรวมอยูํในระดับมาก  และสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของถวิล สารใจ (2553 : 73-74) ได๎วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและป๓ญหาการจัดการศึกษาตาม มาตรฐานการดําเนินงานของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัย พบวาสภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ด๎านการมีสํวนรํวม และการสนับสนุนจากทุกภาคสํวน อยูํใน
ระดับมาก 

1.6 ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ครู ผู๎ดูแลเด็ก 
ผู๎บริหารศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ชุมชน และหนํวยงาน
เอกชนตําง ๆ มีการเชื่อมโยงเครือขํายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เกี่ยวกับการพัฒนาเด็ก  มีการสํงเสริมสนับสนุนการจัดประชุมหัวหน๎า
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู๎ดูแลเด็ก ผู๎ชํวยครูผู๎ดูแลเด็กระหวํางหนํวยงานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
พรพรรณ อรุณเวช (2557 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  ของ
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องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการบริหารจัดการศึกษาสําหรับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของ
องค๑กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดจันทบุรี ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ ถวิล สารใจ (2553 : 73-74) ได๎วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและป๓ญหาการจัดการศึกษาตาม มาตรฐานการดําเนินงานของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น จังหวัดสุโขทัย  ผลการวิจัย พบวํา สภาพการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการ
ดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยูํในระดับมาก 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณัฐฌา ทันนิธิ (2555 : บทคัดยํอ) ได๎วิจัยเรื่องการศึกษาสภาพและความพึงพอใจของ ผู๎ปกครองทีมีตํอ
การจัดการศึกษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบล อําเภอ  ดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัย 
พบวําสภาพการจัดการศึกษาของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบล อําเภอดํานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ตาม
ความคิดเห็นของผู๎ปกครอง ด๎านสํงเสริมเครือขํายการพัฒนาเด็กปฐมวัย อยูํในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ จําแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพ ผู๎วิจัยจะได๎นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  2.1 ผู๎ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาตํางกันความคิดเห็นตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การ
บริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ป๓จจุบัน
เทคโนโลยีด๎านข๎อมูลขําวสารสารสนเทศ ที่ทําให๎การสื่อสารเป็นไปอยํางรวดเร็วอีกทั้งการสื่อสารมวลชนในการบริการการศึกษาได๎
พัฒนาเพื่อกระตุ๎นให๎ประชาชนทั่วไปทุกระดับได๎ตื่นตัวในเรื่องการศึกษา ดังนั้น ผู๎ปกครองที่มีการศึกษาต่ํากวําปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของนันทิชา ชูเช้ือ (2554 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่องการจัดการศึกษา
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเกาะสมุย อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร๑ธานี ตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กเล็กขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ผลการวิจัย พบวํา ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการ
จัดการศึกษาตามมาตรฐานโดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน สอดคล๎องกับงานวิจัยของพรรณระพี  อํานวย แกมนิล (2550 : 65) 
ได๎ศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอการดําเนินงานโรงเรียนบ๎านคลองสิบสาม สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก๎ว เขต 1  
และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กฤชภร มุลาลินน๑ (2552 : 107) ได๎ศึกษา ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอบางบํอ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัย พบวํา ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอบางบํอ จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมไมํแตกตํางกัน  
 2.2 ผู๎ปกครองที่มีอาชีพตํางกันมีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวน
ตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการบริหารจัดการ
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านอื่น ๆ ไมํแตกตํางกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ผู๎ปกครองเป็นคนในท๎องถิ่น
เดียวกันหรือใกล๎เคียงกัน ต๎องมีปฏิสัมพันธ๑กันอยูํเสมออาจทําให๎เกิดการถํายทอดทัศนคติ ความคิดเห็นตํอกัน จึงทําให๎ผู๎ปกครองที่มี
อาชีพตํางกันมีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลผักไหม อําเภอห๎วยทับทัน 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยรวมไมํแตกตํางกัน สํวนด๎านบริหารจัดการ ผู๎ปกครองที่มีอาชีพรับจ๎างอาจไมํมีเวลามีสํวนรํวมในการกําหนด
แนวทางการการดําเนินงานตามนโยบายขององค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งตํางจากผู๎ปกครองท่ีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เนื่องจาก
มีวันหยุดที่สามารถกําหนดได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ กษิดิ์เดช จิ๋วน๎อย (2550 : 75) ได๎ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการ
ดําเนินงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กขององค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่นแบบมีสํวนรํวม : กรณีศึกษาในเขตพื้นที่องค๑การบริหารสํวนตําบล
ตูมใหญํ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย๑ ผลการศึกษา พบวํา ผู๎ปกครองเด็กที่มีอาชีพตํางกันมีความคิดเห็นตํอการพัฒนาศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็กขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน และสอดคล๎องกับงานวิจัยของสุณิสา ภาคี (2553 : 
62) ได๎ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนตํอการดําเนินงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก องค๑การบริหารสํวนตําบลขามเฒํา อําเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม ผลการศึกษา พบวํา ประชาชนที่มีอาชีพตํางกันมีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก องค๑การ
บริหารสํวนตําบลขามเฒํา อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 
  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 789 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงด๎วยดี โดยได๎รับความกรุณาและชํวยเหลือเป็นอยํางยิ่งจากอาจารย๑ที่ปรึกษา อาจารย๑ทุก
ทํานในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาผู๎ปกครองนักเรียนในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค๑การ
บริหารสํวนตําบลผักไหม  อําเภอห๎วยทับทัน  จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีได๎สละเวลาอันมีคํากรุณาให๎ข๎อมูลในการตอบแบบสอบถาม เพื่อ
ประโยชน๑ในการวิจัย 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมสํงเสรมิการปกครองทองถิ่น. (2558). มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน. กรุงเทพมหานคร : ชุมนุมสหกรณ๑การเกษตร 
 แหํงประเทศไทย. 
ณัฐฌา ทันนิธิ.  (2550).  การศึกษาสภาพและความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัด นครราชสีมา .  วิทยานิพนธ๑ปริญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษา.  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ถวิล สารใจ.  (2553).  การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการด าเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดสุโขทัย . การศึกษาค๎น คว๎าด๎วยตนเองปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต.  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.   มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

นันทิชา ชูเชื้อ. (2554). การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเกาะสมุย อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. 
วิทยานิพนธ๑ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย๑. 

บังอร เทพเทียน และปิยฉัตร ตระกูลวงษ๑. (2550). “การดูแลเด็กปฐมวัยของประเทศไทย,” ใน วารสารสาธารณสุขและการ
พัฒนา.  ปีท่ี 5 (ฉบับท่ี 3). หน๎า : 117-128 

บุญชม  ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ๑ครั้งท่ี 7. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส๑น. 
พรพรรณ อรุณเวช. (2557). การศึกษาสภาพการบริหารจัดการศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น จังหวัดจันทบุรี. วิทยานิพนธ๑ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฎ
รําไพพรรณี. 

อําพร พันธ๑งาม.  (2553).  สภาพและปัญหาการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร  ส่วนต าบล  ในเขตจังหวัด 
อุบลราชธานี.  วิทยานิพนธ๑ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการศึกษา.   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน.ี 

 
 
  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 790 
 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัด
ชัยภูมิ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

Learning Management focused on Child learning Center of Basic Institutional Education on 
Primary level, Kaeng Khro District, Chaiyaphum Province under the Jurisdiction of 

Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2 
 

                                                                                                                               ยุทธพงษ์ ผลกอง1 
Yuthapong Phonkong 

 
บทคัดย่อ 
               การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของการศึกษาขั้น
พื้นฐานระดับประถมศึกษา อําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ  
ผู๎บริหาร  82 คน ครูผู๎สอน 153  คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ แบบสอบถาม มาตรประมาณคํา 5 ระดับสถิติที่ใช๎
ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห๑หาคําความแปรปรวนทางเดียว   
               ผลการศึกษาพบวํา 
               1.การศึกษาการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระดับประถมศึกษา  อําเภอแก๎งคร๎อ  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2  ในภาพรวมอยูํในระดับมาก โดยด๎านที่มีการปฎิบัติสูงสุด คือด๎านการเรียนรู๎โดย
การสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง  รองลงมาคือด๎านการประเมินผู๎เรียน สํวนด๎านที่มีการปฎิบัติต่ําที่สุดคือด๎านการเรียนรู๎เรื่องตนเอง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
               2. ผลการเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา  อําเภอ
แก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิเขต 2 พบวํา ตําแหนํง  อายุ  และระดับการศึกษา ที่ตํางกัน ทําให๎ความคิดเห็น
ของผู๎บริหารและครูผู๎สอนตํอการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษา อําเภอแก๎งคร๎อ  
จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิเขต 2  ไมํแตกตํางกัน  
             
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เป็นสําคัญ   สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน          
 
Abstract  
 The objectives of this research were to study and compare learning management focused on child 
learning center of Basic Institutional Education on primary level , Kaeng Khro  district, Chaiyaphum province 
under the jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2. The sample group was 82 
administrators and 153 teachers .The instrument used in the research was a 5 rating scale questionnaire .The 
statistics used for data analysis were mean, percentage, standard deviation , and  One Way ANOVA. 
 The results of the study revealed that:   
 1)  Learning management focused on child learning center of Basic Institutional Education on primary 
level , Kaeng Khro  district, Chaiyaphum province under the jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education 
Service Area Office 2   as a whole were at much level. The highest aspect was learning  by self-directed 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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learning  aspect , followed by  learner evaulation aspect . The lowest aspect was learning with natural and 
environment aspect. 
 2) The comparison results of learning management focused on child learning center of Basic 
Institutional Education on primary level , Kaeng Khro  district, Chaiyaphum province under the jurisdiction of 
Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2 found that the different position, age and education 
level that the opinions of administrators and teachers towards learning management focused on child 
learning center of Basic Institutional Education on primary level , Kaeng Khro  district, Chaiyaphum province 
under the jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2 were no different. 
 
Keywords:    learning management focused on child learning center, basic institutional education 
 
บทน า 
        พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ พระราชทานแกํคณะครูและนักเรียน ณ ศาลาดุสิตดาลัย เมื่อวันที่  27  
กรกฎาคม  พ.ศ.2541 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ,2551 : 1)การศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑
ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎คูํคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูํรวํมกับผู๎อื่นได๎อยําง
มีความสุขกระบวนการเรียนรู๎ต๎องมุํงปลูกจิตสํานึกที่ถูกต๎องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑เป็นประมุข  รู๎จักรักษาและสํงเสริมสิทธิหน๎าที่และเสรีภาพ  ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย๑มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู๎จักรักษาผลประโยชน๑สํวนรวมของประเทศชาติ รวมทั้งสํงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ของชาติการกีฬา ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น ภูมิป๓ญญาไทย และความรู๎อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ รูจักพ่ึงตนเอง มีความคิด ริเริ่มสร๎างสรรค๑ ใฝุรู๎และใฝุเรียนรู๎ด๎วยตนเอง (สํานัก
นิติกร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 3 ) 
 รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งกําหนดสาระเกี่ยวกับการศึกษาไว๎ในสํวนท่ี 8 สิทธิ และเสรีภาพ
ในการศึกษา มาตรา 49 บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมํน๎อยกวํา 12  ปี ที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึง และมี
คุณภาพ โดยไมํเก็บคําใช๎จํายจากผู๎ยากไร๎ ผู๎พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู๎ที่อยูํในสภาวะยากลําบากต๎องได๎รับสิทธิและการสนับสนุน
จากรัฐเพื่อให๎ได๎รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น (สภารํางรัฐธรรมนูญ , 2550: 19 และสํวนที่ 4 แนวนโยบายด๎านศาสนา 
สังคม การสาธรณสุข  การศึกษาและวัฒนธรรม มาตรา 80 รัฐต๎องดําเนินการตามแนวนโยบายดา๎นสังคม การสาธรณสุข การศึกษา 
และวัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให๎สอดคล๎องกับความเปลียนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จัดให๎มีแผนการศึกษาแหํงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให๎ก๎าวทันการเปลียนแปลงของสังคมโลก และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข (สภารํางรัฐธรรมนูญ, 2550 : 32)  การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด๎าน ต๎องอาศัยพลเมืองที่คุณภาพ
เป็นป๓จจัยสําคัญในการขับเคลื่อน ดังคํากลําวที่วําคุณภาพคน คุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องวัดภาวะสังคมไทย (จรวยพร ธรณินทร๑, 
2551 : 1) การพัฒนาคนให๎มีคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ ถือเป็นภารกิจของกระบวนการ การศึกษาคือ การสร๎างประชากรที่คุณภาพ
ให๎กับประเทศชาติ ดังท่ีแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 8  (พ.ศ.2540-2544) ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) และฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2550-2554) ได๎พัฒนาแนวคิดที่ยึด คน เป็นศูนย๑กลางการพัฒนาในทุกมิติ อยํางเป็นองค๑รวมมาอยํางตํอเนื่องให๎
ความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งด๎านตัวคน สังคม เศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาคน อันเป็นทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของชาติ ดังนั้น 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาคุณภาพคนและการคุ๎มครองทางสังคมจึงให๎ความสําคัญกับการพัฒนาคนไทยทุกคนให๎มีคุณภาพ มีสุขภาพ
แข็งแรงเป็นคนแข็งแรง เป็นคนเกํง คนดี มีระเบียบ วินัย รู๎หน๎าที่ มีความซื่อสัตย๑สุจริต รับผิดชอบตํอสังคมสํวนรวมและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นนั้นการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของกลไกทางสังคมทุกระดับ ให๎สามารถดํารงชีวิตได๎อยํางเหมาะสมและพึ่งตนเองได๎ใน
ระยะยาว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ,2551:38) 
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 การปฎิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชากรโดยเฉพาะ คุณภาพของผู๎เรียนเพื่อให๎มีมาตรฐาน สูํระดับสากล 
สามารถเผชิญป๓ญหา และการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถดํารงตนในสังคมได๎อยํางมีความสุข รํวมกันรับผิดชอบในการพัฒนา
ชุมชนประเทศชาติและสังคมโลก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ,2551:บ) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ึนพ่ืนฐาน กําหนดให๎มีการจัดการศึกษาขึ้นพ้ืนฐานต๎องสามารถ พัฒนาเยาวชนไทยให๎มีความรู๎ ความสามารถ มีความคิด
เป็นคนดี  มีคุณธรรม และดํารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยํางมีความสุข(กรมวิชาการ,2545 : คํานํา) จึงได๎กําหนดจุดเน๎น ด๎านการจัดการ
เรียนรู๎ ในการปฎิรูปกระบวนการเรียนรู๎ไว๎ 5 ลักษณะสําคัญ คือ การเรียนรู๎อยํางมีความสุข การเรียนรู๎แบบมีสํวนรํวม การเรียนรู๎
แบบกระบวนการคิด การเรียนรู๎แบบพัฒนาสุนทรียภาพ และการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาลักษณะนิสัย (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุรีรัมย๑ เขต 2,2550:1) 
 การปฎิรูปกระบวนการเรียนรู๎ที่จะสํงผลถึง การปฎิรูปการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภานักศึกษา ,2551:1) ทั้งนี้การ
พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู๎เรียน ให๎เรียนรู๎อยํางมีความสุข มีคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และเอื้อประโยชน๑แกํสังคมได๎ดีนั้นเป็นเพียงแนวทางหนึ่งในการปฎิรูปการเรียนรู๎แบบมีแนวทาง ซึ่งวิธีการจัดการเรียนการ
สอน อาจมีรูปแบบที่เหมือน หรือแตกตํางกันออกไปแตํหากสามารถนํามาพัฒนาเด็กได๎อยํางเหมาะสม ทําให๎เด็กเกิดการเรียนรู๎
อยํางมีความสุข เรียนรู๎อยํางมีองค๑รวมเรียนรู๎จากการปฎิบัติจริง เรียนรู๎รํ วมกันกับบุคคลอื่นและเรียนรู๎กระบวนการเรียนรู๎ได๎ด๎วย
ตนเอง ก็เป็นการปฎิรูปการเรียนรู๎รูปแบบหน่ึงเชํนเดียวกัน (สํานักนิติการ สํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2551: 28 ) 
 กิ่งฟูา (สินธุวงษ๑และสุลัดดา ลอยฟูา, 2545; อ๎างอิงในสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก คณะ
ศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยขอนแกํน,2550 : 3)ได๎ให๎ความหมายการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางไว๎วํา การเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นศูนย๑กลาง (Student-Centered Learning) หมายถึง กระบวนการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนเป็นผู๎กระทํา สร๎างกระบวนการเรียนรู๎ด๎วย
ตนเอง โดยผํานการมีสํวนรํวมในกาพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยการทํางานท่ีใช๎ความคิด ลงมือปฏิบัติจริง และสะท๎อนความคิดจนเกิดการ
เรียนรู๎อยํางมีความหมาย ภายใต๎ประสบการณ๑และสิง่แวดลอ๎มท่ีเอื้อและสํงเสริมให๎เกิดการสร๎างความรู๎ที่พรั่งพร๎อมไปด๎วยข๎อมูลที่มี
ลักษณะหลากหลายและลุํมลึก รวมทั้งมีความหลากหลายในวิธีการเข๎าถึงข๎อมูลเหลํานั้นด๎วย ผู๎เรียนเป็นผู๎รับผิดชอบตํอการเรียนรู๎
ของตนเองนําไปสูํการให๎อํานาจแกํเรียน และการเรียนรู๎ตลอดชีวิต 
            การปฏิรูปการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญดังกลําวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ .ศ. 2542 และที่แก๎ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 มาตรา 22 วําการจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และ
ถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได๎ตามธรรมชาติ   
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ได๎พยายามสํงเสริมสนับสนุนให๎สถานศึกษาทุกแหํงในอําเภอ
แก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการจัดการเรียนรูท๎ี่เน๎นเป็นสําคัญมาอยํางตํอเนื่องนับจากปีการศึกษา 2542 เป็นต๎นมา แตํผลการทํา
สอบระดับชาติในปีการศึกษา 2559-2562 ที่จัดสอบโดยสํานักทดสอบทางการศึกษากรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ กลับ
ช้ีให๎เห็นวําคําเฉลี่ยร๎อยละของผู๎สอบได๎คะแนนระดับด ีในจังหวัดชัยภูมิและเขตพื้นที่การศึกษาระดับชัยภมูิ  และเขตพื้นที่การศึกษา
ชัยภูมิทุก ๆ เขตมีผลการประเมินในระดับต่ํา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2562 :87-88) ซึ่งรายงานดังกลําวเป็นสิ่งสะท๎อน
ให๎เห็นวํา การจัดการเรียนรู๎ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ซึ่งเน๎นจัดการเรียนการสอน
ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญกําลังประสบป๓ญหาบางประการที่ควรได๎รับการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน 
 ผู๎วิจัยต๎องการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 2 วํามีลักษณะเชํนไร เพื่อเป็นแนวทางให๎ผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎นําไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญให๎สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) 
พ.ศ.2545 วําด๎วย แนวการจัดการศึกษา มาตราที่ 22 การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนสามารถพัฒนาได๎ตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2540-2544 ฉบับที่ 9  พ.ศ.2545-2549 
และฉบับท่ี 10 พ.ศ.2550-2554 ซึ่งมุํงพัฒนาแนวคิดที่ยึด คน เป็นศูนย๑กลางในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1.เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา อําเภอแก๎งคร๎อ 
จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา อําเภอแก๎งคร๎อ 
จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 2  จําแนกตามตําแหนํง อายุ และระดับการศึกษา 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
          ผู๎ศึกษาได๎ศึกษาเอกสารงานวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎อง ดังนี้ 

สํวนท่ี 1 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
สํวนท่ี 2 หลักการ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจดัการเรียนรู๎ 
สํวนท่ี 3 การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผูเ๎รียนเป็นสําคญั 10 ด๎าน ประกอบด๎วย 

3.1 ด๎านการเรียนรู๎โดยการสรา๎งองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง 
3.2 ด๎านการเรียนรู๎เรื่องตนเอง ธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
3.3 ด๎านการเรียนรู๎โดยมุํงพัฒนาทกัษะการดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 
3.4 ด๎านการเรียนรู๎โดยมุํงพัฒนากระบวนการคดิ การแก๎ป๓ญหา โดยประสบการณ๑การฝึกปฏิบตัิ 
3.5 ด๎านการเรียนรู๎โดยผสมผสานความรู๎คณุธรรม คํานิยมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค๑ 
3.6 ด๎านการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาประชาธิปไตย 
3.7 ด๎านการเรียนรู๎เรื่องภูมิป๓ญญาและศลิปวัฒนธรรม 

             3.8 ด๎านการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู๎เน๎นผู๎เรยีนเป็นสําคญั 
            3.9 ด๎านการจัดการเรียนรู๎โดยอาศัยความรํวมมือของครอบครัวและชุมชน 
            3.10  ด๎านการประเมินผลผู๎เรยีน 
สํวนท่ี 4 บริบทของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
สํวนท่ี 5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
สํวนท่ี 6 กรอบแนวคิดการศึกษา 
สํวนท่ี 7 ตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษา 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการตามขั้นตอนดังตํอไปนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ผู๎บริหารโรงเรียนและครู ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จํานวน 570 คน   

2. กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ  ผู๎บริหารโรงเรียน และครูของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอแก๎งคร๎อ  จังหวัดชัยภูมิ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จํานวน 235คน  โดยใช๎สูตรของยามาเนํ (Yamane)  (ธานินทร๑ ศิลป์
จารุ, 2548 : 49)  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมให๎มีความคลาดเคลื่อน .05  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผู๎ศึกษาใช๎เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล มลีกัษณะเป็นแบบสอบถาม(Questionnaires) แบํง
ออกเป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (check lists) 
ประกอบด๎วยคําถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ ตําแหนํง อายุ และ ระดับการศึกษา  
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 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นของผู๎บริหารและครูตํอป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา อําเภอแก๎งคร๎อ  จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  ลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scales)  5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง 
น๎อย น๎อยที่สุด โดยใช๎เกณฑ๑การแปลความหมายของ Likert scale   คือ 

 5   หมายถึง   มีความคิดเห็น  ระดับมากที่สุด 
 4   หมายถึง   มีความคิดเห็น   ระดับมาก         

  3   หมายถึง   มีความคิดเห็น   ระดับปานกลาง       
  2   หมายถึง   มีความคิดเห็น   ระดับน๎อย       
  1   หมายถึง   มีความคิดเห็น   ระดับน๎อยที่สุด 
 การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการสร๎างและหาคุณภาพเครื่องมือในการศึกษา ครั้งนี้ 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับแนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน 
เป็นสําคัญของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2. ศึกษาวิธีการสร๎างเครื่องมือแบบมาตรสํวนประมาณคํา (Rating scales)   ตามวิธีของ  ลิเคอร๑ท (Likert)  
 3.  สร๎างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม มี 2 ตอน ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม             
มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (check lists) ประกอบด๎วยคําถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ ตําแหนํง อายุ 
และ ระดับการศึกษา และ  ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของผู๎บริหารและครูตํอ การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญ ลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scales)  5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย              
น๎อยที่สุด 
 4.  นําแบบสอบถามเสนออาจารย๑ที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต๎องและพิจารณาให๎ข๎อเสนอแนะ 
 5.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะของอาจารย๑ที่ปรึกษา แล๎วนําเสนอผู๎เช่ียวชาญ จํานวน 3  ทําน เพื่อ
ตรวจสอบพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content validity)  และความเที่ยงตรงเชิงโครงสร๎าง (Construct validity  ของ
คําถามแตํละข๎อโดยหาดัชนีความสอดคล๎องระหวํางคําถามกับนิยามศัพท๑เฉพาะ (IOC : Index of Item objective Congruence) 
เกณฑ๑ที่กําหนดคือ 0.60  ขึ้นไป  
 6.  นําแบบสอบถามที่ผํานการพิจารณาของผู๎เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก๎ ไข ตามข๎อเสนอแนะแล๎วนําเสนออาจารย๑ที่
ปรึกษาพิจารณาเสนอแนะอีกครั้ง 
   7.  นําแบบสอบถามไปทดลองใช๎ (Try – out)  กับ ประชากรที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง จํานวน 30 คน ในเขตพื้นที่ของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

  8.  นําแบบสอบถามแตํละข๎อท่ีมคีําอํานาจจําแนกเข๎าเกณฑ๑ตามต๎องการมาวิเคราะห๑หาคําความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคําสัมประสิทธ์ิอัลฟา ( Alpha – coefficient) วิธีการของ (Cronbach) ได๎คําของความเชื่อมั่น 
เทํากับ 0.858 

 9.  จัดพมิพ๑แบบสอบถามฉบับสมบูรณ๑ เพื่อนําไปเก็บรวบรวมข๎อมลูกับกลุํมตัวอยํางท่ีศึกษาตํอไป 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู๎ศึกษาดําเนนิการเก็บรวบรวมข๎อมูล  ดังนี้  
1. ขอหนังสือจากบณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อนําไปเกบ็รวบรวมข๎อมลู 
2. นําหนังสือขอความอนเุคราะห๑ ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการศึกษาเสนอตํอ ผู๎บริหาร 

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานอําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
3. ผู๎ศึกษาได๎เก็บรวบรวมข๎อมลูด๎วยตนเอง เพื่อมิให๎เกิดความคลาดเคลื่อน  
4. จัดทําและนําไปวิเคราะห๑ตํอไป 
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 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎ศึกษาได๎จัดลําดับการวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังนี้ 
 1. วิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับตําแหนํง  อายุ และระดับการศึกษา โดยหาคําความถี่ 
(Frequency)  และ ร๎อยละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห๑ข๎อมูลระดับความคิดเห็นของผู๎บริหารและครูตํอการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับประถมศึกษา อําเภอแก๎งคร๎อ  จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  โดยหา
คําเฉลี่ย ( x ) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ๑ เฉลี่ย 5 ระดับ และแปลผลดังนี้ 
    คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความคิดเห็น ระดับมากท่ีสุด 
    คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความคิดเห็น ระดับระดับมาก 
    คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความคิดเห็น ระดับปานกลาง 
    คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความคิดเห็น ระดับน๎อย 
    คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความคิดเห็น ระดับน๎อยท่ีสุด  
             3.  วิเคราะห๑การเปรียบเทียบ การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
อําเภอแก๎งคร๎อ  จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  จําแนกตาม ตําแหนํง โดยการ
ทดสอบที ( t – test แบบ Independent samples)  
             4.  วิเคราะห๑การเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 
อําเภอแก๎งคร๎อ  จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  จําแนกตาม อายุ และระดับ
การศึกษา โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว ( F – test แบบ One  way ANOVA)  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎ศึกษาใช๎สถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา ได๎แกํ  
1.1  คําความถี่ (Frequency)   
1.2  คําร๎อยละ (Percentage) 
1.3  คําเฉลี่ย (Mean) ( x )  
1.4  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation : S.D) 

 
2. สถิติเชิงอนุมาน 

2.1  ใช๎ t – test  ทดสอบการเปรียบเทียบ ความแตกตําง 2 กลุํม 
2.2  ใช๎ F – test ทดสอบการเปรียบเทียบ ความแตกตําง 3 กลุํม ขึ้นไป  

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลมีดังนี้ 
 ส่วนที่  1  วิเคราะห๑ข๎อมูลลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห๑โดยการแจกแจงความถี่ และคําร๎อยละ 
(percentage)พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมาก เป็นครูผู๎สอน จํานวน  153 คน  คิดเป็นร๎อยละ 65.10  รองลงมา ผู๎บริหาร 
จํานวน  82 คน  คิดเป็นร๎อยละ  34.90 สํวนใหญํมีอายุน๎อยกวํา 31-45 ปีจํานวน 120  คน  คิดเป็นร๎อยละ 51.10  รองลงมามี
อายุมากกวํา 45 ปี จํานวน  98  คน  คิดเป็นร๎อยละ  41.70  และอายุน๎อยกวํา 30 ป ี จํานวน 17 คน  คิดเป็นร๎อยละ 7.20  มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 173 คน  คิดเป็นร๎อยละ 73.60  รองลงมา ระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 61 คน  คิดเป็น
ร๎อยละ  26  และระดับปริญญาเอก 1 คน คิดเป็นร๎อยละ  0.4 
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ส่วนที่  2  วิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นของผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา อําเภอแก๎งคร๎อ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 โดย
การแจกแจงความถี่ คําร๎อยละ (percentage) คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบวํา การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 โดยภาพรวมอยูํใน
ระดับมาก ( x  = 4.20, S.D. = .14) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการเรียนรู๎โดยการสร๎างองค๑
ความรู๎ด๎วยตนเอง ( x  = 4.33, S.D. = .27) รองลงมาคือด๎านการประเมินผู๎เรียน ( x  = 4.30, S.D. = .34) การเรียนรู๎โดยความ
รํวมมือของครอบครัวและชุมชน ( x  = 4.29, S.D. = .31) ตามลําดับและประชากรมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก ( x  =4.33, 
S.D. = .27)  ระดับความคิดเห็นของประชากรที่สูงที่สุด คือ จัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู๎เดิมกับความรู๎ใหมํ (
x  = 4.59, S.D. = .54) รองลงมาคือจัดแหลํงเรียนรู๎อุปกรณ๑การเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสมและเพียงพอ ให๎แกํนักเรียนทุกคน( x  = 
4.48, S.D. = .55) รองลงมาคือ จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎นักเรียนปฏิบัติจริง ( x  = 4.48, S.D. = .55) สํวนอันดับสุดท๎าย คือ การ
จัดการเรียนรู๎มุํงให๎นักเรียนปฏิบัติด๎วยตนเอง ( x  = 3.82, S.D. = .38) และประชากรมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก ( x  =4.02, 
S.D. = .30)  ระดับความคิดเห็นของประชากรที่สูงท่ีสุด คือ จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ความรู๎สอดแทรกเนื้อหาด๎านคุณธรรม จริยธรรม ( x  
= 4.25, S.D. = .48) รองลงมาคือจัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ๑ระหวํางรํางกายและจิตใจของตนกับการ
ปฏิบัติดี,มีกิริยามารยาทเรียบร๎อยใช๎วาจาสุภาพอํอนโยน,คิดดี พูดดี ทําดี ( x  = 4.13, S.D. = .70) รองลงมาคือ นักเรียนเข๎ารํวม
กิจกรรมสําคัญตํางๆ เชํน วันสําคัญทางศาสนา ( x  =4.02, S.D. = .65) สํวนอันดับสุดท๎าย คือ นักเรียนดูแลรักษาความสะอาด
ห๎องน้ํา,ระเบียงหน๎าช้ันเรียน,อาคารเรยีนและพื้นที่รอบบริเวณอาคารเรยีนและทิ้งขยะลงในถังขยะเทําน้ัน ( x  = 3.81, S.D. = .67)   
              ส่วนที่ 3  ทดสอบสมมติฐานใช๎สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ในการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา อําเภอแก๎งคร๎อ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  
จําแนกตาม ตําแหนํง โดยการทดสอบ ใช๎ t – test แบบ Independent samples 
         สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีตําแหนํงตํางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน แตกตํางกัน 
                ผลการวิเคราะห๑การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรตํอการดําเนินงานการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา อําเภอแก๎งคร๎อ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 
จําแนกตามตําแหนํง เมื่อพิจารณาความมีนัยสําคัญ ระดับ 0.05  กลําวได๎วํา บุคลากรที่มีตําแหนํงตํางกัน มี ความคิดเห็นตํอการ
ดําเนินงานการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ไมํแตกตํางกัน 

สมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีอายุตํางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ แตกตํางกัน 
      ผลการวิเคราะห๑การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นนฐานระดับประถมศึกษา อําเภอ

แก๎งคร๎อ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรตํอการดําเนินงานการ
จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นนฐาน ระดับประถมศึกษา  อําเภอแก๎งคร๎อ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิเขต 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จําแนกตามอายุ เมื่อพิจารณา
ความมีนัยสําคัญ ระดับ 0.05  กลําวได๎วํา บุคลากรที่มีอายุตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการดําเนินงานการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียน
เป็นสําคัญ ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมํแตกตํางกัน    

สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ของ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตกตํางกัน 
           ผลการวิเคราะห๑การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรตํอการดําเนินงานการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จําแนก
ตามระดับการศึกษา เมื่อพิจารณาความมีนัยสําคัญ ระดับ 0.05  กลําวได๎วํา บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นตํอ
การดําเนินงานการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ไมํแตกตํางกัน    
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สรุปและอภิปรายผล 
 สรุป 
           1. การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎าน
การเรียนรู๎โดยการสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง รองลงมาคือด๎านการประเมินผู๎เรียน และการเรียนรู๎โดยความรํวมมือของครอบครัว
และชุมชน ตามลําดับ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 
 1.1 ด๎านการจัดการเรียนรู๎มุํงให๎นักเรียนปฏิบัติด๎วยตนเอง โดยภาพรวม พบวํา ประชากรมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 
ระดับความคิดเห็นของประชากรที่สูงท่ีสุด คือ จัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความรู๎เดิมกับความรู๎ใหมํ รองลงมาคือจัด
แหลํงเรียนรู๎อุปกรณ๑การเรียนรู๎ได๎อยํางเหมาะสมและเพียงพอ ให๎แกํนักเรียนทุกคน รองลงมาคือ จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎นักเรียน
ปฏิบัติจริง สํวนอันดับสุดท๎าย คือ การจัดการเรียนรู๎มุํงให๎นักเรียนปฏิบัติด๎วยตนเอง 
 1.2 ด๎านการเรียนรู๎เรื่องตนเอง ธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม โดยภาพรวม พบวํา ประชากรมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก ระดับ
ความคิดเห็นของประชากรที่สูงที่สุด คือ จัดการเรียนรู๎ที่ให๎ความรู๎สอดแทรกเนื้อหาด๎านคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือจัดการเรียนรู๎ให๎
นักเรียนสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ๑ระหวํางรํางกายและจิตใจของตนกับการปฏิบัติดี,มีกิริยามารยาทเรียบร๎อยใช๎วาจาสุภาพอํอนโยน
,คิดดี พูดดี ทําดี รองลงมาคือ นักเรียนเข๎ารํวมกิจกรรมสําคัญตํางๆ เชํน วันสําคัญทางศาสนา สํวนอันดับสุดท๎าย คือ นักเรียนดูแลรักษา
ความสะอาดห๎องน้ํา,ระเบียงหน๎าช้ันเรียน,อาคารเรียนและพื้นที่รอบบริเวณอาคารเรียน และทิ้งขยะลงในถังขยะเทํานั้น 
 1.3 ด๎านการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ โดยภาพรวม พบวํา อยูํในระดับมาก ระดับ
ความคิดเห็นของประชากรที่สูงที่สุด คือ สํงเสริมให๎นักเรียนกล๎าคิด กล๎าแสดงออกในทางที่เหมาะสม รองลงมาคือนักเรียนรํวม
แสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมและตกแตํงห๎องเรียน เมื่อมีกิจกรรมพิเศษภายในโรงเรียน รองลงมาคือ จัดการเรียนรู๎ที่เน๎นให๎
นักเรียนสามารถสร๎างความคิดรวบยอดด๎วยตนเอง สํวนอันดับสุดท๎าย คือ นักเรียนมีการรวมกลุํมกันเพื่อประกอบกิจกรรมตํางๆ 
เชํน กีฬาสี กีฬาโรงเรียน วันวิทยาศาสตร๑ เป็นต๎น   

1.4 ด๎านการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนากระบวนการคิด การแก๎ป๓ญหาโดนเน๎นประสบการณ๑และการฝึกปฏบิัติ โดยภาพรวม พบวํา 
ประชากรมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก ระดับความคิดเห็นของประชากรที่สูงที่สุด คือ จัดการเรียนรู๎ให๎นักเรียนเป็นคนดี คนเกํง
และมีความสุข รองลงมาคือนักเรียนรวมกลุํมกันพัฒนา ชุมนุม/ชมรม ตามความถนัดและความสนใจ รองลงมาคือ จัดการเรียนรู๎ที่
กระตุ๎นให๎นักเรียนแก๎ป๓ญหาด๎วยตนเองและรวมกลุํมอธิปรายแนวทางแก๎ป๓ญหา  สํวนอันดับสุดท๎าย คือ จัดการเรียนรู๎โดยสร๎าง
สถานการณ๑จําลองให๎นักเรียนได๎รํวมคิดและรํวมแก๎ป๓ญหา 
 1.5 ด๎านการเรียนรู๎โดยผสมผสานความรู๎ คุณธรรม คํานิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑  โดยภาพรวม พบวํา 
ประชากรมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก ระดับความคิดเห็นของประชากรที่สูงที่สุด คือ สอดแทรกความรู๎จากทุกวิชาเข๎าด๎วยกัน
เพื่อให๎นักเรียนสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาเข๎าและแนะนําไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจําวัน รองลงมาคือยกยํองเชิดชูเกียรตินักเรียนที่มี
คุณธรรม จริยธรรมดีเดํน  รองลงมาคือ แจกเกียรติบัตรหรือมอบรางวัลให๎แกํนักเรียนที่มีความซื่อสัตย๑ เชํน นักเรียนเก็บกระเป๋า
ตังค๑ได๎แล๎วนํามาประกาศหาเจ๎าของกระเป๋าตังค๑ได๎แล๎วสํวนอันดับสุดท๎าย คือ ครู -อาจารย๑ เป็นแบบอยํางที่ดี ด๎านคุณธรรม 
จริยธรรม และการปฏิบัติตนในสังคมให๎แกํนักเรียน 
 1.6 ด๎านการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาประชาธิปไตย โดยภาพรวม พบวํา ประชากรมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก ระดับความ
คิดเห็นของประชากรที่สูงที่สุด คือ รณรงค๑ไมํซื้อสิทธิขายเสียงและโกงกินชาติ รองลงมาคือจัดกิจกรรมในวันสําคัญของประเทศที่
เกี่ยวข๎องกับการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑เป็นประมุข รองลงมาคือ คัดเลือกหัวหน๎า – รองหัวหน๎าห๎องเรียน
โดยการออกเสียงและนักเรียนยอมรับผลการตัดสินที่มาจากเสียงข๎างมาก สํวนอันดับสุดท๎าย คือ การสร๎างจิตสํานึกให๎นักเรียน 
ตระหนักถึงความสําคัญของการไปใช๎สิทธ์ิเลือกตั้ง 
 1.7 ด๎านการเรียนรู๎เรื่องภูมิป๓ญหาและศิลปวัฒนธรรม โดยภาพรวม พบวํา ประชากรมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก 
ระดับความคิดเห็นของประชากรที่สูงที่สุด คือ สร๎างจิตสํานึกให๎นักเรียนรักและหวงแหนท๎องถิ่นของตน รองลงมาคือปลูกฝ๓งให๎
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นักเรียนนําความรู๎ไปพัฒนาในห๎องเรียน โรงเรียน บ๎านและชุมชนของตน รองลงมาคือ จัดการเรียนรู๎โดยใช๎ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเป็น
ตัวอยํางเชํน วิชาการทําอาหารสอนให๎นักเรียนทําหม่ํา(สินค๎า O-TOP ประจําอําเภอ สํวนอันดับสุดท๎าย คือ พานักเรียนเดินทาง
ทัศนศึกษาภายในจังหวัดเพื่อเรียนรู๎จากการปฏิบัติจริง 
 1.8 ด๎านการวิจัยเพื่อพฒันากระบวนการเรยีนรู ๎โดยภาพรวม พบวํา ประชากรมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก ระดับความ
คิดเห็นของประชากรที่สูงท่ีสุด คือ ครูทําวิจัยในช้ันเรียนและนําผลการการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอน รองลงมาคือให๎นักเรียน
มีโอกาสประเมินตนเอง รองลงมาคือ วัดและประเมินผลการเรียนรู๎โดยจัดสอนเพิ่มเติมในกรณีที่มีนักเรียนไมํผํานเกณฑ๑การวัดผล
เป็นรายบุคคล  สํวนอันดับสุดท๎าย คือ จัดรูปแบบการจัดเรียนรู๎ที่หลากหลาย 
 1.9 ด๎านการเรียนรู๎โดยความรํวมมือของครอบครัวและชุมชน โดยภาพรวม พบวํา ประชากรมีความคิดเห็นอยูํในระดับ
มาก ระดับความคิดเห็นของประชากรที่สูงที่สุด คือ ให๎โอกาสชุมชนที่อยูํใกล๎เคียงมีโอกาส รองลงมาคือให๎ชุมชนเป็นแหลํงเรียนรู๎
ภายนอกโรงเรียน รองลงมาคือ เครือขํายผู๎ปกครองคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนผู๎ปกครองเข๎ารํวมประชุมประจําเดือนและประชุม
ทางวิชาการและรํวมเสนอความคิดเห็น สํวนอันดับสุดท๎าย คือ ตัวแทนชุมนุม คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนชุมนุมเข๎ารํวมชุมนุม
ประจําเดือนและประชุมวิชาการและรํวมเสนอความคิดเห็น 
 1.10 ด๎านการประเมินผู๎เรียน โดยภาพรวม พบวํา ประชากรมีความคิดเห็นอยูํในระดับมาก ระดับความคิดเห็นของ
ประชากรที่สูงท่ีสุด คือ จัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนประเมินผลการเรียนรู๎ของนักเรียนโดยการสอบด๎วยข๎อสอบ รองลงมา
คือสอนซํอมเสริมเป็นรายบุคคล กรณีที่นักเรียนไมํผํานเกณฑ๑การประเมินผลการเรียนรู๎ รองลงมาคือ เกณฑ๑การวัดและประเมินผล
การเรียนมีความนําเชื่อถือ สํวนอันดับสุดท๎าย คือ ประเมินผลการเรียนรู๎ของนักเรียนโดยการสอบด๎วยการปฏิบัติจริง 
 2. ผลเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา อําเภอแก๎งคร๎อ  
จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานได๎ ดังนี ้

2.1 บุคลากรที่มีตําแหนํงตํางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับประถมศึกษา อําเภอแก๎งคร๎อ  จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 พบวํา บุคลากร
ที่มีตําแหนํงตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผูเ๎รยีนเป็นสาํคัญของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ระดับประถมศึกษา อําเภอ
แก๎งคร๎อ  จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  ไมํแตกตํางกัน  

2.2 บุคลากรที่มีอายุตํางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา อําเภอแก๎งคร๎อ  จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 
พบวํา บุคลากรที่มีอายุตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษา อําเภอแก๎งคร๎อ  จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  ไมํแตกตํางกัน    

2.3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระดับประถมศึกษา อําเภอแก๎งคร๎อ  จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2  พบวํา 
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นตํอการการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
ประถมศึกษา อําเภอแก๎งคร๎อ  จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 2 ไมํแตกตํางกัน    
 อภิปรายผล 
           การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยใช๎กรอบสภาพและป๓ญหาการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญจํานวน  10  ด๎าน  คือ  การเรียนรู๎
โดยการสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง  การเรียนรู๎เรื่องของตนเอง  ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล๎อม  การเรียนรู๎โดยมุํงพัฒนาการทักษะ
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ การเรียนรู๎โดยการมุํงพัฒนากระบวนการคิดแก๎ป๓ญหาโดยประสบการณ๑และการฝึกปฏิบัติ 
การเรียนรู๎โดยผสมผสานความรู๎คุณธรรม คํานิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค๑  การเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนาประชาธิปไตย  การเรียนรู๎
เรื่องภูมิป๓ญญาและศิลปวัฒนธรรม  การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  การจัดการเรียนรู๎โดยอาศัย
ความรํวมมือของครอบครัวและชุมชนและการประเมินผลผู๎เรียน มีประเด็นนําสนใจท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
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 1. การจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ โดยรวม  มีการปฏิบัติงานอยูํในระดับมากทั้งที่อาจเป็นเพราะการปฏิรูป การ
เรียนรู๎ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542  กําหนดสาระและแนวทางการ
จัดการศึกษาไว๎วํา การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักให๎ผู๎เรียนทุกคนมีความรู๎ความสามารถและพัฒนาตนเองได๎อยํางเต็มศักยภาพ  โดย
ถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญที่สดุและกระบวนการจดัการศึกษาจะต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาความรู๎และทักษะของตนเองได๎
ตามธรรมชาติอยํางเต็มศักยภาพ (สํานักนิติกร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ :2551:1) และรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550 กําหนดให๎รัฐต๎องจัดการศึกษาอยํางทั่วถึงและมีคุณภาพ (2550:32) เป็นผลให๎รัฐกําหนดนโยบายพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาและจัดให๎มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา  ด๎านการเรียนรู๎เรื่องภูมิป๓ญญาและศิลปวัฒนธรรม มีการปฏิบัติงานอยูํในระดับต่ําที่สุด  
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา การจัดทําหลักสูตรท๎องถิ่นในสถานศึกษาแตํละแหํงและการจัดการจัดการเรียนรู๎ในแตํละกลุํมการจัดการ
เรียนรู๎ ยังขาด การบูรณาการความรู๎ด๎านภูมิป๓ญญาและศิลปวัฒนธรรมเข๎ากับเนื้อหาจึงทําให๎นักเรียนขาดความภาคภูมิใจในท๎องถิ่น
ของตนและความเป็นไทย  นอกจากนี้การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมจากตํางประเทศ อาทิ ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เชํน 
เกาหลีและญี่ปุุน  หรือประเทศในแถบซีกโลกตะวันตก เชํน สหรัฐอเมริกา  หรืออังกฤษล๎วนแล๎วแตํเป็นกลุํมวัฒนธรรมที่เยาวชน
ไทยกําลังพยายามเลียนแบบดว๎ยสาเหตุดงักลําววัฒนธรรมไทยจึงถูกกลืนเยาวชนไทยจึงขาดความตระหนักในการสืบสานวัฒนธรรม
ในประเทศของตนโดยสิ้นเชิง สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ( 2551: น-บ,ภ-ว) ที่ได๎ให๎แนบแนวคิดวํา
เศรษฐกิจไทยยังไมํเข๎มแข็งและอํอนไหวตํอความผันผวนของป๓จจัยภายนอก และยังมีป๓ญหาด๎านคุณภาพการศึกษาที่ยังต๎องให๎
ความสําคัญในการไขอยํางตํอเนื่องในแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ 
(2543:2-6) ที่เสนอวํา  ผู๎เรียนไมํได๎รับการปลูกฝ๓งความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
 2. ป๓ญหาการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  การปฏิบัติโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา 
ประเทศไทยมีการปฏิรูปการศึกษาอยํางตํอเนื่องตั้งแตํปี พ.ศ.2542  ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติมีผลบังคับใช๎  แตํก็ยังไมํ
ได๎ผลที่นําพอใจ อาจเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างของกระทรวงศึกษาธิการ  โดยเฉพาะการยุบรวมสํานักงานการ
ประถมศึกษาแหํงชาติ กรมสามัญศึกษาและกรมวิชาการ  เข๎าด๎วยกัน  เป็นสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งเป็น
องค๑กรที่มีขนาดใหญํทั้งในด๎านโครงสร๎างและอํานาจหน๎าที่  โดยรูปแบบการบริหารงานมีความซ้ําซ๎อนและขาดความเป็นเอกภาพ  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน  พบวํา  ด๎านท่ีมีป๓ญหาสูงสุด 2 อันดับแรก  (ซึ่งมีคําเฉลี่ยใกล๎เคียงกัน) คือ ด๎านการเรียนรู๎โดยการสร๎าง
องค๑ความรู๎ด๎วยตนเองและด๎านการเรียนรู๎ที่มุํงพัฒนากระบวนการคิด การแก๎ป๓ญหา  โดยเน๎นประสบการณ๑และการฝึกปฏิบัติทั้งนี้
อาจเป็นเพราะวํา ครูผู๎สอนยังยึดติดกับการจัดการเรียนการสอนแบบเกําและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนยังไมํเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระ  เชํน  ครูยังเป็นศูนย๑กลางความรู๎  และนักเรียนเป็นผู๎ทําตาม  ซึ่งการปฏิบัติดังกลําวขัดแย๎งกับแนวคิดของ พระราชวน
มุนี  ประยูร  มมจิตโต (ม.ป.ป.:อ๎างอิงในกลุํมการบริหารวิชาการโรงเรียน โพธิมิมิตวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี 
เขต 2 : 2551:1) ที่ได๎บรรยายในเรื่องกระบวนการเรียนรู๎ในพระพุทธศาสนาไว๎วํา  เด็กเป็นศูนย๑กลางแหํงการเรียนรู๎และครูต๎อง
สร๎างความใฝุรู๎ขึ้นในจิตใจของเด็กให๎ได๎ ซึ่งครูอาจจะใช๎วิธีเสริมแรงทางบวกให๎มากขึ้น จัดการเรียนรู๎โดยคํานึงถึงความแตกตําง
ระหวํางบุคคล  โดยถือวําผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลางแหํงการเรียนรู๎  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎สอดคล๎อง
กับความสนใจและความสามารของผู๎เรียนนอกจากนี้ยังขัดแย๎งกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ 
(2544:99)  ท่ีเสนอวํา  การปฏิรูปกระบวนการการเรียนรู๎เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประสบการณ๑ให๎เด็ก  จากเดิมที่เน๎นครูเป็น
ศนูย๑กลางการให๎เด็กนักเรียนรู๎เองจากการวิเคราะห๑ วางแผนการเรยีนรู ๎ นําสิ่งท่ีคิดวาแผนมาปฏิบัติเพื่อให๎เกิดความรูท๎ี่มีความหมาย
ชัดเจน  แล๎วจึงสรุปสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเอง  มีการเรียนรู๎รํวมกันกับบุคคลตําง ๆ ทั้งเพื่อน  ครู ผู๎ปกครอง  ผู๎รู๎ในชุมชน  โดยเน๎นการ
เรียนรู๎มนสิ่งที่เป็นความต๎องการของเด็ก และแนวคิดของ  สุมน  อมรวิวัฒน๑  (ม.ป.ป. อ๎างอิงในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหํงชาติ .2543.5)  ที่กลําววํา  การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎อยํามีความสุข  เน๎นกระบวนการคิดปฏิบัติจริง  สอดคล๎องกับความถนัด  
ความสนใจ สอดคล๎องกับคติ  สอนให๎ทํา นําไปคิด  ลงมือทํา  เรียนรู๎ สอนตนเอง  เอาความจริงเป็นที่ตั้ง เอาวิชาเป็นตัวประกอบ และ
แตกตํางกับทินกร  โสรรถาวร  (2546:บทคัดยํอ )ได๎ศึกษาพฤติกรรมการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญของครูผู๎สอน  ใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เขตพื้นทีก่ารศึกษาชัยภูมิเขต 2 ที่พบวําพฤติกรรมการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ 
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กิตติกรรมประกาศ 
          สารนิพนธ๑ฉบับนี้ สําเร็จได๎ด๎วยความกรุณาของอาจารย๑ที่ปรึกษาเสียสละเวลา ในการตรวจสอบแก๎ไขและเสนอแนะ จน
สําเร็จลงด๎วยดี ผู๎ศึกษาจึงขอกราบ 
ขอบพระคุณอยํางสูงไว๎ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณผู๎บริหารโรงเรียน คณะครูอาจารย๑ โรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่กรุณาให๎ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถาม ในฐานะที่เป็นท้ังประชากรและกลุํมตัวอยําง
ผู๎เชี่ยวชาญที่ได๎ให๎คําปรึกษา และกําลังใจในการทํางานเสมอ 

คุณความดีของการศึกษา และการจัดทําสารนิพนธ๑ในครั้งนี้ ขอมอบให๎เกียรติประวัติ ของวงศ๑ตระกูล บุพการีผู๎ให๎กําเนิด 
รวมทั้งผู๎ที่อยูํเบื้องหลังความสําเร็จทุกทําน 
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
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Pawitchaya Singnok 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษา และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 จําแนกตามอาชีพและระดับการศึกษา การเก็บรวบรวม
ข๎อมูล จะทําการสํงแบบสอบถามไปยังกลุํมตัวอยํางที่จะทําการศึกษา คือ ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2  จํานวน 228 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ แบบสอบถาม มาตรประมาณคํา 
5 มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ 0.94 ระดับสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะห๑หาคําความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาสรุปได๎  ดังนี้ 

   1.ความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทั้ง 4 ด๎าน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ 
ด๎านการบริหารทั่วไป  รองลงมาคือ ด๎านการบริหารวิชาการ ด๎านการบริหารงานงบประมาณสํวนด๎านที่มีความพึ งพอใจต่ําสุดคือ 
ด๎านการบริหารงานบุคคล ตามลําดับ 
 2. ความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในอําเภอเกษตรสมบูรณ๑สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 จําแนกตามอาชีพและระดับการศึกษา  พบวํา  
      2.1  ผู๎ปกครองที่มีอาชีพตํางกันมีความพึงพอใจที่มีตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไมํแตกตํางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2.2  ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีความพึงพอใจที่มีตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไมํแตกตํางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ  ความพึงพอใจ  การบริหารการศึกษา 
  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Abstract  
 The objectives of this research were to study and compare parent‖s satisfaction affecting education 
administrative of schools under the jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2 as 
classified by occupation and education level. The 228 samples were parents under the jurisdiction of 
Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2 as classified by occupation and education level. The 
instrument used in the research was a 5 rating scale questionnaire and the reliability was 0.94. The statistics 
used for data analysis were mean, percentage, standard deviation, t-test, and One Way ANOVA. 
 The results of the study revealed that: 

1) Parent‖s satisfaction affecting education administrative of schools under  
the jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2 within 4 aspects as a whole were at 
much level. When considered each aspect found that  
the highest level was  general administration aspect, followed by academic administration aspect , budget 
administration aspect . The lowest level was personnel administration aspect respectively. 

2) Parent‖s satisfaction affecting education administrative of schools under  
the jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2 as classified by occupation and 
education level found that: 

2.1 The different occupation of parents had satisfied affecting  
education administrative of schools under the jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area 
Office 2 were no different with significant statistically at the .05 level. 

2.2 The different education level  of parents had satisfied affecting education administrative of 
schools under the jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2 were no different with 
significant statistically at the .05 level. 
 
Keywords: satisfaction, education administrative   
 
บทน า 

ความพึงพอใจของผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารการศึกษามีความสําคัญอยํางยิ่ง เนื่องจากการบริหารการศึกษานั้นเปูาหมาย
สูงสุดของความสําเร็จในการดําเนินงานขึ้นอยูํกับกลยุทธ๑ในการสร๎างความพึงพอใจให๎กับบุคคลเพื่อให๎เกิดความรู๎สึกที่ดีและ
ประทับใจ การศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปฏิบัติงานจึงเป็นเรื่องสําคัญเพราะความรู๎ ความเข๎าใจในเรื่องนี้จะนํามาซึ่งข๎อมูลสูํการ
พัฒนาให๎เจริญก๎าวหน๎า ความเติบโตของหนํวยงานและสํงผลให๎สังคมสํวนรวมมีคุณภาพที่ดีขึ้น  จึงกลําวได๎วําความพึงพอใจมี
ความสําคัญตํอผู๎ปฏิบัติงานเป็นอยํางยิ่ง นอกจากนี้ความพึงพอใจมีความสําคัญตํอผู๎ให๎บริการและผู๎รับบริการ ประกอบด๎วย 1) 
ความสําคัญตํอผู๎ให๎บริการ องค๑กรจําเป็นต๎องคํานึงถึงความพึงพอใจตํอการบริการในด๎านความพึงพอใจของผู๎รับบริการที่เป็น
ตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการเพราะข๎อมูลดังกลําวจะบอกถึงการประเมินความรู๎สึกและความคิดเห็นที่ มีตํอบริการที่
ต๎องการและวิธีการตอบสนองความต๎องการ ซึ่งความพึงพอใจของผู๎รับบริการเป็นตัวแปรสําคัญในการประเมินคุณภาพของการ
บริการ การนําเสนอการบริการที่ดีมีคุณภาพตรงกับความต๎องการตามความคาดหวังยํอมสํงผลให๎เกิดความพึงพอใจตํอการบริการ
นั้นและมีแนวโน๎มจะใช๎บริการซ้ําอีกตํอๆ ไป โดยที่ความพึงพอใจของผู๎ปฏิบัติงานบริการเป็นตัวช้ีคุณภาพและความสําเร็จของงาน
บริการเพราะการสร๎างความพึงพอใจในงานให๎กับผู๎ปฏิบัติงานบริการยํอมทํา ให๎มีความรู๎สึกที่ดีตํองานที่ได๎รับมอบหมายและตั้งใจ
ปฏิบัติงานอยํางเต็มความสามารถอันจะนํามาซึ่งคุณภาพของการบริการที่ดี 2) ความสําคัญตํอผู๎รับบริการ ประกอบด๎วยความพึง
พอใจของผู๎รับบริการเป็นตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะการนําเสนอการบริการที่เหมาะสมจะทําให๎ผู๎รับบริการเกิดความพึง
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พอใจ การบริการให๎กับลูกค๎าหลายๆ สถานการณ๑ยํอมนําไปสูํการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด๎วย ซึ่งความพึงพอใจของ
ผู๎ปฏิบัติงานชํวยพัฒนาคุณภาพของงานเป็นท่ียอมรับวําความพึงพอใจในงานมีผลตํอการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ในแตํละองค๑กร (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2540 : 21) 

นอกจากน้ันจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาได๎สรุปผลการประเมินด๎านกระบวนการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 พบวําสถานศึกษามีโครงสร๎างการบริหารงานอยํางเป็น
ระบบ มีการจัดทํา วิเคราะห๑ข๎อมูลสารสนเทศเพื่อนํามาปรับใช๎ในแผนพัฒนาสถานศึกษา มีการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมและมีการ
ประเมินผลการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง มีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พัฒนามาตรฐานการศึกษา รวมทั้ง
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินคุณภาพ และมีการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปีใช๎ระบบการบริหารงานแบบกระจายอํานาจและ
การมีสํวนรํวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับผู๎เรียนและท๎องถิ่นโดยเน๎นผู๎เรียน
เป็นสําคัญครูผู๎สอนนําสือ่การเรียนการสอนที่เอื้อตํอการพัฒนามาจัดประสบการณ๑การเรยีนรู๎ มีการศึกษาวิจัย ติดตามผลเพื่อพัฒนา
ผู๎เรียน พร๎อมท้ังจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิ๓ญญาไทยสงํเสริมความเป็นประชาธิปไตย มีการจัด ใช๎แหลํงเรียนรู๎
ทั้งในและนอกสถานศึกษา มีการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา. 2546 : 25) ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สิริกุล ฉวีวรรณ (2546 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรยีนบํารุงป๓ญญา อําเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้ง
นี ้คือ ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนบํารุงป๓ญญาผลการวิจัยพบวํา ผู๎ปกครองมีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาในด๎านวิชาการ ด๎าน
ครูผู๎สอนด๎านสภาพแวดล๎อมใน 
โรงเรียน ด๎านบริการนักเรียนและด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนและชุมชนอยูํในระดับมากทุกด๎าน 

ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 เพื่อนําผลที่ได๎จากการศึกษาไปใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 จําแนกตามอาชีพและระดับการศึกษา 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2544 ข : 64 – 67) กลําวถึงทฤษฎีความพึงพอใจของอัลเดอร๑เฟอร๑ (Alderfer) เป็น
การนําทฤษฎีลําดับขั้นความต๎องการของมาสโลว๑ (Maslow)มาปรับปรุงใหมํโดยแบํงความต๎องการเป็น 3 ขั้น หรือเป็น 3 กลุํม 
สาระหรือรายละเอียดของความต๎องการแตํละขั้นตามแนวคิดของ อัลเดอร๑เฟอร๑ (Alderfer) มีดังนี ้

1. มีความต๎องการด๎านการคงอยูํหรือด๎านการดํารงชีวิต อัลเดอร๑เฟอร๑ (Alderfer) ได๎รวมเอาความต๎องการด๎านรํางกาย
และความต๎องการด๎านความมั่นคงปลอดภัยของทฤษฎีของมาสโลว๑(Maslow) เข๎ามาไว๎ด๎วยกัน ความต๎องการนี้ถือวําเป็นความ
ต๎องการขั้นต่ํา ตัวอยํางของความต๎องการด๎านนี้ ได๎แก ํอาหาร อากาศ น้ํา การจํายคําจ๎างและสภาพการทํางาน 

2. ความต๎องการด๎านความสัมพันธ๑กับบุคคลอื่น ความต๎องการด๎านนี้ได๎รวมเอาความต๎องการด๎านความรักและความ
ต๎องการด๎านการเป็นเจ๎าของของทฤษฎีความต๎องการของมาสโลว๑ (Maslow) เข๎าไว๎ด๎วย ความต๎องการขั้นนี้ถือเป็นความต๎องการ
ลําดับถัดมา ตัวอยํางของความต๎องการด๎านนี ้ได๎แกํความสัมพันธ๑ทางสังคมและความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคล 

3. ความต๎องการด๎านความเจริญก๎าวหน๎า ความต๎องการด๎านนี้ได๎รวมเอาความตอ๎งการด๎านช่ือเสยีงและความต๎องการด๎าน
ความสําเร็จสมหวังในชีวิตเข๎าด๎วยกัน ความต๎องการด๎านนี้ถือเป็นความต๎องการลําดับสูงสุดอยํางไรก็ตามแม๎ทฤษฎีความพึงพอใจ
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ของอัลเดอร๑เฟอร๑ (Alderfer) ได๎นําทฤษฎีความต๎องการของ มาสโลว๑ (Maslow) มาปรับปรุงใหมํแตํก็มีลักษณะที่แตกตํางไป
โดยเฉพาะในประเด็นการเปลี่ยนแปลงความต๎องการของบุคคลในแตํละลําดับขั้น กลําวคือ ในขณะที่ทฤษฎีลําดับขั้นของความ
ต๎องการของมาสโลว๑ (Maslow) ได๎เสนอวํา การเปลี่ยนแปลงความต๎องการของบุคคลในแตํละลาํดับขั้นเปลี่ยนแปลงจากลาํดับต่าํไป
ลําดับสูง แตํความต๎องการลําดับขั้นใดลําดับขั้นหนึ่งจะมีความสําคัญตํอการจูงใจก็ตํอเมื่อความต๎องการในลําดับขั้นกํอนได๎รับการ
ตอบสนองหรือทําให๎ได๎รับความพึงพอใจอยํางเต็มที่แล๎ว แตํทฤษฎีของ อัลเดอร๑เฟอร๑ (Alderfer) เสนอวําในขณะที่กระบวนการ
ตอบสนองความต๎องการเพื่อให๎เกิดความพึงพอใจได๎ดําเนินไปข๎างหน๎าดังกลําวกระบวนการที่ทําให๎เกิด  ความไมํพึงพอใจหรือ
กระบวนการที่ทําให๎เกิดความคับข๎องใจได๎เกิดขึ้นด๎วยดังนั้น ถ๎าบุคคลยังคงมีความรู๎สึกคับข๎องใจ ความพยายามที่จะทําให๎ความ
ต๎องการในลําดับขั้นตํอไป 

ล็อค (Locke. 1976 : 1297-1349) ได๎ศึกษาองค๑ประกอบที่มีผลตํอความพึงพอใจในงานพบวํามี 9 ประการคือ 1) ตัว
งาน (Work) ได๎แกํ ความนําสนใจของงาน ความยากงํายของงานโอกาสเรียนรู๎หรือศึกษางาน โอกาสที่จะทํางานสําเร็จ การควบคุม
การทํางานและวิธีการทํางาน 2) เงินเดือน(Pay) ได๎แกํ จํานวนเงินที่ได๎รับ ความเทําเทียม และความยุติธรรมในการจํายเงินเดือน
ของหนํวยงาน3) การเลื่อนตําแหนํง (Promotion) ได๎แกํ โอกาสในการเลื่อนตําแหนํงให๎สูงขึ้น ความยุติธรรมในการเลื่อนตําแหนํง
ของหนํวยงานและหลักการในการพิจารณาเลื่อนตาํแหนํง 4) การได๎รับการยอมรับนับถือ (Recognition) ได๎แกํ การได๎รับคํายกยํอง
ชมเชยในผลสําเร็จของงาน ความเชื่อมั่นในผลงาน 5) ผลประโยชน๑เกื้อกูล (Benefits) ได๎แกํ บําเหน็จบํานาญตอบแทน สวัสดิการ
คาํรักษาพยาบาล คําใช๎จํายระหวํางวันหยุดประจําปี 6) สภาพการทํางาน (Working Condition) ได๎แกํช่ัวโมงการทํางาน ชํวงเวลา
พัก เครื่องมือเครื่องใช๎ในการทํางาน อุณหภูมิ การถํายเทอากาศความช้ืน ที่ตั้ง และรูปแบบการกํอสร๎างอาคารสถานที่ทํางาน 7) 
การนิเทศงาน (Supervision)ได๎แกํ วิธีการและเทคนิคในการนิเทศ การให๎คุณให๎โทษ ความมีมนุษยสัมพันธ๑และทักษะในด๎านการ
บริหารของผู๎นิเทศ 8) เพื่อนรํวมงาน (Coworkers) ได๎แกํ ความรู๎ความสามารถของเพื่อนรํวมงาน การชํวยเหลือซึ่งกันและกันและ
การมีมิตรภาพท่ีดีตํอกัน 9) หนํวยงานและการจัดการ(Company and Management) ได๎แกํ ความเอาใจใสํบุคลากรในหนํวยงาน 
นโยบาย การบริหารของหนํวยงาน 

มอร๑ตัน (Mortan. 1978 : 259) ได๎ศึกษาเรื่อง อิทธิพลขององค๑ประกอบซึ่งเกี่ยวข๎องกับความพึงพอใจและความก๎าวหน๎า
ในการทํางานของผู๎จบปริญญาเอกในปี ค.ศ. 1930–1973โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมดแบํงตามเพศ วิชาเอก ปีที่จบการศึกษา
และประเภทของอาชีพท่ีต๎องทํา พบวํา กลุํมตัวอยํางไมํได๎ยอมรับองค๑ประกอบของความพึงพอใจ แตํยอมรับวําความต๎องการขั้นสูง
จะมีอิทธิพลทางบวกกับสภาพความพึงพอใจในการทํา งานมากกวําความต๎องการขั้นต่ํา นโยบายการบริหารงานมีความสําคัญตํอ
ความก๎าวหน๎าของงาน 

เดอเรียดา (Dereinda. 1984 : 461) ได๎วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ๑ระหวํางความพึงพอใจในการทํางานกับการปฏิบัติงาน
ของกลุํม Country Agent ในเมืองวิสคอนวิน พบวํา 1) ความพึงพอใจในการทํางานกับผลการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ๑ตํอกันใน
ทางบวก 2) ผลการปฏิบัติงานกับรายได๎มีความสัมพันธ๑ตํอกันอยํางมีนัยสําคัญ  3) รายได๎กับความพึงพอใจในการทํางานมี
ความสัมพันธ๑ตํอกันทุกลักษณะงานอยํางมีนัยสําคัญ ยกเว๎นการเลื่อนตําแหนํง 4) สิ่งที่ทําให๎เกิดความพึงพอใจในระดับสูง ได๎แกํ 
ลักษณะงานท่ีทํา เพื่อนรํวมงาน การปกครองบังคับบัญชา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้  เป็นการศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2โดยการศึกษาเชิงสํารวจ (survey research) และเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research)    

1. ประชากร (Population) ได๎แกํ ผู๎ปกครองของนักเรียนโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิเขต 2 จํานวน 530 คน 
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 2.  กลุํมตัวอยําง (Sample)  ได๎แกํ ผู๎ปกครองของนักเรียนโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 2 จํานวน 228 คน ซึ่งมีจํานวนที่แนํนอนจึงใช๎สูตรของยามาเนํ (Yamane) (ธานินทร๑ ศิลป์จารุ, 2548 : 49) ที่ระดับความเช่ือมั่น 
95% และยอมให๎มีความคลาดเคลื่อน .05 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการศึกษาครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม(Questionnaires) ผู๎ศึกษาได๎ศึกษาข๎อมูล
จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง นํามาประกอบในการสร๎างเป็นแบบสอบถาม เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอ
การบริหารการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 โดยรายละเอียดแบบสอบถาม แบํง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check lists) ประกอบด๎วยคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ อาชีพของผู๎ปกครองและระดับการศึกษาของ
ผู๎ปกครอง 
   ตอนที่ 2   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 2 ลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scales) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น๎อย น๎อยที่สุด โดยใช๎เกณฑ๑การแปลความหมายของ Likert scale 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ใช๎สถิติวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ  ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  โดยหาคําดัชนีความ
สอดคล๎อง(Index of Item Objective Congruence: IOC )  คําความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ( Reliability ) โดยหาคํา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution :f) ร๎อยละ (Percentage :  P)คําเฉลี่ย (Mean 
:  )สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)สถิติทดสอบสมมติฐาน ได๎แกํ สถิติการวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way Analysis of  Variance : ANOVA) และการทดสอบรายคูํด๎วยวิธีการเชฟเฟุ (Scheffe) 
 
ผลการวิจัย 
 วิเคราะห๑ความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยการแจกแจงความถี่ คําร๎อยละ (percentage) คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ตารางที่ 1 คําเฉลี่ย และ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นของผู๎ปกครองตํอความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมและรายด๎าน 
ความพึงพอใจของผู้ปกครองท่ีมีต่อ การบริหารการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ระดับความความคิดเห็น 
X  S.D. ระดับ ล าดับที ่

1. ด๎านการบริหารวิชาการ 3.78 0.42 มาก 2 
2. ด๎านการบริหารงบประมาณ 3.77 0.44 มาก 3 
3. ด๎านการบริหารงานบุคคล 3.74 0.36 มาก 4 
4. ด๎านการบริหารทั่วไป 3.90 0.35 มาก 1 

ภาพรวม 3.80 0.38 มาก  

 
จากตารางที่ 1 พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทั้ง 4 ด๎าน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x = 3.80)  คิดเป็นร๎อยละ 76.00 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎านพบวํา  ด๎านที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ด๎านการบริหารทั่วไป ( x = 3.90)  คิดเป็นร๎อยละ 78.00รองลงมาคือ  ด๎าน

X
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การบริหารวิชาการ ( x = 3.78) คิดเป็นร๎อยละ75.60  ด๎านการบริหารงานงบประมาณ( x = 3.77)  คิดเป็นร๎อยละ 75.40 สํวน
ด๎านที่มีความพึงพอใจต่ําสุดคือ ด๎านการบริหารงานบุคคล( x = 3.74)  คิดเป็นร๎อยละ 74.80 ตามลําดับ 

 
 จากการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สามารถวิเคราะห๑ผลการทดสอบสมมติฐานได๎ ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ผู๎ปกครองที่มีอาชีพตํางกันจะมีความพึงพอใจตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แตกตํางกัน 
 
 
ตารางที่ 1  แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จําแนกตามอาชีพของผู๎ปกครอง 

แหล่งความแปรปรวน Df  SS  MS  F  Sig 
ระหวํางกลุมํ 
ภายในกลุํม 

3 
224 

 
 

0.015 
33.853 

 
 

0.005 
0.151 

 
 

0.033  .992 

รวม 227  33.868       
 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห๑การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จําแนกตามอาชีพของผู๎ปกครองด๎วยคําสถิติ F พบวํา คํา 
F = 0.033 และคํา   Sig = .992 จึงสรุปวํา ผู๎ปกครองที่มีอาชีพตํางกันมีระดับความคิดเห็นตํอความพึงพอใจตํอการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไมํแตกตํางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 
สมมติฐานที่ 2 ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาตํางกันจะมีความพึงพอใจตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แตกตํางกัน 
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จําแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกตํางกัน 

แหล่งความแปรปรวน Df SS MS  F Sig 
ระหวํางกลุมํ 
ภายในกลุํม 

3 
224 

0.018 
353.850 

0.006 
0.151 

 
 

0.040 .989 

รวม 227 33.868     
 
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห๑การเปรียบเทียบความพึงพอใจตํอการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2   จําแนกตามระดับการศึกษาที่แตกตํางกัน ด๎วยคําสถิติ  F พบวํา  คํา F = 0.040 
และคํา Sig = 0.989 จึงสรุปวํา ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีระดับความคิดเห็นตํอความพึงพอใจตํอการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ไมํแตกตํางกัน โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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สรุปและอภิปรายผล 
ความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอ การบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 2  ด๎านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําข๎อที่มีความพึงพอใจสูงสุด 
คือการบริหารบุคคลมีความถ ูกต๎องรวดเร็ว ตามหล ักธรรมาภิบาล รองลงมา คือการควบคุมวินัยและรักษาวินัยในการปฏิบัติหน๎าที่
ราชการ การวางแผนอ ัตรากําลังและกําหนดตําแหนํงตามวุฒิการศึกษาและสาขาวิชา การสรรหา และการบรรจุแตํงตั้งบุคคลากร 
การเสริมสร๎างประสทิธ ิภาพในการปฏิบัติราชการ การใหค๎วามรํวมมือกับผู๎ปกครองนักเรียนในการแก๎ป๓ญหาของนักเรียน การเอาใจ
ใสอํย ํางใกลช๎ ิดของครู และตดิตามความประพฤติของนักเรียนทั้งในและนอกเวลาเรียน  โรงเรียนมีจํานวนครูเพียงพอที่จะดแูลนักเรียน
อยํางทั่วถึง การเปิดโอกาสให๎ครูศึกษาหาความรู๎เพิ่มเติม สํวนข๎อที่มีความพึงพอใจต่ําสุด คือ ครูตักเตือนนักเรียนกํอนทําโทษ
นักเรียนอย ํางมีเหตุผล ตามลําดับ 

ความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอ การบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2  ด๎านการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําข๎อที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ
หลักการบริหารงานท่ีมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงานหลัก  เน๎นความโปรํงใส ตรวจสอบได๎  รองลงมา คือการจัดอุปกรณ๑และสื่อการเรียน
การสอน เพื่อสงํเสริมการเรียนรู๎ในห ๎องเรียนอยําง เพียงพอ  การดูแลสถานที่และสภาพแวดล๎อมให๎อยูํในสภาพเร ียบร๎อย  สะอาด 
และปลอดภัย การจัดระบบบริหารและพัฒนาองค๑กรในงานเทคโนโลย ีและสารสนเทศ การให๎บริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา การสํงเสริมสนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค๑กร โรงเรียนเปิด
โอกาสให๎บุคคล  ชุมชน  และองค๑กรที่เกี่ยวข๎องในการดําเนินงานธุรการ และม ีสํวนรํวมในการบริหารจัดการศึกษา การบริหาร
จดัการงานท่ีเกีย่วข๎องกับการ จัดระบบบริหารองค๑กรการประสานและพัฒนาเครือขํายการศึกษากับสถาบันการศึกษาอื่น สํวนข๎อที่
มีความพึงพอใจต่ําสุด คือ การประชาสัมพันธ๑งานการศึกษา ตามลําดับ 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารศึกษาตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนใน
อ าเภอแก้งคร้อ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

Transformation Leadership of School Administrators according to Teachers and Educational 
Personnel ’s Opinions of Schools in Kaeng Khro District under the Jurisdiction of Chaiyaphum 

Educational Service Area Office 2 
 

อิศเรศ  ธีร์รัตน์คุณากร1
 

Isaret Thiratkhunakorn 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) เพื่อศึกษาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศึกษาตามความคิดเห็นของครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และเพื่อ
เปรียบเทียบภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในอําเภอ
แก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จําแนกตามตําแหนํง และประสบการณ๑การสอน กลุํมตัวอยํางที่
ใช๎ในกาวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2   จํานวน 102 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม    มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ มีคํา
ความเช่ือมั่นเทํากับ  0.97  สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ  คําร๎อยละ  คําเฉลี่ย  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัย  พบวํา 
1. ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในอําเภอ

แกง๎คร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน
พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงคําเฉลี่ยจากลําดับมากไปน๎อย  คือ ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ ด๎านการคํานึงถึงความ
เป็นป๓จเจกบุคคล ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ  และด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา ตามลําดับ  

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบวํา 

 2.1  ครูและบคุลากรทางการศึกษาที่มีตําแหนํงตํางกันมีความคิดเห็นตํอภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 

 2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ๑ทํางานตํางกันมีความคิดเห็นตํอภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านสร๎างแรงบันดาลใจ ด๎านการกระตุ๎นป๓ญญาและด๎านคํานึงถึง
ความเป็นป๓จเจกบุคคลแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สํวนด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ไมํแตกตํางกัน 
 
ค าส าคัญ : ภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลง ผู๎บริหารศึกษาตามความคิดเห็นของคร ู
 
 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
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Abstract  
 The objectives of this research were to 1) transformation leadership of school administrators according to 
teachers and educational personnel ‖s opinions of schools in Kaeng Khro district under the jurisdiction of 
Chaiyaphum Educational Service Area Office 2 and compare transformation leadership of school administrators 
according to teachers and educational personnel ‖s opinions of schools in Kaeng Khro district under the jurisdiction 
of Chaiyaphum Educational Service Area Office 2 as classified by position and teaching experienced. The 102 
samples were teachers and educational personnel schools in Kaeng Khro district under the jurisdiction of 
Chaiyaphum Educational Service Area Office 2.The tools used in this research were 5 rating scales questionnaire 
with the reliability was 0.91-7.The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, and 
t-test. 
 The research results revealed that: 

1) Transformation leadership of school administrators according to teachers and  
educational personnel ‖s opinions of schools in Kaeng Khro district under the jurisdiction of Chaiyaphum 
Educational Service Area Office 2 as a whole and each aspect were at much level. When considered each aspect 
found that all aspects were at much level from the highest to lowest that idealized influence aspect, 
individualized consideration aspect , inspiration aspect and intellectual stimulation aspect respectively. 
 2 ) The comparison results of transformation leadership of school administrators according to teachers and 
educational personnel ‖s opinions of schools in Kaeng Khro district under the jurisdiction of Chaiyaphum 
Educational Service Area Office 2 found that: 
  2.1 Teachers and educational personnel who had the different positions had the opinions towards 
transformation leadership of school administrators according to teachers and educational personnel ‖s opinions of 
schools in Kaeng Khro district under the jurisdiction of Chaiyaphum Educational Service Area Office 2 as a whole 
and each aspect were no different. 
  2.2 Teachers and educational personnel who had the different positions had the opinions towards 
transformation leadership of school administrators according to teachers and educational personnel ‖s opinions of 
schools in Kaeng Khro district under the jurisdiction of Chaiyaphum Educational Service Area Office 2 as a whole 
were significantly different at the .05 level. When considered each aspect found that inspiration aspect, intellectual 
stimulation aspect, and individualized consideration aspect were significantly different at the .05 level. By idealized 
Influence aspect was no different.  
  
Keywords: transformation leadership, school administrators according to teachers and educational personnel ‖s 
opinions 
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บทน า 
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก๎ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความ

มุํงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑เป็นคนดีมีความสามารถและอยูํรํวมกันกับสังคมอยํางมีความสุข การดําเนินงานตาม
แนวทางปฏิรูปการศึกษาให๎บรรลุเปูาหมายอยํางมีพลังและมีประสิทธิภาพจําเป็นต๎องยึดเง่ือนไขและหลักการสําคัญของการปฏิรูป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 1)  ยึดโรงเรียนเป็นศูนย๑กลางในการตัดสิน (School based  making) เป็นแนวคิดที่มุํงให๎
โรงเรียนมีอิสระในการตัดสินใจด๎วยตนเอง โดยยึดประโยชน๑ที่จะเกิดกับผู๎เรียนเป็นสําคัญ2)การมีสํวนรํวม(Participation)กําหนดให๎
บุคลากรหลายฝุายที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาหรือผู๎มีสํวนได๎สํวนเสีย ในการจัดการศึกษามี่สํวนรํวมเป็นคณะกรรมการรํวมแสดงความ
คิดเห็นหรือรํวมกํากับดูแล 3) การกระจายอํานาจ (Decentralization) การกระจายอํานาจด๎านการบริหารหรือการจัดการศึกษา ด๎าน
วิชาการ ด๎านงบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคลและด๎านบริหารงานท่ัวไป ให๎คณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาเป็นผู๎รับผิดชอบ 4)ความรับผิดชอบตรวจสอบได๎ (Accountability) มีกํากําหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของ
ผู๎รับผิดชอบอยํางชัดเจนหลักความรับผิดชอบนี้ถือวําใครได๎รับมอบหมายหน๎าที่ใดต๎องรับผิดชอบทํางานนั้นให๎เกิดผลดีที่สุด และต๎อง
สามารถทําการประเมินตรวจสอบความสําเร็จได๎ และเพื่อเป็นหลักการประกันคุณภาพการศึกษาให๎เกิดขึ้นในการปฏิรูปการศึกษาของ
ไทยผู๎ที่มีหน๎าที่เกี่ยวข๎องไมํวําจะเป็นผู๎บริหาร ครูอาจารย๑ ผู๎ปกครองและประชาชนทั่วไป จะต๎องให๎ความสําคัญกับการปฎิรูปโครงสร๎าง
ทางการจัดการบริหารในด๎านตํางๆ เชํนด๎านหลักสูตร ด๎านครูและบุคลากรทางการศึกษาและด๎านคุณภาพผู๎นํา ซึ่งถือวําเป็นหัวใจของ
การปฏิรูปการศึกษา  เพื่อที่จะนําไปสูํการปฏิรูปการเรียนรู๎ของนักเรียนให๎มีคุณภาพทางการศึกษา (สมชาย เทพแสง, 2546 : 11-16 ) 

ป๓จจุบันโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 สามารถจัดการศึกษาได๎
อยํางมีคุณภาพ มีการบริหารจัดการอยํางมีระบบ เป็นที่ยอมรับของหนํวยงานราชการและชุมชน แตํก็ยังมีป๓ญหาอีกหลายอยํางเชํนกัน 
ที่ยังไมํประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาเทําที่ควร อันเนื่องมาจากป๓ญหา ระบบการบริหารจัดการ ที่ยังไมํเป็นระบบเทําที่ควร การ
กระจายอํานาจในการบริหารงานยังมีน๎อยจากผู๎บริหารสถานศึกษา 

จากเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น  ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยได๎ศึกษา
ทฤษฎีของ  Bass & Avolio  เป็นแนวทางในการดําเนินการวิจัยครั้งนี้วําเป็นอยํางไร เพื่อจะนําไปเป็นข๎อมูลการปรับปรุงการบริหารงาน
ของผู๎บริหารสถานศึกษาให๎เกิดประสิทธิภาพมากบยิ่งขึ้น และนําไปประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อการศึกษาระดับภาวะผู๎นําการเปลีย่นแปลงของผู๎บริหารศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในโรงเรียนอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จําแนกตามตําแหนํง และ
ประสบการณ๑การทํางาน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผู๎วิจัยใช๎กรอบแนวคิด 
ทฤษฎีของ แบส และ อโวลิโอ ( Bass & Avolio, 1990) ประกอบด๎วย 4 ด๎าน คือ 1.  ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ 2.  ด๎าน
การสร๎างแรงบันดาลใจ 3.  ด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา 4. ด๎านการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคล ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ได๎แก ํ
ขนิษฐา  อุํนวิเศษ  (2550 : 123-127 ) ได๎ศึกษาเรื่อง  ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารที่มีผลตํอองค๑การแหํงการเรียนของ
โรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาพบวํา ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสกลนคร  เขต3  โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับดีมากและยังพบวําภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง
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ของผู๎บริหารมีความสัมพันธ๑ทางบวกกับองค๑การแหํงการเรียนรู๎ของโรงเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 อีกทั้งยัง
สามารถพยากรณ๑องค๑การแหํงการเรียนรู๎ในโรงเรียนได๎ และวันเพ็ญ รัตนอนันต๑ (2555: 68-69) ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวํา ตําแหนํง และประสบการณ๑ดํารง
ตําแหนํงผู๎บริหาร โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู๎บริหารสถานศึกษาที่ดํารงตําแหนํง
ผู๎อํานวยการสถานศึกษาและมีประสบการณ๑ในการดํารงตําแหนํงผู๎บริหารมากกวํา 5 ปีขึ้นไป มีภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงมากกวํา
รองผู๎อํานวยการสถานศึกษาและผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ๑ต่ํากวํา 5 ปี 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้  ได๎แกํ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในโรงเรียนอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จํานวน 135 คน  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนในโรงเรียนอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จํานวน 102 คน ได๎มาโดย
วิธีการสุํมอยํางงําย (Simple  Random  Sampling) ตามตารางกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของ เครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie and 
Morgan, 1970 : 607 - 610) เครื่องมือ ที่ใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู๎ศึกษาสร๎างขึ้นเอง นําแบบสอบถามที่ทดลองใช๎มา
วิเคราะห๑หาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ผลการวิเคราะห๑การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 
มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ .97 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แก ํคําร๎อยละ (Percentage) ใช๎ในการนําเสนอและอธิบายลักษณะข๎อมูลทั่วไปของ
กลุํมตัวอยํางตามป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคล คือ ตําแหนํงและประสบการณ๑การทํางาน คําเฉลี่ย (Mean)  และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ใช๎ในการอธิบายระดับภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอําเภอแก๎งคร๎อ และการทดสอบคํา t-test (Independent  Samples) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห๑ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในโรงเรียนอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงคําเฉลี่ยจากลําดับมากไปน๎อย  คือ ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมี
อุดมการณ๑ ด๎านการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ  และด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา ตามลําดับ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บรหิารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอําเภอ
แก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงคําเฉลี่ยจากลําดับมากไปน๎อย  คือ ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑  ด๎านการ
คํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ  และด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา  ตามลําดับ 
  1.1 ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา สํวนใหญํอยูํใน
ระดับมาก โดยเรียงคําเฉลี่ยจากน๎อยไปหามาก 3 ลําดับแรก คือ มีการแสดงให๎เห็นถึงความแนํวแนํในวิสัยทัศน๑อุดมการณ๑ ความ
เชื่อ และคํานิยม  มีการบริหารงานท่ีเป็นกระบวนการทําให๎ผู๎รํวงงานเกิดความเช่ือมั่น  มีการแสดงให๎เห็นถึงความเช่ือมั่นในตัวเอง
ในการทํางาน สํวนลําดับสุดท๎าย คือ มีศีลธรรม จริยธรรม จนได๎รับความไว๎วางใจจากผู๎รํวมงาน  

1.2  ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจโดยรวมอยูํในระดับมากทุกข๎อ  พิจารณารายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ 
โดยเรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ มีการใช๎คําพูดหรือการกระทําให๎ผู๎รํวมงานเกิดกําลังใจในการทํางานตํอไปเมื่อ
ผู๎รํวมงานเกิดความรู๎สึก  มีการอธิบายภาพไว๎อยํางชัดเจน มีการให๎รางวัลและผลตอบแทนแกํผู๎รํวมงานโดยพิจารณาจาก
ความสามารถและผลการปฏิบัติงาน สํวนลําดับสุดท๎าย มีการแสดงความเชื่อมั่นจะทํางานให๎ประสบผลสําเร็จตามที่กําหนดไว๎ 
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1.3  ด๎านการกระตุ๎นป๓ญญา โดยรวมอยูํในระดับมากทุกข๎อ พิจารณารายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดย
เรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ มีการวิเคราะห๑สาเหตุของป๓ญหาในการทํางานอยํางเ ป็นระบบ    มีการเสนอ
วิธีการปฏิบัติงานใหมํๆให๎กับผู๎รํวมงาน เพื่อให๎งานมีคุณภาพ สํวนลําดับสุดท๎าย มีการสนับสนุนให๎ผู๎รํวมงานมีการคิดแก๎ป๓ญหาที่เคย
เกิดขึ้นโดยการใช๎วิธีการใหมํ  

1.4 ด๎านการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล โดยรวมอยูํในระดับมาก พิจารณารายข๎อ พบวํา อยูํ ในระดับมาก
ทุกข๎อ โดยเรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ เป็นผู๎ที่ดูแลเอาใจใสํผู๎ตามเป็นรายบุคคล มีการรับฟ๓งความคิดเห็นและ
ข๎อเสนอแนะในการทํางานของผู๎รํวมงาน เข๎าใจและยอมรับความแตกตํางระหวํางบุคคลของผู๎รํวมงาน สํวนลําดับสุดท๎าย เป็นผู๎ที่
สามารถวิเคราะห๑ความต๎องการและความสามารถของผู๎รํวมงานได๎ถูกต๎อง 
 2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด  เขต 2 โดยภาพรวมแตกตํางกัน 
       2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตําแหนํงตํางกันมีความคิดเห็นตํอภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและราย
ด๎านไมํแตกตํางกัน 
  2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ๑ทํางานตํางกันมีความคิดเห็นตํอภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร๎อยเอ็ด  เขต 2 
โดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านสร๎างแรงบันดาลใจ ด๎านการกระตุ๎นป๓ญญาและ
ด๎านคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคลแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สํวนด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ไมํ
แตกตํางกัน  
 
อภิปรายผล 

ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอําเภอ
แก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา 
ผู๎บริหารต๎องเตรียมคนให๎พร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาค โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) จึงมุํงเน๎นการพัฒนาคนทุกคนทุกชํวงวัยให๎เข๎สูํสังคมแหํงการเรียนรู๎ตลอดชีวิตอยําง
ยั่งยืน ให๎ความสําคัญกับการนําหลักคิด หลักปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร๎างศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งด๎านรํางกายที่
สมบูรณ๑แข็งแรง มีสติป๓ญญาที่รอบรู๎ และมีจิตสํานึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเพียร มีภูมิคุ๎มกันตํอการเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งการเสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมในสังคม และหนุนเสริมสร๎างสถาบันทางสังคมให๎แข็งแกรํงและเอื้อตํอการพัฒนาคน การพัฒนา
ประเทศสูํความสมดุล และยั่งยืน ซึง่สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย  หอมยามเย็น (2548 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบวําภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2  โดยภาพรวม พบวํา  ผู๎บริหาร
สถานศึกษามีระดับภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา  ผู๎บริหารสถานศึกษามีภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลง ตามระดับความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนอยูํในระดับมาก  เรียงลําดับจากมากไปน๎อยดังนี้  ด๎านการ
คํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล  ด๎านการใช๎อิทธิพลเชิงอุดมการณ๑ ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ และด๎านกระตุ๎นการใช๎ป๓ญญา   
ตามลําดับ สํวนด๎านการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคลโดยเฉพาะผู๎บริหารรับฟ๓งเรื่องราวและความคิดเห็นของผู๎รํวมงานด๎วยความสนใจ
และตั้งใจจริงอยูํในระดับมากที่สุด 
 1.1 ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา มีการแสดงให๎เห็นถึงความแนํวแนํใน
วิสัยทัศน๑อุดมการณ๑ ความเช่ือ และคํานิยม เป็นผู๎มีวิสัยทัศน๑ สํงผลให๎ผู๎บริหารโรงเรียนได๎รับการยอมรับจากผู๎รํวมงาน ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ สรินทร๑รัตน๑  มุสิการยะกูล,  (2548 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาภาวะความเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  พบวํา ภาวะความเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัด
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เรียงตามลําดับ ได๎แกํ ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ 
ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ ด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา ด๎านการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู๎บริหารโรงเรียนตามการรับรู๎ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามประสบการณ๑การในการทํางาน
โดยรวมและรายด๎าน พบวํา แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 

1.2  ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจโดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ หากผู๎บริหารมีความเช่ือมั่นและ
ความมั่นใจในตัวผู๎รํวมงาน มีการพัฒนาผู๎รํวมงานอยํางสม่ําเสมอรวมทั้งการมองโลกในแงํดี  ให๎รางวัลและผลตอบแทนแกํผู๎รํวมงานโดย
พิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงาน ซึง่สร๎างแรงจูงใจภายใน ทําให๎ผู๎รํวมงานเกิดแรงบันดาลใจในการทํางาน ซึ่งสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ ธวัชชัย  หอมยามเย็น (2548 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 ผลการวิจัยพบวําภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 2  โดยภาพรวม พบวํา  ผู๎บริหารสถานศึกษามีระดับภาวะผู๎นําการ
เปลี่ยนแปลงอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา  ผู๎บริหารสถานศึกษามีภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลง ตามระดับความ
คิดเห็นของผูบ๎ริหารสถานศึกษาและครูผู๎สอนอยูํในระดับมาก  เรียงลําดับจากมากไปน๎อยดังนี้  ด๎านการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล  
ด๎านการใช๎อิทธิพลเชิงอุดมการณ๑ ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ  และด๎านกระตุ๎นการใช๎ป๓ญญา  ตามลําดับ สํวนด๎านการคํานึงถึงความ
เป็นป๓จเจกบุคคลโดยเฉพาะผู๎บริหารรับฟ๓งเรื่องราวและความคิดเห็นของผู๎รํวมงานด๎วยความสนใจและตั้งใจจริงอยูํในระดับมากที่สุด 

1.3  ด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู๎บริหารสถานศึกษาควรสํงเสริมให๎
ผู๎รํวมงานมีการวิเคราะห๑สาเหตุของป๓ญหาในการทํางานอยํางเป็นระบบ มีการสนับสนุนให๎ผู๎รํวมงานทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อแก๎ไขการ
เรียนการสอนและผู๎บริหารสถานศึกษารับทราบถึงจุดอํอนจุดแข็งของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สรินทร๑รัตน๑                    
มุสิการยะกูล,  (2548 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาภาวะความเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  พบวํา ภาวะความเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เรียงตามลําดับ ได๎แกํ ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ 
ด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา ด๎านการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียนตามการรับรู๎ของ
ครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามประสบการณ๑การในการทํางานโดยรวมและรายด๎าน พบวํา 
แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 

1.4 ด๎านการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู๎บริหารสถานศึกษา
ควรสํงเสริมให๎ผู๎รํวมงานพัฒนาตนเองตามศักยภาพ และควรกระจายอํานาจในการทํางานแกํผู๎รํวมงานให๎เหมาะสมกับผู๎รํวมงาน ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สรินทร๑รัตน๑ มุสิการยะกูล,  (2548 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาภาวะความเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  พบวํา ภาวะความเป็นผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เรียงตามลําดับ ได๎แกํ ด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ 
ด๎านการสร๎างแรงบันดาลใจ ด๎านการกระตุ๎นทางป๓ญญา ด๎านการคํานึงถึงความเป็นป๓จเจกบุคคล ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู๎บริหารโรงเรียนตามการรับรู๎ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามประสบการณ๑การในการทํางาน
โดยรวมและรายด๎าน พบวํา แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2. ผลการเปรียบเทียบภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยภาพรวมแตกตํางกัน 

 2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตําแหนํงตํางกันมีความคิดเห็นตํอภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตําง
กัน อาจเป็นเพราะวํา ผู๎บริหารที่มีตําแหนํงสูงกวํามีภาวะผู๎นําเปลี่ยนแปลงมากกวําผู๎บริหารทีมีตําแหนํงน๎อยกวํา สอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ สมพร  จําปานิล   (2550 : บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาและเปรียบเทียบ ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกํน เขต 5 พบวําภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาขอนแกํน เขต 5  จําแนกตามตําแหนํง มีความเห็นเกี่ยวกับผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษาแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ๑ทํางานตํางกันมีความคิดเห็นตํอภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมแตกตํางกันอยําง
มีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านสร๎างแรงบันดาลใจ ด๎านการกระตุ๎นป๓ญญาและด๎านคํานึงถึงความเป็นป๓จเจก
บุคคลแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สํวนด๎านการมีอิทธิพลอยํางมีอุดมการณ๑ไมํแตกตํางกัน อาจเป็นเพราะวํา 
ผู๎บริหารที่มีประสบการณ๑มากกวํามีภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงมากกวําผู๎บริหารทีมีประสบการณ๑น๎อย สอดคล๎องกับงานวิจัยของ วัน
เพ็ญ รัตนอนันต๑ (2555: 68-69) ภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวํา ตําแหนํง และประสบการณ๑ดํารงตําแหนํงผู๎บริหาร โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ผู๎บริหารสถานศึกษาที่ดํารงตําแหนํงผู๎อํานวยการสถานศึกษาและมีประสบการณ๑ในการดํารงตําแหนํงผู๎บริหารมากกวํา 5 
ปีขึ้นไป มีภาวะผู๎นําการเปลี่ยนแปลงมากกวํารองผู๎อํานวยการสถานศึกษาและผู๎บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ๑ต่ํากวํา 5 ปี 
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ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่าย 
อ าเภอแก้งคร้อ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

Teacher’s Satisfaction Affecting Internal Assurance of School Administrators in  Kaeng Khro 
District  under the Jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2 

 
                                                                   พจนปกรณ ์ประยูรพรหม1 

Potjanapakorn Prayoonprom 
 

บทคัดย่อ 
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารสถานศึกษาใน
อําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการ
นิเทศภายในของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จําแนกตามเพศ  ระดับ
การศึกษา และประสบการณ๑การสอน กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในกาวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ครูสถานศึกษาในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จํานวน 87 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวน
ประมาณคํา 5 ระดับ  มีคําความเช่ือมั่น ตั้งแตํ 0.89 สถติิที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมลู ได๎แกํ  คําร๎อยละ  คําเฉลี่ย  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 
t-test ผลการศึกษา  พบวํา 

1. ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารสถานศึกษาในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียง
คําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านการวางแผน ด๎านหลักสูตร  ด๎านการวัดผล ประเมินผล  และด๎านการเรียนการสอน  ตามลําดับ 

2. ครูที่มีเพศตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารสถานศึกษาในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด๎านหลักสูตรแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านการวางแผน ด๎าน
การเรียนการสอน ด๎านการวัดผล ประเมินผล ไมํแตกตํางกัน 

3. ครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารสถานศึกษาในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 

4. ครูที่มีประสบการณ๑สอนตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารสถานศึกษาในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ  การนิเทศภายใน  ระดับการศึกษา  ประสบการณ๑การสอน   
  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
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Abstract  
 The objectives of this research were  to 1) study teacher‖s satisfaction level affecting internal 
assurance of school administrators in  Kaeng Khro district  under the jurisdiction of Chaiyaphum Primary 
Education Service Area Office 2. 2) compare teacher‖s satisfaction level affecting internal assurance of school 
administrators in  Kaeng Khro district  under the jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2 
as classified by gender, education level and teaching experienced. The 87 samples were teachers in Kaeng Khro 
district under the jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2. The instrument used in the 
research was a 5 rating scales questionnaire and reliability was at 0.89.The statistics used for data analysis were 
mean, percentage, standard deviation, and t-test. The results of the study revealed that: 
 1) Teacher‖s satisfaction level affecting internal assurance of school administrators in  Kaeng Khro 
district  under the jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2  as a whole were at 
much level. When considered each aspect from the highest to lowest found that all aspects were at much 
level, that planning aspect, curriculum aspect, evaluation and assessment aspect and instructional aspect 
respectively. 
 2)The different gender of teacher had satisfied towards internal assurance of school administrators 
in  Kaeng Khro district  under the jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2 , by 
curriculum was different with significantly different at the .05 level.  
 3) The different education level of teacher had satisfied towards internal assurance of school 
administrators in  Kaeng Khro district  under the jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area 
Office 2 as a whole and each aspect were no different.  
 4) The different teaching experienced level of teacher had satisfied towards internal assurance of 
school administrators in  Kaeng Khro district  under the jurisdiction of Chaiyaphum Primary Education Service 
Area Office 2 as a whole and each aspect were no different.  
 
Keywords: satisfaction, internal assurance, education level, teaching experienced  
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นป๓จจัยสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ จําเป็นอยํางยิ่งจะต๎องจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพเพื่อผลิตคน ให๎
ความรู๎ ทักษะ และความสามารถ เพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ  ป๓จจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน๑ที่มีความเจริญก๎าวหน๎าทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอยูํตลอดเวลา และเตรียมพร๎อมที่จะเผชิญกับความท๎าทายจากกระแสโลก โดย
ป๓จจัยสําคัญที่จะเผชิญความเปลี่ยนแปลงและความท๎าทายดังกลําวคือ คุณภาพของคน (สมนึก หอมนาน, 2546 : 1) 

คนนับวําเป็นทรัพยากรที่สําคัญยิ่งของชาติในอนาคต เราต๎องปูพื้นฐานในการพัฒนาคนเชํนเดียวกับการพัฒนา
ทรัพยากรอื่น ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ประเทศไทยยังคงต๎องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญในหลายบริบท ท้ังที่เป็นโอกาสและข๎อจํากัดตํอการพัฒนาประเทศ จึงต๎องมีการเตรียมความพร๎อมของคนและ
ระบบให๎สามารถปรับตัวพร๎อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน๑อยํางรู๎เทําทันโลกาภิวัตน๑และสร๎างภูมคุ๎มกัน
ให๎กับทุกภาคสํวนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ได๎
กําหนดให๎การพัฒนาศักยภาพของคนเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร๑การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศซึ่งการพัฒนาศักยภาพของ
คนนี้สามารถทําได๎ โดยการใช๎กระบวนการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ(สํานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ , ม.ป.ป. : 5) กระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนให๎ดีขึ้น การรํวมมือกันระหวํางผู๎เกี่ยวข๎องโดยใช๎หลัก
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ประชาธิปไตยในการนิเทศ (ชารี มณีศรี, 2552 : 22) การให๎คําแนะนํา ชํวยเหลือ ปรึกษาหารือ ชํวยฝึกฝน เตรียมการดําเนินงาน 
ให๎การสนับสนุนในภาคปฏิบัติตลอดถึงการจัดการและควบคุมเพื่อให๎งานดําเนินไปอยํางมีประสิทธิภาพ (เยาวพา  เดชะคุปต๑, 2552 
: 86) ได๎กลําวถึงการนิเทศการสอนวําเป็นกระบวนการของผู๎นิเทศที่มุํงจะปรับปรุงและพัฒนาการสอนในสถานศึกษาโดยมุํง
พฤติกรรมของครูจะสํงผลตํอพฤติกรรมของผู๎เรียน (ปรียาพร วงศ๑อนุตรโรจน๑, 2548 : 17) ซึ่งรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ได๎กําหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาไว๎ในมาตรา 49 วํา บุคคลยํอมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาไมํน๎อยกวําสิบสองปีที่รัฐจะต๎องจัดให๎อยํางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมํเก็บคําใช๎จํายและมาตรา 80 (3) พัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับช้ันและทุกรูปแบบให๎สอดคล๎องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให๎มี
แผนการศึกษาแหํงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให๎มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎ก๎าวหน๎า
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝ๓งผู๎เรียนให๎มีจิตสํานึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน๑สํวนรวม
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข (ธีระพล อรุณกสิกรและคณะ ,2550 : 
28,40,41) และประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติพุทธศักราช 2542 นับวําเป็นกฎหมายแมํบทในการบริหารและ
การศึกษาของชาติ โดยกําหนดความมุํงหมายของการจัดการศึกษาไว๎ในมาตรา 6 วํา การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย
ให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข (สํานักคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2542 : 5) 
                การจัดการศึกษาในสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและประสทิธิภาพจะต๎องประกอบดว๎ยกระบวนการสําคัญ 3 กระบวนการ 
คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ดังนั้น จะเห็นได๎วํากระบวนการนิเทศ
ภายในสถานศึกษามีความสําคัญและมีความจําเป็นในการจัดการศึกษาในป๓จจุบันและในอนาคต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด๎าน
หลักสูตรและพระราชบัญญัติการศึกษา ซึ่งการนิเทศนํามาซึ่งความเข๎าใจให๎ตรงกันระหวํางบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะใน
ระดับสถานศึกษาและผู๎ใช๎หลักสูตร ซึ่งบุคลากรที่ดําเนินการในสถานศึกษาก็คือ ผู๎บริหาร ครูวิชาการ ครูผู๎สอน หรือบุคลากร
สนับสนุนฝุายอื่น ๆ ที่จะรํวมกันปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อนํามาซึ่งคุณภาพของผู๎เรียนและคุณภาพ
การศึกษา (วัชรา เลําเรียนดี, 2558: 5) 
                การนิเทศการศึกษาในอดีตเป็นการนิเทศจากบุคลากรภายนอกสถานศึกษาเป็นหลัก แตํป๓จจุบันสภาพของสังคมมีการ
เปลี่ยนแปลงและผันแปรอยูํตลอดเวลา ประกอบกับบุคลากรที่เป็นผู๎ให๎การนิเทศภายนอกมีไมํเพียงพอ การขยายตัวของ
สถานศึกษาและจํานวนบุคลากรเพิ่มมากขึ้น จึงทําให๎การนิเทศภายนอกไมํทั่วถึง สภาพป๓ญหาและความต๎องการของสถานศึกษาแตํ
ละแหํงแตกตํางกัน จึงจําเป็นอยํางยิ่งที่ต๎องแสวงหากระบวนการซึ่งจะชํวยครูได๎พัฒนาทันตํอการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล๎อม
และสังคมไทยท่ีมีวิวัฒนาการอยํางรวดเร็วอีกท้ังบุคลากรภายในสถานศึกษามีการพัฒนาทักษะความรู๎ ความสามารถสูงขึ้นในอัตรา
ที่มีจํานวนเพียงพอตํอการดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาได๎อยํางทั่วถึง ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรในสถานศึกษามีความรู๎ความ
เข๎าใจสภาพป๓ญหาและความตอ๎งการที่แท๎จริงของสถานศึกษาดกีวําคนภายนอกก็จะทําให๎การพัฒนาการนิเทศภายในเป็นได๎รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน เพราะในยุคหลังสังคมขําวสารโลกแคบลง ยํอโลกโดยเครื่องมือที่ทันสมัยเชํนป๓จจุบัน ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอยํางรวดเร็ว 
การปรับตัว การพัฒนาตนเอง พึ่งตนเองของสถานศึกษา ควรที่บุคคลในสถานศึกษาตื่นตัวและปรับตัวเองให๎พัฒนาโดยใช๎หลักนิเทศ
พึ่งตนเอง โดยบุคลากรในโรงเรียนเป็นหลัก (ชารี  มณีศรี, 2552: 10) 
                พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ซึ่งเป็นกฎหมายการศึกษา
ของไทยฉบับป๓จจุบันได๎กําหนดจุดมุํงหมายความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ คือ ครู เพราะครูเป็นเปูาหมายสูงสุด
ของการปฏิรูปการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2543 : 36-37) และจะเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อนําไปสูํการ
พัฒนาคณุภาพคนให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎และคุณธรรมจริยธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํ
รํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข (วันทนา  เมืองจันทร๑, 2544 : 21) จึงได๎เน๎นสาระสําคัญที่ปฏิรูปครูและผู๎บริหารการศึกษา โดยต๎อง
พัฒนาครูและผู๎บริหารการศึกษาให๎มีประสทิธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และเป็นการสํงเสริมยกระดับมาตรฐาน “วิชาชีพครู” ให๎
เป็นวิชาชีพครูช้ันสูง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี เป็นท่ีรวมของคนดี คนเกํง โดยถือวําการปฏิรูปครูและผู๎บริหารการศึกษาเป็นหัวใจที่สําคัญ
ที่สุดในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา 
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  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 มีภารกิจในการรับผิดชอบการจัดการศึกษาตั้งแตํการศึกษา
ปฐมวัยจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได๎เปิดดําเนินการเรียนการสอนตั้งแตํปี พ.ศ.2491 เป็นต๎นมาจนถึงป๓จจุบัน  ได๎เล็งเห็น
ความสําคัญอยํางยิ่งในการสํงเสริมและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให๎มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให๎มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด๎วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งตรงกับมาตรา 48 ที่ให๎หนํวยงานต๎นสังกัดและสถานศึกษาจัดให๎มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให๎ถือวําการประกันคุณภาพเป็นสํวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอ
ตํอหนํวยงานต๎นสังกัด หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง และเปิดเผยตํอสาธารณชน เพื่อนําไปสูํการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และรองรับการประเมินภายนอก (กระทรวงศึกษาธิการ , 2546 : 23) และสํานักการศึกษากําหนดแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรมระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2548-2550) เพื่อใช๎เป็นนโยบายหลักในการจัดการศึกษา โดยจัดสรรทั้งด๎านงบประมาณ 
อัตรากําลังของบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเทคโนโลยีและวิทยากรตําง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมุํงหวังที่จะจัดการศึกษา
ของ ให๎มปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน๑สูงสุดตํอผู๎เรียน  

จากการรายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  
ในปีการศึกษา 2562 ซึ่งทําการประเมินคุณภาพการศึกษาประกอบด๎วย ด๎านป๓จจัย ด๎านกระบวนการ และด๎านผลผลิตทาง
การศึกษา ซึ่งในด๎านผลผลิตเป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอยูํในระดับคุณภาพดีก็ตาม สํานักการศึกษาได๎
ช้ีแนะจุดที่ควรพัฒนาไว๎วําการนิเทศติดตามงานยังไมํชัดเจนควรประสานงานกับผู๎รับผิดชอบให๎ทราบถึงบทบาทหน๎าที่ เอกสารการ
นิเทศควรปรับปรุงให๎ทันสมัยมีขั้นตอนการดําเนินงานท่ีเป็นไปท้ังระบบ 
                ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหาร ในอําเภอแก๎งคร๎อ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพื่อจะได๎นําผลการศึกษาที่ได๎ไปกําหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนากระบวนการนิเทศการศึกษาให๎เหมาะสมและพัฒนากระบวนการจัดการเรยีนการสอนเพื่อสร๎างคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
              1.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในอําเภอแก๎งคร๎อ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
      2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในสถานศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในอําเภอแก๎งคร๎อ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จําแนกตามเพศ  ระดับการศึกษา และประสบการณ๑การสอน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
           ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องดังตํอไปนี้ 

1. กลุํมพื้นที่การศึกษาแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
  2.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
  2.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข๎องกับความพึงพอใจ 
  2.3 การวัดความพึงพอใจ 
 3.  แนวคิดเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียน 

3.1 ความหมายของการนิเทศภายในโรงเรียน 
3.2 ความสําคัญของการนิเทศภายใน 
3.3 การนิเทศภายในโรงเรียน 
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 3.3.1ด๎านการวางแผน 
 3.3.2 ด๎านหลักสูตร 
 3.3.3 ด๎านการเรียนการสอน 
 3.3.4 ด๎านการวัดผล ประเมินผล 

4. วรรณกรรมตัวแปรอิสระ 
5. ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 

5.1 งานวิจัยในประเทศ 
5.2 งานวิจัยตํางประเทศ 

6. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
7. ตัวแปรที่ใช๎ในการวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
        ผู๎ศึกษาได๎ดาํเนินการตามขัน้ตอนดังนี้ 

1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง 
2. เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
3. ขั้นตอนในการสร๎างเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
4. การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
5. สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากร 
  ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ครูโรงเรียน ในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ในปีการศึกษา 2562 จํานวน  111  คน 
           กลุ่มตัวอย่าง 
            กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ครูโรงเรียน ในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 จํานวน 87 คนโดยใช๎วิธีการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางจากตารางกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของเครซซี่และมอร๑แกน 
(Krejcie and Morgan,1970 : 608) ทําการสุํมแบบแบํงช้ันและการสุํมอยํางงําย   
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ผู๎วิจัยใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร๎างขึ้นจากกาค๎นคว๎าเอกสาร ทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องเป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับความต๎องการของครู  แบํงออกเป็น 2  ตอน 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครู จําแนกเป็น  เพศ ระดับการศึกษา  ประสบการณ๑ในการสอน มี ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบสํารวจรายการ (Checklist)  จํานวน 3  ข๎อ     
 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารโรงเรียน  ใน 4 ด๎าน 1)  ด๎านการ
วางแผน 2) ด๎านหลักสูตร 3) ด๎านการเรียนการสอน และ 4) ด๎านการประเมินผล  รวม  40  ข๎อ 
 ลักษณะคําถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา  (Rating Scale) ตามแบบของ ลิเคิร๑ท(Likert) โดยแตํละคําถามจะมี
คําตอบให๎เลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สุด 
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การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  เพื่อนําข๎อมูลมาเป็นแนวทาง  กําหนดกรอบโครงสร๎างของ
แบบสอบถาม 
 2. นําข๎อมูลที่ศึกษาแล๎วเบื้องต๎น  นํามาเป็นข๎อมูลพื้นฐานในการกําหนดโครงสร๎างของแบบสอบถาม 
 3. ดําเนินการสร๎างแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามของ สุภาพร  อมรฤทธิ์ (2550 : 65) มาปรับปรุงแก๎ไขให๎ตรงกับ
เนื้อหาท่ีต๎องการ  แล๎วนําฉบับรํางเสนอตํอกรรมการควบคุมสารนิพนธ๑  เพื่อพิจารณาตรวจสอบแก๎ไข  ปรับปรุงให๎ถูกต๎องเหมาะสม  
ตรงตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
 4. นําแบบสอบถามที่ได๎รับการปรับปรุงให๎ผู๎เช่ียวชาญจํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกต๎องและ ความเที่ยงตรง 
(Validity )ของเนื้อหา ภาษา และความถูกต๎อง (Index of Item Objective Congruence = IOC) เพื่อนํามาวิเคราะห๑โดยใช๎
เกณฑ๑ดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ  0.50 ขึ้นไปมาใช๎เป็นข๎อคําถาม ได๎คําตั้งแตํ 0.60 – 1.00 

5. ทําการปรับปรุงแก๎ไขแบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ๑ 
            6. นําแบบสอบถามที่มีการปรับปรุง  แก๎ไขสมบูรณ๑แล๎วไปทดลองใช๎ (Try  Out) กับครูโรงเรียนที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง  
จํานวน  30  คน  หาความเช่ือมั่น  (Reliability)  ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคําสัมประสทิธิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach‖ s 
Alpha Coefficient) เทํากับ .89 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการเก็บรวมรวมข๎อมูลตามขั้นตอนดังน้ี 
 1.   ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา ไปขอความอนุเคราะห๑จากผู๎อํานวยการโรงเรียนในอําเภอ
แก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพื่อแจกแบบสอบถามให๎แกํครูโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพื่อขอความรํวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 2.   ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยแจกแบบสอบถามด๎วยตนเองให๎กับครู จํานวน 87  ฉบับ  และรับคืนด๎วยตนเอง 
ได๎รับคืนมา 87 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 100 %  
  3.  นําแบบสอบถามที่ได๎รับคืนมาทุกฉบับที่สมบูรณ๑มาทําการตรวจให๎คะแนนและวิเคราะห๑ หาคําตอบเพื่ออภิปราย
ผลการวิจัยตํอไป 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข๎อมูลที่ไดจ๎ากกาวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจยันํามาวิเคราะห๑ดังนี้ 
 1.  วิเคราะห๑เกี่ยวกับสถานภาพของครูจําแนกเป็น เพศ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ๑การสอนโดยใช๎คําร๎อยละ 

 2.  วิเคราะห๑เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยใช๎เกณฑ๑การแปลความหมายของคําเฉลี่ย (X ) และสํวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เป็นรายด๎านและรายข๎อโดยใช๎เกณฑ๑ของบุญชม ศรสีะอ๎าน และบญุสํง นิลแก๎ว (2535:23-24) ดังนี้   
 คําเฉลี่ย       4.50 – 5.00      หมายถึง        มีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด 
 คําเฉลี่ย       3.50 – 4.49      หมายถึง        มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก 
 คําเฉลี่ย       2.50 – 3.49      หมายถึง        มีความพึงพอใจอยูํในระดับปานกลาง 
 คําเฉลี่ย       1.50 – 2.49      หมายถึง        มีความพึงพอใจอยูํในระดับน๎อย 
 คําเฉลี่ย       1.00 – 1.49      หมายถึง        มีความพอใจอยูํในระดับน๎อยที่สดุ 
            3. วิเคราะห๑เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในโรงเรียนอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑การสอน โดยใช๎ t-test  
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติที่ใช๎หาคณุภาพของเครื่องมือ ได๎แก ํ
           1.1 ความเที่ยงตรง (Validity)  โดยการหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (Item  Objective  Congruence  Index: 
IOC) 
      1.2  การหาความเช่ือมั่น โดยวิธีหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค  (Cronbach)  

 2. สถิติพื้นฐาน ได๎แก ํ
   2.1  คําร๎อยละ  (Percentage)   

   2.2  คําเฉลี่ย  (Mean)     
  2.3  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)     

 3. สถิติที่ใช๎ในการตรวจสอบสมมติฐาน ได๎แก ํ
  3.1  การทดสอบคําที t-test แบบ Independent Sample 
 
ผลการวิจัย 
           ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยแบํงเป็น 2 ตอน ดังนี ้
           ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของครู จําแนกเป็น เพศ ระดับการศึกษา  ประสบการณ๑การสอน ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 จํานวนและคําร๎อยละ  ของสถานภาพของครู จําแนกเป็น  เพศ   
เพศ จํานวน ร๎อยละ 
ชาย 41 47.1 
หญิง 46 52.9 
รวม 87 100.0 

 จากตารางที่ 1 จํานวนสถานภาพครูสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จํานวน 46 คน คิดเป็นร๎อยละ 52.9 รองลงมาเป็นเพศชาย 
จํานวน 41 คน คิดเป็นร๎อยละ 47.1 
 
ตารางที่ 2 จํานวนและคําร๎อยละ  ของสถานภาพของครู จําแนกเป็น  ระดับการศึกษา   
ระดับการศึกษา จํานวน ร๎อยละ 
ปริญญาตรี 73 83.9 
สูงกวําปริญญาตรี 14 16.1 
รวม 87 100.0 

 จากตารางที่ 2 จํานวนสถานภาพครูสํวนใหญํระดับการศึกษาปริญญาตรี  จํานวน 73 คน คิดเป็นร๎อยละ 83.9 รองลงมา
ระดับการศึกษาสูงกวําปริญญาตรี จํานวน 14 คน คิดเป็นร๎อยละ 16.1 
 
ตารางที่ 3 จํานวนและคําร๎อยละ  ของสถานภาพของครู จําแนกเป็น  ประสบการณ๑สอน 
ประสบการณ๑สอน จํานวน ร๎อยละ 
น๎อยกวํา 5 ปี 32 36.8 
5 ปีข้ึนไป 55 63.2 
รวม 87 100.0 

 จากตารางที่ 3 จํานวนสถานภาพครูสํวนใหญํประสบการณ๑สอน5 ปีข้ึนไป จํานวน 55 คน คิดเป็นร๎อยละ 63.2 รองลงมา
เป็นประสบการณ๑สอนน๎อยกวํา 5 ปี จํานวน 32 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.8 
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           ตอนที่  2 ผลการวิเคราะห๑ระดับความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในของผู๎บรหิารโรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น) สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดปทุมธานี  
ตารางที่ 4 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารในอําเภอแก๎งคร๎อ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  โดยรวม 

 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายใน X  SD ระดับ 
1 ด๎านการวางแผน 4.42 .35 มาก 
2 ด๎านหลักสูตร 4.40 .30 มาก 
3. ด๎านการเรียนการสอน 4.27 .32 มาก 
4. ด๎านการวัดผล ประเมินผล 4.35 .36 มาก 
 รวม 4.36 .23 มาก 

 จากตารางที่ 4 พบวํา ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในภาพรวมอยูํในระดับมาก (X = 4.36; S.D.= .23) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 
อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านการวางแผน ( X = 4.42; S.D.= .35) ด๎านหลักสูตร (X = 
4.40; S.D.= .35) ด๎านการวัดผล ประเมินผล (X = 4.35; S.D.= .36) และด๎านการเรียนการสอน ( X = 4.27; S.D.= .32) 
ตามลําดับ 
 

             ตอนที ่3 เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารในอ าเภอแก้งคร้อ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
 ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหาร ในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ๑สอน จากการศึกษาได๎
วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยทดสอบคําที (t-test) ผลปรากฏดังตารางที่ 5 

 

ตารางที ่ 5  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารในอําเภอแกง๎คร๎อ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จําแนกตาม เพศ 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศ
ภายในของผู้บริหาร 

ชาย (41) หญิง (46) 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
1.ด๎านการวางแผน 4.50 .33 4.35 .36 1.91 .06 
2.ด๎านหลักสูตร 4.47 .28 4.34 .31 1.95* .05 
3.ด๎านการเรียนการสอน 4.32 .30 4.22 .32 1.43 .16 
4.ด๎านการวัดผล ประเมินผล 4.38 .37 4.33 .35 .65 .52 
รวม 4.42 .23 4.31 .24 2.09* .04 
*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่  5  พบวํา ครูที่มีเพศตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด๎าน พบวํา ครูที่มีเพศตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารโรงเรียนธัญวิทยา (ตงมิ้น) สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชนปทุมธานี เขต 2 ด๎านหลักสูตรแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎าน
การวางแผน ด๎านการเรียนการสอน ด๎านการวัดผล ประเมินผล ไมํแตกตํางกัน 
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ตารางที ่ 6  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารในอําเภอแกง๎คร๎อ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จําแนกตาม ระดับการศึกษา 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศ
ภายในของผู้บริหาร 

ปริญญาตรี       
(73) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(14) t p 

X  S.D. X  S.D. 
1.ด๎านการวางแผน 4.43 .35 4.40 .38 .22 .82 
2.ด๎านหลักสูตร 4.41 .29 4.35 .37 .76 .45 
3.ด๎านการเรียนการสอน 4.29 .31 4.17 .33 1.31 .19 
4.ด๎านการวัดผล ประเมินผล 4.36 .36 4.31 .35 .44 .66 
รวม 4.37 .26 4.31 .25 .94 .35 
*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที ่ 6  พบวํา ครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารในอําเภอแก๎งคร๎อ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน  
 
ตารางที ่ 7  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารในอําเภอแกง๎คร๎อ สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จําแนกตามประสบการณ๑สอน 

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศ
ภายในของผู้บริหาร 

น้อยกว่า 5 (32) 5 ปี ขึ้นไป (55) 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
1.ด๎านการวางแผน 4.49 .36 4.38 .34 1.29 .20 
2.ด๎านหลักสูตร 4.43 .32 4.39 .29 .67 .50 
3.ด๎านการเรียนการสอน 4.26 .35 4.28 .30 -.20 .84 
4.ด๎านการวัดผล ประเมินผล 4.30 .34 4.38 .36 -1.06 .29 
รวม 4.37 .25 4.36 .23 .23 .82 
*มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่  7  พบวํา ครูที่มีประสบการณ๑สอนตํางกัน มีความพึงพอใจของตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารในอําเภอ
แก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุป 

1.  ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียง
คําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านการวางแผน  ด๎านหลักสูตร ด๎านการวัดผล ประเมินผล และด๎านการเรียนการสอน ตามลําดับ 

     1.1 ด๎านการวางแผน โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สํวนใหญํอยูํในระดับมาก โดย
เรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ มีการเปิดโอกาสให๎คณะครูได๎มีสํวนรํวมในการพิจารณาสรรหาคณะกรรมการเพื่อ
รับผิดชอบนิเทศภายในโรงเรียน รองลงมา คือ มีการกําหนดวัตถุประสงค๑และเปูาหมายของการนิเทศภายในโรงเรียนอยํางชัดเจน 
รองลงมา มีการกําหนดปฏิทินปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนอยํางชัดเจน สํวนลําดับสุดท๎าย คือ มีการกําหนดกิจกรรมการนิเทศ
ภายในโรงเรียนที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได๎  
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  1.2 ด๎านหลักสูตร โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สํวนใหญํอยูํในระดับมากโดยเรียง
คําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ มีการวิเคราะห๑หลักสูตรเพื่อจัดทําเป็นหลักสูตรสถานศึกษา  มีการวิเคราะห๑
ความสัมพันธ๑ระหวํางมาตรฐานการเรียนรู๎และตัวช้ีวัด และมีการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางผลการเรียนรู๎ที่คาดหวังและสาระ
การเรียนรู๎รายปี  สํวนลําดับสุดท๎าย คือ มีการจัดอบรม สํวนสํงเสริมความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551   
  1.3 ด๎านการเรียนการสอนโดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สํวนใหญํอยูํในระดับมาก 
โดยเรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ มีการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณาการระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ มี
การจัดกระบวนการเรียนรู๎ที่เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนรู๎จักวิธีแก๎ป๓ญหาและการคิดวิเคราะห๑ และมีการสํงเสริมและสนับสนุนให๎ครูใช๎สื่ อ
และสภาพแวดล๎อมของโรงเรียนและชุมชนเป็นแหลํงเรียนรู๎ของนักเรียน สํวนลําดับสุดท๎าย คือ มีการประเมินผลการเรียนการสอน
ตามสภาพจริง  
 1.4 ด๎านการประเมินผลการนิเทศ รวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สํวนใหญํอยูํในระดับ
มาก โดยเรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ มีการสร๎างเครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มี
การประเมินผลการนิเทศครอบคลุมถึงวิธีการและสิ่งที่จะประเมินตามสภาพจริง  และมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงในการจัด
กระบวนการเรียนรู๎ของนักเรียน และมีการกําหนดหลักเกณฑ๑ สํวนลําดับสุดท๎าย คือ วิธีการประเมินผลการเรียนการสอนและการ
นิเทศการสอนอยํางชัดเจนและเป็นรูปธรรม  
 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีเพศตํางกันตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารโรงเรียน ในอําเภอแก๎งคร๎อ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จําแนกตามป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคล พบวํา  

 2.1 เพศ พบวํา ครูที่มีเพศตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด๎านหลักสูตรแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวน
ด๎านการวางแผน ด๎านการเรียนการสอน ด๎านการวัดผล ประเมินผล ไมํแตกตํางกัน 
  2.2 ระดับการศึกษา พบวํา ครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหาร
โรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 
  2.3 ประสบการณ๑ พบวํา ครูที่มีประสบการณ๑สอนตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหาร
โรงเรียน ในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน  
 อภิปรายผล 

1.  ด๎านการวางแผน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา โรงเรียนเปิดโอกาสให๎คณะครูได๎มีสํวนรํวมใน
การพิจารณาสรรหาคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบนิเทศภายในโรงเรียน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุภาพร  อมรฤทธิ์ (2550: 
บทคัดยํอ) ศึกษาความพึงพอใจของครูผู๎สอนตํอการบริหารงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล 
จังหวัดเพชรบุรี พบวํา ครูผู๎สอนมีความพึงพอใจตํอการบริหารงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัด
เทศบาล จังหวัดเพชรบุรี อยูํในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจมากอันดับสูงสุดในการบริหารงานขั้นที่ 1 การวางแผนการนิเทศ
การศึกษาภายในโรงเรียน รองลงมาคือ ขั้นที่ 4การปรับปรุงการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผนการ
นิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน และขั้นที่ 3 การตรวจสอบประเมินผลการนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียน ผลการเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของครูผู๎สอนตํอการบริหารนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี 
แตกตํางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.5 เมื่อจําแนกตามสถานภาพในด๎านเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสงการณ๑การทํางาน และ
ขนาดของโรงเรียน เมื่อจําแนกตามระดับชั้นที่สอน พบวํา ไมํแตกตํางกัน  

2. ด๎านหลักสูตร โดยรวมอยูํในระดับมากโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา โรงเรียนและครูผู๎สอนมี
การวิเคราะห๑หลักสูตรเพื่อจัดทําเป็นหลกัสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ฉวีวรรณ  รํวมพร (2550) ได๎ศึกษาความพึง
พอใจของครูตํอการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลวิเศษชัยชาญ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอํางทอง ปีการศึกษา 2548 ผลการวิจัย
พบวํา ความพึงพอใจของครูตํอการนิเทศภายในโรงเรียนอนุบาลวิเศษชัยชาญภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมากเรียงลําดับจาก
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มากไปหาน๎อยดังนี้ ด๎านการพัฒนากระบวนการเรียนรู๎ ด๎านการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด๎านการพัฒนา
แหลํงเรียนรู๎ ด๎านการพัฒนาหลักสูตร ด๎านการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มี
ประสบการณ๑การสอนที่แตกตํางกัน พบวํากลุํมครูที่มีประสบการณ๑สอนมากกวํา 21 ปี มีความพึงพอใจมากที่สุด ระดับมาก 
คําเฉลี่ย 3.9 รองลงมาคือกลุํมครูที่มีประสบการณ๑สอน 11-20 ปี ระดับมาก คําเฉลี่ย 3.56 และกลุํมครูที่มีประสบการณ๑การสอน 
1-10 ปี มีความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด ระดับปานกลาง คําเฉลี่ย 2.69   

3. ด๎านการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา มีการจัดกระบวนการเรียนรู๎แบบบูรณา
การระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุนัย  วงศ๑ทอง (2556) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของครูตํอการ
ปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี พบวํา ความ
พึงพอใจตํอการปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผู๎บริหาร ทั้งในภาพรวมและรายด๎านทั้ง 4 ด๎านอยูํในระดับมากตามลําดับ 
คืองานด๎านการวัดผลประเมินผล งานด๎านกิจกรรมการเรียนการสอน งานด๎านหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช๎และงานด๎านวัสดุ
ประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ป๓ญหาที่พบมากที่สุดและแนวทางแก๎ป๓ญหา คือครูขาดความเข๎าใจในการนําหลักสตูรไป
ใช๎ แนวทางแก๎ป๓ญหาคือจัดอบรมครูด๎านหลักสูตร รองลงมาคือ ครูไมํปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนยังสอนแบบบรรยายไมํ
เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ แนวทางแก๎ป๓ญหาคือ จัดอบรมครูด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยํางตํอเนื่อง นอกจากนั้นยังมี
ป๓ญหาด๎านงบประมาณในการซื้อสื่อการเรียนการสอน และป๓ญหาที่ครูไมํเข๎าใจในเรื่องการวัดผลและประเมินผลการศึกษา 

4. ด๎านการประเมินผลการนิเทศ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา โรงเรียนและครูผู๎สอนสร๎าง
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุนัย  วงศ๑ทอง (2556) ได๎ศึกษาความพึง
พอใจของครูตํอการปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุพรรณบุรี พบวํา ความพึงพอใจตํอการปฏิบัติงานการนิเทศภายในโรงเรียนของผู๎บริหาร ทั้งในภาพรวมและรายด๎านทั้ง 4 ด๎านอยูํ
ในระดับมากตามลําดับ คืองานด๎านการวัดผลประเมินผล งานด๎านกิจกรรมการเรียนการสอน งานด๎านหลักสูตรและการนําหลักสูตร
ไปใช๎และงานด๎านวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ป๓ญหาที่พบมากที่สุดและแนวทางแก๎ป๓ญหา คือครูขาดความ
เข๎าใจในการนําหลักสูตรไปใช๎ แนวทางแก๎ป๓ญหาคือจัดอบรมครูด๎านหลักสูตร รองลงมาคือ ครูไมํปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการ
สอนยังสอนแบบบรรยายไมํเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ แนวทางแก๎ป๓ญหาคือ จัดอบรมครูด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยําง
ตํอเนื่อง นอกจากนั้นยังมีป๓ญหาด๎านงบประมาณในการซื้อสื่อการเรียนการสอน และป๓ญหาที่ครูไมํเข๎าใจในเรื่องการวัดผลและ
ประเมินผลการศึกษา 

2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จําแนกตามป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคล พบวํา  

2.1 เพศ พบวํา ครูที่มีเพศตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด๎านหลักสูตรแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎าน
การวางแผน ด๎านการเรียนการสอน ด๎านการประเมินผล ไมํแตกตํางกัน อาจเป็นเพราะวํา เพศชายมีความพึงใจตํอการนิเทศภายใน
ของผู๎บริหารไมํแตกตํางจากเพศหญิง สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุภาพร  อมรฤทธิ์ (2550: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของ
ครูผู๎สอนตํอการบริหารงานนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดเพชรบุรี พบวํา ความพึง
พอใจของครูผู๎สอนตํอการบริหารนิเทศการศึกษาภายในโรงเรียนของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี แตกตํางกันที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.5 เมื่อจําแนกตามสถานภาพในด๎าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสงการณ๑การทํางาน และขนาดของ
โรงเรียน เมื่อจําแนกตามระดับชั้นที่สอน พบวํา ไมํแตกตํางกัน 

2.2 ระดับการศึกษา พบวํา ครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหาร
โรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน อาจ
เป็นเพราะวํา ระดับการศึกษาน๎อยกวํามีความพึงพอใจตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหารกับระดับการศึกษามากกวํา สอดคล๎อองกับ
งานวิจัยของ ธรรมนูญ นราฐากูร (2548: 58) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของครูตํอการนิเทศภายในด๎านการเรียนการสอน เครือขําย
โรงเรียนที่ 7 กรุงเทพมหานคร พบวํา ครูเครือขํายโรงเรียนที ่7 ที่มีวุฒิการศึกษาตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการนิเทศ ภายใน ด๎าน
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การเรียนการสอนทั้งภาพรวมและรายด๎าน ไมํแตกตํางกัน ยกเว๎นด๎านการดําเนินการ ปฏิบัติงานการนิเทศ โดยครูที่มีวุฒิการศึกษา
สูงกวําปริญญาตรีมีความพึงพอใจมากกวําครูที่มี วุฒิการศึกษาต่ํากวําปริญญาตรี 
 2.3 ประสบการณ๑ พบวํา ครูที่มีประสบการณ๑สอนตํางกัน มีความพึงพอใจตํอการนิเทศภายในของผู๎บริหาร
โรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน๑ (2545 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาความพึงพอใจตํอกระบวนการ นิเทศภายใน
โรงเรียน ของโรงเรียนอํานวยวิทย๑ จังหวัดสมุทรปราการ พบวํา ครูที่มีประสบการณ๑ในการทํางานเป็นครูน๎อยกวํา 10 ปี กับครูที่มี
ประสบการณ๑ ในการทํางาน 10 ปี ขึ้นไป มีความพึงพอใจตํอกระบวนการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียน อํานวยวิทย๑ ทุก
ขั้นตอนของกระบวนการไมํแตกตํางกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ๑นี้สําเร็จได๎ด๎วยความกรุณาอาจารย๑ที่ปรึกษาที่กรุณาให๎คําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงข๎อบกพรํองตํางๆ รวมทั้ง
ข๎อเสนอแนะจนสําเร็จได๎ด๎วยดี ผู๎วิจัยขอ กราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูง ณ โอกาสนี้ 

ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบสารนิพนธ๑ท่ีมีความเมตตาและกรุณาให๎คําแนะนําที่เป็นประโยชน๑อยํางยิ่ง ทําให๎
งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ๑ยิ่งข้ึน  

ขอขอบพระคุณผู๎บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ได๎สละเวลาอันมีคํากรุณาให๎ข๎อมูลตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน๑ในการศึกษา  

สุดท๎ายนี้ขอขอบพระคุณคุณพํอ คุณแมํ ที่ให๎ชีวิตและสติป๓ญญา และความอดทนมุมานะในการทําสารนิพนธ๑จนเสร็จ
สมบูรณ๑ คุณคําที่เกิดขึ้นจากการศึกษาครั้งนี้ ขอมอบแดํคุณพํอ คุณแมํ ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทุกคน ที่ให๎การสนับสนุน ให๎
ความชํวยเหลือ ให๎ความหํวงใย ตลอดจนให๎กําลังใจแกํผู๎ศึกษา 
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ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา 
ในโรงเรียนกลุ่มบางพลี 2 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 

Teachers' Satisfaction with Educational Management of School Administrators in Bangplee 2 
School under the Office of Samut Prakan Primary Education Area 2. 

 

กัณฐมณี  ขามธาตุ1 
Kanathamanee Khathathat 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่มีตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหาร

สถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาละ
ประสบการณ๑การทํางาน กลุํมตัวอยํางได๎แกํ ครูในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 จํานวน 103 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ จํานวน 40 ข๎อ มี
คําความเชื่อมั่นท้ังฉบับ .912 สถิติที่ใช๎ได๎แกํคําร๎อยละ คําเฉลี่ย (Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการ
ทดสอบ คําที (t-test)  

ผลการศึกษาพบวํา 1)  ครูมีความพึงพอใจบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา
ด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการบริหารงานงบประมาณรองลงมาคือ ด๎านการบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารงานวิชาการ และด๎าน
การบริหารงานทั่วไป เป็นอันดับสุดท๎าย 2)  ครูในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
เขต 2 ที่มีวุฒิการศึกษาตํางกันมีความพึงพอใจบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษา โดยรวมไมํแตกตํางกัน 3) ครูในโรงเรียน
กลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ที่มีประสบการณ๑ในการทํางานตํางกันมีความพึง
พอใจบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษา โดยรวมไมํแตกตํางกัน 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจ การบริหารจัดการศึกษา ผู๎บริหารสถานศึกษา 
 
Abstract 
 The objectives of this study were to study and to compare teachers‖ satisfaction toward educational 
administration of the school administrators in Bangpli group schools, as classified by educational level and 
work experience. The sample were 103 teachers .The instrument used for data collection was questionnaire 
with reliability of .912. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation and t-test. 
 The study results showed that teachers‖ satisfaction toward educational administration both as a whole 
and each aspect were at much level. Budget management was the highest, followed by personnel 
management, academic management, and general management, respectively. 2) The satisfaction of teachers 
with different educational level was no different. 3) Teachers with difference work experience did not have 
different satisfaction level toward educational administration of school administrators. 
 
Keywords :  satisfaction, educational administration, school administrator.  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
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บทน า 
 การศึกษาเป็นป๓จจัยสําคัญยิ่งที่จะทําให๎การพัฒนาคุณภาพของประชากรเป็นไปตามที่ประเทศชาติต๎องการ โดยเฉพาะในชํวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยูํในห๎วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ เพื่อแก๎ป๓ญหาพื้นฐาน
หลายด๎าน ที่สั่งสมมานานทํามกลางสถานการณ๑โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล๎ชิดมากขึ้นนับเป็นจังหวะเวลาที่ท๎า
ทายอยํางมากที่ประเทศไทยต๎องปรับตัวขนานใหญํ โดยจะต๎องเรํงพัฒนาวิทยาศาสตร๑   เทคโนโลยี  การวิจัยและพัฒนาและ
นวัตกรรมให๎เป็นป๓จจัยหลัก ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด๎าน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทย
ทํามกลางการแขํงขันในโลกท่ีรุนแรงขึ้นมาก แตํประเทศไทยมีข๎อจํากัดหลายด๎าน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ, 2558 :1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรไทยท่ีจะเข๎าสูํสังคมสูงวัยอยํางสมบูรณ๑  เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับ
ที่ 12 โดยที่สัดสํวนผู๎สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ 19.8 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จํานวนประชากรวัยแรงงานได๎เริ่ม
ลดลงมาตั้งแตํปี 2558 เป็นต๎นมา รวมทั้งการสร๎างรายได๎และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคุณภาพคน  
พบวํายังมีป๓ญหาในแตํละชํวงวัยและสํงผลกระทบตํอเนื่องถึงกัน ตลอดชํวงชีวิตตั้งแตํพัฒนาการไมํสมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ๑
ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนคํอนข๎างต่ํา ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมตํางชาติ ที่เข๎ามาในประเทศไทยผํานสังคมยุค
ดิจิตอล ในขณะที่คนไทยจํานวนไมํน๎อยยังไมํสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได๎อยํางเหมาะสม  สํงผลตํอวิกฤตคํานิยม 
ทัศนคติและพฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตํอไป จึงต๎องให๎ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให๎มีความ
สมบูรณ๑ เริ่มตั้งแตํกลุํมเด็กปฐมวัย ที่ต๎องพัฒนาให๎มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู๎และทักษะชีวิต 
เพื่อให๎เติบโตอยํางมีคุณภาพควบคูํกับการพัฒนาคนไทยในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มี
จิตสํานึกท่ีดีตํอสังคมสํวนรวม มีทักษะความรู๎และความสามารถ  ปรับตัวเทําทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวท่ีรวดเร็วบนพื้นฐานของ
การมีสถาบันทางสังคมที่เข๎มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน ชุมชมและภาคเอกชน ที่รํวมกัน
พัฒนาทุนมนุษย๑ให๎มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2558 :65) 

การบริหารการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให๎เป็นองค๑กรแหํงการสํงเสริมการปฏิรูปการเรียนรู๎ ให๎ได๎ดีนั้นผู๎บริหารสถานศึกษา
ต๎องเป็นผู๎มีวิลัยทัศน๑กว๎างไกลที่จะทําให๎การจัดการเรียนรู๎ในโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู๎เรียนไปสูํอนาคตที่
ประสบความสําเร็จ เพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ขึ้นอยํางมีคุณภาพตามที่สังคมต๎องการการกําหนดแนวทางปฏิบัติในป๓จจุบันจึงจําเป็น
จะต๎องบริหารหนํวยงานเพื่อนําไปสูํการพัฒนาอยํางตํอเนื่องภายใต๎ความรํวมมือของบุคลากรทุกฝุาย ดังนั้นการศึกษาจึงเป็นรากฐานท่ี
สําคัญประการหนึ่งในการสร๎างสรรค๑ความเจริญก๎าวหน๎าและแก๎ไขป๓ญหาตํางๆ เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่จะชํวยให๎บุคคลได๎
พัฒนาตนเองตลอดชีวิต สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถต๎านตํางๆ เพื่อให๎รู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงให๎เป็นไปตามสภาพสังคม
และเศรษฐกิจในป๓จจุบัน การที่จะพัฒนาในด๎านการจัดการเรียนรู๎ให๎บรรลุตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และแก๎ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได๎อยํางมี ประสิทธิภาพ ป๓จจัยหลักที่มีความสําคัญอยํางยิ่งประการหนึ่งคือ ครู อาจารย๑และบุคลากร
ทางการ ศึกษา ที่จะขับเคลื่อนพลังการปฏิรูปการศึกษา จะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจ ในการจัดการเรียนรู๎ที่ยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญ เพื่อ
พัฒนาผู๎เรียนให๎เป็นคนเกํง คนดี มีความสุข (สมคิด พรมจุ๎ย, 2547: 2) 
 โรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 กําหนดภาระงานออกเป็น 4 ด๎าน 
คือ ด๎านการบริหารงานวิชาการ ด๎านการบริหารงานงบประมาณ  ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งบุคลากรใน
โรงเรียนมีหน๎าที่ในการปฏิบัติตามขอบขํายงานดังนี้ ด๎านการบริหารงานวิชาการ มีหน๎าที่จัดทําโครงสร๎างหลักสูตรและสาระตําง ๆ โดย
พยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุํมสาระการเรียนรู๎เดียวกันและระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ตามความเหมาะสม นําหลักสูตรไปใช๎ 
มีการนิเทศการใช๎หลักสูตร ติดตามและประเมินผล ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม ด๎านการบริหารงานงบประมาณมี
หน๎าที่บริหารงบประมาณของโรงเรียนมุํงเน๎นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคลํองตัว โปรํงใส ตรวจสอบได๎ ยึดหลักการ
บริหารมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงาน ให๎มีการจัดหาผลประโยชน๑จากทรัพย๑สินของโรงเรียน รวมทั้งจัดหา
รายได๎จากบริการใช๎บริหารจัดการเพื่อประโยชน๑ทางการศึกษา สํงผลให๎เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตํอผู๎เรียน ด๎านการบริหารงานบุคคล เป็น
ภารกิจสําคัญที่มุํงสํงเสริมให๎โรงเรียนสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรียน เพื่อดําเนินการด๎านการบริหารงานบุคคลให๎
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เกิดความคลํองตัว อิสระภายใต๎กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนา 
มีความรู๎ ความสามารถ มีขวัญและกําลังใจ ได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก๎าวหน๎าในวิชาชีพ ซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู๎เรียนเป็นสําคัญ และด๎านการบริหารงานทั่วไป มีหน๎าที่บริหารจัดการในด๎านอาคารสถานที่ งานสารสนเทศ งาน
พัสดุ งานสหกรณ๑ และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร๎อยทั่วไปภายในโรงเรียน เพื่อให๎เกิดประโยชน๑สูงสูดตํอโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ได๎ดําเนินการบริหารภายใต๎ยุทธศาสตร๑การบริหารงาน
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด แตํจากการดําเนินงานที่ผํานมา พบวํา งานทั้ง 4 ด๎านภายในโรงเรียนไมํประสบผลสําเร็จเทําที่ควร ไมํ
มีการแบํงงานตามภาระหน๎าที่ท่ีชัดเจน งานที่ออกมาในแตํละด๎านไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค๑หรือเปูาหมายที่ตั้งไว๎และไมํมีการเตรียมการ
รองรับกับป๓ญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังพบวําในแตํละปีมีครูยื่นเรื่องขอย๎ายโรงเรียนเสมอ มีเรื่องราวร๎องเรียนและการ
สอบสวนเกี่ยวกับการกระทําผิดของข๎าราชการครูเป็นจํานวนมาก ซึ่งสาเหตุเกิดจากการปฏิบัติหน๎าที่ของครู อาจารย๑และผู๎บริหาร
โรงเรียนอันกํอให๎เกิดเป็นป๓ญหาและอปุสรรคในการบริหารงานโรงเรียนให๎เกิดประสิทธิภาพในด๎านตํางๆ เชํน ป๓ญหาการจัดการเรียนการ
สอน เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การเพิ่มพูนความรู๎โดยการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนางานในหน๎าที่หรือป๓ญหาการพัฒนา
บุคลากร การขาดครูที่มีความรู๎ความชํานาญโดยตรง การสร๎างขวัญและกําลังใจ รวมถึงป๓ญหางานธุรการ การเงิน พัสดุที่เกิดจากการ
ปฏิบัติ ผิดระเบียบการทุจริต หรือการบริหารงานที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งจะสํงผลไปกระทบกับความสัมพันธ๑ ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน 
เพราะถ๎าชุมชนไมํเข๎าโรงเรียนก็จะทําให๎ขาดการสนับสนุนในเรื่องตํางๆ ตามมาอีกมากมาย เชํน ทําให๎เกิดข๎อจํากัดด๎านอาคารสถานที่ 
โดยเฉพาะยุคปฏิรูปการศึกษาเชํนนี้ อาคารสถานที่จะต๎องมีบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ ซึ่งผู๎บริหารจะต๎องให๎ความสําคัญตํอ การ
บริหารบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน ห๎องเรียนตํางๆ อาคารประกอบรวมถึงสภาพแวดล๎อม ในโรงเรียน ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไต๎ก็ด๎วยพลังของ
ประชาชนด๎วยนั่นเอง จากป๓ญหาตํางๆ ผู๎ศึกษาจึงสนใจศึกษาความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 วํามีความพึงพอใจหรือไมํ ความพึงพอใจ
ของครูตํอการบริหารการจัดการศึกษาของผู๎บริหารเป็นอยํางไร ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก๎ไขปรับปรุงการบริหารการศึกษาของ
ผู๎บริหารโรงเรียน เพื่อสนองความพึงพอใจแกํครูได๎ปฏิบัติงานตํางๆ ให๎บรรลุจุดมํงหมายอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อให๎งาน
ดําเนินไปอยํางราบรื่น บรรลุผลสําเร็จ เพื่อความสุขในการปฏิบัติงานของครูและ เพื่อช่ือเสียงของโรงเรียน ให๎เป็นที่พึงพอใจของชุมชน 
และการพัฒนาการจัดการศึกษาสืบตํอไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 
2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ๑ในการทํางาน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาครั้งนี้ มุํงศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํม
บางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผู๎ศึกษาได๎ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ แนวคิด
การบริหารงานของสถานศึกษา บทบาทหน๎าที่ของผู๎บริหารสถานศึกษา ขอบขํายของการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษา 
สภาพบริบทของกลุํมโรงเรียนบางพลี 2 ผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวข๎อง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey  Research) ที่ศึกษาความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ซึ่งผู๎วิจัยดําเนินการ  
ดังนี้  
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                       
  ประชากร ที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ครู ในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 2 ประชากรทั้งสิ้น 139 คน 
  กลุํมตัวอยําง ที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครู ในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรปราการเขต 2 จํานวน 103 คน ได๎มาโดยวิธีการสุํมอยํางงําย (Simple  Random  Sampling)  ตามตารางกําหนดขนาดกลุํม
ตัวอยํางของ เครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 608 อ๎างถึงใน สมศักดิ์ คําศรี,  2547 : 35)  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ สถานภาพของครูในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 ได๎แก ํวุฒิการศึกษา และประสบการณ๑ในการทํางาน 
  2.2 ตัวแปรตาม ได๎แกํ ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 
2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 แบํงออกเป็น 4 ด๎าน คือ ด๎านการบริหารงานวิชาการ ด๎านการ
บริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารบุคคล และด๎านการบริหารทั่วไป 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบาง
พลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 4 ด๎าน ดังนี้ 1. ด๎านการบริหารงานวิชาการ 2. ด๎านการ
บริหารงานงบประมาณ 3. ด๎านการบริหารงานบุคคล และ 4. ด๎านการบริหารงานทั่วไป 
 4. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  

 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพสํวนบุคคล ประกอบด๎วย วุฒิการศึกษา และ
ประสบการณ๑ในการทํางานและแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ตามขอบขํายและภาระ
กิจการบริหารและจัดการสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 39 ทั้ง 4 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎านการบริหารงานวิชาการ 2) ด๎านการบริหารงบประมาณ  3) ด๎านการบริหารบุคคล  4) ด๎านการ
บริหารทั่วไป รวมทั้งสิ้น จํานวน 40 ข๎อ ลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร๑ท 
(Likert type)  มี 5 ระดับ ได๎แกํ ระดับความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 
2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สุด ดําเนินการสร๎าง
เครื่องมือด๎วยการศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการศึกษา นําแบบสอบถามเสนอผู๎เช่ียวชาญ 
จํานวน 5 ทําน เพื่อหาคํา Index of Item Objective Congruency (IOC) นําแบบสอบถามที่แก๎ไขมาปรับปรุงแล๎วนําไปทดลองใช๎ 
(Try-Out) กับครูจํานวน 30 คน ผลการวิเคราะห๑การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ .912 

5. เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเองโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตํอไปนี้ 1) ขอ

หนังสือจากคณะศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขออนุญาตประธานโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ในการเก็บข๎อมูล 2) เก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถามด๎วยตนเอง ตามวันเวลา
ที่กําหนด 

 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห๑จํานวนและร๎อยละผู๎ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของครู ตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 พบวํา 1) ครูในโรงเรียนกลุํม
บางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
จํานวน 69 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.99  สูงกวําปริญญาตรี จํานวน 34 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.01 และ 2) ครูในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 832 
 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 ที่ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมี ประสบการณ๑ ในการทํางาน 10-
20 ปี จํานวน 69 คน คิดเป็นร๎อยละ 66.99 
 2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 พบวํา ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 โดยรวม และราย
ด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ ด๎านการบริหารงานงบประมาณ ( X =3.57, S.D.= 
0.67) ด๎านการบริหารงานบุคคล ( X =3.53, S.D.= 0.66) ด๎านการบริหารงานวิชาการ ( X =3.52, S.D.= 0.65) และด๎านการ
บริหารงานทั่วไป ( X =3.51, S.D.= 0.61) มีระดับความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษา อันดับ
สุดท๎าย 
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  เขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 
ตารางที่ 1  วิเคราะห๑เปรียบเทียบ ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหาร โรงเรียนในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

 
ความพึงพอใจของครู 

 

วุฒิการศึกษา (N = 103)  
t-value 

 
p ปริญญาตร ี

(N= 69) 
สูงกวําปริญญาตรี 

( N= 34) 
X   S.D.  X   S.D.  

1. ด๎านการบริหารงานวิชาการ 3.55 0.62 3.46 0.70 0.82 0.40 
2. ด๎านการบริหารงานงบประมาณ 3.56 0.65 3.58 0.71 -0.18 0.77 
3. ด๎านการบริหารงานบุคคล 3.53 0.62 3.54 0.71 -0.12 0.42 
4. ด๎านการบริหารงานทั่วไป 3.54 0.57 3.47 0.66 0.59 0.42 

โดยรวม  3.54 0.58 3.51 0.66 0.28 0.48 
 
จากตารางที่ 1 พบวํา พบวํา ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารโรงเรียนในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด๎านทุกด๎านไมํแตกตําง
กันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห๑ความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารโรงเรียนในโรงเรียน
กลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 จําแนกตามประสบการณ๑การทํางาน 

 
ที ่

ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหาร
โรงเรียนในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 

 
P 

1 ด๎านการบริหารงานวิชาการ      
 ระหวํางกลุํม 2 2.44 0.56 1.43 0.31 

  ภายในกลุํม 100 54.78 0.49   
  รวม 102 57.22    
2 ด๎านการบริหารงานงบประมาณ      

 ระหวํางกลุํม 2 1.36 0.24 1.67 0.38 
  ภายในกลุํม 100 55.78 0.32   
  รวม 102 57.14    
3 ด๎านการบริหารงานบุคคล      

 ระหวํางกลุํม 2 2.16 0.27 2.26 0.23 
  ภายในกลุํม 100 53.23 0.38   
  รวม 102 55.39    
4 ด๎านการบริหารงานทั่วไป      

 ระหวํางกลุํม 2 1.31 0.44 0.78 0.26 
  ภายในกลุํม 100 53.55 0.29   
  รวม 102 54.86    
 ภาพรวม      
  ระหว่างกลุ่ม 2 1.16 0.53 1.61 0.36 
  ภายในกลุ่ม 100 55.93 0.32   
  รวม 102 57.09    
 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห๑ความแปรปรวน ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารโรงเรียน              
ในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 จําแนกตามประสบการณ๑การทํางาน 
พบวํา โดยภาพรวม ไมํแตกตํางกัน (p = 0.36 > อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05) ไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ เมื่อวิเคราะห๑
ความแปรปรวนรายด๎าน พบวํา 1) ด๎านการบริหารงานวิชาการ ไมํแตกตํางกัน (p = 0.31 > อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05)               
ไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 2) ด๎านการบริหารงานงบประมาณ ไมํแตกตํางกัน ( p = 0.38 > อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05) สอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ๎และ 3) ด๎านการบริหารงานบุคคล  ไมํแตกตํางกัน ( p = 0.23 > อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  
0.05) ไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ๎ด๎านการบริหารงานทั่วไป ไมํแตกตํางกัน ( p = 0.26 > อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05) 
ไมํสอดคล๎องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ๎
 
สรุป 

ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 สรุปผลดังนี ้

1. ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 โดยรวมและรายด๎านอยูํใน ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน โดยเรียงลําดับจากมาก
ไปหาน๎อย ได๎แกํ ด๎านการบริหารงาน งบประมาณ ด๎านการบริหารงานบุคคล และด๎านการบริหารงานวิชาการ สํวนด๎านการบริหาร งาน
ทั่วไป มีการบริหารจัดการศึกษาเป็นอันดับสุดท๎าย เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา 

1.1 ด๎านการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายข๎ออยูใํนระดับมาก เมื่อพิจารณารายข๎อโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปน๎อยสามอันดับแรก ได๎แกํ สํงเสริมให๎ครูผลิตสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอนอยํางหลากหลาย สํงเสริม สนับสนุนให๎ครูใช๎
แหลํงเรียนรู๎ทั้งใน และนอกสถานศึกษา เพื่อเอื้อตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน และสํงเสริมให๎ครูได๎รับการพัฒนา ทางวิชาการอยํางตํอเนื่อง
และทั่วถึง สํวนสนับสนุนให๎โรงเรียนเป็นแหลํงให๎บริการความรู๎ ด๎านวิชาการแกํชุมชน มีการบริหารจัดการศึกษาเป็นอันดับสุดท๎าย 

1.2 ด๎านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายข๎อ โดยเรียงลําดับคะแนน
เฉลี่ยจากมากไปน๎อยสามอันดับแรก ได๎แกํ กําหนดให๎มีการรายงาน ผลการใช๎เงินและผลดําเนินงานตํอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา สํงเสริมการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา และรํวมกันกับครูจัดให๎มีกองทุนสวัสดิการภายใน โรงเรียน 
สํวนสํงเสริมให๎ครูใช๎พัสดุและสินทรัพย๑ของโรงเรียนให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดตํอผู๎เรียนมกีารบริหารจัดการศึกษาเป็นอันดับสุดท๎าย 

1.3 ด๎านการบริหารงานบุคคล โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายข๎อ โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปน๎อยสามอันดับแรก ได๎แกํ แนะนําให๎ครูเข๎าใจ บทบาทหน๎าที่ความรับผิดชอบและขอบขํายของงานในโรงเรียน สํงเสริมให๎ครูได๎
พัฒนาตนเอง อยํางตํอเนื่องและทั่วถึง และยึดหลักความพึงพอใจของครูในการบริหารงาน สํวนเปิดโอกาส ให๎ครูแสดงความคิดเห็นใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู มีการบริหารจัดการศึกษาเป็นอันดับสุดท๎าย 

1.4 ด๎านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข๎อ โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจาก
มากไปน๎อยสามอันดับแรก ได๎แกํ วางแผนระบบการควบคุม ภายในโรงเรียนโดยให๎ครูมีสํวนรํวม จัดระบบการบริหารจัดการตาม
ขอบขํายและภารกิจการบริหาร ที่เป็นนิติบุคคล และจัดทําทะเบียนนักเรียนเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาโรงเรียน สํวนติดตาม และ
ตรวจสอบการใช๎อาคารสถานที่และสภาพแวดล๎อมอยํางคุ๎มคําเป็นประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎ มีการบริหารจัดการศึกษาเป็นอันดับสุดท๎าย 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จําแนกดังนี ้

2.1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด๎านทุกด๎านแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
2.2 จําแนกตามประสบการณ๑ในการทํางาน โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 

อภิปรายผล 
ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อภิปรายผลดังนี้ 
1. ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 โดยรวมและรายด๎านอยูํใน ระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหาร
สถานศึกษาได๎ปฏิบัติตามและหน๎าที่ของผู๎บริหารประกอบกับ ผู๎บริหารได๎มีการพัฒนาความรู๎ความสามารถ ทักษะความเป็นผู๎นํา
ของตนเองจนสามารถนําความรู๎  มาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารสถานศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับของบุคลากรใน
โรงเรียนกลุํมบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 มีนโยบายให๎ผู๎บริหาร สถานศึกษาทุก
แหํงได๎ปฏิบัติตามบทบาทและหน๎าท่ีของผู๎บริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักการบริหาร งานบุคคล หรือหลักความเหมาะสม โดยการ
ใช๎คนให๎เหมาะสมกับงานและความรู๎ความสามารถ ซึ่งการปฏิบัติเชํนนี้ยํอมทําให๎บุคคลมีความพึงพอใจ และมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานให๎ดีขึ้น และเกิดความรับผิดชอบในงานที่ได๎รับมองหมายมีผลทําให๎งานบรรลุผลสําเร็จ สอดคล๎องกับ งานวิจัยของสงัด 
กระจําง (2549) ได๎ทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูตํอพฤติกรรม การบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวํา ความพึงพอใจของครูตํอพฤติกรรมการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาชลบุรีเขต 1ในภาพรวม4ด๎านอยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับศิริวรรณ วรโพด (2551) ได๎
ทําวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวํา ความ
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พึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมและรายด๎าน อยูํในระดับมาก และ
ยังสอดคล๎องกับพีรณันต๑ สุขสมบูรณ๑ (2553) ได๎ทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียน
วัดราษฎร๑รังสรรค๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบวํา ความพึงพอใจของครู ที่มีตํอ การ
บริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนวัดราษฎร๑รังสรรค๑ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูํในระดับมาก
ทุกด๎าน เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา 

1.1 ด๎านการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารสถานศึกษามีการ
พัฒนาความรู๎ความสามารถ และนําความรู๎มาประยุกต๑ใช๎ในการบริหารสถานศึกษา จนเป็นท่ียอมรับของบุคลากรในโรงเรียน อีกทั้ง
ให๎การสนับสนุนยอมรับในผลการปฏิบัติงาน มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่วางไว๎และมีการติดตามผลทุกระยะจึงทําให๎ครู
เกิดความกระตือรือร๎น พร๎อมใจและเต็มใจทํางาน และมีความรู๎สึกภูมิใจในการปฏิบัติงาน สอดคล๎องกับรวีวรรณ เขียวอุบล (2549) 
ได๎ทําวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูตํอการบริหาร โรงเรียนวัดบัวโรย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ผลการวิจัยพบวํา ความพึงพอใจ ของครูตํอการบริหารโรงเรียนวัดบัวโรย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการเขต 2 
โดยรวมทั้ง 4 ด๎านอยูํในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านบริหาร วิชาการโดยรวมอยูํในระดับมากมีคําเฉลี่ยสูงสุดเละ
ยังสอดคล๎องกับสุภาวดี หลงสวัสดิ์ (2550) ไต๎ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตํอการบริหารงานของโรงเรียนราชวินิตบางแก๎ว ใน
พระบรมราชูปถัมภ๑ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจัยพบวํา ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการ
บริหารงานของโรงเรียนราชวินิตบางแก๎วในพระบรมราชูปถัมภ๑ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาสมุทรปราการ เขต 2 โดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก แตํเมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ทุกด๎านอยูํในระดับมาก โดยเรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ด๎าน
การบริหารงานวิชาการ 

1.2 ด๎านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารสถานศึกษามี
การประชุมและวางแผน การจัดทําแผนงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การอนุมัติงบและเบิกจํายเป็นไปในรูปคณะกรรมการ
ทําให๎มีความโปรํงใส และสามารถตรวจสอบ ได๎ การบริหารพัสดุ ครุภัณฑ๑มีการควบคุมดูแลและบํารุงรักษา มีการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา จากองค๑กรและสถาบันตํางๆ การดําเนินการด๎านกองทุนตํางๆ ตรวจสอบและติดตามและประเมินผล การใช๎
งบประมาณ จัดระบบควบคุมและปูองกันความเสี่ยง มีการวิเคราะห๑ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ มีการวิเคราะห๑และ
พัฒนานโยบายทางการศึกษาเพื่อนํามาสูํการปฏิบัติ มีการจัดทํา แผนกลยุทธ๑หรือแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีการ
กําหนดวิสัยทัศน๑พันธกิจและ เปูาประสงค๑ที่สอดคล๎องกับนโยบายการจัดการศึกษาและความต๎องการของชุมชน มีการจัดทํา 
แผนปฏิบัติการที่สอดคล๎องกับแผนกลยุทธ๑ มีการตรวจสอบติดตามผลการใช๎เงินและผลการดําเนินงาน อยํางเป็นระบบ และรวมถึง
มีการจัดหารายได๎และผลประโยชน๑เพื่อนํามาใช๎ในการดําเนินงานให๎บรรลุตามวิสัยทัศน๑ที่กําหนด สอดคลองกับพิสมัย สงจันทร๑ 
(2549) ได๎ทําการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ชุมพร เขต 2 จากผลการวิจัยพบวํา ความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชุมพร เขต 2 โดยรวมและรายต๎านอยูํในระดับมาก และยังสอดคล๎องกับพีรกิตติ์  คิริวัฒนกุล (2548) ได๎ทําการวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของ ครูตํอการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิ งเทรา เขต 1 ผลการวิจัย
พบวําเรื่อง ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
โดยรวมมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากทุกด๎าน 

1.3  ด๎านการบริหารงานบุคคล โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ผู๎บริหารสถานศึกษามีการ
วางแผนอัตราบุคลากรมอบหมายภาระหน๎าที่ มีการติดตามนิเทศบุคลากร เสริมสร๎างประสิทธิภาพในการทํางาน ประกอบด๎วย 
เงินเดือนและคําตอบแทน การเลื่อนขั้นเงินเดือน การจัดสวัสดิการพิเศษ และการสํงเสริมยกยํองเชิดชูเกียรติ การศึกษาตํอและการ
แกอบรมดูงาน ได๎รับการสํงเสริม สนับสนุน การพัฒนาศักยภาพอยํางตํอเนื่อง ซึ่งตรงกับความต๎องการของครู ที่ต๎องการพัฒนา
ตนเองอยูํตลอดเวลา รวมทั้งผู๎บริหารสถานศึกษาก็มีการให๎ขวัญและกําลังใจแกํ บุคลากรในสถานศึกษาเป็นตามหลักธรรมาภิบาล 
สอดคล๎องกับงานวิจัยของมนตรี ดวงสิน (2553) ได๎วิจัยการความพึงพอใจของครูที่มีตํอการบริหารของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาด
เกํา สังกัดเทศบาล เมืองกระบี่ ผลการวิจัยพบวํา ระดับความพึงพอใจของครูที่มีตํอการบริหารของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกํา 
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สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ ตามขอบขํายการบริหารงาน โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยเรียง คําเฉลี่ยดังนี้ ด๎านบริหารงานบุคคล และ
ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของมาโนช บุตรเช้ือไทย (2549) ได๎ทําวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารงาน ของผู๎บริหารสห
วิทยาเขตไผํอรุณพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวําความพึงพอใจของครูตํอ การบริหารงาน
ของผู๎บริหารสหวิทยาเขตไผํอรุณพัฒนา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ในภาพรวม อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด๎านพบวํา ทุกด๎านอยูํในระดับมาก เรียงลําดับดังน้ี ด๎านบริหารงานบุคคล 

1.4  ด๎านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารสถานศึกษาให๎
ความสําคัญกับงานด๎านบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข๎องกับการจัดระบบ บริหารองค๑กร ให๎บริการบริหารงานอื่น ๆ 
บรรลุผลตามมาตรฐาน โดยมีบทบาทหลักในการสํงเสริมสนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตํางๆ ในการให๎บริการศึกษาทุก
รูปแบบมุํงพัฒนาสถานศึกษาให๎ใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยีอยํางเหมาะสม สํงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาตามหลักการบริหารที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลัก สอดคล๎องกับงานวิจัยของพีรณันต๑ สุขสมบูรณ๑ (2553) ได๎ทํา
การวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของครู ที่มีตํอการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนวัดราษฎร๑รังสรรค๑ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ผลการวิจัย พบวํา ความพึงพอใจของครู ที่มีตํอการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนวัดราษฎร๑รังสรรค๑ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยรวมอยูํในระดับมากทุกด๎านและ ยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของสุภาวดี 
หลงสวัสดิ์ (2550) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีตํอการบริหารงานของโรงเรียนราชวินิตบางแก๎วในพระบรมราชูปถัมภ๑ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผลการวิจัยพบวํา ความพึงพอใจของครูที่มีตํอการบริหารงานของ โรงเรียนราช
วินิตบางแก๎วในพระบรมราชูปถัมภ๑ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนกลุํมบางพลี 
2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จําแนกดังน้ี 

 2.1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด๎านทุกด๎านไมํแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะข๎าราชการครูที่มีวุฒิสูงกวําปริญญาตรี มีโลกทัศน๑ท่ีกว๎างไกลกวํา สามารถ ทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีประสิทธิภาพ มีความ
สามัคคี และมีความซื่อตรง มีความเข๎าใจอันดีระหวํางครูด๎วยกัน สามารถเข๎าใจแนวนโยบายได๎ดีกวําครูที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
มีความคิดริเริ่ม สร๎างสรรค๑ตลอดจนมีความเช่ือมั่นและความศรัทธาในตนเองมากกวํา วุฒิการศึกษาเป็นอีก องค๑ประกอบหนึ่งของ
การพัฒนาองค๑การให๎มีประสิทธิภาพตามเปูาหมายที่วางไว๎ซึ่งหากบุคลากร มีวุฒิการศึกษาในระดับที่เหมาะสมตามความต๎องการ
ขององค๑กรก็จะสํงผลให๎การพัฒนาองค๑การ มีประสิทธิภาพขึ้นตามลําดับ (รุํง แก๎วแดง, 2542 : 15-16) สอดคล๎องกับ ธนบูลย๑ 
อํานวยวิทยากุล (2548) ได๎ทําการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของครูในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจัยพบวํา การเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูในการปฏิบัตงิานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษาในภาพรวม 4 
ด๎าน และเป็นรายด๎านไมํแตกตํางกัน 

 2.2  จําแนกตามประสบการณ๑ในการทํางาน โดยรวมไมํแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู๎บริหารสถานศึกษาได๎รบัการพัฒนาดา๎นการบริหารอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ สามารถบริหารงานให๎มีคุณภาพและเข๎าใจบทบาทหน๎าท่ี
ที่ต๎องเปลี่ยนไปตามรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการศึกษา โดยมีการประชุมอบรม สัมมนา เพื่อให๎ผู๎บริหารโรงเรียนทันตํอขําวสาร
ข๎อมูล เป็นผลให๎ผู๎บริหารสถานศึกษาปรับเปลี่ยนบทบาทหน๎าที่ ให๎ทันกับการเปลี่ยนไปของเหตุการณ๑ และสิ่งแวดล๎อม มีการ
สั่งงานตามคําสั่งหนังสือเป็นข้ันตอนอยํางมีระบบ ทําให๎การบริหารของ ผู๎บริหารเป็นไปตามระบบและครูมีความรับผิดชอบตํองาน
ที่ได๎รับหมายเป็นอยํางดี สอดคล๎องกับสุเนตร เพ็ญจันทร๑ (2548) ได๎ศึกษาวิจัยเรื่องศึกษาความพึงพอใจของครูผู๎สอนที่มีตํอ การ
บริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จําแนกตามเพศ ประสบการณ๑การทํางาน และวุฒิ
การศึกษาโดยรวมและรายด๎านไมํแตกตําง และยังสอดคล๎องสมเกียรติ อินทร๑ณรงค๑ (2548) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของข๎าราชครู
ตํอการบริหารงาน ของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก๎ว เขต 2 พบวํา ครูที่มีประสบการณ๑ ทํางาน
น๎อยและประสบการณ๑ทํางานมาก มีความพึงพอใจตํอการบริหารงานของผู๎บริหาร โดยรวม และรายด๎านไมํแตกตํางกันอยํางไมํมี
นัยสําคัญทางสถิติ 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 837 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จลงได๎ด๎วยดี  เนื่องจากได๎รับความกรุณาอยํางสูงจากอาจารย๑ที่ปรึกษา สารนิพนธ๑ ที่ได๎กรุณาให๎

คําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบ และแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ  ทุกข้ันตอน ทําให๎สารนิพนธ๑ฉบับนี้มีความสมบูรณ๑ยิ่งขึ้น ผู๎วิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยํางสูง 

ขอขอบพระคุณผู๎บริหารสถานศึกษาในกลุํมโรงเรียนบางพลี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2 ทุกทําน ที่อนุญาตให๎ผู๎ศึกษาติดตํอประสานงานกับสถานศึกษาในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในครั้งนี้ และ
ขอขอบพระคุณผู๎บริหารและครูในสถานศึกษาที่ให๎ความอนุเคราะห๑ในการตอบแบบสอบถามและอํานวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูล ท๎ายที่สุดนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารย๑คณะศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑  วิทยาลัยนครราชสีมา ทุกทํานที่ได๎
ประสิทธ์ิประสาทวิชาให๎ความรู๎แกํผู๎ศึกษา และขอขอบคุณบุคคลทํานอื่นๆ ที่มีสํวนชํวยเหลือผู๎ศึกษาในทุกด๎าน 

ขอขอบคุณครอบครัว รวมทั้งญาติมิตรทุกคนท่ีให๎คอยดูแลเอาใจใสํให๎กําลังใจในการทํา สารนิพนธ๑มาโดยตลอด จนผู๎วิจัย
สําเร็จการศึกษา คุณคําอันพึงมีของสารนิพนธ๑ฉบับนี้ขอมอบแดํบุญคุณบิดา มารดา และขอมอบไว๎ตลอดจนคณาจารย๑คณะ
ศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่คอยชํวยเหลือการประสานงานจนสําเร็จการศึกษาในป๓จจุบัน ตลอดจน
บุคคลตํางๆ ที่ให๎ความชํวยเหลือให๎สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ๑ด๎วยดี ผู๎ศึกษารู๎สึกซาบซึ้งในความกรุณา และความปรารถนาดี
ของทุกทํานเป็นอยํางยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไว๎ ในโอกาสนี้ 

ประโยชน๑และคุณคําทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดจากสารนิพนธ๑เลํมนี้ ผู๎ศึกษาขอมอบให๎ผู๎มีพระคุณทั้งหมดทั้งมวลที่ได๎กลําวมา
ข๎างต๎นตลอดจนผู๎ที่จะนําสารนิพนธ๑เลํมนี้ไปศึกษาค๎นคว๎าตํอไป 
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ความคาดหวังของผู้ปกครองในการเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์   
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

Parent’s Expectation in Discipline Enhancement for Treamparinyanusorn School Studnets 
under the Jurisdiction of Samutprakan Primary Education Service Area Office 2 

 

ธราดล  พรหมชาติ1 
Tharadon Phommachat 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการมีสํวนรํวมในการเสริมสร๎างวินัยให๎แกํนักเรียนโรงเรียน

เตรียมปริญญานุสรณ๑  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ  ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ๑  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จํานวน 169 คน คํานวณโดยใช๎ตารางของ Krejcie amd Morgan เครื่องมือท่ีใช๎ใน
การศึกษา เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ผํานการหาคุณภาพเครื่องมือ มีคําความเช่ือมั่น 0.90 ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง  นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกต๎องสมบูรณ๑คิดเป็นร๎อยละ 100  และวิเคราะห๑ข๎อมูล
โดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูปคํานวณหา คําเฉลี่ย ( X ) คําร๎อยละ (Percentage) และ คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห๑ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบความแตกตํางระหวํางคําเฉลี่ยรายคูํด๎วยวิธีการของเชฟเฟุ (Scheffe´)  

ผลการวิจัยพบวํา 
1. ผู๎ปกครองทั้งชายและหญิง เห็นวํา การดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศกึษา โดยภาพรวม

ไมํแตกตํางกัน 
2. การเปรียบเทียบความคดิเห็นของผู๎ปกครองเกี่ยวกับการเสริมสร๎างวินัยให๎แกํนักเรียนโรงเรียนเตรยีมปริญญานุสรณ๑  

จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา  ในภาพรวมมคีวามคดิเหน็  ไมํแตกตํางกัน 
 

ค าส าคัญ : ความคาดหวังของผู๎ปกครอง การเสริมสร๎างวินัยให๎แกํนักเรียน 

 Abstract  
 The objectives of this research were to study and compare the condition of participation in discipline 
enhancement for Treamparinyanusorn school studnets under the jurisdiction of Samutprakan Primary 
Education Service Area Office 2 as Educationo reform procedure. The 169 samples were parents of 
Treamparinyanusorn school studnets under the jurisdiction of Samutprakan Primary Education Service Area 
Office 2 
The size of the samples was determined by Krejcie & Morgan. The tool used for data collection was 5 rating 
scales questionnaire with the reliability was .81 Statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA and Multiple Comparison by Scheffe. 
 The research results revealed that : 

1) Male and female parents as perceived of discipline management of students as education reform 
procedure as a whole were no different. 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
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2) The comparison opinions of parents with discipline enhancement for Treamparinyanusorn school 
as classified gender, age and eduatction level as a whole were no different. 
 
Keywords: parent;s expectation,discipline enhancement for students 
 

บทน า 
ประเทศไทยได๎ให๎ความสําคัญด๎านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ โดยได๎กําหนดกรอบการพัฒนา

การศึกษาไว๎ในยุทธศาสตร๑ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร๑ที่ยึดวัตถุประสงค๑หลักแหํงชาติเป็นแมํบทหลัก 
เพื่อเป็นกรอบการกําหนดนโยบาย  ทิศทางการพัฒนา การลงทุนของภาคเอกชนที่สอดรับ กับเปูาหมายของยุทธศาสตร๑ชาติ การ
บริหารราชการแผํนดิน การจัดสรรงบประมาณฯลฯ ดังนั้น ทุกหนํวยงานจะถูกกําหนดจากยุทธศาสตร๑ชาติ (วิสัยทัศน๑ประเทศระยะ 
20 ปี) และ ยุทธศาสตร๑การพัฒนาระยะ 5 ปี เพื่อให๎บรรลุวิสัยทัศน๑“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว 
ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”นําไปสูํการ พัฒนาให๎คนไทยมีความสุขและตอบสนองตอบตํอการบรรลุซึ่ง
ผลประโยชน๑แหํงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร๎างรายได๎ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว และสร๎าง ความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม และยุทธศาสตร๑ชาติ ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน ประกอบด๎วย 1) 
พัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิต 2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียมและทั่วถึง 3) ปลูกฝ๓ง ระเบียบ
วินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมที่พึงประสงค๑ 4) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะ ที่ดี และ 5) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของ
ครอบครัวไทยมาโดยตลอด ท่ีเน๎นการพัฒนาคน เพื่อการพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎าจนอยูํในระดับแนวหน๎าให๎เป็นที่ยอมรับของประเทศอื่นๆ ในโลกหรือภูมิภาคจําเป็นที่
ต๎องมีการพัฒนาประเทศหรือสังคมและเด็กคือเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาเพราะเด็กคือบุคคลที่จะเติบโตเป็นกําลังหรืออนาคต
ของประเทศตํอไปแนวทางที่จะพัฒนาบุคคลของประเทศให๎มีคุณภาพได๎นั้นจําเป็นต๎องใช๎เครื่องมือที่จะพัฒนาเครื่องมือนั้นคือ
การศึกษาเมื่อประชาชนมีคุณภาพก็สํงผลถึงการพัฒนาประเทศให๎เจริญก๎าวหน๎า (สุรางค๑  โค๎วสกุล. 2541 : 65) 

ป๓จจุบันป๓ญหาทางด๎านความมีวินัยสังคมตั้งความคาดหวังวําครูจะต๎องมีหน๎าที่อบรมนักเรียนให๎เป็นคนดีมีวินัยในตนเองมี
การประพฤติตนตามมาตรฐานทางด๎านวินัยหรือเป็นคนมีความประพฤติที่ดีผู๎เช่ียวชาญหลายทํานมีความเห็นวําการแก๎ป๓ญหาวิธี
หนึ่งคือการปลูกฝ๓งการมีวินัยในหลักสูตรอยํางมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงจําเป็นสําหรับผู๎ที่เป็นครูควรมีความเข๎าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ
ทางด๎านวินัยของเด็กวัยตํางๆรวมทั้งองค๑ประกอบที่สําคัญเกี่ยวกับพัฒนาการทางด๎านวินัยเพื่อจะได๎ชํวยในการอบรมนักเรียน
พฤติกรรมที่เป็นป๓ญหาถ๎าเกิดขึ้นกับเด็กคนใดจะสํงผลกระทบกระเทือนไปยังการพัฒนาด๎านตํางๆของเด็กคนนั้นเชํนพัฒนาการทาง
รํางกายอารมณ๑สังคมสติป๓ญญาตลอดจนพัฒนาการด๎านวินัย พฤติกรรมที่มีป๓ญหาสํวนใหญํมักจะมีรากฐานมาจากวัยเด็กคือ
ประสบการณ๑ในวัยเด็กที่ได๎รับจะสํงผลตํอพฤติกรรมของเด็กและพฤติกรรมนั้นๆจะคงอยูํจนถึงวัยรุํนและวัยผู๎ใหญํถ๎าเด็กไมํได๎รับ
ประสบการณ๑ที่ดีเด็กก็จะมีพฤติกรรมไมํเป็นป๓ญหาแตํถ๎าเด็กได๎รับประสบการณ๑ที่มีผลทําให๎เด็กเกิดความคับข๎องทางจิตใจมีความ
กดดันทางอารมณ๑หรือประสบการณ๑ที่กํอให๎เกิดปมด๎อยก็จะเป็นผลทําให๎เด็กเกิดพฤติกรรมที่เป็นป๓ญหาได๎ดังนั้นเราจะเห็นได๎วํา
สภาวะแวดล๎อมรอบตัวเด็กจะมีผลตํอพฤติกรรมของเด็กความบกพรํองทางด๎านสภาพของรํางกายก็ทําให๎เด็กเกิดพฤติกรรมที่เป็น
ป๓ญหาได๎เชํนกัน (วิณี ชิดเชิดวงศ๑, 2537 : 200) 

โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ๑เป็นโรงเรียนที่เปิดการสอนตั้งแตํระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาจากการสังเกตสถิติการทํา
ผิดวินัยของนักเรียนพบวํา ป๓ญหาสํวนใหญํเกิดจากการที่นักเรียนขาดวินัยทางโรงเรียนจึงควรหาแนวทางในการเสริมสร๎างวินัยให๎แกํ
นักเรียนซึ่งต๎องมีการประสานงานกันระหวํางผู๎ปกครองและคณะครูโดยการกําหนดวิธีดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ โดยเฉพาะยุค
การปฏิรูปการศึกษา ดังนั้น การปลูกฝ๓งระเบียบวินัย (Basic Discipline) เป็นพื้นฐานของมนุษย๑ในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ๑ที่กลุํมได๎
กําหนดไว๎เป็นการฝึกให๎มีความอดกลั้นที่จะทําตามพอใจของตนเองเพื่อเป็นประโยชน๑ในวันข๎างหน๎าระเบียบวินัยจึงมีผลตํอ
บุคลิกลักษณะและความประพฤติของบุคคลโดยบุคคลจะเกิดความเคยชินและจะทําไปโดยไมํรู๎ตัวเชํนเคยตื่นแตํเช๎าพอถึงเวลาจะตื่นขึ้น
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ไมํวําอยากตื่นหรือไมํก็ตามหรือคนที่เคยรับประทานอาหารโดยใช๎ช๎อนกลางจะเกิดความเคยชินและหากไมํชอบช๎อนกลางจะรับประทาน
ไมํคํอยลงเป็นต๎น(คณาจารย๑ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษย๑วิทยา.2535 : 38) และได๎ให๎ความหมายของการมีสํวนรํวมหมายถึงความ
อยากรํวมความสมัครใจโดยสิ่งเหลํานั้นจะต๎องสอดคล๎องกับชีวิตและวัฒนธรรมของเขาด๎วย 

ดังนั้นผู๎วิจัย เห็นความสําคัญของป๓ญหาดังกลําว จึงมีความประสงค๑จะศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการเสริมสร๎าง
วินัยให๎แกํนักเรียนเพื่อนําไปเป็นข๎อมูลในการแก๎ป๓ญหาและพัฒนานักเรียนด๎านความมีวินัยตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการเสริมสร๎างวินัยให๎แกํนักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ๑  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการเสริมสร๎างวินัยให๎แกํนักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ๑  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จําแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

วรูม (Vroom, 1970 อ๎างถึงใน พรพิมล ภาชนะ, 2544) เช่ือวํา มนุษย๑ทุกคนมีความ โน๎มเอียงเข๎าหาความสุขและ
พยายามหลีกเลี่ยงความทุกข๑ทั้งมวลเทําที่จะทําไดแ๎ละเพราะมนุษย๑ เป็นสัตว๑โลกท่ีใช๎ป๓ญญา ใช๎ความคิด หลักการและเหตุผลในการ
ตัดสินใจวําจะกระทําพฤติกรรม อยํางหนึ่งอยํางใด เพื่อให๎บรรลุเปูาหมาย โดยสนองความต๎องการของตนเอง จึงเกิดเป็นข๎อตกลง 
เบื้องต๎น ดังน้ี 1. พฤติกรรมของมนุษย๑ถูกกําหนดขึ้นจากแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอก 2. มนุษย๑แตํละคนนั้นมีความต๎องการ
ความปรารถนา และเปูาหมายตํางกัน 3. การแสดงพฤติกรรมของมนุษย๑เกิดเนื่องจากการประเมินคุณคําของผลลัพธ๑ที่จะ เกิดขึ้น
ภายหลังการแสดงพฤติกรรมนั้น ๆ  

นอกจากนี้ วรูม (Vroom, 1970 อ๎างถึงใน พรพิมล ภาชนะ, 2544) ยังได๎กลําววํา ความ คาดหวังของบุคคล
ประกอบด๎วย องค๑ประกอบพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 1. ความคาดหวังในความพยายามตํอการกระทํา หรือการปฏิบัติการเป็นการ
ประมาณ การหรือคาดการณ๑ไว๎ลํวงหน๎าวาํ มีความเป็นไปได๎มากน๎อยเพียงใด ตํอการแสดงพฤติกรรมหรือการ ลงมือทํางานอยํางใดอยําง
หนึ่งวําจะประสบความสําเร็จหรือไมํ โดยพิจารณาระหวํางความสามารถ ของตนเองกับความพร๎อมแตํละด๎านในสถานการณ๑ตําง ๆ 2. 
ความคาดหวังในการกระทําตํอผลลัพธ๑ หรือผลการปฏิบัติงานเป็นการคาดการณ๑ หรือประมาณการไว๎ลํวงหน๎า กํอนที่จะแสดงพฤติกรรม
หรือลงมือทํางานวํา ถ๎ากระทําแล๎วจะได๎รับ ผลลัพธ๑อยํางไร 3. ความคาดหวังในคุณคําของผลลัพธ๑ หรือรางวัลเป็นการคาดการณ๑หรื
อประมาณ การในการให๎คุณคําของผลลัพธ๑ หรือรางวัลจากการกระทําช้ินนั้น ๆ ซึ่งบุคคลจะมีความคาดการณ๑ หรือประมาณการในการ
ให๎คุณคําของผลลัพธ๑แตกตํางออกไปแตํละบุคคลและหากสิ่งใดที่มีการให๎ คุณคําสูงก็จะเป็นการจูงใจให๎บุคคลเกิดการตัดสินใจเลือก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา  
ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ได๎แกํผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ๑  จํานวน 1,177 คน 

 กลุํมตัวอยํางในการศึกษา คือ ผู๎ปกครองจํานวน 169 คน ตามตารางของ Krejcie and Morgan ระดับความเช่ือมั่น 95%   
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือที่ใช๎สําหรับการศึกษาในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม แบํงออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม รวม 3 ข๎อ คือ เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามสภาพการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการเสริมสร๎างวินัยให๎แกํนักเรียน โรงเรียนเตรียมปริญญา
นุสรณ๑  สังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จํานวน 45 ข๎อ 
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การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ  
1. ศึกษาเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเสริมสร๎างวินัยนักเรียน ศึกษาวัตถุประสงค๑และกรอบแนวคิดของการ

เสริมสร๎างวินัย ศึกษาค๎นคว๎าเอกสารตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเสริมสร๎างวินัยนักเรียนนิยามปฏิบัติการ และตัวแปรที่ศึกษา 
2. สร๎างแบบสอบถามตามที่มีในเนื้อหาครอบคลุมตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษา โดยให๎ครอบคลุมเนื้อหาและสอดคล๎องกับ

วัตถุประสงค๑ของการศึกษา 
3. นําแบบสอบถามฉบับรํางเสนออาจารย๑ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบ ปรับปรุงความสมบูรณ๑ และความถูกต๎องให๎ครอบคลุม

เนื้อหาที่ต๎องการศึกษา ผู๎ศึกษาดําเนินการแก๎ไขปรับปรุงความสมบูรณ๑ของเนื้อหาแบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะของอาจารย๑ที่ปรึกษา 
และนําแบบสอบถามที่ผํานความเห็นชอบจากอาจารย๑ที่ปรึกษาเสนอตํอผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทําน  เพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยหาดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามกับวัตถุประสงค๑ (IC)  ระหวําง 0.60 - 1.00 แล๎วนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช๎กับผู๎ปกครองนักเรียนที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง จํานวน 30 คน ในโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ๑ ตําบลบางพลี
ใหญํ อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  จากนั้นนําผลที่ได๎มาวิเคราะห๑หาคําความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ได๎คําความเช่ือมั่นเทํากับ 0.90 

4. นําแบบสอบถามที่ผํานการหาคุณภาพเครื่องมือไปใช๎กับผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ๑  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 จํานวน 169 คน 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเองโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตํอไปนี้  
1. ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ วิทยาลัยนครราชสีมาเพื่อขอความอนุเคราะห๑จากผู๎ปกครองในการ

เก็บรวบรวมข๎อมูล 
2. ผู๎ศึกษานัดวันในการเก็บรวบรวมข๎อมูล และดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง 
3. นําข๎อมูลที่ได๎มาตรวจสอบความถูกต๎อง สมบูรณ๑ นํามาลงรหัสและวิเคราะห๑ข๎อมูล 
 

ผลการวิจัย 
การศึกษาเรื่องการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการเสริมสร๎างวินัยให๎แกํนักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ๑  สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล และแบํงเสนอผลการวิเคราะห๑
ข๎อมูลออกเป็น 3 สํวน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่  1  แสดงจํานวนและร๎อยละสถานภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (N=169) ร้อยละ 
เพศ 
     ชาย 
     หญิง 

 
59 
110 

 
34.90 
65.10 

รวม 169 100 
 ตารางที่ 1 พบวํา  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีเป็นเพศหญิง จํานวน 110 คน  คิดเป็น     ร๎อยละ  65.10  และเพศชาย  
จํานวน  59 คน  คิดเป็นร๎อยละ  34.90 
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ตารางที่  2  แสดงจํานวนและร๎อยละสถานภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (N=169) ร้อยละ 

อายุ 
     ไมํเกิน 20 ป ี
     21-30 ปี 
     31-40 ปี 
     40 ปีขึ้นไป 

 
15 
32 
75 
47 

 
8.90 
18.90 
44.40 
27.80 

รวม 169 100 
 ตารางที่ 2 พบวํา  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีอายุ 31 - 40 ปี  จํานวน 75 คน คิดเป็น ร๎อยละ 44.40 รองลงมา คือ 
อายุ 40 ปีข้ึนไป จํานวน  47 คน คิดเป็นร๎อยละ 27.80 อายุ 21 - 30 ปี จํานวน 31 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.90 และอายุไมํเกิน 20 
ปี  จํานวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.90 
 

ตารางที ่ 3  แสดงจํานวนและร๎อยละสถานภาพทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (N=169) ร้อยละ 

วุฒิการศึกษา 
     ประถมศึกษา 
     มัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา 
     ปริญญาตรี 
     สูงกวําปริญญาตรี 

 
63 
81 
17 
8 

 
37.30 
47.90 
10.10 
4.70 

รวม 169 100 
 ตารางที่ 3 พบวํา  ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเทํา จํานวน 81 คน คิดเป็น
ร๎อยละ  47.90  รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษาจํานวน  63  คน  คิดเป็นร๎อยละ  37.30ระดับ ปริญญาตรี  จํานวน 17 คน  คิดเป็น
ร๎อยละ  10.10  และระดับสูงกวําปริญญาตรี  จํานวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ  4.70 

 
ส่วนที่ 2  ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการเสริมสร้างวินัยให้แก่นักเรียนโรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์  สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
ตารางที่  4  คําเฉลี่ยและคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยกับนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามความ

คิดเห็นของผู๎ปกครอง โดยภาพรวม 
ด้าน การด าเนินการทางวินัยกับนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 
X  S.D. แปลผล อันดับ 

1 การสํงเสริมวินัยของนักเรียน 4.26 0.58 มาก 2 
2 การปูองกันการทําผิดวินัยของนักเรียน 4.27 0.56 มาก 1 
3 แก๎ไขวินัยนักเรียน 4.12 0.64 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 4.25 0.45 มาก  
 ตารางที่ 4 พบวํา ผู๎ปกครองเห็นวํา การดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา โดยภาพรวม อยูํใน
ระดับมาก ( X = 4.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ผู๎ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยกับนักเรียนตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษาอยูํในระดับมากเชํนกันโดยด๎านที่มีความคิดเห็นสูงที่สุด คือ การปูองกันการทําผิดวินัยของนักเรียน ( X =4.27, 
S.D.= 0.56)  สํวนด๎านที่ผู๎ปกครองมีความคิดเห็นต่ําที่สุด คือ แก๎ไขวินัยนักเรียน ( X = 4.12, S.D.= 0.64) 
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ตารางที่ 5 คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยกับนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ผู๎ปกครอง การแก๎ไขวินัยของนักเรียนในเรื่องการลงโทษ 

ข้อ การแก้ไขวินัยของนักเรียนในเร่ืองการลงโทษ X  S.D. แปลผล อันดับ 
1. เมื่อนักเรียนทําผิดวินัยโรงเรียนร๎ายแรงควรลงโทษนักเรียนตามระเบียบของโรงเรียนทันที 4.12 0.85 มาก 3 
2. ระเบียบการลงโทษนักเรียนควรให๎สอดคล๎องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของแตํละท๎องถิ่น 4.07 0.91 มาก 4 
3. ระเบียบการลงโทษนักเรียนควรให๎โรงเรียนกําหนดให๎สอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริง

ของโรงเรียน 
4.19 0.82 มาก 1 

4. ระเบียบการลงโทษนักเรียนควรให๎นักเรียนและผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการกําหนดด๎วย 4.17 0.86 มาก 2 
รวมเฉลี่ย 4.14 0.66 มาก  

 ตารางที่ 5 พบวํา ผู๎ปกครองเห็นวํา การดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา การแก๎ไขวินัยของ
นักเรียนในเรื่อง การลงโทษ ในภาพรวมอยูํในระดับมาก  ( X = 4.14, S.D. = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านที่มีคําเฉลี่ย
สูงสุด คือ ระเบียบการลงโทษนักเรียนควรให๎โรงเรียนกําหนดให๎สอดคล๎องกับสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน ( X = 4.19,  S.D. = 
0.82)  รองลงมา คือ ระเบียบการลงโทษนักเรียนควรให๎นักเรียนและผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการกําหนดด๎วย ( X = 4.17, S.D. = 0.86) 
และต่ําสุดคือ ระเบียบการลงโทษนักเรียนควรให๎สอดคล๎องกับขนบธรรมเนียมประเพณีของแตํละท๎องถิ่น ( X = 4.07, S.D. = 0.91)   
 
ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จําแนกตามเพศ 

ด้าน 
การด าเนินการทางวินัยตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. X  

(S.D.) 
แปลผล X  

(S.D.) 
แปลผล 

1. การสํงเสริมวินัยของนักเรียน       
 การมีความรับผิดชอบ 4.31 

(0.48) 
มาก 4.39 

(0.52) 
มาก -0.990 0.324 

 ความขยัน ประหยัด และอดออม 4.18 
(0.64) 

มาก 4.33 
(0.59) 

มาก -1.563 0.120 

 ความเช่ือมั่นในตนเอง 4.26 
(0.63) 

มาก 4.32 
(0.44) 

มาก -0.697 0.487 

 ความซื่อสัตย๑ 4.21 
(0.63) 

มาก 4.32 
(0.54) 

มาก -1.219 0.224 

 การพึ่งตนเอง 4.06 
(0.71) 

มาก 4.13 
(0.62) 

มาก -0.647 0.518 

2. การปูองกันการทําผิดวินัยของนักเรียน       
 การแตํงกาย 4.19 

(0.66) 
มาก 4.33 

(0.46) 
มาก -1.698 0.091 

 ความประพฤติ 4.31 
(0.52) 

มาก 4.28 
(0.52) 

มาก 0.329 0.743 

 เจตคติตํอพฤติกรรมการมีวินัยของนักเรียน 4.29 
(0.60) 

มาก 4.26 
(0.49) 

มาก 0.366 0.715 
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ด้าน 
การด าเนินการทางวินัยตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. X  

(S.D.) 
แปลผล X  

(S.D.) 
แปลผล 

 แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ ์ 4.30 
(0.67) 

มาก 4.22 
(0.65) 

มาก 0.756 0.451 

3. แก๎ไขวินัยนักเรียน       
 การทํากิจกรรม 4.08 

(0.63) 
มาก 4.12 

(0.62) 
มาก 

 
-0.396 0.693 

 การลงโทษ 4.07 
(0.82) 

มาก 4.17 
(0.56) 

มาก 
 

-0.923 0.358 

 รวมเฉลี่ย 4.21 
(0.51) 

มาก 4.27 
(0.42) 

มาก -0.761 0.448 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  
 ตารางที่ 6 พบวํา ผลการเปรียบเทียบการดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จําแนกตามเพศ  
ผู๎ปกครองมีความคิดเห็นตํอการดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน  ไมํแตกตํางกัน  
 
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน ตามความคิดเห็นของผู๎ปกครองในการเสริมสร๎างวินัยให๎แกํนักเรียน

โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ๑  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
การด าเนินการทางวินัยตามแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษา 
แหล่งข้อมูล df  SS  MS F  Sig. 

การมีความรับผิดชอบ ความแตกตํางระหวํางกลุํม 3 0.273 0.91 0.354 0.786 
ความแตกตํางภายในกลุํม 165 42.437 0.257   

รวม 168 42.710    
ความขยัน ความแตกตํางระหวํางกลุํม 3 0.658 0.219 0.581 0.628 

ความแตกตํางภายในกลุํม 165 62.338 0.378   
รวม 168 62.996    

ความเช่ือมั่นในตนเอง ความแตกตํางระหวํางกลุํม 3 0.664 0.221 0.587 0.624 
ความแตกตํางภายในกลุํม 165 62.174 0.377   

รวม 168 62.838    
ความซื่อสัตย๑ ความแตกตํางระหวํางกลุํมความ

แตกตํางภายในกลุํม 
3 

165 
0.473 

54.972 
0.158 
0.333 

0.473 0.701 

รวม 168 55.399    
การพึ่งตนเอง ความแตกตํางระหวํางกลุํม 3 1.657 0.552 1.309 0.273 

ความแตกตํางภายในกลุํม 165 69.658 0.422   
รวม 168 71.316    

การแตํงกาย ความแตกตํางระหวํางกลุํม 3 0.515 0.172 0.580 0.629 
ความแตกตํางภายในกลุํม 165 48.806 0.296   
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การด าเนินการทางวินัยตามแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

แหล่งข้อมูล df  SS  MS F  Sig. 

รวม 168 49.321    
ความประพฤติ ความแตกตํางระหวํางกลุํม 3 0.417 0.139 0.511 0.675 

ความแตกตํางภายในกลุํม 165 44.942 0.272   
รวม 168 45.359    

เจตคติตํอพฤติกรรม 
การมีวินัยของนักเรียน 

ความแตกตํางระหวํางกลุํม 3 0.721 0.240 0.870 0.458 
ความแตกตํางภายในกลุํม 165 45.617 0.276   

รวม 168 46.338    
แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ความแตกตํางระหวํางกลุํม 3 1.750 0.583 1.683 0.713 

ความแตกตํางภายในกลุํม 165 57.165 0.346   
รวม 168 58.915    

การทํากิจกรรม ความแตกตํางระหวํางกลุํม 3 2.486 0.829 1.583 0.195 
ความแตกตํางภายในกลุํม 165 86.389 0.524   

รวม 168 88.875    
การลงโทษ ความแตกตํางระหวํางกลุํม 3 2.200 0.733 2.168 0.94 

ความแตกตํางภายในกลุํม 165 55.815 0.338   
รวม 168 58.015    

รวม 
ความแตกตํางระหวํางกลุํม 3 1.835 0.612 3.108 0.28 
ความแตกตํางภายในกลุํม 165 32.474 0.197   

รวม 168 34.310    
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบการดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จําแนกตามอายุ  
ผู๎ปกครองมีความคิดเห็นตํอการดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน  ไมํแตกตํางกัน  
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ได๎ข๎อค๎นพบโดยสรุป ดังนี้ 
1. ผู๎ปกครองเห็นวํา การดําเนินการทางวินัยกับนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยภาพรวมในแตํละเรื่องอยูํใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําการสํงเสริมวินัยของนักเรียน  ในเรื่อง ความรับผิดชอบ ความขยัน ประหยัดและอดออม
ความเช่ือมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย๑ การพึ่งตนเอง การปูองกันการทําผิดวินัยของนักเรียนในเรื่องการแตํงกาย ความประพฤติ เจตคติ
ตํอพฤติกรรมการมีวินัยของนักเรียน แรงจงใจใฝุสัมฤทธิ์การแก๎ไขวินัยของนักเรียนในเรื่อง การทํากิจกรรม และการลงโทษอยูํในระดับ
มากเชํนกัน 

2. ผู๎ปกครองทั้งชายและหญิงเห็นวํา การดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ไมํแตกตํางกัน 
3. ผลการเปรียบเทียบการดําเนินการทางวินัยกับนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู๎ปกครอง

โดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านในแตํละเรื่อง การสํงเสริมวินัยของนักเรียนในเรื่อง ความรับผิดชอบ ความขยัน 
ประหยัดและอดออม ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย๑ การพึ่งตนเอง การปูองกันการทําผิดวินัยของนักเรียนในเรื่องการแตํงกาย 
ความประพฤติ เจตคติตํอพฤติกรรมการมีวินัยของนักเรียน แรงจงใจใฝุสัมฤทธิ์การแก๎ไขวินัยของนักเรียนในเรื่อง การทํากิจกรรม และ
การลงโทษ ไมํแตกตํางกัน 
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่นําสนใจและนํามาอภิปราย เพื่อให๎เกิดความชัดเจน คือ 
1. ผลการศึกษา พบวํา ผู๎ปกครองเห็นวํา การดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ท้ังโดย

ภาพรวมและรายด๎านในแตํละเรื่อง อยูํในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา การสํงเสริมวินัยของนักเรียนในเรื่อง ความ
รับผิดชอบ ความขยัน ประหยัดและอดออม   ความเช่ือมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย๑ การพึ่งตนเอง การปูองกันการทําผิดวินัยของ
นักเรียนในเรื่อง การแตํงกาย ความประพฤติ เจตคติตํอพฤติกรรมการมีวินัยของนักเรียน แรงจงใจใฝุสัมฤทธิ์  การแก๎ไขวินัยของ
นักเรียนในเรื่อง การทํากิจกรรม และการลงโทษ อยูํในระดับมากผู๎ปกครองที่มีเพศตํางกันเห็นวําการดําเนินการทางวินัยกับนักเรียนไมํ
ตํางกัน เพราะผู๎ปกครองมีความสนใจและใกล๎ชิดกับนักเรียน  ให๎ความสําคัญและติดตามการเปลี่ยนแปลงระเบียบวินัยและเข๎ารํวม
ประชุมกับโรงเรียนที่จัดเสมอ จึงได๎รับทราบการดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน 

2. การดําเนินการทางวินัยกับนักเรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามความคิดเห็นของผู๎ปกครอง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด๎านอภิปรายได๎ดังนี ้
  2.1  ผลการศึกษาด๎านการสํงเสริมวินัยของนักเรียน พบวํา ผู๎ปกครองเห็นวําการดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน ตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด๎านการสํงเสริมวินัยของนักเรียนในเรื่อง ความรับผิดชอบ ความขยัน ประหยัด และอดออมความเช่ือมั่น
ในตนเองความซื่อสัตย๑ และการพึ่งตนเอง โดยภาพรวม อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําอยูํในระดับมากเชํนกัน ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ นาวา  กุตัน. (2547) ที่วํา การเสริมสร๎างวินัยนักเรียนด๎านความรับผิดชอบ ควรมีการวางแผนปลูกฝ๓งความ
รับผิดชอบให๎นักเรียนได๎มีสํวนรํวมในกิจกรรมของโรงเรียนและให๎การยกยํองชมเชย และผลการวิจัยของ กนก  จันทร๑ขจร. (2526)  ที่วํา 
ความขยันหมั่นเพียร มีแนวปฏิบัติตามคํานิยมพื้นฐาน คือ (1) ศึกษาหาความรู๎อยูํเสมอ (2) ใช๎เวลาวํางให๎เกิดประโยชน๑ (3) ขวนขวาย
ประกอบอาชีพที่สุจริต โดยไมํเลือกงาน (4) ปฏิบัติงานให๎เรียบร๎อยไมํคั่งค๎าง นอกจากมีการประหยัดแล๎ว โรงเรียนจะต๎องจัดกิจกรรม
สํงเสริมให๎นักเรียนรู๎จักประหยัด รู๎จักออมทรัพย๑ รู๎จักดํารงตนดํารงชีวิตให๎เหมาะสมกับฐานะของตนเอง นอกจากนี้ยังสอดคล๎องกับ
ผลการวิจัยของ กัลยา  สุวรรณยอด. (2537) ที่วํา การเสริมสร๎างความเชื่อมั่นในตนเองจะต๎องปลุกฝ๓งในลักษณะการตัดสินใจในสิ่งที่
ตนเองเห็นวําถูก กล๎าแสดงออก โรงเรียนจะต๎องปลูกฝ๓งให๎นักเรียนกล๎าแสดงออกในลักษณะการตัดสินใจที่ตนเองเห็นวําถูก กล๎าคิด 
กล๎าพูด การกระทําด๎วยความมั่นใจ และผลการวิจัยของ ระพีพรรณ  เอกสุภาพันธ๑. (2533) ท่ีวํา นักเรียนชายและนักเรียนหญิงมี
พฤติกรรมคุณธรรมด๎านความซื่อสัตย๑ไมํแตกตํางกัน ผู๎ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมนักเรียนอยูํในระดับสูง นักเรียนชายและ
นักเรียนหญิงมีพฤติกรรมในการพึ่งตนเองไมํแตกตํางกันท้ังนี้เพราะวํา ผู๎ปกครองเล็งเห็นและให๎ความสําคัญตํอการสํงเสริมวินัยของ
นักเรียน ด๎วยเหตุที่วํา หากนักเรียนได๎รับการปลูกฝ๓งให๎เป็นบุคคลที่มีวินัย จะสํงผลให๎นักเรียนเป็นคนที่มีวินัยในตนเอง ตํอชุมชน ตํอ
สังคม และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบไป 
  2.2 ผลการศึกษาด๎านการปูองกันการทําผิดวินัยของนักเรียน พบวํา ผู๎ปกครองเห็นวํา การดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน 
ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ด๎านการปูองกันการทําผิดวินัยของนักเรียนในเรื่อง การแตํงกาย การทําผิดวินัย เจตคติตํอพฤติกรรม
การมีวินัยของนักเรียน และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา อยูํในระดับมากเชํนกัน ซึ่ง
สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ เติมศักดิ์  เจริญบุญ. (2536) ที่วํา การเสริมสร๎างวินัย   การแตํงกาย คือ การยกยํองชมเชย และผลการวิจัย
ของ นุชศรา  ถิตย๑ประเสริฐ. (2546) ที่วํา ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑กับการมีวินัยในตนเอง แรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ลักษณะมุํงอนาคต การอบรม
เลี้ยงดูเป็นป๓จจัยสัมพันธ๑กับความมีวินัยในตนเองให๎กับเด็กในทางที่ถูกต๎องทั้งนี้เพราะวํา ผู๎ปกครองเห็นวําการปูองกันการทําผิดวินัยมี
ความสําคัญ เพราะเป็นการปูองกันป๓ญหาที่จะเกิดขึ้นจากการทําผิดวินัยของนักเรียน จึงให๎ความสําคัญและสนใจเป็นพิเศษ 
  2.3 ผลการศึกษาด๎านการแก๎ไขวินัยของนักเรียน พบวํา ผู๎ปกครองเห็นวําการดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน ตามแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษา ด๎านการแก๎ไขวินัยของนักเรียนในเรื่อง การทํากิจกรรม และการลงโทษ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข๎อพบวํา อยูํในระดับมากเชํนกัน ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ สายเดือน  ตันตกานต๑. (2525) ที่วํา ระเบียบและวิธีการลงโทษ
นักเรียน ครูและนักเรียนเห็นวํามีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้เพราะวํา การดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน ตามแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาตามการรับรู๎ของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ๎านเขากอบ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2 
ผู๎บริหาร ครู ผู๎ปกครอง และนักเรียนเป็นผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องในการเสริมสร๎างวินัยของนักเรียน ทั้งในด๎านการสํงเสริมวินัยของนักเรียน คือ 
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การมีความรับผิดชอบ ความขยัน ประหยัดและอดออม ความเช่ือมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย๑และการพึ่งตนเอง ด๎านการปูองกันการกระทํา
ความผิดวินัยของนักเรียน คือ การแตํงกาย ความประพฤติ เจตคติตํอพฤติกรรมการมีวินัยของนักเรียน และแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ ด๎านการ
แก๎ไขวินัยของนักเรียน คือ การทํากิจกรม และการลงโทษ ผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องดังกลําวจะต๎องรํวมมือกันอยํางจริงจัง จะต๎องสนับสนุนทั้ง
งบประมาณและบุคลากร (วิลาวรรณ  เพชรอาวุธ. 2528) ผู๎ปกครองจะต๎องอบรมเลี้ยงดูการสร๎างวินัยในตนเองให๎เด็กในทางที่ถูกต๎อง 
(นุชศรา  ถิตย๑ประเสริฐ. 2546) ทั้งนี้เพราะวําผู๎ปกครองให๎ความสําคัญตํอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน เพื่อให๎นักเรียนเป็นคนดี 
มีวินัยตํอตนเอง และเป็นพลเมืองทีด่ีของชาติสืบไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 1.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษาที่มุํงเน๎นการเสริมสร๎างวินัยให๎แกํนักเรียน โดยสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมระหวําง
โรงเรียนกับผู๎ปกครอง ในการเสริมสร๎างวินัยให๎แกํนักเรียน เพื่อปลูกฝ๓งให๎นักเรียนมีวินัยในตนเอง และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ความสุข 
 2.  ครูผู๎สอน ควรมีการสอดแทรกเรื่องวินัยให๎แกํนักเรียนอยําง สม่ําเสมอและตํอเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอการดําเนินการทางวินัยกับนกัเรียน 
ควรมีการศึกษาการดําเนินการทางวินัยกับนักเรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู๎ปกครอง
ให๎กว๎างขวางครอบคลุมทุกเขตพื้นที ่
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และอายุ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได๎แกํ ผู๎ปกครองของนักเรียนความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม จํานวน 217 คน ได๎มาโดยกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางของเครจซี่และมอร๑แกน แล๎วสุํมแบบแบํงช้ัน โดยใช๎ 
ระดับชั้นเรียนเป็นช้ัน และสุํมอยํางงําย  เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร๑ท มี
คําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.80-1.00 และมีคําความเช่ือมั่นเทํากับ .96 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ การแจกแจง
ความถี่ ร๎อยละ หาคําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคําที และการวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว และทํา
การทดสอบเป็นรายคูํด๎วยวิธีการของเซฟเฟุ ผลการวิจัยพบวํา   

1. ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 
ดังนี้ ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  ด๎านการบริการนักเรียน ด๎านสื่อการเรียนการสอน ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อม และด๎านครูผู๎สอน 

2. ผลการการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอายุ พบวํา  

 2.1 ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีเพศตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน  

 2.2 ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านความสัมพันธ๑ระหวําง
โรงเรียนกับชุมชนแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านอ่ืนๆ ไมํแตกตํางกัน 

 2.3 ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีอายุตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการบริการนักเรียน ด๎านสื่อการเรียนการ
สอน และด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนแตกตํางกันอยํางมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านอื่นๆ ไมํแตกตํางกัน 
  
ค าส าคัญ  ความพึงพอใจของผู๎ปกครอง   การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
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Abstract  
 The objectives of this research were to 1) study parent‖s satisfaction towards Early Childhood 
management in Thetsaban Mueang Nakhon Phanom kindergarten school, Nakhon Phanom province and 
compare parent‖s satisfaction towards Early Childhood management in Thetsaban Mueang Nakhon Phanom 
kindergarten School , Nakhon Phanom province as classified by gender, education level and age. The 217 
samples were parents who satisfied towards Early Childhood management in Thetsaban Mueang Nakhon 
Phanom kindergarten school, Nakhon Phanom province. The size of the samples was determined by Krejcie & 
Morgan. The samples were 384 people in Lamtasao Municipality selected by simple random sampling and 
selected by stratified random sampling and simple random sampling. The tool used for data collection was 5 
rating scales questionnaire. The IOC of the questionnaire was between .80 – 1.00 and the reliability was .96. 
Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, One-Way 
ANOVA and Multiple Comparison Procedure by Scheffe' Method. The research results revealed that: 

1) Parent‖s satisfaction towards Early Childhood management in Thetsaban  
Mueang Nakhon Phanom kindergarten school, Nakhon Phanom province as a whole were at much level. 
When considered each aspect found that all aspects were at much level from the highest to lowest that the 
relationship between school with community aspect, students service aspect, instructional media aspect, 
instructional activity management aspect , environment adjustment aspect and teachers aspect. 

2) The comparison results of parent‖s satisfaction towards Early Childhood  
management in Thetsaban Mueang Nakhon Phanom kindergarten school, Nakhon Phanom province as 
classified by gender, education level and age found that; 
  2.1 The different gender of parents had satisfied towards Early Childhood management in 
Thetsaban Mueang Nakhon Phanom kindergarten school, Nakhon Phanom province as a whole and each 
aspect were no different. 
  2.2 The different education level of parents had satisfied towards Early Childhood 
management in Thetsaban Mueang Nakhon Phanom kindergarten school, Nakhon Phanom province as a 
whole were no different. When considered each aspect found that the relationship between school and 
community aspect was significantly different at the .05 level. Unless the other aspect was no different. 
  2.3 The different age of parents had satisfied towards Early Childhood management in 
Thetsaban Mueang Nakhon Phanom kindergarten school, Nakhon Phanom province as a whole were no 
different. When considered each aspect found that the students service aspect, instructional media aspect 
and the relationship between school with community aspect were significantly different at the .05 level. 
Unless the other aspects were no different 
   
Keywords: parent‖s satisfaction, early childhood management 
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บทน า 
ในการจัดการศึกษาทุกระดับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 บัญญัติวําการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อ

พัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกายและจิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารง
ชีวิตสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุขและมาตราที่ 22 กําหนดแนวการจัดการศึกษาไว๎วําการจัดการศึกษาต๎องยึดหลัก
ผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรยีนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และถือวําผู๎เรียนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และสื่อวําผู๎เรียน
มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพประกอบกับ
มาตรา 24 กําหนดกระบวนการจัดการเรียนรู๎ให๎สถานศึกษาและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องดําเนินงานดังนี้  (1)จัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให๎สอดคล๎องกับความสนใจและความถนัดของผู๎เรียน โดยคํานึงถึงความถนัดของผู๎เรียน โดยคํานึงถึงความแตกตํางระหวําง
บุคคล (2) ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ๑และการประยุกต๑ความรู๎มาใช๎เพื่อปูองกันการแก๎ไขป๓ญหา  
(3) จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรูจ๎ากประสบการณ๑จริง ฝึกการปฏิบัติให๎ทําได๎ คิดเป็น ทําเป็น รักการและเกิดการใฝุรู๎อยํางตํอเนื่อง 
(4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู๎ด๎านตํางๆอยํางได๎สัดสํวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝ๓งคุณธรรม คํานิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค๑ไว๎ในทุกวิชา(5) สํงเสริมสนับสนุนให๎ผู๎สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล๎อมสื่อการเรียน และอํานวย
ความสะดวกเพื่อให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎และมีความรอบรู๎รวมทั้งสามารถใช๎การวิจัยเป็นสํวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู๎ ทั้งผู๎สอนและ
ผู๎เรียนอาจเรียนรู๎ไปพร๎อมกัน จากสื่อการสอนและแหลํงเรียนรู๎วิทยาการประเภทตํางๆและ (6) จัดการเรียนรู๎ให๎เกิดได๎ทุกเวลาทุก
สถานที่ มีการประสานความรํวมมือกับบิดามารดา ผู๎ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝุาย เพื่อรํวมกันพัฒนาผู๎เรียนตามศักยภาพ
(กระทรวงศึกษาธิการ,2545:5-12)ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 2546:14) ได๎กําหนดแนวทางของ
หลักการศึกษาปฐมวัยไว๎ใน 4 ด๎าน ประกอบด๎วย ด๎านการจัดการเรียนการสอน ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อม ด๎านการประเมินพัฒนาการ
และการเรียนรู๎ของเด็กและและด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับผู๎ปกครองและชุมชน ทางโรงเรียนหรือสถานศึกษาดําเนินการ  

ตามแนวคิดดังกลําวข๎างต๎นก็จะทําให๎ผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการจัดกรศึกษาปฐมวัยและสอดคล๎องกับโรส ไชยคุณ
นา (2546:4) ซึ่งได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลธรรมกร สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนผลปรากฏวําผู๎ปกครองนักเรียนสํวนใหญํมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
อนุบาลธรรมกรอยูํในระดับมากกวําทุกด๎านดังนั้นผู๎วิจัยในฐานะเป็นครูปฐมวัยได๎พบเห็นป๓ญหาดังกลําวจะเห็นได๎วํา การศึกษา
ระดับปฐมวัยอยูํในระดับดี แตํก็พบวํา ยังมีป๓ญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระดบัปฐมวัยหลายดา๎น เชํนการจัดการเรียนการ
สอนมีอุปกรณ๑การสอนไมํเพียงพอ จึงจัดให๎ครูที่มีวุฒิการศึกษาอื่นมาสอน ด๎านอาคารสถานที่ไมํมีสนามเด็กเลํนเพียงพอและด๎าน
การบริการนักเรียนจึงทําให๎ผู๎ปกครองให๎ความรํวมมือในการเข๎ารํวมมือในการเข๎ารํวมประชุมผู๎ปกครองคํอนข๎างน๎อย การแจ๎ง
ขําวสารให๎ผู๎ปกครองทราบคํอนข๎างกระช้ันชิด จากความเป็นมาดังกลําวผู๎วิจัยในฐานะที่เป็นครูผู๎สอนระดับปฐมวัย ตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดการปฐมวัย จึงมีความสนใจศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งข๎อมูลจากการวิจัยครั้งนี้ผู๎บริหารสถานศึกษาสามารถนําไปประกอบการพัฒนา
ปรับปรุงแก๎ไขความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
ให๎มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นที่พึงพอใจของผู๎ปกครองมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม ใน 6 ด๎าน คือ ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด๎านครูผู๎สอน ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อม ด๎านการบริหาร
นักเรียน ด๎านสื่อการเรียนการสอน และด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม โดยจําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอายุ 
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แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ผู๎วิจัยได๎อาศัยแนวคิดของ โรส ไชยคุณนา (2556:4)  ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครอง
ตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของ ใน 6 ด๎านประกอบด๎วย ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด๎านครูผู๎สอน  ด๎านการจัด
สภาพแวดล๎อม ด๎านการบริการนักเรียน ด๎านสื่อการเรียนการสอนและด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนซึ่งนํามากําหนด
ตัวแปรตามในการวิจัยครั้งนี้ท้ัง 6 ด๎าน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ ผู๎ปกครองนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 
2562 จํานวน 500 คน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ  ผู๎ปกครองของนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม ปีการศึกษา 2562 จํานวน 217 คน ได๎มาโดยกําหนดขนาดของกลุํมตัวอยําง จากตารางกําหนดขนาดกลุํมตัวอยําง
ของเคร็จซี่และมอร๑แกน(Krejcie and Morgan,1970:608-610) แล๎วสุํมแบบแบํงช้ัน (Stratified Ramdom Sampling) โดยใช๎ 
ระดับช้ันเรียนเป็นช้ัน (Strata) และสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่
ผู๎วิจัยได๎สร๎างขึ้นเพื่อใช๎ในการสอบถามความพึงพอใจของการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scales) ตามวิธีของลิเคิร๑ท (Likert) มี  5 ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  
น๎อย  น๎อยท่ีสุด  วิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ปกครองผู๎ตอบแบบสอบถามได๎แกํเพศ ระดับการศึกษาและอายุ โดยการ
แจกแจงความถี่ (Frequency) การหาคําร๎อยละ (Percentage) แล๎วนําเสนอในรูปตารางและแปลผลด๎วยการบรรยาย วิเคราะห๑
ข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
โดยหาคําเฉลี่ย (mean: X ) และหาสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และวิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อเปรียบเทียบ ความ
พึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการการศึกษาปฐมวัยของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม จําแนกตาม  เพศ  
และ ระดับการศึกษา โดยใช๎การทดสอบคําที (t-test for Independent Samples)  และจําแนกตามอายุ  โดยใช๎การวิเคราะห๑ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of  Variance : ANOVA) และการทดสอบเป็นรายคูํด๎วยวิธีของเชฟเฟุ (Sheffé) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม  ใน 6 ด๎านประกอบด๎วย ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด๎านครูผู๎สอน ด๎านการจัด
สภาพแวดล๎อม ด๎านการบริการนักเรียน ด๎านสื่อการเรียนการสอนและด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุม 
ตารางที่ 1 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัด การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน

อนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวม และรายด๎าน 
(n = 217) 

ด าเนินงานระบบช่วยเหลือนกัเรียนฯ  ̅ S.D. ระดับ ล าดับที ่
1.ด๎านการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน 3.81 .61 มาก 4 
2.ด๎านครูผูส๎อน 3.51 .97 มาก 6 
3.ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อม 3.55 .92 มาก 5 
4.ด๎านการบริการนักเรียน 4.00 .58 มาก 2 
5.ด๎านสื่อการเรียนการสอน 3.95 .54 มาก 3 
6.ด๎านความสมัพันธ๑ระหวาํงโรงเรยีนกับชุมชน 4.06 .54 มาก 1 

รวม 3.81 .52 มาก  
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 จากตารางที่ 1 พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม  โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ( ̅= 3.81; S.D. = .52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมาก
ทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ( ̅= 4.06; S.D. = .54) ด๎าน
การบริการนักเรียน ( ̅= 4.00; S.D. = .58) ด๎านสื่อการเรียนการสอน ( ̅= 3.95; S.D. = .54) ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ( ̅=3.81; S.D.= .61) ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อม ( ̅= 3.55; S.D. = .92) และด๎านครูผู๎สอน ( ̅= 3.51; S.D. = .97) 
ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 กาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม ปรากฏผลดังนี้ 

1. ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 
ดังนี้ ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  ด๎านการบริการนักเรียน ด๎านสื่อการเรียนการสอน  ด๎านการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อม และด๎านครูผู๎สอน เมื่อพิจารณาในรายละเอียดปรากฏผลดังนี้ 

 1.1 ด๎านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ 
โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมุํงพัฒนาด๎านรํางกาย  อารมณ๑จิตใจ  
สังคม  และสติป๓ญญาของนักเรียน ครูปลูกฝ๓งให๎นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมควบคูํไปกับการเรียนการสอน  และครูจัดการเรียน
การสอนที่เน๎นเด็กเป็นสําคัญ สํวนลําดับสุดท๎าย ได๎แกํ ครูใช๎สื่อท่ีสํงเสริมพัฒนาการของนักเรียนอยํางเหมาะสมและหลากหลาย  

 1.2 ด๎านครูผู๎สอน โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สํวนใหญํอยูํในระดับมาก  โดย
เรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ การแตํงกายสะอาดเรียบร๎อย เหมาะสมกับกาลเทศะ ครูให๎ความชํวยเหลือ
และแก๎ป๓ญหาเด็กอยํางจริงจัง ครูให๎ความรักความเมตตากับศิษย๑อยํางเทําเทียมกัน และจํานวนครูเพียงพอกับจํานวนนักเรียน สํวน
ลําดับสุดท๎าย ได๎แกํ ครูมีบุคลิกภาพท่ีดี 

 1.3 ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อม โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สํวนใหญํอยูํในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ดังนี้ จัดสภาพห๎องเรียนเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน โรงเรียนตั้งอยูํ
ในพื้นที่ที่เหมาะสม และห๎องเรียนมีขนาดใหญํเพียงพอกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม สํวนลําดับสุดท๎าย ได๎แกํ จัด
สภาพแวดล๎อมท่ีสํงเสริม ปลูกฝ๓งให๎นักเรียนรักธรรมชาติ 

 1.4 ด๎านการบริการนักเรียน  โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดย
เรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ดังนี้  จัดประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ปกครองและนักเรียนได๎รับขําวสารอยํางสม่ําเสมอ  
จัดให๎มีการประกันอุบัติเหตุกับนักเรียน และโรงอาหารสะอาดถูกหลักอนามัย  ภาชนะใสํอาหารสะอาด  สํวนลําดับสุดท๎าย ได๎แกํ 
จัดบริการน้ําดื่มสะอาดให๎กับนักเรียน  

 1.5 ด๎านสื่อการเรียนการสอน โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา อยูํในระดับมากทุกข๎อ โดย
เรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ดังนี้  สื่อชนิดหนึ่ง ๆ สามารถใช๎ประโยชน๑ได๎หลายอยํางเชํน การจํา สี ขนาด 
และการนับจํานวน ฯลฯ  การใช๎สื่อการเรียนการสอนต๎องให๎ครูได๎ผํานการฝึกอบรมมากํอน  และสื่อที่ใช๎เกี่ยวกับการเรียนการสอน
เป็นสื่อท่ีมีความปลอดภัยและชํวยเร๎าความสนใจให๎นักเรียนอยากรู๎อยากเห็น สํวนลําดับสุดท๎าย ได๎แกํ ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาและนํามาใช๎ประกอบการเรียนการสอน 

 1.6 ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สํวนใหญํ
อยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก ดังนี้  จัดให๎ผู๎ปกครองและครูพบปะเพื่อปรึกษาหารือเป็น
ประจํา จัดให๎มีการปฐมนิเทศกํอนเปิดภาคเรียนที่เหมาะสม และโรงเรียนให๎ชุมชนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร และการ
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จัดการเรียนสอนการให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน สํวนลําดับสุดท๎าย ได๎แกํ การสํงขําวสารข๎อมูล
ประชาสัมพันธ๑ของโรงเรียนถึงมือผู๎ปกครอง 

2. ผลการการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอายุ ปรากฏผลวิเคราะห๑ตามสมมติฐานได๎ ดังนี้ 

 2.1 ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีเพศตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน  
  2.2 ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านความสัมพันธ๑ระหวําง
โรงเรียนกับชุมชนแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านอ่ืนๆ ไมํแตกตํางกัน 
  2.3 ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีอายุตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการบริการนักเรียน ด๎านสื่อการเรียนการ
สอน และด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนแตกตํางกันอยํางมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านอื่นๆ ไมํแตกตํางกัน 
 
อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม ผู๎วิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ที่จัดการศึกษาเฉพาะ
สําหรับเด็กเล็ก ที่มีจุดเดํนในด๎านการดูแล ควบคูํด๎านวิชาการเนื่องจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มี
โรงเรียนทั้งของภาครัฐและเอกชนอยูํเป็นจํานวนมาก การแขํงขันด๎านการศึกษาจึงมีสูง นโยบายของโรงเรียนจึงต๎องเน๎นทั้งเรื่องการ
ดูแลควบคูํวิชาการ เพื่อให๎นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถสอบเข๎าศึกษาตํอในระดับประถมศึกษาได๎ อีกทั้งโรงเรียนมี
สภาพแวดล๎อมและบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ มีสนามหญ๎ากว๎างขวาง แวดล๎อมด๎วยความรํมรื่นของต๎นไม๎คุณครูและบุคลากร
ทุกคนได๎รับการอบรมเรื่องมารยาท พูดจาไพเราะ มีหน๎าตายิ้มแย๎มแจํมใสนอกจากนี้ผู๎ปกครองมีความคิดเห็นวําการจัดการศึ กษา
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม  มีการปฏิบัติงานตามหน๎าที่และมีความรับผิดชอบตํอการบริหาร
จัดการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม สอดคล๎องกับแนวคิดของ โรส  ไชยคุนา (2556:) ได๎ทําการศึกษา
ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลธรรมาภรณ๑ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริม
การศึกษาเอกชน  พบวํา  โดยภาพรวมอยูํในระดับมากทุกด๎าน  โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยดงันี้ คือ ด๎านครูผู๎สอน  ด๎านการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน  ด๎านการบริการนักเรียน  ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อม  และด๎านสื่อ
การเรียนการสอน ผู๎วิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี 
  1.1 ด๎านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม มีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมุํงพัฒนาด๎านรํางกาย  อารมณ๑จิตใจ  สังคม  และสติป๓ญญาของ
นักเรียน และครูปลูกฝ๓งให๎นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมควบคูํไปกับการเรียนการสอน สอดคล๎องกับ อัจฉรา ทองเพ็ง (2555) ได๎
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในเขต ตําบลหนองตาคง อําเภอโปุงน้ําร๎อน 
จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในตําบลหนองตาคง อําเภอ
โปุงน้ําร๎อน จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูํในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทั้ง 3 ด๎าน โดยเรียงลําดับ
จากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ด๎านการจัดการเรียนการสอนอยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ โรส  ไชยคุนา (2556:) ได๎
ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลธรรมาภรณ๑  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน  พบวํา  ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูํในระดับมาก 
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  1.2 ด๎านครูผู๎สอน โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัด
นครพนม แตํงกายสะอาดเรียบร๎อย  เหมาะสมกับกาลเทศะ และครูให๎ความชํวยเหลือและแก๎ป๓ญหาเด็กอยํางจริงจัง สอดคล๎องกับ 
อัจฉรา ทองเพ็ง (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในเขต ตําบลหนองตาคง 
อําเภอโปุงน้ําร๎อน จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในตําบล
หนองตาคง อําเภอโปุงน้ําร๎อน จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูํในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านครูผู๎สอน อยูํใน
ระดับมาก สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ โรส ไชยคุนา (2556:) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลธรรมาภรณ๑ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน พบวํา ด๎านครูผู๎สอน อยูํในระดับมาก 
  1.3 ด๎านจัดสภาพแวดล๎อม โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเราะวํา ครูโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม จัดสภาพห๎องเรียนเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน และโรงเรียนตั้งอยูํในพื้นที่ที่เหมาะสม สอดคล๎องกับ 
สอดคล๎องกับ อัจฉรา ทองเพ็ง (2555) ได๎ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนในเขต 
ตําบลหนองตาคง อําเภอโปุงน้ําร๎อน จังหวัดจันทบุรี ผลการวิจัย พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนในตําบลหนองตาคง อําเภอโปุงน้ําร๎อน จังหวัดจันทบุรี โดยรวมอยูํในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา 
ด๎านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล๎อม อยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ โรส  ไชยคุนา (2556:) ได๎ทําการศึกษาความ
พึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลธรรมาภรณ๑ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริม
การศึกษาเอกชน  พบวํา  ด๎านอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล๎อม อยูํในระดับมาก 
  1.4  ด๎านการบริการนักเรียน โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองนครพนม 
จังหวัดนครพนม จัดประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ปกครองและนักเรียนได๎รับขําวสารอยํางสม่ําเสมอ  และจัดให๎มีการประกันอุบัติเหตุกับ
นักเรียน ซึ่งสอดคล๎องกับ โรส ไชยคุนา (2556:) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนอนุบาลธรรมาภรณ๑  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงํเสริมการศึกษาเอกชน  พบวํา  ด๎านการบริการนักเรียน  อยูํในระดับ
มาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ราตรี อิงมั่น (2556:บทคัดยํอ)  ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษา
ปฐมวัยของโรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของ
โรงเรียนพันธะวัฒนาทั้ง 4 ด๎าน โดยรวมอยูํในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาในแตํละด๎านพบวํา ผู๎ปกครองที่มีความคิดเห็นตํอการ
จัดการเรียนการสอนในระดับดีมากทุกข๎อ เรียงจากมากไปหาน๎อยได๎ ดังนี้ การจัดการเรียนการสอน การบริการนักเรียน   

1.5 ด๎านสื่อการเรียนการสอน โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สื่อชนิดหนึ่ง ๆ สามารถใช๎ประโยชน๑ได๎
หลายอยํางเชํน การจํา สี ขนาด และการนับจํานวน ฯลฯ และการใช๎สื่อการเรียนการสอนต๎องให๎ครูได๎ผํานการฝึกอบรมมากํอน 
สอดคล๎องกับ โรส  ไชยคุนา (2556:) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาล
ธรรมาภรณ๑  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน  พบวํา  ด๎านสื่อการเรียนการสอน อยูํในระดับมาก  

1.6 ด๎านความสัมพันธ๑ระหวําครพนม จังหวัดนครพนม จัดให๎ผู๎ปกครองและครูพบปะเพื่อปรึกษาหารือเป็นประจํา จัดให๎มี
การปฐมนิเทศกํอนเปิดภาคเรียนที่เหมาะสม และ โรงเรียนให๎ชุมชนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนสอนการให๎
เหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน สอดคล๎องกับ โรส ไชยคุนา (2556:) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลธรรมาภรณ๑ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสํงเสริมการศึกษาเอกชน พบวํา ด๎านความสัมพันธ๑ระหวําง
โรงเรียนกับชุมชน อยูํในระดับมาก งโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองน  

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอายุ   
   2.1  ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีเพศตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว๎  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวํา 
นักเรียนปฐมวัยสํวนมากจะถูกรับสํงโดยผู๎ปกครองและทางโรงเรียนก็จะจัดครูอาจารย๑มาทําหน๎าที่รับ -สํง นักเรียนปฐมวัยจาก
ผู๎ปกครองเข๎าสูํโรงเรียน และจากโรงเรียนแกํผู๎ปกครอง ประกอบกับนักเรียนปฐมวัยสํวนใหญํจะมีอายุเฉลี่ยอยูํระหวําง 3-6 ปี ซึ่ง
เป็นวัยที่มีความนํารัก ไร๎เดียงสา และครูอาจารย๑สํวนใหญํ ก็จะได๎รับการศึกษาอบรม เกี่ยวกับการปฐมวัยมาอยํางดี จึงทําให๎มี
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หน๎าตายิ้มแย๎มแจํมใส มีการทักทายผู๎ปกครอง ถามทุกข๑สุขและรับฟ๓งความคิดเห็น ของผู๎ปกครอง สอดคล๎องกับผลงานวิจัยของ มา
รีมารถ  กาดู (2559 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดบางพูน  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวํา  ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีเพศแตกตํางกันมีความพึงพอใจตํอการ
จัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดบางพูน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต1 โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 

 2.2 ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านความสัมพันธ๑ระหวําง
โรงเรียนกับชุมชนแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา โลกยุคโลกาภิวัตน๑ที่มีความก๎าวหน๎า ล้ํา
สมัยอยํางรวดเร็ว ทั้งด๎านขําวสาร สื่อมวลชน อินเทอร๑เนต ทําให๎ผู๎ปกครองเห็นความสําคัญและใฝุหาความรู๎เพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง 
ตลอดจนโรงเรียนตํางๆมีนโยบายสําคัญในการอบรมผู๎ปกครองเพื่อให๎มีความรู๎ไปในทิศทางเดียวกันอยํางตํอเนื่อง  จึงเป็นผลให๎
ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไมํแตกตํางกัน  สอดคล๎องกับผลงานวิจัย
ของ ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดบางพูน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต1 โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 

2.3  ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการบริการนักเรียน ด๎านสื่อการเรียนการ
สอน และด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนแตกตํางกันอยํางมีนับสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา 
ผู๎ปกครองที่มีอายุมากกวําผู๎ปกครองที่มีอายุน๎อยไมคํํอยเข๎าใจและไมํมีเวลามาเข๎ารวํมความสมัพันธ๑ระหวํางบุคคลกับบุคล บุคคลกับ
ชุมชน และชุมชนกับชุมชนก็จะมีน๎อยลง อันเนื่องมากจากวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ สภาพเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่
อาจจะแตกตํางกัน ความเอื้ออาทรตํอผู๎อื่นจะมีน๎อยกวําสังคมชนบท แตํอยํางไรก็ตามความสัมพันธ๑ระหวําง โรงเรียนกับชุมชนก็ยังมี
อยูํ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สัญญา  ซ๎ายซา(2557:บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบลนาทม  อําเภอนาทม  ผลการศึกษาพบวํา โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการมีสํวนรํวมและการสนับสนุนจากชุมชนของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พัฒนา พลภักดี(2556:107)  ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการ
บริหารการศึกษาปฐมวัยของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปราสาท องค๑การบริหารสํวนตําบลห๎วยใต๎ อําเภอขุขันธ๑ จังหวัดศรีษะเกษ  
ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ปกครองที่มีอายุ20-30 ปี  และอายุ31-50 ปี  มีความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการบริหารการศึกษาปฐมวัย
ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านปราสาทแตกตํางกัน  อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษารูปแบบความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนอนุบาลกับชุมชนที่เหมาะสม  
  2. ควรมีการศึกษาป๓ญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรยีนเอกชนระดับปฐมวัย เพี่อจะได๎ทราบป๓ญหาและกําหนด
แนวทางแก๎ไขทําให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยมีมาตรฐานและเป็นท่ีพึงพอใจของผู๎ปกครอง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย๑ทุกทํานในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตที่อบรมสั่งสอนประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู๎ 
ให๎ผู๎วิจัยมีความรู๎ ความคิด สามารถจบการศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสารนิพนธ๑ ซึ่งทําให๎ 
ผู๎วิจัยได๎รับแนวทางในการศึกษาค๎นคว๎าหาความรู๎ คุณผู๎เช่ียวชาญ และผู๎ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม ที่ได๎สละเวลาอันมีคํากรณุาให๎ข๎อมูลตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชน๑ในการวิจัย สุดท๎ายนี้ผู๎วิจัยขอน๎อม
รําลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ที่อบรมสั่งสอนให๎ผู๎ศึกษามีความอดทน เพียรพยายามและคอยเป็นกําลังใจให๎การสนับสนุนผู๎วิจัยมา
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โดยตลอดจนประสบความสําเร็จ คุณคําแหํงสารนิพนธ๑เลํมนี้ ผู๎วิจัยขอมอบเป็นเครื่องบูชาแดํพระคุณบุพการี บูรพาจารย๑และผู๎มี
พระคุณ ทุกทําน 
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ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 

Parent’s Satisfaction towards Education Management of Thairatwittahya 50  
School under the Jurisdiction of Nakhonphanom Education Service Area Office 1 

 
มณีญา  เชื้อบริหาร1 

Maneeya  Chueabaorihuen 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  จําแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพ  ประชากรที่ใช๎ศึกษาครั้งนี้ 
คือผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 จํานวน 500 คน ปีการศึกษา 2562 
กลุํมตัวอยํางคือ ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 จํานวน 217 คน 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม ได๎คําความเช่ือมั่น  .92 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลคือ คําเฉลี่ย  สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบคาํ t - test  และ (One Way Anova) 

ผลการศึกษาพบวํา 1) ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 1 อยูํในระดับมาก 2) ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 3) ผู๎ปกครองที่มี
อาชีพตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 แตกตําง
กันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : ความพึงพอใจของผู๎ปกครอง การจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 
 
Abstract  
 The objectives of this research were to 1) study parent‖s satisfaction towards education management of 
Thairatwitthaya 50 school under the jurisdiction of Nakhonphanom Education Service Area Office 1. 2) compare 
parent‖s satisfaction towards education management of Thairatwitthaya 50 school under the jurisdiction of 
Nakhonphanom Education Service Area Office 1 as classified by education level and occupation. The population 
of the study were 500 parents in the academic year 2019. The 217 samples were parents of Thairatwitthaya 50 
school under the jurisdiction of Nakhonphanom Education Service Area Office 1. The tool used for data 
collection was 5 rating scales questionnaire with the reliability was .92. Statistics used for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and One-Way ANOVA. 
 The research results revealed that: 

1) Parent‖s satisfaction towards education management of Thairatwitthaya 50 school under the 
jurisdiction of Nakhonphanom Education Service Area Office 1 were at much level. 

2) The different education level of parents had satisfied towards education  

                                                           
1
 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
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management of Thairatwitthaya 50 school under the jurisdiction of Nakhonphanom Education Service Area 
Office 1 significantly different at the .05 level. 

3) The different occupation of parents had satisfied towards education  
management of Thairatwitthaya 50 school under the jurisdiction of Nakhonphanom Education Service Area 
Office 1 significantly different at the .05 level. 
 
Keywords: parent‖s satisfaction, education management of Thairatwitthaya 50 school 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู๎เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถํายทอดความรู๎  การฝึก การอบรม 
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร๎างสรรค๑จรรโลงความก๎าวหน๎าทางวิชาการ  การสร๎างองค๑ความรู๎อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล๎อม  
สังคมแหงํการเรียนรู๎  ป๓จจัยเกื้อหนุนให๎บุคคลเรียนรู๎อยํางตํอเนื่องตลอดชีวิต  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2542 : 2)  
ดังนั้น  การศึกษาจึงเป็นรากฐานที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการสร๎างความเจริญก๎าวหน๎าและแก๎ไขป๓ญหาตํางๆ ในสังคม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 ได๎กําหนดแนวทางในการจัด
การศึกษาที่มุํงจะพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย  จิตใจ  สติป๓ญญา  ความรู๎  และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม
ในการดํารงชีวิต  สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข  อยํางไรก็ตามรัฐได๎ตระนักวําการจัดการศึกษาที่เป็นอยูํในป๓จจุบัน  ยังไมํ
สามารถสนองความต๎องการของสังคม  เพราะสภาพสังคมไทยในป๓จจุบันมีการพัฒนาอยํางรวดเร็วในทุกๆ ด๎าน  แตํการพัฒนาของไทย
ยังขาดภาวะสมดุล  คุณภาพการศึกษาของประชากรไทยโดยเฉลี่ยต่ําลง  การศึกษาขาดเอกภาพด๎านนโยบาย  สถานศึกษาขาดอิสระ
และความคลํองตัวในการบริหารจัดการ  ขาดการมีสํวนรํวมจากภาคประชาชน  ชุมชน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 
2545 : 2)  จากป๓ญหาดังกลําวรัฐจึงเห็นความจําเป็นท่ีจะต๎องเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา  ท้ังในด๎านของหลักการ  ความมุํงหมาย  
แนวนโยบาย  และแนวทางการจัดการศึกษา  เพื่อให๎การศึกษาเป็นกระบวนการที่ชํวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย  ให๎เป็นไปตาม
แนวทางที่พึงประสงค๑  เหมาะแกํสภาพแวดล๎อมของสังคมไทย  โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติกําหนดให๎กระทรวงกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการไปยังสถานศึกษาใน 4  ด๎าน  คือ  ด๎านการบริหารงานวิชาการ  ด๎านการบริหารงบประมาณ  ด๎านการ
บริหารงานบุคคล  และด๎านการบริหารทั่วไป  จากการเปลี่ยนแปลงดังกลําว  โรงเรียนต๎องมีการปรับปรุงบทบาทหน๎าที่เดิมให๎สอดคล๎อง
กับแนวทางใหมํๆ 

โรงเรียนเป็นหนํวยงานทางราชการที่มีบทบาทโดยตรงในด๎านการพัฒนามนุษย๑  คือมีหน๎าที่โดยตรงในการพัฒนาเยาวชนหรือ
พัฒนาคนท่ีอยูํในความรับผิดชอบให๎เป็นคนท่ีสมบูรณ๑ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  ถูกกําหนดให๎เป็น
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ  ที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกําลังของชาติให๎เป็นมนุษย๑ที่มีสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม
มีจิตสํานึกเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก ยึดมั่นในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็น
ประมุขมีความรู๎และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเป็นตํอการศึกษาตํอ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎น
ผู๎เรียนเป็นสําคัญบนพ้ืนฐานความเช่ือวําทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มศักยภาพ ดังนั้นในการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  จึงต๎องการจัดการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ และเปิดโอกาสให๎ชุมชนเข๎ามามี สํวนรํวมในการจัด
การศึกษา 

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปิดทําการสอนตั้งแตํระดับช้ันกํอนประถมศึกษาถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นมี
เปูาหมายที่จะพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ  จัดสถานที่และสิ่งแวดล๎อมให๎สวยงามและมีบรรยากาศ
เอื้ออํานวยตํอการเรียนการสอน  รวมทั้งพัฒนานักเรียนให๎เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความรู๎  และสามารถดํารงตนในสังคมได๎อยํางมี
ความสุข  แตํจากการที่โรงเรียนได๎มีโอกาสพบปะกับผู๎ปกครอง การออกเยี่ยมบ๎านนักเรียน การดําเนินกิจกรรมสัมพันธ๑ระหวํางชุมชน
กับโรงเรียน  พบวําผู๎ปกครองสํวนใหญํยังไมํเข๎าใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 
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2551  ทั้งเรื่องการจัดการเรียนการสอน การวัดผล และการประเมินผลการเรียน ผู๎ปกครองต๎องการให๎โรงเรียนพัฒนาระบบบริหาร
งบประมาณเพื่อนํางบประมาณที่ได๎มาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอผู๎เรียนอยํางสูงสุด  ผู๎ปกครองนักเรียนบางสํวน  ต๎องการให๎โรงเรียนดูแล
และกวดขันในเรื่องความประพฤติของนักเรียนอยํางเครํงครัดมีบางสํวนต๎องการให๎ใช๎จิตวิทยาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไมํพึง
ประสงค๑ของนักเรียน  รวมทั้งต๎องการให๎โรงเรียนผํอนผันกฎเกณฑ๑ให๎เหมาะสมกับสภาพของป๓ญหาของนักเรียนแตํละคน นอกจากนี้
ผู๎ปกครองสํวนใหญํต๎องการให๎โรงเรียนจัดสภาพแวดล๎อมที่อํานวยตํอการเรียนการสอน  และต๎องการให๎โรงเรียนพัฒนาระบบ
บริหารงานเพือ่อํานวยความสะดวกรวดเร็วเมื่อผู๎ปกครองมาติดตํอ  ตามบันทึกการการเยี่ยมบ๎าน ครั้งที่ 1/2562  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  (โรงเรียนไทยรัฐวิทยา50, 2562) 

จากกระแสความเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ผํานมา  พํอแมํ  ผู๎ปกครอง  และชุมชนเห็นคุณคําของการศึกษาและตระหนักถึงสิทธิ
ของบุตรหลานที่จะต๎องได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพ  ทําให๎พํอแมํผู๎ปกครองและผู๎คนในชุมชนจํานวนมากเริ่มมีความกระตือรือร๎นที่จะ
เข๎ามามีสํวนรํวมรับรู๎และสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎แกํบุตรหลานของตน  รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อให๎
การศึกษามีมาตรฐาน  ทําให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจที่มีตํอการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 เพื่อจะได๎รับทราบถึงความพอใจที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
ด๎านตํางๆ  เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียนและใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
ให๎มีมาตรฐานการศึกษาอยํางตํอเนื่องและใช๎เป็นข๎อมูลในการสร๎างความเข๎าใจและความสัมพันธ๑อันดีระหวํางโรงเรียนกับผู๎ปกครอง
นักเรียนเพื่อรํวมกันจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 1 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาในครั้งนี้  เป็นการศึกษาความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 โดยผู๎ศึกษาได๎ใช๎แนวคิดของ เฮอร๑เบอร๑ก, (Herzberg, 1959 : 113 - 115) ตามทฤษฎี 4  
ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการบริหารงานวิชาการ ด๎านการบริหารงบประมาณ  ด๎านการบริหารงานบุคคล  และด๎านการบริหารงานท่ัวไป 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ชวาลา  กันทอง (2558 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการศึกษา
โรงเรียนบุญจิตวิทยา จังหวัดชลบุรี พบวํา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการศึกษาโรงเรียนบุญจิตวิทยา จังหวัดชลบุรี 
โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง จําแนกตามระดับการศึกษาของผู๎ปกครองแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ จําแนกตามอาชีพของ
ผู๎ปกครองโดยรวมและรายด๎านมีความแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ และชลิตา  ช๎างพลายแก๎ว  (2559 : 61)  การศึกษาความ
พึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนชํวงช้ันที่  3  ที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเบญจราชรังสฤษฎิ์  2  ด๎านการบริหารงบประมาณ
โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก  โดยผู๎ปกครองมีความพึงพอใจเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อย  ดังนี้   3  อันดับแรก  คือการใช๎
เทคโนโลยีในการให๎บริการแกํนักเรียนและผู๎ปกครอง 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 1 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎ แกํ ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 1 จํานวน  217 คน  ได๎มาโดยวิธีการสุํมอยํางงําย (Simple  Random  Sampling) ตามตารางกําหนดขนาด
กลุํมตัวอยํางของ เครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie and Morgan, 1970 : 607 - 610) เครื่องมือ ที่ใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู๎
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ศึกษาสร๎างขึ้นเอง นําแบบสอบถามที่ทดลองใช๎มาวิเคราะห๑หาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ผลการวิเคราะห๑
การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ  .92 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) 
ใช๎ในการนําเสนอและอธิบายลักษณะข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยํางตามป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคล คือ ระดับการศึกษา และอาชีพ  
คําเฉลี่ย (Mean)  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช๎ในการอธิบายระดับความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการ
จัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 และการวิเคราะห๑แปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of  Varience,  F-test)  และถ๎ามีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติจะเปรียบเทียบคําคะแนนเฉลี่ย
เป็นรายคูํ   ตามวิธีการของเชฟเฟุ (Scheffe‖s Post hoc Comparison) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห๑ระดับความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําผู๎ปกครองมีความพึงพอใจอยูํใน
ระดับมากทุกข๎อ ดังนี้  ด๎านการบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารงานวิชาการ  ด๎านการบริหารงบประมาณ และด๎านการ
บริหารงานท่ัวไป ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  ผลการวิจัยสรุปได๎ดังนี้ 

1. ระดับการศึกษาของผู๎ตอบแบบสอบถามจํานวน 217 คน สํวนใหญํผู๎ปกครองมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่  3 
หรือเทียบเทําหรือสูงกวําและมีอาชีพเกษตรกรหรือรับจ๎างมากท่ีสุด 

2. ผู๎ปกครองมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครพนม เขต 1  โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบดังนี้ 

 2.1 ด๎านการบริหารงานวิชาการ พบวําความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวมและรายข๎อมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก 

 2.2 ด๎านการบริหารงานงบประมาณ พบวําความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1   โดยภาพรวมและรายข๎อมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก 

 2.3 ด๎านการบริหารงานบุคคล พบวําความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวมและรายข๎อมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก 

 2.4  ด๎านการบริหารงานท่ัวไป พบวําความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา 50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวมอยูํในระดับมากเมื่อพิจารณารายข๎อสํวนใหญํอยูํในระดับมาก 

3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 1  จําแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพ พบดังนี ้

 3.1  ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1  โดยภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตาม
สมมุติฐานข๎อที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านการบริหารงานวิชาการและด๎านการบริหารงบประมาณมีความแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านการบริหารงานบุคคลและด๎านการบริหารงานทั่วไปแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.2  ผู๎ปกครองที่มีอาชีพตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 1 โดยภาพรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งไมํเป็นไปตาม
สมมุติฐานข๎อที่ 2 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 พบวํา ประเด็นท่ีสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
1. ความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

นครพนม เขต 1  โดยภาพรวมพบวํามีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาอยูํในระดับมาก  ท้ังนี้เนื่องมาจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 ได๎มีการจัดการศึกษาที่สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ 2542 
และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 2545 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ 2545 : 13-17) และดําเนินการตามนโยบาย
ทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2 ซึ่งเป็นหนํวยงานต๎นสังกัด  โรงเรียนมีการจัดทําแผนกล
ยุทธ๑หรือแผนยุทธศาสตร๑ทางการศึกษาเพื่อเป็นตัวกําหนด ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎ประสบผลสําเร็จที่เป็นเชํนนี้เพราะ
ดําเนินการตามนโยบายการปฏิรูปทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ให๎มีการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนา
ระบบการศึกษาโดยโรงเรียนนํานโยบายไปดําเนินการให๎บรรลุเปูาหมายมุํ งความเป็นเลิศทางการศึกษา นอกจากนี้ทางโรงเรียนมี
การบริหารงานทั้ง 4 งานคือ การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปให๎มี
ประสิทธิภาพโดยยึดหลกัการบรหิารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management)และหลักการบริหารกิจการบ๎านเมือง
ที่ดี (Good Governance)  ที่ยึดทั้งหลักนิติธรรม  คุณธรรมหลักการมีสํวนรํวม  หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ๎มคํา  เป็น
เครื่องมือในการนําวิสัยทัศน๑และนโยบายไปสูํการปฏิบัติการกําหนดให๎สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลมีจุดมุํงหมายที่สําคัญที่จําทําให๎
สถานศึกษามีอิสระ  มีความเข๎มแข็งในการบริหาร  เพื่อให๎การบริหารเป็นไปอยํางคลํองตัวรวดเร็ว และสอดคล๎องกับความต๎องการ
ของผู๎เรียน  สถานศึกษา ชุมชน ท๎องถิ่นและประเทศชาติ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวิษณุ   เกิดในหล๎า (2557 : 67 ) ที่ได๎ศึกษา
ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนทัพยาพิทยาและอํานวย  แกมนิล 
(2550 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการวิจัย เรื่องความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านคลองสิบสาม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว ซึ่งพบวํา อยูํในระดับมากเชํนเดียวกัน แตํไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของเกสร  โพธิ์ศรี 
(2556 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชน
พัฒนา จังหวัดสระแก๎ว  ชวาลา   กันทอง (2548 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการศึกษา
โรงเรียนบุญจิตวิทยา จังหวัดชลบุรี และวิจิตรา  คนซื่อ (2551 : 82) ได๎ทําการวิจัยความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านทําช๎าง  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก๎ว  เขต 2  ซึ่งมีความพอใจอยูํในระดับปานกลาง 

2. ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 1 โดยพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 

 2.1 ด๎านการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องจากทางโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก๎ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, พ.ศ.2545 : 13 - 17)  การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎และถือวําผู๎เรียนมีความสําคัญที่สุด  กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพให๎ผู๎เรียนเรียนอยํางมีความสุข โดยการจัดการศึกษาตามโครงสร๎างของโรงเรียน มีการจัดการศึกษา
ที่สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให๎ผู๎เรียนเรียนอยํางมีความสุข  และการให๎ความ
ชํวยเหลือด๎านวิชาการแกํนักเรียนที่เรียนดีและเรียนอํอน  การเอาใจใสํดูแลในด๎านการเรียนการสอนของครูที่มีตํอนักเรียนเพื่อให๎
ผู๎เรียนมีพื้นฐานความรู๎ที่จะศึกษาตํอในระดับสูงตํอไป ให๎นักเรียนมีความสามารถในการแก๎ป๓ญหาและนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎ 
การรายงานผลการเรียนของนักเรียนให๎ผู๎ปกครองทราบอยํางสม่ําเสมอและรวดเร็ว มีการยกยํองให๎กําลังใจและประกาศเกียรติคุณ
ของนักเรียนท่ีเรียนดีและสร๎างช่ือเสียงให๎กับโรงเรียน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวิษณุ  เกิดในหล๎า (2557 : 67) ได๎ศึกษาความพึง
พอใจของผู๎ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น ที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา  สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแก๎ว เขต 2  วิสิทธิ์  ฉัตรมงคล (2550 : 49) ได๎ทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา 6 และอํานวย  แกมนิล (2550 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู๎ปกครอง
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นักเรียนตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านคลองสิบสาม  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1  ที่พบวําด๎านการ
บริหารงานวิชาการอยูํในระดับมาก แตํไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของเกสร  โพธิ์ศรี (2546 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการวิจัย  เรื่อง
การศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนพัฒนา จังหวัดสระแก๎ว  ชวาลา  กันทอง 
(2548 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการศึกษาโรงเรียนบุญจิตวิทยา จังหวัดชลบุรี และวิจิ
ตรา คนซื่อ (2551 : 82) ได๎ทําการวิจัยความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านทําช๎าง  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก๎ว  เขต 2 ที่อยูํในระดับปานกลาง 

 2.2  ด๎านบริหารงบประมาณโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากทางโรงเรียนได๎มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรํวมคิด รํวมทํา และรํวมประเมินเกี่ยวกับงบประมาณที่ได๎รับจัดสรรในแตํละปีและเปิดโอกาสให๎ชุมชนเข๎ามา
มีสํวนรํวมในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  ซึ่งทางโรงเรียนยึด
หลักการจัดการศึกษารูปแบบการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานอยํางแท๎จริง  สอดคล๎องกับคํากลําวของสมุทร  ชํานาญ (2545 : 
65)และทางโรงเรียนได๎ทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีในการใช๎จํายงบประมาณโดยยึดหลักการบริหารที่มุํงเน๎นผลงานโปรํงใส
สามารถตรวจสอบได๎  รวมทั้งการรายงานให๎สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2  และคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบ  นอกจากน้ียังมีการจัดทําแผนงบประมาณระยะปานกลาง (ระยะ 3 ปี )เพื่อให๎สอดคล๎องกับระบบ การ
บริหารงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2 ซึ่งเป็นหนํวยงานต๎นสังกัดและที่สําคัญทาง
โรงเรียนได๎รับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค๑การ
มหาชน)  และนําข๎อเสนอแนะจากการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค๑การมหาชน) มา
ใช๎ในการจัดทําแผนปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียน  ซึ่งเป็นประโยชน๑โดยตรงท่ีนักเรียนและผู๎ปกครองได๎รับ  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของวิษณุ   เกิดในหล๎า (2547 : 67)  ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎น  ท่ีมีตํอการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว  เขต 2 ชลิตา   ช๎างพลายแก๎ว (2549 : 61)  ได๎ศึกษาความ
พึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนชํวงช้ันที่ 3 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  วิสิทธิ์   ฉัตรมงคล  (2550 : 49)  
ได๎ทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา 6 และ อํานวย   แกมนิล 
(2550 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านคลองสิบสาม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1  ที่พบวําด๎านการบริหารงานงบประมาณอยูํในระดับมาก  แตํไมํสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของเกสร  โพธิ์ศรี (2546 : บทคัดยํอ)  ได๎ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการจัด
การศึกษาของโรงเรียนชุมชนพัฒนา   จังหวัดสระแก๎ว  ชวาลา  กันทอง (2548 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีตํอการศึกษาโรงเรียนบุญจิตวิทยา จังหวัดชลบุรี และ วิจิตรา   คนซื่อ (2551 : 82) ได๎ทําการวิจัย ความพึง
พอใจของผู๎ปกครองนักเรียน  ท่ีมีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านทําช๎าง  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก๎ว  เขต 2  ที่อยูํ
ในระดับปานกลาง 

 2.3  ด๎านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1 ได๎สนับสนุนและสํงเสริมและมีการพัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎  ความสามารถและมี
การพัฒนาตนเองให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลง ครูมีความประพฤติและเป็นแบบอยํางที่ดี มีมนุษย๑สัมพันธ๑ที่ดีกับนักเรียนและบุคคล
ทั่วไป ครูประพฤติปฏิบัติหน๎าที่ตามระเบียบวินัยของทางราชการ  มีมาตรการ กฎ ระเบียบ เพื่อแก๎ไขป๓ญหาครูที่กระทําผิดระเบียบ
วินัยของโรงเรียน มีมาตรการ กฎ ระเบียบ สําหรับนักเรียนที่กระทําผิดระเบียบวินัยของโรงเรียนและคณะครูมีความสามัคคีและ
อุทิศเวลาให๎กับทางราชการ ครูให๎ความรํวมมือกับชุมชนและหนํวยงานอื่นๆ สม่ําเสมอและที่สําคัญทางโรงเรียนบ๎านเขาไม๎แก๎ว 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  มีการติดตํอประสานงาน  แจ๎งข๎อมูลขําวสารให๎แกํผู๎ปกครอง
นักเรียน มีการจัดประชุมเพื่อช้ีแจงผู๎ปกครองนักเรียนกํอนเปิดภาคเรียนอยํางสม่ําเสมอ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีแผนในการพัฒนา
ครูและตนเองให๎มีคุณภาพอยูํเสมอและสอดคล๎องกับงานวิจัยของวิษณุ  เกิดในหล๎า (2547 : 67)  ได๎ศึกษาความพึงพอใจของ
ผู๎ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก๎ว เขต 2 วิสิทธิ์ ฉัตรมงคล  (2550 : 49)  ได๎ทําการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัดการศึกษาของ
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โรงเรียนเมืองพัทยา 6  และอรพรรณ  นพพล (2550 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษา ความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษา
ปฐมวัยโรงเรียนตันติวัตร เขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  พบวํา ระดับความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศกึษา 
อยูํในระดับมาก  ในรายด๎านพบวํา งานวิชาการ บริหารทั่วไป งานบุคคล และธุรการ การเงิน ทุกด๎านอยูํในระดับมาก 

 2.4  ด๎านการบริหารงานทั่วไปโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 ได๎มีนโยบายการบริหารงานมุํงเน๎นผลงานเป็นหลักและได๎นําข๎อเสนอแนะของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค๑การมหาชน) โดยทางโรงเรียนได๎นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ในการ
จัดระบบสารสนเทศสํงผลตํอการบริการผู๎ปกครองและนักเรียนในด๎านการจัดบริการเอกสารอยํางรวดเร็วแกํผู๎ที่มาติดตํอ  ทางฝุาย
ประชาสัมพันธ๑โรงเรียนได๎แจ๎งข๎อมูลขําวสารให๎แกํผู๎ปกครองทราบโดยการจัดทําเอกสาร  ประธานกรรมการสถานศึกษาพร๎อมทั้ง
ประกาศเสียงตามสายในหมูํบ๎าน  มีการปรับปรุงภูมิทัศน๑อยํางตํอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนภายในบริเวณ
โรงเรียนและมีการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนให๎เกิดประโยชน๑ตํอผู๎เรียนและมีความปลอดภัย จัดกิจกรรมโครงการสร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน เชํน เยี่ยมบ๎านผู๎ปกครอง  อยํางสม่ําเสมอ  เปิดโอกาสให๎ชุมชนมีสํวนรํวมในการสนับสนุน
โรงเรียน  และให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานอื่นๆ  ในการจัดกิจกรรมตํางๆ  อยํางตํอเนื่องเพื่อจัดการศึกษาของโรงเรียนให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของชุมชน ดังคํากลําวของพจนี  เทียมศักดิ์ (2553 : 19 - 20) ดังนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึง
ควรเป็นไปตามความต๎องการของชุมชน  ให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมกับโรงเรียน ซึ่งชุมชนก็คือผู๎ปกค รองนักเรียนนั่นเอง  ถ๎า
ผู๎ปกครองได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมของโรงเรียนมากๆ  ก็จะสํงผลตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนและสนองตํอระบบ
การศึกษาของไทยซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวิษณุ เกิดในหล๎า (2557 : 67)  ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต๎น  ที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนทัพพระยาพิทยา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 2 วิสิทธิ์  
ฉัตรมงคล  (2550 : 49)  ได๎ทําการวิจัย  เรื่องความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา 6 
และอํานวย   แกมนิล (2550 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการวิจัย  เรื่องความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ๎านคลองสิบสาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1 ที่พบวําด๎านการบริหารงานทั่วไปอยูํในระดับมาก
เชํนเดียวกันแตํไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของเกสร   โพธิ์ศรี  (2556 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการวิจัย เรื่องการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนพัฒนา จังหวัดสระแก๎ว  ชวาลา  กันทอง (2558 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษา
เรื่อง ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการศึกษาโรงเรียนบุญจิตวิทยา จังหวัดชลบุรี และวิจิตรา   คนซื่อ (2551 :  82) 
ได๎ทําการวิจัย ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านทําช๎าง  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแก๎ว  เขต 2  ที่อยูํในระดับปานกลาง 

3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครพนม เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษาและอาชีพ พบวํา 

 3.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวํา โดยภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานข๎อที่ 1 โดยผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาต่ํากวํามัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครพนม เขต 1  มากกวําผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 
3 หรือเทียบเทําหรือสูง ทั้งนี้เนื่องจากผู๎ปกครองที่มีการศึกษาต่ํากวํามัธยมศึกษาปีท่ี 3 ให๎ความสําคัญแกํครูมากกวํา เพราะคิดวําครู
เป็นผู๎มีบทบาทสําคัญตํอการศึกษาอบรมและเป็นบุคคลที่มีความรู๎  ความสามารถในการปฏิบัติหน๎าท่ีในการสอน จึงตั้งความหวังไว๎
สูงจากครูและสังคมไทยให๎เกียรติและเคารพนับถือครูบาอาจารย๑  ยกยํองเป็นปูชนียบุคคลและเห็นวําครูเป็นผู๎ที่ มีคุณสมบัติที่ดี
พร๎อมในทุกๆ ด๎านและเนื่องจาก  ผู๎ปกครองที่มีการศึกษาระดับต่ํากวํามัธยมศึกษาปีที่ 3 เห็นวําตนเองมีความรู๎น๎อย ไมํมีความรู๎  
ความเข๎าใจ การสอนเนื้อหาวิชาการสมัยใหมํให๎กับบุตรหลานของตนจึงมอบความไว๎วางใจให๎กับทางโรงเรียนในการจัดการศึกษา  
และพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาสูงกวําผู๎ปกครองที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเทําหรือสูง ที่มีความรู๎ทางด๎าน
วิชาการเพียงพอที่จะสอน อธิบายการบ๎านและมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกวํา  ทําให๎มีเวลาที่จะเอาใจใสํตํอบุตรหลาน  จึงมีความพึง
พอใจแตกตํางจากผู๎ปกครองที่มีการศึกษาระดับต่ํากวํามัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของชวาลา  กันทอง (2548 : 
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บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนที่มีตํอการศึกษาโรงเรียนบุญจิตวิทยา จังหวัดชลบุรี  ที่พบวําระดับ
การศึกษาของผู๎ปกครองโดยรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตํไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของอํานวย แกมนิล 
(2550 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการวิจัย  เรื่องความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ๎านคลองสิบสาม 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก๎ว เขต 1 พบวํา ระดับการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียน โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกัน
อยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา50 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1 จําแนกตามอาชีพโดยภาพรวมไมํมีความแตกตํางกัน ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมุติฐานข๎อที่ 2  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎านก็ไมํพบความแตกตํางกันในทุกด๎าน ทั้งนี้เนื่องจากผู๎ปกครองทุกอาชีพตํางก็คาดหวังให๎บุตรหลานของตนมี
พัฒนาการทางการเรียนท่ีดีและทางโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีการจัดหาและพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอนอยํางพอเพียง จัดสภาพแวดล๎อมที่เอื้ออํานวยตํอการเรียนรู๎  สะอาด รํมรื่นและสวยงาม รวมทั้งเปิดโอกาสให๎
ผู๎ปกครอง ชุมชน หนํวยงานตํางๆ ตลอดจนภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา จนทําให๎นักเรียนมีพัฒนาการ
เป็นไปอยํางเหมาะสม ทําให๎ผู๎ปกครองมีความพึงพอใจในพัฒนาการของบุตรหลาน  นอกจากนี้ยังมีการประชุมผู๎ปกครองนักเรียน
ทุกภาคเรียน โดยจัดประชุมอยํางน๎อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และจัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎ปกครอง ครู และ
นักเรียน จึงทําให๎ผู๎ปกครองที่มีอาชีพตํางกันมีความพึงพอใจไมํแตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวิษณุ   เกิดในหล๎า (2557 : 
67) ได๎ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต๎นที่มีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนทัพยาพิทยา ชวาลา  
กันทอง (2558 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีตํอการศึกษาโรงเรียนบุญจิตวิทยา จังหวัดชลบุรี 
และอํานวย   แกมนิล (2550 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการวิจัย  เรื่องความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนบ๎านคลองสิบสาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก๎ว เขต 1 ที่พบวํา อาชีพของผู๎ปกครองแตกตํางกันอยํางไมํมี
นัยสําคัญทางสถิติแตํไมํสอดคล๎องกับงานวิจัยของเกสร  โพธ์ิศรี  (2556 : บทคัดยํอ)  ได๎ทําการวิจัย  เรื่องการศึกษาความพึงพอใจ
ของผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนชุมชนพัฒนา  จังหวัดสระแก๎วและวิสิทธิ์  ฉัตรมงคล  (2550 :  49 - 59)  
ได๎ทําการวิจัย  เรื่องความพึงพอใจของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา 6  (วัดธรรมสามัคคี)  ที่
พบวําอาชีพของผู๎ปกครองนักเรียนแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎เช่ียวชาญ ที่สละเวลาในการตรวจทานแก๎ไขและตรวจทานความถูกต๎องของภาษา และ
พิจารณาความตรงเชิงเนื้อหาของเครื่องมือท่ีใช๎ในงานสารนิพนธ๑ 

คุณคําและประโยชน๑อันพึงมีจากงานสารนิพนธ๑ในครั้งนี้  ผู๎จัดทําสารนิพนธ๑  ขอมอบเป็นเครื่องบูชาให๎แดํ  พระคุณบิดา 
มารดา ปูุ ยํา ตา ยาย ครู อาจารย๑และผู๎บังคับบัญชาท่ีอบรมสั่งสอนให๎การศึกษา  ช้ีแนะแนวทางให๎แกํข๎าพเจ๎า 
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ทักษะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 

Administrative Skills of Education Institution Administrators due to Krasang Educational 
Quality Development Network Group 5 under the Jurisdiction of Burirum Primary Education 

Service Area Office 2 
 

ณัฐพัชญ์ ปฐมพรผโลทัย1 
Natthaphat Pathompornphalothai 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่องมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพ

การศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2และเพื่อเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของ
ผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2
จําแนกตาม วุฒิการศึกษา และประสบการณ๑การทํางานกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ครูผู๎สอนในกลุํมเครือขํายพัฒนา
คุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 จํานวน 254 คนใช๎วิธีการสุํมแบบแบํงช้ัน 
โดยใช๎ขนาดโรงเรียนเป็นช้ันเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ  มีคํา
ดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.60-1.00 มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ 0.89สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ประกอบด๎วย   ร๎อยละ  
คําเฉลี่ย  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคําที การวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบรายคูํด๎วยวิ ธีของ
เชฟเฟ ุ 

ผลการวิจัยพบวํา  
1) ทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดย
เรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปน๎อย  คือ ทักษะทางมนุษย๑ทักษะทางการศึกษาและการสอนทักษะทางเทคนิคทักษะทางความคิด
รวบยอดและทักษะทางความรู๎ความคิด  

2) ผลการเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2จําแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา และประสบการณ๑การทํางาน พบวํา  

2.1) ครูผู๎สอนที่มีวุฒิการศึกษาตํางกันมีความคิดเห็นตํอทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมเครือขําย
พัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน  

2.2) ครูผู๎สอนที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกันมีความคิดเห็นตํอทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษา               
กลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 โดยรวมไมํแตกตํางกัน              
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ทักษะทางเทคนิคแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05สํวนทักษะด๎านอื่น ๆ        
ไมํแตกตํางกัน 

 
ค าส าคัญ: ทักษะการบริหารงาน ผู๎บริหารสถานศึกษา กลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
 
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
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Abstract  
 The objectives of this research were to study administrative skills of education institution 
administrators due to Krasang educational quality development network 5 group under the jurisdiction of 
Burirum Primary Education Service Area Office 2 and to compare administrative skills of education institution 
administrators due to Krasang educational quality development network group 5 under the jurisdiction of 
Burirum Primary Education Service Area Office 2 as classified by education certificate and work experienced. 
The 254 samples were teachers in Krasang educational quality development network group 5 under the 
jurisdiction of Burirum Primary Education Service Area Office 2 .The instrument used in the research was a 5 
rating scale questionnaire. The IOC was between 0.60-1.00 and the reliability was 0.89.The statistics used for 
data analysis were mean, percentage, standard deviation, t-test, One Way ANOVA and Multiple comparisons. 
 The results of the study revealed that:  
 1) administrative skills of education institution administrators due to Krasang educational quality 
development network group 5 under the jurisdiction of Burirum Primary Education Service Area Office 2 as a 
whole were at much level.When considered each aspect from the highest to lowest  found that humanskill 
technique skill aspect , education skill aspect ,conceptual aspect and cognitive skill.  
 2) The comparison results of administrative skills of education institution administrators due to 
Krasang educational quality development network group 5 under the jurisdiction of Burirum Primary 
Education Service Area Office 2 as classified by education certificate and work experienced found that: 
  2.1 The different education certificate of teachers had the opinions towards administrative 
skills of education institution administrators due to Krasang educational quality development network group 5 
under the jurisdiction of Burirum Primary Education Service Area Office 2 as a whole and each aspect were no 
different. 
  2.2 The different work experienced  of teachers had the opinions towards administrative 
skills of education institution administrators due to Krasang educational quality development network group 5 
under the jurisdiction of Burirum Primary Education Service Area Office 2 as a whole were no different. When 
considered each aspect found that technique skill was significantly different at the .05 level. Unless the other 
aspect were no different. 
 
Keywords: administrative skills, education institution administrators, educational quality development 
network  
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บทน า 
 การศึกษาเป็นป๓จจัยสําคัญยิ่งที่จะทําให๎การพัฒนาคุณภาพของประชากรเป็นไปตามที่ประเทศชาติต๎องการ โดยเฉพาะในชํวง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยูํในห๎วงเวลาของการปฏิรูปประเทศ เพื่อแก๎ป๓ญหาพื้นฐาน
หลายด๎าน ที่สั่งสมมานานทํามกลางสถานการณ๑โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกล๎ชิดมากขึ้นนับเป็นจังหวะเวลาที่ท๎า
ทายอยํางมากท่ีประเทศไทยต๎องปรับตัวขนานใหญํ โดยจะต๎องเรํงพัฒนาวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
ให๎เป็นป๓จจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด๎าน  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศไทยทํามกลางการ
แขํงขันในโลกที่รุนแรงขึ้นมาก  แตํประเทศไทยมีข๎อจํากัดหลายด๎าน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ, 2558: 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรไทยท่ีจะเข๎าสูํสังคมสูงวัยอยํางสมบูรณ๑ เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12 
โดยที่สัดสํวนผู๎สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเปน็ร๎อยละ 19.8 ของจํานวนประชากรทั้งหมด ในขณะที่จํานวนประชากรวัยแรงงานได๎เริ่มลดลงมา
ตั้งแตํปี 2558 เป็นต๎นมา รวมทัง้การสร๎างรายได๎และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาคุณภาพคน พบวํา
ยังมีป๓ญหาในแตํละชํวงวัยและสํงผลกระทบตํอเนื่องถึงกัน ตลอดชํวงชีวิตตั้งแตํพัฒนาการไมํสมวัยในเด็กปฐมวัย ผลลัพธ๑ทางการ
ศึกษาของเด็กวัยเรียนคํอนข๎างต่ํา ประกอบกับการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมตํางชาติ ที่เข๎ามาในประเทศไทยผํานสังคมยุคดิจิตอล 
ในขณะที่คนไทยจํานวนไมํน๎อยยังไมํสามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได๎อยํางเหมาะสม  สํงผลตํอวิกฤตคํานิยม ทัศนคติและ
พฤติกรรมในการดําเนินชีวิต การพัฒนาในระยะตํอไป จึงต๎องให๎ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให๎มีความสมบูรณ๑ 
เริ่มตั้งแตํกลุํมเด็กปฐมวัย ท่ีต๎องพัฒนาให๎มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู๎และทักษะชีวิต เพื่อให๎เติบโต
อยํางมีคุณภาพควบคูํกับการพัฒนาคนไทยในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดีมีสุขภาวะที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสํานึกที่ดี
ตํอสังคมสํวนรวม มีทักษะความรู๎และความสามารถ ปรับตัวเทําทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพื้นฐานของการมี
สถาบันทางสังคมที่เข๎มแข็ง ท้ังสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบัน ชุมชมและภาคเอกชนที่รํวมกันพัฒนา
ทุนมนุษย๑ให๎มีคุณภาพสูง อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ, 2558 :65) 

การศึกษาเป็นกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคน เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศหากประเทศใดประชากรได๎รับ
การศึกษา การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและวัฒนธรรมจะมีความมั่นคงก๎าวหน๎า สามารถรับรู๎ข๎อมูลขําวสาร
ของสังคมโลกได๎ทันเหตุการณ๑ ดังเชํนพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวท่ีวํา “ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อม
ลงนั้นยํอมขึ้นอยูํกับการศึกษาของประชาชนแตํละคนเป็นสําคัญผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกําหนดอนาคตของชาติใน
วันข๎างหน๎า” (นวลจิตต๑ เชาวกีรติพงษ๑, 2545: 1) การจัดการศึกษานั้นเป็นกระบวนการที่มีองค๑ประกอบหลายประการ เพื่อนําไปสูํ
เปูาหมายที่พึงปรารถนาในการพัฒนาคุณภาพมนุษย๑ การจัดการศึกษาจึงเป็นความจําเป็นที่ทุกประเทศต๎องดําเนินการ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพประชากรและเพิ่มขัดความสามารถของประเทศในการแขํงขันระหวํางประเทศ (ปรัชญา เวสารัชช๑, 2545: 4) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 ที่วําด๎วยการบริหารและ
การจัดการศึกษานั้น ได๎กลําวถึงการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไว๎ในหลายมาตรา โดยเฉพาะอยํางยิ่งมาตราที่ 
39 กําหนดให๎กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด๎านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ดังนั้นแนวน โยบายในการ
ดําเนินงานจึงจําเป็นที่สถานศึกษา ต๎องใช๎เป็นหลักในการดําเนินงานในสํวนที่รับผิดชอบ ทําให๎การดําเนินงานของสถานศึกษา
สามารถสนองนโยบาย และนํานโยบายไปสูํการปฏิบัติให๎บรรลุวัตถุประสงค๑ (อัญชลี มงคลแท๎, 2557 : 1) 
 ในการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกหนํวยงานให๎บรรลุผลสําเร็จอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเป็นที่
แนํนอนวําผู๎บริหารจะต๎องอาศัยทักษะในการบริหารงานในการที่จะขอความรํวมมือจากทุกฝุายนั่นยํอมหมายถึงผู๎บริหารต๎องมี
ความรอบรู๎ในงานและต๎องมีทักษะในการบริหารงาน (รัตนา อัตภูมิสุวรรณ๑, 2542: 29) ในการบริหารงานทั่วไปนั้นผู๎บริหารมักจะ
ประสบป๓ญหาตํางๆสาเหตุที่กํอให๎เกิดป๓ญหาอาจมาจากการขาดทักษะในการบริหารงานของผู๎บริหารการขาดประสบการณ๑และ
ความเข๎าใจในสิ่งตํางๆ อันเป็นทักษะที่จําเป็นของผู๎บริหารองค๑การทางธุรกิจซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวําทักษะที่จําเป็นสําหรับ
ผู๎บริหารมี 3 ทักษะคือทักษะด๎านเทคนิควิธีทักษะด๎านมนุษย๑และทักษะด๎านความคิดรวบยอดแตํสถานศึกษาเป็นองค๑การทาง
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การศึกษาที่มีลักษณะแตกตํางจากองค๑การธุรกิจดังนั้นการบริหารสถานศึกษาให๎มีประสิทธิผลผู๎บริหารจําเป็นต๎องมีทักษะทั้ ง 5 
ประการคือทักษะทางความรู๎ความคิดทักษะทางเทคนิคทักษะทางการศึกษาและการสอนทักษะทางมนุษย๑และทักษะทางความคิด
รวบยอด (จันทรานี สงวนนาม, 2545: 17-20) ซึ่งในการบริหารสิ่งใดก็ตามจําเป็นจะต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งนั้นและพัฒนา
สมรรถภาพและทักษะในการบริหารสิ่งนั้นๆด๎วยทักษะ (skill) เป็นความชํานาญหรือความเช่ียวชาญในการทําอะไรอยํางใดอยําง
หนึ่งดังนั้นทักษะในการบริหารจึงเป็นความชํานาญหรือเช่ียวชาญในการบริหารการบริหารองค๑การทางธุรกิจนั้น ผู๎บริหารจําเป็น
จะต๎องมีทักษะอยํางน๎อยท่ีสุด 3 ทักษะ ดังนี้ ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางมนุษย๑ และทักษะทางความคิดรวบยอด แตํสถานศึกษา
เป็นองค๑การที่มีทักษะแกตํางจากองค๑การธุรกิจ ดังนั้น ในการบริหารสถานศึกษาให๎มีประสิทธิผลนั้นผู๎บริหารจําเป็นจะต๎องมีทักษะ 
5 ประการ คือ ทักษะทางความคิดรวบยอด ทักษะทางมนุษย๑ ทักษะทางการศึกษาและการสอน ทักษะทางเทคนิค และทักษะทาง
ความรู๎ความคิด (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ๑, 2553: 1-6) 
 สภาพป๓ญหาป๓จจุบันในเรื่องทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 
5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต  2พบวํา ขาดทักษะในการบริหารงานหลายประการในการบริหาร
สถานศึกษาในยุคปฎิรูการศึกษา ที่ผํานมาผู๎บริหารสถานศึกษาจํานวนมากไมํได๎ศึกษามาทางด๎านการบริหารสถานศึกษาโดยตรง 
ถึงแม๎จะเข๎ามาดํารงตําแหนํงด๎วยวิธีการใดๆ ก็ตาม สํวนใหญํผลการบริหารงานจะออกมาตามลักษณะของการใช๎ความรู๎ที่ตนเองมี
อยูํเป็นหลักในการแก๎ไขป๓ญหาตําง ๆ ซึ่งอาจจะขาดหลักวิชา สํงผลให๎ผู๎รํวมงานขาดขวัญและกําลังใจในการทํางาน ประสิทธิภาพ
การทํางานบุคลากรในสถานศึกษา ลดน๎อยลง (ศักดิ์ศรี สนจิตร๑, 2549 : 4) 
 จากการศึกษาทักษะที่สําคัญและจําเป็นในการบริหารงานของผู๎บริหารดังกลําวข๎างต๎นจะพบวํา ทักษะที่สําคัญและจําเป็น 
ประกอบด๎วย 5 ทักษะ คือ ทักษะทางความคิดทักษะทางเทคนิคทักษะทางการศึกษาและการสอนทักษะทางมนุษย๑และทักษะทาง
ความคิดรวบยอด ซึ่งถ๎าผู๎บริหารมีทักษะในการบริหารงานทั้ง 5 ทักษะนี้จะสํงผลให๎สามารถจัดโครงสร๎างและจัดบุคลากรได๎
เหมาะสมกับศักยภาพ สอดรับกับภาระและปริมาณงาน การดําเนินงานภายในโรงเรียนเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
เปูาหมายที่วางไว๎ ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 เพื่อจะได๎ทราบข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับทักษะการบริหารงานของ
ผู๎บริหาร และใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาของผู๎บริหารสถานศึกษา ให๎มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษามากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขาํยพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสงั 5 สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบรุีรัมย๑ เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2จําแนกตาม วุฒิการศึกษา และประสบการณ๑การทํางาน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาเรื่องทักษะในการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 ผู๎ศึกษาได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องตาม 
ได๎แกํ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 หลักการ
แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการบริหารงาน ทักษะการบริหารงาน วรรณกรรมตัวแปรอิสระ และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey  Research) ศึกษาทักษะในการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํม
เครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 ซึ่งผู๎วิจัยดําเนินการ  ดังนี้  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                       

  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ครูผู๎สอนในกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 จํานวน 750 คน 

  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู๎สอนในกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 จํานวน 254 คน ซึ่งได๎มาโดยกําหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางจากตารางของเครจซี่และ
มอร๑แกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 608) จากนั้นใช๎วิธีการสุํมแบบแบํงช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช๎ขนาด
โรงเรียนเป็นช้ันในการสุํม (Strata) และทําการสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลาก 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ วุฒิการศึกษา และประสบการณ๑การทํางาน 

 2.2 ตัวแปรตาม ได๎แกํ ทักษะในการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

ทักษะในการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 จํานวน 5 ทักษะ ดังนี้ ทักษะทางความรู๎ความคิด ทักษะทางเทคนิค ทักษะทางการศึกษา
และการสอน ทักษะทางมนุษย๑ และทักษะทางความคิดรวบยอด 
 4. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  

 เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสํวนบุคคล ประกอบด๎วย วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ๑การทํางานและสอบถามเกี่ยวกับทักษะในการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 ใน 5 ทักษะ ได๎แกํ 1) ทักษะทางความรู๎ความคิด               
2)ทักษะทางเทคนิค 3) ทักษะทางการศึกษาและการสอน 4) ทักษะทางมนุษย๑ 5) ทักษะทางความคิดรวบยอด มีลักษณะเป็นแบบ
มาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอร๑ท (Likert) ดําเนินการสร๎างเครื่องมือด๎วยศึกษาเอกสาร หนังสือ 
ตํารา คูํมือ หลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง นําแบบสอบถามเสนอผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ทําน เพื่อหาคํา Index of Item 
Objective Congruency (IOC) แล๎วนําเสนอผู๎เช่ียวชาญจํานวน 5 ทํานเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) และความถูกต๎องของภาษา และคํานวณหาคําดัชนีความสอดคล๎อง ( Index of Item Objective Congruence : IOC) 
พบวํามีคําดัชนีความสอดคล๎อง (IOC) ตั้งแตํ 0.60-1.00 จากนั้น นําแบบสอบถามปรับปรุงแก๎ไขแล๎ว ไปทดลองใช๎ (Try-Out) กับ
ครูผู๎สอนที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง จํานวน 30 ฉบับ แล๎วนํามาหาคําความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหารคําสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของ ครอนบาค (Cronbach‖ s Alpha Coefficient) มีคําความเช่ือมั่นท้ังฉบับเทํากับ 0.89  

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู๎วิจัยติดตํอขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอความอนุเคราะห๑ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
ถึงผู๎อํานวยการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 นําหนังสือขอความอนุเคราะห๑ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลเสนอตํอผู๎อํานวยการสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 เพื่อขอความอนุเคราะห๑
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลกับกลุํมตัวอยําง จากนั้นได๎ติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามด๎วยตนเอง ซึ่งได๎แบบสอบถามกลับคืนมา 
254 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 100 
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ผลการวิจัย 
 1. ทักษะในการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากทุก
ด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากลําดับมากไปน๎อย คือ ทักษะทางมนุษย๑ทักษะทางการศึกษาและการสอนทักษะทางเทคนิค
ทักษะทางความคิดรวบยอด และทักษะทางความรู๎ความคิดโดยแตํละด๎านสรุปผลการวิจัยได๎ ดังนี ้
  1.1 ทักษะทางความรู๎ความคิด โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวํา สํวนใหญํอยูํในระดับมาก โดย
เรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ ผู๎บริหารนําวิสัยทัศน๑มาใช๎ในการบริหารสถานศึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
ผู๎บริหารสร๎างวิสัยทัศน๑ในการบริหารสถานศึกษา และผู๎บริหารสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานให๎เหมาะสมกับ
สถานการณ๑ป๓จจุบัน อยูํในระดับปานกลาง 3 ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ผู๎บริหารสามารถนํานโยบายไปสูํ
การปฏิบัติได๎อยํางเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ผู๎บริหารนําแนวคิด กลยุทธ๑ใหมํ ๆ มาใช๎ในการบริหารสถานศึกษา และ
ผู๎บริหารนําความรู๎ และแนวคิดที่ทันสมัยมาพัฒนาสถานศึกษาอยํางตํอเนื่อง 

1.2 ทักษะทางเทคนิคโดยรวมอยูํในระดับมากพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สํวนใหญํอยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับ
คําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ ผู๎บริหารมอบหมายงานให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาได๎อยํางเหมาะสมรองลงมา ผู๎บริหารได๎
เสนอแนะวิธีการนวัตกรรมใหมํๆ แกํครูในการเรียนการสอน และผู๎บริหารนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช๎ในการบริหาร
สถานศึกษาสํวนผู๎บริหารใช๎ทรัพยากรในสถานศึกษาอยํางประหยัด และเกิดประโยชน๑สูงสุด อยูํในระดับปานกลาง 

1.3 ทักษะทางการศึกษาและการสอนโดยรวมอยูํในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สํวนใหญํอยูํในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับคําเฉลีย่จากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ ผู๎บริหารนิเทศการสอนของครูอยํางสม่ําเสมอด๎วยความเป็นกัลยาณมิตร 
รองลงมาผู๎บริหารบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น และผู๎บริหารสํงเสริมและ
แนะนําให๎ครูสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ สํวน ผู๎บริหารให๎ความรู๎แกํครูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล อยูํในระดับปานกลาง 

1.4 ทักษะทางมนุษย๑ โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สํวนใหญํอยูํในระดับมาก โดย
เรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ ผู๎บริหารสามารถควบคุมอารมณ๑ได๎ดีเมื่อเผชิญกับป๓ญหาตําง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน ผู๎บริหารสามารถแก๎ป๓ญหาความขัดแย๎งที่เกิดกับบุคลากรที่เกี่ยวข๎อง ได๎  และผู๎บริหารยกยํอง ชมเชย บุคลากรใน
สถานศึกษาตามโอกาสที่เหมาะสม สํวนผู๎บริหารสํงเสริมให๎บุคลากรเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู 

1.5 ทักษะทางความคิดรวบยอด โดยรวมอยูํในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา สํวนใหญํอยูํในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย 3 ลําดับแรก คือ ผู๎บริหารวางแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได๎อยํางเหมาะสมและ
ครอบคลุมงานทุกด๎าน ผู๎บริหารมีความสามารถในการประสานงานด๎านตําง ๆ เข๎าด๎วยกันและเข๎าใจการเปลี่ยนแปลงในสํวนหนึ่งวํา
จะมีผลกระทบตํอสํวนอ่ืน ๆ ขององค๑กรได๎ทันตํอเหตุการณ๑อยํางทันทํวงทีและผู๎บริหารวิเคราะห๑และประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาท่ีผํานมาและนําผลที่ไดไ๎ปใช๎แก๎ไขปรบัปรุงการบรหิารงานและวางแผนบริหารจัดการในปีตํอไป อยูํในระดับปานกลาง 3 
ข๎อ โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ผู๎บริหารวิเคราะห๑งานตามโครงสร๎างเพื่อมอบหมายให๎บุคลากรในสถานศึกษาได๎
เหมาะสมกับศักยภาพขอบุคลากรแตํละคน ผู๎บริหารสามารถวิเคราะห๑จุดแข็ง จุดอํอน ของสถานศึกษาและนํามาใช๎ประโยชน๑ใน
การบริหารงาน และผู๎บริหารวิเคราะห๑ป๓ญหาตําง ๆ อยํางรอบคอบกํอนตัดสินใจสั่งการโยคํานึงถึงสํวนรํวมเป็นสําคัญ 
 2. ผลการเปรียบเทียบทักษะในการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา และประสบการณ๑การทํางาน พบวํา  
    2.1 ครูผู๎สอนที่มีวุฒิการศึกษาตํางกันมีความคิดเห็นตํอทักษะการบริหารงานสถานศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษา 
กลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 โดยรวมและรายด๎านไมํ
แตกตํางกัน 
     2.2 ครูผู๎สอนที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกันมีความคิดเห็นตํอทักษะการบริหารงานสถานศึกษาของผู๎บริหาร
สถานศึกษา กลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2โดยรวมไมํ
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แตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ทักษะทางเทคนิคแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สํวนด๎านอื่น ๆ 
ไมํแตกตํางกัน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

1. ทักษะในการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับ เกศนา พันทาเดช (2543: บทคัดยํอ) ได๎
ทําวิจัยเรื่องศึกษาทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกําแพงนครเวียงจันทร๑สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวโดยศึกษาทักษะ 5 ด๎านคือทักษะทางความรู๎ความคิดทักษะทางเทคนิคทักษะทางการศึกษาและการสอนทักษะทาง
มนุษย๑และทักษะทางความคิดรวบยอดผลการวิจัยพบวําผู๎บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกําแพงนครเวียงจันทร๑มีทักษะการ
บริหารงานทั้งหมด 5 ด๎านโดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมากทุกด๎าน สอดคล๎องกับงานวิจัย บุณยวรีย๑ เศวตวงศ๑สกุล (2557: 
187) ได๎วิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ประสบการณ๑ในการทํางาน และประสบการณ๑ในการอบรมเชิงบริหารตํอปี ผล
การศึกษา พบวํา 1. ทักษะการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 พบวํา โดยภาพรวมมีทักษะการบริหารอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํามีทักษะการบริหาร
อยูํในระดับมากทุกด๎าน สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุภาพร รัตน๑น๎อย (2552: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางทักษะการ
บริหารงานกับการบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต  2 
ผลการวิจัยพบวํา 1) ทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมทุรปราการเขต 2 โดยรวม
และรายด๎านอยูํในระดับมาก 2) การบริหารโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐานของของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สมุทรปราการเขต 2 พบวําโดยรวมอยูํในระดับมากสําหรับผลการวิจัยเป็นรายด๎านผู๎วิจัยจะได๎นํามาอภิปรายผล ดังนี้ 

1.2 ทักษะทางความรู๎ความคิด โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ผู๎บริหารนําวิสัยทัศน๑มาใช๎ในการ
บริหารสถานศึกษาได๎อยํางมีประสทิธิภาพ และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานให๎เหมาะสมกับสถานการณ๑ป๓จจุบันซึ่งสอดคล๎อง
กับงานวิจัย สายทอง โพธิ์น้ําเที่ยง (2550: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางทักษะการบริหารงานกับการบริหารงาน
วิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษากลุํมกรุงธนบุรีสังกัดกรุงเทพมหานครผลวิจัยพบวําทักษะการบริหารงาน
ของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษากลุํมกรุงธนบุรีสังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวมอยูํในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายด๎านพบวําทักษะทางความรู๎ความคิดอยูํในระดับมากสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สมบัติ โฆษิตวานิช (2542: บทคัดยํอ) ได๎ทําวิจัย
เรื่องศึกษาการใช๎ทักษะการบริหารงานของหัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าที่ตามการรับรู๎ของตนเองและของผู๎อํานวยการการประถมศึกษา
จังหวัดสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติพบวําการใช๎ทักษะการบริหารงานของหัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าที่
ตามการรับรู๎ของตนเองและของผู๎อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดในทักษะด๎านความคิดรวบยอดอยูํในระดับมากสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ จิราภัทรศิริ พรรณาภรณ๑ (2548: บทคัดยํอ) ได๎ทําวิจัยเรื่องทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ตามทัศนะของข๎าราชการครูสังกัดสํานักงานเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครผลวิจัยพบวําทักษะด๎านความคิดรวบยอดอยูํในระดับมาก 

1.2 ทักษะทางเทคนิคโดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารมอบหมายงานให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชาได๎
อยํางเหมาะสม และผู๎บริหารได๎เสนอแนะวิธีการนวัตกรรมใหมํ ๆ แกํครูในการเรียนการสอนซึ่ งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สมบัติ 
โฆษิตวานิช (2542: บทคัดยํอ) ได๎ทําวิจัยเรื่องศึกษาการใช๎ทักษะการบริหารงานของหัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าที่ตามการรับรู๎ของ
ตนเองและของผู๎อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติพบวําการใช๎ทักษะ
การบริหารงานของหัวหน๎าฝุายการเจ๎าหน๎าที่ตามการรับรู๎ของตนเองและของผู๎อํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดในทักษะ 3 ด๎าน
คือทักษะด๎านเทคนิคทักษะด๎านมนุษย๑และทักษะด๎านความคิดรวบยอดอยูํในระดับมาก บุณยวรีย๑ เศวตวงศ๑สกุล (2557: 187) ได๎
วิจัยเรื่อง ทักษะการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช
เขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียน ประสบการณ๑ในการทํางาน และประสบการณ๑ในการอบรมเชิงบริหารตํอปี ผลการศึกษา ทักษะ
ด๎านเทคนิคอยูํในระดับมาก 
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1.3 ทักษะทางการศึกษาและการสอนโดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ผู๎บริหารนิเทศการสอนของ
ครูอยํางสม่ําเสมอด๎วยความเป็นกัลยาณมิตร และบริหารจัดการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ท๎องถิ่น แนะนําให๎ครูสอนโดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณัฎฐ๑ ชาคํามูล (2547: บทคัดยํอ) ศึกษาทักษะ
ทางการบริหารของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกํนเขต 5 ผลการวิจัยพบวํา 1. ข๎าราชการครูมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับทักษะทางการบริหารของผู๎บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด๎านพบวําทักษะด๎านการศึกษาและการสอนอยูํใน
ระดับมากสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สายทอง โพธ์ิน้ําเที่ยง (2550: บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางทักษะการบริหารงาน
กับการบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษากลุํมกรุงธนบุรีสังกัดกรุงเทพมหานครผลวิจัยพบวํา
ทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษากลุํมกรุงธนบุรีสังกัดกรุงเทพมหานครทักษะทางการศึกษา
และการสอนอยูํในระดับมาก 

1.4 ทักษะทางมนุษย๑ โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ผู๎บริหารสามารถควบคุมอารมณ๑ได๎ดีเมื่อ
เผชิญกับป๓ญหาตําง ๆ ในการปฏิบัติงานสามารถแก๎ป๓ญหาความขัดแย๎งที่เกิดกับบุคลากรที่เกี่ยวข๎องได๎และยกยํอง ชมเชย บุคลากร
ในสถานศึกษาตามโอกาสที่เหมาะสมซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ บุณยวรีย๑ เศวตวงศ๑สกุล  (2557: 187) ได๎วิจัยเรื่อง ทักษะการ
บริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ประสบการณ๑ในการทํางาน และประสบการณ๑ในการอบรมเชิงบริหารตํอปี ผลการศึกษา พบวํา เมื่อพิจารณาเป็น
รายด๎านพบวํา ทักษะด๎านมนุษย๑ อยูํในระดับมากและสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณัฎฐ๑ ชาคํามูล (2547: บทคัดยํอ)ศึกษาทักษะ
ทางการบริหารของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกํนเขต  5 ผลการวิจัยพบวําทักษะด๎านมนุษย๑อยูํใน
ระดับมาก 

1.5 ทักษะทางความคิดรวบยอด โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวําผู๎บริหารวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาได๎อยํางเหมาะสมและครอบคลุมงานทุกด๎าน มีความสามารถในการประสานงานด๎านตําง ๆ เข๎าด๎วยกันและเข๎าใจการ
เปลี่ยนแปลงในสํวนหนึ่งวําจะมีผลกระทบตํอสํวนอ่ืน ๆ ขององค๑กรได๎ทันตํอเหตุการณ๑อยํางทันทํวงที ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ณัฎฐ๑ ชาคํามูล (2547: บทคัดยํอ) ศึกษาทักษะทางการบริหารของผู๎บริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแกํนเขต 
5 ผลการวิจัยพบวําทักษะทางความคิดรวบยอด อยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ จิราภัทร ศิริพรรณาภรณ๑ (2548: 
บทคัดยํอ) ได๎ทําวิจัยเรื่องทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของข๎าราชการครูสังกัดสํานักงานเขต
ธนบุรีกรุงเทพมหานครผลวิจัยพบวําทักษะทางความคิดรวบยอด อยูํในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะในการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษากลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2จําแนกตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ๑การทํางาน ผู๎วิจัยจะได๎นํามา
อภิปรายผล ดังนี้ 
  2.1 ครูผู๎สอนท่ีมีวุฒิการศึกษาตํางกันมีความคิดเห็นตํอทักษะในการบริหารงานสถานศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษา 
กลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2โดยรวมและรายด๎านไมํ
แตกตํางกัน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา วุฒิการศึกษาเป็นป๓จจัยหนึ่งที่มีความเกี่ยวข๎องกับความสําเร็จในการปฏิบัติงานของผู๎บริหาร เพราะ
ผู๎บริหารที่มีการศึกษาสูงกวําปริญญาตรีจะมีประสบการณ๑และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากกวําผู๎บริหารที่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูง มีความมุํงมั่น พฤติกรรมเหมาะสมกับความเป็นผู๎นํา มีความคิดสร๎างสรรค๑ในการทํางาน 
กล๎าคิด กล๎าแสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง สร๎างความเช่ือมั่น ยอมรับ และความไว๎วางใจให๎กับครูในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ สุกัญญา สิงห๑เชื้อ (2555 : บทคัดยํอ) ได๎ศึกษาเรื่อง ทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ
ข๎าราชการครู ในอําเภอสามโคก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวํา ทักษะการบริหารงานของผู๎บริหาร
สถานศึกษา ตามทัศนะของข๎าราชการครู อําเภอสามโคก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
โดยรวมและรายด๎าน ไมํแตกตํางกันและสอดคล๎องงานวิจัยของ จําเรียง ไพบูลย๑เบ็ญจะ (2550: 67) ได๎ศึกษาทักษะการบริหารของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี พบวํา การเปรียบเทียบทักษะการบริหารงานของผู๎บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน 
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 2.2 ครูผู๎สอนที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกันมีความคิดเห็นตํอทักษะในการบริหารงานสถานศึกษาของผู๎บริหาร
สถานศึกษา กลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2 โดยรวมไมํ
แตกตํางกัน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวํา ครูตํางเห็นความสําคัญของทักษะการบริหารงานวํามีภาระที่คล๎ายกัน ตลอดจนความรับผิดชอบ
ไมํแตกตํางกัน จึงทําให๎ครูมีความคิดเห็นตํอทักษะการบรหิารงานโดยรวมไมํแตกตาํงกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านทักษะ
ทางเทคนิคแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ครูที่มีประสบการณ๑การทํางานสูงกวํา
ผู๎บริหารที่มีประสบการณ๑การทํางานน๎อยกวํา มีโอกาสได๎เรียนรู๎ ทําความเข๎าใจ  มองเห็นป๓ญหาได๎ชัดเจน  ถูกต๎องตามความเป็น
จริง  ทําให๎เกิดทักษะและทัศนะคติที่ดีในการปฏิบัติงาน ด๎วยเหตุนี้จึงสํงผลให๎ทักษะการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษา อําเภอ
ธัญบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 ครูที่มีประสบการณ๑ในการบริหารงานมากมีความคิดเห็นตํอ
ทักษะการบริหารมากกวําครูที่มีประสบการณ๑ในการบริหารงานน๎อย ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ไพบูรณ๑ สุขเจริญ (2548: ง) ได๎
วิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 
ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริหารโรงเรียนที่มีประสบการณ๑มากและประสบการณ๑น๎อยมีทักษะการบริหารงาน โดยรวมแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ๑น้ีสําเร็จได๎ด๎วยความกรุณาและความชํวยเหลือเป็นอยํางดียิ่งจากอาจารย๑ที่ปรึกษาในการจัดทําสารนิพนธ๑ที่ให๎
ความเมตตา ให๎แนวคิด หลักการ และคําแนะนําด๎วยความเอาใจใสํในการทําสารนิพนธ๑ตลอดมา 

ขอขอบพระคุณที่กรุณารับเป็นคณะกรรมการสอบสารนิพนธ๑ ซึ่งมีความเมตตาและกรุณาให๎คําแนะนําที่เป็นประโยชน๑
อยํางยิ่ง ทําให๎งานวิจัยนี้มีความสมบูรณ๑ยิ่งข้ึน 

ขอขอบพระคุณผู๎เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือทุกทํานที่ได๎เสียสละเวลาอันมีคํายิ่งในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาของแบบสอบถามในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณครูผู๎สอนในกลุํมเครือขํายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 2ทุกทํานที่ได๎สละเวลาอันมีคํากรุณาให๎ข๎อมูลตอบแบบสอบถามเพื่อประโยชน๑ในการวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาที่ได๎สํงเสริม สนับสนุนและชํวยเหลือผู๎วิจัยจนได๎มีโอกาสศึกษาเลําเรียนมาจนถึงป๓จจุบัน
หากสารนิพนธ๑ฉบับน้ีจะกํอประโยชน๑หรือสงํผลดีในทางวิชาการหรือแกํสวํนรวม ผู๎วิจัยขอยกความดีดังกลําวให๎แกํคณาจารย๑และผู๎มี
พระคุณทุกทําน รวมถึงมหาวิทยาลัยปทุมธานี สถาบันที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู๎แกํผู๎วิจัย 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน

ประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ ประชากร จํานวน 246 คน กลุํมตัวอยําง จํานวน 152 คน เทียบบัญญัติไตรยางศ๑ราย
โรงและทําการสุํมอยํางงําย เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถาม วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ (t-test) สถิติ (F-test) โดยการวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว และ
ทดสอบเป็นรายคูํโดยวิธีการของเชฟเฟุ (Scheffé) ผลการศึกษาพบวํา 

1. การใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน จังหวัดบุรีรัมย๑ โดยภาพรวมทั้ง 6 
ด๎าน อยูํในระดับมากทุกด๎าน  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของข๎าราชการครูในการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา
ในอําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ โดยจําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน พบวํา จําแนกตามอายุ 
ด๎านหลัก นิติธรรม  ด๎านหลักคุณธรรม และด๎านหลักความโปรํงใส มีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน  สํวนด๎านหลักความมีสํวนรํวม ด๎าน
หลักความรับผิดชอบ และด๎านหลักความคุ๎มคํา มีความคิดเห็นแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จําแนกตามระดับ
การศึกษา  โดยภาพรวมและรายด๎านมีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน จําแนกตามประสบการณ๑ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายด๎าน 
มีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน 
 
ค าส าคัญ : การใช๎หลักธรรมาภิบาล การบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study and compare using the principles of Good Governance 
in the administration of Primary school in Bandan district in Burirum province. The population of the study 
were 246 peoples. The samples were 152 people and selected by simple random sampling. The tool used 
for data collection was questionnaire. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, t-test, One-Way ANOVA. And Multiple Comparison by Scheffé. The research results revealed that: 

1)  Using the principles of Good Governance in the administration of Primary school in Bandan 
district in Burirum province as a whole were at much level in 6 aspects. 

2) The comparison results of teachers‖ opinions on using the principles of Good Governance in the 
administration of Primary school in Bandan district in Burirum province as classified by age, education level 
and work experienced found that age within rule of law aspect, ethic aspect and transparency aspect had no 
different. By participation aspect, accountability aspect and economy aspect had significantly different at the 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
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.05 level. By education level as a whole and each aspect were no different, and work experienced as a whole 
and each aspect were no different. 
 
Keywords: using the principles of good governance,  the administration of primary school 
 

บทน า 
โลกในยุคป๓จจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน๑ (Globalization)ที่มีความเจริญก๎าวหน๎าทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให๎

สถานการณ๑ด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารของรัฐในทุกภูมิภาคของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปมากและเป็นไปอยําง
รวดเร็ว กว๎างขวาง จึงจําเป็นที่แตํละประเทศต๎องเรียนรู๎ เพื่อการปรับเปลี่ยนให๎ทันกับการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร๎อมที่จะเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูํตลอดเวลา ทุกประเทศทั่วโลกมีการติดตํอสื่อสารแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสาร มีการรํวมมือและแขํงขันกัน 
ทั้งด๎านธุรกิจ การค๎า อุตสาหกรรม การศึกษา และด๎านอื่นๆ อยํางรวดเร็วและตํอเนื่อง จากสถานการณ๑ดังกลําว ป๓จจัยสําคัญที่จะเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงได๎คือคุณภาพของคน การศึกษาเป็นกระบวนการที่สําคัญในการพฒันาคนให๎มีคุณภาพ ซึ่งหากคนมีคุณภาพ จึงเป็น
เรื่องที่มีความจําเป็นอยํางยิ่ง ในการปฏิรูปการศึกษานั้น มีความมุํงหมายที่จะจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ 
เป็นคนดี มีความสามารถและมีความสุข การดําเนินการให๎บรรลุเปูาหมายอยํางมีพลังและมีประสิทธิภาพ จําเป็นที่จะต๎องมีการกระจาย
อํานาจและให๎ทุกฝุายมีสํวนรํวม ซึ่งสอดคล๎องกับเจตนารมณ๑ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 และเป็นไปตามหลักการ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ซึ่งให๎มีการจัดระบบ
โครงสร๎างและกระบวนการจัดการศึกษาของไทย มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ มีการกระจายอํานาจไปสูํ
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 การกระจายอํานาจดังกลําว จะทําให๎สถานศึกษามีความคลํองตัว มีอิสระในการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักการของการ
บริหารจัดการ โดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM) ซึ่งจะเป็นการสร๎างรากฐานและความเข๎มแข็งให๎กับ
สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพได๎มาตรฐาน และสามารถพัฒนาอยํางตํอเนื่อง และเพื่อให๎สอดคล๎องกับแนวทาง
ปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีกําหนดให๎องค๑กรทุกระดับ ซึ่งหมายถึงสถานศึกษาด๎วย ต๎องจัด
แผนปฏิบัติราชการประจําปี มีกรอบทิศทางการดําเนินงาน มีแผนเฉพาะกิจขององค๑กร เชํน แผนพัฒนาวิชาการ แผนพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม แผนพัฒนาวิชาชีพ จัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แผนจัดการความรู๎ ทั้งนี้รวมถึงการเสริมสร๎างวัฒนธรรม 
คํานิยมในการทํางานเพื่อประชาชน บุคลากรในองค๑กรทุกระดับ ทุกคน ได๎รับการเสริมสร๎างให๎มีวัฒนธรรมและคํานิยมที่ดีในการปฏิบัติ
ราชการ กลําวคือ มุํงสร๎างประโยชน๑ให๎แกํประชาชน และประเทศชาติ มีทัศนคติเพื่อสํวนรวม ซื่อสัตย๑สุจริต มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ มี
ระเบียบวินัย มีคุณธรรม มิจิตบริการ เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธา เป็นมิตรกับประชาชนพร๎อมให๎ความชํวยเหลือ ให๎ความยุติธรรม ไมํเลือก
ปฏิบัติ และมีความมั่นคงในอารมณ๑ มีความรับผิดชอบกระตือรือร๎นที่จะอํานวยความสะดวกแกํประชาชนการบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษาซึ่งเป็นนิติบุคคล มีกฎหมาย ระเบียบ กฎและหนํวยงาน องค๑กร คอยตรวจสอบกํากับติดตามและดูแล เชํน ต๎นสังกัด คือ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2555: 2-3) หรือสํานักงานรับรองและประเมินมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
ประชาชน นักเรียน ผู๎ปกครอง ชุมชน และองค๑กรอื่นๆ คอยตรวจสอบการบริหารงานของโรงเรียนตลอดเวลา และมีความคาดหวังวํา
ผู๎บริหารโรงเรียนจําเป็นต๎องจัดระบบการบริหารจัดการทั้งงานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคลและ บริหารงานท่ัวไป ให๎มี
ประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี โดยยึดหลัก 6 หลัก ได๎แกํ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปรํงใส หลักความมีสํวนรํวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ๎มคํา เพื่อจะได๎รํวมกันปรับบทบาท ปรับวิธีการ
ทํางาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการให๎สนับสนุนเกื้อกูลและเป็นเครื่องมือในการนําวิสัยทัศน๑และนโยบายสูํการปฏิบัติ 
 สําหรับการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนนั้น เป็นรูปแบบการบริหารอีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเหมาะสม
กับการบริหารโรงเรียนตามบริบทของสังคมไทยและเป็นแนวคิดใหมํในรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในประเทศไทยผู๎วิจัยมีความ
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สนใจที่จะศึกษาวําโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑มีการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนอยูํ
ในระดับใด ข๎าราชการครู มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนโดยใช๎หลักธรรมาภิบาลแตกตํางกันหรือไมํ เมื่อเปรียบเทียบตาม
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน๑อยํางยิ่งตํอการบริหารงานของ
โรงเรียนโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรูปแบบใหมํของการบริหารจัดการที่ได๎รับการยอมรับวําเป็นรูปแบบของการบริหารจัดการ อีก
รูปแบบหนึ่งที่จะนําผลการศึกษาไปประกอบการวางแผนในการบริหารจัดการ แก๎ไข ปรับปรุง และพัฒนารูปแบบการบริหารการศึกษา
ให๎มีประสิทธิภาพได๎ตามมาตรฐานตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  เพื่อศึกษาการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ 
2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข๎าราชการครูในการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาใน

อําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ โดย จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอ บ๎านดําน จังหวัดบุรีรัมย๑ ตามลําดับดังนี้ หลักและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน หลัก
แนวคิดในการบริหารโรงเรียน แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล บริบทของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน จังหวัดบุรีรัมย๑ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ที่ศึกษาการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอ บ๎านดําน จังหวัดบุรีรัมย๑ ซึ่งผู๎วิจัยดําเนินการ ดังนี้  
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                       

  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้ ได๎แกํ ข๎าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอ บ๎านดําน  
จังหวัดบุรีรัมย๑ จํานวน 246 คน 

  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นข๎าราชการครูที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอ บ๎านดําน  
จังหวัดบุรีรัมย๑ซึ่งผู๎ศึกษากําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางโดยการเปิดตารางของเครจซี่และมอร๑แกน (พวงรัตน๑  ทวีรัตน๑, 2540: 303) ได๎
ขนาดกลุํมตัวอยําง 152 คน เทียบบัญญัติไตรยางศ๑รายโรงและทําการสุํมอยํางงําย  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา  
 2.1 ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ สถานภาพสํวนบุคคล ได๎แก ํอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑ในการ
ปฏิบัติงาน 
  2.2 ตัวแปรตาม ได๎แกํ การใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอ บ๎านดําน จังหวัด
บุรีรัมย๑ ทั้ง 6 ด๎าน คือ ด๎านหลักนิติธรรม ด๎านหลักคุณธรรม ด๎านหลักความโปรํงใส ด๎านหลักความมีสํวนรํวม ด๎านหลักความ
รับผิดชอบ และด๎านหลักความคุ๎มคํา 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ คือ การใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน  
จังหวัดบุรีรัมย๑ตามที่กําหนดไว๎ในพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ทั้ง 6 ด๎าน คือ ด๎าน
หลักนิติธรรม ด๎านหลักคุณธรรม ด๎านหลักความโปรํงใส ด๎านหลักความมีสํวนรํวม ด๎านหลักความรับผิดชอบ และด๎านหลักความคุ๎มคํา 
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 4. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามชนิดตรวจสอบรายการ (CheckList) แบบสอบถามมาตราสํวนประมาณ
คํา (Rating Scale) ลักษณะของแบบสอบถามที่เกี่ยวกับสถานภาพสํวนบุคคลประกอบด๎วยอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑ใน
การปฏิบัติงานและแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช๎หลักการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาใน
อําเภอ บ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ ตามองค๑ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 6 ด๎าน คือ ด๎านหลักนิติธรรม ด๎านหลักคุณธรรม ด๎านหลัก
ความโปรํงใส ด๎านหลักความรับผิดชอบ ด๎านหลักความมีสํวนรํวม และด๎านหลักความคุ๎มคํา  ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบสอบถามมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale)   5 ระดับ ในการหาคุณภาพของเครื่องมือน้ัน ผู๎วิจัยดําเนินการสร๎างเครื่องมือ
ด๎วยการศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการศึกษา นําแบบสอบถามเสนอผู๎เช่ียวชาญ จํานวน 3 
ทําน เพื่อหาคํา Index of Item Objective Congruency (IOC) โดยใช๎สูตร ดังนี้ (ศิริชัย พงษ๑วิชัย, 2547 : 141-142) และได๎คัดเลือก
ข๎อคําถามที่วิเคราะห๑ได๎คําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.67–1.00 จากนั้นนําแบบสอบถามที่แก๎ไขมาปรับปรุงแล๎วนําไปทดลองใช๎ (Try 
out) เพื่อตรวจสอบหาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช๎กลุํมตัวอยํางในการทดลอง คือ ครูผู๎สอนโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตอําเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย๑ซึ่งมีลักษณะเชํนเดียวกับกลุํมตัวอยําง แตํไมํใชํกลุํมตัวอยําง จํานวน 30 คน ได๎
คําความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทํากับ 0.98 

5. เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเองโดยดําเนินการตามขั้นตอนดังตํอไปนี้ 1) ขอ

หนังสือจากคณะศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑วิทยาลัยนครราชสีมาถึงผู๎อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 เพื่อขออนุญาตเก็บข๎อมูลในโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ 2) นํา
แบบสอบถามพร๎อมสําเนาหนังสือขออนุญาตถึงผู๎อํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย๑ เขต 1 และหนังสือขอความรํวมมือจากคณะศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑เพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลในการทําสารนิพนธ๑สํงตํอ
โรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ที่เป็นกลุํมตัวอยํางด๎วยตนเองพร๎อมทั้งประสานงานกับผู๎บริหารในโรงเรียนท่ี
เป็นกลุํมตัวอยํางในการติดตามเพื่อขอรับแบบสอบถามกลับคืนซึ่งได๎รับคืนทั้งหมด 152 ฉบับคิดเป็นร๎อยละ 100 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่องการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ 
สรุปผลการศึกษาได๎ดังนี ้

1.  สถานภาพสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา อายุของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุระหวําง 31-40 ปี คิด
เป็นร๎อยละ 55.26  รองลงมาผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอายุระหวําง 20-30 ปี คิดเป็นร๎อยละ 23.68 และผู๎ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ
มากกวํา 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร๎อยละ 21.05 ระดับการศึกษาสํวนใหญํของผู๎ตอบแบบสอบถามอยูํในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ  
63.82  และสูงกวําระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร๎อยละ 36.18ประสบการณ๑ในการปฏิบัติงานของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํอยูํระหวําง 
11 - 20 ปี คิดเป็นร๎อยละ 32.24 รองลงมา ประสบการณ๑ในการปฏิบัติงานระหวําง 6-10 ปี คิดเป็นร๎อยละ 29.60 ประสบการณ๑ในการ
ปฏิบัติงานมากกวํา 20 ปี คิดเป็นร๎อยละ 24.34 และประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี คิดเป็นร๎อยละ 13.82 

2.  ผลการศึกษาการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน จังหวัดบุรีรัมย๑ซึ่ง
ประกอบด๎วยหลักธรรมาภิบาล 6 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านหลักนิติธรรม ด๎านหลักคุณธรรมด๎านหลักความรับผิดชอบด๎านหลักความโปรํงใสและ
ด๎านหลักความมีสํวนรํวมโดยภาพรวมทั้ง 6 ด๎าน อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านปรากฎผลดังนี ้

 2.1 ด๎านหลักความคุ๎มคํา  มีการใช๎หลักธรรมาภิบาลด๎านหลักความคุ๎มคําในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาใน
อําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑  โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา โรงเรียนได๎ใช๎บุคลากรปฏิบัติงานตรง
ตามความสามารถ  และโรงเรียนได๎ใช๎อาคารสถานที่และที่ดินอยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน๑สูงสุด อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ 
โรงเรียนได๎ใช๎งบประมาณให๎เกิดประโยชน๑ตามวัตถุประสงค๑สําหรับข๎อโรงเรียนมีแผนงาน มาตรการหรือนโยบายการประหยัดพลังงาน  
และการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา มีการนําหลักไปใช๎ในการบริหารงานโรงเรียนน๎อยที่สุด 
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 2.2 ด๎านหลักนิติธรรม มีการใช๎หลักธรรมาภิบาลด๎านหลักนิติธรรมในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอ
บ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําโรงเรียนมีการเผยแพรํประชาสัมพั นธ๑ 
กฎระเบียบ ข๎อบังคับ ของโรงเรียนแกํครู นักเรียน  ผู๎ปกครอง ประชาชนในชุมชนได๎รับทราบอยูํในระดับมากที่สุด รองลงมากฎระเบียบ 
ข๎อบังคับของโรงเรียนเป็นท่ียอมรับของครู นักเรียน ผู๎ปกครองรวมถึงประชาชนในชุมชน สํวนข๎อการบริหารกิจการของสถานศึกษา
เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบข๎อบังคับของทางราชการและของสถานศึกษา แม๎อยูํในระดับมาก แตํมีการนําไปใช๎ในการบริหารงาน
ของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ น๎อยที่สุด 

 2.3 ด๎านหลักคุณธรรมมีการใช๎หลักธรรมาภิบาลด๎านหลักคุณธรรมในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอ
บ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําผู๎บริหารและบุคลากรมีคุณธรรม  ซื่อสัตย๑  สุจริต  
ในการปฏิบัติหน๎าที่ในสถานศึกษาอยูํในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การสร๎างความตระหนักรณรงค๑ให๎ความรู๎ในการใช๎หลักคุณธรรม  
จริยธรรม  ให๎กับบุคลากรในหนํวยงานในการปฏิบัติตนตํอผู๎อื่น และโรงเรียนมีการรณรงค๑สํงเสริม สนับสนุนให๎บุคลากรทํางานด๎วยความ
ซื่อสัตย๑และจริงใจ สําหรับการพิจารณาให๎รางวัล การสร๎างขวัญและกําลังใจให๎กับผู๎ใต๎บังคับบัญชาด๎วยความเป็นธรรม  เสมอภาคและยึด
ผลการปฏิบัติงานเป็นหลัก มีการนําไปใช๎ในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ น๎อยที่สุด 

 2.4 ด๎านหลักความรับผิดชอบ มีการใช๎หลักธรรมาภิบาลด๎านหลักความรับผิดชอบในการบริหารงานของโรงเรียน
ประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําโรงเรียนมีการกระจายงาน  
แบํงหน๎าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให๎กับบุคลากรตามความถนัด ความสามารถความสมัครใจและความเต็มใจ อยูํในระดับมาก
ที่สุด รองลงมา คือโรงเรียนมีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลวิเคราะห๑ และรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจําสํวนผู๎บริหาร 
บุคลากรครู มีความตระหนักในบทบาทหน๎าที่ในภาระงาน ความรับผิดชอบที่ได๎รับมอบหมาย อยูํในระดับมาก แตํมีการนําหลักด๎านนี้ไป
ใช๎ในการบริหารงานโรงเรียนน๎อยที่สุด 

 2.5 ด๎านหลักความโปรํงใสมีการใช๎หลักธรรมาภิบาลด๎านหลักความโปรํงใสในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษา
ในอําเภอบ๎านดําน จังหวัดบุรีรัมย๑ด๎านหลักความโปรํงใส โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําโรงเรียนมีหอ
กระจายขําวและนําเสนอข๎อมูลขําวสารตํางๆ ให๎กับนักเรียน ครู และชุมชนทราบอยูํในระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ โรงเรียนมีการ
เปิดเผยการให๎บริการข๎อมูลขําวสารของโรงเรียนเมื่อมีผู๎มาขอใช๎บริการอยํางทั่วถึง โปรํงใส ชัดเจน สํวนข๎อท่ีโรงเรียนมีกระบวนการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานของโรงเรียนอยํางเป็นระบบ ชัดเจน อยูํในระดับมากเชํนกัน แตํมีการนําไปใช๎ในการบริหารงานน๎อยที่สุด 

 2.6 ด๎านหลักความมีสํวนรํวม  มีการใช๎หลักธรรมาภิบาลด๎านหลักความมีสํวนรํวมในการบริหารงานของโรงเรียน
ประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน จังหวัดบุรีรัมย๑ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวําการบริหารสถานศึกษาโดย
คณะครู  นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา  มีสํวนรํวมในการกําหนดนโยบายวางแผนการจัดการศึกษารํวมกัน,การเข๎ามามีสํวนรํวมของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและการระดมทรัพยากรทางการศึกษาจากผู๎ปกครอง  ชุมชน  องค๑กร
เอกชน  หนํวยงานอื่นๆ  ที่ให๎การสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ โรงเรียนเปิดโอกาสให๎ผู๎มี
สํวนรํวม  มีสํวนได๎สํวนเสียกับการจัดการศึกษาได๎ออกกฎระเบียบ  แนวปฏิบัติรวมทั้งการกําหนดนโยบายของสถานศึกษาสําหรับข๎อ
โรงเรียนมีคณะกรรมการการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมตํางๆ ของโรงเรียน อยูํในระดับ
มากจริง แตํมีการนําไปใช๎ในการบริหารงานโรงเรียนน๎อยมาก 

3. ผลเปรียบเทียบความคิดเห็นของข๎าราชการครูในการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาใน
อําเภอบ๎านดําน จังหวัดบุรีรัมย๑ โดย จําแนกตามตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน 

3.1 เปรียบเทียบการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาจําแนกตามอายุผลการเปรียบเทียบ 
พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก อายุของข๎าราชการครูที่แตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑มีความคิดเห็นไมํแตกตํางกัน 3 ด๎าน คือ ด๎านหลักนิติธรรม  
ด๎านหลักคุณธรรม และด๎านหลักความโปรํงใส สํวนด๎านหลักความมีสํวนรํวมด๎านหลักความรับผิดชอบและด๎านหลักความคุ๎มคํามีความ
คิดเห็นแตกตํางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05โดยใช๎สถิติทดสอบด๎วยคําความแปรปรวนทางเดียว(One Way ANOVA)เมื่อทดสอบ
ความแตกตํางรายคูํโดยวิธีการของ เชฟเฟุ(Scheffe') กลุํมอายุที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของ
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โรงเรียนแตกตํางกัน จํานวน 1 คูํ ได๎แกํ กลุํมอายุ 20-30 ปี กับกลุํมอายุ 31-40 ปี ซึ่งความคิดเห็นของ กลุํมอายุ 20-30 ปี มีคําเฉลี่ย
มากกวํา กลุํมอายุ 31-40 ปี 

3.2 เปรียบเทียบการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา ผลการ
เปรียบเทียบ พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมากผลการเปรียบเทียบ ระดับการศึกษาของข๎าราชการครูที่แตกตํางกัน มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน จังหวัดบุรีรัมย๑ ไมํแตกตํางกัน 

3.3 เปรียบเทียบการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาจําแนกตามประสบการณ๑ในการ
ปฏิบัติงาน ผลการเปรียบเทียบ พบวํา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบประสบการณ๑ในการปฏิบัติงานของ ข๎าราชการ
ครูที่แตกตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน จังหวัด
บุรีรัมย๑ ไมํแตกตํางกัน 

  
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษา เรื่องการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ 
โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สิริพรศิระบูชาและเพ็ญพิชญา บรรหาร (2553)  ซึ่งได๎ทําการศึกษาเรื่องหลัก
ธรรมาภิบาลกับการบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู๎บริหารมหาวิทยาลัย
มหาสารคามตามหลักธรรมาภิบาลกลุํมตัวอยํางได๎แกํผู๎บริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามจํานวน 400 คนซึ่งได๎มาโดยการสุํม
แบบแบํงช้ันเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลได๎แกํแบบสอบถามความคิดเห็นผู๎บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่มีการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํร๎อยละคําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการศึกษาพบวํากลุํมตัวอยํางมีระดับความ
คิดเห็นโดยรวมทุกด๎านอยูํในระดับมาก 

เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของข๎าราชการครูโดย จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน 
พบวํา ข๎าราชการครูที่มีอายุตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาใน
อําเภอบ๎านดําน จังหวัดบุรีรัมย๑ ไมํแตกตํางกัน ด๎านหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรํงใส  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหลักนิติ
ธรรมเป็นกรอบ เป็นข๎อบังคับ เป็นกฎระเบียบที่ทุกคนต๎องปฏิบัติตาม หลักคุณธรรม จรรยาบรรณของความเป็นครูต๎องยึดมั่นในความ
ถูกต๎อง ดีงาม สํานึกในหน๎าที่ของตน เป็นแบบอยํางที่ดี มีระเบียบวินัย  สร๎างความไว๎วางใจแกํศิษย๑และประชาชนทั่วไป ตรงไปตรงมา 
ทันเหตุการณ๑ สามารถตรวจสอบความถูกต๎องได๎ ซึ่งเป็นสิ่งที่ข๎าราชการครูทุกคนต๎องมีและพึงปฏิบัติตํอศิษย๑และบุคคลทั่วไปในสังคม
อยํางเสมอภาคและเทําเทียมกัน สํวนด๎านหลักความมีสํวนรํวมด๎านหลักความรับผิดชอบและด๎านหลักความคุ๎มคํา มีความคิดเห็น
แตกตํางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากข๎าราชการครูกลุํมนี้มีชํวงอายุ 20 -30 ปี ซึ่งเป็นข๎าราชการที่เพิ่งจบการศึกษาใหมํ มีความคิดและ
อุดมการณ๑แรงกล๎า มีอายุงานยังไมํมาก  ความคิดและการตัดสินใจบางอยํางอาจจะยังไมํตระหนักถึงผลกระทบท่ีอาจตามมา ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ พระปรเมศวร๑ ป๒ฺญาวชิโร (แจํมแจ๎ง)  (2554) ได๎ศึกษาความคิดเห็นของครูผู๎สอนตํอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล ของผู๎บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค๑ โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 
พบวํา1) ระดับความคิดเห็นของครูผู๎สอนตํอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยรวมอยูํ
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา บุคลากรมีความคิดเห็นตํอการบริหารงานในด๎านหลักความคุ๎มคํา มีคําเฉลี่ยสูงสุด สํวนในด๎าน
ด๎านหลักนิติธรรม มีคําเฉลี่ยต่ําสุด 2)  การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นวําการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู๎บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค๑ โดยจําแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล ไดแกํ เพศ, อายุ, 
สถานภาพ, วุฒิการศึกษา, อายุราชการ, รายได๎พบวํา ป๓จจัยสํวนบุคคลที่ทําให๎ความคิดเห็นวําการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค๑ แตกตํางกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ ได๎แกํ 
เพศ, วุฒิการศึกษา, อายุราชการ, รายได๎ สํวน อายุ และ สถานภาพไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 3) แนวทางพัฒนา
สถานศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในเขตอําเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค๑ ถ๎านําหลักธรรมาภิบาลมาใช๎ใน
การบริหาร จะทําให๎การบริหารงานนั้นสําเร็จลุลํวงไปด๎วยดี เพราะหลักธรรมาภิบาลยึดหลักการทํางานที่มีหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 
หลักความโปรํงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสํวนรํวม และหลักความคุ๎มคํานํามาใช๎ในการบริหาร ซึ่งเป็นการบริหารการปกครอง
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ที่ดีที่ทุกๆ สํวนเห็นวําเป็นสิ่งที่ดีงาม เหมาะที่จะนํามาใช๎ในการจัดการบริหารงาน ทําให๎หนํวยงานนั้นสามารถพัฒนาอยํางมี
ประสิทธิภาพได๎และงานวิจัยของคณะกรรมการดําเนินงานวิจัยมหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
นครศรีธรรมราช (2555) ซึ่งได๎วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการจัดสภาพแวดล๎อมภายในมหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช บงช้ีวํา นักศึกษาที่มีอายุแตกตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดสภาพแวดล๎อมภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชแตกตํางกันผลการทดสอบสมมติฐานพบวําจากป๓จจัย
สํวนบุคคลคืออายุที่ตํางกันจะมีระดับความพึงพอใจที่ตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด๎านอาคารสถานที่และด๎านกลุํม
สัมพันธ๑ สํวนด๎านการจัดการมีระดับความพึงพอใจที่ไมํแตกตํางกัน และนงลักษณ๑  ยุทธสุทธิพงศ๑  (2550) ได๎ศึกษาสภาพการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 13 พบวํา สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในเขต
ตรวจราชการที่ 13 โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก   

ข๎าราชการครูที่มีระดับการศึกษาตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช๎หลักธรรมาภิบาลด๎านหลักนิติธรรมในการบริหารงาน
ของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ ไมํแตกตํางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากป๓จจุบันได๎มีการประชาสัมพันธ๑ สํงเสริม
ให๎ความรู๎ สร๎างความเข๎าใจให๎กับประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมาภิบาล เพื่อให๎ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ข๎าราชการ
ฯลฯ ได๎มีความเข๎าใจในหลักการของหลักธรรมาภิบาลให๎เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ซึ่งข๎าราชการครูผู๎ซึ่งประสาทวิชาความรู๎ให๎กับศิษย๑
ทั้งหลาย ยํอมต๎องศึกษาและทําความเข๎าใจให๎ทํองแท๎กํอนที่จะถํายทอดความรู๎ความเข๎าใจให๎กับศิษย๑  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
วินัย สุขสาร (2551 : 62-65) ได๎ศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอความเป็นธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาระดับความเป็นธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษาเพื่อ
ศึกษาป๓จจัยที่ 61 สํงผลตํอธรรมาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5  กลุํมตัวอยํางที่
ใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้คือผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จํานวน 272 คนจากสถานศึกษา
จํานวน 272 แหํงซึ่งได๎มาจากการสุํมอยํางงํายเครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาประกอบด๎วยแบบสอบถามแบบมาตราสํวน 5 ระดับโดยมีคํา
ความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทํากับ .98 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํคําเฉลี่ยสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑แบบ
เพียวสันผลการศึกษาพบวํา 1) ผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 มีความเป็นธรรมโดยรวมอยูํ
ในระดับมาก 2) อายุของผู๎บริหารสถานศึกษาไมํมีความสัมพันธ๑กับความเป็นธรรมาภิบาล 3) ประสบการณ๑การบริหารกับความเป็นธรร
มาภิบาลของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 มีความสัมพันธ๑ทางลบอยํางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ข๎าราชการครูที่มีประสบการณ๑ในการปฏิบัติงานตํางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช๎หลักธรรมาภิบาลด๎านหลักนิติ
ธรรมในการบริหารงานของโรงเรียนประถมศึกษาในอําเภอบ๎านดําน  จังหวัดบุรีรัมย๑ ไมํแตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
จํานงค๑ นาหนองตูม (2550 : 78-94) ได๎ศึกษาการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช๎ในการบริหารของผู๎อํานวยการสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของขา๎ราชการครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกํนเขต 4  พบวํา ข๎าราชการครูที่มีประสบการณ๑ทํางานตํางกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปใช๎ในการบริหารของผู๎อํานวยการสถานศึกษาโดยภาพรวมไมํแตกตํางกัน ทั้งนี้
เนื่องจากข๎าราชการทราบถึง การสร๎างระบบกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542 วําจะต๎องยึดหลักธรรมมาภิบาล 6 ประการ คือ
1. ด๎านหลักนิติธรรม2. ด๎านหลักคุณธรรม 3. ด๎านหลักความโปรํงใส 4. ด๎านหลักความมีสํวนรํวม 5. ด๎านหลักความรับผิดชอบ6. ด๎าน
หลักความคุ๎มคํา (มีชัย โสกันทัต, 2552 : 10-23) 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จลงได๎ด๎วยดี  เนื่องจากได๎รับความกรุณาอยํางสูงจากอาจารย๑ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑รํวม ท่ีกรุณาให๎
คําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ ด๎วยความเอาใจใสํอยํางดียิ่ง ผู๎ศึกษาตระหนักถึงความตั้งใจจริงและขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ ที่น้ี 

ขอขอบคุณครอบครัวรวมทั้งญาติมิตรทุกคนที่ให๎คอยดูแลเอาใจใสํให๎กําลังใจในการทําสารนิพนธ๑มาโดยตลอดจนผู๎วิจัยสําเร็จ
การศึกษาคุณคําอันพึงมีของวิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ขอมอบแดํบุญคุณบิดามารดาและขอมอบไว๎ตลอดจนคณาจารย๑คณะศึกษาศาสตร๑และ
ศิลปศาสตร๑วิทยาลัยนครราชสีมาที่คอยชํวยเหลือการประสานงานจนสําเร็จการศึกษาในป๓จจุบันตลอดจนบุคคลตํางๆที่ให๎ความ
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ชํวยเหลือให๎สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ๑ด๎วยดีผู๎ศึกษารู๎สึกซาบซึ้งในความกรุณา และความปรารถนาดีของทุกทํานเป็นอยํางยิ่ง จึง
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การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
Study the Relationship between School with Community under the Jurisdiction of Buriram 

Primary Education Service Area Office 1 
 

วารุณี  ดวงประทปี1 
Varunee Duangprateep 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค๑เพื่อ หาระดับและเปรียบเทียบความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้ง
นี้ เป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 
จํานวน 105 คน เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ เกี่ยวกับความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราสํวน
ประมาณคํา 5 ระดับ  จํานวน 45 ข๎อ จํานวน 6 ด๎าน ได๎แกํ  ด๎านการกําหนดนโยบาย และการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของ
โรงเรียน ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน  ด๎านการให๎ความเห็นชอบในการ
จัดทําสาระหลักสูตร  ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับการศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑สิทธิเด็ก  ด๎านการเสนอแนวทางและมี
สํวนรํวมในการบริหารจัดการ  ด๎านการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจาก
ชุมชน  มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ .93  สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําสถิติที่ใช๎ ได๎แกํ  คําร๎อยละ คําเฉลี่ย (μ) คําความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) คําสถิติการแจกแจงเอฟ (F-test) 

ผลการศึกษาพบวํา 
1. ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ 

เขต 1  มีการปฏิบัติโดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชุมชน รองลงมาคือ  ด๎านการเสนอแนวทางและมี
สํวนรํวมในการบริหารจัดการ  ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน ด๎านการ
กําหนดนโยบาย และการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับการศึกษาและให๎มีการ
พิทักษ๑สิทธิเด็ก และด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร เป็นอันดับสุดท๎าย 

2.  เปรียบเทียบความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  คือ  ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญํ โดยรวมแตกตํางกัน ยกเว๎น ด๎านการ
กําหนดนโยบายและให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนของโรงเรียน ด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร 
 
ค าส าคัญ : ความสัมพันธ๑  โรงเรยีนกับชุมชน 
  

                                                           
1
 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลยันครราชสีมา 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study and compare relationship between school with community 
under the jurisdiction of Buriram Primary Education Service Area Office 1 as classified by school size. The 
population of the study were 105 committees of basic education in secondary school under the Jurisdiction of 
Buriram Primary Education Service Area Office 1. The tool used for data collection was 5 rating scales questionnaire 
with the reliability was .93. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, and 
F-test. 
 The research results revealed that: 

1) Relationship between school with community under the jurisdiction of  
Buriram Primary Education Service Area Office as a whole and each aspect were at much level. When considered 
each aspect found that the highest was created the relationship between school and community aspect and 
resource mobilization for education from community aspect, followed by trend presentation and participation on 
management aspect, monitoring aspect and approved the performance report as school plan aspect , policy 
formulation aspect and approved development plan of school, support and promotion children to attain 
education and protection of children‖s rights aspect and approved on curriculum planning  was at the last. 
 2)  The comparison of relationship between school with community of secondary school under the 
jurisdiction of Buriram Primary Education Service Area Office 1 as classified by school size as a whole were different. 
Unless policy formulation aspect and approved development plan of school, monitoring aspect and approved the 
performance report as school plan aspect and approved on curriculum planning. 
 
Keywords: the relationship, school with community  
 
บทน า 
 การศึกษามักจะได๎รับการกลําวถึงในฐานะเป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษาเกี่ยวพันโดยตรงกับการ
พัฒนาคุณภาพของคนในด๎านจิตสํานึก ภูมิป๓ญญา ความรู๎ความสามารถของคนในการจัดการกับป๓ญหาตําง ๆ และเป็นพื้นฐานที่สําคัญของ
การพัฒนาในมิติตําง ๆ ทั้งด๎านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความยั่งยืน รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550,  (ออนไลน๑ : 2557)  มาตรา 50 บุคคลยํอมมีเสรีภาพในทางวิชาการการศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัย และ
การเผยแพรํงานวิจัยตามหลักวิชาการ ยํอมได๎รับความคุ๎มครอง ทัง้นี ้เทําที่ไมํขัดตํอหน๎าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ระบบการศึกษาที่คนสํวนใหญํรับรู๎ คือระบบการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งรัฐเกือบจะผูกขาดในการจัดการเป็นสํวนใหญํ และได๎
กลายมาเป็นสิ่งที่ไมํมีความสัมพันธ๑กับวิถีการดําเนินชีวิต วิธีคิดระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และชุมชนท๎องถิ่น ทําให๎
โรงเรียนกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในชุมชนมากขึ้น กลไกดั้งเดิมในการพัฒนาการเรียนรู๎ของตนเองโดยชุมชนผํานสถาบันตําง ๆ ซึ่งเป็น
ศูนย๑กลางในการทํากิจกรรมของชุมชนเอง เชํน วัด มัสยิด ฯลฯ ได๎ถูกลดบทบาทลง ผลที่ตามมาคือ ชุมชนไมํสามารถดํารงสภาพความ
เป็นชุมชนไว๎ได๎ เพราะไมํมีกลไกในการดึงทรัพยากรของชุมชนหรือมีแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนที่สอดคล๎องกับสภาพพื้นฐานได๎ 
ทําให๎เกิดการพัฒนาที่ไมํยั่งยืนและกํอให๎เกิดความลํมสลายของชุมชนในที่สุด  การแสวงหาทางออกในการปรับเปลี่ยนระบบ 
“การศึกษา” ที่เป็นอยูํให๎เป็นกลไกที่สําคัญในการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนรู๎ของคนในชุมชนที่สามารถเช่ือมโยงกับสภาพความ
เป็นจริง จึงเป็นแนวทางที่ควรให๎ความสําคัญและมีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง (อุทัย ดุลยเกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ๑, 2553 : คํานํา) 
โรงเรียนเป็นหนํวยงานหนึ่งของสังคม เป็นผู๎นําทางวิชาการในชุมชน โรงเรียนจึงต๎องสร๎างความสัมพันธ๑อันดีกับชุมชน เพื่อให๎ประชาชน
เข๎ามามีสํวนรํวมมีความรู๎สึกวําเป็นเจ๎าของโรงเรียนรํวมกัน เพื่อชํวยกันพัฒนาโรงเรียน ไมํวําจะเป็นด๎านอาคารสถานที่ หรือการเรียน
การสอน หากโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ๑อันดีตํอกันก็จะเกิดความรํวมมือได๎ การที่โรงเรียนกับชุมชนจะเกิดการรํวมมือที่ดีตํอกัน
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นั้น จึงควรมีพื้นฐานที่ดีมาจากการมีความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกันเพราะหากโรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ๑ที่ดีแล๎ว ก็จะเกิดความรู๎สึกที่
เป็นกลุํมเดียวกัน ปฏิบัติตํอกันด๎วยไมตรี จะเกิดการรํวมคิด รํวมทํา รํวมวางแผน การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การจะศึกษาวํา
โรงเรียนมีความสัมพันธ๑กับชุมชนนั้นสามารถศึกษาได๎จากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุํมตําง ๆ หาก
โรงเรียนกับชุมชนใดมีความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกันในระดับที่สามารถสํงเสริมให๎เกิดความรํวมมือได๎แล๎ว แนวคิดการจัดการศึกษาตาม
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติคงจะเป็นจริงได๎ งานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนจึงเป็นภารกิจที่สําคัญ
ยิ่งที่โรงเรียนต๎องปฏิบัต ิเพื่อให๎สอดคล๎องกับปรัชญาของโรงเรียนที่วํา โรงเรียนเป็นของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 
 ในฐานะที่ผู๎ศึกษาเป็นครูผู๎สอนในสถานศึกษาจึงเห็นความจําเป็นของการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนเพราะ
จากการปฏิบัติงานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนที่ผํานมานั้นยังมีอุปสรรคและป๓ญหามากมาย ดังนั้นหากทราบพ้ืนฐาน
ความสัมพันธ๑ตํอกันได๎วํามีข๎อดีที่ควรสํงเสริมอะไร และมีข๎อเสียที่ต๎องปรับปรุงแก๎ไขอยํางไร ก็จะเป็นหนทางนําไปสูํความรํวมมือใน
อนาคตระหวํางโรงเรียนกับชุมชนได๎ เพื่อลดป๓ญหาการจัดการศึกษาในป๓จจุบันที่ผู๎เรียนหํางไกลจากชุมชน โรงเรียนกลายเป็นสิ่งแปลก
แยกในชุมชนนั้นให๎หมดไป ด๎วยเหตุนี้ผู๎ศึกษาจึงทําการศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 วํามีความสัมพันธ๑ตํอกันในด๎านตําง ๆ มากน๎อยเพียงใด กลุํมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตํางกันมีผลตํอความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนหรือไมํ เพื่อจะได๎นําข๎อมูลจากการศึกษา
ไปปรับปรุงแก๎ไข สํงเสริม และประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดความรํวมมือตํอกันอยํางถูกต๎องเป็นประโยชน๑ตํอการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวําง
โรงเรียนกับชุมชนให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพราะความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนที่ดีนั้นจะทําให๎เกิดประโยชน๑กับผู๎เรียนในการ
เรียนรู๎ตามวิถีชีวิตของชุมชนและตามความต๎องการของชุมชนอยํางแท๎จริง เกิดการพัฒนาและการสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชนได๎มากขึ้น 
และที่สําคัญทําให๎การศึกษาสามารถพัฒนาชุมชนได๎อยํางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อหาระดับความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 
2. เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  

จําแนกตามกลุํมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาในครั้งนี้  เป็นการศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ตามกรอบแนวคิดของดลใจ ตันเจริญ, (2553 : 6) โดยได๎กําหนดตัวแปรเพื่อศึกษาไว๎มี  6  ด๎าน 
คือ  ด๎านการกําหนดนโยบาย และการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน  ด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร  ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับ
การศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑สิทธิเด็ก  ด๎านการเสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ  ด๎านการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชุมชน  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ โสภณ เพ็ชรพวง, (2553 : 
128-134) ได๎ศึกษาเรื่อง ป๓ญหาการบริหารงานด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดยะลา โดยมีความมุํงหมายของการศึกษา เพื่อศึกษาระดับป๓ญหา ลําดับป๓ญหา และเปรียบเทียบระดับป๓ญหาของ
ผู๎บริหารโรงเรียน ซึ่งแตกตํางกันด๎านระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนป๓จจุบัน ระยะทางจากท่ีพักถึงโรงเรียน ภูมิลําเนาเดิม และ
ศาสนาเดียวกันหรือตํางกันกับประชาชนสํวนใหญํในชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยูํ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ ผู๎บริหารโรงเรียนที่
ดํารงตําแหนํงในปีการศึกษา 2552 จํานวน 136 คน ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ผู๎บริหารโรงเรียนมีป๓ญหาด๎านความสัมพันธ๑ระหวําง
โรงเรียนกับชุมชมรวมทั้งห๎าด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับป๓ญหาการบริหารงานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน
ในองค๑ประกอบเกี่ยวกับของขอบขํายงานความสัมพันธ๑ท้ัง 5 ด๎าน รวมทั้งองค๑ประกอบเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร 4 ด๎าน  รวมทั้งสอง
องค๑ประกอบมีทั้งสิ้น 9 ด๎าน ซึ่งแตกตํางกันในสํวนของภูมิหลังของผู๎บริหารในด๎านระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนป๓จจุบันน๎อยกวํา
และมากกวํา 4 ปี ระยะทางจากที่พักถึงโรงเรียนน๎อยกวําและมากกวํา 10 กิโลเมตร ภูมิลําเนาเดิมในจังหวัดยะลาและตํางจังหวัด การ
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นับถือศาสนาเดียวกันและตํางกัน พบวําไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้ง 9 ด๎าน และสุนิตย๑ สุวรรณมณี, (2554 : 94-
98) ได๎ศึกษาเรื่อง ป๓ญหาการบริหารงานด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดนราธิวาส โดยมีความมุํงหมายของการศึกษา เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับป๓ญหาการบริหารงานความสัมพันธ๑
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนตามทัศนะของผู๎บริหารโรงเรียน ครูอาจารย๑ และกรรมการศึกษา ที่มีความแตกตํางกันตาม ระดับการศึกษา 
ประสบการณ๑ในตําแหนํงผู๎บริหาร ขนาดของโรงเรียน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ ผู๎บริหารโรงเรียนท่ีดํารงตําแหนํงในปี
การศึกษา 2551 ครูอาจารย๑ และกรรมการศึกษา จํานวน 722 คน ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ระดับป๓ญหาการบริหารงานความสัมพันธ๑
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนตามทัศนะของผู๎บริหารโรงเรียน ครูอาจารย๑ และกรรมการศึกษาอยูํในระดับปานกลางทุกด๎านและทุกข๎อ การ
เปรียบเทียบระดับป๓ญหาการบริหารงานฯ เป็นรายด๎าน พบวํา ระดับป๓ญหาด๎านการให๎บริการแกํชุมชน พบวํา ในทัศนะของครูอาจารย๑
และกรรมการศึกษาแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้  ได๎แกํ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 ในปีการศึกษา 2562 จํานวน 105 คน เครื่องมือ ที่ใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามที่ผู๎
ศึกษาสร๎างขึ้นเอง นําแบบสอบถามที่ทดลองใช๎มาวิเคราะห๑หาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ ผลการวิเคราะห๑
การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ  .93 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ (Percentage) 
ใช๎ในการนําเสนอและอธิบายลักษณะข๎อมูลทั่วไปของกลุํมตัวอยํางตามป๓จจัยคุณลักษณะสํวนบุคคล คือ ขนาดของโรงเรียน  คําเฉลี่ย 
(Mean)  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช๎ในการอธิบายระดับระดับความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 และคําทดสอบเอฟ (F-test) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการ
เสริมสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชุมชน รองลงมาคือ  ด๎านการเสนอ
แนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน 
ด๎านการกําหนดนโยบาย และการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับการศึกษาและ
ให๎มีการพิทักษ๑สิทธิเด็ก และด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร เป็นอันดับสุดท๎าย 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ 
เขต 1  โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ด๎านการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชุมชน  รองลงมาคือ  ด๎านการเสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการ  ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน ด๎านการกําหนดนโยบาย และ
การให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับการศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑สิทธิเด็ก   และด๎าน
การให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร เป็นอันดับสุดท๎าย 

1.1  ด๎านการกําหนดนโยบาย และการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  พบวํา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  
โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานได๎ให๎ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนเพื่อนําไปใช๎  รองลงมาคือ  ทํานได๎รํวมกําหนดแผนพัฒนาโรงเรียน  ทํานได๎ศึกษาทําความเข๎าใจในจุดมุํงหมายและหลักการ
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ของการจัดการศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542  และทํานได๎พิจารณาความสอดคล๎องของแผนปฏิบัติการประจําปีกับ
แผนพัฒนาของโรงเรียน เป็นอันดับสุดท๎าย 

1.2  ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน  พบวํา  ความสัมพันธ๑
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  โดยรวมและรายข๎อ
อยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานได๎ให๎ข๎อมูลปูอนกลับแกํโรงเรียนให๎ความชํวยเหลือ ให๎การ
สนับสนุน และให๎กําลังใจในการดําเนินงานของโรงเรียน รองลงมาคือ ทํานได๎รับข๎อมูลการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของ
โรงเรียน  ทํานได๎รํวมกําหนดบทบาทหน๎าที่การทํางานของที่ปรึกษาและหรืออนุกรรมการในแตํละกรณีอยํางเหมาะสม และทํานได๎รํวม
แสดงความคิดเห็นในการแตํงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการอยํางเหมาะสมและจําเป็น  เป็นอันดบัสุดท๎าย 

1.3  ด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร  พบวํา  ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก   เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานได๎ศึกษาหลักการ จุดมุํงหมายโครงสร๎างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองลงมาคือ  ทํานได๎ให๎
ความเห็นชอบในการจัดทําสาระการเรียนรู๎ของโรงเรียน ทํานได๎พิจารณาความถูกต๎อง ความสมบูรณ๑ของสาระการเรียนรู๎และความ
สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น และทํานได๎พิจารณาความสอดคล๎องของสาระการเรียนรู๎กับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็น
อันดับสุดท๎าย 

1.4  ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับการศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑สิทธิเด็ก  พบวํา  ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียน
กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานได๎ให๎การสนับสนุนและจัดหาที่เรียนให๎แกํเด็กในพื้นที่บริการของทาง
โรงเรียนอยํางเหมาะสม รองลงมาคือ ทํานได๎สนับสนุนให๎เด็กพิการได๎เรียนรํวมกับเด็กปกติ ทํานได๎ทราบข๎อมูลจากทางโรงเรียนเกี่ยวกับ
จํานวนผู๎เรียน การคมนาคม สภาพเศรษฐกิจของชุมชน  และทํานได๎สอดสํองดูแลเด็กที่มีความบกพรํองทางรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา 
การเรียนรู๎ หรือมีรํางกายพิการให๎สามารถพึ่งตนเองได๎และได๎รับการศึกษา เป็นอันดับสุดท๎าย 

1.5 ด๎านการเสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ  พบวํา  ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานได๎ให๎กําลังใจและยกยํองเชิดชูเกียรติแกํครูและบุคคลอื่นในโรงเรียน  รองลงมาคือ  ทํานได๎มีสํวน
รํวมในการกําหนดแผนพัฒนาครุและบุคคลอื่นในโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง  ทํานได๎สํงเสริมให๎มีการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล๎อมของ
โรงเรียนให๎รํมรื่นสวยงาม และทํานได๎มีสํวนรํวมในการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนการสอน เป็นอันดับสุดท๎าย 

1.6 ด๎านการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากร  เพื่อการศึกษาจากชุมชน  พบวํา  
ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 
โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวําข๎อที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดคือ ทํานได๎สํงเสริมและสนับสนุนให๎โรงเรียนเป็น
แหลํงความรู๎และให๎บริการด๎านตําง ๆแกํชุมชน  รองลงมาคือ  ทํานได๎รํวมหารายได๎และทรัพยากรจากแหลํงตําง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน ทํานได๎สํงเสริมและกํากับติดตามเพื่อให๎โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท๎องถิ่นและของชาติ 
และทํานได๎สํงเสริมและกํากับติดตามการใช๎วิทยากรและภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นในโรงเรียน เป็นอันดับสุดท๎าย 

2.  ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  คือ  ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญํ โดยรวมแตกตํางกัน ยกเว๎น ด๎าน
การกําหนดนโยบายและให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนของโรงเรียน ด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร ดังนั้นจึงต๎องเปรียบเทียบรายคูํโดยวิธีการของเชฟเฟ ุ
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อภิปรายผล 
 1.  ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ 
เขต 1  โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู๎บริหารมีความรับผิดชอบการบริหารโรงเรียนเป็นผู๎ดูแลกิจการทุกด๎าน
ให๎ดําเนินไปอยํางสอดคล๎อง เพื่อให๎งานตําง ๆ ดําเนินไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ การบริหารโรงเรียนด๎านความสัมพันธ๑กับชุมชนเป็นสิ่ง
สําคัญผู๎บริหารซึ้งตั้งอยูํได๎ด๎วยความเช่ือ และความรํวมมือของประชาชน โรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงดี เป็นที่ยอมรับของประชาชนในท๎องถิ่นก็
มักจะได๎รับความรํวมมือจากประชาชนเป็นอยํางดี ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของบุญแชํม ดูํปูอง,(2552 : บทคัดยํอ)ได๎วิจัยเรื่องการศึกษา
การปฏิบัติงานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จังหวัดเลย 
พบวํา ผู๎บริหารโรงเรียน ครูผู๎สอน และกรรมการโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน
โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับงานวิจัยของศราวุฒิ ในชัยภูมิ, (2553 : บทคัดยํอ)ได๎ทําการวิจัยเรื่อง การดําเนินงาน
ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
ผลการวิจัยพบวํา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับ
ชุมชน โดยรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก  และสอดคล๎องกับงานวิจัยของประทิน  จิ๋วยี่, (2554 : บทคัดยํอ)  ได๎ทําการวิจัยเรื่อง  สภาพ
และความคาดหวังในความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  อําเภอไพศาลี  จังหวัด
นครสวรรค๑  ผลการวิจัยพบวํา  สภาพในงานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  ใน 6 ด๎าน คือ  ด๎านการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชุมชน  ด๎านการเสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ   
ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน ด๎านการกําหนดนโยบาย และการให๎ความ
เห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับการศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑สิทธิ  ด๎านการให๎ความเห็นชอบ
ในการจัดทําสาระหลักสูตร โดยรวมอยูํในระดับมากทุกด๎าน 
 1.1  ด๎านการกําหนดนโยบาย และการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  พบวํา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มีความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  
โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได๎ให๎ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของ
โรงเรียนเพื่อนําไปใช๎  ได๎รํวมกําหนดแผนพัฒนาโรงเรียน  และได๎ศึกษาทําความเข๎าใจในจุดมุํงหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ.2542  ซึ้งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวิศาล เดชเดี่ยว, (2553 : 116-120) ได๎ศึกษาเรื่องความสัมพันธ๑
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดตาก โดยมีความมุํงหมายของการศึกษา เพื่อศึกษา
ป๓ญหางานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ในขอบขํายความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2553 จํานวน 237 คน ผลการวิเคราะห๑ 
พบวํา ระดับด๎านความสัมพันธ๑ฯ โดยเฉลี่ยรวมอยูํระดับมาก มีจํานวน 5 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการเสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหาร
จัดการ   ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน ด๎านการกําหนดนโยบาย และการ
ให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับการศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑สิทธิเด็ก  และด๎าน
การให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร  และสอดคล๎องกับงานวิจัยของประทิน  จิ๋วยี่, (2554 : บทคัดยํอ)  ได๎ทําการวิจัยเรื่อง  
สภาพและความคาดหวังในความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  อําเภอไพศาลี  
จังหวัดนครสวรรค๑  ผลการวิจัยพบวํา  สภาพในงานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  ใน 6 ด๎าน คือ  ด๎านการเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชุมชน  ด๎านการเสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการ
บริหารจัดการ   ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน ด๎านการกําหนดนโยบาย 
และการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับการศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑สิทธิ  ด๎าน
การให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร โดยรวมอยูํในระดับมากทุกด๎าน 
 1.2  ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน  พบวํา  ความสัมพันธ๑
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  โดยรวมและรายข๎อ
อยูํในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการให๎ข๎อมูลปูอนกลับแกํโรงเรียนให๎ความชํวยเหลือ ให๎
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การสนับสนุน และให๎กําลังใจในการดําเนินงานของโรงเรียน  ได๎รับข๎อมูลการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของโรงเรียน และ
ได๎รํวมกําหนดบทบาทหน๎าที่การทํางานของที่ปรึกษาและหรืออนุกรรมการในแตํละกรณีอยํางเหมาะสม   ซึ้งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ
วิศาล เดชเดี่ยว, (2553 : 116-120) ได๎ศึกษาเรื่องความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา  จังหวัดตาก โดยมีความมุํงหมายของการศึกษา เพื่อศึกษาป๓ญหางานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ในขอบขําย
ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2553 จํานวน 237 คน ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ระดับด๎านความสัมพันธ๑ฯ โดยเฉลี่ยรวมอยูํระดับมาก มี
จํานวน 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการเสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ   ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน ด๎านการกําหนดนโยบาย และการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  ด๎านการสํงเสริม
และสนับสนุนให๎เด็กได๎รับการศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑สิทธิเด็ก  และด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร  และ
สอดคล๎องกับงานวิจัยของประทิน  จิ๋วยี่, (2554 : บทคัดยํอ)  ได๎ทําการวิจัยเรื่อง  สภาพและความคาดหวังในความสัมพันธ๑ระหวําง
โรงเรียนกับชุมชนของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค๑  ผลการวิจัยพบวํา  สภาพในงาน
ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  ใน 6 ด๎าน คือ  ด๎านการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชุมชน  ด๎านการเสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ   ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความ
เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน ด๎านการกําหนดนโยบาย และการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  
ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับการศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑สิทธิ  ด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร 
โดยรวมอยูํในระดับมากทุกด๎าน 
 1.3  ด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร  พบวํา  ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก   ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
โรงเรียนเห็นความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให๎มีสํวนรํวมในการจัดทําหลักสูตร ให๎ศึกษาหลักการ 
จุดมุํงหมายโครงสร๎างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระการเรียนรู๎ของโรงเรียน  พิจารณาความถูกต๎อง 
ความสมบูรณ๑ของสาระการเรียนรู๎และความสอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น  ซึ้งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวิศาล เดชเดี่ยว, 
(2553 : 116-120) ได๎ศึกษาเรื่องความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดตาก 
โดยมีความมุํงหมายของการศึกษา เพื่อศึกษาป๓ญหางานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ในขอบขํายความสัมพันธ๑ระหวําง
โรงเรียนกับชุมชน ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปี
การศึกษา 2553 จํานวน 237 คน ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ระดับด๎านความสัมพันธ๑ฯ โดยเฉลี่ยรวมอยูํระดับมาก มีจํานวน 4 ด๎าน ได๎แกํ 
ด๎านการเสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ   ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนของโรงเรียน ด๎านการกําหนดนโยบาย และการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็ก
ได๎รับการศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑สิทธิเด็ก  และด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ
ประทิน  จิ๋วยี่, (2554 : บทคัดยํอ)  ได๎ทําการวิจัยเรื่อง  สภาพและความคาดหวังในความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค๑  ผลการวิจัยพบวํา  สภาพในงานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียน
กับชุมชน  ใน 6 ด๎าน คือ  ด๎านการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชุมชน  
ด๎านการเสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ   ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนของโรงเรียน ด๎านการกําหนดนโยบาย และการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับ
การศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑สิทธ ิ ด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร โดยรวมอยูํในระดับมากทุกด๎าน 
 1.4  ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับการศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑สิทธิเด็ก  พบวํา  ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียน
กับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได๎ให๎การสนับสนุนและจัดหาที่เรียนให๎แกํเด็กในพื้นที่บริการของทางโรงเรียน
อยํางเหมาะสม  ให๎เด็กพิการได๎เรียนรํวมกับเด็กปกติ   โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ๑ข๎อมูลเกี่ยวกับจํานวนผู๎เรียน การคมนาคม สภาพ
เศรษฐกิจของชุมชน  ให๎กับชุมชนทราบ และข๎อความรํวมมือให๎สอดสํองดูแลเด็กที่มีความบกพรํองทางรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา การ
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เรียนรู๎ หรือมีรํางกายพิการให๎สามารถพึ่งตนเองได๎และได๎รับการศึกษาตามสิทธิอยํางทั่วถึง  ซึ้งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวิศาล เดชเดี่ยว
, (2553 : 116-120) ได๎ศึกษาเรื่องความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัด
ตาก โดยมีความมุํงหมายของการศึกษา เพื่อศึกษาป๓ญหางานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ในขอบขํายความสัมพันธ๑ระหวําง
โรงเรียนกับชุมชน ตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปี
การศึกษา 2553 จํานวน 237 คน ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ระดับด๎านความสัมพันธ๑ฯ โดยเฉลี่ยรวมอยูํระดับมาก มีจํานวน 4 ด๎าน ได๎แกํ 
ด๎านการเสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ   ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนของโรงเรียน ด๎านการกําหนดนโยบาย และการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็ก
ได๎รับการศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑สิทธิเด็ก  และด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร  และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ
ประทิน  จิ๋วยี่, (2554 : บทคัดยํอ)  ได๎ทําการวิจัยเรื่อง  สภาพและความคาดหวังในความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของครูและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค๑  ผลการวิจัยพบวํา  สภาพในงานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียน
กับชุมชน  ใน 6 ด๎าน คือ  ด๎านการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชุมชน  
ด๎านการเสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผน
ของโรงเรียน ด๎านการกําหนดนโยบาย และการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับ
การศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑สิทธ ิ ด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร โดยรวมอยูํในระดับมากทุกด๎าน 
 1.5 ด๎านการเสนอแนวทางและมีสํวนรํวมในการบริหารจัดการ  พบวํา  ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นความสําคัญของบุคลากรในการจัดการศึกษา มีการให๎กําลังใจและยกยํองเชิดชูเกียรติแกํครูและบุคคลอื่น
ในโรงเรียน  มีสํวนรํวมในการกําหนดแผนพัฒนาครูและบุคคลอื่นในโรงเรียนอยํางตํอเนื่อง  และสํงเสริมให๎มีการจัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล๎อมของโรงเรียนให๎รํมรื่นสวยงาม  ซึ้งสอดคล๎องกับงานวิจัยของวิศาล เดชเดี่ยว, (2553 : 116-120) ได๎ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จังหวัดตาก โดยมีความมุํงหมายของ
การศึกษา เพื่อศึกษาป๓ญหางานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ในขอบขํายความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน ตามตัวแปร
ขนาดของโรงเรียน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีการศึกษา 2553 จํานวน 237 คน 
ผลการวิเคราะห๑ พบวํา ระดับด๎านความสัมพันธ๑ฯ โดยเฉลี่ยรวมอยูํระดับมาก มีจํานวน 4 ด๎าน ได๎แกํ ด๎านการเสนอแนวทางและมีสํวน
รํวมในการบริหารจัดการ   ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน ด๎านการกําหนด
นโยบาย และการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับการศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑
สิทธิเด็ก  และด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร  และสอดคล๎องกับงานวิจัยของประทิน  จิ๋วยี่, (2554 : บทคัดยํอ)  
ได๎ทําการวิจัยเรื่อง  สภาพและความคาดหวังในความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค๑  ผลการวิจัยพบวํา  สภาพในงานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  ใน 6 ด๎าน คือ  ด๎านการ
เสริมสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากชุมชน  ด๎านการเสนอแนวทางและมีสํวน
รํวมในการบริหารจัดการ   ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน ด๎านการกําหนด
นโยบาย และการให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน  ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนให๎เด็กได๎รับการศึกษาและให๎มีการพิทักษ๑
สิทธ ิ ด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร โดยรวมอยูํในระดับมากทุกด๎าน 
 1.6 ด๎านการเสริมสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนและการระดมทรัพยากร  เพื่อการศึกษาจากชุมชน  พบวํา  
ความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1 
โดยรวมและรายข๎ออยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ๑และขอความรํวมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาให๎สํงเสริมและสนับสนุนให๎โรงเรียนเป็นแหลํงความรู๎และให๎บริการด๎านตําง ๆแกํชุมชน  รํวมหารายได๎และทรัพยากรจาก
แหลํงตําง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีการกํากับติดตามเพื่อให๎โรงเรียนจัดกิจกรรมสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของ
ท๎องถิ่นและของชาต ิและนําภูมิป๓ญญาเข๎ามามีสํวนรํวมในการให๎การศึกษากับนักเรียนอีกด๎วย ซึ้งสอดคล๎องกับงานวิจัยของสอดคล๎อง
กับผลงานวิจัยของ กัลยา พลีรักษ๑ (2553 : 145) พบวําการได๎รับความชํวยเหลือสนับสนุนจากชุมชนโรงเรียนปฏิบัติอยูํในระดับมาก 
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เชํน การเชิญผู๎ปกครองมารํวมกิจกรรมของโรงเรียน และสอดคล๎องผลงานวิจัยของ ไชยยันต๑ เกิดเหมาะ (2554 : 127) พบวําการได๎รับ
ความชํวยเหลือและสนับสนุนจากชุมชนอยูํในระดับมาก อาจเป็นเพราะวําโรงเรียนระดับประถมศึกษาสํวนใหญํได๎รับการจัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนาด๎านการเรียนการสอนน๎อยจึงทําให๎ไมํเพียงพอกับความต๎องการพัฒนางาน ดังนั้น ทางโรงเรียนโดยเฉพาะ
ผู๎บริหารสถานศึกษาจําเป็นต๎องจัดหางบประมาณจากแหลํงอื่น ๆ มาสํงเสริมและพัฒนาโรงเรียน ซึ่งงบประมาณสํวนใหญํได๎รับการ
สนับสนุนจากชุมชน จึงทําให๎การได๎รับความชํวยเหลือและสนับสนุนจากชุมชน อยูํในระดับมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย๑ เขต 1  จําแนกตามขนาดของโรงเรียน  คือ  ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญํ โดยรวมแตกตํางกัน ยกเว๎น ด๎าน
การกําหนดนโยบายและให๎ความเห็นชอบแผนพัฒนาของโรงเรียน ด๎านการกํากับติดตามและให๎ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนของโรงเรียน ด๎านการให๎ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตร ดังนั้นจึงต๎องเปรียบเทียบรายคูํโดยวิธีการของเชฟเฟุ  ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจาก  คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีขนาดโรงเรียนตํางกัน  อาศัยอยูํในสภาพของชุมชนก็ตํางกัน สถานศึกษาที่มีขนาดกลาง
และขนาดใหญํยํอมตั้งอยูํในชุมชนเมือง  ผู๎ปกครองหรือคะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความรู๎ คามสามารถ และมีภาวะความสัมพันธ๑ใน
เรื่องของทรัพยากร  การติดตํอสื่อสารได๎สะดวกและรวดเร็วกวํา  ทําให๎มีความคิดเห็นและการมีสํวนรํวมในงานของโรงเรียนแตกตํางกัน
ซึ้งสอดคล๎องกับงานวิจัยของประเสริฐ  กลิ่นหอมหวน,  (2552 : บทคัดยํอ)  ได๎ทําการวิจัยเรื่องศึกษาการบริหารงานความสัมพันธ๑
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  
ผลการวิจัยพบวํา  การบริหารงานความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอําเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี  โดยรวมอยูํในระดับมาก  พิจารณาเป็นรายด๎าน  พบวําอยูํในระดับมากทุกด๎าน  
เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน  โดยรวมและรายด๎าน  แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคล๎องกับงานวิจัยของสําเริง  คล้ําจีน,  
(2553 : บทคัดยํอ)  ได๎ทําการวิจัยเรื่องการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  ผลการวิจัยพบวํา  การเปรียบเทียบสภาพการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน
ของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี  เขต 1  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  พบวํา  รงเรียนที่มีขนาด
ตํางกัน  ตามการปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และครูผู๎รับผิดชอบงานสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  
การทดสอบนัยสําคัญความแตกตํางของคําเฉลี่ยของการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  โดยภาพรวมและรายด๎าน  พบวํา  
โดยภาพรวม  โรงเรียนที่มีขนาดตํางกันมีการสร๎างความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จลงได๎ด๎วยดีเนื่องจากได๎รับความกรุณาอยํางสูงจาก อาจารย๑ที่ปรึกษาและ อาจารย๑ที่ปรึกษารํวม ท่ี
กรุณาให๎คําแนะนําปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองตํางๆ  ด๎วยความเอาใจใสํอยํางดียิ่ง  ผู๎ศึกษาตระหนักถึงความตั้งใจจริง  
และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ ณ ที่น้ี 
 ผู๎ศึกษาหวังวํา  สารนิพนธ๑ฉบับนี้จะมีประโยชน๑อยูํไมํน๎อย  จึงมอบสํวนดีทั้งหมดนี้  ให๎แกํเหลําคณาจารย๑  ที่ได๎ประสิทธิ
ประสาทวิชา จนทําให๎สารนิพนธ๑ เป็นประโยชน๑ตํอผู๎ที่เกี่ยวข๎อง และขอมอบเป็นเครื่องบูชาความกตัญ๒ูกตเวทิตา แดํบิดา มารดา และ 
ผู๎มีพระคุณทุกทําน พี่น๎องและเพื่อนๆตลอดจนบุคคลตํางๆที่ให๎ความชํวยเหลืออีกมากมาย  ที่ผู๎ศึกษาไมํสามารถกลําวนาม 
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความสามารถ 
ในการคิดวิเคราะห์เรื่องการสร้างหลักสูตรระดับชั้นเรียน โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม 

ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 
To develop an instructional model to enhancing analytical thinking ability based on 
Bloom’s Taxonomy approach for early childhood education northern college 

 
กรรณิการ์  ทองรักษ์1 
Kannika  Thongrak 

 
บทคัดย่อ 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑เรื่องการสร๎างหลักสูตรระดับช้ันเรียน 
โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1)  
สร๎างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑เรื่องการสร๎างหลักสูตร
ระดับชั้นเรียน โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 2)  ทดลอง
ใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑เรื่องการสร๎างหลักสูตรระดับช้ันเรียน  โดยอิงแนวคิด
ทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนา
หลักสูตร ได๎จากการสุํมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 25 คน  เครื่องมือที่ใช๎ได๎แกํแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห๑และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห๑ข๎อมูลใช๎คําเฉลี่ย (mean) คําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สถิติทดสอบทีแบบไมํอิสระ (dependent samples t–test) และแบบกลุํมเดียว (one 
sample t–test) ผลการวิจัยพบวํา รูปแบบการจัดการเรียนรู๎มี 6 ขั้นตอน มีคุณภาพอยูํในระดับมาก นักศึกษามีความสามารถในการคิด
วิเคราะห๑หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนและสูงกวําเกณฑ๑ร๎อยละ 70 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาการพัฒนาหลักสูตรหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ : รูปแบบการจัดการเรียนรู๎, การคิดวิเคราะห๑, ทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม 
 
Abstract 

The purpose of this research was to develop an instructional model to enhancing analytical thinking 
ability based on Bloom‖s Taxonomy approach for early childhood education northern college. The objective 
were 1) to develop and evaluate the quality of the instructional model 2) to implement the instructional 
model. This samples were drawn by mans of purposive sampling. The data were analyzed by using mean, 
Standard deviation, Dependent samples t–test and one sample t–test. The results were as follows. Instruction 
management of Bloom‖s Taxonomy consisted of six steps including. The quality of the model checked by 
experts was good. Posttrial score was higher than pretrial score; and higher than 70 percent, statistically 
significant at the .01 level. Achievement in Curriculum development, posttrial score was higher than pretrial 
score statistically significant at the .01 level. 
 
Keywords : Instructional model, Analytical thinking, Bloom‖s Taxonomy 
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บทน า 
ทักษะการสร๎างหลักสูตรคือความชํานาญของครูในการพัฒนาหลักสูตรในระดับตํางๆ ซึ่งทักษะการพัฒนาหลักสูตรเป็นทักษะ

ที่ต๎องพัฒนาของครูไทยให๎ครูในทุกระดับตั้งแตํปฐมวัยได๎รู๎ เข๎าใจ สามารถปฏิบัติสร๎างหรือพัฒนาได๎ในทุกระดับ ได๎แกํ หลักสูตร
แกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรระดับรายวิชา หลักสูตรระดับหนํวยการเรียนรู๎ หลักสูตรระดับช้ันเรียน (พิมพันธ๑ เดชะคุปต๑, 
25 : 9 - 8) โดยเฉพาะหลักสูตรระดับช้ันเรียนเป็นการแปลงหลักสูตรแกนกลางไปสูํการสอน ต๎องกําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน 
กําหนดรายละเอียดกิจกรรมในแตํละคาบ เตรียมวัสดุอุปกรณ๑ ประสานงาน เพื่อให๎การสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค๑มากที่สุด 
สอดคล๎องกับแนวทางการจัดการเรียนการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 บัญญัติไว๎วํา “การ
จัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียน มีความสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ” 

การคิดเป็นเครื่องมือชํวยให๎มนุษย๑สร๎างความรู๎ โดยการรับข๎อมูลจัดเก็บค๎นหาความหมาย จําแนกเปรียบเทียบ วิเคราะห๑
รูปแบบความสัมพันธ๑ สร๎างสรรค๑และออกแบบสิ่งใหมํๆ ติดตามกํากับควบคุมและประเมินความก๎าวหน๎าของการพัฒนาความรู๎ 
ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑เป็นกลไกสําคัญที่ใช๎ในการระบุเรื่อง จําแนกแยกแยะ เปรียบเทียบข๎อมูลเพื่อจัดกลุํมอยํางเป็นระบบ 
ระบุเหตุผลหรือเช่ือมโยงความสัมพันธ๑ของข๎อมูล และตรวจสอบข๎อมูลหรอืหาข๎อมูลเพิ่มเติมเพื่อให๎เพียงพอในการจัดสินใจ แก๎ป๓ญหา คิด
สร๎างสรรค สอดคล๎องกับครูในยุคการศึกษาไทย 4.0 ต๎องเป็นครูมืออาชีพ โดยมีความรู๎ในศาสตร๑ด๎านเนื้อหาความรู๎ในวิชาที่สอนและ
ศาสตร๑ด๎านการสอน มีความสามารถในการปฏิบัติการสอน ถํายทอดความรู๎ให๎กับผู๎เรียนได๎ดี มีความสามารถในด๎าน ICT  เป็นผู๎ที่มี
คุณธรรมจริยธรรมความเป็นครู สามารถทํางานรํวมกับผู๎อื่นได๎ และเป็นผู๎ที่พัฒนาความรู๎ของตนเองอยํางตํอเนื่องอยูํเสมอ จึงจะ
สามารถพัฒนาผู๎เรียนในยุคการศึกษา 4.0 ให๎เป็นบุคคลากรของประเทศท่ีมีศักยภาพเพียงพอ 

แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม (Bloom‖s Taxonomy) บลูมเป็นนักการศึกษาชาวอเมริกัน ซึ่ง บลูม (Benjamin S, 
Bloom, 1976) เช่ือวํา การเรียนการสอนที่จะประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั้น ผู๎สอนจะต๎องกําหนดจุดมุํงหมายให๎ชัดเจน
แนํนอน เพื่อให๎ผู๎สอนกําหนดและจัดกิจกรรมการเรียนรวมทั้งวัดและประเมินผลได๎ถูกต๎อง และได๎แบํงประเภทของพฤติกรรมโดย
อาศัยทฤษฎีการเรียนรู๎และจิตวิทยาพื้นฐานวํา มนุษย๑จะเกิดการเรียนรู๎ใน 3 ด๎านคือ ด๎านสติป๓ญญา ด๎านรํางกาย และด๎านจิตใจ 
และนําหลักการนี้มาจําแนกเป็นจุดมุํงหมายทางการศึกษาเรียกวํา Taxonomy of Educational objectives (อ๎างอิงจาก
กระทรวงศึกษาธิการ, 2559 : 10) ซึ่งได๎จําแนกจุดมุํงหมายการเรียนรู๎ออกเป็น 3 ด๎าน คือ 1) พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
พฤติกรรมด๎านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติป๓ญญา ความคิด ความสามารถในการคิดเรื่องราวตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพ 2) จิต
พิสัย (Affective Domain) พฤติกรรมด๎านจิตใจ คํานิยม ความรู๎สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเช่ือ ความสนใจและคุณธรรม 3) 
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) พฤติกรรมด๎านกล๎ามเนื้อประสาท เป็นพฤติกรรมที่บํงถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได๎
อยาํงคลํองแคลํวชํานิชํานาญ ซึ่งแสดงออกมาได๎ โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวช้ีระดับของทักษะ เนื่องจากผู๎เรียนทุก
คนนั้นต๎องมีพื้นฐานในการเรียนรู๎ทุกคนแตํอาจจะไมํเทํากันเพราะคนเรามีการเรียนรู๎ที่ตํางกัน บางคนพบเจอสิ่งที่แตกตํางจากคนอื่นก็
จะมีความรู๎ความเข๎าใจที่ตํางจากคนอื่น แตํถ๎าผู๎เรียนมีพื้นฐานในการเรียนรู๎คล๎ายๆกันมีความรู๎ ความเข๎าใจ มีการนําความรู๎ไปใช๎
ประโยชน๑คล๎ายๆ กัน ผลการเรียนรู๎ของคนกลุํมนี้ก็จะคล๎ายกันด๎วย การที่ผู๎เรียนจะเรียนได๎อยํางมีประสิทธิภาพนั้นผู๎เรียนจะต๎องมีความ
กระตือรือร๎นตลอดเวลา ผู๎เรียนจะต๎องมีความรู๎ ความเข๎าใจในสิ่งที่เราจะเรียนรู๎ เมื่อมีความเข๎าใจแล๎วต๎องวิเคราะห๑ให๎ได๎กํอนจากนั้นถึง
จะประเมินคํา โดยเฉพาะด๎านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติป๓ญญา ความคิด ความสามารถในการคิด
เรื่องราวตํางๆ อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งพฤติกรรมทางพุทธิพิสัยมี 6 ระดับได๎แกํ 1) จํา (Remember) หมายถึงความสามารถในการดึง
เอาความรู๎ที่มีอยูํในหนํวยความจําระยะยาวออกมา 2) เข๎าใจ (Understand) หมายถึงความสามารถในการกําหนดความหมายของคําพูด 
ตัวอักษร และการสื่อสารจากสื่อตํางๆ ท่ีเป็นมาจากการสอน 3) ประยุกต๑ใช๎ (Apply) หมายถึงความสามารถในการดําเนินการหรือใช๎
ระเบียบวิธีการภายใต๎สถานการณ๑ที่กําหนดให๎ 4) วิเคราะห๑ (Analyze) หมายถึงความสามารถในการแยกสํวนประกอบของสิ่งตํางๆ และ
ค๎นหาความสัมพันธ๑ระหวํางสํวนประกอบ 5) ประเมินคํา (Evaluate) หมายถึงความสามาถในการตัดสินใจโดยอาศัยเกณฑ๑หรือ
มาตรฐาน 5) สร๎างสรรค๑ (Create) หมายถึงความสามารถในการรวมสํวนประกอบตํางๆ เข๎าด๎วยกันด๎วยรูปแบบใหมํๆ ที่มีความเช่ือมโยง
กันอยํางมีเหตุผลหรือทําให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ที่เป็นต๎นแบบ (Anderson and Krathwohl, 2001)   
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จากเหตุผลดังกลําว ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิด
วิเคราะห๑ เรื่องการสร๎างหลักสูตรระดับช้ันเรียนโดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น โดยฝึกให๎นักศึกษามีความรู๎ความจํา เรียนได๎ทําความเข๎าใจกับป๓ญหา ฝึกการมองป๓ญหาโดยใช๎ทั้งความรู๎สึกและ
มุํงแก๎ป๓ญหา ทําให๎การดําเนินการแก๎ป๓ญหามีประสิทธิภาพ จึงนําจะเป็นแนวทางให๎ครูได๎ใช๎ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎ผู๎เรียนเกิด
ทักษะการสร๎างหลักสูตรระดับช้ันเรียน ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากการกระทํา (learning by doing) เรียนรู๎วิธีการเรียน (Learn how to 
learn) และวิธีการคิด (How to think) อยํางสมบูรณ๑ (Ben-Hur, 1998, p. 85) เพื่อนําไปใช๎ในชีวิตประจําวัน และการเรียนรู๎ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อสร๎างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑เรื่องการ
สร๎างหลักสูตรระดับช้ันเรียน โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 

2.  เพื่อทดลองใช๎การพัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรู๎เพื่อเสรมิสร๎างความสามารถในการคดิวิเคราะห๑เรื่องการสรา๎ง
หลักสตูรระดับช้ันเรียน โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลมู สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
และศึกษาผลการใช๎โดย 

2.1 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ เรื่องการสร๎างหลักสตูรระดับช้ันเรยีน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น ระหวํางกํอนเรียนกบัหลังเรียน 

2.2 เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ เรื่องการสร๎างหลักสตูรระดับช้ันเรยีน สําหรับนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น กับเกณฑ๑ร๎อยละ 70 

2.3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาหลักสตูร สําหรบันักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑
ทเทิร๑น ระหวํางกํอนเรยีนกับหลังเรยีน 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
      1.1  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค๑ของหลักสูตร 

     1.2  หลักสูตรสูํ มคอ.3 วิชาการพัฒนาหลักสูตร 
2.  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 

                  2.1  ความหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
                  2.2  การจัดกลุํมของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 

     2.3  การนําเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
     2.4  การสังเคราะห๑องค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 

            2.5  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎ 
 3.  แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม  

                 3.1  ความหมายของทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม 
                 3.2  ระดับพฤติกรรมด๎านพุทธิพิสัยของบลูม 
     3.3  การจัดการเรียนรู๎ตามระดับพฤติกรรมด๎านพุทธิพิสัย  

4.  การคิดวิเคราะห๑ 
         4.1  ความหมายของการคิดวิเคราะห๑ 

                4.2  การคิดวิเคราะห๑  
                4.3  การประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ 

5.  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 899 
 

                5.1  งานวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม 
   5.2  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห๑ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ เรื่องการสร๎างหลักสูตรระดับช้ันเรียนโดย
อิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น มีขั้นตอนการวิจัย 2 ขั้นตอนดังนี ้

ขั้นตอนที่ 1  สร๎างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิด
วิเคราะห๑เรื่องการสร๎างหลักสูตรระดับช้ันเรียน โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น แหลํงข๎อมูลได๎แกํผู๎เช่ียวชาญระดับปริญญาเอกสาขาหลักสูตรและการสอน จํานวน 5 คน  นักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได๎มาจากการ
สุํมแบบเจาะจง เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยได๎แกํ แบบประเมินความเหมาะสมขององค๑ประกอบของโครงรํางรูปแบบการจัดการเรียนรู๎และ
เอกสารประกอบรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่ประกอบด๎วยคูํมือการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎เรื่องการสร๎าง
หลักสูตรระดับช้ันเรียนที่ประกอบด๎วยกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สังเคราะห๑จากแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูมด๎านพุทธิพิสัย มี 6 ขั้น
ได๎แกํ ขั้นการจํา (Remembering) ขั้นการเข๎าใจ (Understanding) ขั้นการประยุกต๑ใช๎ (Applying) ขั้นการวิเคราะห๑ (Analyzing) 
ขั้นการประเมินคํา (Evaluating) ขั้นการสร๎างสรรค๑ (Creating) ในขั้นตอนการเรียนการสอนแตํละขั้น ผู๎สอนจะดําเนินการใช๎คําถาม
ตามระดับจุดมุํงหมายทางด๎านพุทธิพิสัย ชํวยเหลือให๎ผู๎เรียนเกิดความตั้งใจและตอบสนอง เช่ือมโยงและมีสํวนรํวม  เก็บรวบรวมข๎อมูล
โดยการสอบถามความคิดเห็นจากผู๎ทรงคุณวุฒิทดลองสอนนํารํอง วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ขั้นตอนที่ 2  ทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑เรื่องการสร๎างหลักสูตร
ระดับช้ันเรียน โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
แหลํงข๎อมูลได๎แกํ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนาหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได๎มาจากการสุํมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห๑
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการพัฒนาหลักสูตร  เก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียน 
วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎คําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบไมํอิสระ (dependent samples t – test) และแบบกลุํม
เดียว (one sample t – test) 
 
ผลการวิจัย 

1. สร๎างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑เรื่องการสร๎าง
หลักสูตรระดับช้ันเรียน โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น             
มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 การสร๎างรูปแบบการจัดการเรยีนรู๎เพื่อเสรมิสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑เรื่องการสร๎างหลกัสูตรระดับชั้น
เรียน โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น มีองค๑ประกอบ
สําคัญ ได๎แกํ หลักการ วัตถุประสงค๑ เนื้อหา กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยดําเนินการตามกิจกรรมการเรียนรู๎ 6 
ขั้น คือ 
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โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1) ขั้นการจํา (Remembering) ครูใช๎คําถามให๎ผู๎เรียนสังเกตข๎อมูลหรือรายละเอียดของสิ่งตํางๆ 

ดึงความรู๎ที่มีอยูํเดิมมาใช๎จําแนกแยกแยะองค๑ประกอบของสิ่งนั้นๆ ที่เป็นองค๑ประกอบยํอยๆ 2) ขั้นการเข๎าใจ (Understanding) 
ครูยกตัวอยําง ใช๎คําถามให๎ผู๎เรียนจําแนกประเภท แล๎วเปรียบเทียบระหวํางสิ่งสองสิ่งและหาความชัดเจนในความเหมือนความตําง
ของสิ่งสองสิ่งนั้น 3) ขั้นการประยุกต๑ใช๎ (Applying) ครูให๎ผู๎เรียนปฏิบัติภายใต๎สถานการณ๑กําหนดให๎ จําแนกไปตามระดับที่กําหนด
ไว๎ให๎เกิดเป็นหมวดหมูํ แตํละหมวดหมูํมีคุณสมบัตติามที่ต๎องการ 4) ขั้นการวิเคราะห๑ (Analyzing) ครูตั้งคําถามให๎ผู๎เรียนบอกความ
แตกตําง จัดโครงสร๎าง ระบุคุณลักษณะ ความสัมพันธ๑ระหวํางสิ่งสองสิ่งและสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธ๑ได๎หลายมิติ 5) ขั้นการ
ประเมินคํา (Evaluating) ครูตั้งเกณฑ๑หรือมาตรฐานให๎ผู๎เรียนตรวจสอบสร๎างข๎อสรุป 6) ขั้นการสร๎างสรรค๑ (Creating) ผู๎เรียน
เช่ือมโยงความรู๎ความเข๎าใจในสิ่งที่เรียนรู๎ไปสร๎าง วางแผน ผลิตช้ินงาน ซึ่งมีครูทําหน๎าที่เป็นโค๏ช คอยให๎ความชํวยเหลือในการ
เรียนรู๎ระหวํางผู๎เรียนกับสิ่งเร๎าและระหวํางผู๎เรียนกับการตอบสนอง สํงผลให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ คือ จําแนก
แยกแยะ เปรียบเทียบ จัดหมวดหมูํ เชื่อมโยงความสัมพันธ๑  สรุปความ และการประยุกต๑    

1.2 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑เรื่องการสร๎าง
หลักสูตรระดับช้ันเรียน โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
ได๎แกํ รูปแบบการจัดการเรียนรู๎ คูํมือการใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎และแผนการจัดการเรียนรู๎ เรื่องการสร๎างหลักสูตรระดับช้ัน
เรียน มีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก การทดลองนํารํองเพื่อศึกษาความเป็นไปได๎ในเชิงปฏิบัติสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนได๎อยํางตํอเนื่อง 

2. การทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑เรื่องการสร๎างหลักสูตรระดับช้ัน
เรียน โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น   

2.1 ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัย  นอร๑ทเทิร๑น หลังเรียนสูงกวํา
กํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
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2.2 ความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัย  นอร๑ทเทิร๑น หลังเรียนสูงกวํา
เกณฑ๑ร๎อยละ 70 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาหลักสูตรของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น หลัง
เรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
สรุปและอภิปรายผล 
             การอภิปรายการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑เรื่องการสร๎างหลักสูตร
ระดับช้ันเรียน โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น ดําเนินการดังนี ้

1. สร๎างและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑เรื่องการสร๎าง
หลักสูตรระดับช้ันเรียน โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น ดังนี ้

1.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑เรื่องการสร๎างหลักสูตรระดับช้ันเรียน  
โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น ซึ่งมีทั้งหมด 5 
องค๑ประกอบ ดังนี้ องค๑ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบ ได๎แกํ แนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม ได๎แกํ การจํา (Remembering) 
การเข๎าใจ (Understanding) การประยุกต๑ใช๎ (Applying) การวิเคราะห๑ (Analyzing) การประเมินคํา (Evaluating) การ
สร๎างสรรค๑ (Creating) องค๑ประกอบท่ี 2 วัตถุประสงค๑ของรูปแบบ มุํงพัฒนาให๎ผู๎เรียนมีความสามารถในการจําแนกแยกแยะ  
เปรียบเทียบ  จัดหมวดหมูํ  เช่ือมโยงความสัมพันธ๑ สรุปความและการประยุกต๑  องค๑ประกอบท่ี 3 เนื้อหา ในรายวิชาการพัฒนา
หลักสูตร (Curriculum development)  องค๑ประกอบที่ 4 กระบวนการเรียนการสอน ได๎แกํกิจกรรมการเรียนรู๎ 6 ขั้น ดังนี้ การจํา 
(Remembering) การเข๎าใจ (Understanding) การประยุกต๑ใช๎ (Applying) การวิเคราะห๑ (Analyzing) การประเมินคํา 
(Evaluating) การสร๎างสรรค๑ (Creating)  องค๑ประกอบท่ี 5 การวัดและประเมินผล ได๎แกํการทดสอบความสามารถในการคิด
วิเคราะห๑และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้องค๑ประกอบท้ังหมดเกิดจากการศึกษาค๎นคว๎า วิเคราะห๑ วิจัยที่
ประกอบด๎วยขั้นตอนตํางๆ ตามหลักการ ทฤษฎี และมีผู๎ทรงคุณวุฒิที่มีความรู๎ ความเช่ียวชาญในเรื่องหลักสูตรและการสอนได๎ให๎
ข๎อมูลและแสดงความคิดเห็น จึงทําให๎ได๎ รูปแบบฯ ที่สร๎างขึ้นมีความสมบูรณ๑ สอดคล๎องกับแนวคิดของ Joyce และ Weil (1996, 
pp. 5-14) และ ทิศนา แขมมณี (2552, หน๎า 4-5) ที่ได๎เสนอองค๑ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย หลักการ 
วัตถุประสงค๑ เนื้อหา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

1.2 การประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑เรื่องการสร๎างหลักสูตร
ระดับชั้นเรียน โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น พบวําผล
การประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู๎มีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก และการทดลองนํารํอง นักศึกษาทุกคนให๎
ความรํวมมือในการปฏิบัตกิิจกรรมและแสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห๑ ทั้งนี้อาจจะเกิดจากรูปแบบการจัดการเรียนรู๎ที่ได๎
พัฒนาขึ้นมีความสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของรูปแบบ ซึ่งทําให๎นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 

2. ทดลองใช๎รูปแบบการจัดการเรียนรู๎เพื่อเสริมสร๎างความสามารถในการคิดวิเคราะห๑เรื่องการสร๎างหลักสูตรระดับช้ัน
เรียน โดยอิงแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู๎ของบลูม สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น พบวํา ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห๑ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น มีคะแนนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน และสูงกวําเกณฑ๑
ร๎อยละ 70 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการพัฒนาหลักสูตร   หลังเรียนสูงกวํากํอน
เรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลที่พบนี้เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู๎ 6 ขั้น ได๎แกํ การจํา 
(Remembering) การเข๎าใจ (Understanding) การประยุกต๑ใช๎ (Applying) การวิเคราะห๑ (Analyzing) การประเมินคํา 
(Evaluating) การสร๎างสรรค๑ (Creating) ซึ่งครูเป็นโค๏ชการเรียนรู๎ ทําหน๎าที่ชี้แนะ อํานวยความสะดวกชํวยเหลือให๎ผู๎เรียนได๎รับ
ประสบการณ๑การเรียนรู๎ ได๎แกํ ความตั้งใจและตอบสนอง สามารถเช่ือมโยงและมีสํวนรํวม  
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 902 
 

เอกสารการอ้างอิง 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2559). แนวทางการนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา 4H. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑ชุมนุมสหกรณ๑ 
 การเกษตรแหํงประเทศไทย.  
คณะศึกษาศาสตร๑. (2562). หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562. ตาก :  
 วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น. 
ทิศนา  แขมมณี. (2552). ศาสตร์การสอน.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 
พิมพันธ๑  เดชะคุปต๑ และพเยาว๑ ยินดีสุข. (2561). การเรียนรู้เชิงรุกแบบรวมพลังกับPLCเพ่ือการพัฒนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ๑

แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย. 
Anderson, L. W, & Krathwohl, D. R. (eds.) (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A 

Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. New York : Longman.  
Ben-Hur, Meir. (1998). Mediation of cognitive competencies for students in need PHI DETA KAPPAN  79,9 : 

661-667. 
Benjamin S.B. (1976). Human Characteristics and School Learning. New York : McGraw-Hill. 
Joyce, B., and Weil, M. (1996). Models of teaching (5th ed.). Boston : Allyn and Bacon. of Student Learning. 

Educational Psychologist  30,2 : 61-75. 
 
 
 
  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 903 
 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเครือข่ายการจัดการศึกษาศรีณรงค์ 2 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

Motivation on Teacher’s Performance of Srinaring Education Management Networks 2 
under the Jurisdiction of Surin Primary Education Service Area Office 3 

 
เชาววชั  ด่านสมบูรณ์1 

Chaowawat Dansomboon 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเครือขํายการจัดการศึกษา
ศรีณรงค๑ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑  เขต 3 กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรี
ณรงค๑ 2 จํานวนทั้งสิ้น 113 คน  เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ มีคําความเช่ือมั่น 
0.82  สถิติที่ใช๎ได๎แกํ  คําความถี่  คําร๎อยละ  คําเฉลี่ย  คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคําเอฟ (F-test) 

ผลการศึกษาพบวํา 
1. แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 โดยรวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย

ด๎าน พบวําอยูํในระดับมาก  โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย  ดังนี้ ด๎านการยอมรับนับถือ  ด๎านความสัมพันธ๑ระหวําง
ผู๎บังคับบัญชาและผู๎ใต๎บังคับบัญชา ด๎านความรับผิดชอบ ด๎านความสําเร็จของงาน  ด๎านสภาพแวดล๎อมในการทํางาน  ด๎านลักษณะของ
งาน  ด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน  ด๎านความมั่นคงในการทํางาน ด๎านเงินเดือนและสวัสดิการ  

2.  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 จําแนกตามอายุ พบวําแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ค าส าคัญ : แรงจูงใจ   ครู  เครือขํายการจัดการศึกษา   
 
Abstract  
 The objectives of this research were to study and compare motivation level on teacher‖s performance of 
Srinaring education management networks 2 under the jurisdiction of Surin Primary Education Service Area Office 3. 
The 113 samples were teachers in Srinaring education management networks 2. The instrument used in the 
research was a 5 rating questionnaire and the reliability was 0.82. The statistics used for data analysis were mean, 
percentage, standard deviation, and F –test. 
 The results of the study revealed that:  

1) Motivation level on teacher‖s performance of Srinaring education management  
networks 2 as a whole and each aspect were at much level from the highest and lowest found that  recognition 
aspect , the relationship between administrators and officers aspect, accountability aspect, job success aspect, job 
environment aspect, job qualification aspect  job advancement aspect, job stability aspect  and salary and 
compensation aspect. 
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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2) The comparison results of motivation level on teacher‖s performance of Srinaring  
education management networks 2 under the jurisdiction of Surin Primary Education Service Area Office 3as 
classified by age found that it was with significantly different at the .05 level. 
 
Keywords: motivation, teachers, education management network 
 
บทน า 
 การบริหารองค๑กรใดๆ เพื่อให๎เกิดความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค๑ยํอมต๎องใช๎ทรัพยากรการบริหารที่ประกอบด๎วยคน เงิน วัสดุ
อุปกรณ๑และการจัดการเป็นสิ่งสําคัญ (สมพงษ๑  เกษมสิน. 2526: 7) และทรัพยากรที่สําคัญที่สุดก็คือ  คน  เพราะเป็นผู๎ใช๎ทรัพยากร อื่น 
ๆ ในองค๑การ การบริหารงานในโรงเรียนผู๎บริหารจําเป็นต๎องให๎ความสําคัญแกํครูในโรงเรียนและคํานึงถึงขวัญกําลังใจ เพราะคนที่มีขวัญ
และกําลังใจดียํอมนําไปสูํการเพิ่มผลผลิตในขณะเดียวกัน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานก็เป็นสิ่งสําคัญในการกํอให๎เกิดความพึงพอใจ เกิด
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  เป็นสิ่งกระตุ๎นเสริมแรงสร๎างกําลังใจแกํบุคคลเพื่อก๎าวไปสูํความสําเร็จในการปฏิบัติงาน (กิติมา  ปรีดี
ดิลก. 2529: 332-335) 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค๑กร มีผลสําเร็จของงานและองค๑กร องค๑กรใดก็ตาม หากบุคคลใดไมํมีแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานก็จะเป็นมูลเหตุที่ทําให๎ผลการปฏิบัติงานต่ํา ประสิทธิภาพและคุณภาพของงานลดน๎อยลง มีการขาดงาน หรืออาจ
กํอให๎เกิดป๓ญหาตําง ๆ ตามมานอกจาก ความพอใจในการทํางานเป็นเครื่องหมายที่แสดงให๎เห็นการบริหารงานที่ดี โดยเฉพาะโรงเรียน
หรือสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจด๎านการสอนนักเรียน สิ่งที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาต๎องการ คือ การพัฒนา
มนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูํกับผู๎อื่นอยําง
มีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2442 และแก๎ไขเพิ่มเติม(ฉบับที2่) พ.ศ. 2545 : 5)  
         สํานักงานคณะกรรมการข๎าราชการครู (2540:7-8) กลําววํา งานครูเป็นงานที่ต๎องใช๎สติป๓ญญาในการประกอบอาชีพ อาศัย
ความรู๎ ความสามารถเฉพาะทาง ต๎องมีการเตรียมตัวเข๎าสูํวิชาชีพที่ยาวนาน มีการอบรมพัฒนาระหวํางประจําการอยํางตํอเนื่อง มีการ
กําหนด มาตรฐานวิชาชีพ  ต๎องปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความรับผิดชอบสูง และเป็นวิชาชีพที่มีการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
 แรงจูงใจในการปฏิบัติงานมีความสําคัญ และมีความจําเป็นสําหรับองค๑กรทุกแหํง ถ๎าผู๎บริหารสามารถชักจูงบุคลากรใน
องค๑กรได๎ตามที่เข๎าต๎องการ ก็จะทําให๎บุคลากรมีแรงจูงใจ สํงผลให๎บุคลากรเต็มใจที่จะใช๎ความพยายามเต็มที่ให๎ความรํวมมือปฏิบัติงาน 
ให๎บรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค๑ขององค๑กร (ขวัญจิรา ทองนํา,2547:15)  

การจัดการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพนั้นบุคลากรนับเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุดเพราะเป็นตัวจักรสําคัญตํอการจัดระบบ
การเรียนการสอน มีบทบาทสําคัญในความเจริญก๎าวหน๎าขององค๑กร ผู๎บริหารองค๑กรหรือผู๎บังคับบัญชาจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องรักษา
บุคลากรไว๎  โดยเฉพาะผู๎ที่มีความรู๎ความสามารถเพื่อให๎บุคลากรเหลํานั้นปฏิบัติงานในหนํวยงานเป็นเวลานาน ๆ โดยวิธีจูงใจให๎
บุคลากรเกิดความพึงพอใจ และถ๎าบุคลากรมีความพึงพอใจแล๎ว บุคลากรจะมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย๑ในการทํางาน ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วย
ความเต็มใจทุํมเททั้งกําลังกายและกําลังความคิด อุทิศเวลาให๎กับองค๑กรและนําพาองค๑กรให๎พัฒนาก๎าวหน๎ายิ่งขึ้น 

ป๓จจุบันเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 มีครู 157 คน จํานวนนักเรียน 2,509  คน ข๎าราชการครู พนักงานราชการ  
ครูอัตราจ๎าง ซึ่งบุคลากรเหลํานี้ไดรับเงินเดือน  คําตอบแทน สวัสดิการที่แตกตํางกัน  ซึ่งทําให๎แรงจูงใจในการปฏิบัติงานลดน๎อยลงไป  
จากป๓ญหาและความสําคัญดังที่กลําวมาข๎างต๎น ผู๎ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องแรงจูงใจตามหัวข๎อดังตํอไปนี้ ด๎านเงินเดือนและ
สวัสดิการ ความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎บังคับบัญชา และใต๎ผู๎บังคับบัญชา ด๎านความรับผิดชอบ ด๎าน
การยอมรับนับถือ ด๎านความสําเร็จของงานด๎านความมั่นคงในการทํางาน ด๎านลักษณะของงาน ด๎านสภาพแวดล๎อมในการทํางาน ด๎าน
นโยบายของหนํวยงาน  

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
          1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 โดยจําแนกตามอายุ 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
           ผู๎ศึกษาได๎ศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ข๎อมูลเครือขํายการจัดการศึกษาศรี
ณรงค๑ 2  งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  กรอบแนวคิดในการศึกษาและตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการตามหัวข๎อดังตํอไปนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                       

 1. ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ได๎แกํ ครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด๎วย
โรงเรียนในกลุํมจํานวน 15 โรงเรียน จํานวน 157 คน  

     2.  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 ปีการศึกษา 2561 
ประกอบด๎วยโรงเรียนในกลุํมจํานวน 15 โรงเรียน  

        จํานวนประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎ใช๎ตารางกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางโดยใช๎ตาราง
สําเร็จรูป Krejcie & Morgan (1970 : 608) จํานวน 113 คน โดยใช๎วิธีการสุํมอยํางงําย (Simple Random Sampling) 
 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  

    เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ   แบบสอบถามที่ผู๎ศึกษาสร๎างขึ้นเอง ประกอบด๎วย  2 ตอน ได๎แกํ 
ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบ ประกอบด๎วย ประกอบด๎วย เพศ อายุ ภูมิลําเนา ตําแหนํงหน๎าที่ 

ระดับการศึกษา อายุราชการ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบเลือกคําตอบ 
ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 ประกอบด๎วย 

ด๎านเงินเดือนและสวัสดิการ ด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎บังคับบัญชาและผู๎ใต๎บังคับบัญชา ด๎าน
ความรับผิดชอบ ด๎านการยอมรับนับถือ    ด๎านความสําเร็จของงาน ด๎านลักษณะของงาน ด๎านนโยบายและการบริหาร ด๎าน
สภาพแวดล๎อมในการทํางาน ด๎านความมั่นคงในการทํางาน มีลักษณะเป็นมาตราสํวนประเมินคํา(Rating scale) มี 5 ระดับได๎แก ํ

5      หมายถึง  มีแรงจูงใจมากที่สุด 
4      หมายถึง  มีแรงจูงใจมาก 
3      หมายถึง  มีแรงจูงใจปานกลาง 
2      หมายถึง  มีแรงจูงใจน๎อย 
1      หมายถึง  มีแรงจูงใจน๎อยที่สุ 

 3. การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ 
    การสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้  ผู๎ศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
    1.  ศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู เพื่อนําข๎อมูลที่ได๎รับมาสร๎าง

แบบสอบถาม เกี่ยวเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 และขอคําแนะนําจาก
คณะกรรมการ 

    2.  ผู๎ศึกษาได๎สร๎างแบบสอบถามจากผลงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องขอคําแนะนําปรึกษาอาจารย๑ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต๎องความเหมาะสมให๎ครอบคลุมเนื้อหาและการใช๎ภาษาในแตํละด๎านเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือขํายการจัด
การศึกษาศรีณรงค๑ 2 
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   3.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล๎วให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความสมบูรณ๑ และความถูกต๎องของเนื้อหา (Content 
validity)  และความสอดคล๎องของแบบสอบถาม โดยผู๎ทรงคุณวุฒิ 3  

   4.  นําแบบสอบถามที่ได๎จากผู๎ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทํานไปหาคําสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถามกับวัตถุประสงค๑หรือเนื้อหา (IOC 
: Indec of item Objective Congruence) ได๎คํา IOCระหวําง 0.67-1.00 

   5.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามที่ผู๎ทรงคุณวุฒิเสนอแนะนําเสนอตํออาจารย๑ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก๎ไขตาม
ข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิ 

   6.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก๎ไขแล๎วไปทดลองใช๎ (try out) กับครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑เขต 3 ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางจํานวน 30 คน เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ 

   7.  นําแบบสอบถามทั้งฉบับมาวิเคราะห๑เพื่อหาคําความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถาม โดยใช๎สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค ( Cronbach,1990:202-204 อ๎างถึงใน ศิริพร เมฆวิทยา,2548:60) ได๎คําความเช่ือมั่น 0.82 

   8.  นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางตํอไป 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
               การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎ศึกษาดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
     1.  ขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ วิทยาลัยนครราชสีมาถึงผู๎อํานวยการโรงเรียนในเครือขํายการจัด
การศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 เพื่อขอความรํวมมือและอนุเคราะห๑ในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลเพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือสอบถาม 
     2.  ขอหนังสือนําสํงแบบสอบถามจากผู๎อํานวยการโรงเรียนในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 แจกบอกสอบถามกับกลุํมตัวอยําง 
     3.  จัดสํงแบบสอบถาม จํานวน 113 ฉบับ ไปยังโรงเรียนในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 เพื่อเก็บข๎อมูลจากครูในกลุํม โดยแจกแบบสอบถามให๎กับกลุํมตัวอยํางและได๎เก็บ
แบบสอบถามคืนด๎วยตนเอง 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
     ผู๎ศึกษานําข๎อมูลที่ได๎จากแบบสอบถามมาแยกวิเคราะห๑ข๎อมูลดังนี้ 

    1. ตอนที่ 1  ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานะภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และหาคําร๎อยละ (Percentage) 

  2. ตอนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหาคําเฉลี่ย ( x ) คําความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  โดยใช๎ผลงานของเบสท๑ (Best, 1986: 182) ดังนี ้
  คําเฉลี่ยคะแนน ตั้งแตํ 4.50-5.00 หมายถึง   มีแรงจูงใจมากที่สุด 
  คําเฉลี่ยคะแนน ตั้งแตํ 3.50-4.49 หมายถึง   มีแรงจูงใจมาก 
  คําเฉลี่ยคะแนน ตั้งแตํ 2.50-3.49  หมายถึง   มีแรงจูงใจปานกลาง 
    คําเฉลี่ยคะแนน ตั้งแตํ 1.50-2.49  หมายถึง   มีแรงจูงใจน๎อย 
  คําเฉลี่ยคะแนน ตั้งแตํ 1.00-1.49  หมายถึง   มีแรงจูงใจน๎อยที่สุด 
       6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลผู๎ศึกษาได๎ทําการวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติดังนี้ 
1. สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 1.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยหาคําความสอดคล๎องของข๎อความและวัตถุประสงค๑ของการวิจัย IOC (Index of 

Item- Objective Congruence) 
 1.2 ตรวจสอบความเช่ือมั่น  ด๎วยวิธีหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- Coefficient) 
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2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.1 สถิติพรรณนา  คือ 
  1) คําร๎อยละ ( Percentage ) 
  2) คําเฉลี่ย ( Mean ) 
  3) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard  diviation) 
 2.2 สถิติเชิงอนุมาน  คือ 
  1) สถิติทดสอบ  f  (  f-test ) 
 

ผลการวิจัย 
        ตอนที่  1  ผลการวิเคราะห๑สถานภาพของครูในกลุํมเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 จําแนกตามเพศ อายุ ภูมิลําเนา ตําแหนํงหน๎าที่ ระดับการศึกษา อายุราชการ 
 
ตารางที่ 1 จํานวนร๎อยละของครู จําแนกตามเพศ อายุ ภูมิลําเนา ตําแหนํงหน๎าท่ี ระดับการศึกษา อายุราชการ 

รายการ จ านวน                ร้อยละ 
เพศ 

- หญิง 
- ชาย 

 
56 
57 

 
50.04 
49.60 

อายุ 
- ต่ํากวํา  30 
- 31-40 
- 41-50 
- 51-60 

 
15 
51 
27 
20 

 
13.30 
45.10 
23.90 
17.70 

ภูมิลําเนา 
- ภาคเหนือ 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                                      
- ภาคกลาง                                           
- ภาคใต๎                   

 
- 

110 
1 
2 

 
- 

97.30 
0.90 
1.80 

ตําแหนํงหน๎าที่ 
- ข๎าราชการครู 
- พนักงานราชการ/ครูอัตราจ๎าง 

 
107 

6 

 
94.70 

 5.3 
ระดับการศึกษา 

- ปริญญาตร ี
- ปริญญาโท 
- ปริญญาเอก 

 
106 

6 
1 

 
93.80 
5.30 
0.90 

อายุราชการ 
- น๎อยกวํา   10 ปี 
- มากกวํา  10 ปี 

 
96 
17 

 
85.00 
15.0 
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จากตารางที่ 1 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย จํานวน 57 คน คิดเป็นร๎อยละ   50.4 อายุ 31-40  ปี จํานวน 
51 คน คิดเป็นร๎อยละ  45.1 ภูมิลําเนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน  110 คน คิดเป็นร๎อยละ 97.3  ตําแหนํงข๎าราชการครู จํานวน 
107 คน คิดเป็นร๎อยละ 94.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 106  คน คิดเป็นร๎อยละ 93.8 อายุราชการ น๎อยกวํา 10 ปี คิดเป็น            
ร๎อยละ  85.0 

 
ตอนที่  2  ศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 
 

ตารางที่ 2 คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 โดยรวม 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือข่ายการจัดการศึกษา 
ศรีณรงค์ 2 สังกัดส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 

x  
 

S.D ระดับ 
แรงจูงใจ 

อันดับ 

1.  ด๎านเงินเดือนและสวัสดิการ 
2.  ความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน  
3.  ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎บังคับบัญชาและผู๎ใต๎บังคับบัญชา 
4.  ด๎านความรับผิดชอบ 
5.  ด๎านการยอมรับนับถือ 
6.  ด๎านความสําเร็จของงาน 
7.  ด๎านความมั่นคงในการทํางาน 
8.  ด๎านลักษณะของงาน  
9.  ด๎านสภาพแวดล๎อมในการทํางาน 
10. ด๎านนโยบายของหนํวยงาน 

3.72 
3.86 
4.15 
4.11 
4.17 
4.10 
3.81 
3.87 
3.98 
3.82 

1.03 
.79 
.79 
.77 
.80 
.63 
.54 
.87 
.53 
.63 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

10 
7 
2 
3 
1 
4 
9 
6 
5 
8 

รวม 3.96 .62 มาก  
 
จากตารางที่ 2 พบวํา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 โดยรวมอยูํในระดับมาก  ( x =3.96)    เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวําอยูํในระดับมาก  โดย
เรียงลําดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย  ดังนี้ ด๎านการยอมรับนับถือ  ( x =4.17) ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎บังคับบัญชาและ
ผู๎ใต๎บังคับบัญชา ( x =4.15)  ด๎านความรับผิดชอบ ( x =4.11) ด๎านความสําเร็จของงาน( x =4.10) ด๎านสภาพแวดล๎อมในการทํางาน (
x =3.98)  ด๎านลักษณะของงาน ( x =3.87) ด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน ( x =3.86) ด๎านความมั่นคงในการทํางาน ( x =3.81)  
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            ตอนที่  3 วิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 จําแนกตามระดับอายุ 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3จําแนกตามอายุ 
 
ข๎อ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
เครือขํายการจัดการศึกษาศรณีรงค๑ 2 

แหลํงความ
แปรปรวน 

SS df Ms F Sig 

1 
 
 

ด๎านเงินเดือนและสวัสดิการ 
 
 

ระหวํางกลุํม 
ภายในกลุํม 

รวม 

    1.038 
119.797 
120.835 

   3 
109 
112 

.346 
1.099 

 

.315 
 
 

.815 
 
 

2 
 
 

ด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน 
 

ระหวํางกลุํม 
ภายในกลุํม 

รวม 

    .524 
70.537 
71.061 

   3 
109 
112 

.175 

.647 
 

.270 
 
 

.847 
 
 

3 
 
 

ด๎านความสัมพันธ๑ระหวําง
ผู๎บังคับบัญชาและผู๎ใต๎บังคับบัญชา 

ระหวํางกลุํม 
ภายในกลุํม 

รวม 

  .732 
70.270 
71.002 

   3 
109 
112 

.244 

.645 
 

.378 
 
 

.769 
 
 

4 
 
 

ด๎านความรับผิดชอบ 
 
 

ระหวํางกลุํม 
ภายในกลุํม 

รวม 

  .258 
67.640 
67.898 

   3 
109 
112 

.086 

.621 
 

.139 
 
 

.937 
 
 

5 ด๎านการยอมรับนับถือ ระหวํางกลุํม 
ภายในกลุํม 

รวม 

  .515 
72.745 
73.260 

   3 
109 
112 

.172 

.667 
.257 .856 

6 
 
 

ด๎านความสําเร็จของงาน 
 
 

ระหวํางกลุํม 
ภายในกลุํม 

รวม 

.572 
45.038 
45.610 

3 
109 
112 

.191 

.413 
 

.462 
 
 

.710 
 
 

7 
 
 

ด๎านความมั่นคงในการทํางาน 
 
 

ระหวํางกลุํม 
ภายในกลุํม 

รวม 

.380 
32.544 
32.925 

3 
109 
112 

.127 

.299 
 

.424 
 
 

.736 
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ข๎อ 

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูใน
เครือขํายการจัดการศึกษาศรณีรงค๑ 2 

แหลํงความ
แปรปรวน 

SS df Ms F Sig 

8 
 
 

ด๎านลักษณะของงาน 
 
 

ระหวํางกลุํม 
ภายในกลุํม 

รวม 

1.992 
83.282 
85.274 

3 
109 
112 

.664 

.764 
 

.869 
 
 

.460 
 
 

9 
 
 

ด๎านสภาพแวดล๎อมในการทํางาน 
 

ระหวํางกลุํม 
ภายในกลุํม 

รวม 

1.037 
31.134 
32.171 

3 
109 
112 

.346 

.286 
 

1.210 
 
 

.310 
 
 

10 ด๎านนโยบายของหนํวยงาน 
 

ระหวํางกลุํม 
ภายในกลุํม 

รวม 

1 .879 
42.692 
44.571 

3 
109 
112 

.626 

.392 
1.599 .194 

  
รวม 

ระหวํางกลุํม 
ภายในกลุํม 

รวม 

.676 
42.649 
43.325 

3 
109 
112 

.225 

.391 
.576 .623 

จากตารางที่ 3 การวิเคราะห๑เปรียบเทียบเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานของครใูนเครอืขํายการจดัการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 จําแนกตามอายุ โดยรวมและรายด๎านแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุป 

ในการตอบแบบสอบถามจําแนกตาม  เพศ  อายุ  ภูมิลําเนา  ตําแหนํงหน๎าที่  ระดับการศึกษา  อายุราชการ  พบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย  คิดเป็นร๎อยละ 50.4  อายุ  31-40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 45.1 ภูมิลําเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คิด
เป็นร๎อยละ 97.3 ตําแหนํงข๎าราชการครู คิดเป็นร๎อยละ 94.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 94.7 อายุราชการน๎อยกวํา 10 
ปี คิดเป็นร๎อยละ 85.00 

ด๎านการเงินและสวัสดิการพบวําโดยคําเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การมีรายได๎ทําให๎ครอบครัวดํารงชีวิตอยํางสุขสบายตามสมควร ( x

=3.99) ทํานพอใจตํอเงินเดือนและรายได๎อื่น ๆ ที่ได๎รับเพิ่มขึ้น ในแตํละปีตามผลการปฏิบัติงาน ( x =3.74) เงินเดือนที่ได๎รับเหมาะสม
กับตําแหนํงหน๎าที่ ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ( x =3.70) การเบิกจํายสวัสดิการตําง ๆ มีความสะดวกรวดเร็ว ( x =3.59) การ
ได๎รับสวัสดิการตําง ๆ อยํางยุติธรรม ( x =3.57) 

ด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงานพบวําหนํวยงานของทํานมีการสํงเสริมสนับสนุนให๎ทํานศึกษาตํอ อบรม  สัมมนา  เพื่อ
เพิ่มพูนความรู๎ ( x =4.15) ทํานมีโอกาสเลื่อนตําแหนํงหรือได๎รับการพิจารณา ความดีความชอบตามความสามารถในการทํางาน ( x

=3.92) ทํานปฏิบัติงานในหน๎าที่ของทํานชํวยให๎ทํานมีเกียรติและช่ือเสียง ( x =3.80) ทํานมีโอกาสก๎าวหน๎าในการทํางานเมื่อ
เปรียบเทียบกับหนวํยงานอื่น ( x =3.72) ทํานได๎เข๎ารํวมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนามากในหนํวยงาน ( x =3.70) 

ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎บังคับบัญชาและผู๎ใต๎บังคับบัญชาพบวําผู๎บังคับบัญชาดูแลผู๎ใต๎บังคับบัญชาอยํางใกล๎ชิด( x

=4.21) เพื่อนรํวมงานในหนํวยงานให๎คําปรึกษา และรํวมแก๎ไขป๓ญหาในการทํางาน ( x =4.17) ในหนํวยงานของทํานให๎ความรํวมมือ
และสนับสนุนการทํางานซึ่งกันและกัน  การที่ได๎รับการยอมรับนับถือจากเพื่อนรํวมงานและ ผู๎บังคับบัญชา ( x =4.12) ในหนํวยงาน
ของทํานมีความสัมพันธ๑ และสามัคคีกันเป็นอยํางดี  ( x =4.11) 
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ด๎านความรับผิดชอบพบวําโดยคําเฉลี่ยสูงที่สุด การมีระเบียบข๎อบังคับและคําสั่งตําง ๆ ในหนํวยงานที่เอื้อตํอการปฏิบัติงาน (
x =4.20) ทํานมีสํวนได๎รับผิดชอบงานด๎านอื่นๆ  นอกเหนือจากงานที่ปฏิบัติอยูํ ( x =4.18)ทํานทํางานโดยยึดระเบียบ กฎหมายโดยที่
ผู๎บังคับบัญชาไมํก๎าวกําย ( x =4.17)ทํานสามารถปฏิบัติงานที่ได๎รับมอบหมายให๎เสร็จตามกําหนดเวลา ( x =4.02) ทํานมีความเข๎าใจ
ลักษณะงานที่ทําอยูํเป็นอยํางด ี( x =3.97) 

ด๎านการยอมรับนับถือพบวําโดยคําเฉลี่ยสูงที่สุด ทํานรู๎สึกวํางานในตําแหนํงป๓จจุบันมีโอกาสสํงเสริมให๎ทํานได๎รับ 
ความก๎าวหน๎า ( x =4.26) ทํานได๎รับการยอมรับในความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานจากเพื่อนรํวมงาน ( x =4.22) ทํานได๎รับการ
ยกยํอง ชมเชยเช่ือถือและไว๎วางใจ  และทํานรู๎สึกวําข๎อเสนอแนะของทํานตํอสํวนรวมได๎รับการยอมรับ และมีการนําไปปฏิบัติ ( x

=4.14) ผู๎บังคับบัญชาเปิดโอกาสให๎ทํานตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยํางอิสระ ( x =4.11) 
ด๎านความสําเร็จของงานพบวําโดยคําเฉลี่ยสูงที่สุด การได๎รับรางวัลจากการปฏิบัติงานที่เป็นผลสําเร็จ ( x =4.24) การ

ปฏิบัติงานของทํานสามารถปรากฏผลสําเร็จได๎อยํางชัดเจน ( x =4.22) การได๎รับคําชมเชยจากผู๎บังคับบัญชา เมื่อปฏิบัติงานเป็น
ผลสําเร็จ ( x =4.20) ทํานสามารถปฏิบัติงานได๎บรรลุวัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ ( x =3.95) ทํานรู๎สึกมีความสุขและพึงพอใจกับงานท่ี
ได๎รับมอบหมาย ( x =3.87) 

ด๎านความมั่นคงในการทํางานพบวําโดยคําเฉลี่ยที่  ดังนี้ คือ งานที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมกับตําแหนํงหน๎าที่ ( x =3.89) 
มีโอกาสได๎เลื่อนตําแหนํงตามความสามารถและผลงานที่ปฏิบัติ ( x =3.87)  ทํานรู๎สึกมีความมั่นคงในตําแหนํงหน๎าที่การงาน ( x =3.84) 
ลักษณะงานที่ทํานรับผิดชอบมีความนําสนใจและท๎าทายความสามารถ ( x =3.79) ได๎รับมอบหมายงานที่ตรงกับความรู๎ความสามารถ
และความถนัดงาน ( x =3.67) 

ด๎านลักษณะของงาน พบวํางานที่ทํานรับผิดชอบมีความนําสนใจและแบํงงานได๎เหมาะสมกับความรู๎  ( x =3.96) 
ผู๎บังคับบัญชาเห็นความสําคัญของงาน  ( x =3.89) ทํานให๎ความสําคัญกับงานที่ได๎รับมอบหมาย ( x =3.769) งานที่ได๎รับมอบหมายมี
ความชัดเจน ( x =3.761) 

ด๎านสภาพแวดล๎อมในการทํางาน พบวํา สภาพแวดล๎อมทั้งภายใน และภายนอกอาคารสวยงามชํวยเสริมสร๎างบรรยากาศใน
การทํางาน  ( x =4.16)  หนํวยงานของทํานมีการจัดบริเวณที่ทํางานให๎เป็นสัดสํวนสะดวกตํอการติดตํอประสานงานและการปฏิบัติงาน      
( x =4.15) สะดวกสถานที่ทํางานตั้งอยูํในที่เหมาะสม การคมนาคม ( x =3.87) ในหนํวยงานของทํานได๎รับการสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ๑ ในการปฏิบัติงานอยํางพอเพียง ( x =3.86) หนํวยงานของทํานมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานเพียงพอเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ ( x

=3.84) 
ด๎านนโยบายของหนํวยงานของทํานมีการแบํงสายงานรับผิดชอบอยํางเป็นระบบยุติธรรม ( x =3.92) การมีแผนการปฏิบัติงาน

ของหนํวยงานที่ชัดเจน ( x =3.87) ทํานได๎รับข๎อมูลอยํางเพียงพอเกี่ยวกับแผนงานและนโยบายที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในหน๎าที่    ( x =3.79) 
หนํวยงานของทํานมีการแบํงงานตามโครงสร๎างและโครงสร๎างและการบริหารของหนํวยงานทํานในป๓จจุบันเหมาะสม ( x =3.76) 

ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 จําแนกตามอายุ  พบวําแตกตํางกันอยํางไมํมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 อภิปรายผล 

จากการศึกษา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 สามารถนําไปใช๎อภิปรายผลดังรายละเอียดตํอไปนี ้

ผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 มีแรงจูงใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก  ทั้งนี้เนื่องมาจากผู๎บริหารให๎กําลังใจ ให๎คําปรึกษา และให๎ความรัก
ความอบอํุนและดูแลผู๎ใต๎บังคับบัญชา จึงทําให๎ผู๎ใต๎บังคับบัญชามีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้นและอาชีพครูเป็นอาชีพที่สังคมให๎การ
ยอมรับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านทั้งสิบด๎าน พบวําทุกด๎านมีแรงจูงใจอยูํในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังนี้ ด๎านการยอมรับนับถือ  ด๎าน
ความสัมพันธ๑ระหวํางผู๎บังคับบัญชาและผู๎ใต๎บังคับบัญชา  ด๎านความรับผิดชอบ  ด๎านความสําเร็จของงาน ด๎านสภาพแวดล๎อมในการ
ทํางาน ด๎านลักษณะของงาน ด๎านด๎านความก๎าวหน๎าในหน๎าที่การงาน ด๎านนโยบายของหนํวยงาน ด๎านความมั่นคงในการทํางาน ด๎าน
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เงินเดือนและสวัสดิการ  สอดคล๎อง กับงานวิจัยของ  เย็นตะวัน  แสงวิเศษ (2554) ศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร๑ธานี  ศึกษาเรื่อง  ป๓จจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร๑ธานี  เขต 1 โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านอยูํในระดับมาก
จํานวน 9 ด๎าน คือ ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางเพื่อนรํวมงานและผู๎บังคับบัญชา ด๎านความสําเร็จของงาน ด๎านความรับผิดชอบ  ด๎าน
สภาพแวดล๎อมในการทํางาน  ด๎านลักษณะของงาน  ด๎านความมั่นคงในการทํางาน  ด๎านการยอมรับนับถือ  ด๎านนโยบายและการ
บริหาร และด๎านเงินเดือนและสวัสดิการ สอดคล๎องกับงานวิจัยของ จารุวรรณ  ใจเพียร (2551) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 ที่พบวํา ข๎าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีชุมพร มีแรงจูงใจในภาพรวมและรายด๎านอยูํระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ นริษรา สิทธิชู  
(2552) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานครู สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร๑ธานี ท่ีพบวํา แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานครู  สังกัดเทศบาลสุราษฎร๑ธานี โดยภาพรวมและรายด๎านอยูในระดับมาก  และสอดคล๎องงานวิจัยของ สุริยา  จันทร๑สงค๑ 
(2549) ศึกษาเรื่อง ป๓จจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร๑ธานี  เขต 1 พบวําความ
คิดเห็นของผู๎บริหารและครูผู๎สอนเกี่ยวกับป๓จจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของข๎าราชการครู  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร๑
ธานี  เขต 1 โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก 

จากผลการศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 พบวําอยูํในระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด๎านทุกด๎าน ทั้งนี้อาจเพราะวํานโยบายที่เกี่ยวข๎อง
กับการศึกษา มีเงินประจําตําแหนํง ปรับเงินผู๎ได๎รับผลกระทบ มีเงินเดือนที่สูงขึ้น อัตราจ๎างทุกตําแหนํงได๎รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น จึงสํงผล
ให๎ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากข้ึน และสถานศึกษามีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ มีโครงสร๎างในการบริหารภายใน
สถานศึกษาที่ชัดเจนทําให๎ครูที่ได๎รับมอบหมายปฏิบัติหน๎าที่ในงานตํางๆ อยํางชัดเจน   สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลสามารถบริหาร
จัดการตนเองได๎ มีอํานาจในการตัดสินใจ มีการสํงเสริมสนับสนุนตําแหนํงให๎สูงขึ้น ข๎าราชการครูได๎มีโอกาสศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น 
เมื่อศึกษาสําเร็จตามหลักสูตรสามารถนําไปวุฒิการศึกษาและปรับเงินเดือนให๎ได๎เงินเดือนที่สูงขึ้น ซึ่งเหลํานี้คือขวัญและกําลังใจของ
ผู๎ปฏิบัติงาน  จึงทําให๎ครูมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานมากทุกด๎าน 

อภิปรายผลการเปรียบเทียบ 
ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในเครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3 จําแนกตามอายุพบวํา มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไมํแตกตํางกันทั้งในภาพรวมและรายด๎านทุก
ด๎าน 

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จลุลํวงได๎ด๎วยความอนุเคราะห๑ และให๎คําแนะนําเป็นอยํางดีจากอาจารย๑    ที่ปรึกษาสารนิพนธ๑ ที่ให๎คํา
ช้ีแนะแกํผู๎ศึกษาในการทําสารนิพนธ๑ครั้งนี้ ผู๎ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูงมา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณผู๎เชี่ยวชาญทุกทํานท่ีได๎กรุณาตรวจสอบให๎คําแนะนําในการปรับปรุงแก๎ไขเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย และ
ขอขอบพระคุณผู๎บริหารโรงเรียน คณะครู เครือขํายการจัดการศึกษาศรีณรงค๑ 2 ที่กรุณาอํานวยความสะดวก รวมทั้งให๎ความรํวมมือ
ตอบแบบสอบถามของผู๎ศึกษาเพื่อให๎ สารนิพนธ๑นี้มีความสมบูรณ๑ 

ขอขอบคุณครอบครัว รวมทั้งญาติมิตรทุกคนที่ให๎คอยดูแลเอาใจใสํให๎กําลังใจในการทํา สารนิพนธ๑มาโดยตลอด จนผู๎วิจัย
สําเร็จการศึกษา คุณคําอันพึงมีของวิทยานิพนธ๑ฉบับนี้ขอมอบแดํบุญคุณบิดา มารดา และขอมอบไว๎ตลอดจนคณาจารย๑คณะ
ศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑ วิทยาลัยนครราชสีมา ที่คอยชํวยเหลือการประสานงานจนสําเร็จการศึกษาในป๓จจุบัน ตลอดจนบุคคล
ตํางๆ ที่ให๎ความชํวยเหลือให๎สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จสมบูรณ๑ด๎วยดี ผู๎ศึกษารู๎สึกซาบซึ้งในความกรุณา และความปรารถนาดีของทุกทําน
เป็นอยํางยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณไว๎ ในโอกาสนี ้

ประโยชน๑และคุณคําทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดจากสารนิพนธ๑เลํมนี้ ผู๎ศึกษาขอมอบให๎ผู๎มีพระคุณทั้งหมดทั้งมวลที่ได๎กลําวมา
ข๎างต๎นตลอดจนผู๎ที่จะนําสารนิพนธ๑เลํมนี้ไปศึกษาค๎นคว๎าตํอไป 
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ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
Teacher’ s Satisfaction of towards School Administration under  
the Jurisdiction of Secondary Educational Service Area Office 25 

 

เดชา ปาุรั่นทม1 
Decha  Paranthom 

 

บทคัดย่อ 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษา และเปรียบเทียบ

ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษา จํานวน 4 ด๎าน คือ ด๎านบริหารวิชาการ  ด๎านบริหารงบประมาณ  
ด๎านบริหารงานบุคคล และด๎านบริหารงานท่ัวไปจําแนกตามเพศ  ประสบการณ๑การทํางานและขนาดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  โดยมีประชากรจํานวน 1,477 คน และมีกลุํมตัวอยํางจํานวน 305 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัยมีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํามีความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทํากับ 0.สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ การแจกแจง
ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคําทีและการวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว 

ผลการวิจัยพบวํา 1) ความพึงพอใจของครูตํอการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
25 โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน อยูํในระดับมากทุกด๎านโดยเรียงลําดับจากด๎านที่มีคําเฉลี่ยในระดับสูงสุดไปหา
น๎อยที่สุด ได๎แกํ ด๎านการบริหารทั่วไปด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารบุคคล และด๎านการบริหารวิชาการ 2) ผลการ
เปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่
มีเพศตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 4  ด๎าน  ที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาโดยรวมพบวําแตกตําง
กันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตํางกันมี
ความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25  
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ การบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25   
 
  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study teacher‖s satisfaction of towards school administration 
and compare teacher‖s satisfaction of towards school administration within 4 aspects that academic 
administration aspect., budget administration aspect, personnel administration aspect and general 
administration aspect as classified by gender. Work experienced and school size under the jurisdiction of 
Secondary Educational Service Area Office 25. The population of the study were 1,477 people. The samples 
were 305 people. The tool used for data collection was questionnaire and the reliability was 0.74. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and One -Way 
ANOVA.  
 The research results revealed that:  
 1)Teacher‖s satisfaction of towards school administration and compare teacher‖s satisfaction of 
towards school administration as a whole were at much level. When considered each aspect found that all 
aspects were at much level from the highest and lowest that general administration aspect, budget 
administration aspect, personnel administration aspect and academic administration aspect. 
 2) The comparison results of teacher‖s satisfaction of towards school administration who had 
different gender with teacher‖s satisfaction of towards school administration as a whole were significantly 
different at the .05 level. 
 3) The comparison results of teacher‖s satisfaction of towards school administration who had 
different work experienced with teacher‖s satisfaction of towards school administration as a whole were 
significantly different at the .05 level. 
 4) The comparison results of teacher‖s satisfaction of towards school administration who had 
differentหschool size with teacher‖s satisfaction of towards school administration as a whole were significantly 
different at the .05 level. 
 
Keywords: satisfaction school administration  secondary educational service area office 25. 
 
บทน า 

ป๓จจุบันประเทศไทยกําลังเปลี่ยนแปลงเข๎าสูํยุคของประชาคมอาเซียน ซึ่งสํงผลหลักตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง  
สังคม  และวัฒนธรรมให๎มีความมั่นคง  ประเทศไทยต๎องเรํงสร๎างกลไกลในการพัฒนาคนไทยให๎มีศักยภาพสูงขึ้น  เพื่อให๎คนไทย
สามารถปรับตัวและรู๎เทําทันการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น  เพื่อให๎ประเทศไทยเกิดการพัฒนาไปอยํางมั่นคงและเทําเทียมกับ
ชาติอื่น (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิช และคณะ, 2555 : 4) 
 การพัฒนาคนไทยให๎มีศักยภาพสูงขึ้น  เพื่อพัฒนาประเทศให๎มีความพร๎อมและทันตํอการเปลี่ยนแปลงทําได๎โดยให๎
การศึกษาอยํางเทําเทียมและทั่วถึง  เพื่อให๎คนไทยมีความรู๎  ความสามารถมากพอท่ีจะปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะ
เกิดขึ้น  สอดคล๎องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542 หมวด 1 มาตรา 6 กลําววํา การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการสร๎างชีวิต  
สามารถใช๎ชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข 
 การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปอยํางมีมาตรฐาน  บูรณาการกับสภาพป๓ญหา  ความต๎องการของท๎องถิ่น  ชุมชนและสังคม  
เพื่อให๎การศึกษามีเปูาหมายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกันการดําเนินการจัดการศึกษาให๎แกํคนไทย
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ต๎องบรรลุผลสําเร็จ เพื่อพัฒนาประเทศชาติให๎มีความเจริญก๎าวหน๎าทันตํอการเปลี่ยนแปลง สถานศึกษาจึงเป็นสถานที่ที่มี
ความสําคัญเป็นอยํางยิ่งในการพัฒนา  คนหรือนักเรียนที่รับการศึกษาในระบบให๎ออกไปเป็นคนไทยท่ีผํานการพัฒนาอยํางสมบูรณ๑   
 การบริหารสถานศึกษาในอนาคต  ผู๎บริหารต๎องตระหนักวําทุกกระบวนการ  ทุกกิจกรรมการบริหารจัดการต๎องเน๎นให๎
เกิดคุณภาพ  เป็นที่พึงพอใจและทุกฝุายจะพึงพอใจก็ตํอเมื่อการบริหารจัดการเน๎นคุณภาพของผู๎เรียน  (จรูญ  ชูลาภ, 2544 : 1) 
ดังนั้น การบริหารจัดการทุกกิจกรรม จึงเป็นบทบาทสําคัญของโรงเรียนที่จะพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพ ซึ่งมีครูและผู๎บริหารเป็น
หัวใจสําคัญของกระบวนการ  
 การพัฒนาองค๑การจะต๎องเน๎นในเรื่องการพัฒนาบุคคลโดยอาศัยความเช่ือพื้นฐานวําคน คือองค๑ประกอบสําคัญของ
องค๑กร องค๑กรจะดีไมํได๎ ถ๎าองค๑กรนั้นปราศจากบุคคลที่ดีมีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ  หรือโครงสร๎างขององค๑กรจะไมํมี
ความหมายแม๎แตํน๎อย  หากบุคคลในองค๑กรขาดคุณภาพ  หรือคุณคําความเป็นคนฉะนั้นคุณภาพของคนจึงเป็นป๓จจัยสําคัญและ
เป็นป๓จจัยพื้นฐานในการพัฒนาองค๑การและการที่จะพัฒนาคนให๎มีประสิทธิภาพนั้นจําเป็นต๎องใช๎กระบวนการทางการศึกษาเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาเนื่องจากโรงเรียนมีบุคลากรที่ทําหน๎าท่ีที่สําคัญคือผู๎บริหารโรงเรียนและครูถ๎าบุคลากรมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานจะทําให๎เกิดความรํวมมือ รํวมใจในการปฏิบัติงานและสนับสนุนให๎การดํา เนินงานในโรงเรียนบรรลุตามเปูาหมาย 
(ประชุม  รอดประเสริฐ, 2543 : 284)   
 คุณภาพของโรงเรียนต๎องเกิดจากฝีมือของบุคลากรภายในโรงเรียน โดยบุคลากรภายนอกให๎การสนับสนุน เพื่อให๎เกิด
ความคลํองตัวในการดําเนินงานของบุคลากรในโรงเรียนทุกคนทุกฝุายต๎องตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญยิ่ง  (สงบ ประเสริฐพันธุ๑, 
2543 : 79)  น่ันคือ ครูอาจารย๑ผู๎บริหาร ผู๎ปกครอง และชุมชน จะต๎องสร๎างและพัฒนาคุณภาพของตนให๎มีความพร๎อมที่จะใช๎เพื่อ
ประโยชน๑ในการพัฒนาคุณภาพศิษย๑ คุณภาพนักเรียน หรือคุณภาพของโรงเรียน ภาส วุํนบัว (2542) กลําวไว๎วําการบริหาร
การศึกษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้น ข้ึนอยูํกับบุคลากรที่ทํางานอยูํในสถานศึกษา งานจะเสร็จลุลํวงไปด๎วยดีหรือไมํขึ้นอยูํกับคน
เป็นป๓จจัยสําคัญ  องค๑การที่มีการจัดองค๑การดีมีระบบงานดีเยี่ยม แตํถ๎าคนท่ีทํางานในระบบนั้นไมํมีคุณภาพแล๎ว องค๑การก็ไมํมีทาง
ที่จะเจริญงอกงามได๎ดังนั้น การปฏิบัติงานของบุคคลจึงต๎องทําให๎เขาเกิดความพึงพอใจซึ่งจะชํวยให๎งานขององค๑การได๎ผลดียิ่งขึ้น  
 โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กําหนดภาระงานออกเป็น 4 ด๎านคือด๎านการ
บริหารงานวิชาการด๎านการบริหารงานงบประมาณด๎านการบริหารงานบุคคลและด๎านการบริหารงานท่ัวไปซึ่งบุคลากรในโรงเรียนมี
หน๎าท่ีในการปฏิบัติตามขอบขํายงานดังน้ีด๎านการบริหารงานวิชาการมีหน๎าท่ีจัดทาโครงสร๎างหลักสูตรและสาระตํางๆโดยพยายาม
บูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุํมสาระการเรียนรู๎เดียวกันและระหวํางกลุํมสาระการเรียนรู๎ตามความเหมาะสมนาหลักสูตรไปใช๎มี
การนิเทศการใช๎หลักสูตรติดตามและประเมินผลและปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสมด๎านการบริหารงาน
งบประมาณมีหน๎าที่บริหารงบประมาณของโรงเรียนมุํงเน๎นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความคลํองตัวโปรํงใสตรวจได๎ยึด
หลักการบริหารมุํงเน๎นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงานให๎มีการจัดหาผลประโยชน๑จากทรัพย๑สินของโรงเรียน
รวมทั้งจัดหารายได๎จากบริการใช๎บริหารจัดการเพื่อประโยชน๑ทางการศึกษาสํงผลให๎เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตํอผู๎เรียนด๎านการ
บริหารงานบุคคลเป็นภารกิจสาํคัญที่มุํงสํงเสริมให๎โรงเรยีนสามารถปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองภารกิจของโรงเรยีนเพื่อดําเนินการด๎าน
การบริหารงานบุคคลให๎เกิดความคลํองตัวอิสระภายใต๎กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข๎าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได๎รับการพัฒนามีความรู๎ความสามารถมีขวัญและกําลังใจได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก๎าวหน๎าใน
วิชาชีพซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู๎เรียนเป็นสําคัญและด๎านการบริหารงานท่ัวไปมีหน๎าท่ีบริหารจัดการในด๎าน
อาคารสถานท่ีงานสารสนเทศงานพัสดุงานสหกรณ๑และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร๎อยทั่วไปภายในโรงเรียนเพื่อให๎เกิดประโยชน๑
สูงสุดตํอโรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25, 2558: 12) 
 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเป็นป๓จจัยสําคัญในการบริหาร หากบุคคลใดในองค๑การมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
แล๎ว  องค๑การยํอมมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน   (ไกรเวช  ธรฤทธิ์ , 2542 : 12)  ซึ่งการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 นั้น ต๎องอาศัยความรํวมมือในการปฏิบัติงานของครู เพื่อให๎งานบรรลุความสําเร็จ ซึ่งสํงผลตํอการจัด
การศึกษา การพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา  จึงต๎องอาศัยความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เป็นป๓จจัยสําคัญในการบริหารงาน 
หากครูเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแล๎ว ยํอมเป็นแนวเสริมพลังของครูให๎ตั้งใจปฏิบัติงานด๎วยความเต็มใจ สิ่งจูงใจนั้น อาจมี
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ได๎ทั้งภายในและภายนอกตัวบุคคลนั้นๆ (Maslow,  1954 : 85-91) หากครูได๎รับการเสริมแรง ได๎รับแรงจูงใจจากผู๎บริหารไมํวําจะ
ทํางานใด ครูยํอมมีกําลังใจ  ในการทํางานนั้นให๎บรรลุเปูาหมาย นั่นคือพฤติกรรมของผู๎บริหารในการบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพ 
จะทําให๎ครูเกิดความพึงพอใจให๎มากที่สุด 

ด๎วยเหตุผลตํางๆ ที่กลําวมานั้น ทั้งทางด๎าน สถานที่ตั้งของสถานศึกษา ขนาดสถานศึกษา สภาวะแวดล๎อม สภาพทางสังคมและ
ฐานะของผู๎ปกครองมีความแตกตํางกัน การบริหารสถานศึกษาจึงมีการบริหารงานตามสภาพที่แตกตํางกันไปด๎วยขนาดของสถานศึกษาจึง
มีสํวนสัมพันธ๑กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ผู๎วิจัยจึงต๎องการศึกษาความพึงพอใจของครูตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ตํอความพึงพอใจในการสนองความต๎องการของครูทางด๎านการจัดการเรียนใน
สถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก๎ไขปรับปรุงการบริหารการศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษาเพื่อสนองความพึงพอใจให๎แกํครูได๎
ปฏิบัติงานตํางๆ บรรลุจุดมุํงหมายอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให๎งานดําเนินไปอยํางราบรื่น บรรลุผลสําเร็จ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25จํานวน4ด๎าน คือ ด๎านบริหารวิชาการด๎านบริหารงบประมาณ ด๎านบริหารงานบุคคล และด๎านบริหารงานท่ัวไป 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25จํานวน 4 ด๎าน คือ ด๎านบริหารวิชาการ ด๎านบริหารงบประมาณ ด๎านบริหารงานบุคคล และด๎านบริหารงาน
ทั่วไปจําแนกตามเพศ ประสบการณ๑การทํางานและขนาดโรงเรียน 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ผู๎ศึกษาได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง ดังนี้ ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ แนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษา หลักการเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บริบทของสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey  Research) ศึกษาความพึงพอใจของครูตํอการบริหารของผู๎บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่งผู๎วิจัยดําเนินการ  ดังนี้  
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง                                       

  ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ ได๎แกํ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 1,477 คน 

  กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ครูผู๎สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 1,477 คน และทําการกําหนดขนาดกลุํมตัวอยํางโดยเปิดตารางสําเร็จรูปของเครจ
ซี่และมอร๑แกน (Krejcie& Morgan, 1970 อ๎างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543 : 4) จากนั้นทําการสุํมตัวอยํางแบบแบํงช้ัน (Stratified 
Random Sampling)  โดยคํานวณขนาดตัวอยํางเป็นจํานวนท้ังสิ้น 305  คน 
 2. ตัวแปรทีศ่ึกษา  
  2.1 ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ เพศ ประสบการณ๑ในการปฏิบัติงาน ขนาดของสถานศึกษา 

 2.2 ตัวแปรตาม ได๎แกํ ความพึงพอใจของครูการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25ประกอบด๎วย 4 ด๎าน ดังนี้ ด๎านงานวิชาการ ด๎านงบประมาณ ด๎านการบริหารบุคคล และด๎านการบริหารงานทั่วไป 
 3. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 

ความพึงพอใจของครูการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 
ด๎านงานวิชาการ ด๎านงบประมาณ ด๎านการบริหารบุคคล และด๎านการบริหารงานท่ัวไป 
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 4. เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพและ

ขนาดสถานศึกษา เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของครูตํอการบริหาร
สถานศึกษาของผู๎บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณ
คํา (Rating Scale) 5 ระดับตามแบบของ Likert ผู๎วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน
สถานศึกษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2542, แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พุทธศักราช 2545  และ
แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช และศึกษากรอบการดําเนินงานของสถานศึกษาและกิจกรรมตําง ๆ แตํละขั้นตอนของ 
สถานศึกษาเพื่อเป็นข๎อมูลในการสร๎างเครื่องมือนําเสนอผู๎เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทําน  เพื่อตรวจพิจารณาความสอดคล๎องระหวํางข๎อ
คําถามกับนิยามศัพท๑เฉพาะ (IOC:  Index of Item-objective congruence) ซึ่งมีความสอดคล๎องระหวําง 0.60 – 1.00 แล๎วนํา
แบบสอบถาม ไปทดลองใช๎ (Try  out) กับประชากรที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางจํานวน 30 คน คัดเลือกข๎อคําถามที่มีความเหมาะสม
จํานวน 44 ข๎อ มาวิเคราะห๑หาคําความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยวิธีการหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  
Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  ซึ่งคําความเช่ือมั่นของแบบสอบถามมีคําเทํากับ 0.74  

5. เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎ศึกษานําหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร๑และศิลปศาสตร๑วิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อขอ

ความอนุเคราะห๑ ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัย ตํอผู๎อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 5 ขอนแกํน ขอความอนุเคราะห๑ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัย เสนอตํอผู๎อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ขอนแกํนพร๎อมกับแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยด๎วยตนเอง แล๎วเก็บรวบรวม
แบบสอบถามคืนด๎วยตนเอง และได๎รับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 305 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ 100 

 
ผลการวิจัย 
 1.  สถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม  จากกลุํมตัวอยําง 305 คน พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง โดย
มีประสบการณ๑การทํางานต่ํากวํา 10 ปีและปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางมากที่สุด 

2.  ความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ของ
กลุํมตัวอยําง 305 คน มีความพึงพอใจโดยภาพรวมและรายด๎านอยูํในระดับมาก 
  2.1  ความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25มี
ความพึงพอใจด๎านการบริหารวิชาการอยูํในระดับมาก 
  2.2  ความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25มี
ความพึงพอใจด๎านการบริหารงบประมาณอยูํในระดับมาก 
  2.3  ความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25มี
ความพึงพอใจด๎านการบริหารงานบุคคลอยูํในระดับมาก 
  2.4  ความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25มี
ความพึงพอใจด๎านการบริหารงานท่ัวไปอยูํในระดับมาก 

3.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ที่มีเพศตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บรหิารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 
  3.1  ความพึงพอใจของครูที่มีเพศตํางกันตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25ด๎านการบริหารงานวิชาการพบวําแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  3.2  ความพึงพอใจของครูที่มีเพศตํางกันตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25ด๎านการบริหารงบประมาณพบวําแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05   
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  3.3  ความพึงพอใจของครูที่มีเพศตํางกันตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25ด๎านการบริหารงานบุคคลพบวําแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
  3.4  ความพึงพอใจของครูที่มีเพศตํางกันตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ด๎านการบริหารทั่วไปพบวําไมํแตกตํางกัน 
 4.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 ซึ่งมี 4 ด๎าน ที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษา
โดยรวมพบวําแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา 
  4.1  ความพึงพอใจของครูที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด๎านบริหารวิชาการ พบวําไมํแตกตํางกัน โดยครูที่มีประสบการณ๑การ
ทํางานมากกวํา 10 ปี มีความพึงพอใจมากกวําครูที่มีประสบการณ๑การทํางานต่ํากวํา 10 ปี 
  4.2  ความพึงพอใจของครูที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด๎านบริหารงบประมาณ พบวําไมํแตกตํางกัน โดยครูที่มีประสบการณ๑การ
ทํางานมากกวํา 10 ปี มีความพึงพอใจมากกวําครูที่มีประสบการณ๑การทํางานต่ํากวํา 10 ปี 
  4.3  ความพึงพอใจของครูที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด๎านบริหารบุคคล พบวําแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยครูที่มีประสบการณ๑การทํางานมากกวํา 10 ปี มีความพึงพอใจมากกวําครูที่มีประสบการณ๑การทํางานต่ํากวํา 10 ปี 
  4.4  ความพึงพอใจของครูที่มีประสบการณ๑การทํางานตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด๎านบริหารทั่วไป พบวําแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยครูที่มีประสบการณ๑การทํางานมากกวํา 10 ปี มีความพึงพอใจมากกวําครูที่มีประสบการณ๑การทํางานต่ํากวํา 10 ปี 
 5.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25โดยรวมพบวํามีความพึงพอใจไมํแตกตํางกัน โดยครูที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กมีความพึงพอใจมากกวําครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญํ 
  5.1  ความพึงพอใจของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด๎านบริหารวิชาการไมํแตกตํางกัน โดยครูที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดเล็กมีความพึงพอใจมากกวําครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญํ 
  5.2  ความพึงพอใจของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ด๎านบริหารงบประมาณไมํแตกตํางกัน โดยครูที่ปฏิบัติงานใน
โรงเรียนขนาดเล็กมีความพึงพอใจมากกวําครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญํ 
  5.3  ความพึงพอใจของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25ด๎านบริหารบุคคลไมํแตกตํางกัน โดยครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดเล็กมีความพึงพอใจมากกวําครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญํ 
  5.4  ความพึงพอใจของครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25ด๎านบริหารทั่วไปไมํแตกตํางกัน โดยครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ขนาดกลางมีความพึงพอใจมากกวําครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญํ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของครูตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25 พบวําประเด็นที่นําสนใจควรนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
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1. การแสดงความพึงพอใจของครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ที่มีตํอการบริหารของผู๎บริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เพราะสถานศึกษามีการบริหารงานที่สอดคล๎องกับแนวปฏิบัติจากพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของครูที่จะต๎องรํวมงานกันเป็นหลัก โดยมีการมอบหมายหน๎าที่ความ
รับผิดชอบตามความถนัด ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีสองป๓จจัยของ Herzberg ที่ได๎ช้ีให๎เห็นวําผู๎บริหารควรศึกษาแนวคิดที่มีขอบเขต
จากความพึงพอใจ (Satisfaction) โดยได๎รับอิทธิพลจากป๓จจัยจูงใจ(Motivation  Factor) และแนวคิดที่มีขอบเขตจากความไมํพึง
พอใจ (Dissatisfaction) โดยเมื่อครูปฏิบัติงานด๎วยความพึงพอใจแล๎วจึงสร๎างความสําเร็จในการบริหารงานสถานศึกษาและเมื่อ
พิจารณารายด๎านพบวําแตํละด๎านมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจเรียงตามลําดับได๎แกํด๎านการบริหารทั่วไป 
ด๎านการบริหารงบประมาณ ด๎านการบริหารบุคคล ด๎านการบริหารวิชาการ อยูํในระดับมากเหมือนกันเนื่องมาจากผู๎บริหารสามารถ
บริหารจัดการงาน 4 ฝุาย ในสถานศึกษาได๎อยํางเหมาะสม ตรงกับความต๎องการของครู ทําให๎ครูมีความพึงพอใจซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ Morphet  (1967: 67)  ได๎สรุปวําหากผู๎บริหารโรงเรียนเป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถในการบริหารงานโรงเรียนและมี
ทักษะในการเป็นผู๎นําสูงประกอบกับครูมีความพึงพอใจในการทํางานก็จะทําให๎โรงเรียนทําหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลซึ่งในการจัดความพึงพอใจในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนจะมีลักษณะของงานที่ทําเป็นสิ่งที่ทําให๎เกิดความพึง
พอใจของบุคลากรในโรงเรียนมากที่สุดและการบรหิารงานของผู๎บริหารโรงเรยีนมีสํวนท่ีเป็นสาเหตุทําให๎เกิดความไมํพึงพอใจในการ
ทํางานด๎วยซึ่งนับวําการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนจะเป็นป๓จจัยที่สําคัญที่จะทําให๎บุคลากรในโรงเรียนทํางานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพการได๎เข๎ามามีสํวนรํวมออกความคิดเห็นในการบริหารงานการได๎รับการยกยํองการได๎รับความยุติธรรมในการ
พิจารณาความดีความชอบจะชํวยให๎เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้นเพราะจะทําให๎ครูมีกําลังใจในการทํางานอยํางจริงใจ
ยิ่งข้ึนซึ่งหมายความวํางานได๎บรรลุตามเปูาหมายที่ต๎องการโดยผู๎รํวมงานมีความพึงพอใจในการทํางานด๎วยซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย
ของ อรุณ  ดําขลับ (2552: บทคัดยํอ)ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของข๎าราชการครูตํอการบริหารโรงเรียนประเภทท่ีหนึ่งและโรงเรียน
ประเภทที่สอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวําข๎าราชการครูมีความพึงพอใจตํอการบริหาร
โรงเรียนประเภทท่ีหนึ่งและประเภทที่สองโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎านพบวําด๎านการบริหารงานทั่วไปและ
ด๎านการบริหารบุคคลข๎าราชการครูมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก สอดคล๎องกับ เฉลียว ศิริมาศ (2553 : บทคัดยํอ) ความพึง
พอใจของครูผู๎สอนตํอการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวํา 
ความพึงพอใจของครูผู๎สอนตํอการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต  1
โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมากที่สุดทุกงานเรียงลําดับจากมากไปหาน๎อยดังนี้การ
บริหารทั่วไปการบริหารงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารวิชาการความพึงพอใจของครูผู๎สอนตํอการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 จําแนกตามสถานภาพการดํารงตําแหนํงและ
ขนาดสถานศึกษาในภาพรวมไมํแตกตาํงกันและเมื่อพิจารณาเป็นรายดา๎นพบวําแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ในด๎านการ
บริหารวิชาการสํวนด๎านอื่นๆที่เหลือไมํแตกตํางกัน  และผู๎วิจัยได๎นําเสนอแนวทางการสํง เสริมความพึงพอใจของครูผู๎สอนตํอการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ด๎านวิชาการซึ่งถือวําการบริหารงาน
วิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุํงให๎กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปให๎สถานศึกษาให๎มากที่สุดด๎วยเจตนารมณ๑ที่จะให๎สถานศึกษา
ดําเนินการได๎โดยอิสระคลํองตัวรวดเร็วสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎เรียนสถานศึกษาชุมชนท๎องถิ่นและการมีสํวนรํวมจากผู๎มี
สํวนได๎เสียทุกฝุายซึ่งจะเป็นป๓จจัยสําคัญทําให๎สถานศึกษามีความเข๎มแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู๎ตลอดจนการวัดผลประเมินผลรวมทั้งการวัดป๓จจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียนชุมชนท๎องถิ่นได๎อยํางมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ มานพ วงษ๑สะอาด (2547 : บทคัดยํอ) ที่ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ครูและผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารโรงเรียนในตําบลวังขํอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค๑เขต 3 ที่พบวําด๎าน
การบริหารงานวิชาการ ครูและผู๎ปกครองมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู๎บริหารเป็นผู๎ที่มีวิสัยทัศน๑ เล็งเห็น
ความสําคัญของงานวิชาการ หมั่นพัฒนาความรู๎ของตนเองและบุคลากรในด๎านวิชาการอยูํอยํางสม่ําเสมอ โดยสํงเสริมให๎บุคลากร
ไปอบรม ศึกษาดูงาน ศึกษาตํอในระดับที่สูงขึ้น เพื่อนําความรู๎ ความสามารถที่มีมาพัฒนาสถานศึกษาของตนเองให๎ดีขึ้น ทั้ งยัง
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สํงเสริมให๎ครูสร๎างสื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหมํๆ อยูํเสมอ นอกจากนี้ยังบริหารสถานศึกษาในรูปแบบ
โรงเรียนเป็นฐาน ทําให๎ครูทุกคนมีสํวนรํวม โดยการกํากับ นิเทศ ติดตาม สํงเสริม และสนับสนุนครูให๎ปฏิบัติงานอยํางมีความสุข 
ดังท่ี สงัด อุทรานันท๑ (2549 : 7) ได๎กลําวถึง จุดมุํงหมายของการนิเทศการศึกษา จํานวน 4 ด๎าน คือ 
 1.  เพื่อพัฒนาคน การนิเทศการศึกษาเป็นการให๎คําแนะนําชํวยเหลือให๎คนในองค๑การนั้นมีความรู๎  ความสามารถในการ
ทํางานให๎มากขึ้น 
 2.  เพื่อพัฒนางาน การนิเทศการศึกษาเป็นการสร๎างสรรค๑วิธีทํางานให๎มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 3.  เพื่อประสานสัมพันธ๑ การนิเทศการศึกษาเป็นการสร๎างความรํวมมือ สร๎างความเข๎าใจ ในการทํางานรํวมกัน ตลอดจน
ความเข๎าใจระหวํางกลุํมคนและสังคม 
 4.  เพื่อสร๎างขวัญและกําลังใจ การนิเทศการศึกษาเป็นการสร๎างความมั่นใจ ความสบายใจ และมีกําลังใจในการทํางาน 
 ดังนั้น การบริหารงานวิชาการของผู๎บริหารสถานศึกษาท่ีกํอให๎เกิดความพึงพอใจอยูํในระดับมาก เนื่องมาจากผู๎บริหารได๎
ดําเนินการพัฒนาความรู๎ ให๎แกํครู ให๎ครูได๎มีการพัฒนาตนเองด๎วยหลักการของการนิเทศการศึกษา 

ด๎านการบริหารงบประมาณโดยภาพรวมและรายข๎อ มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในเรื่องการจัดทํา
รายงานการเงินและงบการเงิน  ท้ังนี้การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุํงเน๎นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมีความ
คลํองตัวโปรํงใสตรวจสอบได๎ยึดหลักการบริหารมุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุํงเน๎นผลงานให๎มีการจัดหาผลประโยชน๑
จากทรัพย๑สินของสถานศึกษารวมทั้งจัดหารายได๎จากการบริหารมาใช๎บริหารจัดการเพื่อประโยชน๑ทางการศึกษาสํงผลให๎เกิดคุณภาพที่ดี
ขึ้นตํอผู๎เรียน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ลัดดาวัลย๑  ใจไว (2558 : 65 – 66) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาของผู๎บริหาร
โรงเรียนในกลุํมโรงเรียนศรีราชา 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 พบวํา  ด๎านงบประมาณ ครูมีความ
คิดเห็นอยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ พีรกิตติ์ ศิริวัฒนกุล (2548 : บทคัดยํอ) ที่ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูตํอ
การบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 พบวํา ความพึงพอใจด๎านการบริหาร
งบประมาณอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการบริหารงานงบประมาณเป็นงานที่ให๎บริการแกํทุกฝุายในสถานศึกษา ซึ่งผู๎บริหาร
สามารถบริหารงานให๎สนองกับความต๎องการของครู ที่จะต๎องจัดทํางานโครงการตํางๆ ให๎ได๎คุณภาพ ผู๎บริหารจะต๎องบริหารงาน
งบประมาณให๎เกิดความถูกต๎องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และใช๎เงินงบประมาณให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
 ดังนั้นการบริหารงานงบประมาณ จึงจะต๎องยึดหลักความถูกต๎อง โปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ โดยใช๎ทรัพยากรทาง
งบประมาณอยํางคุ๎มคําเพื่อให๎ได๎ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

ด๎านการบริหารบุคคลโดยภาพรวมและรายข๎อ  มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก โดยพบวําสํวนใหญํมีความพึงพอใจใน
เรื่องการมอบหมายงานให๎ตรงกับความรู๎ ความสามารถของบุคลากร เรื่องการพัฒนาครูที่เกี่ยวข๎องกับงานวิชาชีพอยํางเหมาะสม  
การพิจารณาความดี ความชอบอยํางยุติธรรม และเรื่องการกํากับ สํงเสริมให๎บุคลากรประพฤติตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและปฏิบัติตนตามจรรณยาบรรณวิชาชีพครู ทั้งนี้เพราะต๎องการดําเนินงานด๎านการบริหารงานบุคคลให๎เกิดความคลํองตัว
อิสระภายใต๎กฎหมายระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลข๎าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได๎รับการพัฒนามีความรู๎
ความสามารถมีขวัญกําลังใจได๎รับการยกยํองเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและก๎าวหน๎าในวิชาชีพซึ่งจะสํงผลตํอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู๎เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ มานพ วงษ๑สอาด (2547 : บทคัดยํอ) ท่ีศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ครูและผู๎ปกครองนักเรียนตํอการบริหารโรงเรียนในตําบลวังขํอย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค๑เขต 3 ที่พบวําด๎าน
การบริหารงานบุคคล  ครูมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ศิริพงษ๑  พุํมภักดี (2546 : บทคัดยํอ) ที่
ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของข๎าราชการครูตํอการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสระแก๎ว พบวํา ด๎านบุคลากรอยูํในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะวําผู๎บริหารสถานศึกษาได๎สํงเสริมให๎ครูได๎พัฒนาตนเองใน
รูปแบบตํางๆ ท้ังการศึกษาตํอ การอบรม การศึกษาดูงาน การสํงเสริมให๎ครูจัดทําวิทยฐานะ และยังมอบหมายงานให๎ตรงกับความรู๎  
ความสามารถของบุคลากร ทําให๎การดําเนินงานตําง ๆ เป็นไปด๎วยความราบรื่น ทั้งการกํากับ ดูแล สํงเสริมให๎บุคลากรประพฤติตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูจึงทําให๎ครูมีความพึงพอใจนั่นเอง 
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ด๎านการบริหารทั่วไปโดยภาพรวมและรายข๎อ มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก โดยพบวําสํวนใหญํมีความพึงพอใจในเรื่อง
การสนับสนุนให๎ครูรํวมกิจกรรม ประเพณีตําง ๆ ในชุมชน ทั้งนี้เพราะการบริหารทั่วไปเป็นงานท่ีเกี่ยวข๎องกับการจัดระบบบริหาร
องค๑กรให๎บริการบริหารงานอื่นๆบรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปูาหมายที่กําหนดไว๎โดยมีบทบาทหลักในการประสานงานสํงเสริม
สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตํางๆในการให๎บริการการศึกษาทุกรูปแบบมุํงพัฒนาสถานศึกษาให๎ใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยี
อยํางเหมาะสมสํงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุํงเน๎นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก
โดยเน๎นความโปรํงใสความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได๎ตลอดจนการมีสํวนรํวมของบุคคลชุมชนและองค๑กรที่เกี่ยวข๎องเพื่อให๎การจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อรุณ ดําขลับ (2552 : บทคัดยํอ) เรื่องความพึงพอใจของ
ข๎าราชการครูตํอการบริหารโรงเรียนประเภทที่หนึ่งและโรงเรียนประเภทท่ีสอง สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ผลการวิจัยพบวําข๎าราชการครูมีความพึงพอใจตํอด๎านการบริหารงานท่ัวไปอยูํในระดับมาก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสถานศึกษามีการ
บริหารงานด๎านการบริหารทั่วไปโดยใช๎โรงเรียนเป็นฐาน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งสํงผลให๎ครูมีขวัญและกําลังใจในการ
ทํางาน โดยให๎ครูมีสํวนรํวมในการวางแผน รํวมกันคิด รํวมกันปฏิบัติ รํวมรับผิดชอบ ทําให๎ผลงานมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จําแนกตามเพศ โดยภาพรวมพบวําครูมีความพึงพอใจแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายดา๎นพบวําด๎านบริหารวิชาการ ด๎านบริหารงบประมาณ ด๎านบริหารบุคคลของครูที่มีเพศตํางกัน มีความพึง
พอใจตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาแตกตํางกัน โดยครูเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกวําครูเพศชาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ครูเพศหญิงเห็นวําการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเป็นไปอยํางโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ และได๎รับมอบหมายงานที่
ตรงกับความรู๎ ความสามารถของตนเองทั้งยังมีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่องมากกวําครูเพศชาย จึงทําให๎มีความพึงพอใจมากกวํา
ครูเพศชายสํวนด๎านบริหารทั่วไปไมํพบความแตกตําง   

3.  จากผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25จําแนกตามประสบการณ๑การทํางาน โดยภาพรวมพบวําครูที่มีประสบการณ๑การทํางานแตกตํางกันมี
ความพึงพอใจแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล๎องกับ อรุณ ดําขลับ (2552: บทคัดยํอ) ศึกษาเรื่องความพึง
พอใจของข๎าราชการครูตํอการบริหารโรงเรียนประเภทที่หนึ่งและโรงเรียนประเภทที่สอง  สังกัดสํานั กงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัยพบวําข๎าราชการครูที่มีอายุราชการแตกตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารโรงเรียน โดยภาพรวม
แตกตํางกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําครูที่มีประสบการณ๑การทํางานแตกตํางกันมีความพึงพอใจตํอการบริหารของผู๎บริหาร
สถานศึกษาด๎านบริหารบุคคลและด๎านบริหารทั่วไปแตกตํางกัน โดยครูที่มีประสบการณ๑การทํางานมากกวํา 10 ปี มีความพึงพอใจ
มากกวําครูที่มีประสบการณ๑การทํางานน๎อยกวํา 10 ปี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูที่มีประสบการณ๑การทํางานมากกวํา 10 ปีมีความ
ชํานาญในการปฏิบัติงานมากกวําครูที่มีประสบการณ๑การทํางานน๎อยกวํา 10 ปีจึงทําให๎มีความพึงพอใจมากกวําครูที่มีประสบการณ๑
การทํางานน๎อยกวํา 10 ปีสํวนด๎านบริหารวิชาการและด๎านบริหารการเงินไมํพบความแตกตําง   

4. ผลจากการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูตํอการบริหารของผู๎บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 25จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด๎านพบวําไมํแตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของศิริพงษ๑ พุํม
ภักดี (2548 : บทคัดยํอ) เรื่องความพึงพอใจของข๎าราชการครูตํอการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดสระแก๎ว  ผลการวิจัยพบวําข๎าราชการครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญํมีความพึง
พอใจตํอการบริหารงานของผู๎บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาจังหวัดสระแก๎ว  ไมํแตกตํางกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะสถานศึกษาทุกแหํงใช๎การบริหารจัดการอยํางมีคุณภาพ สามารถบริหารงาน 4 ฝุายอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ๑ฉบับนี้สําเร็จได๎ด๎วยความกรุณาของ อาจารย๑ที่ปรึกษา ตลอดทั้งคณาจารย๑ในสาขาการบริหารการศึกษาทุก
ทํานที่ได๎ให๎ความรู๎ ประสบการณ๑ และคําปรึกษาช้ีแนะแนวทางในการจัดทําจนประสบความสําเร็จในการทําการวิจัยในครั้งนี้อยําง
ใกล๎ชิดตลอดมา นับตั้งแตํเริ่มต๎นจนสําเร็จเรียบร๎อยสมบูรณ๑ 
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ขอขอบพระคุณ ผู๎เช่ียวชาญ ที่กรุณาเป็นผู๎เช่ียวชาญ ให๎ความอนุเคราะห๑ในการตรวจสอบ แก๎ไข ให๎ข๎อเสนอแนะ 
ปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู๎บริหารสถานศึกษา และครูผู๎สอนที่ให๎ความรํวมมือในการตอบแบบสอบถามและเก็บข๎อมูลการวิจัย 
ขอขอบพระคุณบิดามารดาที่ได๎ให๎กําเนิด อบรมสั่งสอนตลอดจนเอื้อเฟื้อเกื้อหนุนในด๎านตํางๆจนสําเร็จการศึกษาผู๎มี

พระคุณทุกทํานและเพื่อนๆที่ได๎ให๎การสนับสนุนเป็นอยํางดีจนทําให๎งานวิทยานิพนธ๑เลํมนี้สําเร็จลงด๎วยดี 
ประโยชน๑และคุณคําทั้งหลายทั้งมวลที่เกิดจากสารนิพนธ๑เลํมนี้  ผู๎วิจัยขอมอบให๎ผู๎มีพระคุณทั้งหมดทั้งมวลที่ได๎กลําวมา

ข๎างต๎น ตลอดจนผู๎ที่จะนําสารนิพนธ๑เลํมนี้ไปศึกษาค๎นคว๎าตํอไป 
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การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอ าเภอแก้งคร้อ สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

Particpation in EducationManagment of Parents in Kaeng Khro Schools Distrcit under the 
Jursidiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2 

 
จุฑารัตน์  มั่นคง1 

Jutharat Muntkong 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอ

แก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของ
ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยจําแนกตามเพศ 
และอายุ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้  ได๎แกํ ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จํานวน 154 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือ แบบสอบถาม มาตรประมาณ
คํา 5 ระดับสถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย  และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคําที และการ
วิเคราะห๑หาคําความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบวํา  

การมีสํวนรํวมในการจัดการศกึษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยรวมทั้ง 4 ด๎านมีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน เรียงลําดับคําเฉลี่ยได๎ดังนี้  ด๎าน
การบริหารทั่วไป ด๎านการบริหารงานบุคคล ด๎านการบริหารงานงบประมาณ  และด๎านการบริหารงานวิชาการ ตามลําดับ  จากการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวํา  ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีเพศตํางกันมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุตํางกัน มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ : การมีสํวนรํวมในการจดัการศึกษา  ผู๎ปกครองนักเรียน 
 
Abstact  

The objectives of this research were to 1) study  particpation in education managment of parents in 
Kaeng Khro schools distrcit under the jursidiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2. 2) 
compare particpation in education managment of parents in Kaeng Khro schools distrcit under the jursidiction 
of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2 as classified by gender and age. The 154 samples 
were parents of students inKaeng Khro schools distrcit under the jursidiction of Chaiyaphum Primary 
Education Service Area Office 2. The tools used in this research were 5 rating sclaes questionnaire. The 
statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and One -Way 
ANOVA. 

The research results revealed that particpation in education managment of parents in Kaeng Khro 
schools distrcit under the jursidiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area Office 2 as a whole were 
at much level. When considered each aspect from the highest to lowest found that general administration 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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aspect, personnel administration aspect, budget administration aspect and academic admiinatrtaion aspect 
respectively. From the hypothesis test found that  different gender of parents had different participation with 
were significantly different at the .05 level and different age of parents had different in education managment 
of parents in Kaeng Khro schools distrcit under the jursidiction of Chaiyaphum Primary Education Service Area 
Office 2 with were significantly different at the .05 level 
 
Keywords : particpation in education managment , parents 
 
บทน า 

การศึกษาเป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 9 
(พ.ศ. 2544-2549) และแผนการศึกษาแหํงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) ได๎ให๎ความสําคัญตํอการพัฒนา โดยมี “คน” เป็นศูนย๑กลาง 
โดยอาศัยการศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู๎ในการพัฒนาคนรอบด๎านและอยํางสมดุล ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ .ศ. 
2542 และแก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได๎กําหนดความมุํงหมายและหลักการวํา “การจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อพัฒนา
คนไทย ให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา มีความรู๎ และมีคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดําเนินชีวิต 
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข” 

การจัดการศึกษาในอดีต พํอแมํ ผู๎ปกครอง  นับวําเป็นบุคคลสําคัญที่ได๎ถํายทอดความรู๎   จากคนรุํนหนึ่งไปสูํคนอีกรุํน
หนึ่ง เมื่อสังคมเปลี่ยนไปความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู๎ ใหมํๆเกิดขึ้นในสังคมอยํางมากมาย ทําให๎พํอแมํ 
ผู๎ปกครองไมํสามารถถํายทอดความรู๎วิทยาการใหมํๆแกํบุตรหลานได๎อยํางเต็มที่ จึงเป็นหน๎าที่ของโรงเรียนที่ต๎องให๎การถํายทอด 
ปลูกฝ๓งคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ให๎แกํเยาวชน ถึงแม๎วําโรงเรียนจะต๎องทําหน๎าที่ดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว แตํ
พํอแมํ ผู๎ปกครองก็ยังคงเป็นผู๎ดูแลให๎ความรักความอบอุํนและเป็นต๎นแบบที่สําคัญในการหลอมรวมความความรู๎สึกนึกคิด 
พฤติกรรมปลูกฝ๓งคํานิยม และคุณคําของการมีชีวิตที่ดีงาม (กระทรวงศึกษาธิการ  2541:1-6) ซึ่งบุคคลที่ถือวําเป็นครูคนแรกในการ
พัฒนาบุตรหลานคือพํอแมํนั่นเอง ฉะนั้นในการจัดการศึกษาจึงควรเป็นการประสานความรํวมมือทั้งจากทางโรงเรียน บ๎าน และ
ชุมชนนั้น ผู๎บริหาร โรงเรียน ครู ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางศาสนา ฯลฯ  ต๎องทําหน๎าที่ในการรับผิดชอบตํอการจัดการศึกษา 
และต๎องมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาเยาวชนอยํางเต็มศักยภาพ (ประเวศ  วะสี  2544 : 6) 

การมีสํวนรํวมของพํอแมํ ผู๎ปกครองกับโรงเรียน เป็นการสร๎างคุณคําการศึกษาให๎กับเด็กและเป็นการสร๎างสรรค๑คุณคํา
ให๎แกํสังคม ซึ่งหมายถึงการมีสํวนรํวมของพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครู และโรงเรียน ในการสร๎างสรรค๑พัฒนาเด็กอยํางเต็มศักยภาพ ทําให๎
การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น พํอแมํ ผู๎ปกครอง เป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญที่สํงเสริมการจัดหลักสูตรสถานศึกษามี
คุณคําตํอเด็กและมีประสิทธิภาพในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน การให๎พํอแมํผู๎ปกครองมีสํวนรํวมนั้นมีหลายรูปแบบ ทั้งนี้
ขึ้นอยูํกับครูและโรงเรียน จะเลือกใช๎ตามความเหมาะสม (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2544 : 36) 

ดังนั้นผู๎วิจัยในฐานะที่เป็นผู๎มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสํวนรํวมในการจัด
การศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนวํามมีากน๎อยเพียงใด ทั้งนี้ เพื่อนําผลการวิจัยที่ได๎มาใช๎เป็นข๎อมูลพื้นฐานในการวางแผนให๎
ผู๎ปกครอง ชุมชน เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 ให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพตํอไป 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียน ในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จําแนกตามเพศ อายุ  
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
รัฐบาลได๎กําหนดพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ รํวมในการจัดการศึกษาโดยให๎สังคมมีสํวนรํวมในการศึกษา ยึด

หลักการกระจายอํานาจไปสูํเขตพื้นที่การศึกษาของสถานศึกษา และองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ทั้งให๎ระดับทรัพยากรจากแหลํง
ตํางๆ มาใช๎ในการจัดการศึกษา และยึดหลักการมีสํวนรํวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค๑กรชุมชน องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
เอกชน องค๑กรเอกชน องค๑กรวิชาชีพ สถาบันสังคมอื่นกําหนดให๎องค๑กรชุมชนรํวมเป็นคณะกรรมการการศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษา และกําหนดให๎ผู๎แทน ผู๎ปกครอง ผู๎แทนครู ผู๎แทนองค๑กรมหาชน ผู๎แทนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ผู๎แทนศิษย๑เกํา รํวมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป นอกจากนี้ยังให๎โรงเรียน ชุมชน มีการประสานความรํวมมือกับบิดา มารดา ผู๎ปกครอง 
และบุคคลในชุมชนทุกฝุายรํวมกันพัฒนาผู๎เรียน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พุทธศักราช 2542 มีเจตนารมณ๑ที่ต๎องการเน๎นย้ําวําการจัดการศึกษาต๎องเป็นไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข การจัดการศึกษา (รุํง  แก๎วแดง, 2553 : 16) ดังนั้น การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ 
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาจัดได๎ทั้งสามรูปแบบ และให๎มีการเทียบโอนผลการ
เรียนที่ผู๎เรียนสะสมไว๎ระหวํางรูปแบบเดียวกันหรือตํางรูปแบบได๎ ไมํวําจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไมํก็ตาม 
การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจัดไมํน๎อยกวํา 12 ปี  กํอนระดับอุดมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ซึ่ง
แบํงเป็นระดับต่ํากวําปริญญา และระดับปริญญา ให๎มีการศึกษาภาคบังคับเก๎าปี นับจากอายุยํางเข๎าปีที่เจ็ด จนอายุยํางเข๎าปีที่สิบ
หก หรือเมื่อสอบได๎ชั้นปีทีเ่ก๎าของการศึกษาภาคบังคับ (วิจิตร  ศรีสอ๎าน, 2553 : 6) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ศึกษา ได๎แกํ ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2  ในปีการศึกษา  2562  จํานวน  154  คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล เป็นแบบสอบถามแบํงออกเป็นสองสํวน ได๎แก ํ

 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถามได๎แกํ เพศ อายุ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  (Check list) 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคํา (Rating scale) ตามแบบของ  ลิเคอร๑ท (Likert) 5 ระดับ เกี่ยวกับการมี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียน จํานวน 40 ข๎อ จําแนก ดังนี ้มากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สุด 

การสร้างและการทดสอบเคร่ืองมือ  
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียน

โรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1.  ศึกษาทฤษฏี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง  เพื่อนําข๎อมูลมาเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบโครงสร๎างของการ

วิจัยเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียน ในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

2. ศึกษาวัตถุประสงค๑และกรอบแนวคิดการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียน
ในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

3. สร๎างแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามของ ภาคภูมิ โภชนุกูล (2541: 69) มาปรับปรุงแก๎ไขให๎ตรงกับเนื้อหาที่ต๎องการแล๎วนํา
ฉบับรํางเสนอตํอกรรมการควบคุมสารนิพนธ๑ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ แก๎ไข ปรับปรุงให๎ถูกต๎องเหมาะสม ตรงตามจุดมุํงหมายของการวิจัย 

4. นําแบบสอบถามที่ได๎ปรับปรุงให๎ผู๎เช่ียวชาญ จํานวน 5 ทําน  ตรวจสอบความถูกต๎อง และเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของ      
แตํละข๎อคําถาม (Content validity)  
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5. ทําการปรับปรุงแก๎ไขแบบสอบถามตามข๎อเสนอแนะของผู๎เชี่ยวชาญเป็นฉบับสมบูรณ๑ 
6. นําแบบสอบถามที่มีการปรับปรุงแก๎ไขสมบูรณ๑แล๎ว  ไปทดลองใช๎ (try out) กับผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียน ที่ไมํใชํ

กลุํมตัวอยํางในการวิจัย ครั้งนี้ จํานวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช๎วิธีสัมประสิทธิ์อัลฟุา
ของครอนบาค (Cronbach‖s alpha coefficient) .94 

7. นําแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบคุณภาพด๎านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเช่ือมั่นไปใช๎จริงกับกลุํม
ตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี ้

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข๎อมลู ผู๎วิจัยดําเนนิการตามขั้นตอน ดังนี้ 
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนครราชสีมา  ไปขอความรํวมมือจากผู๎อํานวยการโรงเรียนในอําเภอแก๎งครอ๎ 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพื่อขอความรํวมมือและอนุเคราะห๑ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อหา
คุณภาพของเครื่องมือ   

2. ขอหนังสือนําสํงแบบสอบถามจากผู๎อํานวยการโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ถึงผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เพื่อแจกแบบสอบถาม 

3. แจกแบบสอบถาม 154 ฉบับ  ให๎กับผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และเก็บคืนด๎วยตนเอง ได๎รับคืนจํานวน 154  ฉบับ  คิดเป็นร๎อยละ 100 เพื่อนํามาทําการ
วิเคราะห๑ข๎อมูลตํอไป 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ  เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนใน
อําเภอแก๎งคร๎อ  สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ผู๎วิจัยได๎ทําการรวบรวมข๎อมูล  นํามาวิเคราะห๑และ
นําเสนอผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลตามลําดับดังนี้   
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลสถานภาพของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได๎ผลการวิเคราะห๑ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 จํานวนร๎อยละสถานภาพของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2    

สถานภาพของผู้ปกครอง จ านวน (N) ร้อยละ 
1.  เพศ 
         - ชาย 
         - หญิง 

 
73 
81 

 
47.40 
52.60 

รวม 154 100.00 
2.  อาย ุ
          - ต่ํากวํา  30  ปี  
          - 31-40 ปี 
          - 41-50 ปี 
          - 51-60 ปี 
          - 60 ปีขึ้นไป 

 
18 
69 
53 
10 
4 

 
 11.69 
44.81 
34.42 
6.49 
 2.59 

                              รวม 154 100.00 
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จากตารางที่ 1 พบวํา ผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 154 คน  พบวําเป็นเพศหญิง  คิดเป็น
ร๎อยละ 52.60  เพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 47.40  สํวนใหญํมีอายุระหวําง 31-40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 44.81  รองลงมาอายุระหวําง 
41-50 ปี คิดเป็นร๎อยละ 34.42 
 
ส่วนที่ 2  วิเคราะห์ข้อมูลของการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ตารางที่ 2  คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียน โดยรวมในทุกด๎าน 

การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง X  SD. ระดับ ล าดับ 
 1. ด๎านการบริหารวิชาการ 
 2. ด๎านการบริหารงบประมาณ 
 3. ด๎านการบริหารงานบุคคล 
 4. ด๎านการบริหารทั่วไป 

3.50 
3.57 
3.65 
3.70 

.41 

.48 

.33 

.43 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4 
3 
2 
1 

รวมเฉลี่ย 3.60 .33 มาก  
จากตารางที่ 2 พบวํา การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  โดยรวมอยูํในระดับมาก ( X = 3.60)   เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา 
ด๎านการบริหารทั่วไป  มีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก ( X = 3.70)   รองลงมา คือ ด๎านการบริหารงานบุคคล มีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก 
( X = 3.65) รองลงมา คือด๎านการบริหารงานงบประมาณ อยูํในระดับมาก ( X = 3.57)  สําหรับข๎อที่มีคําเฉลี่ยต่ําสุด คือ ด๎านการ
บริหารงานวิชาการ อยูํในระดับมาก ( X = 3.50)    

 
ตารางที่ 3  คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมสีํวนรํวมของผู๎ปกครองในการจดัการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรยีน ด๎านการ

บริหารวิชาการ  
ด้านการบริหารวิชาการ X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ให๎คําแนะนําเกี่ยวกับการใช๎หลกัสูตรสถานศึกษา 3.05 .72 ปานกลาง 10 

2. รํวมพิจารณากิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็นสําคัญ 3.54 .72 มาก 4 
3. รํวมประเมินผลการเรียนของนกัเรียนตามสภาพจริง 3.81 .40 มาก 2 

4. สนับสนุนและจัดหาสื่อการเรยีนการสอนที่สํงเสรมิพัฒนาการการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 3.35 .54 ปานกลาง 7 
5. รํวมเสนอกิจกรรมวิชาการในโรงเรียน 4.08 .55 มาก 1 
6. รํวมจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนในห๎องเรียนกับครูผูส๎อน 3.42 .66 ปานกลาง 6 
7.ให๎และรับรู๎ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู๎เรียน 3.71 .69 มาก 3 
8. สนับสนุนและจัดหาหนังสือไว๎ทีห่๎องสมุด 3.18 .66 ปานกลาง 9 
9.รํวมสนับสนุนให๎นําภมูิป๓ญญาท๎องถิ่นมาใช๎ในการจัดการเรยีนการสอน 3.52 .62 มาก 5 
10.ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับความต๎องการและป๓ญหาของชุมชนในเรื่องการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 

3.34 .69 ปานกลาง 8 

รวมเฉลี่ย 3.50 .41      มาก  
จากตารางที่ 3 พบวํา การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด๎านการบริหารวิชาการอยูํในระดับมาก ( X = 3.50) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข๎อพบวํา การรํวมเสนอกิจกรรมวิชาการในโรงเรียน อยูํในระดับมากที่สุด ( X =4.08) รองลงมา คือ การรํวมประเมินผลการเรียน
ของนักเรียนตามสภาพจริง ( X = 3.81) และการให๎คําแนะนําเกี่ยวกับการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา อยูํในระดับปานกลาง ( X = 3. 05)    
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ตารางที่ 4  คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมสีํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนด๎านการบริหาร
งบประมาณ 

ด้านการบริหารงบประมาณ X  SD. ระดับ ล าดับ 
1. รํวมเสนอแนวทางในการวางแผนปฏิบัติการการใช๎จํายงบประมาณของโรงเรยีน 3.55 .84 มาก 4 
2. รํวมจัดทําระเบียบการใช๎งบประมาณจากท่ีผู๎ปกครองได๎จดัหามา 3.68 .78 มาก 3 
3. รํวมจัดหาและสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 3.77 .71 มาก 2 
4. รํวมสนับสนุนชํวยเหลือด๎านวัสดุอุปกรณ๑ และสื่อการเรียนการสอน 3.81 .78 มาก 1 
5. รํวมสนับสนุนชํวยเหลือทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนที่ขาดแคลน 3.42 .71 ปานกลาง 9 
6. รํวมสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรในการประชุมสมัมนาหรืออบรม 3.51 .67 มาก 7 
7. รํวมดูแลรักษาอุปกรณ๑สื่อการเรียนการสอนอยํางมีประสิทธิภาพ 3.53 .96 มาก 6 
8. รํวมตรวจสอบการใช๎จํายเงินของโรงเรียน 3.55 1.0 มาก 4 
9. มีสํวนรํวมในการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยํางมีคณุภาพ 3.39 .71 ปานกลาง 10 
10. รํวมจัดหางบประมาณในการพัฒนาอาคารสถานท่ีและแหลํงเรยีนรู๎ในโรงเรียน 3.47 .73 ปานกลาง 8 

รวมเฉลี่ย 3.57 .48 มาก  
จากตารางที่ 4 พบวํา การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ด๎านบริหารงบประมาณโดยรวมอยูํในระดับมาก ( X = 3.57)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา รํวมสนับสนุนชํวยเหลือด๎านวัสดุอุปกรณ๑ และสื่อการเรียนการสอนอยูํในระดับมาก ( X = 3.81) 
รองลงมา คือการรํวมจัดหาและสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษามีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก ( X = 3.77)  และ
การมีสํวนรํวมในการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยํางมีคุณภาพ อยูํในระดับปานกลาง  ( X = 3.39) 

 
ตารางที่ 5  คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมสีํวนรํวมของผูป๎กครองนักเรียน โรงเรยีนในอําเภอแก๎งคร๎อ  สังกัด สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภมูิ เขต 2  ด๎านการบรหิารงานบุคคล 

ด้านการบริหารงานบุคคล X  SD. ระดับ ล าดับ 
1. รํวมเสนอแนวทางในการปฏิบตังิานของบุคลากรในโรงเรียน 2.99 1.01 ปานกลาง 10 
2. รํวมเสนอแนวทางในการเสนอการสรรหาบุคลากรของโรงเรียน 3.94 .62 มาก 2 
3. รํวมประชาสัมพันธ๑เผยแพรผํลงานดีเดํนของบุคลากรในโรงเรียน 3.73 .72 มาก 5 
4. รํวมวางกฎระเบียบข๎อปฏิบตัิของบุคลากรในโรงเรียน 4.13 .49 มาก 1 
5. รํวมสนับสนุนสํงเสริมในการสรา๎งขวัญและกําลังใจแกํบุคลากรในโรงเรียน 3.55 .71 มาก 8 
6. รํวมพิจารณาความประพฤติของครูผู๎สอนและบุคลากรอื่นๆในโรงเรียน 3.63 .70 มาก 6 
7. รํวมประเมินการผลการปฏบิัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 3.59 .77 มาก 7 
8. รํวมวางแผนในการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 3.76 .72 มาก 4 
9. รํวมสํงเสริมให๎บุคลากรในโรงเรยีนเข๎ารํวมอบรม ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู๎ใหมํๆ  3.35 .99 ปานกลาง 9 
10. รํวมสนับสนุนด๎านการบริการสุขภาพให๎แกํบุคลากรในโรงเรียน เชํน การตรวจสุขภาพ 3.87 .80 มาก 3 

รวมเฉลี่ย 3.65 .33 มาก  
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จากตารางที่ 5 พบวํา การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ด๎านการบริหารงานบุคคลมีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก ( X = 3.65) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา การรํวมวางกฎระเบียบข๎อปฏิบัติของบุคลากรในโรงเรียน  มีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก ( X =4.13)  
รองลงมา คือการรํวมเสนอแนวทางในการเสนอการสรรหาบุคลากรของโรงเรียน มีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก  ( X = 3.94) และการ
รํวมเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน  มีสํวนรํวมอยูํในระดับปานกลาง ( X = 2.99)  

 
ตารางที่ 6  คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมสีํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรยีน ด๎านการบริหารทั่วไป 

ด้านการบริหารทั่วไป X  SD. ระดับ ล าดับ 
1. รํวมวางแผนในการจัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรยีนรู๎ของโรงเรียน 3.78 .79 มาก 3 
2. เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจดัการของโรงเรียน 3.60 .71 มาก 8 
3. รํวมจัดบรรยากาศในห๎องเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ของนักเรียน 3.70 .68 มาก 5 
4. รํวมดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือสือ่อุปกรณ๑การเรียนการสอนของโรงเรียน 3.87 .71 มาก 2 
5. รํวมสนับสนุนและสํงเสริมให๎นักเรียนใช๎แหลํงการเรียนรู๎ในโรงเรยีนให๎เกิด
ประโยชน๑ 

3.48 .93 ปานกลาง 10 

6. รํวมจัดหาหนังสือหรือวัสดุอุปกรณ๑ที่เอื้อตํอการเรยีนรู๎แกํห๎องสมุด 3.55 .96 มาก 9 
7. รํวมดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานท่ีและบรเิวณโรงเรยีน 3.71 1.00 มาก 4 
8. มีสํวนรํวมในการนาํนักเรยีนไปศึกษาตามแหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน 3.97 .65 มาก 1 
9. รํวมบํารุงรักษาอาคารเรียน เชนํ การตรวจสภาพ ความมั่นคงปลอดภัยของอาคาร
เรียนอยํางสม่ําเสมอ 

3.62 .66 มาก 7 

10. รํวมพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนให๎เอื้อตํอการเรียนรู๎ 3.64 .92 มาก 6 
รวมเฉลี่ย 3.69 .43 มาก  

จากตารางที่ 7 พบวํา การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียน ในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ด๎านการบริหารทั่วไป โดยรวมมีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยเทํากับ 
3.69  เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา การมีสํวนรํวมในการนํานักเรียนไปศึกษาตามแหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน มีสํวนรํวมอยูํใน
ระดับมาก คําเฉลี่ยเทํากับ 3.97  รองลงมา คือ การรํวมดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือสื่ออุปกรณ๑การเรียนการสอนของโรงเรียน มีสํวน
รํวมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยเทํากับ 3.87 และการรํวมสนับสนุนและสํงเสริมให๎นักเรียนใช๎แหลํงการเรียนรู๎ในโรงเรียนให๎เกิด
ประโยชน๑ มีสํวนรํวมอยูํในระดับปานกลาง คําเฉลี่ยเทํากับ 3.48  
 
ส่วนที่ 3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 การศึกษาการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได๎ตั้งสมมติฐานไว๎ 2 ข๎อ ได๎ผลการศึกษา ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1  ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีเพศแตกตํางกัน  มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ  
สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แตกตํางกัน 
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ตารางที ่8 การเปรียบเทียบความแตกตํางของการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จําแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t 
Sig. 

(2 tailed) 
ชาย 73 3.66 .32 2.20* .015 
หญิง 81 3.55 .33   
* P  .05 

จากตารางที่  8   ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียน
ในอําเภอแก๎งคร๎อ  สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จําแนกตามเพศ  พบวํา  เพศตํางกันมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษาตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สมมติฐานที่ 2  ผู๎ปกครองที่มีอายุแตกตํางกัน มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ  
สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แตกตํางกัน 
 
ตารางที่ 9   แสดงการเปรียบเทียบความแตกตํางของการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอ
แก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จําแนกตามอายุ 

อาย ุ จ านวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F Sig. 
ต่ํากวํา 30 ปี 18 3.77 .45 2.581 .040 
30 - 40 ปี 68 3.55 .28   
41 - 45 ปี 53 3.64 .35   
51 - 60 ปี 10 3.45 .18   
60  ปีขึ้นไป 5 3.67 .31   
รวม 154 3.60 .33   
* P  .05 

จากตารางที ่9  ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาโดยรวมจําแนกตามอายุ  พบวํา  
อายุตํางกันมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาค๎นคว๎า สามารถสรุปได๎ดังนี ้ 
1. การมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 พบวํา การมีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ปรากฏผลดังนี้ 
1.1 ด๎านการบริหารวิชาการโดยรวมมีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา การรํวมเสนอกิจกรรม

วิชาการในโรงเรียน อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การรํวมประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามสภาพจริง และการให๎
คําแนะนําเกี่ยวกับการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา อยูํในระดับปานกลาง  

1.2  ด๎านบริหารงบประมาณโดยรวมมีสํวนรํวมอยูํ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา รํวมสนับสนุน
ชํวยเหลือด๎านวัสดุอุปกรณ๑ และสื่อการเรียนการสอนอยูํในระดับมาก รองลงมา คือการรํวมจัดหาและสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
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สนับสนุนการจัดการศึกษามีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก และการมีสํวนรํวมในการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยํางมีคุณภาพ อยูํ
ในระดับปานกลาง  

1.3 ด๎านการบริหารงานบุคคลโดยรวมมีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา การรํวมวาง
กฎระเบียบข๎อปฏิบัติของบุคลากรในโรงเรียน มีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก รองลงมา คือการรํวมเสนอแนวทางในการเสนอการสรร
หาบุคลากรของโรงเรียน มีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก และการรํวมเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน มีสํวนรํวม
อยูํในระดับปานกลาง  

1.4 ด๎านการบริหารทั่วไปโดยรวมมีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา การมีสํวนรํวมในการนํา
นักเรียนไปศึกษาตามแหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน มีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก รองลงมา คือ การรํวมดูแลบํารุงรักษาเครื่องมือสื่อ
อุปกรณ๑การเรียนการสอนของโรงเรียน มีสํวนรํวมอยูํในระดับมาก และการรํวมสนับสนุนและสํงเสริมให๎นักเรียนใช๎แหลํงการเรียนรู๎
ในโรงเรียนให๎เกิดประโยชน๑ มีสํวนรํวมอยูํในระดับปานกลาง  

2. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
       สมมติฐานที่ 1   ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีเพศแตกตํางกัน   มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอําเภอ
แก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แตกตํางกัน ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเปรียบเทียบการมีสํวน
รํวมในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 จําแนกตามเพศ  พบวํา  ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีเพศแตกตํางกัน  มีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน การมีสํวนรํวม
ในการจัดการศึกษาของผู๎ปกครองนักเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

    สมมติฐานที่ 2  ผู๎ปกครองที่มีอายุแตกตํางกัน มีสํวนรํวมในการการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ 
สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แตกตํางกันผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเปรียบเทียบการมีสํวนรํวมในการ
จัดการศึกษาโดยรวม จําแนกตามอายุ  พบวํา อายุตํางกันมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 แตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
อภิปรายผล 

มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปรายดังตํอไปนี้  
1. ด๎านการบริหารวิชาการ ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาโดยรวมอยูํในระดับมาก  โดยผู๎ปกครองมีสํวนรํวม

เรียงลําดับจากมากไปหาน๎อยดังนี้  คือ  ผู๎ปกครองรํวมเสนอกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน รองลงมาคือรํวมประเมินผลการเรียน
ของนักเรียนตามสภาพจริง และการให๎คําแนะนําเกี่ยวการใช๎หลักสูตรสถานศึกษา  ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู๎ปกครองได๎ให๎
ความสําคัญตํอพัฒนาการทางด๎านสติป๓ญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และเป็นผู๎ที่มีความใกล๎ชิดกับนักเรียนมากที่สุด 
สามารถสังเกตพฤติกรรม คุณลกัษณะอันพึงประสงค๑และพัฒนาการด๎านตาํงๆของนักเรียนเพื่อนํามาประเมินผลการเรียนตามสภาพ
จริงและยังสํงผลให๎เกิดการสนับสนุนในด๎านการจัดหาหนังสือซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดบทบาทในการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง
ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ (2544:48 – 53) ที่กลําววํา โรงเรียนควรมีการเผยแพรํวิธีการเรียนการสอน ทั้งใน
ช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน การวัดผล การประเมินผลให๎พํอแมํ ผู๎ปกครองเข๎ามามีสํวนรํวมในการดําเนินการด๎วย พํอแมํ ผู๎ปกครอง 
ควรมีการพบปะครูอยํางสม่ําเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนข๎อมูลของลูกระหวํางอยูํที่บ๎านและที่โรงเรียน  ความเอาใจใสํของพํอแมํ 
ผู๎ปกครอง ทําให๎ผลการเรียนของลูกดีขึ้น 

2. ด๎านการบริหารงบประมาณ ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาโดยรวมอยูํในระดับมาก โดยผู๎ปกครองมีสํวนรํวม
เรียงลําดับจากมากไปหาน๎อยดังนี้  คือ  ผู๎ปกครองนักเรียนรํวมสนับสนุนชํวยเหลือด๎านวัสดุอุปกรณ๑ และสื่อการเรียนการสอน 
รองลงมาคือการรํวมหาและสนับสนุนงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา และการมีสํวนรํวมในการพัฒนาทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาอยํางมีคุณภาพ ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู๎ปกครองมีความเช่ือมั่นวําหากโรงเรียนได๎รับการสนับสนุนด๎าน
งบประมาณ เพื่อใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนอยํางเต็มศักยภาพอยํางตํอเนื่อง อันจะสํงผลให๎เกิดประสิทธิภาพ และคุณภาพ
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ในการพัฒนา  ซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดบทบาทในการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองของสุพิชญา  ธีระกุล  (2556 : 9) ได๎กลําววํา 
การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การบริหารการเงินและบัญชีของโรงเรยีน การบริหารรายได๎จากรายรบัคําธรรมเนียมการเรียน 
และการบริหารคําใช๎จําย เพื่อให๎โรงเรียนได๎ผลผลิตหรือผลลัพธ๑ คือนักเรียนที่มีคุณภาพเป็นไปตามข๎อตกลงให๎บริการ และเพื่อให๎
สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได๎อยํางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

3. ด๎านการบริหารงานบุคคล ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาโดยรวมอยูํในระดับมาก โดยผู๎ปกครองมีสํวนรํวม
เรียงลําดับจากมากไปหาน๎อยดังนี้  คือ การรํวมวางกฎระเบียบข๎อปฏิบัติของบุคลากรในโรงเรียน  รองลงมาคือการรํวมเสนอ
แนวทางในการเสนอการสรรหาบุคลากรของโรงเรียน และการรํวมเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 
ตามลําดับ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู๎ปกครองได๎ตระหนักในความสําคัญของการประพฤติปฏิบัติตนให๎เป็นแบบอยํางที่ดีของบุคลากรใน
โรงเรียน ซึ่งนับได๎วําเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในด๎านตํางๆตํอไป ซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิดบทบาทในการมี
สํวนรํวมของผู๎ปกครองของสุเมธ เดียวอิศเรศ (2559 : 5) ได๎กลําววํา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหารทรัพยากรมนุษย๑ 
เพื่อให๎การดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค๑ขององค๑การ โดยมีขอบขํายของการบริหาร ตั้งแตํการวางแผน การสรรหา การบรรจุ การ
แตํงตั้ง การพัฒนา บํารุงขวัญและการให๎พ๎นจากงาน เปูาหมายที่สําคัญของการบริหารบุคคล คือ การได๎มาซึ่งบุคคลที่มีความรู๎
ความสามารถเหมาะสมกับความต๎องการของหนํวยงาน และทําให๎เขามีความพอใจในการปฏิบัติงานด๎วยงานท่ีไดร๎ับมอบหมายจงึจะ
สําเร็จอยํางมีประสิทธิภาพ 

4. ด๎านการบริหารทั่วไป ผู๎ปกครองมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาโดยรวมอยูํในระดับมาก โดยผู๎ปกครองมีสํวนรํวม
เรียงลําดับจากมากไปหาน๎อยดังนี้  คือ การมีสํวนรํวมในการนํานักเรียนไปศึกษาตามแหลํงเรียนรู๎ภายนอกโรงเรียน  รองลงมาคือ
การรํวมบํารุงรักษาเครื่องมือ สื่ออุปกรณ๑การเรียนการสอนของโรงเรียน และการรํวมสนับสนุน และสํงเสริมให๎นักเรียนใช๎แหลํง
เรียนรู๎ในโรงเรียนให๎เกิดประโยชน๑  ตามลําดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู๎ปกครองได๎ตระหนักในความสําคัญของการใช๎แหลํงการเรียนรู๎
ทั้งในและนอกโรงเรียนให๎เกิดประโยชน๑ตํอการเรียนรู๎โดยเน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญอยํางสูงสุด  ซึ่งสอดคล๎องกับแนวความคิด ของ
วิชชุลดา งามปลอด (2558) ได๎กลําวไว๎วํา ผู๎ปกครองมีความคาดหวังตํอการจัดให๎เน๎นการเตรียมความพร๎อม โดยในด๎านการจัด
สภาพแวดล๎อม คาดหวังให๎โรงเรียนมีแหลํงการเรียนรู๎ ที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ มีเครื่องเลํนสนามที่เหมาะสม ในด๎านการอํานวยความ
สะดวกและบริการอื่นๆ ซึ่งโรงเรียนควรเรํงดําเนินการปรับปรุง แก๎ไข เพือ่ให๎เกิดความพร๎อมและความปลอดภัยในการที่ผู๎ปกครอง
จะเช่ือมั่นกับทางโรงเรียน ในการจะนําพาและสํงบุตรหลานเข๎ามาเรียนกับโรงเรียนตํอไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยทําให๎ได๎แนวทางในการดําเนินงานซึ่งผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน๑ตํอ              

1. ผลการวิจัย พบวําผู๎บริหารและครูควรแนะนําผู๎ปกครองเกี่ยวกับการใช๎หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของผู๎ปกครอง ในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให๎มากยิ่งขึ้นไปอีก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการเรียน การ
สอนและผลการเรยีนรู๎ของผู๎เรียนให๎สงูขึ้นโดยการสงํเสรมิให๎มีการจัดทําหลักสูตรท๎องถิ่น การให๎ปราชญ๑หรือภูมิป๓ญญาชาวบ๎าน เข๎า
มามีสํวนรํวมให๎มากยิ่งขึ้นเพื่อสร๎างความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางโรงเรียนและชุมชน และเป็นการรักษาภูมิป๓ญญาไว๎ไมํให๎สูญหายไป 

2. ผู๎ปกครองควรมีสํวนรํวมในการพัฒนาทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยํางมีคุณภาพ  เชํน วางแผนในการจัด
สภาพแวดล๎อมที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ของโรงเรียนในด๎านอาคารและสถานที่ เชํน โรงอาหาร  สนามเด็กเลํน ห๎องสมุด ห๎องศูนย๑
วิทยาการ ห๎องคอมพิวเตอร๑  การบริจาค สนับสนุนสื่อ อุปกรณ๑การเรียนการสอน  เพื่อให๎บุตรหลานของผู๎ปกครองได๎รับการพัฒนา
ศักยภาพในการใช๎สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอยํางทั่วถึง  

3. ผู๎ปกครองควรมีสํวนรํวมในการเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน ในด๎านตํางๆ เชํน การพัฒนา 
การบํารุงขวัญ การเสนอแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน โดยอาจใช๎โอกาสในการประชุมผู๎ปกครองเครือขํายใน
การรํวมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเป็นไปในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให๎
ปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพ เพื่อให๎ครูกับผู๎ปกครองได๎มีปฏิสัมพันธ๑กันให๎มากขึ้น  
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4. ผู๎ปกครองนักเรียนควรมีสํวนรํวมสนับสนุน และสํงเสริมให๎นักเรียนใช๎แหลํงเรียนรู๎ในโรงเรียนให๎เกิดประโยชน๑  เชํน 
รํวมกับชุมชนการพัฒนาบํอเลี้ยงปลา  สวนเกษตร  บริจาคหนังสือ คอมพิวเตอร๑   จัดสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้อตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1.  ควรศึกษาถึงความต๎องการ ของผู๎ปกครองตํอการตัดสินใจสํงบุตรหลาน เข๎าเรียนในโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ 

สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
2. ศึกษาป๓ญหาที่สํงผลตํอการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง ในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนในอําเภอ

แก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 
3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในอําเภอแก๎งคร๎อ สังกัด สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เชํน ข๎าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจะได๎ทราบข๎อมูล หรือความ
คิดเห็นที่เป็นประโยชน๑ตํอการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
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ความคิดเห็นของครูต่อกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา  
สังกัดเทศบาลต าบลแวงน้อยและสังกัดเทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น 

Teachers' Opinions towards Internal Supervision Process in Educational Institutions under 
Waeng Subdistrict Municipality and Mueang Phol Subdistrict Municipality Khon Kaen Province 

 
อทิตตยา  เชดิพานิชย์1 

Atittaya Cherdpanich 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตํอกระบวนการนิเทศ

ภายในสถานศึกษา เป็นการวิจัยเชิงสํารวจจากกลุํมตัวอยํางที่เป็นครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลตําบลแวงน๎อยและสังกัดเทศบาลเมือง 
เมืองพล จังหวัดขอนแกํน จํานวน 346 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูลคือ แบบสอบถาม มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ .9789 สถิติที่ใช๎ 
ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล คือ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test) การวิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และวิธีเปรียบเทียบคําเฉลี่ยรายคูํโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 

ผลการวิจัยพบวํา 
1) ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลตําบลแวงน๎อยและสังกัดเทศบาลเมือง เมืองพล จังหวัดขอนแกํน มีอายุ

ระหวําง 41 – 50 ปี ร๎อยละ 46.24 ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรีหรือเทียบเทําร๎อยละ 77.45 และประสบการณ๑ในการทํางาน
มากกวํา 15 ปีขึ้นไปร๎อยละ 51.15 

2) ครูมีความคิดเห็นตํอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน
พบวํา มีความคิดเห็นในระดับมากในทุกด๎าน โดยมีความเห็นด๎านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาอันดับ 1 รองลงมาเป็นด๎าน
การปฏิบัติตามแผนนิเทศภายใน การปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษาและการตรวจสอบและประเมิน การนิเทศภายใน 

3) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวําครูที่อายุตํางกันและครูที่มีประสบการณ๑ทํางานตํางกัน มีความคิดเห็นตํอกระบวนการ
นิเทศภายในสถานศึกษาแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 สํวนครูที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกตํางกันมีความคิดเห็นตํอ
กระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาไมํแตกตํางกัน 

 
ค าส าคัญ : ความคิดเห็นของครู, กระบวนการนิเทศภายใน 
  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบรหิารการศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา 
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Abstract  
The purpose of this research to study and compare teachers' opinions In basic education schools, the 

internal supervision process of educational institutions. A survey research from a sample of school teachers. 
The instruments used in data collection were questionnaires with reliability equal to .9789. The statistics used 
for data analysis were the mean, standard deviation, t-test and One-way ANOVA and Scheffe method. 

The result of the research found that 
1) Teachers in basic education institutions under the Waeng Noi Subdistrict Municipality and under 

the Mueang Phon Municipality, Khon Kaen Province Age between 41 - 50 years, 46.24 percent, the highest 
education level, bachelor degree or equivalent 77.45 percent and work experience more than 15 years 51.15 
percent. 

2) Teachers have opinions towards supervision process in basic education schools in overall, at a high 
level When considering each aspect, it was found that There was a high level of opinions in all areas. With an 
opinion on internal supervision planning number 1, followed by internal supervision plan Improvement of 
internal supervision in educational institutions and examination and evaluation Internal supervision. 

3) Hypothesis testing results found that teachers of different ages and teachers with different work 
experiences. There was no significant difference in opinions towards  internal supervision process at the .05 
level, while the teachers with the highest educational level had no different opinions towards internal 
supervision process. 

 
Keyword : Teachers' Opinions, Internal Supervision 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ได๎กําหนดจุดมุํงหมาย
และหลักการ โดยบัญญัติวํา การจัดการศึกษาเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให๎เป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ทั้งรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา ความรู๎ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข นอกจากนั้น ยังกําหนดแนวการจัด
การศึกษาไว๎ในมาตรา 22 บัญญัติวํา การจัดการศึกษาต๎องยึดหลักวําผู๎เรียนทุกคนสามารถเรียนรู๎และพัฒนาตนเองได๎ และถือวําผู๎เรียน
มีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต๎องสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและศักยภาพ มาตรา 23 และมาตรา 
24 ซึ่งมีสาระสําคัญวํา การจัดการศึกษาต๎องเน๎นความสําคัญทั้งความรู๎ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู๎ และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแตํละระดับการศึกษา กระบวนการเรียนรู๎ให๎จัดเนื้อหา ให๎สอด คล๎องความสนใจและความถนัดของผู๎เรียนโดยคํานึงถึงความ
แตกตํางระหวํางบุคคล จัดกิจกรรมให๎ผู๎เรียนเรียนรู๎จากประสบการณ๑จริง ฝึกทักษะ กระบวนการคิด ฝึกปฏิบัติให๎ทําได๎ คิดเป็น และทํา
เป็น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหํงชาติ, 2545, หน๎า 5-11) ดังนั้น ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให๎เป็นไปตามเจตนารมณ๑
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 คือ การปฏิรูปการศึกษา โดยเปูาหมายสูงสุดคือการพัฒนาคุณภาพผู๎เรียนให๎เต็ม
ศักยภาพ การดําเนินการดังกลําวให๎บรรลุผลต๎องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบองค๑ประกอบตํางๆ ในการจัดการศึกษา ทั้งด๎านป๓จจัยและ
กระบวนการทํางาน ด๎านป๓จจัย อาทิ อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ๑ และงบประมาณ เป็นต๎น สํวนด๎านกระบวนการบริหารจัดการ หาก
ผู๎บริหารและครูในสถานศึกษา ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการได๎อยํางมีคุณภาพแล๎ว ยํอมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด ตํอสถานศึกษา และยังผลตํอผู๎เรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ ผู๎บริหารจะต๎องใช๎กระบวนการอยํางน๎อย 3 กระบวนการในการ
บริหารงานในสถานศึกษาคือ กระบวนการบริหาร กระบวนการจัดการเรียน การสอน และกระบวนการนิเทศทางการศึกษา 
กระบวนการทั้งสามจะต๎องประสานสัมพันธ๑ สนับสนุนซึ่งกันและกันอยํางมีประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2530, หน๎า 1) 
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กระบวนการนิเทศการศึกษา จึงมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาสถานศึกษา ครู และ ผู๎เกี่ยวข๎องให๎เข๎าสูํมาตรฐานการศึกษาโดย
การให๎ความรํวมมือชํวยเหลือซึ่งกันและกัน และเกี่ยวข๎องกับการบริหารจัดการ จึงเป็นการวางแผนปฏิบัติงานที่มีขั้นตอนตํอเนื่องตั้งแตํ
ต๎น จนลําดับสุดท๎าย เพราะการนิเทศเป็นสิ่งที่ชํวยพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพและทัน ตํอการเปลี่ยนแปลง ดังเป็นท่ี
ยอมรับในป๓จจุบันวํา การนิเทศการศึกษา เป็นกระบวนการ ที่มีจุดมุํงหมายเพื่อปรับปรุงเกี่ยวกับการสอนทั้งหมด ดังนั้นไมํวําจะ
พิจารณาในแงํมุมใดก็ตาม ผู๎บริหารสามารถใช๎การนิเทศเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหาร การนิเทศจึงมีความความสําคัญ ที่ผู๎บริหารไมํ
อาจหลีกเลี่ยงได๎และจะต๎องปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง เพื่อให๎ระบบการบริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ชารี มณีศรี, 2542, หน๎า 52-
53) การนิเทศการศึกษาจึงมีจุดมุํงหมาย ที ่

จะสนับสนุนระบบการบริหารการศึกษา ในการที่ต๎องการให๎ครูอาจารย๑ได๎ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนให๎มี
คุณภาพและสํงผลตํอการเรียนรู๎ของผู๎เรียน ดังนั้นการที่จะทําให๎ผู๎เรียนประสบความสําเร็จตามเปูาหมายพระราชบัญญัติการศึกษา
แหํงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 จึงขึ้นอยูํกับการพัฒนาครูอาจารย๑ให๎มีประสิทธิภาพ โดยการนิเทศ
การศึกษา แบํงออกเป็น 2 สํวน สํวนแรก คือ การนิเทศภายนอกสถานศึกษา ได๎แกํการนิเทศที่ได๎รับการนิเทศโดยหนํวยศึกษานิเทศก๑ 
ผู๎บริหารการศึกษาระดับตํางๆ ที่อยูํภายนอกโรงเรียน หรือสํานักงานประเมินเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํวนที่ 2 คือการ
นิเทศภายในสถานศึกษา เป็นวิธีการ ที่สําคัญในการพัฒนางานวิชาการของครู ได๎เป็นอยํางดี เป็นการนิเทศที่เกิดจากการดําเนินการของ
บุคคลากรภายในสถานศึกษา ผู๎นิเทศประกอบด๎วย ผู๎บริหาร ผู๎ชํวยผู๎บริหาร หัวหน๎ากลุํมสาระการเรียนรู๎ ครูชํานาญการ หรือครูรํวม
นิเทศ ครูแกนนําในสถานศึกษา ดําเนินการโดยใช๎ภาวะผู๎นําทําให๎เกิดความรํวมมือรํวมใจและรํวมใช๎ศักยภาพการทํางานอยํางเต็มที่ 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2546, หน๎า 12-61) 

สถานศึกษาได๎เห็นความสําคัญของการนิเทศและจัดให๎มีการนิเทศภายในโรงเรียนโดยมุํงเน๎นให๎การนิเทศเป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนการสอนให๎มีความรู๎ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญ เตรียมเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู๎ที่สอดคล๎องกับผู๎เรียน เพื่อให๎ผู๎เรียนเป็นคนดี เกํง และมีความสุข สามารถเรียนรู๎ได๎ด๎วย
ตนเอง และประสบผลสัมฤทธ์ิสูงสุดทางการเรียนตามความถนัดและความสนใจ สถานศึกษาจึงได๎กําหนดให๎มีงานนิเทศภายในเป็น
ภารกิจหนึ่งของโรงเรียน จัดให๎มีแผนงานโครงงานการนิเทศอยํางชัดเจน มีขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการ โดยนําแนวคิดของ เดม
มิง (Deming, W. E. reference) หรือเรียกวําวงจรคุณภาพ (PDCA) มาประยุกต๑ใช๎ซึ่งประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน ได๎แกํ ขั้นท่ี 1 การ
วางแผนนิเทศภายในโรงเรียน ขั้นที่ 2 การปฏิบัติตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน ข้ันที่ 3 การตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศ
ภายในโรงเรียน ขั้นที่ 4 การปรับปรุงการนิเทศภายในโรงเรียนให๎เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกระบวนการดังกลําวอยํางจริงจัง ตลอดจน
มีการใช๎การนิเทศหลายรูปแบบ ทั้งแบบที่เป็นทางการและไมํเป็นทางการ และอาศัยหลักการทํางานประชาธิปไตย เพื่อสร๎าง
ความสัมพันธ๑อันดีในหมูํคณะ และในขณะเดียวกันก็สํงเสริมครูให๎ได๎ใช๎ความคิดริเริ่มในการตัดสินใจเลือกวิธีแก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับวิธีสอน 

แตํอยํางไรตามสภาพการนิเทศภายในสถานศึกษาในทางปฏิบัติสถานศึกษา ข้ันพื้นฐานสํวนใหญํยังไมํประสบผลสําเร็จ
เทําที่ควร ซึ่งสอดคล๎องกับพิชิต ถนัดค๎า (2543) ได๎ศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศภายใน พบวํา สถานศึกษาโดยรวมยังมีป๓ญหาอยูํในระดับ
มาก จากการศึกษาของ วรวรรณ ทองเหมือน (2545, หน๎า 172) พบวําสํวนสําคัญที่ทําให๎การนิเทศมีป๓ญหานั้น คือ ขาดป๓จจัยสนับสนุน 
การดําเนินงาน ขาดงบประมาณมาพัฒนาเครื่องมือ บุคคลากรขาดการอบรมและฝึกทักษะ การจัดกิจกรรมการนิเทศไมํจริงจัง และไมํ
ตํอเนื่อง จากผลการศึกษาดังกลําว จะเห็นวํา การนิเทศงานวิชาการมีป๓ญหาหลายประการ สมควรได๎รับการแก๎ไข ปรับปรุง และพัฒนา 
ให๎มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

จากป๓ญหาดังกลําวสังกัดเทศบาลตําบลแวงน๎อยและสังกัดเทศบาลเมือง เมืองพล จังหวัดขอนแกํน ได๎ดําเนินนโยบาย              
โดยให๎สถานศึกษาจัดการนิเทศภายในสถานศึกษา พร๎อมกับรายงานผลเป็นระยะเกี่ยวกับการนิเทศ นอกจากนั้นยัง ได๎อบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู๎ให๎แกํบุคลากรในสังกัดด๎วย ซึ่งจากการดําเนินงานดังกลําวเพื่อที่จะเข๎าสูํมาตรฐานการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาทั้งด๎าน
ผู๎บริหาร ครูและนักเรียน ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของครู ที่อยูํในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลแวงน๎อยและ
สังกัดเทศบาลเมือง เมืองพล จังหวัดขอนแกํน ซึ่งเป็นผู๎ปฏิบัติและได๎รับการนิเทศโดยตรง ที่ได๎ดําเนินการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อ
นํามาแก๎ไขป๓ญหาดังกลําว เพื่อนําความคิดเห็นดังกลําวเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการนิเทศและเพื่อให๎การนิเทศมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
การวิจัยมีวัตถุประสงค๑ ดังนี ้
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลตําบลแวงน๎อยและสังกัดเทศบาลเมือง เมืองพล 

จังหวัดขอนแกํน ตํอกระบวนการนิเทศภายใน 
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดเทศบาลตําบลแวงน๎อยและสังกัดเทศบาลเมือง 

เมืองพล จังหวัดขอนแกํน ตํอกระบวนการนิเทศภายใน จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษาสูงสุดและประสบการณ๑ในการทํางาน 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดได๎จากการวิเคราะห๑ สังเคราะห๑ จากทฤษฎี และแนวคิดนักวิชาการและนักวิจัย แฮริส (Haris, 1975, pp. 14-15 ; 

อ๎างถึงใน กิติมา ปรีดีดิลก, 2532 : 77) ได๎กําหนดขั้นตอนของกระบวนการนิเทศการศึกษาไว๎ 4 ขั้นตอน ได๎แกํ การวางแผนการนิเทศ
ภายในโรงเรียน การปฏิบัติตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียน การตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน และการปรับปรุง
การนิเทศภายในโรงเรียนให๎เหมาะสม และงานวิจัยของ จํานงค๑ ดวงรัตน๑ (2545) ได๎วิจัยเรื่อง การศึกษา กระบวนการนิเทศภายใน
โรงเรียน สังกัดการประถมศึกษาอําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร๑ ผลการวิจัยพบวํา การปฏิบัติตามกระบวนการนิเทศภายใน ระดับ
ปฏิบัติอยูํในระดับมาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่มุํงศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด๎วย ครูผู๎สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดเทศบาลตําบลแวงน๎อยและ
สังกัดเทศบาลเมือง เมืองพล จังหวัดขอนแกํน  จํานวน 2,517 คน จากสถานศึกษาทั้งหมด 180 แหํง ขนาดของกลุํมตัวอยํางได๎มาโดย
การเปรียบเทียบสัดสํวนประชากรกับตาราง Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่นร๎อยละ 95 กลุํมตัวอยําง ผู๎วิจัยใช๎วิธีการกําหนดขนาดกลุํม
ตัวอยํางตามหลักการของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่นร๎อยละ 95 ได๎กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด
จํานวน 346 คน และวิธีการเลือกกลุํมตัวอยํางกระทําโดย การแบํงช้ัน แล๎วสุํมอยํางงําย เครื่องมือที่ใช๎ในการ วิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบแนวคิดกระบวนการนิเทศโรงเรียน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

1. นําแบบสอบถามที่รวบรวมได๎มาตรวจเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ๑ 
2. นําแบบสอบถามมาลงบันทึกรหัส 
3. การวิเคราะห๑สถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ๑ในการสอน โดยใช๎

คําความถี่และร๎อยละ (Percentage) 
4. วิเคราะห๑สภาพการดําเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในโดยใช๎คําเฉลี่ยร๎อยละ และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
5. วิเคราะห๑ เปรียบเทียบระดับการดําเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในของครูผู๎สอนตาม อายุ ระดับการศึกษา และ

ประสบการณ๑ในการสอน โดยใช๎คําเฉลี่ย (Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกตํางอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงเปรียบเทียบ
ความแตกตํางตํางของคําเฉลี่ยเป็นรายคูํด๎วยวิธีการของ Scheffe‖ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตํอการนิเทศภายใน ในภาพรวม ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของครูตํอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมและ รายด๎าน 
ความคิดเห็นของครูต่อกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คําสถิติ ระดับความ

คิดเห็น 
ลําดับที ่

 S.D. 
1. การวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา 
2. การปฏิบัติตามแผนนิเทศภายใน 
3. การตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายใน สถานศึกษา 
4. การปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษา 

4.17 
4.07 
3.29 
4.06 

0.78 
0.81 
0.84 
0.73 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

1 
2 
4 
3 

รวม 4.05 0.79 มาก  
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลความคิดเห็นของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตํอการนิเทศภายใน โรงเรียน สังกัด

เทศบาลตําบลแวงน๎อยและสังกัดเทศบาลเมือง เมืองพล จังหวัดขอนแกํน ในภาพรวมเห็นวําการปฏิบัติอยูํในระดับมาก (= 4.05, S.D. 
= 0.79) เมื่อพิจารณาทั้ง 4 ด๎าน พบวํา ครูมีการปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงจากสูง
ไปต่ําคือ ด๎านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา (= 4.17, S.D. = 0.78) การปฏิบัติตามแผนนิเทศภายใน (= 4.07, S.D. = 0.81) 
การปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษา (=4.06, S.D. = 0.73) และการตรวจสอบแลประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา (= 3.92, 
S.D. = 0.84) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูตํอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูตํอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม ความคิดเห็นของ

ครูตํอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาทั้ง 4 ด๎าน พบวํา ครูมีความคิดเห็นมาก
ตํอการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกด๎าน โดยเรียงจากมากไปหาน๎อยคือ ด๎านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา การ
ปฏิบัติตามแผนนิเทศภายใน การปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษาและการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา 

 1.2 ข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูตํอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด๎านการวางแผนนิเทศภายใน
สถานศึกษา ความคิดเห็นของครูตํอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ด๎านการวางแผนนิเทศภายในสถานศึกษาอยูํใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายข๎อพบวําอยูํในระดับมากทุกรายการ โดยข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับแรกเรียงจากมากไปหาน๎อย
ได๎แกํ มีการจัดทําปฏิทินกํากับงานนิเทศภายใน มีการช้ีแจงวัตถุประสงค๑ เปูาหมายของโครงการนิเทศภายใน กําหนดรูปแบบ วิธีการ
และแนวทางในการปฏิบัติตามโครงการไว๎อยํางชัดเจนและมีการกําหนดคณะทํางาน คุณสมบัติความสามารถของคณะกรรมการการ
นิเทศภายในสถานศึกษา และมีการกําหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาไว๎อยํางชัดเจนและเป็นที่
ยอมรับ สํวนรายการมีการสร๎างสื่อและเครื่องมือนิเทศภายในและจัดทําแบบประเมิน การใช๎สื่อ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงให๎เหมาะสมกับสภาพป๓ญหาและความต๎องการเป็นอันดับสุดท๎าย 

 1.3 ข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูตํอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด๎านการปฏิบัติตามแผนการ
นิเทศภายในสถานศึกษา ความคิดเห็นของครูตํอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลตําบลแวง
น๎อยและสังกัดเทศบาลเมือง เมืองพล จังหวัดขอนแกํน  ด๎านการปฏิบัติตามแผนการนิเทศภายในอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข๎อ
พบวําอยูํในระดับมากทุกรายการ โดยข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับแรกเรียงจากมากไปหาน๎อยได๎แกํ มีการสํงเสริมให๎ครูเข๎า
รับการอบรม ประชุมและสัมมนาทางวิชาการ เชํน หลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล การวิจัยในช้ันเรียน มี
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การดําเนินการให๎ผู๎รับการนิเทศเข๎าใจวัตถุประสงค๑และตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศภายใน และมีการบันทึกการนิเทศภายใน
ทุกครั้ง สํวนการสนับสนุนสํงเสริมให๎ครูดําเนินการนิเทศภายในกันเองอยูํอันดับท๎าย สุด 

 1.4 ข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูตํอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด๎านการตรวจสอบและ
ประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา ความคิดเห็นของครูตํอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน สังกัด
เทศบาลตําบลแวงน๎อยและสังกัดเทศบาลเมือง เมืองพล จังหวัดขอนแกํน  ด๎านการตรวจสอบและประเมินผลการนิเทศภายใน
สถานศึกษาอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข๎อพบวําอยูํในระดับมากทุกรายการ โดยข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับแรกเรียง
จากมากไปหาน๎อยได๎แกํ จัดทํารายงานผลการนิเทศภายในระหวํางการดําเนินการนิเทศให๎ผู๎รับการนิเทศทราบเป็นระยะๆ เพื่อการ
ปรับปรุงการนิเทศ มีการนําผลการประเมินการนิเทศภายในสภาพแวดล๎อมและผลกระทบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎ โดยการเสนอแนะในการกําจัดจุดด๎อยและเสริมจุดเดํน ของทํานจากการนิเทศภายใน และมีการวิเคราะห๑และสรุปผลการนิเทศ
ภาย ในตามกิจกรรมที่กําหนดตามตัวบงํช้ีและเกณฑ๑การวัดตัวบํงช้ีในแผนปฏิบัติการ สํวนการประเมินความพึงพอใจของผู๎รับการนิเทศ
ภายในมีคะแนนเป็นลําดับสุดท๎าย 

 1.5 ข๎อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูตํอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด๎านการปรับปรุงการนิเทศ
ภายในสถานศึกษา ความคิดเห็นของครูตํอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน สังกัดเทศบาลตําบลแวงน๎อย
และสังกัดเทศบาลเมือง เมืองพล จังหวัดขอนแกํน ด๎านการปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษาให๎เหมาะสมอยูํในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข๎อพบวําอยูํในระดับมากทุกรายการ โดยข๎อที่มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดสามอันดับแรกเรียงจากมากไปหาน๎อยได๎แกํ จัดให๎มี
ระบบการปรับปรุงแก๎ไขดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษา มีการนําผลการประเมินนิเทศภายในสถานศึกษาเข๎าที่ประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษาให๎มีคุณภาพตํอไป และมีการประชุมสัมมนา
เพื่อการศึกษาขั้นตอนท่ีเป็นป๓ญหาและหาแนวทางปรับปรุงแก๎ไขระหวํางผู๎เกี่ยวข๎อง สํวนการปรับปรุงแก๎ไขข๎อบก พรํองในแตํละ
ขั้นตอน ท่ีเป็นป๓ญหา ตามลําดับความสําคัญ เพื่อการดําเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษามีคะแนน เป็นลําดับสุดท๎าย 

2. การทดสอบสมมติฐาน 
 2.1 ครูผู๎สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลตําบลแวงน๎อยและสังกัดเทศบาลเมือง เมืองพล จังหวัดขอนแกํน 

อายุตํางกันมีความคิดเห็นตํอการนิเทศภายในแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งภาพรวมและรายด๎าน 
 2.2 ครูผู๎สอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลตําบลแวงน๎อยและสังกัดเทศบาลเมือง เมืองพล จังหวัด

ขอนแกํน ระดับการศึกษาสูงสุดตํางกันมีความคิดเห็นตํอการนิเทศภายในไมํแตกตํางกันทั้งภาพรวมและรายด๎าน 
 2.3 ครูผู๎สอนท่ีมีประสบการณ๑ในการสอนที่แตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอสภาพการดําเนินการตามกระบวนการนิเทศ

ภายในภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด๎านแล๎วพบวํา ครูมีความคิดเห็นตํอการนิเทศภายใน
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานด๎านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษา ด๎านการปฏิบัติตามแผนการนิเทศภายใน ด๎านการตรวจสอบและ
การประเมินผลการนิเทศภายในสถานศึกษา และด๎านการปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษาให๎เหมาะสมแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยความคิดเห็นของครูตํอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลตําบลแวงน๎อยและ
สังกัดเทศบาลเมือง เมืองพล จังหวัดขอนแกํน มีประเด็นที่ผู๎วิจัยนํามาอภิปรายดังนี ้

1. ครูมีความคิดเห็นตํอกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน
พบวํา มีความคิดเห็นในระดับมากในทุกด๎าน โดยมีความเห็นด๎านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษาอันดับ 1 รองลงมาเป็นด๎าน
การปฏิบัติตามแผนนิเทศภายใน การปรับปรุงการนิเทศภายในสถานศึกษาและการตรวจสอบและประเมินการนิเทศภายใน ซึ่งจะเห็นได๎
วําครูได๎ให๎ความสําคัญของการนิเทศภายในทั้งเนื่องจากทาง สังกัดเทศบาลตําบลแวงน๎อยและสังกัดเทศบาลเมือง เมืองพล จังหวัด
ขอนแกํน  ได๎ความสําคัญเกี่ยวกับการนิเทศภายใน โดยการสร๎างความตระหนักให๎สถานศึกษา ซึ่งได๎แกํ ผู๎บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได๎เห็นความสําคัญและเปูาหมายทีชั่ดเจนของการนิเทศภายใน นอกจากนั้นยังได๎มีการจัดทําปฏิทินกํากับงานนิเทศภายใน 
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เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค๑ ตั้งเปูาหมายของการนิเทศภายใน โดยกําหนดรูปแบบวิธีการและแนวทางในการปฏิบัติตาม โครงการไว๎อยําง
ชัดเจน สอดคล๎องกับสันต๑ ธรรมบํารุงและคณะ (2539, หน๎า 15) ได๎กลําวถึงการนิเทศวํา เมื่อทุกคนรู๎จุดมุํงหมายและแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สามารถดําเนินงานให๎บรรลุเปูาหมายได๎งํายยิ่งขึ้น ทําให๎เห็นความสําคัญของการปฏิบัติงานตํอเนื่องเป็นการประหยัดเวลา
และแรงงาน ทําให๎งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถมองเห็นอุปสรรคและลูํทางที่จะขจัดอุปสรรคตํางๆ ทําให๎ได๎ศึกษาหลักการและ
วิธีการที่ถูกต๎องเหมาะสมในการดําเนินงาน มีการเตรียมพร๎อมและสามารถดําเนินการได๎ตามเปูาหมาย ทําให๎เกิดการประสานงานและ
การรํวมมืออยํางมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนั้นผู๎บริหารจะต๎องใช๎หลักปฏิบัติที่ถูกต๎องสําหรับการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนโดยใช๎การนิเทศภายใน โดยได๎สนับสนุนครูเข๎ารับการอบรมประชุมสัมมนาทางวิชาการตํางๆ เพื่อให๎ครูเข๎าใจ
วัตถุประสงค๑ตํางๆ ของการนิเทศและตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศภายใน ผู๎บริหารในสถานศึกษาได๎จัดประชุมการปฏิบัติตาม
โครงการนิเทศ มีการแบํงงานแนํนอนมีแผนสํารองเมื่อเจอ กับอุปสรรค ซึ่งสมานจิต พงษ๑สนาม (2552, หน๎า 41) ได๎กลําวถึงการปฏิบัติ
ตามแผนการนิเทศภายในโรงเรียนไว๎วํา เป็นการกําหนดกระบวนการกําหนดทางเลือกในการปฏิบัติการนิเทศไว๎ภายในโรงเรียนลํวงหน๎า 
โดยอาศัยการตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ของผู๎เกี่ยวข๎องได๎แกํ ผู๎บริหาร ผู๎นิเทศ ผู๎รับการนิเทศและต๎องคํานึงถึงความสอดคล๎อง
กับนโยบายโรงเรียน วัตถุประสงค๑ของการดําเนินงาน รายละเอียดขั้นตอนในการปฏิบัติอยํางชัดเจน เพื่อนํามากําหนดกิจกรรมที่
เหมาะสม เพื่อให๎การปฏิบัติงานเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ ซึ่งต๎องทําให๎รูปของโครงการนิเทศภายในทั้งนี้เพื่อให๎ทุกฝุายได๎ทํางาน
รํวมกันอยํางเป็นระเบียบ มีขั้นตอนและแนวปฏิบัติชัดเจนโดยอาศัยโครงการเป็นจุดสําคัญ นอกจากนั้นครูยังมีความคิดเห็นควรจะจัดให๎
มีการปรับปรุงแก๎ไขดําเนินงานนิเทศภายในสถานศึกษาเนื่องจากสถานศึกษาแตํละแหํงอาจจะมีนโยบายของโรงเรียนหรือนโยบายทาง
การศึกษาและความต๎องการของบุคลากรไมํเหมือนกัน ซึ่งสงัด อุทรานันท๑ (2540, หน๎า 87-88) กลําววํา หลังจาก การประเมินผลการ
นิเทศ หากพบวํามีป๓ญหาหรืออุปสรรคอยํางใดที่ทําให๎การดําเนินไมํได๎ผลก็สมควรต๎องทําการปรับปรุงแก๎ไข ซึ่งการปรับปรุงแก๎ไขอาจ
ทําได๎โดยการให๎ความรู๎ในสิ่งที่ทําใหมํอีกครั้งหนึ่งและการปรับปรุงแก๎ไขจึงเป็นเรื่องที่สําคัญและต๎องรีบดําเนินการทันทีเมื่อได๎ทราบผล
ของการประเมินระหวํางการปฏิบัติงานแล๎ว 

2. ครูผู๎สอนที่มีประสบการณ๑ในการสอนที่แตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอสภาพการดําเนินการตามกระบวนการนิเทศภายใน
ไมํแตกตํางกันในภาพรวม แตํเมื่อพิจารณารายด๎านแล๎วพบวํา ครูมีความคิดเห็นตํอการนิเทศภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตํางกัน 
การที่ผลการวิจัยปรากฏเชํนนี้อาจเนื่องมาจากครูผู๎สอนที่มีประสบการณ๑ในการสอนที่แตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอสภาพการ
ดําเนินการตามกระบวนการนิเทศภายในไมํแตกตํางกันในภาพรวม เมื่อพิจารณารายด๎านแล๎วพบวํา ครูมีความคิดเห็นตํอการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกตํางกันในทุกด๎าน การที่ผลวิจัยปรากฏเชํนนี้อาจเนื่องมาจาก ประสบการณ๑เป็นตัวช้ีให๎เห็นสภาพของ
การดําเนินงานนิเทศ เพราะครูที่ประสบการณ๑มากจะมีความเห็นแตกตํางครูที่มีประสบการณ๑น๎อย เนื่องจากครูที่ประสบการณ๑มาก
มองเห็นวําการนิเทศภายในยังไมํสมบูรณ๑ครบถ๎วนตามกระบวนการหรือ ไมํประสบผลสําเร็จ จากการสัมผัสการนิเทศมานานทําให๎
มองเห็นข๎อบกพรํองและข๎อที่ควรปรับปรุงของการนิเทศตลอดมา สอดคล๎องกับรุํงนภา บุญกลาง (2550, บทคัดยํอ) กลําวถึงป๓ญหาการ
นิเทศวํา การนิเทศไมํเป็นไปตามวัตถุประสงค๑อยํางครบถ๎วนสมบูรณ๑ สาเหตุเนื่องมาจากขาดบุคลากร ผู๎นิเทศขาดทักษะและขาดการ
ยอมรับ มีงบประมาณจํากัดและขั้นสุดท๎าย คือขั้นการประเมินและรายงานผล มีป๓ญหาครูอาจารย๑มีงานมาก ผู๎นิเทศขาดความรู๎และ
ทักษะการสร๎างเครื่องมือประเมินผล การวิเคราะห๑และทํารายงานไมํครบขั้นตอน อุปกรณ๑ มีการนําผลการประเมินมาใช๎น๎อย โดยเฉพาะ
ในด๎านการวางแผนและการนําแผนการนิเทศภายในมาปฏิบัติ ครูมีความคิดเห็นแตกตํางกันมาก ซึ่งเหตุผลดังกลําวอาจจะเนื่องมาจาก
การวางแผนและการนําแผนมาปฏิบัตินั้นยังไมํสอดคล๎องกับหลักการ ครูยังขาดความเข๎าใจในกระบวนการนิเทศ โดยเห็นวํา ผู๎บริหาร
ควรมีการสํงเสริมให๎ครูตระหนักถึงความสําคัญของการนิเทศ การมีสํวนรํวมของครูในการกําหนดเปูาหมาย การวางแผนและนําแผนการ
นิเทศภายในมาปฏิบัติใช๎จริงในการดําเนินการนิเทศ ทั้งนี้จากงานวิจัยของวีรยุทธ สุธาวรรณ (2556, หน๎า 97) พบวํา ครูผู๎สอนไมํมีสํวน
ในการนิเทศเป็นเพียงผู๎รับการนิเทศ จึงทําให๎การนิเทศเป็นไปอยํางไร๎ทิศทาง แก๎ไขป๓ญหาไมํตรงจุด ไมํสอดคล๎องกับความต๎องการของ
ครูผู๎สอน จึงไมํสามารถที่จะชํวยเป็นเครื่องมือให๎ผู๎เกี่ยวข๎องใช๎ในการปรับปรุงพัฒนาคน พัฒนางานได๎ จึงทําให๎เป็นการนิเทศที่สูญเปลํา 
สิ้นเปลืองทรัพยากรเวลาและบุคคล 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข๎อเสนอแนะในการนําไปใช๎ 
 1.1 ด๎านการวางแผนการนิเทศภายในสถานศึกษานั้น พบวํา ยังมีการสร๎างสื่อและเครื่องมือในการนิเทศภายใน การจัดทํา

แบบประเมินการใช๎สื่อ เครื่องมือและวิธีการนิเทศ เพื่อใช๎ในการพัฒนา ปรับปรุงให๎เหมาะสมกับสภาพป๓ญหาและความต๎องการ การ
สํารวจและประเมินความต๎องการของครูในการนิเทศและการให๎ครูมีสํวนรํวมในการวางแผนการปฏิบัติการนิเทศยังมีการปฏิบัติอยูํใน
ระดับน๎อยอยูํ ซึ่งทางสถานศึกษาควรสํารวจความต๎องการในการนิเทศ รวมทั้งให๎ครูมีสํวนรํวมในการเลือกเครื่องมือในการประเมินและ
การวางแผนในการนิเทศ 

 1.2 ด๎านการปฏิบัติตามแผนการนิเทศภายในสถานศึกษานั้น สํวนใหญํการสนับสนุน สํงเสริมให๎ครูดําเนินการนิเทศ
ภายในกันเองและการบริการเอกสารและแหลํงความรู๎ตํางๆ เชํน การศึกษาดูงานภายนอกและภายในสถานศึกษา ยังมีการปฏิบัติอยูํใน
ระดับที่น๎อยอยูํ สถานศึกษาควรที่จะสํงเสริมให๎มีการนิเทศภายในโดยบุคลากรภายในสถานศึกษาและสนับสนุนงบประมาณในการศึกษา
ให๎มากขึ้น 

 1.3 สถานศึกษายังขาดการประเมินหรือตรวจสอบความพึงพอใจของผู๎ที่ถูกประเมินหรือรับการนิเทศ ซึ่งการนิเทศที่ไมํได๎
ให๎ผู๎เข๎ารับนิเทศได๎มีสํวนรํวมในการวางแผนจากข๎อที ่5 

 1.4 อาจทําให๎เกิดทัศนคติไมํดีตํอการนิเทศภายใน ซึ่งจะสํงผลให๎ผู๎รับการนิเทศเกิดการตํอต๎าน และจะทําให๎ผลการนิเทศ
ไมํได๎ตรงตามวัตถุประสงค๑ที่จัดขึ้น นอกจากน้ันการนําผลการนิเทศมาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค๑และเปูาหมายที่ได๎กําหนดไว๎ใน
แผนปฏิบัติการยังมีการปฏิบัติน๎อยเชํนกัน 

 1.5 สถานศึกษายังมีการปรับปรุงแก๎ไขข๎อบกพรํองในแตํละขั้นตอนที่เป็นป๓ญหาตามลําดับความสําคัญ เพื่อการ
ดําเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาและการประชุมสัมมนาเพื่อศึกษาหาขั้นตอนท่ีเป็นป๓ญหาและแนวทางปรับปรุงแก๎ไข ยังมีการ
ปฏิบัติน๎อย ทางสถานศึกษาควรจัดให๎มีการทบทวนการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อจะได๎นําผลหรือป๓ญหาตํางๆ ในการนิเทศมา
ปรับปรุงให๎การนิเทศภายในสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ข๎อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตํอไป 
 2.1 ควรเพิ่มการวิจัยเชิงคุณภาพโดยเพิ่มการสัมภาษณ๑และการใช๎แบบสังเกตแบบมีสํวนรํวมจะชํวยให๎ผลการวิจัย

นําเช่ือถือและได๎ข๎อมูลเชิงประจักษ๑มากขึ้น 
 2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมของผู๎บริหารในการนําการนิเทศภายในสถานศึกษาไปใช๎ 
 2.3 มีการวิจัยการติดตามการนิเทศเป็นระยะๆ และปรับเปลี่ยนให๎ทันเหตุการณ๑ 
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การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องหลักรังนกพิราบ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิด 
โพลยา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ 

The Development of mathematics process skills of the pigeonhole principle By learning 
Management  based on Polya Method of mathayomsuksa 5 students. 

 

สุกัญญา มิ่งเมือง1 วีรพงษ์ สุทาวัน
2
 และจุฑามาศ สขุเป็ง

3
 

Sukanya Mingmueang, Veeraphong Sutawan and Juthamas Sukpeng 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช๎การจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยาระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียน 2) ศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตํอ
วิชาคณิตศาสตร๑ หลังได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 24 คน โรงเรียนฝางชนูป
ถัมภ๑ ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ โดยการสุํมแบบอยํางงําย (Sample Random Sampling) เครื่องมือที่ใช๎ในการ
วิจัยประกอบด๎วย 1) แผนการจัดการเรียนรู๎ โดยการจัดการเรยีนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา เรื่องหลักการรังนกพิราบ 2) แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักการนกพิราบ 3) แบบวัดเจตคติตํอวิชาคณิตศาสตร๑ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ 
คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test dependent samples 
 ผลการวิจัยพบวํา 1) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา สูงกวํากํอนเรียน 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียน มีเจตคติตํอวิชาคณิตศาสตร๑หลังจากการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา 
เรื่องหลักการรังนกพิราบ โดยรวมอยูํระดับมาก ( = 3.90 และ S.D.=0.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ครูสอนเข๎าใจและ
ตั้งใจสอนเป็นอยํางดี มีคําเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.75 และ S.D.=0.61) รองลงมา คือ ครูมีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาวิชา ( = 4.33 
และ S.D.=0.82) และครูเอาใจใสํเด็กนักเรียน ( = 4.21 และ S.D.=0.83) ตามลําดับ 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร๑  การจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดโพลยา 
 
Abstract 
 The purpose of this research were : 1) to compare the learning achievements of mathematics 
talented of mathayomsuksa 5 students before and after studying by learning management based on polya 
method 2) to study the student‖s attitudes after studying by polya method. The samples group consisted of 
24 students of mathayomsuksa 5/1 in the first semester of academic year 2019, at Fangchanupathum School, 
selected by sample random sampling technique. The instruments used were composed of lesson plan, an 
achievement test and an attitude toward mathematics questionnaire. The statistics used to analyze the data 
were mean, standard deviation and dependent t-test. 
 The results were as follows : 1) Student‖s learning achievement in mathematics for the pigeonhole 
principle after learning management based on polya method were higher than before the experiment and 
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significantly at the level .05 2) Student‖s learning attitude toward mathematics after teaching by learning 
management based on polya method at the overall high level. 
  
Keywords : The development of mathematics process skills, Learning management based on polya method  
 
บทน า 
 การศึกษาเป็นกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคนให๎มีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 มุํงพัฒนาผู๎เรียนทุกคนซึ่งเป็นกําลังชาติให๎เป็นมนุษย๑ที่มีความสมดุลทั้งด๎านรํางกาย ความรู๎ คุณธรรม มีจิตสํานึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย๑ทรงเป็นประมุข มีความรู๎ และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จําเป็นตํอการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุํงเน๎นผู๎เรียนเป็น
สําคัญบนพื้นฐานความเชื่อวําทุกคนสามารถเรียนรู ๎และพัฒนาตนเองได๎เต็มศกัยภาพ รวมทั้งมุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพมาตรฐาน
การเรียนรู๎ ซึ่งพัฒนาผู๎เรียนให๎บรรลุมาตรฐานการเรียนรู๎ที่กําหนดนั้น จะชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ได๎แกํ                 
1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3) ความสามารถในการแก๎ป๓ญหา 4) ความสามารถในการใช๎ทักษะชีวิต 
และ 5) ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 1-41)  
 คณิตศาสตร๑เป็นศาสตร๑แหํงการคิด มีบทบาทสําคัญตํอการพัฒนาความคิดของมนุษย๑ ทําให๎มนุษย๑มีความคิดสร๎างสรรค๑ คิด
อยํางมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห๑ป๓ญหาหรือสถานการณ๑ได๎อยํางถี่ถ๎วน รอบคอบ ชํวยให๎คาดการณ๑ วางแผน 
ตัดสินใจ แก๎ป๓ญหา และนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยํางถูกต๎องเหมาะสม มีประโยชน๑ตํอการดําเนินชีวิตในทุกด๎าน ชํวยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให๎ดีขึ้นและสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข (กระทรวงศกึษาธิการ. 2551 : 56) นอกจากนี้คณิตศาสตร๑ยังเป็นเครื่องมือที่
ปลูกฝ๓งอบรมให๎นักเรียนมีคุณสมบัติ นิสัย ทัศนคติ และความสามารถทางสมองบางประการ เชํน ความเป็นคนชํางสังเกต การรู๎จักคิด
อยํางมีเหตุผล ตลอดจนความสามารถในการวิเคราะห๑ป๓ญหา และความสําคัญของคณิตศาสตร๑ในแงํวัฒนธรรม เพราะคณิตศาสตร๑ถือ
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสํวนหนึ่งที่คนรุํนกํอนได๎คิดสร๎างสรรค๑ไว๎ และถํายทอดถึงรุํนหลัง ทั้งยังมีเรื่องให๎ศึกษาค๎นคว๎าอีกมากมายโดย
ไมํต๎องคํานึงถึงผลที่จะนําไปใช๎ตํอไป (สมชาย ชูชาติ. 2542 : 77 อ๎างถึงใน กุลกาญจน๑ สุวรรณรักษ๑. 2556 : 13) 
 จากความสําคัญของคณิตศาสตร๑ พบวําคณิตศาสตร๑เป็นวิชาที่มีความสําคัญตํอการจัดการเรียนการสอนเป็นอยํางมาก 
ดังนั้นการพัฒนาความสามารถในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ของนักเรียนประสบความสําเร็จหรือไมํนั้นกระบวนการแก๎ป๓ญหา
ถือวําสําคัญ สําหรับกระบวนการแก๎ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ที่สํงผลตํอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นซึ่งเป็นที่ยอมรับและนํามาใช๎กัน
อยํางแพรํหลาย ได๎แกํ กระบวนการสอนแก๎ป๓ญหาตามแนวคิดของโพลยา ประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน ซึ่งกระบวนการสอนโดยใช๎
แนวคิดของโพลยาเป็นวิธีการสอนที่สํงเสรมิให๎นักเรยีนคิดแก๎ป๓ญหาอยํางเปน็ระบบ มีขั้นตอนชัดเจน คือ ขั้นที่ 1 การทําความเข๎าใจ
ป๓ญหา นักเรียนต๎องทําความเข๎าใจโจทย๑ข้ันนี้เป็นการชํวยให๎นักเรียนรู๎จักวิเคราะห๑ที่พบวําโจทย๑กําหนดอะไรบ๎างและสิ่งที่กําหนดให๎
มีความสัมพันธ๑กันอยํางไรมีเง่ือนไขอะไรบ๎างที่จะชํวยหาสิ่งที่โจทย๑ต๎องการทราบ ขั้นที่ 2 การวางแผนแก๎ป๓ญหา นักเรียนต๎องรู๎จัก
การวางแผนการแก๎ป๓ญหาโดยจะคิดหาวิธีการวางแผนการแก๎ป๓ญหาวําจะใช๎วิธีการหรือหลักการใดมาคิดแก๎ป๓ญหานั้น ๆ ขั้นที่ 3 
การดําเนินการตามแผน นักเรียนจะต๎องดําเนินการคํานวณตามแผนท่ีวางไว๎นั้น ข้ันท่ี 4 การตรวจสอบ เมื่อนักเรียนแก๎ป๓ญหาสําเร็จ
ก็จะตรวจสอบดูวําผลที่ได๎นั้นถูกต๎องมีความเป็นไปได๎สําหรับโจทย๑นั้นหรือไมํ จะเห็นวําการแก๎ป๓ญหาตามรูปแบบของโพลยามี
ขั้นตอนที่ชัดเจน ทําให๎นักเรียนฝึกคิดแก๎ป๓ญหาอยํางเป็นขั้นตอน ถ๎านักเรียนได๎ใช๎การแก๎ป๓ญหาตามขั้นตอนของโพลยานําจะทํา
ให๎ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร๑ดีขึ้น (Polya, 1957 : 87 อ๎างถึงใน โสมภิลัย สุวรรณ๑, 2554 : 16-17)  
 จากความสําคัญในการพัฒนาความสามารถในการแก๎ป๓ญหาทางคณิตศาสตร๑ที่ต๎องการพัฒนา ทําให๎ผู๎วิจัยมีความสนใจที่
จะศึกษาวําการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยาจะสามารถพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร๑ในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปี 5 โรงเรียนฝางชนูปถัมภ๑ ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ ได๎หรือไมํ รวมไปถึงการวัดเจตคติของนักเรียน
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ที่มีตํอวิชาคณิตศาสตร๑อยํางไรบ๎าง ซึ่งประโยชน๑จากการศึกษาจะสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
คณิตศาสตร๑ให๎มีประสิทธิภาพในโอกาสตํอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ 
โดยใช๎การจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยาระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียน 
 2.  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ตํอวิชาคณิตศาสตร๑ หลัง
ได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา 
  
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด๎านประชากร 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2562  จํานวน 100 คน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ๑ ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ  
 2. ขอบเขตด๎านกลุํมตัวอยําง 
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 24 คน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ๑ ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ โดยการสุํม
แบบอยํางงําย (Sample Random Sampling) 
 3. ขอบเขตด๎านเวลา 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ใช๎เวลาในการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนตามเนื้อหา 8 ช่ัวโมง ทดสอบกํอนเรียน (Pre-test) 1 ช่ัวโมง และทดสอบหลังเรียน (Post-test) 1 ช่ัวโมง รวมเป็น 10 ช่ัวโมง 
 4. ขอบเขตด๎านเนื้อหา  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยใช๎เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร๑ขั้นพื้นฐานของช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ,2551) ของสถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี 
(สสวท.) เรื่องหลักการรังนกพิราบ The Pigeonhole Principle) 
 5. ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยในครัง้นี้ ประกอบด๎วยตัวแปร 2 ประเภท ได๎แกํ 

 5.1 ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎กระบวนการแก๎ป๓ญหาตามแนวคิดของโพลยา 
  5.2 ตัวแปรตาม มี 2 ตัวแปร คือ 
   5.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
   5.2.2 เจตคติตํอวิชาคณติศาสตร๑ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมํตัวอยําง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ได๎แกํ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2562  จํานวน 100 คน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ๑ ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ  
 กลุํมตัวอยําง 
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  จํานวน 24 คน โรงเรียนฝางชนูปถัมภ๑ ตําบลสันทราย อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ ที่ได๎มาโดยการสุํม
แบบอยํางงําย (Simple Random Sampling) 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร๑ โดยการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา เรื่องหลักการ
รังนกพิราบ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ ทั้งหมด 6 แผน จํานวน 10 ช่ัวโมง โดย
ผู๎วิจัยได๎สร๎างและหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ตามแนวคิดของโพลยา ให๎ผู๎เชี่ยวชาญจํานวน 3 ทําน พิจารณา
ความถูกต๎องและเหมาะสมในการที่จะนําไปใช๎จริง พบวําแผนการจัดการเรียนรู๎ มีคําเฉลี่ยทั้งหมดเทํากับ 4.10 ซึ่งหมายถึงแผนการ
จัดการเรียนรู๎ในภาพรวมมีความเหมาะสมระดับมาก 

2. แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องหลักการนกพิราบ จํานวน 1 ฉบับ เป็นข๎อสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 
จํานวน 40 ข๎อ พบวํามีคําความยากงํายอยูํระหวําง 0.38-0.92 คําอํานาจจําแนกอยูํระหวําง 0.25-0.92 และมีคําความเช่ือมั่น
เทํากับ 0.85 (ตามวิธีคูเดอร๑ริชาร๑ดสัน KR-20) 

3. แบบวัดเจตคติตํอวิชาคณิตศาสตร๑ ซึ่งประเมิน 5 ระดับ จํานวน 15 ข๎อ มีคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อคําถาม
กับพฤติกรรมชี้วัดด๎านเจตคติตอํวิชาคณิตศาสตร๑ (IOC) อยูํระหวําง 0.67-1.00 และมีความเชื่อมั่นโดยการหาคําสัมประสิทธ์ิแอลฟุา 
(α –Coefficient) เทํากับ 0.92  

วิธีเก็บรวบรวมข๎อมลู 
ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสอนโดยผู๎วิจัยใช๎กิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา เรื่องหลักการรัง

นกพิราบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้
1. นักเรียนกลุํมตัวอยํางทําแบบทดสอบกํอนเรียน (Pre-test) เรื่องหลักการรังนกพิราบ ข๎อสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

จํานวน 40 ข๎อ เวลา 1 ช่ัวโมง  
2. จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร๑ โดยการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา เรื่องหลักการรัง

นกพิราบ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ ท้ังหมด 6 แผน จํานวน 10 ช่ัวโมง  
3. นักเรียนกลุํมตัวอยํางทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) เรื่องหลักการนกพิราบ ข๎อสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก 

จํานวน 40 ข๎อ เวลา 1 ช่ัวโมง และแบบทดสอบเจตคติตํอวิชาคณิตศาสตร๑หลังได๎รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา 

การจัดการเรยีนรู๎โดยใช๎กระบวนการ
แก๎ป๓ญหาตามแนวคิดของโพลยาม ี 4 ขั้น ดังนี้  

1.  ขั้นทําความเข๎าใจป๓ญหา 
2.  ขั้นวางแผน 
3.  ขั้นดําเนินการตามแผน 
4.  ขั้นตรวจสอบ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนที่มี
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ 

เจตคตติํอวิชาคณติศาสตร๑ 
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สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา เรื่องหลักการนกพิราบ ของนักเรียน

ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ กํอนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู๎ โดยการทดสอบคําที (t-test Dependent Sample) 
2. การศึกษาเจตคติตํอวิชาคณิตศาสตร๑ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ เรื่องหลักการนกพิราบ หลังจาก

จัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา โดยใช๎ร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา เรื่องหลักการนกพิราบ ของนักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ กํอนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู๎ โดยการทดสอบคําที (t-test Dependent Sample) ดังตาราง 1 
ตาราง 1 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา เรื่องหลักการนกพิราบ ของ

นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ กํอนและหลังเรียนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n 

 

S.D. t 
กํอนเรียน 24 12.29 5.22  
หลังเรียน 24 28.29 6.61 11.11* 

 *มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตาราง 1 พบวํานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากจัดการเรียนรู๎ตาม
แนวคิดของโพลยา สูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี t = 11.11 
 

2. การศึกษาเจตคติตํอวิชาคณิตศาสตร๑ของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ เรื่องหลักการนกพิราบ 
หลังจากจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา ดังตาราง 2 
ตาราง 2 แสดงคําเฉลี่ย ( ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เจตคติตํอวิชาคณิตศาสตร๑โดยการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของ

โพลยา เรื่องหลักการนกพิราบ ของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑  
เจตคตติ่อวิชาคณติศาสตร ์  S.D. แปลผล 

1. ครูมีความร๎ูความเข๎าใจในเน้ือหาวิชา 
2. ครูสอนเข๎าใจและตั้งใจสอนเป็นอยํางด ี
3. ครูเอาใจใสํเด็กนักเรียน 
4. ครูทําให๎การเรียนสนุกสนาน 
5. ครูให๎คําปรึกษาเมื่อนักเรียนไมํเขา๎ใจในเน้ือหา 
6. นักเรียนมีความสุขกับการเรียน โดยใช๎กระบวนการตามแนวคิดของโพลยา 
7. นักเรียนคิดวําวิชาคณิตศาสตร๑ชวํยในการประกอบอาชพี 
8. นักเรียนคิดวําวิชาคณิตศาสตร๑เป็นวิชาทีท่ําให๎เป็นคนมีเหตุผล 
9. นักเรียนคิดวําการเรียนร๎ูตามแนวคิดของโพลยาชํวยในเรื่องการแก๎คิดป๓ญหาได๎ 
10. การสอนของครูทาํให๎นักเรียนตื่นเต๎นกับการแก๎โจทย๑ป๓ญหาใหมํๆ ที่ทา๎ทาย 
11. นักเรียนไมํชอบวธิีการเรียนร๎ูตามแนวคิดของโพลยา 
12. การสอนของครูทาํให๎นักเรียนกล๎าแสดงความคิดเห็น 
13. การสอนของครูทาํให๎นักเรียนชอบวิชาคณิตศาสตร๑มากขึ้น 
14. นักเรียนร๎ูสึกภูมิใจที่สามารถแกโ๎จทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ได ๎
15. ขณะที่ครูสอน นักเรียนตั้งใจฟ๓ง โดยไมํร๎ูสึกเบ่ือหนําย 

4.33 
4.75 
4.21 
4.04 
3.88 
3.63 
3.58 
3.67 
3.58 
3.92 
3.83 
3.71 
4.08 
3.42 
3.83 

0.82 
0.61 
0.83 
0.86 
0.80 
1.10 
0.83 
1.17 
0.72 
0.88 
1.09 
0.75 
0.97 
1.21 
1.01 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.90 0.91 มาก 

X

X

X
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 จากตาราง 2 พบวํานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑ มีเจตคติตํอวิชาคณิตศาสตร๑หลังจากการจัดการ
เรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา เรื่องหลักการรังนกพิราบ โดยรวมอยูํระดับมาก ( = 3.90 และ S.D.=0.91) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข๎อพบวํา ครูสอนเข๎าใจและตั้งใจสอนเป็นอยํางดี มีคําเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.75 และ S.D.=0.61) รองลงมา คือ ครูมีความรู๎ความ
เข๎าใจในเนื้อหาวิชา ( = 4.33 และ S.D.=0.82) และครูเอาใจใสํเด็กนักเรียน ( = 4.21 และ S.D.=0.83) ตามลําดับ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 1. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด๎านคณิตศาสตร๑ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร๑หลังจากการจัดการเรียนรู๎
ตามแนวคิดของโพลยา เรื่องหลักการรังนกพิราบ สูงกวํากํอนเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องมาจากวิธีการจัดการ
เรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา ที่ได๎เรียงลําดับขั้นในการสอนทั้งหมด 4 ขั้น และการจัดกิจกรรมที่นําสนใจ นึกถึงความแตกตําง
ระหวํางบุคคล ซึ่งสอดคล๎องกับ วรรณี โสมประยูร (2551 : 13-14) ซึ่งได๎กลําวถึงหลักการสอนคณติศาสตร๑วํา การสอนคณิตศาสตร๑
ควรสอนจากสิ่งท่ีเด็กมีประสบการณ๑ สอนจากงํายไปยาก ให๎เด็กได๎ฝึกหัดซ้ําๆ จนกวําจะคลํอง และมีการทบทวนอยูํเสมอ ควรให๎
กําลังใจแกํเด็ก คํานึงถึงความแตกตํางระหวํางบุคคล สอดคล๎องกับงานวิจัย วรางคณา สําอางค๑ , พรชัย ทองเจือ และ ผํองลักษณ๑ 
จิตต๑การุญ (2560) ได๎ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
6 โดยการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา ผลการวิจัยพบวํา ความสามารถในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ของนักเรียนหลัง
การจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยาสูงกวํากํอนการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยาอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 2. นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร๑มีเจตคติตํอวิชาคณิตศาสตร๑หลังจากการจัดการเรียนรู๎ตามแนวคิดของ
โพลยา เรื่องหลักการรังนกพิราบ โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา นักเรียนคิดวําวิชาคณิตศาสตร๑เป็นวิชาที่
ทําให๎เป็นคนมีเหตุผล มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ครูมีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหาวิชา และนักเรียนคิดวําวิชาคณิตศาสตร๑ชํวย
ในการประกอบอาชีพ ตามลําดับ เนื่องจากวิธีการแก๎โจทย๑ป๓ญหาของโพลยาที่ผู๎วิจัยนํามาจัดการเรียนการสอน สํงผลให๎นักเรียนมี
ความรู๎ ความเข๎าใจเพิ่มขึ้น ทําให๎นักเรียนมีความสุข และมีความพึงพอใจตํอการเรียนในครั้งนี้ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ รุํง
ตะวัน พานน๎อย (2558) ได๎ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร๑ โดยใช๎กระบวนการแก๎ป๓ญหาตามแนวคิดของ
โพลยา เรื่องการประยุกต๑ของสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ๎านโปุงเปือย จังหวัดบึงกาฬ ผลการวิจัย
พบวํา เจตคติของนักเรียนที่มีตํอการเรียนด๎วยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร๑ โดยใช๎กระบวนการแก๎ป๓ญหาตามแนวคิดของโพลยา เรื่อง 
การประยุกต๑ของสมการเชิงเส๎นตัวแปรเดียว ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 อยูํในระดับมาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรนํากิจกรรมการเรียนรู๎ตามแนวคิดของโพลยา ไปทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยํางอ่ืน ๆ ในเนื้อหาคณติศาสตร๑เรื่องอื่น ๆ  
ตามความเหมาะสมของแตํละชํวงช้ัน เพื่อหาข๎อสรุปท่ีแนํนอนยิ่งข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษากระบวนการแก๎ป๓ญหาของโพลยา รวมกับการเรยีนในรูปแบบอื่น ๆ ในการแก๎โจทย๑ป๓ญหาทาง
คณิตศาสตร๑ 
  

X

X

X X
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SCHOOL IN OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION PATTANI 

(Samarddee Withya School, Saiburi district, Pattani province) 
 

นาซีฮะห์ หะยีโด1 
Naseehah Hajido 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข๎อมูลสัมภาษณ๑ การสังเกตการและศึกษาข๎อมูลจากเอกสาร ใน
ขณะเดียวกัน ข๎อมูลที่ใช๎วิเคราะห๑ มี 3 ขั้นตอน คือ การรวบรวมข๎อมูล การแสดงข๎อมูล และการสรุปข๎อมูล และการวิจัยนี้มี
วัตถุประสงค๑เพื่อทราบ ป๓จจัยการบริหารที่อิทธิผลตํอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสามารถดีวิทยา อําเภอสายบุรี จังหวัดป๓ตตานี 
โดยการเก็บข๎อมูลสัมภาษณ๑ ผู๎บริหาร คณะครูอาจารย๑ เจ๎าหน๎าที่ ของโรงเรียนสามารถดีวิทยา จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวํา  

ป๓จจัยการบริหารที่มีอิทธิพลตํอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด สํานักงานเอกชนป๓ตตานี 
(กรณีศึกษา โรงเรียนสามารถดีวิทยา อ.สายบุรี จ.ป๓ตตานี) ประกอบด๎วย 6 ป๓จจัย คือ 1) ป๓จจัยด๎านพฤติกรรมของผู๎นํามีอิทธิพล
สูงสุด 2) ป๓จจัยด๎านคุณภาพชีวิตครู 3) ป๓จจัยด๎านบรรยากาศ 4) ป๓จจัยด๎านการสื่อสาร 5) ป๓จจัยด๎านวัฒนธรรม และ 6) ป๓จจัยด๎าน
ความสัมพันธ๑มีอิทธิพล 

 
ค าส าคัญ: การบริหาร, คุณภาพ, คุณภาพการศึกษา,โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา 
 
ABSTRACK 

This research was carried out using qualitative research with case study design of research. Data 
collection is done with the interview, observation and study of documentation. Meanwhile, the data analyzed 
by interactive analysis model that are containing three steps; data reduction, data display and conclusion. To 
examine the validity of data, triangulation of methods and triangulation of source of data. This research 
objectives are to determine 1) Administration Factors Effecting the Educational Quality of Private Islamic 
School in Office of Private Education Pataani (Samarddee Withya School, Saiburi district, Pattani province). 
Collecting among 30 people from administrator, teachers and personnel of Samarddee Withya School. 

 
 The result of the research found that, Administration Factors Effecting the Educational Quality of 
Private Islamic School in Office of the Private Education Pataani (Samarddee Withya School) consist 6 factors; 
1) Leadership Behavior Factor. 2) School Atmosphere Factor. 3) Cultural Factors. 4) Quality of Teacher‖s Life 
Factor. 5) Communication Factors and 6) Commitment Factors. 
 
Keyword: Administration, Quality, Education quality, Private school 
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INTRODUCTION 
Education is widely regarded as a key mechanism for improving the standard of the quality of life and 

the quality of an education can affect a nation‖s long-term economic growth (Hanushek, 2010). Porter (2008), 
a guru in management, has stated that every government in the nation must provide quality education in 
order to improve and enhance human well-being. People with knowledge are considered a valuable basic 
endowment, and create a competitive advantage for their countries. Education is considered as an essential 
mechanism to leverage the quality of life of people in nations. The Thai government has well recognized the 
importance of quality of education; as a result, the government has poured approximately twenty percent of its 
annual expenditure, or 460 billion baht in 2013 and 520 billion baht in 2014, into the support of local education. 
By setting education objectives as follows: enhancing the capacity of all learners, being endowed with basic 
knowledge and essential skills and attitudes toward life-long learning, learning and developing learners to their 
highest potentially, the MOE has established several strategies to fulfill these objectives. The MOE has expected 
five keys competencies to be developed among learners: communication, thinking capability, problem solving 
capability, capability of applying life skills, and the capacity of technological application. 

Unfortunately, the quality of Thai education has not achieved the set objectives yet; it has totally 
failed to provide quality education. Likewise, according to the International Institute for Management 
Development (IMD), Thai education quality is ranked forty-seventh out of fifty-eight nations being considered.   

In ASEAN, Thai education quality lags behind Vietnam in basic education, while Malaysia‖s education 
quality has improved constantly. Only Cambodia and The Philippines were behind Thailand's quality of 
education in 2013. Regretfully, the 2014 World Economic Forum (WEF) just reported that the Thai education 
quality system was rated a score of 3.4 out of 7, behind the Laos PRD position of 20. On the other hand, 
newspapers have stated that Thai students have won many medals at the International Mathematics and 
Science Olympiad every year. What are the factors that make these awarded students so distinguish from 
other Thai students in the overall nation? Many studies and much research UNESCO,2000; Norad, 2011; 
Education For All (EFA): Global Monitoring Report, 2005 have found that curricula, leadership style, teacher 
quality, school facilities, and student quality are significant factors in managing and enhancing Schools 
performance effectively. By the same token, a study was conducted to evaluate world-class standard schools 
in Thailand, and this obviously demonstrated that the similar three critical dominant factors—leadership, 
teacher, and the school facilities and environment—have significant relevance for education quality. In short, 
unquestionably, revamping Thai education quality is essential. 

The structure, delivery and content of the education system have long been contested issues in the 
south. The current system is a product of educational reform motivated in part by the government‖s need to 
ensure that traditional Muslim educational institutions provide sufficient awareness of the Thai nationality and 
secular education. It is also a result of accommodation to the cultural needs of the Malay Muslim population in 
the far south, therefore making the nature of education very different than in other parts of Thailand 
(Narongraksakhet, 2006). The conflict that persists in the system and its impacts will be explored in detail in the 
next section. 

Although, the private school popularity in south Thailand because of Social context and the culture 
is a major characteristic of the region. Ninawaly Panakasengmengkaj (2008) When consider about educational 
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quality of private school all about section 15(1) and section 15(2). Almost they have to adjustment and Still 
having trouble with an overview of the various aspects as follow below Rachpaj Yala University (2005). 

Administrative schools‖ problem 
1. Lack the organization in administration private schools. 
2. Administrators lack the skills administrative. 
3. Lack readiness the environment and building. 
4. The government almost support budget on teaching common. 
Assessed standard 3 part From Office accreditation and assessment educational quality on 2001-

2005, office of private education Yala area 1, including 21 schools were assessed standard such as student 
factor, teacher factors and administration factor as follow as: 

1. The students are in good quality 41.49% and satisfy 44.89% and should improvement 13.61% 
2. The Teachers are in good quality 14.28% and satisfy 73.81% and should improvement 11.91% 
3. The administrative are in good quality 23.81% and satisfy 75.24% and should improvement 0.95% 

 For that reason, institute must to have assessment educational quality with interweave processing 
administration and learning management for continually improvement the learner. So, private schools must to 
improve educational quality system to be strong and effective by using many administration factors. So that 
researcher attended to study administration factors in private school of Pattani province and which are factor 
effective educational quality. Normally, almost private schools at south Thailand is not equivalent other schools 
both public and private, no matter management system, the availability of personnel and material factors of 
teaching and also achievement teaching. Although the Thai government try to support administrative educational 
quality but that private schools could not improve successfully expected. (Office of Private Education Commission, 
2000). 
 
OBJECTIVE 
 The main objective of this study was to identify the Administration Factors Effecting the Educational 
Quality of Private Islamic School in Office of Private Education Pattani. In order to fulfill this objective, several 
specific objective was established as follows to explore Administration Factors Effecting the Educational 
Quality of Private Islamic School in Office of the Private Education Pataani (Samarddee Withya School) 
 
LITERATURE REVIEW 
Administration Factor 

1. Leadership in administrative behavior factor 
Carlyle summarized the recurring ideas about leadership in his theory of the “great man” (Carlyle, 2011). 

For him, leaders were exceptional persons or heroes that were able to use their charisma, intelligence, wisdom, 
and political skill to have power and influence over other people. Spencer pointed out that such great men were 
the products of their societies or the context, anticipating the modern debate about leadership (Spencer, 2013). 
Handy (1992) insisted on the importance of the leader setting a vision, and sharing this vision with others: "A leader 
shapes and shares a vision which gives point to the work of others". Drucker (1996) summarized the ideas of the 
end of the 20th century when he proclaimed: “the only definition of a leader is someone that have followers”. 
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2. School Atmosphere Factor 
Hoy (1997) concluded about the school atmosphere is the whole environment within organization 

result in the school, including people, building, location and society. 
Stringer (2002) explains about the organizational atmosphere is the perception of the ideal or sense 

of personnel in the current working environment. This is part of the motivation in the organization. 
Hoy and Clover (2001) concluded that the definition of organizational climate refers to the 

perception of the working in a new environment. As a result of the behavior of school administrators and 
teachers that effect from collaborative atmosphere. 

3. The factor of school culture 
Thonglor (2003) school culture is the behavioral pattern that the personnel take as a guideline for 

action. The beliefs, values, and the expectations of the workers in the organization. Mathematician Vichai 
(2008) said that school culture is a belief value.  

4. Teacher Quality Factor 
According to a McKinsey Report (2007), the quality of teachers and the school principals have 

influence on the quality of the education system as well as the quality of students in classes. Therefore, the 
teacher is one of the key factors in producing qualified students so teachers are required to carry out their 
roles efficiently. Teachers must have competency to deliver a quality learning process to their students.   

5. Communication Factor 
Organizational communication is defined as “transmitting news about the work from organization to 

employees and through employees (Phattanacheewapul & Ussahawanitchakit, 2008). The second goal of 
organizational communication is to construct a community within the organization (De Ridder, 2003). 
Meaningful communication requires a degree of ―cognitive organizational reorientation‖ (Van Vuuren & Elving, 
2008) 

6. Commitment Factor 
Narith Sangsuksawang (2009) defined the organizational commitment is the level to show personality with an 

organization or desire to be a member of a recognized organization and the purpose of tasking is for achieving goals in 
the organization. Luthans (2002) state that element that supports the relationship in an organization include with:  

1. Affective Commitment is the feeling of personnel there is uniqueness organization commitment. 
2. Normative Commitment is the Employees must abide by the pressure of another tie in the 

organization. 
3. Continuance Commitment is shown the personal commitment to an organization because of the 

benefit when finished working in an organization.  
Administration in Islamic Perspective 
Management today is defined as “Getting things done through others.” Following this concept, A 

Manager is now understood as the person who works through others. A good manager, therefore, is a person 
who not only knows what is to be done but exactly how to get it done. The Holy Qur'an confirms:  
“…We raise some of them above others in ranks, so that some may command work from others...” [43:32] 

Description: "Your Lord's mercy": The Prophet hood. It means: "Your leaders and chiefs whom you regard 
as big people because of their wealth and dignity and chief ship, arc not worthy of this wealth, which has 
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been given to Muhammad bin 'Abdullah (upon whom be Allah's peace). This wealth is far superior to that and 
for this the criterion is different. If you think that every noble and rich man is worthy of becoming a prophet, 
it would only show your own thinking. Why do you expect Allah to be so ignorant and simple?" 

Education Quality 
Quality in education is closely concerned with the system of accountability and performance appraisal 

to control desired quality, such as certain standards, knowledge, and skills in accordance with society and 
labor market expectations (Saiti 2012). The Dakar Framework for Action in 2000 declared that access to 
quality education was the right of every child and that quality was at the heart of education (World Bank, 
2005). 

 
METHOD 

This research includes in qualitative research with a case study approach. As quoted from Mudjia 
Raharjo (2011), terminology case study is defined as the method or strategy to uncover certain cases, or the 
result of a study in a specific case. This type research focused on one a specified object which is raised as a 
case for review deeply so that it could break the reality behind the phenomenon. 

The data collection methods are often performed on qualitative research, namely: interviewing, 
observation, documentation, and discussion focused. 

According to Bogdan, Taylor and DeVault, “data analysis is the process of detailing a formal effort to 
find a theme and formulate ideas as suggested by the data and an attempt to provide assistance to theme 
and idea.” Data analysis is an activity of categorizing, classifying, describing, and drawing conclusion based on 
a theme or idea. The process whereby the data obtained will be selected what is needed and accordance 
with the focus of research and which are less important because it has no relation with problems of research 
that will be the answer. Analysis of data has been conducted simultaneously with the process of data 
collection, simplification data, as well as exposure and the conclusion phase. In data collection, information 
received will be analyzed to get information and other data. In this simplification of the data, the analysis will 
be conducted to determine which the information and answer the focus of the research. 

 
SAMMARY OF MAIN FINDING 

Education quality has been a highlighted agenda of every Thai government. Nonetheless as we know, 
Thai education quality keeps falling down in both regional and world rankings. As a result, this study aimed to 
investigate the private Islamic school educational quality in Thailand in order to disclose the key factors 
affecting the nation‖s education quality. However, the procedures and outcomes from this study can be used 
as a protocol for further studies in other private Islamic school of Thailand. The main objective of this 
research is Administration factors effecting to the educational quality of secondary level in Office of Private 
Education Pattani. 

1. Leadership Behavior Factor 
2. School atmosphere Factor 
3. Quality of teacher‖s Factor 
4. Cultural Factor 
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5. Commitment Factor 
6. Communication Factor 
Samartdee school Is suitable for context Possible to apply. Theoretical validity and usefulness for the 

development of educational quality. In addition, many people also offer additional comments that factors 
affecting quality of education is directly related to all stakeholders, including school administrators. Teachers 
and educational personnel basic school board Especially students, who is the indicator of quality bag or 
management success. Management is the mechanism to drive the organization. It must have potential, the 
skills, knowledge and ability to coordinate to raise the support from the agency and other related agencies. 

For better understand in each other and apply effective policies. Many experts give the same 
comment that not only the school's cultural communication and culture. But other factors include leadership 
behaviors, atmosphere education, the satisfaction of teachers. As well as the mobilization of resources for 
education are all that affect the quality of education, the success of the school and also the school 
administration. Management and support Human Resources Development and the quality of students. The 
factors that affect each other is. This is consistent with the concept of Dr. Samran has concluded that social 
science research has independent variables that may affect many variables according to many. These 
independent variables are often difficult to control. There is an opportunity to make research inaccurate. 
Specifically, the conclusions of the references to the population. The most obvious example of social and 
educational research is that the researcher usually selects some independent variables or some educational 
group. Actually, independent variables can affect many more variables. Even though the researcher is 
importing an independent variable that may affect many more variables. Even though the researcher does 
not introduce the independent variables that avoid or eliminate the research. These factors are still hidden in 
the process, even if the researcher is planning a concise, concise research. It is also a condition of the 
difference of the overall picture. Therefore, several predictive variables were studied. Several sets at the 
same time, we study more than one criterion the method can help to explain the phenomenon of the 
relationship between the predictor and the criterion. The research is both internal and external. The research 
focused on studying the relationships or influences of two main variables: predictive variables and the 
criterion variables. Have a basic idea if the research to drill deeper. In terms of behavioral science, researchers 
need to study several variables to be with the true state of man. Statisticians are trying to develop the 
science to reduce the gap between the results found in real-life research. It is a multivariate analysis which 
has many forms. One way is to find the relationship of two variables: the Canonical Correlation Analysis. 

 
CONCLUSION 
 Education quality is one of the crucial issues that every sector, both public and private, in Thailand 
has to be concerned about seriously. With today‖s globalization, the education quality of each nation is 
considered as a competitive advantage of its homeland. As a result, many researchers worldwide have 
attempted to identify the key factors that can significantly improve and enhance the education quality in 
their countries. Thailand is not exempted from this strategic action either. The findings from this study will 
fulfill the important need to clarify the factors affecting Thai education quality so that the concerned parties 
or organizations can effectively decide, plan, and launch the necessary measures to improve the quality of 
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the nation‖s education system and consequently produce human resources that are able to compete with 
foreign rivals in the global market. 
 
SUGGESTION 

1.  To identify more on administration factor or any other factors besides from this research in order 
to improve education to be more effective and efficiency. 

2.  To identify other affect factors relevant to education by comparing the various factors, and then 
emphasize the outcome for enhancement. 
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การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กชั้นอนุบาล 2 โดยการเล่านิทาน โรงเรียนบ้านขะเนจือ้ 
Developing of Speaking Skill of the Kindergarten 2 by Story Telling  

 
นภสร อุดปิน1, จันทร์ โกศล2  

Napason Oudpin, Chan Koson 

 
บทคัดย่อ 

จุดมุํงหมายของการวิจัย เพื่อสร๎างและหาคุณภาพของการพัฒนาทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 โดยการเลํานิทาน มี
ความเหมาะสมในระดับมาก และเปรียบเทียบทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 ระหวํางกํอนและหลังจัดประสบการณ๑การพัฒนา
ทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 โดยการเลํานิทาน ดําเนินการวิจัยโดยการสร๎างและหาคุณภาพของการพัฒนาทักษะการพูดของ
เด็กช้ันอนุบาล 2 โดยการเลํานิทาน นําไปทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยําง ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ เด็กช้ันอนุบาล 2 อําเภอแมํ
ระมาด จังหวัดตาก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 20 คน โดยใช๎การสุํมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ การ
พัฒนาทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 โดยการเลํานิทาน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึง
พอใจแล๎ววิเคราะห๑ข๎อมูล โดยการหาคําเฉลี่ยร๎อยละและการทดสอบคํา t-test  แบบ Dependent   
 ผลการวิจัย พบวํา  
 1. การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 โดยการเลํานิทานมีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก และมีคุณภาพ 4.27 
 2. นักเรียนที่เรียนด๎วยการพัฒนาทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 โดยการเลํานิทาน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการพัฒนาทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 โดยการเลํานิทานในระดับ พอใจมาก 2.63 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะการพูด, การเลํานิทาน 
 
Abstract 

The purposes of this study were to 1) construct and find out the quality of Developing of Speaking 
Skill of the Kindergarten 2 by Story Telling 2) compare the studying  achievement on using Developing of 
Speaking Skill of the Kindergarten 2 by Story Telling between Pre-test  and Post -test .3)To study the 
students’ satisfaction to Skill Exercise Developing to Enhance Reading and Writing which combined with 
Changed and Reduced Vowel that has spelling letter Grade 2. Four  steps  of  the  research and development 
process were 1)construction  and finding out the quality 2)tried out with the tried out student  group 3) using  
Developing of Speaking Skill of the Kindergarten 2 by Story Telling with the 20 Kindergarten 2 sampling 
students who were studying in the second semester in 2019 of Kanejue School Maeramat District Tak 
Province  Tak Primary Educational Service Area 2   of  the  second   semester  of school year  2019 by  
purposive  sampling and 4) analyzing the data. Developing of Speaking Skill of the Kindergarten 2 by Story 
Telling and the  achievement test  were constructed for training on Developing of Speaking Skill of the 
Kindergarten 2 by Story Telling  

                                                           
1 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาหลักสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทริน โทร. 055-517-4861 
2 ดร., อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น โทร. 055-517-4862 
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 for the Kindergarten 2 students and analyzed  with percentage and  dependent t-test . The results were as 
follows: 

1. Developing of Speaking Skill of the Kindergarten 2 by Story Telling suitability was appropriate at  
high  level.   

2.The studying achievement on Developing of Speaking Skill of the Kindergarten 2 by Story Telling ; 
Post–test  was significantly  higher  than  Pre–test at level .05 

3) The students’ satisfaction to  Developing of Speaking Skill of the Kindergarten 2 by Story Telling 
was appropriate at high level.  
 
Keywords: Developing of Speaking Skill, Story Telling  
 
บทน า 

ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 กระทรวงศึกษาธิการ ได๎กําหนดหลักสูตรปฐมวัย สําหรับเด็กปฐมวัย
อายุ ๓-๖ ปีมุํงพัฒนาเด็กเป็นองค๑รวมด๎านรํางกายอารมณ๑จิตใจสังคมและสติป๓ญญาอยํางสมดุลทุกด๎านเต็มตามศักยภาพ
ความสามารถและความแตกตํางระหวํางบุคคล และมุํงเน๎นให๎เด็กทุกคนให๎ได๎รับการพัฒนาด๎านรํางกาย อารมณ๑ จิตใจ สังคม และ
สติป๓ญญา อยํางมีคุณภาพและตํอเนื่อง ได๎รับการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎อยํางมีความสุขและเหมาะสมตามวัย มีทักษะชีวิตและ
ปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนดีมีวินัย และสํานึกความเป็นไทย โดยความรํวมมือระหวํางสถานศึกษา พํอแมํ 
ครอบครัว ชุมชน และทุกฝุายที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาเด็ก ในหลักสูตรได๎มีการกําหนดมาตรฐานหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ไว๎ใน
หลักสูตรจํานวน 12 มาตรฐาน ในพัฒนาการทั้ง  4 ด๎านนั้นได๎กําหนด พัฒนาการด๎านสติป๓ญญา มาตรฐานที่ 9 คือใช๎ภาษาสื่อสาร
ได๎เหมาะสมกับวัย โดยกําหนดตัวบํงช้ีในการพัฒนาเด็กให๎มีคุณลักษณะตามวัยของเด็กแตํละคนให๎เต็มศักยภาพภายใต๎บริบทของ
สังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยูดํ๎วยความรัก ความเอื้ออาทรและความเข๎าใจของทุกคน เพื่อสร๎างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดีให๎เด็ก
พัฒนาไปสูํความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑ เกิดคุณคําตํอตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศ โดยผู๎สอนหรือสถานศึกษาจะต๎องนํา
มาตรฐานหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค๑ไปกําหนดเป็นแนวทางการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ให๎กับเด็ก ให๎สอดคล๎องและเหมาะสม
กับสภาพสังคมโดยกําหนดเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกจิตสํานึกและจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย๑ที่สมบูรณ๑         
( ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560 กระทรวงศึกษาธิการ) 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2551) เสนอแนวคิดวํา เด็กเรียนรู๎ภาษาตามลําดับขั้นพัฒนาการ เริ่มจาก ความคุ๎นเคยจากการได๎
ยิน ได๎ฟ๓ง การพูดคุย สนทนา ทําให๎พัฒนาการทางภาษาเจริญงอกงาม เด็กเริ่ม เรียนจากภาษางํายๆ เรียนรู๎การใช๎คําศัพท๑ด๎วยการ
ใช๎ประโยค ครูสอนภาษาคนแรกของเด็กคือพํอแมํ เสียงแรกที่เด็กได๎ยินคือเสียงจากพํอแมํ การโต๎ตอบของพํอแมํทําให๎เด็กเรียนรู๎
ภาษา การพูดและสนทนา กับเด็กคือการสร๎างเสริมพัฒนาการทางภาษาให๎กับเด็กปฐมวัย เชํนเดียวกับที่สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ๑ 
(2550) ได๎แสดงแนวคิดวํา การจัดประสบการณ๑ให๎เด็กแตํละวัยต๎องจัดให๎สอดคล๎องกับอายุ ธรรมชาติ และความต๎องการของเด็ก 
ซึ่งมีความแตกตํางกัน ด๎วยเหตุนี้ครูและผู๎เกี่ยวข๎องจึงควรตระหนักถึง ความสําคัญและการจัดประสบการณ๑เรียนรู๎ทางภาษาให๎
เหมาะสมกับเด็กแตํละวัย ซึ่งต๎องอาศัยทฤษฎี พัฒนาการทางสติป๓ญญาซึ่งเพียเจย๑ (Piaget, J. 1970) กลําววํา เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 
ปี จัดอยูํในข้ัน พัฒนาการขั้นคิดกํอนปฏิบัติการ เด็กเรียนรู๎จากการกระทําโดยอาศัยสื่อ วัสดุอุปกรณ๑ตํางๆ เพราะเด็กใน วัยนี้ยังไมํ
พัฒนาถึงขั้นที่จะเข๎าใจเรื่องที่เป็นนามธรรมได๎ต๎องอาศัยสื่อที่เป็นรูปธรรม 

วิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังกลําวควรใช๎ในลักษณะของการบูรณาการเพื่อให๎เด็กได๎รับ ประสบการณ๑ตรง เกิดการ
เรียนรู๎ ได๎พัฒนาทุกด๎าน การเรียนรู๎ที่เหมาะสมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนและปฏิบัติให๎ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่กําหนด ด๎วยการให๎
ผู๎เรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู๎ เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียน มีสํวนรํวมในกิจกรรมการเรียนรู๎ ได๎ประพฤติปฏิบัติลงมือกระทําจริง จัด
กิจกรรมตํางๆ ให๎ผู๎เรียนมีโอกาส รับรู๎โดยผํานการรับรู๎หลายๆ ทางอาทิ การฟ๓ง การพูด การถาม การสัมผัส และการทดลอง 
กิจกรรมต๎อง ท๎าทาย ชวนคิด มีความยากงํายสลับซับซ๎อนพอเหมาะกับวัยและความสามารถของผู๎เรียน กิจกรรมที่ สํงเสริม
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สติป๓ญญาด๎านการฟ๓งและการพูดภาษาไทยสําหรับเด็กปฐมวัย มีหลากหลายกิจกรรม เชํน การเลํานิทาน การเลํนบทบาทสมมติ 
การร๎องเพลง การพูดคําคล๎องจอง การใช๎ปริศนาคําทาย ซึ่งกิจกรรมตํางๆ เหลํานี้เป็นการเปิดโอกาสให๎เด็กได๎ฟ๓ง ได๎พูดโต๎ตอบ และ
แสดงความคิดเห็นอยํางอิสระ ซึ่งจะชํวยให๎เด็กมีความสามารถด๎านภาษาดีขึ้น (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) 

นิทานเป็นสิ่งท่ีสําคัญตํอชีวิตเด็ก ชํวยให๎เด็กมีความสุขให๎แงํคิดและคติสอนใจ การจัด ประสบการณ๑ให๎เด็กโดยใช๎นิทาน
เป็นสิ่งจําเป็น เพราะการเลํานิทานสามารถใช๎เป็นเครื่องมือในการ พัฒนาและเตรียมความพร๎อมให๎กับเด็ก ดังที่วิเชียร  เกษประทุม 
(2550) และสํานักงานเลขาธิการสภา การศึกษา (2550) กลําวถึงความสําคัญของการเลํานิทานซึ่งสอดคล๎องวํา นิทานเป็นสิ่งที่
สําคัญตํอชีวิตทั้งเด็กและผู๎ใหญํ นิทานจะชํวยให๎เด็กๆ มีความสุขและเป็นโลกแหํง จินตนาการที่สมบูรณ๑แบบ มีความสําคัญตํอ
พัฒนาการของเด็กด๎านลักษณะชีวิตที่ปรารถนาให๎เด็กมี พฤติกรรมที่ดี เชํน มีคุณธรรมจริยธรรม มีความกล๎าหาญ มีความยุติธรรม 
ด๎านบุคลิกภาพซึ่งเป็น องค๑ประกอบที่มีอยูํมากในนิทานซึ่งเด็กจะได๎รับรู๎ถึงบุคลิกภาพที่ดีที่จะชํวยให๎อยูํในสังคมได๎อยํางดี เชํน 
ความเช่ือมั่น การรักษาตน ความสุภาพอํอนน๎อม ความมีมารยาทที่ดี ความเป็นผู๎นําพัฒนาเด็กด๎าน ความรู๎และสติป๓ญญาด๎าน
ทักษะและความสามารถ ด๎านสุขภาพ เมื่อเด็กได๎อํานหรือฟ๓งนิทานแล๎วจะ กํอให๎เกิดการเรียนรู๎ในการที่จะรักษาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของตน นิทานภาพเป็นเครื่องมือในการ สํงเสริมพัฒนาการให๎กับเด็กได๎เป็นอยํางดี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให๎
เด็กได๎รับรู๎เรื่องราวตํางๆ 

จากผลที่เกิดจากการจัดประสบการณ๑การเรียนการสอนช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียน
ที่ 1 กิจกรรมเสริมประสบการณ๑  สัปดาห๑ที่ 4 หนํวยตัวเรา วันที่สอน 10-14 มิถุนายน  2562  พบวํา นักเรียนสํวนใหญํมีป๓ญหา
ด๎านการใช๎ภาษาไทยกลาง ขาดความพร๎อมทางภาษาไทย ออกเสียงไมํคํอยถูกต๎องเพราะนักเรียนจะคุ๎นเคยกับการฟ๓งและพูดภาษา
ท๎องถิ่นของตนในชีวิตประจําวันตามผู๎ปกครองและคนในชุมชน จึงทําให๎เป็นป๓ญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสํงผลตํอ
การฟ๓งและการพูดภาษาไทยของเด็ก ไมํสามารถปฏิบัติตามคําสั่งได๎และยังสํงผลตํอการเรียนรู๎ในช้ันตํอไปด๎วย จากป๓ญหาดังกลําว 
ผู๎วจิัยจึง สนใจและเลือกที่จะใช๎การเลํานิทานในการสํงเสริมทักษะการพูดของเด็กปฐมวัยเพราะธรรมชาติของเด็กชอบฟ๓งนิทานที่มี
รูปภาพประกอบจะชํวยกระตุ๎นให๎เด็กอยากรู๎ อยากเห็นโดยใช๎ภาษาพูดสนทนา สื่อสารกับเพื่อนและครูเป็นการกระตุ๎นให๎เด็กอยาก
พูด สื่อสารจะทําให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านภาษาได๎ดี  มีความคิดสร๎างสรรค๑ กล๎าแสดงออก และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ความสุข ผู๎วิจัยคาดหวังวําผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให๎กับเด็กปฐมวัยและครูผู๎สอนระดับปฐมวัย เพื่อ
นําไปใช๎ในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองและเป็นแนวทางในการวิจัยในโอกาสตํอไป  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนากิจกรรมการเลํานิทานสําหรับฝึกทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2  
2.  เพื่อเปรียบเทียบทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 กํอนและหลังจัดประสบการณ๑ 
3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของเด็กช้ันอนุบาล 2 ที่มีตํอกิจกรรมการเลํานิทานสําหรับฝึกทักษะการพูดของเด็ก               

ช้ันอนุบาล 2 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 
 2. การเลํานิทาน 
 3. ทักษะการพูด 
 4. ความพึงพอใจ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 โดยการเลํานิทาน โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่ดําเนินการ
ตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู๎ศึกษาได๎ดาํเนินการตามขั้นตอน ดังนี ้
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ขั้นตอนที่ 1 สร๎างและหาคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎กิจกรรมเสริมประสบการณ๑การลํานิทาน 
สําหรับเด็กช้ันอนุบาล 2 จํานวน 3 แผน ใช๎ในการสอน 3 สัปดาห๑ เสนอตํอผู๎เช่ียวชาญโดยมีเกณฑ๑ในการคัดเลือก คือเป็นผู๎ที่มี
ความเช่ียวชาญด๎านการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎ระดับปฐมวัย และผํานการทําผลงานทางวิชาการอยํางน๎อยระดับชํานาญการ
พิเศษ จํานวน 5 คน เพื่อทําการประเมินคุณภาพของแผนการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎กิจกรรมเสริมประสบการณ๑การเลํานิทาน 
วํามีความเหมาะสมในด๎านตํางๆ เพียงใด เพ่ือหาคุณภาพตามเกณฑ๑ที่มีความเหมาะสมในระดับมาก    

ขั้นตอนท่ี 2 ทดลองใช๎แผนการจัดประสบการณ๑กิจกรรมเสริมประสบการณ๑การเลํานิทาน โดยนําไปใช๎กับกลุํมตัวอยํางคือ
เด็กช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ สํานักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาศึกษาตาก เขต 2 ที่เป็นกลุํมตัวอยําง จํานวน 20 คน 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการทดลอง โดยการหาคําเฉลี่ยร๎อยละและการทดสอบคํา t-test  แบบ 
Dependent 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของเด็กช้ันอนุบาล 2 ที่มีตํอการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑การเลํานิทาน 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการทดสอบคุณภาพของชุดกิจกรรมการเลํานิทานสําหรับฝึกทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 พบวํากิจกรรมการ
เลํานิทานสําหรับฝึกทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 ที่พัฒนาขึ้น มีคําคุณภาพ เทํากับ 4.27 เป็นไปตามเกณฑ๑ ระดับมาก            
ที่กําหนดไว๎ และเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว๎ 

2.  ผลการวิเคราะห๑ เปรียบเทียบกิจกรรมการเลํานิทานสําหรับฝึกทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 พบวํา ชุดกิจกรรม
การเลํานิทานสําหรับฝึกทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 ทําให๎เด็กช้ันอนุบาล 2 มีการพัฒนาทักษะการพูดหลังจัดประสบการณ๑
สูงกวํากํอนจัดประสบการณ๑อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ผลการวิเคราะห๑แบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กช้ันอนุบาล 2 ที่มีตํอการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎โดยใช๎ชุด
กิจกรรมการเลํานิทานสําหรับฝึกทักษะการพูด พบวํา ความพึงพอใจของเด็กช้ันอนุบาล 2 ที่มีตํอการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎
โดยใช๎ชุดกิจกรรม อยูํในระดับมาก ตามที่กําหนดไว๎ และเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว๎ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2             
มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ผลการทดสอบคุณภาพของแผนจัดประสบการณ๑กิจกรรมเสริมประสบการณ๑การเลํานิทานเพื่อพัฒนาทักษะการพูด 
หลังการจัดประสบการณ๑ ทั้ง 3 แผน ตลอด 3 สัปดาห๑ มีการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของระดับเหมาะสมมาก คะแนนการพัฒนา
ทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 ในแตํละชํวงระยะเวลาที่แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะเด็กช้ันอนุบาล 
2 ที่ได๎รับการจัดประสบการณ๑อันดีจากแผนการจัดประสบการณ๑กิจกรรมเสริมประสบการณ๑การเลํานิทานที่ผู๎สอนเตรียมการมา
ลํวงหน๎าอยํางดีจากการศึกษาหลักสูตร จิตวิทยาการเรียนการสอน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง นําไปสูํการพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ และผํานการตรวจสอบแก๎ไขข๎อบกพรํองจากผู๎เช่ียวชาญด๎านแผนการจัดประสบการณ๑มีความ
สมบูรณ๑และมีความถูกต๎อง ดังที่ พลอย สุภิษะ (2553) ได๎ศึกษาการพัฒนาและ หาประสิทธิภาพแผนการจัดประสบการณ๑โดยใช๎
หนังสือภาพประกอบการเลําเรื่องในกิจกรรมเสริม ประสบการณ๑ ช้ันอนุบาลปีที่ 2 ผลการวิจัย พบวํา คะแนนการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาเพิ่มขึ้นจาก กํอนการจัดประสบการณ๑ ตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ .05   2.   คะแนน
พัฒนาการทางภาษาของเด็กอนุบาลชั้นปีท่ี 2 หลังการจัดกิจกรรมการพูดเลําเรื่อง โดย ใช๎แผนการจัดประสบการณ๑ ประกอบบัตร
ภาพและบัตรคํา  มีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทางภาษากํอนจัด กิจกรรม เทํากับ 30.06 และมีคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการทางภาษาหลัง
จัดกิจกรรมเทํากับ 62.00 คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 31.93 คิด เป็นร๎อยละ 39.91 ดังนั้น การพัฒนาทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 
เมื่อได๎รับการจัดประสบการณ๑กิจกรรมเสริมประสบการณ๑โดยการเลํานิทาน สูงขึ้นอยํางเห็นได๎ชัด 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 962 
 

2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 กํอนและหลังจัดประสบการณ๑เลํานิทานพบวํา เด็กช้ันอนุบาล 
2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ มีพัฒนาการพูดหลังจัดประสบการณ๑สูงกวํากํอนจัดประสบการณ๑อยํางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้เนื่องมาจาก กิจกรรมที่จัดให๎เด็กนั้นมาจากแผนการจัดประสบการณ๑กิจกรรมเสริม
ประสบการณ๑การเลํานิทานสร๎างขึ้นอยํางถูกต๎องตามหลักวิชาการ หลักจิตวิทยาเหมาะสมกับวัย เด็กได๎ปฎิบัติด๎วยตนเองและ
รํวมกับเพื่อนๆ รวมทั้งครู ทําให๎เป็นกิจกรรมการเรียนรู๎รํวมกับการเลํนซึ่งเป็นที่ช่ืนชอบกับเด็กวัยนี้ฯ   ผํานการประเมินคุณภาพซึ่ง
ผํานในระดับเหมาะสมมาก ซึ่งแสดงวํากิจกรรมเสริมประสบการณ๑การเลํานิทานมีความเมาะสมที่จะนําไปใช๎ในการกิจกรรมที่จะ
ชํวยพัฒนาทักษะการพูดของเด็กช้ันอนุบาล 2 ได๎  ดังที่ วีรยา ทองไทร(2556:8) ได๎ศึกษาการพัฒนาการพูดเลําเรื่องโดยใช๎แผนการ
จัดประสบการณ๑ประกอบบัตรภาพและบัตรคําสําหรับเด็กอนุบาลความสามารถทักษะทางภาษาของนักเรียนช้ันอนุบาลปีที่ 2 กํอน
และหลังการจัดกิจกรรมพูด เลําเรื่องโดยใช๎ แผนการจัดประสบการณ๑ ประกอบบัตรภาพและบัตรคํา กํอนเรียนและหลังเรียน มี
ความแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งคะแนนความสามารถทักษะทางภาษาหลังการจัดกิจกรรมมี คะแนนสูง
กวํากํอนจัดกิจกรรม นอกจากน้ีผู๎วิจัยยังได๎ใช๎เทคนิคท่ีจะชํวยให๎พัฒนาการด๎านการพูดโดยใช๎นิทานเป็นสื่อกระตุ๎นให๎เด็กพูดออกมา
เป็นคําพูด จึงทําให๎เด็กมีพัฒนาการด๎านการพูดสูงขึ้น 

3. เด็กชั้นอนุบาล 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ มีความพึงพอใจตํอการจัดประสบการณ๑การ
เรียนรู๎โดยใช๎ชุดกิจกรรมการเลํานิทานสําหรับฝึกทักษะการพูด การจัดประสบการณ๑ พบวํา เด็กช้ันอนุบาล 2 มีความพึงพอใจใน
ระดับพอใจมาก ทั้งนี้เนื่องจากเด็กได๎รับการจัดประสบการณ๑ที่ทําให๎เด็กเกิดความพึงพอใจในการเรียน แผนการจัดประสบการณ๑มี
เนื้อหาของกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก นําสนใจ เด็กสนุก เวลาเหมาะสมไมํมากหรือน๎อยเกินไป แบบสอบถามเหมาะสมกับ
เด็ก ทําให๎เด็กได๎ปฏิบัติและทําให๎ได๎รับการตอบสนองความต๎องการทางด๎านรํางกายและจิตใจ สํงผลให๎เด็กมีความพึงพอใจตํอการ
จัดประสบการณ๑กิจกรรมเสริมประสบการณ๑การเลํานิทาน เพื่อพัฒนาทักษะการพูด มาก สอดคล๎องกับแนวคิดของสก๏อต (Scott. 
1970: 124) ได๎เสนอแนวคิดในเรื่องการจูงใจให๎เกิดความพึงพอใจตํอการทํางานให๎เกิดผลเชิงปฏิบัต ิมีลักษณะดังนี้ 1.งานควรมีสํวน
สัมพันธ๑กับความปรารถนาสํวนตัว งานนั้นจะมีความหมายสําหรับผู๎ทํา 2.งานนั้นต๎องมีการวางแผนและวัดความสําเร็จได๎ โดยใช๎
ระบบการทํางาน และการควบคุมที่มี ประสิทธิภาพ และ 3.เพื่อให๎ได๎ผลในการสร๎างสิ่งจูงใจภายในเปูาหมายของงาน 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี 

The Relationship between Participation of Teachers and Characteristics of World-Class 
Standard School in Private Schools in Pathumthani Province 

 
วัสสิกา รุมาคม1 

Vassiga Rumakhom 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี  2) 
ศึกษาระดับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี 3) ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางการมีสํวน
รํวมของครูผู๎สอนกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานีผู๎ให๎ข๎อมูลคือ ครูผู๎สอนของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 168 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ 
คําความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ๑ของPearson (Pearson Correlation) 
 ผลการวิจัย พบวํา 
   1) ครูผูส๎อนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี มีสํวนรํวมในระดับมาก ( =3.41) 
   2) คุณลักษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานีอยูํในระดับมาก  ( =3.75)  
   3) ระดับการมสีํวนรํวมของครผููส๎อนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี มีความสมัพันธ๑เชิงบวกกับประสิทธิผลใน
ระดับปานกลาง (r=0.557) อยํางมีนัยสําคญัทางสถิติทีร่ะดับ0.01 
 
ค าส าคัญ: การมีสํวนรํวม ครูผู๎สอน โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
Abstract 

The purposes of this study were 1) to study levels of participation in management of teachers in 
Private Schools in Pathumthani Province 2) to study levels of Characteristics of World-Class Standard School 
of Private Schools in Pathumthani Province 3) to study the relationship between levels of participation in 
management of teachers in Private Schools in Pathumthani Province and Characteristics of World-Class 
Standard School of Private Schools in Pathumthani Province. The data were collected from 168 teachers in 
Private Schools in Pathumthani Province. The tool used in this research was the questionnaire. Statistical 
analysis used to analyze the data were frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson 
Correlation 
 The results have shown that 
 1) Levels of participation in management of these teachers was at a high level. ( =3.41) 
 2) Levels of Characteristics of World-Class Standard School of Private Schools in Pathumthani 
Province was at a high level. ( =3.75) 

                                                           
1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑, อาจารย๑ประจําคณะศิลปศาสตร๑และศึกษาศาสตร๑ มหาวทิยาลัยปทุมธานี 
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 3) Levels of participation in management had positive relationship with Levels of Characteristics of 
World-Class Standard School of Private Schools in Pathumthani Province at a moderate level (r=0.557) with 
statistically significant at the 0.01 level 
 
Keywords: participation, teacher, world-class standard school 
 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 45 ได๎เปิด
โอกาสให๎สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได๎ทุกระดับและทุกประเภท การศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด โดยรัฐต๎องกําหนดนโยบาย
และมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีสํวนรํวมของเอกชนในด๎านการศึกษา 
 โรงเรียนเอกชน หมายถึง โรงเรียนที่เอกชนหรือคณะบุคคลเป็นผู๎จัดการศึกษา ซึ่งในป๓จจุบัน โรงเรียนเอกชนประสบ
ป๓ญหารอบด๎าน ไมํวําจะเป็นจํานวนนักเรียนลดลงอยํางตํอเนื่อง สํงผลให๎การบริหารจัดการมีป๓ญหา หลายๆ แหํงถึงขั้นปิดกิจการลง 
(สารพัดป๓ญหา ―ร.ร.เอกชน‖ พิสูจน๑ฝีมือ ―ณัฏฐพล-กนกวรรณ‖, 2562)  
 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School: W-CSS) เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐานนํามาใช๎เป็นมาตรการเรํงดํวนในการยกระดับการจัดการศึกษาของไทยให๎มีคุณภาพเทียบเทําสากล 
เพื่อให๎ผู๎เรียนมีคุณลักษณะเป็นพลโลก มีศักยภาพทัดเทียมกับนานาประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) 
โดยการอิงแนวทางการดําเนินงานตามเกณฑ๑รางวัลคุณภาพแหํงชาติ (Thailand Quality Award: TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการโรงเรียน ซึ่งถือวําเป็นการบริหารอีกรูปแบบหนึ่งที่ชํวยให๎โรงเรียนมีผลการดําเนินงานท่ีเป็นเลิศ เป็นกลไกสําคัญใน
การผลักดันการจัดการเรียนการสอน อันจะสํงผลตํอผู๎เรียนซึ่งเป็นเปูาหมายของการจัดการศึกษา (ปาณิสรา สิงหพงษ๑, 2555) 
 จากหลักการของการมีสํวนรํวมในการบริหาร เหตุผลและสภาพป๓ญหาของโรงเรียนเอกชนตามที่กลําวมาข๎างต๎น 
จําเป็นต๎องได๎รับการแก๎ไขอยํางเรํงดํวน ประกอบกับจังหวัดปทุมธานี  มีโรงเรียนเอกชนเป็นจํานวนมากซึ่งกระจายอยูํทุกอําเภอทั่ว
จังหวัดปทุมธานี  ทําให๎ผู๎วิจัยเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางการมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนกับคุณลักษณะ
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นคุณลักษณะที่พึ ง
ประสงค๑ในการยกระดับการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพเทียบเทําสากล ซึ่งผลการวิจัยจะชํวยให๎ผู๎บริหารโรงเรียนเอกชนได๎ทราบวํา
การมีสํวนรํวมในการบริหารของครูผู๎สอนมีความสัมพันธ๑กับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลมากน๎อยเพียงใดอันจะเป็นแนวทาง
ในการบริหารเพื่อเพ่ิมความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนให๎ได๎ผลลัพธ๑คือผู๎เรียนท่ีมีคุณภาพตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาระดับการมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี  
  2. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี   
  3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางการมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดปทุมธานี 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
  ในการวิจัยครั้งนี้ มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข๎อง ได๎แก ํ
  1. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  รูปแบบของการบริหารแบบมีสํวนรํวมจะเป็นในลักษณะของการรํวมทํางานเป็นกลุํมทั้งในลักษณะที่ไมํเป็นทางการ เชํน  
การรํวมเสนอแนะ การทํางานเป็นกลุํมเป็นทีมจนถึงในลักษณะที่เป็นทางการ เชํน  การตั้งคณะกรรมการ การมีสํวนรํวมเป็น
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เจ๎าของ สํวนข้ันตอนของการบริหารแบบมีสํวนรํวมนั้นเป็นไปตามกระบวนการบริหารคือเริ่มจากการตัดสินใจ วางแผน การปฏิบัติ 
การมีรับผลประโยชน๑รวมถึงผลในทางลบท่ีเกิดขึ้น และการประเมินผล ซึ่ง Cohen&Uphoff (1977) ได๎แบํงขั้นตอนของการมีสํวน
รํวมเป็น 4 ขั้นตอน ได๎แกํ 
  การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ (decision making) ประกอบด๎วย 3 ขั้นตอนคือ ริเริ่มตัดสินใจ ดําเนินการตัดสินใจ และ
ตัดสินใจปฏิบัติการ 
  การมีสํวนรํวมในการปฏิบัติตาม (implementation) ประกอบด๎วยการสนับสนุนทรัพยากรการบริหารและการประสาน
ขอความรํวมมือ 
  การมีสํวนรํวมในผลประโยชน๑ (benefits) ไมํวําจะเป็นผลประโยชน๑ทางวัตถุ ผลประโยชน๑ทางสังคม ผลประโยชน๑สํวน
บุคคล รวมถึงผลในทางลบท่ีเกิดขึ้น 
  การมีสํวนรํวมในการประเมินผล (evaluation) โดยสิ่งที่ต๎องสังเกตคือความเห็น (views) ความชอบ (preferences) 
และความคาดหวัง (expectations) (Cohen&Uphoff, 1977; ทินกร ประเสริฐหล๎า, 2553; เพ็ญนิภา สํารองพันธ๑, 2556) 
  2. คุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนที่มีการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนอยํางมีคุณภาพเทียบเคียง
มาตรฐานสากล มีการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ เพื่อให๎ได๎ผู๎เรียนที่มีคุณภาพ เป็นผู๎ที่มีความรู๎  ความสามารถ และ
คุณลักษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล และมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) (ปาณิสรา สิงหพงษ๑, 
2555) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2561) ได๎กําหนดคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้  
  1. ผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 
             2. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard) 
             3. บริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1. ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี            
   2. กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษาครั้งน้ี ได๎แกํ โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานีอําเภอละ  1 แหํง โดยใช๎วิธีการสุํมตัวอยําง
แบบงําย ได๎แกํ 1) โรงเรียนบ๎านใหมํวัฒนา อําเภอเมือง  2) โรงเรียนประชุมวิทยา อําเภอลาดหลุมแก๎ว 3) โรงเรียนสีวลี อําเภอลําลูกกา 4) 
โรงเรียนวิภารัตน๑ อําเภอสามโคก  5) โรงเรียนรังสฤษฏิ์สองภาษา  อําเภอธัญบุรี 6) โรงเรียนจุฑารัตน๑วิทยา อําเภอหนองเสือ 7) โรงเรียน
นภสรณัฐนนท๑ อําเภอคลองหลวง โดยผู๎ให๎ข๎อมูลคือครูผู๎สอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานีจากโรงเรียนทั้ง 7 แหํงดังกลําว 
จํานวน 168 คน 
   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี ้ใช๎แบบสอบถามจํานวน 1 ชุด โดยโครงสร๎างของแบบสอบถามแบํง ข๎อมูลเป็น 4 สํวนคือ 
 สํวนท่ี 1 ข๎อมูลป๓จจัยสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
 สํวนที่ 2 ข๎อมูลการมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ (rating scale)  
 สํวนที่ 3 ข๎อมูลคุณลักษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา  5 
ระดับ (rating scale)  
 สํวนท่ี 4 ข๎อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิด  
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการสร๎างและทดสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย โดยมีลําดับขั้นตอน  ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารงานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการสร๎างและพัฒนาแบบสอบถาม 
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 2. ศึกษาวิธีการสร๎างแบบสอบถามแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scales)  มี  5 ระดับตามแบบของลิเคิร๑ท 
(Likert) 
 3. สร๎างแบบสอบถามโดยกําหนดประเดน็ของคําถามให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และนิยามปฏิบัติการของตัวแปรในการ
วิจัย  
 4. นําแบบสอบถามเสนอตํอผู๎เช่ียวชาญ จํานวน  3 ทําน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
โดยหาคําดัชนีความสอดคล๎อง (Index  of  Item – Objective Congruence : IOC) โดยข๎อคําถามที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้มีคํา IOC 
อยูํระหวําง 0.67-1.00 หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถาม 30  ชุดไปทดสอบความนําเชื่อถือ 
 5. นําแบบสอบถามที่ไปทดลองใช๎ (Try – Out) กับครูผู๎สอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ท่ีไมํใชํผู๎ให๎ข๎อมูลจาก
โรงเรียนกลุํมตัวอยําง จํานวน 30 คน แล๎วนําไปหาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาคําสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(Alpha Coefficient) ของคอนบาค (Cronbach)  ซึ่งแบบสอบถามท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้มีคําสัมประสิทธ์ิ alpha 0.93 
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยมีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเอง โดยการนําแบบสอบถามให๎แกํครูผู๎สอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี โดยเก็บ
ข๎อมูลระหวํางเดือนมกราคม 2562 – มีนาคม 2562 
 2. ผู๎วิจัยนําแบบสอบถามมาพิจารณาตรวจสอบจํานวนและความถูกต๎องสมบูรณ๑ จนได๎จํานวนแบบสอบถามที่ผู๎ตอบ
แบบสอบถามตอบครบถ๎วนสมบูรณ๑เพื่อนํามาวิเคราะห๑ข๎อมูล  
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ผู๎วิจัยใช๎วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลเชิงสํารวจ (survey research) โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ คือ เมื่อเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามกลับมา นําแบบสอบถามดังกลําวมาประมวลผล และวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมสําเร็จรูป โดยผู๎วิจัยแบํง
ระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับโดยใช๎สูตรคํานวณหาความกว๎างของช้ัน  ดังนี ้(กัลยา วานิชย๑บัญชา, 2540) 
   คะแนนสูงสดุ-คะแนนต่ําสุด = 5-1 = 0.80 
                       จํานวนช้ัน                      5 
 

คําเฉลี่ย 4.21 -  5.00   หมายถึง  มีสํวนรํวม/ มีคุณลักษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากลในระดบัมากที่สดุ 
 คําเฉลี่ย 3.41 - 4.20    หมายถึง  มีสํวนรํวม/ มีคุณลักษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากลในระดบัมาก 
 คําเฉลี่ย 2.61 - 3.40    หมายถึง  มีสํวนรํวม/ มีคุณลักษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากลในระดบัปานกลาง 
 คําเฉลี่ย 1.81 - 2.60    หมายถึง  มีสํวนรํวม/ มีคุณลักษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากลในระดบัน๎อย 
 คําเฉลี่ย 1.00 - 1.80    หมายถึง  มีสํวนรํวม/ มีคุณลักษณะโรงเรยีนมาตรฐานสากลในระดบัน๎อยที่สดุ  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล    
          ผู๎ศึกษาใช๎สถิติในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  ดังนี้ 
      1. ความถี่ (Frequency) ใช๎สําหรับอธิบายป๓จจัยสํวนบุคคลของครูผู๎สอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี 
      2. คําสถิติร๎อยละ (Percentage) ใช๎สําหรับอธิบายป๓จจัยสํวนบุคคลของครูผู๎สอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปทุมธาน ี
         3. คําเฉลี่ย (Mean) ใช๎สําหรับอธิบายระดับการมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล  
      4. คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช๎สําหรับอธิบายระดับการมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนกับ
คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล  
  5. คําสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ๑ของPearson (Pearson Correlation) ใช๎สําหรับอธิบายความสัมพันธ๑ระหวํางการมี
สํวนรํวมของครูผู๎สอนกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยใช๎เกณฑ๑การแปลความหมายคําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ๑ดังนี้  
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   0.90-1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ๑ในระดับสูงมาก 
   0.70-0.89 หมายถึง มีความสัมพันธ๑ระดับสูง 
   0.50-0.69 หมายถึง มีความสัมพันธ๑ระดับปานกลาง 
    0.26-0.49 หมายถึง มีความสัมพันธ๑ระดับต่ํา 
   0.00-0.25 หมายถึง มีความสัมพันธ๑ระดับต่ํามาก 
 
ผลการวิจัย 
 1. ระดับการมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีคําเฉลี่ย ( = 3.41) อยูํในระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา การมีสํวนรํวมด๎านการประเมินผลมีคําเฉลี่ยสูงสุด ( = 3.45) อยูํในระดับมาก รองลงมา
ได๎แกํการมีสํวนรํวมด๎านการรับผลประโยชน๑ (  = 3.41) อยูํในระดับมาก การมีสํวนรํวมด๎านการตดัสนิใจ (  = 3.40) อยูํในระดับ
ปานกลาง และการมีสํวนรํวมด๎านการดําเนินการ  ( = 3.37) อยูํในระดับปานกลาง ดังตารางที่ 1 
ตารางที ่ 1  คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมสีํวนรํวมของครูผูส๎อนของ 
      โรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม (n=168) 

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอน  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ด๎านการมสีํวนรํวมในการตัดสินใจ 3.40 0.89 ปานกลาง 3 
2. ด๎านการมีสํวนรํวมในการดําเนินการ 3.37 0.88 ปานกลาง 4 
3. ด๎านการมีสํวนรํวมในการรับผลประโยชน๑ 3.41 0.88 มาก 2 
4. ด๎านการมีสํวนรํวมในการประเมินผล 3.45 0.87 มาก 1 
ค่าเฉลี่ยรวมของการมีส่วนร่วมของครูผู้สอน 3.41 0.88 มาก  
 
 และเมื่อพิจารณารายด๎าน เรียงลําดับจากด๎านท่ีมคีําเฉลี่ยสูงสุดจนถงึต่ําสุด มรีายละเอียดดังนี้ 
  1.1 การมีสํวนรํวมด๎านการประเมินผลมีคําเฉลี่ยสูงสุด (  = 3.45) อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ 
โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได๎แกํ การมีสํวนรํวมในการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงานตํางๆ ของโรงเรียน (  
= 3.56) การมีสํวนรํวมในการให๎ข๎อเสนอแนะและเสนอแนวคิดใหมํๆ เพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานตํางๆ ของโรงเรียน  (  = 3.51) 
การมีสํวนรํวมในการประเมินความคุ๎มคําของการใช๎จํายงบประมาณของโรงเรียน ( = 3.30)           
  1.2 การมีสํวนรํวมด๎านการรับผลประโยชน๑ (  = 3.41) อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ โดย
เรียงลําดับคําเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได๎แกํ การมีสํวนรํวมรับผิดชอบและแก๎ป๓ญหาในการดําเนินงานตํางๆ ของโรงเรียน (  = 
3.53) อยูํในระดับมาก การมีสํวนรํวมในการได๎รับผลตอบแทน เมื่อการดําเนินงานตํางๆ ของโรงเรียนประสบความสําเร็จ  (  = 
3.29) อยูํในระดับปานกลาง 
  1.3 การมีสํวนรํวมด๎านการตัดสินใจ (  = 3.40) อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ โดย
เรียงลําดับคําเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได๎แกํ การมีสํวนรํวมในการศึกษาสภาพและป๓ญหาของโรงเรียนเพื่อกําหนดงานที่โรงเรียนต๎อง
ดําเนินการ (  = 3.72) อยูํในระดับมาก การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจวางแผนการดําเนินงานตํางๆ ของโรงเรียน (  = 3.59) อยูํ
ในระดับมาก การมีสํวนรํวมในการตัดสินใจกําหนดแนวทางการดําเนินงาน (  = 3.30) อยูํในระดับปานกลาง และการมีสํวนรํวม
ในการตัดสินใจวางแผนการใช๎จํายงบประมาณของโรงเรียน (  = 2.99) อยูํในระดับปานกลาง 
  1.4 การมีสํวนรํวมด๎านการดําเนินการ  (  = 3.37) อยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ โดย
เรียงลําดับคําเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได๎แกํ มีสํวนรํวมในการประสานงานในการดําเนินงานตํางๆ ของโรงเรียน (  = 3.55) การมี
สํวนรํวมในการส นับสนุนหรือระดมทรัพยากรตํางๆ เพื่อใช๎ในการดําเนินงานตํางๆ ของโรงเรียน (  = 3.41) การมีสํวนรํวมในการ
ควบคุมการใช๎จํายงบประมาณในการดําเนินงานตํางๆ ของโรงเรียน (  = 3.17)                  
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       2. ระดับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีคําเฉลี่ย ( = 3.75) อยูํใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคําเฉลี่ยสูงสุด  ( = 3.76) 
อยูํในระดับมาก รองลงมาได๎แกํ การบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ  ( = 3.75) อยูํในระดับมาก ด๎านผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพล
โลก ( = 3.73) อยูํในระดับมาก ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่ 2  คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับคณุลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปทุมธานี ในภาพรวม (n=168) 

คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ด๎านผู๎เรยีนมีศักยภาพเป็นพลโลก 3.73 0.70 มาก 3 
2. ด๎านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 3.76 0.74 มาก 1 
3. ด๎านการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ 3.75 0.73 มาก 2 
ค่าเฉลี่ยรวมของคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล 3.75 0.73 มาก  
 
  2.1 ด๎านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคําเฉลี่ยสูงสุด (  = 3.76)  อยูํในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านโดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได๎แกํ ด๎านการวิจัยและพัฒนา ( = 3.87) อยูํในระดับมาก ด๎าน
คุณภาพวิชาการ ( = 3.79) อยูํในระดับมาก ด๎านคุณภาพของครู (  = 3.70) อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน โดย
เรียงลําดับคําเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได๎แกํ 
   2.1.1 ด๎านการวิจัยและพัฒนา (  = 3.87) อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อโดยเรียงลําดับ
คําเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได๎แกํ โรงเรียนมีการจัดทําวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษา  (  = 3.91) โรงเรียนใช๎ผลการวิจัยเพื่อ
ยกระดับคุณภาพด๎านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน (  = 3.83) 
    2.1.2 ด๎านคุณภาพวิชาการ  (  = 3.79) อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อโดยเรียงลําดับ
คําเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได๎แกํ โรงเรียนใช๎สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการจัดกระบวนการเรียนรู๎และการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง
ของนักเรียน  ( = 3.91)  โรงเรียนจัดหลักสูตรที่สํงเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองความถนัดและความต๎องการของผู๎เรียน   (  = 
3.88) โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่สํงเสริมให๎นักเรียนศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง (  = 3.84)  โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระ
การเรียนรู๎คณิตศาสตร๑และวิทยาศาสตร๑ด๎วยภาษาอังกฤษ (  = 3.70)  โรงเรียนสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับสถานศึกษา
ระดับตํางๆ ทั้งในและตํางประเทศ  ( = 3.63)           
    2.1.3 ด๎านคุณภาพของครู  (  = 3.70) อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อโดยเรียงลําดับ
คําเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได๎แกํ ครูมีความรู๎ความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะทางด๎านวิชาการ/ อาชีพ  ( = 3.91)  ครูใช๎
สื่ออิเล็กทรอนิกส๑ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเผยแพรํผลงาน (  = 3.88) ครูใช๎การวิจัย สื่อ นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาผู๎เรียน (  = 3.82)  ครูสามารถใช๎ภาษาตํางประเทศในการสื่อสาร (  = 3.55) ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู๎
ประสบการณ๑ในการจัดการเรียนการสอนในระดับภาค/ ชาติ/ นานาชาติ ( = 3.54) ครูใช๎หนังสือ ตําราเรียนและสื่อ
ภาษาตํางประเทศในการจัดการเรียนการสอน  ( = 3.51)        
  2.2 ด๎านการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ (  = 3.75) อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านโดย
เรียงลําดับคําเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได๎แกํ ด๎านคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน (  = 3.87) ด๎านป๓จจัยพื้นฐาน (  = 3.79) ด๎าน
ระบบการบริหารจัดการ ( = 3.63) ด๎านเครือขํายรํวมพัฒนา (  = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน โดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยสูงสุด
ไปหาต่ําสุด ได๎แกํ        
    2.2.1 ด๎านคุณภาพของผู๎บริหารโรงเรียน (  = 3.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อโดยเรียงลําดับ
คําเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได๎แกํ ผู๎บริหารสามารถใช๎ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  (  = 3.94) ผู๎บริหารมีวิสัยทัศน๑และสามารถ
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บริหารจัดการโรงเรยีนบรรลุตามวิสยัทัศน๑ของโรงเรยีน  (  = 3.92) ผู๎บริหารมีความสามารถในการใช๎เทคโนโลยใีนการสื่อสารและ
การบริหารจัดการ (  = 3.88) ผู๎บริหารมีประสบการณ๑การอบรม ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ในระดับชาติ/ นานาชาติ (  = 
3.86) ผู๎บริหารมีความเป็นผู๎นําทางวิชาการที่มีผลงานปรากฏเป็นท่ียอมรับ  ( = 3.76) 
      2.2.2 ด๎านป๓จจัยพื้นฐาน (  = 3.79) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อโดยเรียงลําดับคําเฉลี่ยสูงสุดไปหา
ต่ําสุด ได๎แกํ โรงเรียนมีขนาดช้ันเรียนเหมาะสมตามมาตรฐานที่กําหนดทุกระดับ (  = 3.88)  โรงเรียนจัดให๎มีหนังสือ ตําราเรียน 
สื่อเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพอยํางเพียงพอ (  = 3.88) ภาระงานสอนของครูมีความเหมาะสม (  = 3.82) โรงเรียนมีห๎องสมุด  
แหลํงเรียนรู๎  กิจกรรมที่สํงเสริมการอําน การเรียนรู๎และการค๎นคว๎าอยํางหลากหลาย ( = 3.82) โรงเรียนมีห๎องอิเล็กทรอนิกส๑ 
ห๎องทดลอง ห๎องปฏิบัติการและอุปกรณ๑เทคโนโลยีที่เพียงพอ ทันสมัย ( = 3.77)โรงเรียนมีเครือขํายอินเทอร๑เน็ตแบบความเร็วสูง 
เชื่อมโยงครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียน  ( = 3.58) 
    2.2.3 ด๎านระบบการบริหารจัดการ (  = 3.63) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อโดยเรียงลําดับคําเฉลี่ย
สูงสุดไปหาต่ําสุด ได๎แกํ โรงเรียนมีการบริหารด๎านบุคลากรอยํางอิสระและคลํองตัว (  = 3.73)  โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดม
ทรัพยากรด๎านตํางๆ และสามารถบริหารจัดการได๎อยํางคลํองตัว (  = 3.71) โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการบริหาร
จัดการทั้งในประเทศและตํางประเทศ (  = 3.58) โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู๎ (KM) และการสร๎างนวัตกรรมเผยแพรํทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ ( = 3.51) 
    2.2.4  ด๎านเครือขํายรํวมพัฒนา (  = 3.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อโดยเรียงลาํดับคําเฉลี่ยสูงสุดไป
หาต่ําสุด ได๎แกํ โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็นเครือขํายรํวมพัฒนา (  = 3.71)  นักเรียนและครูมี
เครือขํายแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กับบุคคลอื่นทั้งในประเทศและตํางประเทศ  (  = 3.60) โรงเรียนมีเครือขํายสนับสนุนจาก
สถาบันอุดมศึกษาและองค๑กรอื่นๆทั้งในประเทศและตํางประเทศ ( = 3.56)  
  2.3 ด๎านผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (  = 3.73) อยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านโดยเรียงลําดับ
คําเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ําสุด ได๎แกํ นักเรียนมีผลงานจากการศึกษาค๎นคว๎าด๎วยตนเอง ( = 3.80) นักเรียนมีผลงานที่เกี่ยวกับกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน๑ หรือเกี่ยวกับกลุํมประเทศอาเซียน (  = 3.73) นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารได๎อยํางน๎อย 2 ภาษา ( = 
3.72) นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สูงกวําคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ (  = 
3.70) นักเรียนสามารถสร๎างสรรค๑นวัตกรรมได๎ ( = 3.68)   
 3. ความสัมพันธ๑ระหวํางการมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปทุมธาน ี
 การมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปทุมธานีในระดับปานกลาง  (r = 0.557) โดยมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานีด๎านผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ในระดับปานกลาง  (r = 0.520) มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับคุณลักษณะโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานีด๎านจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลในระดับปานกลาง (r = 
0.524)   มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานีด๎านบริหารจัดการ
ด๎วยระบบคุณภาพ  ในระดับต่ํา (r = 0.461) ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3   ความสัมพันธ๑ระหวํางการมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ปทุมธาน ี(n=168) 
     การมี 

สํวนรํวมของ
ครูผูส๎อน 

 
 
คุณลักษณะ
โรงเรียน 
มาตรฐาน 
สากล 

ด๎าน 
การ

ตัดสิน 
ใจ 
 

ระดับ 
ความ 

สัมพันธ๑ 
 

ด๎านการ
ดําเนินการ 

 

ระดับ 
ความ 

สัมพันธ๑ 

ด๎านการรบั
ผลประโยชน๑ 

 

ระดับ 
ความ 

สัมพันธ๑ 

ด๎านการ
ประเมินผล 

 

ระดับ 
ความ 

สัมพันธ๑ 

รวม 
ma 

ระดับ 
ความ 

สัมพันธ๑ 

ผู๎เรยีนมี
ศักยภาพเป็น
พลโลก  

r=0.450 ต่ํา r=0.505 
ปาน
กลาง 

r=0.445 ต่ํา r=0.452 ต่ํา r=0.520 
ปาน
กลาง 

จัดการเรียน
การสอน
เทียบเคียง
มาตรฐานสากล 

r=0.392 ต่ํา r=0.495 ต่ํา r=0.533 
ปาน
กลาง 

r=0.487 ต่ํา r=0.524 
ปาน
กลาง 

บริหารจดัการ
ด๎วยระบบ
คุณภาพ   

r=0.384 ต่ํา r=0.421 ต่ํา r=0.440 ต่ํา r=0.414 ต่ํา r=0.461 ต่ํา 

รวม  r=0.448 ต่ า r=0.521 
ปาน
กลาง 

r=0.537 
ปาน
กลาง 

r=0.504 
ปาน
กลาง 

r=0.557 
ปาน
กลาง 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 
 1. ระดับการมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี โดยรวม อยูํในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
รายด๎านพบวํา การมีสํวนรํวมด๎านการประเมินผลมีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได๎แกํการมีสํวนรํวมด๎านการรับผลประโยชน๑ การมีสํวน
รํวมด๎านการตัดสินใจ และการมีสํวนรํวมด๎านการดําเนินการ ตามลําดับ 
 2. ระดับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี โดยรวม อยูํในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได๎แกํ การบริหารจัดการ
ด๎วยระบบคุณภาพ และด๎านผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ตามลําดับ 
3. ความสัมพันธ๑ระหวํางการมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี 
 3. การมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานีในระดับปานกลาง  โดยมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานีด๎านผู๎เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ในระดับปานกลาง  มีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับคุณลักษณะโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานีด๎านจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลในระดับปานกลาง  มี
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ความสัมพันธ๑เชิงบวกกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานีด๎านบริหารจัดการด๎วยระบบ
คุณภาพในระดับต่ํา   
 อภิปรายผล 
          1. ระดับการมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี โดยรวม อยูํในระดับมาก ซึ่งผู๎วิจัยวิเคราะห๑วํา 
เนื่องจาก ในป๓จจุบัน โรงเรียนจะยึดแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ .ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ยึดหลักการมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษา ในมาตรา 8 ข๎อ (2) “ให๎สังคมมี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษา” และมาตรา 9 ข๎อ (6) ที่ให๎ยึดหลัก “การมีสํวนรํวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค๑กรชุมชน 
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน องค๑กรเอกชน องค๑กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น”  ทําให๎
ผู๎บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให๎ครูผู๎สอนมีสํวนรํวมในการบริหารในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา การมีสํวนรํวมด๎าน
การประเมินผลมีคาํเฉลีย่สูงสดุ อาจเป็นเพราะวํา งานด๎านการประเมินผลเป็นงานประจําของครูผู๎สอน จึงเป็นการงํายที่ครูผู๎สอนจะ
มีสํวนรํวมในการประเมินผลในสํวนของการบริหารนอกเหนือจากการประเมินผลในการสอนด๎วย 
 2. ระดับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี โดยรวม อยูํในระดับมาก ซึ่งผู๎วิจัย
วิเคราะห๑วํา เนื่องจาก ในป๓จจุบัน โรงเรียนเอกชนประสบป๓ญหาหลายด๎านท่ีกํอให๎เกิดความเสี่ยงตํอการปิดกิจการ สํงผลให๎โรงเรียน
ต๎องให๎ความสําคัญกับคุณภาพของกระบวนการบริหารและผลิตทางการศึกษา และเมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา ด๎านการจัดการ
เรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคําเฉลี่ยสูงสุด อาจเป็นเพราะเป็นคุณลักษณะที่มุํงเน๎นด๎านคุณภาพวิชาการ คุณภาพของ
ครูและการจัดทําวิจัยเพื่อพัฒนา ซึ่งงานดังกลําวเป็นงานในสํวนของครูผู๎สอนซึ่งเป็นป๓จจัยหลักในการพัฒนาผู๎เรียน สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ วีรวรรณ มีมั่น (2557) ศึกษาความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8,9 และ 10 ในจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ๑ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร รวม 34 
โรงเรียน พบวําความสําเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยเรียงคําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ได๎แกํ ด๎านหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ด๎านการบริหารจัดการด๎วยระบบคุณภาพ และด๎านผู๎เรียนตามลําดับ 
 3. การมีสํวนรํวมของครูผู๎สอนมีความสัมพันธ๑เชิงบวกกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานีในระดับปานกลาง ซึ่งผู๎วิจัยวิเคราะห๑วํา เนื่องจาก การมีสํวนรํวมเป็นการเปิดโอกาสให๎ครูผู๎สอนมีสํวนรํวมในการ
บริหารอันเป็นป๓จจัยสําคัญที่กํอให๎เกิดการพัฒนาคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี   
สอดคล๎องกับแนวคิดของทินกร ประเสริฐหล๎า (2553) กลําววําการบริหารแบบมีสํวนรํวมจะชํวยให๎สมาชิกได๎มีสํวนแสดงความคิด 
รํวมตัดสินใจในงาน ทําให๎บุคลากรเกิดการเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ ในการทํางานและนําไปสูํการปรับปรุงทักษะในการทํางาน  ซึ่งกํอให๎เกิด
ผลดีตํอองค๑กรโดยรวม 
 
กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงได๎ด๎วยการสนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยปทุมธานี และการให๎คําแนะนําที่เป็นประโยชน๑จาก
ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.อธิพงษ๑ เพชรสุทธิ์  ผู๎ทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาพิจารณาเค๎าโครงงานวิจัย กรอบแนวคิด แบบสอบถามและ
ตรวจทานความถูกต๎อง ขอขอบพระคุณผู๎ทรงคุณวุฒิที่ได๎สละเวลาพิจารณาเครื่องมือวิจัย ขอขอบพระคุณผู๎บริหารของโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดปทุมธานีที่ให๎ความอนุเคราะห๑ในการเก็บข๎อมูล และขอขอบพระคุณครูผู๎สอนผู๎ตอบแบบสอบถามทุกทํานเป็นอยําง
ยิ่งกรุณาอนุเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อนํามาใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ 
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ศึกษาเจตคติต่อวิชาชีพครูและการเลือกศึกษาต่อวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษา 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

STUDY THE ATTITUDES TOWARDS THE TEACING PROFESSION AND THE SELECTION OF 
FURTER EDUCATION IN THE TEACHING PROFESSION OF THE UPPER SECONDARY SCHOOL 

STUDENTS IN PATHUMTHANI PROVINCE 
 

กัลยารัตน์ นิยมสินธุ์1, นีรนาท  จุลเนียม2, สุมาล ี หมวดไธสง3 

Kanlayarat Niyomsin, Neranart Chulniam, Sumalee Taisongcategory 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ (1) ศึกษาระดับเจตคติที่มีตํอวิชาชีพครูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่

จังหวัดปทุมธานี (2) เปรียบเทียบระดับเจตคติที่มีตํอวิชาชีพครูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  
จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และการเลือกศึกษาตํอวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษากับกลุํมตัวอยําง นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จํานวน 74 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ แบบ
วัดเจตคติตํอวิชาชีพครู (1) สอบถามข๎อมูลสํวนตัวของผู๎ตอบแบบสอบถาม (2) แบบวัดเจตคติวิชาชีพครูวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎ร๎อยละ 
(Percentage) คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คําสัมประสิทธิ์ของความแปรผัน (C.V.) และ t-test แบบ Independent 

ผลการวิจัยพบวํา 
1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพครู ( = 4.11, S.D. = 0.64, C.V. = 

15.57) 
2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีเพศ และระดับการศึกษา และ การเลือกศึกษาตํอ

วิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษาตํางกัน มีเจตคติตํอวิชาชีพครูไมํตํางกัน 
 

ค าส าคัญ : เจตคติตํอวิชาชีพครู นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานี 
 
Abstract 

The purpose of this research was to (1) study the level of attitude towards teacher profession of 
upper secondary school students in Pathum Thani Province area (2) compare the level of attitude towards 
teacher profession of upper secondary school students in the area of Pathum Thani classified by gender, 
education level And choosing to study in the teaching profession at tertiary level with sample groups 74 high 
school students in PathumThani province, 1st semester, academic year 2018, the instrument used to collect 
data was the attitude toward teacher profession (1) Questionnaire personal information (2) Questionnaire 
Teachers' professional attitudes were analyzed using Percentage, Mean, Standard Deviation (SD), Variance 
Coefficient (CV) and Independent T-Test. 

The results of the research revealed that 1. High school students in Pathum Thani Have a good 
attitude towards the teaching profession ( = 4.10, SD = 0.62, CV = 15.55) 2. The upper secondary school 
                                                           
1 ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑, อาจารย๑ประจําคณะศิลปศาสตร๑และศึกษาศาสตร๑ มหาวทิยาลัยปทุมธานี 
2 ดร.อาจารย๑ประจาํคณะศิลปศาสตร๑และศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
3 อาจารย๑ประจําคณะศิลปศาสตร๑และศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
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students in Pathum Thani province that have gender and educational level and choose to study in the teaching 
profession in different higher education together There is no difference in attitude towards the teaching profession. 
 
Keywords: Professional experience training Students in early childhood education 
 
บทน า 

ในศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีมีอิทธิพลอยํางมากตํอการเปลี่ยนแปลงอยํางรวดเร็วทั่วโลกเรียกได๎วําเป็นกระแสแหํงยุค
โลกาภิวัฒน๑หรือกระแสแหํงยุคโลกไร๎พรมแดน ทําให๎เกิดการแขํงขันในระดับนานาชาติมากข้ึน สํงผลกระทบตํอสถานศึกษาท่ีเป็น
องค๑การทางการศึกษาอยํางมาก จําเป็นอยํางยิ่งที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่ต๎องมีเจตคติตํอ
วิชาชีพครูในทางบวกซึ่งต๎องใช๎แนวคิดในการบริหารงานในรูปแบบใหมํเพื่อให๎สถานศึกษามีศักยภาพในการแขํงขัน สามารถปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให๎มีประสิทธิภาพได๎อยํางเหมาะสมและรวดเร็ว (ธมลวรรณ มีเหมย, 2553)  

 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 21 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให๎ทัดเทียมกับนานาชาติขึ้นในระหวําง พ.ศ. 2552 - 
2561 โดยมีเปูาหมายเพือ่ให๎คนไทยทุกคนเรียนรู๎ได๎ด๎วยตนเอง รักการอําน มีนิสัยใฝุเรียนรู๎อยูํตลอดชีวิต มีความสามารถในการสื่อสาร 
คิดวิเคราะห๑คิดสร๎างสรรค๑แก๎ไขป๓ญหาได๎อยํางเหมาะสม เป็นแบบอยํางที่ดีให๎ผู๎อื่น มีจิตสาธารณะเห็นประโยชน๑สํวนรวม ทํางานเป็นทีม 
มีจิตสํานึกและมีความภูมิใจในความเป็นคนไทย (ธีระ รุญเจริญ, 2553) ดังนั้น การจัดการศึกษาไทยให๎ประสบผลสําเร็จตามแนวทางการ
ปฏิรูปนั้นบุคลากรสําคัญที่ต๎องมีสมรรถนะ ความรู๎ความสามารถในการปฏิบัติงานทางการศึกษาคือ ผู๎สอนรู๎จักการวางแผนการสอน 
รู๎จักการดําเนินการสอน และรู๎จักการวัดและการประเมินผลการสอนเป็นอยํางดี (สําเริง บุญเรืองรัตน๑, 2556) เจตคติที่ดีตํอวิชาชีพครูมี
ความสําคัญสําหรับบุคคลที่เป็นครูและผู๎ศึกษาวิชาชีพครูเพื่อจะเป็นครูเมื่อบุคคลเกิดเจตคติที่ดีตํองานของตนหรือพอใจในงานที่ตนทํา
อยูํ ยํอมทําให๎ทํางานอยํางมีความสุข และมีความตั้งใจในการทํางานอยํางดีที่สุด 

จากข๎อความดังกลําวสรุปได๎วํา เจตคติที่ดีตํอวิชาชีพครูมีความสําคัญมากให๎มั่นคงแข็งแรง (Orathai Education, 2560) เจต
คติเป็น ความรู๎สึกของบุคคลที่มีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทางที่เห็นชอบ เห็นดีหรือไมํเห็นชอบหรือเฉยๆ เป็นกลาง ดังนั้น เจตคติตํอวิชาชีพครู 
หมายถึง ความรู๎สึกของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีท่ีมีตํอวิชาชีพครู 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับเจตคติที่มีตํอวิชาชีพครูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  
2. เพื่อเปรียบเทียบระดับเจตคติที่มีตํอวิชาชีพครูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี 

จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษาและการเลือกศึกษาตํอวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษา  
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ศศิธร ขันติธรางกูร (2551 : 1 - 19) ได๎ให๎ความหมายของ ครูมืออาชีพ คือ ครูที่มีความรู๎ในเนื้อหาวิชาที่สอน มี

ความสามารถจัดการเรียนการสอนอยํางเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ รวมถึงต๎องพัฒนาทักษะวิชาชีพของตนเองอยางสม่ําเสมอและตํิ
อเนื่อง เพื่อมุํงพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอยํางแท๎จริง มีการบริหารจัดการช้ันเรียนตลอดจนการสร๎างบรรยากาศที่กระตุ๎นสํงเสริม
ให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎หรือสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเอง 

วิจิตร ศรีสอ๎าน (ออนไลน๑. 2550) กลําววํา คุณลักษณะครูมืออาชีพ คือ ความสามารถ ในการปรับการเรียน เปลี่ยนการ
สอน โดยยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญ สามารถพัฒนาหลักสูตรให๎ทันสมัย และได๎มาตรฐาน สามารถออกแบบระบบการสอนที่เหมาะสมใน
สาขาวิชาที่รับผิดชอบ สามารถวิจัยการสอนเพื่อนําผลมาใช๎ปรับปรุงการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น สามารถจัดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ท๎ายสุดสามารถใช๎เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

ยนต๑ ชํุมจิต (2553 : 145) ได๎กลําวถึงคุณลักษณะของครูที่ดีในยุคโลกาภิวัตน๑หรือยุคที่โลกไร๎พรมแดน เป็นยุคของข๎อมูล
ขําวสารทีม่นุษย๑สามารถติดตํอถึงกันได๎อยํางรวดเร็วและทั่วถึง เมื่อเป็นเชํนนี้ผู๎ที่เป็นครู ในยุคที่โลกไร๎พรมแดนจึงจําเป็นต๎องพัฒนา
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ตนเองให๎ทันตํอความเจริญกาวหน๎าในวิทยาการใหมํๆ ท่ีแพรํกระจายไปทุกสังคมโลก ผู๎ที่เป็นครูจะอาศัยความรู๎ที่ได๎ศึกษาเลําเรียน
จากสถาบันการศึกษาหรือจากตําราเพียงฝุายเดียวยอมไมเํป็นการเพียงพอ จําเป็นจะต๎องศึกษาหาความรู๎จากแหลงํอื่นๆ เพิ่มเติมอยูํ
เสมอ เพื่อให๎มีความรอบรู๎ในสถานการณ๑ตําง ๆที่มีผลกระทบตํอการดํารงชีวิตในสังคมป๓จจุบัน อยางไรก็ตามคุณลักษณะที่เป็น
ความดี เป็นสัจธรรมก็ยังเป็นความดีตลอดไป ดังนั้นหากพิจารณาถึงคุณลักษณะที่สําคัญ ๆ ของครูที่ดีในยุคโลกาภิวัตน๑ควรจะมี
คุณลักษณะดังนี้ คือ รู๎ดี สอนดี มีวิสัยทัศน๑ เจนจัดฝึกฝนศิษย๑ ดวงจิตใฝุ คุณธรรม งามเลิศล้ําด๎วยจรรยา มีศรัทธาความเป็นครูดํารง
อยูด๎วย ศีล สมาธิ ป๓ญญา 

สรุปได๎วํา คุณลักษณะของครูมืออาชีพ คือ เป็นผู๎ที่มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู สามารถจัดการศึกษาให๎เหมาะสมกับ
สภาพแวดล๎อมและนักเรียน มีวิธีการสอนโดยยึดผู๎เรียนเป็นสําคัญ เอาใจใสํตํอศิษย๑ทุกคน ยอมรับและเข๎าใจความแตกตํางของเด็ก
แตํละคน มีทักษะในการวิจัย เพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนให๎เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น สามารถใช๎เทคโนโลยี สื่อ และ
อุปกรณ๑ทางการศึกษาท่ีทันสมัยเพื่อใช๎ในการเรียนการสอนไดอ๎ยํางมีประสิทธิภาพสํงผลตํอคุณภาพการศึกษา มุํงพัฒนารูปแบบการ
ประเมินปรับปรุงตนเองอยํางตํอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูให๎เป็นวิชาชีพช้ันสูง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาระดับเจตคติที่มีตํอวิชาชีพครูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative study) ดังนี้  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร ได๎แกํ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จํานวน 80 คน  
กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

จํานวน 74 คน คิดเป็นร๎อยละ 92.50  
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
ตัวแปรตาม คือ เจตคติที่มีตํอวิชาชีพครูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
ตัวแปรต๎น ได๎แกํ เพศ ระดับการศึกษา และการเลือกศึกษาตํอวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือและวิธีวัดตัวแปรในการวิจัยคือแบบวัดเจตคติตํอวิชาชีพครูมี 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 สอบถามข๎อมูลสํวนตัวของผู๎ตอบ 
ตอนที่ 2 แบบวัดเจตคติวิชาชีพครูจํานวน 30 ข๎อ เป็นแบบวัดของ อดิศักดิ์ ศรีวรบุญ (2541) เป็นแบบมาตราสํวน

ประมาณคํา 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิคเคิร๑ท (Likert) คือ 5,4,3,2 และ 1 โดยวิเคราะห๑อํานาจจําแนกของแบบวัดเจตคตแิตํละข๎อดว๎ย
เทคนิค 25% ท่ีแบํงเป็นกลุํมผู๎ที่มีเจตคติที่ดีและกลุํมผู๎ที่มีเจตคติไมํดีแล๎วหาคํา t ได๎คําที่สูงกวําเกณฑ๑ 2.00 แสดงวําแบบวัดเจตคติ
ข๎อนั้นมีอํานาจจําแนก แบบวัดฉบับนี้ทุกข๎อมีอํานาจจําแนกและมีคําความ เช่ือมั่นเทํากับ 0.83 

เกณฑ๑ในการตรวจให๎คะแนนเจตคติตํอวิชาชีพครูข๎อความทางบวก-ทางลบ ดังนี ้
 ข๎อที่เป็นข๎อความทางบวก มีความหมาย ดังน้ี 

 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด๎วย มากที่สุด 
 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด๎วย มาก 
 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด๎วย ปานกลาง 
 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด๎วย น๎อย 
 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด๎วย น๎อยที่สุด 

 ข๎อที่เป็นข๎อความทางลบ มีความหมาย ดังนี้ 
 1 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด๎วย มากที่สุด 
 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด๎วย มาก 
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 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด๎วย ปานกลาง 
 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด๎วย น๎อย 
 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นด๎วย น๎อยที่สุด 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎วิจัยเก็บข๎อมูลด๎วยตนเองในช้ันเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นท่ีจังหวัดปทุมธานี จํานวน 3 

ห๎องเรียน รวม 100 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. คํานวณร๎อยละ (Percentage) 
2. คํานวณคําเฉลี่ย ( X ) 
3. คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
4. คําสัมประสิทธ์ิของความแปรผัน (C.V.) 
5. t-test แบบ Independent 

 
ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามสภาพของ
ผู๎ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

สภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ    
 ชาย 21 28.38 
 หญิง 53 71.62 
 รวม 74 100 
ระดับการศึกษา   
 มัธยมศึกษาปีท่ี 5 6 8.11 
 มัธยมศึกษาปีท่ี 6 68 91.89 
 รวม 74 100 
การเลือกศึกษาต่อวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษา   
 เลือกศึกษาตํอวิชาชีพครู 59 79.73 
 ไมํเลือกศึกษาตํอวิชาชีพครู 15 20.27 
 รวม 74 100 

จากตารางที่ 1 แสดงข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา นักเรียนสํวนใหญํเป็นเพศ หญิง 53 คน คิดเป็นร๎อยละ 
71.62 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 68 คน คิดเป็นร๎อยละ 91.98 มีการเลือกศึกษาตํอวิชาชีพครู จํานวน 59 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 79.73 

 
2. ผลการวิเคราะห๑ระดับเจตคติที่มีตํอวิชาชีพครูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

โดยภาพรวมและรายข๎อ ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ระดับเจตคติที่มีตํอวิชาชีพครูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายข๎อ 

ข้อที ่ พฤติกรรมด้านเจตคติ 
ระดับเจตคติต่อวิชาชีพครู 

x S.D. C.V. แปลความหมาย 
1 อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติในสังคม 4.74 0.60 12.60 มีเจตคติที่ดีที่สุด 
2 อาชีพครูเหมาะสําหรับคนประจบสอพลอ 4.16 0.99 21.30 มีเจตคติที่ดี 
3 อาชีพครูเป็นอาชีพของคนซื่อสัตย๑ 4.42 0.86 18.49 มีเจตคติที่ดี 
4 ผู๎ประกอบวชิาชีพครูมักมีมาตรฐานทางสังคมต่ํา 4.08 1.16 32.60 มีเจตคติที่ดี 
5 ผู๎ประกอบวิชาชีพครูมีบุคลิกภาพดีนําเลื่อมใส 4.54 0.73 16.13 มีเจตคติที่ดีที่สุด 
6 ผู๎ประกอบวิชาชีพครูมักชอบดื่มสุรา สูบบุหรี่ 3.77 1.03 12.50 มีเจตคติที่ดี 
7 ข๎าพเจ๎าศึกษาวิชาชีพครูเพราะจํายอม 2.36 0.88 12.66 มีเจตคติที่ดี 
8 ข๎าพเจ๎าภูมิใจมากที่ได๎ประกอบวิชาชีพครู 4.73 0.96 23.80 มีเจตคติที่ดีที่สุด 
9 อาชีพครูมีจริยธรรมสูงกวําอาชีพอ่ืน 4.19 0.60 19.46 มีเจตคติที่ดี 
10 ผู๎ประกอบวิชาชีพครูมีความเมตตากรุณาตํอผู๎อื่น 4.68 0.70 28.43 มีเจตคติที่ดีที่สุด 
11 ครูคือตัวอยํางท่ีดีในสังคม 4.68 0.95 16.08 มีเจตคติที่ดีที่สุด 
12 อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีสุจริตไมํเบียดเบียนผู๎อื่น 4.46 1.02 27.32 มีเจตคติที่ดี 
13 อาชีพครูมีสํวนในการพัฒนาสังคมคํอนข๎างน๎อย 4.32 0.50 20.18 มีเจตคติที่ดี 
14 อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีต๎องเสียสละ 4.78 0.60 12.26 มีเจตคติที่ดีที่สุด 
15 ครูคือผู๎นําทางจริยธรรมในสังคม 4.58 0.57 22.91 มีเจตคติที่ดีที่สุด 
16 อาชีพครูต๎องรับผิดชอบตํอสังคมสูง 4.59 0.52 12.82 มีเจตคติที่ดีที่สุด 
17 อาชีพครูมีบทบาทสําคัญที่สุดในการพัฒนาเยาวชน ของชาติ 4.80 1.23 14.96 มีเจตคติที่ดีทีสุด 
18 อาชีพครูมีความเจริญก๎าวหน๎าช๎า 3.09 0.83 21.30 มีเจตคติปานกลาง 
19 อาชีพครูเหมาะสําหรับคนเฉื่อยชา 4.49 0.83 23.61 มีเจตคติที่ดี 
20 คนขยันเทํานั้นท่ีจะก๎าวหน๎าในวิขาชีพครู 3.70 1.24 10.46 มีเจตคติที่ดี 
21 อาชีพครูจําเจ ซ้ําซาก นําเบื่อหนําย 3.91 1.09 13.10 มีเจตคติที่ดี 
22 อาชีพครูเป็นอาชีพของคนเกียจคร๎าน 4.65 0.75 12.46 มีเจตคติที่ดีที่สุด 
23 ผู๎ประกอบวิชาชีพครูมีความล๎าหลังทางวิชาการ 4.08 1.06 13.10 มีเจตคติที่ดี 
24 ผู๎ประกอบวิชาชีพครูเป็นผู๎มีความคิดริเริ่มสร๎างสรรค๑ด 4.15 0.99 12.42 มีเจตคติที่ดี 
25 อาชีพครูเป็นอาชีพท่ีไมํมั่นคงทางด๎านรายได๎ 3.65 1.19 10.82 มีเจตคติที่ดี 
26 ผู๎ประกอบวิชาชีพครูมีรายได๎ต่ํา 3.23 1.23 13.11 มีเจตคติปานกลาง 
27 อาชีพครูมีสวัสดิการดี 3.96 1.14 12.41 มีเจตคติที่ดี 
28 อาชีพครูมีโอกาสคอรัปช่ันได๎มาก 3.72 1.26 10.78 มีเจตคติที่ดี 
29 ครูสํวนใหญํได๎รับคําตอบแทนไมํคุ๎มกับการทํางาน 2.46 1.23 38.71 มีเจตคติไมํคํอยดี 
30 ครูสํวนใหญํมักจะมีหนี้สิ้นล๎นพันตัว 2.36 1.19 18.52 มีเจตคติไมํคํอยดี 
 รวมเฉลี่ย 4.10 0.62 15.55 มีเจตคติที่ดี 

จากตารางที่ 2 พบวํา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพครู ( X 
= 4.10, S.D. = 0.62, C.V. = 15.55)  เมื่อวิเคราะห๑เป็นรายข๎อพบวํา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัด
ปทุมธานี สํวนใหญํมีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพครูข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได๎แกํ อาชีพครูมีบทบาทสําคัญที่สุดในการพัฒนา
เยาวชนของชาติอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต๎องเสียสละ อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคม 
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3. การเปรียบเทียบเจตคติที่มีตํอวิชาชีพครูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จําแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา และการเลือกศึกษาตํอวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษา  

ผลการเปรียบเทียบระดับเจตคติที่มีตํอวิชาชีพครูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และการเลือกศึกษาตํอวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษาพบวํา เพศ ระดับการศึกษา และการเลือกศึกษา
ตํอวิชาชีพครูที่ตํางกัน มีเจตคติตํอวิชาชีพครูไมํตํางกัน ดังแสดงในตารางที่ 3 – 5 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบเจตคติที่มีตํอวิชาชีพครูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ระหวํางเพศ

ชายกับเพศหญิง 
การเปรียบเทียบ N X S.D. C.V. t df p 

เพศชาย 21 3.99 0.34 8.52 
.327 72 .744 

เพศหญิง 53 4.02 0.42 10.45 
จากตารางที่ 3 พบวํา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพศชายและเพศหญิง มีเจตคติ

ตํอวิชาชีพครูไมํตํางกัน 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบเจตคติที่มีตํอวิชาชีพครูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ระหวํางระดับ

การศึกษาที่ตํางกัน 
การเปรียบเทียบ N X S.D. C.V. t df p 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 68 4.02 0.40 9.95 
.937 72 .352 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 6 3.87 0.28 7.23 
จากตารางที่ 4 พบวํา องนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีเจต

คติตํอวิชาชีพครูไมํตํางกัน 
 
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบเจตคติที่มีตํอวิชาชีพครูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ในการเลือก

ศึกษาตํอวิชาชีพครูในระดับอุดมศึกษาที่ตํางกัน 
การเลือกศึกษาต่อ N X S.D. C.V. t df p 

มัธยมศึกษาปีท่ี 6 59 3.99 0.39 9.77 
.730 72 .468 

มัธยมศึกษาปีท่ี 5 15 4.08 0.43 10.54 
จากตารางที่ 5 พบวํา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีการเลือกศึกษาตํอวิชาชีพ

ครูในระดับอุดมศึกษาตํางกัน มีเจตคติตํอวิชาชีพครูไมํตํางกัน 
 

ผลการวิจัยดังกล่าวสรุปได้ดังนี้ 
1.  ของนั ก เรี ยนระดั บมั ธยมศึ กษาตอนปลายในเขตพื้ นที่ จั งหวั ดปทุ มธานี  มี เจตคติ ที่ ดี ตํ อวิ ชา ชีพครู  

( X = 4.10, S.D. = 0.62, C.V. = 15.55) 
2. ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพศชายและเพศหญิงมีเจตคติตํอวิชาชีพครูไมํตํางกัน 
3. ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีเจตคติตํอวิชาชีพครู

ไมํตํางกัน 
4. ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีการเลือกศึกษาตํอวิชาชีพครูใน

ระดับอุดมศึกษาตํางกัน มีเจตคติตํอวิชาชีพครูไมํตํางกัน 
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อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิจัยพบวํา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีเจตคติตํอวิชาชีพครูใน

ภาพรวมในระดับดี และนักเรียนแตํละคนมีเจตคติตํอวิชาชีพครูแตกตํางกันพอควร เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา สํวนใหญํนักเรียนมี
เจตคติตํอวิชาชีพครูอยูํในระดับดี ข๎อท่ีนักเรียนมีเจตคติตํอวิชาชีพครูดีมากท่ีสุด 4 อันดับแรก ได๎แกํอาชีพครูมีบทบาทสําคัญที่สุดใน
การพัฒนาเยาวชนของชาติอาชีพครูเป็นอาชีพที่ต๎องเสียสละ อาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคม และนักศึกษาภูมิใจมากที่ได๎
ประกอบอาชีพครูเจตคติตํอวิชาชีพครูของนักเรียนตํอ 4 ประเด็นนี้แตกตํางกันพอควร  

จากผลการวิจัยครั้งนี้แสดงวําของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีเจตคติตํอวิชาชีพครู
ในระดับดีบํงบอกถึงลักษณะการเป็นครูที่ดีหรือเป็นครูมืออาชีพ ทําให๎ครูทุกคนต๎องตระหนักถึงสถานภาพของวิชาชีพครูโดยต๎องทํา
หน๎าที่ในการรับผิดชอบเพื่อสํงเสริมและพัฒนาผู๎เรียน ตลอดจนปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูบุคคลที่เป็นครูเมื่อเกิดเจตคติที่ดีตํอ
วิชาชีพครูยํอมทําให๎ทํางานอยํางมีความสุข ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักเรียนที่มีเจตคติตํอวิชาชีพครูในทางบวกเป็นผู๎ที่มีการพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพครูหรือนักเรียนที่มีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพครูสํงผลตํอการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา นักเรียนที่ได๎ตระหนักในเรื่อง
การใช๎เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมในสถานศึกษาและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและนักเรียนมีเจต
คติที่ดีตํอวิชาชีพครูมีความสัมพันธ๑กับสมรรถนะของครูที่ต๎องเสียสละเป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคมและรู๎สึกภูมิใจตํอวิชาชีพครู 

2. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ที่มีเพศ ระดับการศึกษา การเลือกศึกษาตํอวิชาชีพครู
ในระดับอุดมศึกษาทีต่ํางกัน มีเจตคติตํอวิชาชีพครูไมํตํางกันเป็นเพราะวํากํอนที่บุคคลที่จะประกอบวิชาชีพครูได๎รับการอบรมในวิชาชีพ
ครูได๎รับการกํอนและควรได๎รับการอบรมอยํางตํอเนื่องอยํางสม่ําเสมอ สําหรับการประกอบวิชาชีพครูไมํวําจะมีความแตกตํางกันทาง
เพศ ระดับการศึกษา และในการเลือกศึกษาตํอวิชาชีพครูต๎องปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครูด๎วยความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ของตน ทําให๎ประสบความสําเร็จในหน๎าที่การงาน ทุกคนมีโอกาสอยํางเทําเทียมกันกับข๎าราชการอื่นๆ โดยเฉพาะข๎าราชการใน
มหาวิทยาลัยจึงทําให๎ครูมีขวัญและกําลังใจและตั้งใจประกอบอาชีพครูอยํางเต็มความสามารถ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข๎อเสนอแนะในการนําไปใช๎ 
จากการวิจัยที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี พบวํา มีเจตคติที่ดีตํอวิชาชีพครูดังนั้น จึง

สมควรอยํางยิ่งในพัฒนาความเป็นครูอยํางมืออาชีพเพื่อให๎เกิดความเช่ียวชาญในการเป็นผู๎ให๎เกิดความรัก เกิดความศรัทธา เกิดการ
ทุํมเทการทํางาน เพราะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีเจตคติตํอวิชาชีพครูอยํางมืออาชีพที่
สอดคล๎องกับการวิจัยในครั้งนี ้

2. ข๎อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตํอไป 
ควรวิจัยตัวแปรที่มีอิทธิพลตํอเจตคติตํอวิชาชีพครูนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 
 

เอกสารอ้างอิง 
ธมลวรรณ มีเหมย (2553). ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้จิตวิญญาณในองค์การและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับต้นธุรกิจ

อุตสาหกรรมอาหารแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร.วิทยานิพนธ๑ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยา
อุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ:บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑. 

ธีระ รุญเจริญ. (2553). ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา. พิมพ๑ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ: ข๎าวฟุาง. 
สําเริง บุญเรืองรัตน๑. (2556). การปฏิรูปการศึกษา. นครราชสีมา: คณะศึกษาศาสตร๑มหาวิทยาลัยวงษ๑ชวลิตกุล. 
Orathai Education. (2560). การสร้างความศรัทธาและเจตคติที่ ดี ต่อวิชาชีพครู.  (ออนไลน๑ ) .สืบค๎นจาก 

http://orathaieducation/home/kar-srang-khwam-sraththa-laea-cetkhtithi-di-tx-wichachiph-khru. เมื่อ 21 ตุลาคม 
2560. 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 980 
 

การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมการอ่านและการเขียนสะกดค า 
ที่ประสมด้วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 

Skill Exercise Developing to Enhance Reading and Writing which combined with Changed 
and Inherent Vowel that has spelling letter Grade 2 

 
สุภิญญา เทียนสิรกุล1, กรรณิการ ์ทองรักษ์2 

Supinya Tiensirakull, Kannika Thongrak 
 
บทคัดย่อ 

จุดมุํงหมายของการวิจัย เพื่อ 1)สร๎างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริมการอํานและการเขียนสะกดคํา ที่
ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ตามเกณฑ๑ 80/80 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎านการ
อํานและการเขียนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูป ระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียนด๎วยและการแบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริมการ
อํานเขียนสะกดคํา ท่ีประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอแบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริม
การอํานและ เขียนสะกดคํา ท่ีประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 

ดําเนินการวิจัยโดยการสร๎างและหาประสทิธิภาพของแบบฝึกทักษะเพื่อสงํเสรมิการอํานและการเขียนสะกดคําที่ประสม
ด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป นําไปทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยําง ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ  นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
อําเภอแมํระมาด จังหวัดตาก ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 23 คน โดยใช๎การสุํมแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย 
คือ แบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริมการอํานและการเขียนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจแล๎ววิเคราะห๑ข๎อมูล โดยการหาคําเฉลี่ยร๎อยละและการทดสอบคํา t-test  แบบ 
Dependent  

ผลการวิจัย พบวํา  
 1. แบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริมการอํานและการเขียนสะกดคํา ที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป มีความเหมาะสม
อยูํในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 88.33/83.91 

2. นักเรียนท่ีเรียนด๎วยแบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริมการอํานและการเขียนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตํอแบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริมการอํานและการเขียนสะกดคําที่ประสมดว๎ยสระเปลี่ยนรูปและ
ลดรูป ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ : การพัฒนาแบบฝึกทักษะสํงเสริมการอํานและการเขยีนสะกดคาํที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป 
  

                                                           
1 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาหลักสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น ตาก 055-517-4861  
2 ดร., อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น  055-517-4862 
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Abstract 
The purposes of this study were to 1) construct and find out the efficiency of Skill Exercise 

Developing to Enhance Reading and Writing which combined with Changed and Reduced Vowel that has 
spelling letter Grade 2 by the criterion  at  80/80  2) compare the studying  achievement on using Skill 
Exercise Developing to Enhance Reading and Writing which combined with Changed and Reduced Vowel that 
has spelling letter Grade 2 between Pre-test  and Post -test.3)To study the students’ satisfaction to Skill 
Exercise Developing to Enhance Reading and Writing which combined with Changed and Reduced Vowel that 
has spelling letter Grade 2. Four  steps of the research and development process were 1)construction  and 
finding out the efficiency 2)tried out with the tried out student  group 3) using  Skill Exercise Developing to 
Enhance Reading and Writing which combined with Changed and Reduced Vowel that has spelling letter 
Grade 2 with the 23 grade 6 sampling students who were studying in the second semester in 2019 of Kanejue 
School Maeramat District Tak Province  Tak Primary Educational Service Area 2  of  the  second   semester  of 
school year  2019 by  purposive  sampling and 4) analyzing the data. Skill Exercise Developing to Enhance 
Reading and Writing which combined with Changed and Reduced Vowel that has spelling letter Grade 2 and 
the  achievement test  were constructed for training on Skill Exercise Developing to Enhance Reading and 
Writing which combined with Changed and Reduced Vowel that has spelling letter Grade 2 for the grade  2  
students and analyzed  with percentage and  dependent t-test. The results were as follows: 

1. Skill Exercise Developing to Enhance Reading and Writing which combined with Changed and 
Reduced Vowel that has spelling letter Grade 2 was appropriate at  high  level  and the efficiency of Skill 
Exercise Developing to Enhance Reading and Writing which combined with Changed and Reduced Vowel that 
has spelling letter Grade 2 at 88.33/83.91  

2. The studying achievement on  Skill Exercise Developing to Enhance Reading and Writing which 
combined with Changed and Reduced Vowel that has spelling letter Grade 2 ; Post –test  was significantly  
higher  than  Pre – test  at  level .05 

3. The students’ satisfaction to  Skill Exercise Developing to Enhance Reading and Writing which 
combined with Changed and Reduced Vowel that has spelling letter Grade 2 was appropriate at high level. 
 
Keywords: Skill Exercise Developing  Enhance Reading and Writing Changed and Inherent Vowel that has 
spelling letter 
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บทน า 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

(2551 : 1-46) กําหนดหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยไว๎ดังนี้ ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ๑
ประจําชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันกํอให๎เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร๎างบุคลิกภาพของคนในชาติ ให๎มีความเป็นไทย เป็น
เครื่องมือ ในการติดตํอสื่อสารเพื่อสร๎างความเข๎าใจและความสัมพันธ๑ที่ดีตํอกัน ทําให๎สามารถประกอบกิจธุรการงาน และการดําเนิน
ชีวติรํวมกันในสังคมประชาธิปไตย ได๎อยํางมีความสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู๎ ประสบการณ๑จากแหลํงข๎อมูลขําวสาร
สารสนเทศตําง ๆ เพื่อพัฒนาความรู๎ ความคิดวิเคราะห๑วิจารณ๑ และสร๎างสรรค๑ให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก๎าวหน๎า
ทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี ตลอดจนนําไปใช๎ในการพัฒนาอาชีพ ให๎มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อท่ี
แสดงภูมิป๓ญญาของบรรพบุรุษด๎านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน๑โลกและสุนทรีภาพ โดยบันทึกไว๎เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ํา
คํา ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรคําแกํการเรียนรู๎  เพือ่อนุรักษ๑และสืบสานให๎คงอยูํคูํชาติไทยตลอดไป ภาษาไทยเป็นทักษะที่
ต๎องฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช๎ภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ และเพื่อนําไปใช๎ในชีวิตจริง                   
 ผลการทดสอบทางการศึกษาประเมินด๎วยข๎อสอบกลางปีการศึกษา 2560 - 2561  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ มีคะแนนเฉลี่ย  ร๎อยละ  41.06 และ 49.84 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 : 2560 - 2561) ซึ่งต่ํากวําร๎อยละ 50 เมื่อวิเคราะห๑รายละเอียดพบวํา สาระที่ 1 การอํานและสารที่ 2 
การเขียน ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ต่ําสุดทําให๎ผู๎ศึกษาต๎องพัฒนาให๎นักเรียนเกิดทักษะการอํานและการเขียนเกิดขึ้นในตัว
ผู๎เรียนและเป็นทักษะสําคัญที่นักเรียนสามารถนําไปเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู๎อื่น  

จากข๎อมูลข๎างต๎นผู๎ศึกษามาตรฐานและสาระการเรียนรู๎ได๎สํารวจและวิเคราะห๑เนื้อหาในช้ันประถมศึกษาปีที่  2  พบวํา 
สาระที่ 1 เรื่อง การอํานและสาระที่  2  เรื่อง  การเขียน  กําหนดตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรู๎แกนกลางซึ่งเน๎นทักษะการอํานและการ
เขียนที่จะต๎องเกิดขึ้นกับตัวผู๎เรียนและเป็นทักษะที่สําคัญที่นักเรียนสามารถนําไปเช่ือมโยงกับสาระการเรียนรู๎อื่น ๆ จึงจําเป็นอยํางยิ่ง
ที่นักเรียนจะต๎องได๎รับการพัฒนา  เพื่อให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางเข๎าใจและสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยํางมีคุณภาพ 
 แนวคิดและผลการศึกษาดังกลําวสรุปได๎วํา แบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริมการอํานและการเขียนสะกดคํา ที่ประสมด๎วยสระ
เปลี่ยนรูปและลดรูป เป็นสื่อที่มีความสําคัญอยํางหนึ่งที่มีอิทธิพลตํอการพัฒนาการเรียนรู๎วิชาภาษาไทยของนักเรียน   ทําให๎
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น ดังนั้น  ผู๎ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะสร๎างและพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริมการอําน
และการเขียนสะกดคํา ที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ให๎มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยให๎
สูงขึ้น เสริมสร๎างให๎ผู๎เรียนมีทักษะในการอํานและการเขียน เพื่อแก๎ไขข๎อบกพรํอง การอําน การเขียนสะกดคําเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาแบบฝึกทักษะทางภาษาไทยได๎ สร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎เรียนทําให๎ผู๎เรียนเกิดทักษะในการอํานและ   การเขียนสะกดคํา
ได๎คลํองแคลํวในระดับช้ันสูงขึ้นไป มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน  เพื่อเป็นแนวทางใน  การประกอบการเรียนการสอน             
ครูสามารถจัดการเรียนการสอน  ให๎บรรลุจุดประสงค๑อยํางมีคุณภาพ สามารถวัดผลประเมินผลได๎ตามความสามารถที่แท๎จริง              
ซึ่งผู๎รายงานมีความเช่ือมั่นวํา  แบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริมการอํานและการเขียนสะกดคํา ที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป 
เป็นนวัตกรรมที่จะชํวยปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยและเป็นแนวทางให๎ครูผู๎สอนที่เกี่ยวข๎อง   
นําไปใช๎ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยให๎มีประสิทธิภาพตํอไป 
 จากเหตุผลดังกลําวผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริมการอํานและการเขียนสะกดคํา ที่ประสมด๎วย
สระเปลี่ยนรูปและลดรูป ให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู๎ที่กําหนดไว๎ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร๎างและพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริมการอํานและการเขยีนสะกดคํา ท่ีประสมด๎วยสระเปลีย่นรูปและลดรูป 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ให๎มีประสทิธิภาพตามเกณฑ๑  80/80 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 2 กํอนเรียนและหลังเรียน เมื่อใช๎แบบฝึก
ทักษะเพื่อสํงเสริมการอํานและ การเขียนสะกดคาํ ท่ีประสมด๎วยสระเปลีย่นรูปและลดรูป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
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 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอแบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสรมิการอํานและเขียนสะกดคํา ที่ประสมด๎วยสระ
เปลี่ยนรูปและลดรูป ช้ันประถมศกึษาปีท่ี 2 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2. การอําน 
3. การเขียน 
4. แบบฝึกทักษะ 
5. การหาประสิทธิภาพ 
6. ความพึงพอใจ 
7. งานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริมการอํานและการเขียนสะกดคํา ที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ประถมศึกษา
ปีท่ี 2 ในครั้งนี้ ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. สร๎างและพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริมการอํานและการเขียนสะกดคํา ที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑  80/80  ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

   1.1  ศึกษาจุดประสงค๑และรายละเอียดของเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 สาระที่ 1 การอําน  มาตรฐาน ท 1.1 และสาระที่ 2 การเขียน มาตรฐาน  ท 
2.1  มีตัวช้ีวัดระบุสิ่งที่ผู๎เรียนต๎องรู๎และปฏิบัติได๎ รวมทั้งคุณลักษณะของผู๎เรียนที่มีความเฉพาะเจาะจง นําไปใช๎ในการกําหนด
เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎และการวัดประเมินผล ในแผนการจัดการเรียนรู๎ 

   1.2  สร๎างแบบฝึกทักษะภาษาไทยการอํานและเขียนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป โดยกําหนด
เนื้อหาท่ีจะนําไปสร๎างแบบฝึกทักษะการอํานและเขียนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ตามหนังสือเรียนภาษาไทย 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 5 แบบฝึก  
  1)  การอํานและเขียนสะกดคําที่ประสมสระ –ะ มีตัวสะกด 
  2)  การอํานและเขียนสะกดคําที่ประสมสระ เ-ะ มีตัวสะกด 
  3)  การอํานและเขียนสะกดคําที่ประสมสระ โ-ะ มีตัวสะกด 
  4)  การอํานและเขียนสะกดคําที่ประสมสระ – ัว มีตัวสะกด 
  5)  การอํานและเขียนสะกดคําที่ประสมสระ เ-อ มีตัวสะกด 

   1.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง  การอํานและเขียนสะกดคําที่ประสม ด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2  ซึ่งเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ข๎อ 

   1.4  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 10 ข๎อ   
2.  นําแผนการจัดการเรียนรู๎ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบฝึกทักษะการอํานและเขียนสะกดคําที่

ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่สร๎างขึ้นไปให๎
ผู๎เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบแนะนําเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ การใช๎ภาษา ขนาดตัวอักษร แล๎วนํามาปรับปรุงแก๎ไข  

3.  นําแบบฝึกทักษะการอํานและเขียนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ที่ได๎รับการ
แก๎ไขปรับปรุงเรียบร๎อยแล๎วไปทดลองใช๎ตามขั้นตอนดังน้ี 
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    1)  การทดลองแบบหน่ึงตํอหนึ่ง (One  to One Testing) นําแบบฝึกทักษะไปทดลองใช๎กับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 2 โรงเรียนบ๎านแมํระมาดน๎อย  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง) จํานวน 3 คนประกอบด๎วยเกํง ปาน
กลาง  อยํางละ1 คน นําผลที่ได๎มาปรับปรุงแก๎ไข                                 

    2)  การทดลองแบบกลุํมเล็ก (Small  Group  Testing) โดยนําแบบฝึกทักษะที่พัฒนาขึ้นไปทดลองใช๎กับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ๎านแมํระมาดน๎อย ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2562 ที่ไมํใชํกลุํมตัวอยําง โดยคละนักเรียนที่เรียนเกํง 
ปานกลาง อํอน นําข๎อบกพรํองมาปรับปรุงแก๎ไข และพิมพ๑เป็นฉบับสมบูรณ๑ และนําไปใช๎กับกลุํมตัวอยํางจริงตํอไป  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              ประชากร ได๎แกํนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ  

  กลุํมตัวอยําง ได๎แกํนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 จํานวน 23 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    1. แบบฝึกทักษะการอํานและเขียนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 จํานวน 5 เลํม 
    2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง  การอํานและเขยีนสะกดคําที่ประสม ด๎วยสระเปลีย่นรูปและลดรูป 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ซึ่งเปน็แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ข๎อ 
    3. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2   จํานวน 10 ข๎อ   
แบบแผนการทดลอง 
    การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อสงํเสริมการอํานและการเขียนสะกดที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป  ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ ครั้งนี้  เป็นการศึกษาเชิงทดลอง (Experimental  research)  แบบOne-Group 
Pretest-Posttest Design  

กลุํม การทดสอบกํอนเรียน 
Pretest 

ทดลอง การทดสอบหลังเรยีน 
(Posttest) 

ทดลอง T1 X T2 
ขั้นตอนการด าเนินการทดลอง 

 1. ทดสอบกํอนเรียน  (Pre-test) โดยให๎นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง การอํานและเขียนสะกด
คําที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ชนิดเลือก ตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ข๎อ  

2. ดําเนินการจดัการเรียนรู๎ และให๎นักเรียนทําแบบฝึกทักษะการอํานและเขียนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและ
ลดรูป โดยมีกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้ 
     2.1  ขั้นนําเข๎าสูํบทเรียน เป็นการสร๎างแรงกระตุ๎นที่จะชักจูงให๎นักเรียนสนใจในบทเรียนนั้น ๆ มคีวามกระตือรือร๎นที่
จะเรยีนด๎วยวิธีการตําง ๆ เชํน เพลง เกม ปริศนาคาํทาย นิทาน  

    2.2  ขั้นประกอบกิจกรรมการเรียนรู๎ ในข้ันนี้ ครูผูส๎อนจะดําเนินการสอนโดยให๎นักเรียนรํวมทํากจิกรรม  เพ่ือให๎เกิด
การเรยีนรู๎ตามเนื้อหาและจดุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ในแผนการจัดการเรยีนรู๎กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ทั้งใช๎
กระบวนการกลุํม และรายบุคคล เพื่อให๎นักเรียนเกดิการเรียนรู ๎
     2.3  ขั้นสรุปบทเรียน เป็นการสรุปความรู๎ความเข๎าใจของนักเรียนวํา นักเรียนเกิดการเรียนรูต๎ามจดุประสงค๑ที่ตั้งไว๎
หรือไมํ เชํน การสนทนาซักถาม ทบทวน ร๎องเพลง อํานแผนภูม ิ

3.  ให๎นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู๎หลังเรียน จํานวน 30 ข๎อหลังการดําเนินการสอนเสร็จสิ้นทั้ง 5 
หนํวยการเรียนรู๎  

4.  การตรวจให๎คะแนน นําคะแนนมาวิเคราะห๑ แปรผล หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอํานและเขียนสะกดคําที่
ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ด๎วยวิธีการทางสถิติ 

5.  หลังจากทําการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนหลังเรียนแลว๎ ให๎นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตํอ 
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แบบฝึกทักษะการอํานและเขยีนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระเปลีย่นรปูและลดรูป   
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู๎ศึกษาดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล ดังนี้ 
 1.  การวิเคราะห๑หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอํานและเขยีนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระเปลีย่นรูปและลด
รูป ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80  ใช๎คําเฉลี่ย ( X ) และร๎อยละ 
 2.  การวิเคราะห๑หาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2  กํอนเรียนและหลังเรยีน เมื่อใช๎
แบบฝึกทักษะการอํานและเขยีนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระเปลีย่นรปูและลดรูป ใช๎  t – test 
 3.  การวิเคราะห๑หาคะแนนเฉลี่ย และระดับความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการเรยีนด๎วย
แบบฝึกทักษะการอํานและเขยีนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระเปลีย่นรปูและลดรูป โดยกําหนดแปลผลคะแนน ตามระดับความพึง
พอใจ 3 ระดับ ซึ่งปรับปรุงจากเกณฑ๑การแปลความหมายคําเฉลี่ยของกลุํมของบุญชม ศรีสะอาด (2545 : 70 – 80) ดังนี ้

2.51 – 3.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก 
1.51 - 2.50 หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูํในระดับปานกลาง 
1.00 - 1.50   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูํในระดับน๎อย 

 
ผลการวิจัย 
 1. ผลสร๎างและพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริมการอํานและการเขียนสะกดคํา ที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 พบวําคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนจากการทําแบบฝึกทักษะการอํานและเขียนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระ
เปลี่ยนรูปและลดรูป ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ทั้ง 5 เลํม มีคําเฉลี่ยเทํากับ 318 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 24.18 คะแนน
เฉลี่ยรวม 88.33 และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคําเฉลี่ยเทํากับ 25.17 คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทํากับ 2.04 คิดเป็นร๎อยละ 83.91 น่ันคือ ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอํานและการเขียนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยน
รูปและรดรูปท่ีมีตัวสะกด เทํากับ 88.33/83.91 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎คือ 80/80 

2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 กํอนเรียนและหลังเรียน เมื่อใช๎แบบฝึกทักษะ
เพื่อสํงเสริมการอํานและ การเขียนสะกดคํา ที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2  มีคะแนนเฉลี่ยกํอนเรียน 11.48  และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 25.17 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวําคะแนนเฉลี่ย
กํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอแบบฝึกทักษะเพื่อสํงเสริมการอํานและเขียนสะกดคํา ท่ีประสมด๎วยสระเปลี่ยน
รูปและลดรูป ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 โดยภาพรวมอยูํในระดับพอใจมากมีคําเฉลี่ยเทํากับ  2.94 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.24  
 
สรุปและอภิปรายผล 

การพัฒนาทักษะการอํานและเขียนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูปที่มีตัวสะกด โดยใช๎แบบฝึกทักษะ 
กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ  มีประเด็นที่ค๎นพบควรนํามาอภิปราย  ดังนี้ 

1. แบบฝึกทักษะการอํานและเขียนคําที่สะกดด๎วยสระลดรูปและสระเปลี่ยนรูปที่มีตัวสะกด กลุํมสาระการเรียนรู๎
ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ 88.33/83.91 สูงกวําสมมติฐานที่ตั้งไว๎ เนื่องจากผู๎ศึกษาได๎ศึกษาขั้นตอนการ
สร๎าง ตรวจสอบ ปรับปรุง แก๎ไข จากผู๎เช่ียวชาญ เมื่อผู๎เช่ียวชาญได๎มีข๎อเสนออแนะอยํางไรนํามาเป็นข๎อแก๎ไขปรับปรุงจากนั้นจึง
นําไปทดลองใช๎อีกครั้งกับกลุํมใหญํ ดังนั้นกระบวนการสร๎างจึงเป็นไปตามกระบวนการตามหลักการที่สอดคล๎องกับหลักวิชาการ
และจิตวิทยาตามวัยของผู๎เรียนสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุรันยา  ธรรมศิริ (2558 : 105) ได๎พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎แบบรํวมมือ
ประกอบแบบฝึกทักษะการอํานสะกดคํา กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ผลการวิจัยพบวํา 
กิจกรรมการเรียนรู๎แบบรํวมมือประกอบแบบฝึกทักษะการอํานสะกดคํากลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรีนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพเทํากับ 88.05/86.12 เป็นไปสูงกวําเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ 80/80  
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2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบวํานักเรียนท่ีเรียนรู๎โดยใช๎แบบฝึกทักษะการอํานและเขียนสะกดคําทีประสม
ด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนและกํอนเรียน  มีคะแนนเฉลี่ยกํอนเรียน 11.48  และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน 25.17 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวําคะแนนเฉลี่ยกํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กวํากํอนเรียน  แตกตํางกันมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งนี้เพราะ เครื่องมือท่ีใช๎ คือ แบบฝึกทักษะ และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู๎ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย ท่ีผู๎ศึกษาสร๎างขึ้นได๎รับการตรวจสอบ ปรับปรุงแก๎ไข จากผู๎เช่ียวชาญ และได๎ดําเนินการเป็น
ขั้นตอนอยํางเป็นระบบและมีวิธีการ  มีการวิเคราะห๑ หาคําดัชนีความสอดคล๎องของแบบทดสอบกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎  และศึกษา
เอกสารการจัดทําแบบทดสอบและนํามาสร๎างแบบทดสอบ มาวิเคราะห๑หาคุณภาพกํอนที่จะนําไปใช๎จริงแสดงวําเครื่องมือที่ใช๎ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู๎มีความเหมาะสมที่จะนําไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนรู๎ของครูผู๎สอนและนักเรียนได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของกีรติ 
พลเยี่ยม (2560 : 74) ได๎ศึกษาการสะกดคําและแจกลูกคําที่ประสมสาระ การวิจัยเรื่องนี้มีความมุํงหมายเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการ
สะกดคําและแจกลูกคําที่ประสมสระ กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการสะกดคํา
และแจกลูกคําที่ประสมสระกลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนโดยใช๎แบบฝึกทักษะการสะกดคําและแจก
ลูกคําที่ประสมสระ สูงขึ้นอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล๎องกับของสุรันยา ธรรมศิริ (2558 : 107) ได๎พัฒนากิจกรรม
การเรียนรู๎แบบรํวมมือประกอบแบบฝึกทักษะการอํานสะกดคํา กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  
มีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีตํอการเรียนรู๎โดยใช๎แบบฝึกทักษะการอํานและเขียนคําที่ประสม
ด๎วยสระเปลี่ยนรูปและลดรูป มีความพึงพอใจตํอการเรียนด๎วยแบบฝึกทักษะการอํานและเขียนสะกดคําที่ประสมด๎วยสระเปลี่ยนรูปและ
ลดรูป ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  มีคําเฉลี่ย 2.94 อยูํในเกณฑ๑ระดับมากที่เป็นเชํนนี้อาจเนื่องมาจากแบบฝึกทักษะ ท่ีสร๎างขึ้นมีความ
เหมาะสมที่จะนําไปใช๎ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ทําให๎นักเรียนได๎ฝึกอําน  และฝึกเขียนสะกดคํา ฝึกแตํงประโยค ผู๎รายงานได๎จัดทํา
แบบฝึกทักษะจากงํายไปหายาก เนื้อหาในแบบฝึกทักษะได๎จัดทํากิจกรรมให๎ฝึกสั้น ๆ เร๎าใจ ทําให๎นักเรียนเกิดความเพลิดเพลิน  มี
ความเหมาะสมกับระดับช้ันเรียน มีภาพการ๑ตูนนํารักประกอบ มีสีสันสดใสดึงดูดความสนใจ ของนักเรียน เป็นการกระตุ๎นให๎นักเรียน
อยากทําแบบฝึกทักษะ นักเรียนจึงประสบผลสําเร็จ ในการทําแบบฝึกทักษะ สามารถอํานและเขียนสะกดคํา รู๎ความหมายของคํา และ
นําคํามาแตํงประโยคได๎อยํางถูกต๎องคลํองแคลํว แล๎วยังนําความรู๎ที่ได๎รับไปใช๎ในระดับช้ันเรียนที่สูงขึ้นตํอไปได๎อยําง  มีประสิทธิภาพซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของสุรันยา  ธรรมศิริ (2558 : 108) ได๎พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎แบบรํวมมือประกอบแบบฝึกทักษะการอําน
สะกดคํา กลุํมสาระการเรยีนรู๎ภาษาไทย สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตํอการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู๎แบบรํวมมือประกอบแบบฝึกทักษะการอํานสะกดกํา กลุํมสาระการเรียนรู๎ภาษาไทย โดยรวม อยูํในระดับมากที่สุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เพื่อสํารวจสภาพป๓ญหาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู ความพึงพอใจในการจัดประสบการณ๑  วิชาชีพ การ
รับรู๎เกี่ยวกับปริมาณการปฏิบัติงานและลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่เกิดขึ้นจากการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพครู ในรายวิชาการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานครู หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี กลุํมตัวอยําง คือ นักศึกษา สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย จํานวน 28 คนของมหาวิทยาลัยปทุมธานี เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพครู แบบบันทึกการวิเคราะห๑ เอกสารการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ และการสัมภาษณ๑เกี่ยวกับป๓ญหาและข๎อเสนอแนะในการ
ดําเนินการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหาคําความถี่ คํามัชฉิมเลขคณิต คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห๑เนื้อหา ผลการวิจัยพบวํา  

ด๎านการวางแผนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ มีโรงเรียนในเครือขํายมหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นแหลํงฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพและมีอาจารย๑ประจํา ที่ได๎รับการแตํงตั้งให๎ทําหน๎าที่  ครูพี่เลี้ยง ด๎านการดําเนินการการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ มี
จุดประสงค๑เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจและฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ การควบคุมช้ันเรียน สังเกต
พฤติกรรมของนักเรียน และศึกษาพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการวิจัย นักศึกษามีความพึงพอใจมากในด๎านการวางแผนการจัด
ประสบการณ๑วิชาชีพ และการดําเนินการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ และมีการรับรู๎ในระดับมากเกี่ยวกับปริมาณการปฏิบัติงานใน
หน๎าท่ีครูและลักษณะความเป็นครูที่เกิดขึ้นจากการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ แตํก็ยังพบป๓ญหาเกี่ยวกับการจัดเวลาให๎นักศึกษาเข๎า
รํวมกิจกรรมการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ และบทบาทของครูพี่เลี้ยงในการนิเทศนักศึกษา 

 
ค าส าคัญ : การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย 
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Abstract 
This research is to explore the problems of professional experience in teaching Satisfaction in 

organizing professional experience, perception of work quantity and teacher characteristics of students in 
early childhood education. That arises from the professional experience of teachers In the course of 
observation and practice of teachers Curriculum for producing 5-year teachers. The sample consisted of 28 
early childhood education students of Pathum Thani University. The research tool was the questionnaire for 
satisfaction in teaching professional experience. Analysis record Professional experience training documents And 
interviews about problems and suggestions for implementing professional experience. Analyze data by 
determining frequency Mathematics value  Standard deviation And content analysis 

The result of the research shows that Planning for professional experience training There are schools 
in the Pathum Thani University network. Is a source of professional experience and full-time lecturers That is 
appointed to act as a mentor for the implementation of professional experience training The purpose is for 
students to be knowledgeable. Understanding and practice of learning activities Class control Observe 
student behavior And study the development of learning through the research process Students are very 
satisfied with the planning of professional experience management and the implementation of professional 
experience training. And there was a high level of perception about the amount of work performed in the 
duties of teachers and the characteristics of teachers arising from professional experience training. But still 
found problems with scheduling students to participate in professional experience activities And the role of 
mentors in student supervision 
 
Keywords: Professional experience training Students in early childhood education 
 
บทน า 

การปฏิรูปหลักสูตรการผลิตครูได๎เริ่มขึ้น ตั้งแตํปีการศึกษา 2547 โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี 
เป็นหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี โดยหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี มีจํานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา120-150 หนํวยกิต 
แบํงออกเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต หมวดวิชาเฉพาะไมํน๎อยกวํา 97 หนํวยกิต หมวดวิชาเลือกเสรีไมํน๎อย
กวํา 6 หนํวยกิต และหมวดวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูไมํน๎อยกวํา 3 หนํวยกิตซึ่งนักศึกษานักศึกษาจะต๎องออกไปฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา ในปีที่ 4 (วรรณทิพาและภาวิณี, 2545:3) สําหรับหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี มี
จํานวนหนํวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมํน๎อยกวํา 160 หนํวยกิต แบํงออกเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมํน๎อยกวํา 30 หนํวยกิต หมวด
วิชาเฉพาะไมํน๎อยกวํา 124 หนํวยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรีไมํน๎อยกวํา 6 หนํวยกิต โดยในหมวดวิชาเฉพาะจะแบํงยํอยออกเป็น
หมวดวิชาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูไมํน๎อยกวํา 15 หนํวยกิต(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑, 2551: 4) จะเห็นได๎วําหลักสูตรการ
ผลิตครู 5 ปี เป็นหลักสูตรที่มุํงเน๎นให๎นักศึกษานักศึกษาได๎มีโอกาสฝึกปฏิบัติงานในสถานการณ๑จริงมากขึ้น สํงผลให๎สถาบันผลิตครู
ต๎องดํา เนินการปรับเปลี่ยนรายวิชาเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ (Field experiences) ใหมํโดยเปลี่ยนจาก 2 รายวิชาใน
หลักสูตรการผลิตครู 4 ปีมาเป็น 5 รายวิชาในหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ซึ่งทั้ง 5 รายวิชาประกอบด๎วย รายวิชาประสบการณ๑
วิชาชีพครู 1 2 และ 3 ซึ่งนักศึกษานักศึกษาจะต๎องเรียนทั้ง 3 รายวิชานี้ภายใน 4 ปีแรกของการศึกษา และรายวิชาการปฏิบัติงาน
สอนในสถานศึกษา 1 และ 2 ซึ่งนักศึกษานักศึกษาจะต๎องออกไปฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในโรงเรียนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพเป็น
เวลา 2 ภาคการศึกษาเมื่อศึกษาอยูํในช้ันปีท่ี 5 โดยสถาบันผลิตครูแตํละแหํงอาจมีรายละเอียดของการจัดรายวิชาเหลํานี้แตกตําง
กันไป เชํน เนื้อหาและกิจกรรมที่จัดให๎แกํนักศึกษานักศึกษาในแตํละรายวิชา จํานวนหนํวยกิตและการกํา หนดให๎นักศึกษา
นักศึกษาเรียนแตํละรายวิชาในปีการศึกษาตํางๆ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎นักศึกษานักศึกษาได๎รับประสบการณ๑จริงจากโรงเรียน
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เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในโรงเรียนการจัดการเรียนรู๎ การวัดและประเมินผล การเป็นครูที่ปรึกษา และการพัฒนา
บุคลิกลักษณะความเป็นครู (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,2547: 27-31) 

งานวิจัยเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพสํวนใหญํจะศึกษาในบริบทของหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี และเน๎นศึกษาใน
รายวิชาปฏิบัติการสอน ซึ่งผลการวิจัยเหลํานี้พบวําการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพของนักศึกษามีป๓ญหาหลายประการ เชํน อาจารย๑
นิเทศก๑และครูพี่เลี้ยงไมํเข๎านิเทศและให๎คํา แนะนํา ปรึกษาแกํนักศึกษาอยํางสม่ํา เสมอ (พิศวง , 2518) ครูพี่เลี้ยงมักเข๎าใจวํา
นักศึกษาชํวยแบํงเบาภาระของตนและจะประเมินผลเฉพาะด๎านการสอนของนักศึกษาเทํานั้น ไมํได๎ประเมินผลในด๎านอื่นๆ ให๎
ครอบคลุม(จินตนา, 2521) อาจารย๑นิเทศก๑และครูพี่เลี้ยงขาดการประสานงานกันในการนิเทศนักศึกษาทํา ให๎ผลการประเมิน
นักศึกษาไมํสอดคล๎องกัน (ชาลี, 2525) เป็นต๎น สํา หรับในบริบทของหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพของนักศึกษาน๎อยมาก เชํน งานวิจัยของ เอกภูมิ ชาตรี และวรรณทิพา (2551: 1351-1354) ซึ่งศึกษาสภาพ
การดํา เนินการจัดประสบการณ๑วิชาชีพในรายวิชาการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในช้ันเรียนและพบวํามีป๓ญหาหลายประการในการ
ดํา เนินการจัดประสบการณ๑วิชาชีพ เชํน การกําหนดเวลาให๎นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมในรายวิชาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพซึ่งไมํ
สอดคล๎องกับตารางเรียนของนักศึกษาที่เรียนในสถาบันผลิตครู การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพเน๎นการบรรยายทํา ให๎นักศึกษาไมํมี
โอกาสได๎ฝึกปฏิบัติงาน จริง ครูพี่เลี้ยงไมํยอมรับฟ๓งความคิดเห็นของนักศึกษา เป็นต๎น 

ดังนั้นคณะผู๎วิจัยจึงเห็นวําควรที่จะศึกษา เกี่ยวกับสภาพการดํา เนินการจัดประสบการณ๑วิชาชีพในรายวิชาประสบการณ๑
วิชาชีพให๎ครบทั้ง5 รายวิชาตามหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี วํามีวิธีดํา เนินการอยํางไร นักศึกษามีความพึงพอใจตํอการจัด
ประสบการณ๑วิชาชีพหรือไมํ อยํางไร นักศึกษามีการรับรู๎ตํอลักษณะความเป็นครูที่เกิดขึ้นกับตนเองอยํางไร และนักศึกษาได๎เรียนรู๎
อะไรบ๎างจากการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในรายวิชาเหลํานี้ ข๎อมูลเบื้องต๎นที่ได๎จากการศึกษาเหลํานี้จะนํา ไปสูํการปรับปรุง แก๎ไข 
และออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนสํา หรับรายวิชาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ที่เน๎นให๎นักศึกษาครู
ได๎รับประสบการณ๑ตรงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเรียนรู๎ของผู๎เรียนตํอไป ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้ขอเสนอข๎อมูล
การศึกษาสภาพการจัดประสบการณ๑วิชาชีพในรายวิชาการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานครูเทํานั้น  

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพป๓ญหาการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู การรับรู๎เกี่ยวกับปริมาณการปฏิบัติงาน และลักษณะความ

เป็นครูของนักศึกษาปฐมวัย ตลอดจนป๓ญหาและข๎อเสนอแนะที่เกิดขึ้น 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เป็นวิธีการหนึ่งของการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู โดยมุํงเน๎นให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎การ

ปฏิบัติงานในหน๎าที่ครู ปฏิบัติการสอนในช้ันเรียนตามสาขาวิชาของนักศึกษา สร๎างสื่อหรือ  นวัตกรรม วิจัยในช้ันเรียนและจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู๎เรียนได ๎หลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) คณะศิลปศาสตร๑และศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยปทุมธานี กําหนดให๎
นักศึกษาต๎องออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ในช้ันปีที่ 4 เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 1 ต๎องออกฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวนไมํน๎อยกวํา 450 ช่ัวโมง ในรายวิชา 1005801 การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1 5(450) หนํวยกิต และในภาคศึกษาที่ 2 ต๎องออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวนไมํน๎อย
กวํา 450 ช่ัวโมง ในรายวิชา 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 5(450) หนํวยกิต ซึ่งทั้ง 2 รายวิชา ดังกลําว ได๎
ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการฝึกประสบการณ๑ภาคสนาม (มคอ.4) เพื่อให๎เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา  

มาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษาของประสบการณ๑ภาคสนามเป็นข๎อมูลเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการในการออกฝึก
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของนักศึกษาวิชาชีพครูซึ่งมีแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล๎องกับคําอธิบายรายวิชาและเป็นไปตาม
หลักสูตรที่กําหนดไว๎โดยมีวัตถุประสงค๑ รายละเอียดของการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาในระหวํางปฏิบัติการสอน
ในโรงเรียนเครือขํายรํวมพัฒนาครูในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ตลอดจนความรู๎ความเข๎าใจที่นักศึกษาจะได๎รับจากการออก
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ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โดยมีกระบวนการในการลําดับทักษะและประสบการณ๑ตํางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่
นักศึกษาจะได๎รับในการพัฒนาให๎มีความสําเร็จตามจุดมุํงหมายรวมทั้งเกณฑ๑การวัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอน ใน
สถานศึกษาของนักศึกษาจากครูพี่เลี้ยงอาจารย๑นิเทศก๑และฝุายฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูของคณะศิลปศาสตร๑และศึกษาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยปทุมธาน ี

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาสภาพการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 
และศึกษาความพึงพอใจในการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ การรับรู๎เกี่ยวกับปริมาณการปฏิบัติงานและลักษณะความเป็นครูที่เกิดจาก
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในรายวิชาการฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา โดยใช๎แบบสอบถาม การสัมภาษณ๑ และการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข๎องกับการดําเนินการจัด ประสบการณ๑วิชาชีพ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข๎อมูล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร๑และศึกษาศาสตร๑ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี จํานวน 28 คนท่ีออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในภาคต๎น ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติการใน
สถานศึกษา  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การวิจัยครั้งนี้ใช๎เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ  
1. แบบสอบถามความพึงพอใจในการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพของโรงเรียนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ ซึ่งผู๎วิจัยได๎พัฒนาขึ้น

และได๎รับการตรวจสอบความตรงด๎านเนื้อหาจากผู๎เช่ียวชาญด๎านการศึกษาปฐมวัย จํานวน 3 ทําน แบบสอบถามฉบับนี้แบํงเป็น 4 ตอน 
คือ ตอนท่ี 1 เป็นการถามข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เป็นการถามความคิดเห็นของนักศึกษาการศึกษาปฐมวัย
เกี่ยวกับความพึงพอใจในการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในสถานศึกษา โดยใช๎การประเมินคํา 5 ระดับ ตอนท่ี 3 เป็นการถามการรับรู๎
เกี่ยวกับปริมาณการปฏิบัติงานของนักศึกษา และลักษณะความเป็นครูที่เกิดขึ้นจากการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ โดยใช๎การประเมินคํา 
5 ระดับ ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได๎เรียนรู๎ ป๓ญหาและข๎อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 

2. แบบบันทึกการวิเคราะห๑เอกสารการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ เอกสารที่นํามาวิเคราะห๑ ได๎แกํประมวลการสอนรายวิชา
ประสบการณ๑วิชาชีพครู การสังเกตและฝึกปฏิบัติงานครู ใบงาน และใบความรู๎ในรายวิชาดังกลําว 

3. แบบสัมภาษณ๑นักศึกษาครู สาขาการศึกษาปฐมวัย เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ให๎แกํนักศึกษา ป๓ญหาและ
ข๎อเสนอแนะในการดําเนินการจัดประสบการณ๑วิชาชีพ บทบาทหน๎าที่ของนักศึกษาและครูพี่เลี้ยงในระหวํางการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ของนักศึกษา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู๎วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข๎องกับการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพของมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี การสัมภาษณ๑นักศึกษาวิชาชีพครูของโรงเรียนในสถานศึกษา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ป๓ญหาและข๎อเสนอแนะ
ในการดําเนินการจัดประสบการณ๑วิชาชีพ และบทบาทหน๎าท่ีของนักศึกษาและครูพี่เลี้ยงในระหวํางการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพของ
นักศึกษา และการสํงแบบสอบถามให๎กับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 28 คนหลังจากที่นักศึกษาฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพเสร็จแล๎ว 3 สัปดาห๑ ในเดือนตุลาคม 2561 ผู๎วิจัยได๎แบบสอบถามคืน 28 ฉบับ ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 100 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

สํวนที่ 1 สถานภาพของกลุํมที่ศึกษา พบวํา ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามของนักศึกษา  สาขาการศึกษา
ปฐมวัยที่ออกฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในภาคต๎น ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชาการฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา จํานวน 28 คน เป็น
นักศึกษาเพศชาย 3 คน เพศหญิง 25 คน นักศึกษาทุกคนมีอายุระหวําง 21 – 23 ปี ระดับคะแนนเฉลี่ยที่นักศึกษาได๎รับกํอนออก
ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพชํวง 3.50-4.00 จํานวน 4 คน ในชํวง 3.00-3.49 จํานวน 18 คน และในชํวง 2.50–2.99 จํานวน 6 คน  
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สํวนท่ี 2 สภาพการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ ได๎แกํ 1. ด๎านการวางแผนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ พบวํา สถานศึกษา
ที่ใช๎ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู มีโรงเรียนเครือขํายในเขตปทุมธานี จํานวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนสุเหรําเขียว โรงเรียนเทศบาล
เมืองปทุมธานี โรงเรียนเปรมฤทัย และโรงเรียนวัดเปรมประชากร เป็นแหลํงฝึกประสบการณ๑วิชาชีพและมีครูประจํา ที่ได๎รับการ
แตํงตั้งให๎เป็นครูพี่เลี้ยงทําหน๎าที่ดูแลและให๎ความรู๎แกํนักศึกษา โดยครูพี่เลี้ยงแตํละคนจะต๎องมีประสบการณ๑ในการสอนวิชา
การศึกษาปฐมวัย มาไมํน๎อยกวํา 3 ปี ครูพี่เลี้ยงทุกคนจะได๎รับการอบรมช้ีแจงเกี่ยวกับบทบาทหน๎าที่ที่ตนเองจะต๎องปฏิบัติตํอ
นักศึกษากํอนเริ่มการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ และจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหวํางอาจารย๑นิเทศกับครูพี่เลี้ยง
เป็นประจํา ทุกอาทิตย๑ เพื่อทําให๎การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพของนักศึกษาเกิดประสทิธิภาพสงูสุด สําหรับในรายวิชาน้ีมีจุดประสงค๑
เพื่อให๎นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจและฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและการบริหารงานวิชาการในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การสังเกตและฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎ การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน การควบคุมช้ันเรียน 
การทดลองสอนวิชาการศึกษาปฐมวัยในระดับช้ันอนุบาล เป็นเวลา 5 สัปดาห๑ และการทดลองสอนวิชาการศึกษาปฐมวัย ใน
ระดับช้ันอนุบาล เป็นเวลา 5 สัปดาห๑ รวมทั้งศึกษาการพัฒนาการเรียนรู๎ ด๎วยกระบวนการวิจัย โดยใช๎เวลาในการสังเกตและฝึก
ปฏิบัติงานในรายวิชาน้ีทั้งสิ้น 16 สัปดาห๑ สัปดาห๑ละ 2 ช่ัวโมง 

สํวนท่ี 3 ความพึงพอใจของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ พบวํา นักศึกษาครูปฐมวัยมีความพึงพอใจด๎านการ
วางแผนการจัดประสบการณ๑วิชาชีพอยูํในระดับมาก (   = 3.64) ถ๎าพิจารณารายการความพึงพอใจในการจัดประสบการณ๑วิชาชีพ
ด๎านนี้ซึ่งมีทั้งหมด 8 รายการ พบวํา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลางจํานวน 3 รายการ คือ การแนะนําบุคลากรของ
โรงเรียน การประชุมสัมมนาระหวํางครูพี่เลี้ยงกับนักศึกษา และการกําหนดระยะเวลาให๎นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ ในรายวิชา
ที่นักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ สํวนรายการอื่นๆ นักศึกษามีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก คือ การช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบ
ข๎อบังคับ ข๎อตกลง หรือกติกาของโรงเรียนที่ต๎องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ การชี้แจงระบบการบริหารงานของโรงเรียน การจัดครูพี่เลี้ยง
สาขาวิชาเอกให๎นักศึกษา การมอบหมายวิชาทดลองสอนให๎นักศึกษา และการช้ีแจงการประเมินผลการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ   
(ดังตารางที่ 1) 

 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาด๎านการวางแผนการจัดการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ 

ล าดับ ด้านการวางแผนการจัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ความพึงพใจของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย  
(    ) 

ค่าเบ่ียงเบน  
(S.D.) 

1 ข๎อระเบียบ/บังคับ ท่ีต๎องยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัต ิ 4.05 0.57 
2 ช้ีแจงระบบการบรหิารงานของโรงเรียน 3.81 0.57 
3 การแนะนําบุคลากรของโรงเรียน 3.22 0.80 
4 การจัดครูพี่เลีย้งสาขาวิชาเอกให๎นกัศึกษา 3.85 0.63 
5 การมอบหมายวิชาทดลองสอนใหน๎ักศึกษา 3.85 0.70 
6 การประชุมสัมมนาระหวํางครูพี่เลีย้งกับนักศึกษา 3.26 1.31 
7 การกําหนดระยะเวลาให๎นักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมตํางๆ 3.40 1.21 
8 การชี้แจงการประเมินผลการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครู 3.67 0.71 

 สรุปรวมเฉลี่ย 3.64 0.81 
 

ความพึงพอใจด๎านการดําเนินการจัดประสบการณ๑วิชาชีพอยูํในระดับมาก (   = 3.67) เมื่อแยกพิจารณารายการความ
พึงพอใจด๎านนี้ซึ่งมีทั้งหมด 15 รายการ พบวํา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลางจํานวน 3 รายการ คือ การจัดให๎
นักศึกษาและฝึกสร๎างข๎อสอบ การจัดให๎นักศึกษาฝึกการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชํน เทศกาลลอยกระทง เทศกาลเข๎าพรรษา 
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เป็นต๎น และการจัดให๎นักศึกษาฝึกการพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการวิจัย สํวนรายการความพึงพอใจในระดับมาก ได๎แกํ การ
จัดให๎นักศึกษาศึกษาและสัง เกตการสอนของครูพี่ เลี้ ยง  การจัดให๎นักศึกษาศึกษาและสั ง เกตการจัดบรรยากาศ  
ในห๎องเรียน การให๎นักศึกษาฝึกทําแผนการจัดการเรียนรู๎ของกลุํมสาระการเรียนรู๎การศึกษาปฐมวัย ให๎นักศึกษาฝึกทําแผนการ
จัดการเรียนรู๎รายคาบ ให๎นักศึกษาฝึกทําสื่อการเรียนรู๎ และฝึกสร๎างแบบฝึกหัด ให๎นักศึกษาฝึกตรวจแบบฝึกหัด/ผลงาน/ข๎อสอบ/
วิธีการวัดและประเมินผล/วิธีการควบคุมช้ันเรียน และฝึกปฏิบัติการสอนด๎วยกระบวนการสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นสําคัญ ให๎
คําปรึกษาและข๎อเสนอแนะของครูพี่เลี้ยงวิชาเอก ความพร๎อมของโรงเรียนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในการรับนักศึกษาเข๎าฝึก
ประสบการณ๑ ความพร๎อมของโรงเรียนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในการมอบหมายงานตํางๆ ให๎นักศึกษา และการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพของนักศึกษาโดยใช๎แบบประเมินตามแบบประเมินของคณะศิลปศาสตร๑และศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี (ดังตารางที่ 2) 

 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจด๎านการดําเนินการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ  

ล าดับ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ความพึงพใจของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย  
(     ) 

ค่าเบ่ียงเบน 
(S.D.) 

1 ให๎นักศึกษาสังเกตการสอนของครพูี่เลี้ยง 3.94 0.70 
2 ให๎นักศึกษาสังเกตบรรยากาศภายในห๎องเรียน 3.91 0.81 
3 ให๎นักศึกษาฝึกทําแผนการจัดการเรียนรูร๎ายคาบ 3.94 0.83 
4 ให๎นักศึกษาฝึกทําสื่อการเรียนรู๎ 3.90 0.74 
5 ให๎นักศึกษาฝึกสร๎างแบบฝึกหดั 3.72 0.81 
6 ให๎นักศึกษาฝึกสร๎างข๎อสอบ 3.58 0.84 
7 ให๎นักศึกษาฝึกตรวจแบบฝึกหดั/ผลงาน/ข๎อสอบ 3.18 1.13 
8 ให๎นักศึกษา ศึกษาวิธีการควบคุมช้ันเรียน 3.54 1.10 
9 ให๎นักศึกษาฝึกการจดักิจกรรมเสรมิหลักสูตร 2.55 1.10 
10 ให๎นักศึกษาฝึกการพัฒนาการเรยีนรู๎ด๎วยกระบวนการวิจยั 3.67 0.71 
11 ให๎นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนด๎วยกระบวนการสอนที่เน๎นผูเ๎รียน

เป็นสําคญั 
3.67 0.71 

12 การให๎คําปรึกษาและข๎อเสนอแนะของครูพี่เลี้ยง 3.95 0.65 
13 ความพร๎อมของโรงเรียนเครือขํายที่รับนักศึกษาฝึกประสบการณ๑

วิชาชีพครู 
4.00 0.87 

14 ความพร๎อมของโรงเรียนเครือขํายที่มอบหมายงานให๎กับนักศึกษา
ฝึกประสบการณ๑วิชาชีพคร ู

3.87 0.84 

15 ประเมินผลการฝึกประสบการณ๑วชิาชีพของนักศึกษา โดยการ
ประเมินตามแบบประเมินของมหาวิทยาลัย 

3.95 0.66 

 สรุปรวมเฉลี่ย 3.67 0.85 
 
สํวนที่ 4 การรับรู๎เกี่ยวกับปริมาณการปฏิบัติงานของนักศึกษา นักศึกษาครูปฐมวัย มีการรับรู๎เกี่ยวกับปริมาณการ

ปฏิบัติงานของตนเองอยูํในระดับมาก (   = 3.50) ถ๎าพิจารณารายการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตนเองทั้งหมด 10 รายการ พบวํา 
ความคิดเห็นตํอปริมาณการปฏิบัติงานของตนเองในแตํละรายการของนักศึกษาครูปฐมวัย อยูํในระดับปานกลาง 4 รายการ คือ 
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การศึกษาและฝึกสร๎างข๎อสอบ การฝึกตรวจแบบฝึกหัด /ผลงาน/ข๎อสอบ การศึกษาและฝึกการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร และ
การศึกษาและฝึกการพัฒนาการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการวิจัย สํวนรายการอื่นๆ นักศึกษามีความคิดเห็นตํอปริมาณการปฏิบัติงาน
ของตนเองในระดับมาก (ดังตารางที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 การรับรู๎เกี่ยวกับปริมาณการปฏิบัติงานของนักศึกษา  

ล าดับ การปฏิบัติงานในด้านต่างๆ 
ความพึงพใจของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย  
(     ) 

ค่าเบ่ียงเบน 
(S.D.) 

1 สังเกตการสอนของครูพี่เลี้ยง 3.85 0.63 
2 สังเกตการจัดบรรยากาศภายในหอ๎งเรียน 3.91 0.81 
3 จัดทําแผนการจัดการเรยีนรู๎ของการศึกษาปฐมวัย 3.64 0.73 
4 ฝึกทําแผนการจัดการเรยีนรูร๎ายคาบ 3.90 0.74 
5 ฝึกทําสื่อการเรียนรู ๎ 3.72 0.81 
6 ฝึกสรา๎งแบบฝึกหดั /ข๎อสอบ 3.41 1.22 
7 ฝึกตรวจแบบฝึกหดั/ ผลงาน/ ข๎อสอบ 3.05 0.91 
8 ฝึกการจดักิจกรรมเสรมิหลักสูตร 2.35 1.25 
9 ฝึกพัฒนาการเรียนรูด๎๎วยกระบวนการวิจัย 3.41 1.22 
10 ฝึกปฏิบัติการสอนด๎วยกระบวนการสอนที่เน๎นผู๎เรยีนเป็น

ศูนย๑กลาง 
3.80 0.65 

 สรุปรวมเฉลี่ย 3.50 0.83 
 
การรับรู๎เกี่ยวกับลักษณะความเป็นครูที่เกิดขึ้นจากการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ นักศึกษาครูปฐมวัย มีการรับรู๎เกี่ยวกับ 

ลักษณะความเป็นครูที่เกิดขึ้นจากการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพอยูํในระดับมาก (    = 4.20) ถ๎าพิจารณารายการเกี่ยวกับลักษณะความ
เป็นครู ทั้งหมด 10 รายการ พบวํา ลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาที่เกิดขึ้นจากการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพตามการรับรู๎ของ
นักศึกษา อยูํในระดับมากทุกรายการ คือ ความศรัทธาตํอวิชาชีพครู วิญญาณความเป็นครู ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณครู 
ความผูกพันและเอาใจใสํนักเรียน การควบคุมกิริยา วาจาให๎เหมาะสมแกํบุคคล โอกาส และสถานที่ ความซื่อตรง ซื่อสัตย๑ และมีความ
จริงใจ ความกล๎าแสดงออกทางความคิดในสิ่งที่ดีงาม การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย และกรอบประเพณีความตั้งใจที่จะฝึกฝนตนเองให๎
พัฒนายิ่งๆ ข้ึน และความมีมนุษย๑สัมพันธ๑กับผู๎รํวมงาน (ดังตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 4 การรับรู๎เกี่ยวกับลักษณะความเป็นครูที่เกิดขึ้นจากการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพของนักศึกษา  

ล าดับ ลักษณะความเป็นครู 
ความพึงพใจของนักศึกษา 
ค่าเฉลี่ย  
(     ) 

ค่าเบ่ียงเบน 
(S.D.) 

1 ความศรัทธาตํอวิชาชีพคร ู 4.15 0.55 
2 วิญญาณความเป็นคร ู 4.14 0.63 
3 ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณคร ู 4.08 0.75 
4 ความผูกพันและเอาใจใสํนักเรียน 4.40 0.59 
5 การควบคุมกริิยา วาจา เหมาะสมกับโอกาสและสถานท่ี 4.35 0.79 
6 ความซื่อตรง ซื่อสตัย๑และความจรงิใจ 4.22 0.61 
7 ความกล๎าแสดงออกทางความคิด 4.23 0.74 
8 การปฏิบัตติามระเบยีบวินัย และตามประเพณ ี 4.35 0.72 
9 ความตั้งใจฝึกฝนตนเองให๎พัฒนายิง่ขึ้น 4.05 0.73 
10 ความมีมนุษย๑สัมพันธ๑กับคณะครูและผูร๎ํวมงาน 3.91 0.80 

 สรุปรวมเฉลี่ย 4.20 0.68 
  
สําหรับป๓ญหาและข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประสบการณ๑วิชาชีพครูปฐมวัย ได๎สะท๎อนป๓ญหาเกี่ยวกับการฝึก

ประสบการณ๑วิชาชีพครู คือ คณะศิลปศาสตร๑และศึกษาศาสตร๑ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี ยังขาดการประสานงาน
กับโรงเรียนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ โดยเฉพาะการจัดเวลาให๎นักศึกษาเข๎าไปฝึกปฏิบัติงานกับครูพี่เลี้ยง การมีเวลาวํางไมํตรงกั น
ระหวํางนักศึกษากับครูพี่เลี้ยง ทําให๎เกิดความยากลําบากในการเข๎าฝึกปฏิบัติงานแตํละครั้ง นอกจากนี้นักศึกษายังต๎องการให๎คณะฯ 
ระบุให๎แนํนอนวําในชํวงของการทดลองสอน จะให๎นักศึกษาสอนเป็นรายบุคคลหรือสอนเป็นคูํเพราะครูพี่เลี้ยงสํวนหนึ่งให๎นักศึกษา
ทดลองสอนเป็นรายบุคคล แตํก็มีครูพี่เลี้ยงอีกสํวนหนึ่งให๎นักศึกษาทดลองสอนเป็นคูํ ซึ่งนักศึกษา จะคิดวําสิ่งเหลํานี้กํอให๎เกิดความไมํ
เทําเทียมกันในการฝึกปฏิบัติงาน นักศึกษาต๎องการฝึกปฏิบัติงานด๎านการทดลองสอนให๎มากกวํานี้ เพราะการทดลองสอนทําให๎
นักศึกษาได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับการควบคุมช้ันเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกคนคํอนข๎างกังวลมากกับการควบคุมช้ันเรียนเมื่อจะต๎องออกไป
ฝึกสอนจริงๆ 
 
อภิปรายผล 

การนําเสนอผลการวิจัย แบํงอออกเป็น 4 สํวน คือ สถานภาพของกลุํมตัวอยํางที่ศึกษา สภาพการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพ ความพึงพอใจของนักศึกษาในการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ การรับรู๎เกี่ยวกับปริมาณการปฏิบัติงาน และลักษณะความเป็น
ครูของนักศึกษาท่ีเกิดขึ้นจากการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ และป๓ญหา และข๎อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดประสบการณ๑วิชาชีพ  

การจัดประสบการณ๑วิชาชีพและการรับรู๎เกี่ยวกับปริมาณการปฏิบัติงานและลักษณะความเป็นครูของนักศึกษาที่ได๎จาก
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในรายวิชาการฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา พบวํารายวิชาดังกลําวมีจุดประสงค๑ให๎นักศึกษามีความรู๎ความ
เข๎าใจและฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู๎วิชาการศึกษาปฐมวัย ในระดับปฐมวัย การสังเกตพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียน การควบคุมชั้นเรียน รวมทั้งศึกษาพัฒนาการการเรียนรู๎ด๎วยกระบวนการวิจัย ผลการวิจัยพบวําสภาพจริงใน
การจัดประสบการณ๑วิชาชีพสอดคล๎องกับจุดประสงค๑ของรายวิชานี้คือ นักศึกษาได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและการ
บริหารงานวิชาการในระดับการศึกษาปฐมวัย การสังเกตและฝึกทดลองสอน 5 สัปดาห๑ รวมทั้งเรียนรู๎การทําวิจัยในช้ันเรียนจากครู
พี่เลี้ยง นักศึกษามีความพึงพอใจปานกลางตํอการวางแผนการจัดประสบการณ๑วิชาชีพ นักศึกษามีความพึงพอใจมากตํอการ
ดําเนินการจัดประสบการณ๑วิชาชีพ และมีความคิดเห็นวําการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพทํา ให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับการควบคุม
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ช้ันเรียน พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและการปฏบิัติงานในหน๎าท่ีครูตาํงๆ เชํน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรม
การสอน การทําสื่อ การทําใบงานและใบกิจกรรม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีประโยชน๑มากสําหรับนักศึกษาในการนําความรู๎ที่ได๎รับไปปฏิบัติ
จริงในการประกอบวิชาชีพครูในอนาคต แตํนักศึกษาก็ยังพบป๓ญหาบางประการจากการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ คือ การมีเวลาวําง
ไมํตรงกันระหวํางนักศึกษาและครูพี่เลี้ยง และครูพี่เลี้ยงบางทํานยังไมํทราบวําจะต๎องให๎คําแนะนําอะไรแกํนักศึกษาบ๎างในระหวําง
การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ และจากการสัมภาษณ๑นักศึกษา พบวํา นักศึกษาต๎องการให๎ สาขาการศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพวางแผนจัดตารางการฝึกปฏิบัติงานให๎แกํนักศึกษารํวมกัน เพราะการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในรายวิชานี้มี
ป๓ญหาเกี่ยวกับเวลาวํางของนักศึกษาและครูพี่เลี้ยงไมํตรงกัน การนัดหมายเวลากับครูพี่เลี้ยงทําได๎ยาก ทําให๎นักศึกษามีโอกาส
พบปะกับครูพี่เลี้ยงน๎อยเกินไปและบางครั้งนักศึกษาต๎องขาดเรียนในรายวิชาอื่น เพื่อไปเข๎ารํวมกิจกรรมในรายวิชาฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล๎องกับงานวิจัยของเอกภูมิ ชาตรี และวรรณทิพา (2551: 1351) และวรรณทิพา และภาวิณี (2545: 
112) ที่พบวําเวลาวํางของนักศึกษาไมํตรงกับครูพี่เลี้ยง เพราะนักศึกษาและครูพี่เลี้ยงไมํได๎รับโอกาสให๎มีสํวนรํวมในการวาง
แผนการจัดประสบการณ๑วิชาชีพรํวมกันกํอนกระบวนการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ เป็นผลทําให๎การดําเนินการฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพไมํประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวัง สําหรับการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานให๎มากขึ้น เนื่องจากครูพี่เลี้ยงบางทํานไมํได๎ให๎
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานครบทุกด๎านตามที่กําหนดไว๎ในประมวลการสอน เพราะเวลาไมํเพียงพอ นักศึกษา 15 คนต๎องการฝึก
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร๎างข๎อสอบและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรให๎มากกวํานี้ เพราะสํวนใหญํครูพี่เลี้ยงจะบรรยายให๎ฟ๓งวํา
งานแตํละอยํางมีกระบวนการในการทําอยํางไร แตํไมํเปิดโอกาสให๎นักศึกษาได๎ลองฝึกปฏิบัติจริงด๎วยตัวเอง ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ บริบูรณ๑สุข (2549: 52) ที่พบวํานักศึกษาในหลักสูตรการผลิตครู 4 ปี ที่สังเกตและฝึกปฏิบัติงานครูประจํา ช้ันไมํคํอย
ได๎รับโอกาสให๎ฝึกปฏิบัติงานตํางๆ ด๎วยตัวเอง ดังนั้นครูพี่เลี้ยงจึงควรเปิดโอกาสให๎นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงด๎วยตนเองในขณะฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพ เพราะจะทําให๎นักศึกษาเกิดการเรียนรู๎และเกิดทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน๎าที่ครูตํางๆ ตาม
วัตถุประสงค๑ที่กําหนดไว๎ 

นอกจากน้ีนักศึกษายังได๎แสดงความคิดเห็นในระหวํางการสมัภาษณ๑วํา การเรียนในรายวิชาน้ีทําให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎สิ่ง
ตํางๆ แตกตํางกันไป นักศึกษา 19 คนคิดวําตนเองได๎ เรียนรู๎เกี่ยวกับการควบคุมช้ันเรียน นักศึกษา 7 คนคิดวําตนเองได๎เรียนรู๎
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและการปฏิบัติงานในหน๎าท่ีครูตํางๆ เชํน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรม
การสอนที่เน๎นนักเรียนเป็นสําคัญ การทําสื่อ การทําใบงาน ใบกิจกรรม การวัดและประเมินผล นักศึกษาระบุวําครูพี่เลี้ยงให๎
ความสําคัญกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎มาก นักศึกษาต๎องแก๎แผนการจัดการเรียนรู๎หลายรอบตามคําแนะนําของครูพี่เลี้ยง 
ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีทําให๎นักศึกษาเกิดความรอบคอบในการทํา งานและเป็นการสร๎างสัมพันธภาพที่ดี ระหวํางนักศึกษาและครูพี่เลี้ยง 
นักศึกษา 6 คนคิดวําตนเองได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับกระบวนการทํา วิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากครูพี่เลี้ยง โดยครูพี่
เลี้ยงจะเลําประสบการณ๑การทําวิจัยในช้ันเรียนและยกตัวอยํางงานวิจัยและแนวทางการดําเนินการทํา วิจัยให๎นักศึกษาฟ๓ง ซึ่ง
สอดคล๎องกับผลการวิจัยของเอกภูมิ จันทรขันตี, ชาตรี ฝุายคําตา และวรรณทิพา รอดแรงค๎า. (2551). ที่ระบุวํา การฝึกประสบการณ๑
วิชาชีพจะทําให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎เกี่ยวกับ เนื้อหาวิชาที่ตนเองสอน เทคนิควิธีสอน การเขียนแผนจัดการเรียนรู๎ การจัดกิจกรรม
พัฒนาผู๎เรียน และวิธีการควบคุมช้ันเรียน สํวนป๓ญหาอื่นๆ ท่ีพบ เชํน จํานวนเก๎าอี้ในห๎องประชุมไมํพอกับจํานวนนักศึกษา ซึ่งเป็น
ป๓ญหาเล็กน๎อย ไมํมีผลกระทบใดๆ ตํอการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพในรายวิชาน้ี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. โรงเรียนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพควรมีการปฐมนิเทศครูพี่เลี้ยงเพื่อหาข๎อตกลงรํวมกันเกี่ยวกับหน๎าที่ความรับผิดชอบ 
หลักเกณฑ๑ วิธีการนิเทศและการมอบหมายงานให๎นักศึกษา เพื่อให๎เข๎าใจและปฏิบัติได๎ตรงกัน 

2. ควรจัดให๎มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวํางครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาครู เพื่อให๎แตํละคนได๎ทราบถึงหน๎าที่และ
ความรับผิดชอบของตนเองที่มีตํอการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ รวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับป๓ญหาที่เกิดขึ้นในระหวํางการฝึก
ประสบการณ๑วิชาชีพเพื่อหาแนวทางในการแก๎ไขป๓ญหารํวมกัน 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 996 
 

3. นักศึกษาครูควรมีเวลาในการสังเกตและฝึกปฏิบัติงานในหน๎าที่ครูด๎านตํางๆ อยํางสม่ําเสมอ โดยมีครูพี่เลี้ยงทําหน๎าที่เป็น
ที่ปรึกษาและให๎คําแนะนํา ชํวยเหลืออยํางใกล๎ชิด 

4. ควรมีการศึกษาสภาพการดําเนินการจัดประสบการณ๑วิชาชีพครูของโรงเรียนฝึกประสบการณ๑วิชาชีพทั้งหมดทุกรายวิชา 
เพื่อนําข๎อมูลที่ได๎มาพัฒนารูปแบบการดํา เนินการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ สําหรับหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี ให๎สอดคล๎องกับแนว
ปฏิรูปการเรียนรู๎ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 ตํอไป 
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การพัฒนาการจัดการเรียนรูโ้ดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐาน กับสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริม
ความสามารถการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  จังหวัดพิจิตร 
The development of learning  by integrating concepts  of Project-based model with STEM  

education to promote analytical thinking ability for student in grade 9 at 
Laemrangwittayakom School  Phichit  Province 

 

พัชชา มิ่งสมร1, มงคล หมู่มาก2, ศุกลรัตน์ มิ่งสมร3  
Phatcha  Mingsamorn, Mongkol Moomak ,Sukorat Mingsamorn 

 

บทคัดย่อ 
            การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อสร๎างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู๎ โดยบูรณาการแนวคิดแบบ
โครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา เพื่อสํงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห๑ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) เพื่อเปรียบ 
เทียบความสามารถการคิดวิเคราะห๑ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กํอนและหลังการได๎รับการจัดการเรียนรู๎ โดยบูรณาการ
แนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎ โดยบูรณาการ
แนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา  กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
จังหวัดพิจิตร ปีการศึกษา 2562 ได๎มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling) จํานวน  25  คน  แบํงการดําเนินการ 2 
ขั้นตอน คือ  

ขั้นตอนท่ี 1 การสร๎างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจดัการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็ม
ศึกษา ซึ่งผู๎วิจัยสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎ 3 แผน คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 1 เรียนรู๎โครงงานและสะเต็มศึกษา 2) แผนการ
จัดการเรียนรู๎ที่ 2  เมนูสุขภาพในท๎องถิ่น และ3) แผนการจัดการเรียนรู๎ที่ 3  We can doรายละเอียดของแผนการจัดการเรียนรู๎
และมีกิจกรรมการเรียนรู๎  7 ขั้น คือ 1)ขั้นสะท๎อนป๓ญหา 2) ขั้นรวบรวมข๎อมูล 3) ขั้นออกแบบและปฏิบัติการ 4)ขั้นการทดสอบ 
ประเมิน 5)ข้ันปรับปรุงแก๎ไข 6) ขั้นนําเสนอผลงาน 7)ข้ันสรุปและประเมินผล 
         ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิด  แบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา เพื่อ
สํงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห๑ เพื่อสํงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห๑ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน
แหลมรังวิทยาคม  จังหวัดพิจิตร  
          1. การเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห๑ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่เป็นกลุํมตัวอยําง จํานวน 25 คน 
กํอนและหลังได๎รับการจัดการเรียนรู๎  มีแบบแผนการวิจัยรูปแบบการทดลองแบบกลุํมเดียวทดสอบกํอนและหลังการทดลอง 
เครื่องมือท่ีใช๎ ได๎แก ํ1) แผนการจัดการเรียนรู๎ จํานวน 3 แผน  2) แบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห๑  สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ 
ได๎แกํ คําเฉลี่ย ( X ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)และสถิติที่ใช๎ในการทดสอบ ได๎แกํ สถิติทดสอบที(t-test dependent)   
          2.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอกิจกรรมการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา 
เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล ได๎แกํ แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบสัมภาษณ๑ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีตํอการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ๎ดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ ได๎แกํ คําเฉลี่ย ( X ) และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.) ผลการศึกษาพบวํา  
          1. แผนการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา เพื่อสํงเสริมความสามารถการคิด
วิเคราะห๑  มีคําเฉลี่ย ( X  = 4.20–4.80) และสํวนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D. = 0.45-0.80)  และภาพโดยรวมทั้งหมด  พบวํา 

                                                           
1 นักศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
2กศ .ด .อาจารย๑ประจาํ คณะศึกษาศาสตร๑  วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
3กศ .ด .อาจารย๑พิเศษ  คณะศึกษาศาสตร๑  วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
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แผนการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษามีความเหมาะสม อยูํในระดับมากที่สุด( X  = 
4.51,S.D.= 0.09)  
 2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห๑ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 กํอนและหลังการได๎รับการจัดการ
เรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา พบวํา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 
จังหวัดพิจิตร มีคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
           3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็ม
ศึกษา  เพื่อสํงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห๑  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม พบวํา นักเรียน
สํวนใหญํมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก ( X = 4.42,S.D.= 0.18)   
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานเป็นฐาน, แนวคิดสะเต็มศึกษา  ,ความสามารถการคิดวิเคราะห๑  
 
Abstract 
             The purposes of this study were to 1) construct and find out the suitability of the development of learning  
by integrating concepts  of with STEM  education to promote analytical thinking ability for student in grade 9 at 
Laemrangwittayakom School. 2) to compare the studying achievement of grade 9 students on using  the activity 
integrating concepts  of  Project-based model with STEM  education to promote analytical thinking ability for student 
in grade 9 between Pre-test  and  Post –test and 3) to study the students‖ satisfaction to the instruction on the 
integrating concepts  of  Project-based model with STEM  education to promote analytical thinking ability for student 
in grade 9.  Sampling were 25 grade 9 students of Laemrang wittayakom School Phijit Province of the second   
semester of school year 2019 by purposive sampling. There were 2 steps of proceed. X  and SD were used to 
analyze the data. 
  First step; constructed and found out the suitability of the development of integrating concepts of 
Project-based model with STEM  education to promote analytical thinking ability for student in grade 9 at 
Laemrangwittayakom School , enhanced 3 lesson plans 1)studying about project and stem education 2) local 
healthy menu and 3) We can do. Seven steps of lesson plan activities were 1) Problem Reflection 2) 
Information Search  3) Design and operation)  4) Testing and Evaluation 5) Design Improvement 6) 
Presentation  7) Conclusion and Evaluation Second step ; studied the result of the development of integrating 
concepts of Project-based model with STEM  education to promote analytical thinking ability by 1) comparing 
between pretest and posttest 2) to study the students‖ satisfaction to the instruction on the integrating 
concepts of Project-based model with STEM  education to promote analytical thinking ability for student in 
grade 9 analytical thinking ability for student in grade 9 at Laemrangwittayakom School. T-test X  and S.D.  
were used to analyzed the data. 

The results were as follows: 
           1.The lesson plans of the  integrating concepts  of Project-based model with STEM  education to 
promote analytical thinking ability for student in grade 9 at Laemrangwittayakom School. suitability was 
appropriate at  highest  level , X =4.51,S.D.=0.09 

2. The  studying the critical thinking of grade 9 students on the  integrating concepts  of Project-
based model with STEM  education to promote analytical thinking ability for student in grade 9 at Laemrang 
wittayakom School; Post –test  was significantly  higher  than  Pre – test  at  level .01 
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3. The students‖ satisfaction to the integrating concepts  of Project-based model with STEM  
education to promote analytical thinking ability for student in grade 9  at Laemrangwittayakom School was 
appropriate at high level , X =4.42,S.D.= 0.18 
 
Keywords:,Project-based Learning,STEM Education , analytical thinking ability 
 
บทน า 
   การเตรียมคนไทยสูํศตวรรษท่ี 21 เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให๎ความสําคัญกับการศึกษาเพื่อการสร๎างให๎ผู๎เรียนเป็นผู๎ที่มี
ความรู๎ความสามารถบรรลุตามเปูาหมายและสามารถตอบสนองความต๎องการของประเทศในยุค 4.0  โดยกระทรวงศึกษาธิการได๎
นํานโยบายรัฐบาลมากําหนดเป็นนโยบายและจุดเน๎นของกระทรวงศึกษาธิการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ให๎ความสําคัญของ
การปฏิรูปการศึกษา ในประเด็นการยกระดับคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปวิธีการเรียนรู๎  การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา มุํง
ความเป็นเลิศและสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันของประเทศ และปรับปรุงระบบการศึกษาให๎มีประสิทธิภาพ  การจัดการ
ศึกษาต๎องสอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยกําหนดจุดเน๎นการจัดการศึกษาตั้งแตํ
ระดับกํอนอนุบาล  ซึ่งต๎องพัฒนาผู๎เรียนให๎มีความพร๎อมทางด๎านรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา อารมณ๑ และสังคม จัดประสบการณ๑การ
เรียนรู๎ เน๎นการเรียนปนเลํน เรียนรู๎อยํางมีความสุข และสร๎างกิจกรรมเสริม เน๎นความรํวมมือ รัฐ ท๎องถิ่น เอกชน พํอแมํและ
ผู๎ปกครอง  สําหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานั้นครูและผู๎เรียนต๎องสร๎างกระบวนการเรียนรู๎รํวมกัน และจัดการเรียนรู๎
แบบองค๑รวม  จัดแหลํงเรียนรู๎เพื่อพัฒนาผู๎เรียน ให๎เรียนรู๎ด๎วยวิธีการ Active Learning เพื่อพัฒนากระบวนการคิด การเรียนรู๎จาก
ประสบการณ๑จริงหรือจากสถานการณ๑จําลองผํานการลงมือปฏิบัติ   โดยครูการจัดการเรียนการสอนในเชิงแสดงความคิดเห็นให๎
มากขึ้น สร๎างแพลตฟอร๑มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู๎ และใช๎ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการเรียนรู๎   จัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิด
แบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน พัฒนาครูให๎มีความชํานาญในการสอนภาษาอังกฤษ ในสํวนระดับมัธยมศึกษาให๎จัดการเรียนรู๎ด๎วย
วิธีการทางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร๑ (STEM) เพื่อสร๎างทักษะพื้นฐานที่เช่ือมโยงสูํการสร๎างอาชีพและการมี
งานทํา (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายและจุดเน๎นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจําปี  2562 : 28 มกราคม 2562)   
           จากการปฏิรูปการศึกษาที่มุํงพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณลักษณะแหํงศตวรรษที่ 21 เน๎นการสํงเสริมให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางมี
ความหมาย และมีบทบาทในการเรียนรู๎มากขึ้น  แนวคิดที่ต๎องมีการปฏิรูปวิธีการเรียนรู๎แบบใหมํ เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อกระตุ๎นและ
เรํงรัดให๎เกดิผลในทางการปฏิบัติอยํางจริงจัง กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ได๎กลําวไว๎เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนรู๎แบบโครงงาน วํา
เป็นกิจกรรมการเรียนรู๎รูปแบบหนึ่งที่ทําให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎ด๎วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติจริงโดยมีครูเป็นผู๎คอยกระตุ๎น แนะนํา
และให๎คําปรึกษาอยํางใกล๎ชิด ถ๎าครูมุํงเน๎นทักษะแหํงศตวรรษท่ี 21 ในทุกโอกาสที่เอื้ออํานวย เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎แสดงความ
คิดเห็น ทํางานรํวมกัน ฝึกคิดเชิงสร๎างสรรค๑ ก็นับวําครูจัดการเรียนการสอนเข๎าใกล๎แนวคิดสะเต็มศึกษามากขึ้น ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสําคัญ (สสวท., 2558 :.3) 
          โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 41 
จังหวัดพิจิตร  โดยเปิดทําการสอนตั้งแตํระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู๎วิจัยปฏิบัติงานอยูํ จากข๎อมูลรายงานผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปีการศึกษา 2561 ระดับประเทศ มีคําเฉลี่ย ร๎อยละ 
54.42 30.04 36.10 และ 29.45  ระดับสถานศึกษา มีคําเฉลี่ย ร๎อยละ 42.10 ,24.69, 28.55 และ 27.31 ตามลําดับ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบผลการทดสอบของโรงเรียนกับคําเฉลี่ยระดับประเทศ พบวํา มีคําเฉลี่ยต่ํากวําระดับประเทศทุกวิชา (SAR โรงเรียน
แหลมรังวิทยาคม 2561: 6-7) และจากผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพื่อนําไปสูํการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ด๎านการประเมินการอําน คิดวิเคราะห๑และเขียน  พบวํา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 3  มีผลการ
ประเมินระดับดีเยี่ยมร๎อยละ 64.71 ระดับดี ร๎อยละ 29.41 ระดับไมํผํานร๎อยละ  5.89  จากผลการประเมินที่ปรากฏ นั้นเป็นความ
ท๎าทายและเป็นสิ่งที่ผู๎วิจัยต๎องให๎ความสําคัญในการรํวมกันหาแนวทางในการพัฒนาผู๎เรียนให๎มีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยโร งเรียนใช๎
กระบวนการตามกรอบของ PLC มาแก๎ป๓ญหาเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะผู๎เรียน คณะครูรํวมกันคิดวิเคราะห๑เสนอ
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สภาพป๓ญหา ซึ่งสรุปได๎วําป๓ญหานักเรียนขาดทักษะการคิดวิเคราะห๑ ทักษะการอํานและเขียน การทํางานเชิงระบบ ไมํเข๎าใจ
หลักการทําโครงงานอยํางแท๎จริง รวมถึงพบวํา นักเรียนขาดวินัยในตนเอง ขาดความรับผิดชอบ และความกระตือรือร๎นในการเรียน 
(โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม, 2562: 9-11) 
  จากเหตุผลดังที่ได๎กลําวมา ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําแนวคิดการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงาน
เป็นฐานกับสะเต็มศึกษามาใช๎ในการจัดการเรียนรู๎ อีกนัยหนึ่งโรงเรียนมีสภาพที่เอื้อตํอการจัดการเรียน สภาพแวดล๎อมที่อุดมด๎วย 
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ซึ่งคาดหวังเป็นอยํางยิงวําการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดโครงงานเป็นฐานกับสะเต็ม
ศึกษา จะชํวยสํงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห๑ของนักเรียนให๎ดีขึ้น อีกทั้งยังทําให๎นักเรียนเห็นความสําคัญละความเช่ือมโยง
กันของแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาผู๎เรียนให๎เต็มศักยภาพมตามคุณลักษณะแหํงศตวรรษที่ 21 และนําผลการวิจัยที
ได๎รับไปใช๎ในการพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1. เพื่อสร๎างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา เพื่อ
สํงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห๑ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
         2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห๑ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  กํอนและหลังการได๎รับการจัดการ
เรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา 
          3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดเการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็ม
ศึกษา เพื่อสํงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห๑ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
         ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดโครงงาน
เป็นฐานกับสะเต็มศึกษา ได๎แกํ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานเป็นฐาน  แนวคิดการจัดการเรียนรู๎ตามแนวทางสะ
เต็มศึกษา  แนวคิดการสํงเสริมความสามารการคิดวิเคราะห๑  พร๎อมท้ังศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องด๎วย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
        การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการตามลักษณะของกระบวนการวจิัยและพฒันา ประกอบด๎วย 2  ขั้นตอน  ดังนี ้
        ขั้นตอนท่ี  1 การสร๎างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็ม
ศึกษา เพื่อสํงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห๑  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3   ดําเนินการ ดังนี้  
          1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องและทําความเข๎าใจวิธีการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานเป็นฐานและการจัดการ
เรียนรู๎ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา 
          1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในด๎าน ของหลักการจุดมุํงหมาย สมรรถนะสําคัญ
ของผู๎เรียน   
         1.3 ศึกษานโยบายการศึกษา ด๎านการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู๎เรียน ศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎  “ลดเวลา
เรียน เพิ่มเวลารู๎”  หมวดที ่4 สร๎างเสริมทักษะการทํางาน การดํารงชีพ และทักษะชีวิต  
         1.4  ศึกษาเอกสาร ตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู๎  ผู๎วิจัยกําหนดกรอบแนวความคิดใน
การวิจัย โดยสร๎างข๎อสรุปจากการวิเคราะห๑เนื้อหา(Content  Analysis) จากข๎อมูลที่เก็บรวบรวม นํามาเป็นข๎อสรุปเกี่ยวกับ
กระบวนการการเรียนรู๎  องค๑ประกอบและโครงสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎  ซึ่งได๎องค๑ประกอบของแผนการจัดการเรียนรู๎  ได๎แกํ 
1) ช่ือกิจกรรม/แนวคิด 2) เวลาที่ใช๎ 3) วัตถุประสงค๑ 4) กิจกรรม การเรียนรู๎ 7 ขั้น คือ ขั้นสะท๎อนป๓ญหา ขั้นรวบรวมข๎อมูล                 
ขั้นออกแบบและปฏิบัติการ  ขั้นการทดสอบ ประเมิน ขั้นปรับปรุงแก๎ไข ขั้นนําเสนอผลงาน  ขั้นสรุปและประเมินผล  ตัวอยํางสื่อ
และแหลํงการเรียนรู๎ 6) การวัดและประเมินผล 7) ตารางวิเคราะห๑ความสัมพันธ๑กับกิจกรรม“ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู๎” 
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          1.5 สร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา จํานวน 3 แผน เวลา  20  
ช่ัวโมง คือ  1) เรียนรู๎โครงงานและสะเต็มศึกษา  5  ช่ัวโมง 2) เมนูสุขภาพในท๎องถิ่น  10  ช่ัวโมง 3)  We can do 5  ช่ัวโมง    
         1.6 ตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงาน เป็นฐานกับสะเต็มศึกษา เพื่อสํงเสริม
ความสามารถการคิดวิเคราะห๑  เสนอผู๎เช่ียวชาญ จํานวน 5 ทําน ประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู๎ พบวํา            
มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ  4.20–4.80 และสํวนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคําตั้งแตํ 0.45-0.80 และภาพโดยรวมทั้งหมด  พบวํา แผนการ
จัดการเรียนรู๎ มีความเหมาะสมอยูํในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.51,S.D.= 0.09) 
       ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา เพื่อ
สํงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห๑ เพื่อสํงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห๑ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียน
แหลมรังวิทยาคม  จังหวัดพิจิตร 
         เป็นขั้นตอนการนําแผนการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษาไปใช๎ในการ 1) 
เปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห๑ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3  กํอนและหลังการได๎รับการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณา
การแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเตม็ศึกษา และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอกิจกรรมการเรยีนรู๎โดยบูรณาการ
แนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา ที่เป็นกลุํมตัวอยําง จํานวน 25 คน รูปแบบการทดลองใช๎แบบกลุํมเดียวทดสอบ 
กํอนและหลังการทดลอง 
          เครื่องมือการทดลอง ได๎แกํ  แผนการจัดการเรียนรู๎  และเครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ  แบบวัด
ความสามารถการคิดวิเคราะห๑แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบ
โครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา และแบบสัมภาษณ๑ 
         การดําเนินการ  
          1. ปฐมนิเทศ ช้ีแจงวัตถุประสงค๑ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎โดยบูรณา 
การแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา ให๎นักเรียนที่เป็นกลุํมตัวอยํางทราบ และอธิบาย ถึงบทบาทหน๎าที่ของนักเรียน
และให๎นักเรียนทําแบบวัดความสามารถการคิดวิเคราะห๑ จํานวน 40 ข๎อ ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
          2. ดําเนินการจัดการเรียนรู๎ตามแผนการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา โดยใช๎
เวลาการจัดกิจกรรมในสํวนของกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎ พร๎อมทั้งสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู๎ ระหวํางการจัดการเรียนรู๎  
         3. เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนรู๎ตามแผนแล๎วให๎นักเรียนทําแบบวัดความ สามารถการคิดวิเคราะห๑  และทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษาแล๎วนําข๎อมูลไปวิเคราะห๑  พร๎อมทั้ง
สุํมนักเรียนเพื่อเก็บข๎อมูลเชิงลึกโดยการสัมภาษณ๑นักเรียนประเด็นความรู๎สึก ในการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็น
ฐานกับสะเต็มศึกษาของนักเรียนโดยประสานกับนักเรียนเพื่อนัดเวลา ในการสัมภาษณ๑ลํวงหน๎าด๎วยตนเอง  
          4. นําข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยมาวิเคราะห๑เปรียบเทียบความสามารถการคิด
วิเคราะห๑ของนักเรียนที่ได๎รับการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา ระหวํางกํอนทดลอง
และหลังการทดลอง โดยใช๎สถิติทดสอบที (t-test  Dependent ) และวิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา นําเสนอในรูปคําเฉลี่ย     
( X ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) วิเคราะห๑ข๎อมูลจากแบบสัมภาษณ๑นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ใช๎การวิเคราะห๑เนื้อหา 
(Content Analysis)  
 
สรุปผลการวิจัย 
        1. ผลการสร๎างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา 
เพื่อสํงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห๑  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม จังหวัดพิจิตร  
           1.1 ผลการสร๎างแผนการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา พบวํา ได๎แผนการ
จัดการเรียนรู๎ 3 แผน คือ 1) เรียนรู๎โครงงานและสะเต็มศึกษา 2) เมนูสุขภาพในท๎องถิ่น 3) We can do โดยมีราย ละเอียด
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องค๑ประกอบตําง ๆ ของแผนการจัดการเรียนรู๎ ดังนี้ 1) ช่ือกิจกรรม/แนวคิด 2) เวลาที่ใช๎ 3) วัตถุ ประสงค๑ 4)  กิจกรรมการเรียนรู๎  
7 ขั้น คือ ขั้นสะท๎อนป๓ญหา  ขั้นรวบรวมข๎อมูล ขั้นออกแบบและปฏิบัติการ ขั้นการทดสอบ ประเมิน  ขั้นปรับปรุงแก๎ไข ขั้น
นําเสนอผลงาน  ขั้นสรุปและประเมินผล  5) ตัวอยํางสื่อและแหลํงการเรียนรู๎ 6) การวัดและประเมินผล 7) ตารางวิเคราะห๑
ความสัมพันธ๑กับกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู๎” 
  1.2  ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา  
เพื่อสํงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห๑  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3   จากผู๎เช่ียวชาญที่ประเมินความเหมาะสมของ
แผน พบวํา มีคําเฉลี่ยตั้งแตํ  4.20–4.80 และสํวนความเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีคําตั้งแตํ 0.45-0.80 และภาพโดยรวมทั้งหมด  พบวํา 
แผนการจัดการเรียนรู๎ มีความเหมาะสม อยูํในระดับมากท่ีสุด  ( X  = 4.51,S.D.= 0.09)  
         2. ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา เพื่อสํงเสริมความสามารถการคิด
วิเคราะห๑ เพื่อสํงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห๑ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม  จังหวัดพิจิตร 
            ผลการเปรียบเทียบความสามารถการคิดวิเคราะห๑ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กํอนและหลังการได๎รับการจัดการ
เรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา  พบวํา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสอบหลังเรียน
หลังการได๎รับการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา ด๎านทักษะการคิดวิเคราะห๑ สูงกวํา
กํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
               ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอกิจกรรมการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะ
เต็มศึกษา พบวํา นักเรียนสํวนใหญํมีความ พึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในระดับสูงสุด คือ ครูชํวย
กระตุ๎นให๎นักเรียนเกิดแรงจูงใจคิดค๎นคว๎า กําหนดหัวข๎อโครงงาน กิจกรรมการเรียนรู๎ มีความเหมาะสมกับเนื้อหา และนักเรียนได๎
พัฒนาการคิดวิเคราะห๑ของตนเอง รองลงมา คือ การเรียนรู๎สํงเสริมให๎นักเรียนได๎แลกเปลี่ยนความรู๎ความคิด กิจกรรมการเรียนรู๎ทํา
ให๎นักเรียนค๎นหาคําตอบในสิ่งท่ีอยากรู๎แลนักเรียนสามารถตัดสินใจโดยใช๎เหตุผลและอันดับ ต่ําสุด คือ นักเรียนสร๎างความรู๎ ความ
เข๎าใจ และฝึกทักษะการแสวงหาความรู๎ด๎วยตนเอง 
 
 อภิปรายผล  
           ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา  เพื่อสํงเสริม
ความสามารถการคิดวิเคราะห๑  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ผู๎วิจัยอภิปรายจากข๎อค๎นพบในการวิจัย ดังนี้ 
            1. การสร๎างและตรวจสอบคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา 
เพื่อสํงเสริมความสามารถการคิดวิเคราะห๑ โดยผู๎วิจัยได๎ออกแบบการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู๎  ท่ีสํงเสริมให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎สิ่ง
ที่อยูํใกล๎ตัวและสามารถพบได๎ทั่วไปในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะผลผลิตอาหารในท๎องถิ่นที่นักเรี ยนจะเกิดความเคยชินและไมํได๎
สนใจ และเมื่อมีสอดแทรกอาหารผลผลิตในท๎องถิ่นลงในกิจกรรมการเรียนรู๎ไปแล๎ว พบวํานักเรียนเกิดความสนใจในกิจกรรม สํงผล
ให๎ทักษะการคิดวิเคราะห๑ของนักเรียนหลังได๎รับการเรียนรู๎ สูงกวํากํอนได๎รับการจัดการเรียนรู๎อยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของกรกฏ ลําไยและคณะ (2552) พบวํา นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห๑หลังเรียนโดยใช๎กิจกรรม
การเรียนรู๎วิชาโครงงานเพื่อพัฒนา การคิดวิเคราะห๑ สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ทํานองเดียวกันกับ
งานวิจัยของฟารีดา มาฮามัด (2552: 98)  ได๎ศึกษาสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู๎
โดยใช๎โครงงานเป็นฐานตามแนวคิดวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีและสังคม ผลการวิจัย พบวํา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งได๎กลําวไว๎วํา เป็นการจัดการเรียนรู๎ที่เน๎นนักเรียนเป็นสําคัญ ทําให๎นักเรียนมี
ความกระตือรือร๎น มีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ ค๎นหาคําตอบด๎วยตนเอง ใช๎กระบวนการกลุํมในการวางแผนเรียนรู๎ ดําเนินการวิเคราะห๑
ข๎อมูลนําเสนอผลงาน และนักเรียนได๎แลกเปลี่ยนความรู๎และความคิดเห็นที่เป็นอิสระ ที่เป็นเชํนนี้อาจเนื่องมาจากกระบวนการจัดการ
เรียนรู๎ ที่ผู๎วิจัยได๎พัฒนาเป็นแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ ที่มีขั้นตอนสําคัญ 7 ขั้นตอน อันได๎แกํ  ขั้นสะท๎อนป๓ญหา ขั้นรวบรวม
ข๎อมูล ขั้นออกแบบและปฏิบัติการ ขั้นการทดสอบ ประเมิน ขั้นปรับปรุงแก๎ไข ขั้นนําเสนอผลงาน  ขั้นสรุปและประเมินผล   
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           2. การเปรียบเทียบความสารมารถการคิดวิเคราะห๑ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 กํอนและหลังการได๎รับการจัดการ
เรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา ซึ่งพบวํา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนสอบหลังเรียน
หลังการได๎รับการจัดการเรียนรู๎ ด๎านความสามารถการคิดวิเคราะห๑ สูงกวํากํอนเรียน แสดงให๎เห็นวําเมื่อนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 ได๎รับการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศกึษา ซึ่งมีการฝึกการคิดวิเคราะห๑เพิ่มขึ้น เมื่อมีการฝึกการ
คิดวิเคราะห๑ สํงผลให๎นักเรียนมีคะแนนทักษะการคิดวิเคราะห๑หลังเรียน สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ท้ังนี้
อาจเนื่องมาจากการที่ผู๎วิจัยจัดการเรียนรู๎ สามารถทําให๎นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห๑เพิ่มขึ้น ผู๎วิจัยได๎นําหลักการโครงงานเป็น
ฐานมารํวมกับหลักการสะเต็มศึกษาเพื่อแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดขึ้นและนักเรียนสามารถสร๎างสรรค๑ ช้ินงานได๎เป็นอยํางดี  เป็นการเรียนรู๎
ที่เน๎นการเปิดโอกาสให๎นักเรียนมีสํวนรํวมในการเรียนรู๎ ได๎ค๎นหาคําตอบด๎วยตนเอง ใช๎กระบวนการกลุํมวางแผนการเรียนรู๎รํวมกัน 
ลงมือดําเนินงาน ได๎แลกเปลี่ยนความรู๎ ความคิดเห็นรํวมกันได๎อยํางอิสระ ทําให๎นักเรียนเกิดความกระตือรือร๎นในการแสวงหา
ความรู๎ด๎วยตนเอง สอดคล๎องกับงานวิจัยของรุจโรจน๑  แก๎วอุไร (2556, หน๎า บทคัดยํอ) ได๎ทําการศึกษาเรื่อง การเรียนแบบ
โครงงานกับโซเชียลมีเดียเพื่อสํงเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 ผลการศึกษาพบวํา การเรียนแบบโครงงาน เป็นการเรียนรู๎รูปแบบ
หนึ่งที่เหมาะสมสําหรับการเรียนในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่เน๎นการปฏิบัติตามความสนใจของนักเรียน ให๎นักเรียนได๎
ลงมือปฏิบัติและสร๎างองค๑ความรูเ๎องผํานกิจกรรมสะเต็มศึกษาชํวยสํงเสริมให๎นักเรียนนั้นรูจ๎ักแสวงหาความรู๎ และประยุกต๑ทักษะใน
การแก๎ป๓ญหาได๎ และพจน๑ศิรินทร๑ ลิมปินันท๑ (2557 : บทคัดยํอ) ได๎ทําการ ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐาน 
ในรายวิชา มัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 2 มิติและ 3 มิติ ผลการศึกษาพบวํา กระบวนการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐาน สํงผล
ให๎นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจ เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมมากขึ้น สํงเสริมการคิดวิเคราะห๑และนักศึกษามีผลการเรียนทางการ
เรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งแสดงให๎เห็นวําการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการ
แนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู๎ที่สามารถสํงเสริมให๎นักเรียนมีความสามารถการคิดวิเคราะห๑
ของนักเรียนเพิ่มขึ้น รวมถึงเป็นการปลูกฝ๓งให๎สืบค๎นหาคําตอบด๎วยตนเอง เพื่อนําไปสูํการนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันตํอไป   
  2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอกิจกรรมการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา ซึ่ง
พบวํา นักเรียนสํวนใหญํมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก นักเรียนมีความคิดเห็นวําการที่ครูชํวยกระตุ๎นให๎นักเรียนเกิด
แรงจูงใจคิดค๎นคว๎ากําหนดหัวข๎อโครงงาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎มีความเหมาะสมกับเนื้อหา และให๎นักเรียนได๎พัฒนาการคิด
วิเคราะห๑ของตนเอง  เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎เรียนรู๎ที่ครูเป็นผู๎สํงเสริมให๎นักเรียนได๎แลกเปลี่ยนความรู๎ความคิด ค๎นหาคําตอบในสิ่ง
ที่อยากรู๎และนักเรียนสามารถตัดสินใจโดยใช๎เหตุผล    
                  ผลการวิจัยที่เกิดขึ้น อาจเนื่องมาจากที่ผู๎วิจัยได๎ดําเนินการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบโครงงานเป็นฐาน
กับสะเต็มศึกษา เมื่อพิจารณาในด๎านบรรยากาศการจัดการเรียนรู๎ด๎านกิจกรรมการเรียนรู๎และประโยชน๑ที่ได๎รับนักเรียนมีความพึง
พอใจอยูํในระดับมาก เนื่องจากผู๎วิจัยได๎จัดกิจกรรมการเรียนรู๎ทุกขั้นตอนเน๎นให๎นักเรียนเป็นสําคัญเริ่ม นักเรียนรํวมในการคิดโดย
ใช๎กระบวนการกลุํมโดยนักเรียนเลือกศึกษาตามความต๎องการความสนใจของนักเรียนจากประเด็นป๓ญหาที่เกิดขึ้นในบริบทของ
สถานการณ๑ที่เกิดขึ้นจริง โดยใช๎แหลํงการเรียนรู๎ที่อยูํในบริบทรอบตัวของนักเรียนเอง ทําให๎นักเรียนสามารถคิดวิธีการแก๎ป๓ญหาได๎
ด๎วยตัวของนักเรียนเอง สํงผลตํอการตอบสนองความพึงพอใจของนักเรียน ซึ่งสอดคล๎องกับผลการสัมภาษณ๑ คือ  
            “…..มี ความรู๎สึกภูมิใจมาก และได๎ความรู๎ใหมํ ๆ ที่บ๎าน พํอแมํหนูปลูกผลไม๎ไว๎หลายอยํางมาก แตํเมื่อมันออกลูกแล๎วก็
ปลํอยให๎สุกงอม ไมํรู๎จะเอาไปขายที่ไหน ครั้งนี้ หนูได๎เอามัลเบอรี่ มาแปรรูปเป็นแยม โดยสูตรของหนูเอง ได๎ออกแบบบรรจุภัณฑ๑ 
และครูยังสํงเสริมให๎มีการขายออนไลน๑ หนูภูมิใจมาก ๆ และยังชํวยให๎เรามีจินตนาการมากขึ้น รู๎จักการวางแผนในการทํางาน ทํา
ให๎มีการพัฒนาหลายด๎าน และยังชํวยสํงเสริมให๎มั่นใจในตัวเองมากยิ่งข้ึน…”(ST1, ธันวาคม 2562)  
          “…..หนูอยากบอกวํา หนูไมํชอบการรวมกลุํมกันเรียนเรียนแบบโครงงาน เพราะมันยากและต๎องทําหลายขั้นตอน ต๎องใช๎
เวลาหนูไมํชอบการรอคอย แตํพอคุณครูได๎กระตุ๎นให๎พวกหนูได๎เริ่มทํา และมันก็เป็นผลดีตํอตัวเรา ทําให๎เราได๎ฝึกคิด ฝึกทําในสิ่งที่
ไมํเคยทําได๎ ซึ่งกลุํมหนูประสบพึงพอใจในผลงานมาก ที่พัฒนารสชาดใหมํอีกทั้งทําให๎รู๎จักชุมชนของตัวเองมากขึ้น ดีใจที่เป็นสํวน
หนึ่งในการชํวยชุมชน เอาความรู๎ที่ได๎ไปชํวยพํอแมํแปรรูปผลผลิต  ได๎รู๎วําสิ่งที่เราวํามันยากแท๎ท่ีจริงมันไมํยากเกินความสามารถ  
ถ๎าเราตั้งใจที่ จะทํา …..”(ST5, ธันวาคม 2562 ) 
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             “…..ขั้นลงมือทําโครงงาน เพราะได๎ทําทดลองรํวมกับเพื่อน ๆ ได๎ชํวยกันคิด แก๎ป๓ญหาทําใหเ๎กิดความสามัคคีกันภายใน
กลุํม แตลํะคนก็ทําหน๎าท่ีของตัวเองได๎ดี …”(ST9, ธันวาคม 2562 )  
             “….ขั้นลงมือทําโครงงาน เพราะได๎ลงมือทําการทดลองในสิ่งที่เราสนใจ และเป็นการทําโครงงานท่ีนําเอาสิ่งท่ีมีในชุมชน
ของเรามาผนวกเข๎าด๎วยกัน ทําใหเ๎รารู๎จักชุมชนเรามากขึ้น…..”   (ST4, ธันวาคม 2562)   
             “…หนูชอบการสอนแบบนี้ ทําให๎หนูรู๎วําหนูไมเํรียนแคํวิชาเกษตรอยํางเดียว หนูยังได๎เอาวิชาอื่นมาใช๎ในช้ินงานด๎วย…” 
(ST12,13 มกราคม 2563)   
             จากการศึกษาความพึงพอใจในแตํละองค๑ประกอบ พบวํา ความพึงพอใจตํอการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ซึ่งทุก
องค๑ประกอบผู๎เรียนมีความพอใจเฉลี่ยเทํากับ 4.42 อยูํในระดับมาก แสดงให๎เห็นวําการจัดการเรียนรู๎โดยบูรณาการแนวคิดแบบ
โครงงานเป็นฐานกับสะเต็มศึกษา เป็นวิธีการจัดกาเรียนรู๎วิธีการหนึ่งที่ชํวยให๎นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนรู๎และยังเป็น
การสํงเสริมให๎นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู๎ตรงตามจุดมุํงหมายของการจัดการเรียนรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตร๑ เทคโนโลยี 
และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ 21 เชํน สํงเสริมให๎นักเรียนมีความสามารถการคิด และการบูรณาการความรู๎ให๎สอดคล๎อง สามารถ
นําความรู๎ที่ไปใช๎ประโยชน๑จริงในชีวิตประจําวัน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร๎อมของนักเรียนกํอนเข๎าสูํวัยทํางานในอนาคตและสิ่ง
สําคัญการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานท่ีรํวมกับแนวคิดสะเต็มศึกษานี้ทําให๎นักเรียนมีความภาคภูมิใจและตระหนักและเห็นคุณคําใน
ความรู๎ความ สามารถของตัวเองสํงผลให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎แบบ เกํง ดี มี สุข ตามเปูาหมายของการศึกษาไทย 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
            1. กํอนการนําแผนการจัดการเรียนรู๎ไปใช๎ ผู๎สอนควรศึกษาขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการเรียนรู๎ให๎เข๎าใจ และ
ควรทําความเข๎าใจข้ันตอนในการทําโครงงานทุกข้ันตอน 
           2. ให๎ความสําคัญกับครูที่ปรึกษาประจํากลุํม ซึ่งในการดูแลชํวยเหลือหรือให๎คํา แนะนํานักเรียน ควรเข๎าไปชํวยเหลือ
นักเรียนเป็นระยะ ท้ังนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ในโรงเรียนต๎องประสานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการรํวมกันในการ
จัดการเรียนรู๎กิจกรรมแตํละขั้นตอน 
          3. ครูต๎องทราบพื้นฐานความรู๎เดิมของนักเรียนแตํละคน เนื่องจากนักเรียนแตํละคน มีความสามารถท่ีแตกตํางกัน และการ
จัดกลุํมครูควรจัดกลุํมให๎นักเรียน โดยใช๎เกณฑ๑ตําง ๆ ท่ีเหมาะสม  
          4. การจัดการเรียนรู๎บางข้ันตอนจําเป็นต๎องใช๎เวลา เพื่อให๎ผู๎เรียนได๎ใช๎ความคิดและทักษะในการเรียนรู๎ให๎มากที่สุด ผู๎สอน
จึงจําเป็นต๎องยืดหยุํนเวลาที่ใช๎ในการจัดกิจกรรมให๎เหมาะสม 
          5. ควรนําการจัดการเรียนรู๎แบบโครงงานไปใช๎รํวมกับการจัดการเรียนรู๎ หรือรํวมกับ แนวคิดอื่น ๆ เพื่อให๎ได๎แนวทางการ
จัดการเรียนรู๎ที่หลากหลายมากข้ึน  
          6. ควรนํากระบวนการอื่น ๆ มาบูรณาการกับแนวคิดสะเต็มศึกษา มาใช๎ในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห๑และควรศึกษา
ทักษะการคิดอื่น ๆ เชํน ทักษะการคิดสังเคราะห๑ ทักษะการคิดอนาคต ทักษะการคิดสร๎างสรรค๑ 
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  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบจ านวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ 

The Grade 7 Mathematics Skill Exercise Developing; Integer, Ban Kanachue School 
 

       สุรารักษ์  กฤษณาบรรพต1, รังสรรค์ มณีเล็ก2 
Surarak Kitsanabanpot1, Rangsan Maneelek 2  

 
บทคัดย่อ 
 จุดมุํงหมายของการวิจัย เพื่อสร๎างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  1) เพื่อสร๎างและหาประสิทธิภาพพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน  80/80  2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกํอน
เรียนและหลังเรียน โดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎ โดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาในเรื่องนี้เป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562  
โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ อําเภอแมํระมาด จังหวัดตาก  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จํานวน 34 คน ได๎มา
จากการสุํมอยํางงํายซึ่งใช๎ห๎องเรียนเป็นหนํวยในการสุํม เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ประกอบด๎วย 1) แบบฝึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกํอนเรียนและหลัง
เรียนโดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่องระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 แล๎ววิเคราะห๑
ข๎อมูลโดยการหาคําเฉลี่ยร๎อยละ และการทดสอบคํา t-test  แบบ Dependent ผลการวิจัยพบวํา  

1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่องระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความเหมาะสมอยูํในระดับมาก และมี
ประสิทธิภาพ  80.04/85.39   

2. นักเรียนที่เรียนด๎วย แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. นักเรียนมีความพึงพอใจตํอ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง  ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ในระดับมาก  
 
ค าส าคัญ :  การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม. 
  

                                                           
1 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาหลักสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทริน 055-517-4861 
2 ดร., อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 055-517-4862 
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Abstract 
The purposes of this study were to 1) construct and find out the efficiency of The Grade 7 

Mathematics Skill Exercise Developing; Integer by the criterion  at  80/80  2) compare the studying  
achievement on using The Grade 7 Mathematics Skill Exercise Developing; Integer between Pre-test  and Post 
-test .3)To study the students‖ satisfaction to the instruction on using The Grade 7 Mathematics Skill Exercise ; 
Integer. The samplings were the 34 1/1 grade 7 students who were studying in the first semester in 2019 of 
Bankhanejue School Maeramat District Tak Province  Tak Primary Educational Service Area 2   by simple 
random sampling; by using classroom unit. The tools of studying were 1) The Grade 7 Mathematics Skill 
Exercise; Integer 2) Pre-post achievement test 3) the satisfaction questionnaire to the studying on using The 
Grade 7 Mathematics Skill Exercise; Integerand analyzed  with percentage and  t-test . The results were as 
follows: 

1. The Grade 7 Mathematics Skill Exercise Developing; Integer was appropriate at  high  level  and the 
efficiency of The Grade 7 Mathematics Skill Exercise Developing; Integer;at 80.33/ 83.00 
 2. The studying achievement on using The Grade 7 Mathematics Skill Exercise Developing; Integer; 
Post –test  was significantly  higher  than  Pre – test  at  level .01 
3) The students‖ satisfaction to the instruction by using The Grade 7 Mathematics Skill Exercise 
 1.The quality of The English  Reading  set was appropriate at  high  level  and the efficiency of The 
English  Reading  set  at 80.04/ 85.39 
 2. The studying achievement by using the English Reading Set ; Post –test  was significantly  higher 
than Pre – test at level .01 
 3. The students‖ satisfaction to the instruction by using The Grade 7 Mathematics Skill Exercise was 
appropriate at high level.  
 
Key word : Mathematics Skill Exercise Developing, Integer 
 
บทน า 

คณิตศาสตร๑มีบทบาทสําคัญยิ่งตํอความสําเร็จในการเรียนรู๎ ในศตวรรษที่ 21  โดยครูชํวยแนะนําและชํวยออกแบบ
กิจกรรม ท่ีชํวยให๎นักเรียนแตํละคนสามารถประเมินความก๎าวหน๎าของการเรียนรู๎ของตนเองได๎ (วิจารณ๑ พานิช 2555 :16-21)  ใน
ยุคโลกาภิวัฒน๑(หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560 :8) สอดคล๎องกับ 
(สํานักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาการ 2551 : 4) กลําวไว๎วํา คณิตศาสตร๑มีลักษณะเป็นนามธรรมมีโครงสร๎าง ซึ่งประกอบ
ไปด๎วย บทนิยาม สัจพจน๑ ที่เป็นข๎อตกลงเบื้องต๎นจากนั้นจึงใช๎การให๎เหตุผลที่สมเหตุสมผลสร๎างทฤษฎีบทตําง ๆ ขึ้นและนําไปใช๎ 
อยํางเป็นระบบ คณิตศาสตร๑มีความถูกต๎องเที่ยงตรง มีระเบียบแบบแผน เป็นเหตุเป็นผล และมีความสมบูรณ๑ในตัวเอง คณิตศาสตร๑
เป็นทั้งศาสตร๑และศิลป์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแบบรูป และ ความสัมพันธ๑เพื่อให๎ได๎ข๎อสรุปและนําไปใช๎ประโยชน๑ คณิตศาสตร๑มี
ลักษณะเป็นภาษาสากลที่ทุกคนเข๎าใจตรงกันในการสื่อสารสื่อความหมายและถํายทอดความรู๎ระหวํางศาสตร๑ตําง ๆ 

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร๑ควรมีลักษณะให๎เป็นรูปธรรม โดยใช๎สื่อสิ่งพิมพ๑ศึกษาจาก หนังสือ วารสาร เอกสาร
ประกอบการสอน บทเรียนสําเร็จรูปและรวมถึงแบบฝึกทักษะดว๎ย จะเห็นได๎วํา แบบฝึกทักษะเป็นนวัตกรรมที่มีบทบาทตํอการสอน
ที่ดีอยํางหนึ่งซึ่งสามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ได๎ทุก ระดับชั้นสามารถนํามาเป็นแนวทางในการแก๎ป๓ญหาและเพิ่มการเรียนการสอนวิชา
คณิตศาสตร๑ได๎อีก แนวทางหนึ่งหรือกลําวอีกนัยหนึ่งแบบฝึกทักษะ คือสื่อการเรียนการสอนอยํางหนึ่งที่ใช๎ฝึกทักษะให๎ ผู๎เรียน
ระหวํางเรียนและหลังเรียนจบเนื้อหาแบบฝึกทักษะจะชํวยให๎ผู๎เรียนมีทักษะ และเข๎าใจบทเรียน ได๎ดียิ่งขึ้น (ดวงฤดี เอี่ยมพนากิจ 
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2552 : 3-4) แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือสําคัญที่ชํวยเสริมทักษะ ให๎กับผู๎เรียนในการทําแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร๑ให๎มี
ประสิทธิภาพจึงจําเป็นต๎องศึกษาองค๑ประกอบ และลักษณะของแบบฝึกทักษะเพื่อเลือกใช๎ให๎เหมาะสมกับระดับความสามารถของ
ผู๎เรียนและลักษณะ ของแบบฝึกทักษะที่ดีจะต๎องเป็นแบบฝึกที่ผู๎เรียนเคยเรียนเนื้อหานั้นมาแล๎วมีความเหมาะสมกับวัย มีคําช้ีแจง
สั้น ๆ เข๎าใจงํายใช๎เวลาไมํนานเกินไปเป็นสิ่งท่ีนําสนใจและท๎าทายเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนเลือกทั้งแบบตอบอยํางจํากัดและตอบอยําง
เสรีมีคําสั่ง หรือตัวอยํางแบบฝึกที่ไมํยาวเกินไปและไมํยากแกํการ เข๎าใจมีหลายรูปแบบมีความหมายแกํผู๎เรียนที่ทําแบบฝึกใช๎หลัก
จิตวิทยาใช๎สํานวนภาษาที่เข๎าใจงํายฝึกให๎คิดได๎เร็วและสนุกสนานสามารถศึกษาด๎วยตนเองได๎ (วราภรณ๑ ระบาเลิศ 2552 : 37-38 ) 

จากรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-
NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560 ในสํวนของกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ สังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 17.68 และในระดับประเทศ มีคะแนนเฉลี่ย 26.30 (สถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหํงชาติ 2553 : 35) ซึ่งพบวํา นักเรียนสํวนใหญํมีผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร๑ต่ํา เนื่องจากนักเรียนขาดทักษะการ
คิดคํานวณ การแก๎ป๓ญหาทางคณิตศาสตร๑ เรื่องระบบจํานวนเต็ม  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําหรับเนื้อหาอื่น ๆ เกี่ยวกับการตีความ การใช๎กฎ  
สูตรนิยาม และการคิดคํานวณ  และนักเรียนมีเจตคติที่ไมํดีตํอการเรียนคณิตศาสตร๑ ซึ่งอยูํในสาระที่ 1 จํานวนและพีชคณิต มาตรฐาน 
ค1.1 เข๎าใจความหลากหลายของการแสดงจํานวนระบบจํานวนการดําเนินการของจํานวนผลที่เกิดจากการดําเนินการสมบัติของการ
ดําเนินการและนําไปใช๎  เพื่อให๎นักเรียนเกิดการเรียนรู๎อยํางเข๎าใจ  และสามารถนําไปใช๎ในชีวิตประจําวันได๎อยํางมีคุณภาพ 

จากแนวคิดและผลการศึกษาดังกลําวสรุปได๎วํา แบบฝึกเสริมทักษะชุดฝึกเสริมทักษะหรือแบบฝึกหัดหรือแบบฝึกเสริม
ทักษะ เป็นสื่อท่ีมีความสําคัญอยํางหนึ่งที่มีอิทธิพลตํอการพัฒนาการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ของนักเรียน ทําให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น  ดังนั้น  ผู๎ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะสร๎างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่องระบบจํานวนเต็ม ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1  ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการเรียนการสอนและสามารถจัดการเรียน
การสอน ให๎บรรลุจุดประสงค๑อยํางมีคุณภาพ สามารถวัดผลประเมินผลได๎ตามความสามารถที่แท๎จริง ซึ่งผู๎ศึกษามีความเช่ือมั่นวําแบบ
ฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เป็นนวัตกรรมที่จะชํวยปรับปรุงแก๎ไขกระบวนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑และเป็นแนวทางให๎
ครูผู๎สอนที่เกี่ยวข๎อง  นําไปใช๎ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนกลุํมสาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ให๎มีประสิทธิภาพตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อสร๎างและหาประสิทธิภาพพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑  เรื่อง  ระบบจํานวนเต็ม  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑มาตรฐาน  80/80  

2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนของนักเรียนกํอนเรียนและหลัง เรียน  โดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร๑  เรื่อง  ระบบจํานวนเต็ม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎  โดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑  เรื่อง  ระบบ
จํานวนเต็ม  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1    
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 2. แนวการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร๑ 
 3. การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ 
 4. ความพึงพอใจ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
1.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน    โดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑  เรื่อง  

ระบบจํานวนจริง  ใช๎การทดลองแบบกลุํมเดียว  มีการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกํอนทดลอง 1 ครั้ง  และหลังการทดลอง 1 ครั้ง ( 
The Single Group  Pretest  Posttest  Design )  ( ประวิต  เอราวรรณ๑  2545 : 55) 

    1.1  แบบแผนในการทดลอง 
 

 
T1  หมายถึง   การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกํอนการทดลองใช๎ 

   แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑  เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม 
X  หมายถึง   การทดลองใช๎แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ 
T2  หมายถึง   การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการทดลองใช๎แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑   
                  เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม 
O1   และ  O2    วัดด๎วยแบบทดสอบชุดเดียวกัน 

     1.2  การด าเนินการทดลอง 
     1) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑  เรื่อง  ระบบจํานวนเต็ม ให๎
นักเรียนกลุํมตัวอยํางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Pretest) ตรวจผลการสอบและเก็บคะแนนของแตํละคนไว๎ 
     2)  กลุํมตัวอยํางศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม  โดยช้ีแจงจุดประสงค๑พร๎อมวิธี
การศึกษาให๎ทราบและให๎กลุํมตัวอยํางทําแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑  เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม แล๎วจึงวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑  เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ( Posttest )โดยทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอกีครั้ง  ตรวจผลการสอบและเก็บคะแนนของนักเรียนแตํละคนไว๎ 

2.  การศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตํอการศึกษาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑  เรื่อง ระบบ
จํานวนเต็ม  ใช๎กลุํมทดลองกลุํมเดียว  วัดผลหลังการทดลอง (The  single  group  Posttest -only-design)  (ประวิต  เอราวรรณ๑. 
2545 : 54)  

     การด าเนินการทดลอง  
     1)  ให๎กลุํมตัวอยํางศึกษาและใช๎แบบฝึกเสรมิทักษะคณติศาสตร๑  เรื่องระบบจํานวนเต็ม  ให๎จบทุกเลํมฝึกภายในเวลา

ที่กําหนด 
    2)  ให๎นักเรียนกลุํมตัวอยํางทําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แบบฝึกเสริม

ทักษะคณิตศาสตร๑  เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม 
    3)  นําแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑  เรื่อง 

ระบบจํานวนเต็ม 
    4)  นําคะแนนท่ีได๎มาวิเคราะห๑ทางสถิติ 

 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลกับนักเรียนที่เป็นกลุํมตัวอยําง  มีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้ 
1. ทําการทดสอบกํอนเรียน โดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กํอนเรียนและหลังเรียน  โดยใช๎แบบ

ฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู๎ศึกษาสร๎างขึ้น ซึ่งผํานกระบวนการหาคุณภาพแล๎ว
ไปทดลองกับนักเรียนที่เป็นกลุํมตัวอยํางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตรวจให๎คะแนนและเก็บข๎อมูลไว๎  

2. ดําเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู๎  ในคูํมือประกอบการใช๎แบบฝึกเสรมิทักษะคณติศาสตร๑  เรื่อง 
ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

T1          X        T2 
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3.  ทดสอบหลังเรียน โดยใช๎แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กํอนเรียนและหลังเรียนโดยใช๎แบบฝึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่องระบบจํานวนเต็ม  ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับที่ใช๎ทดสอบกํอนเรียน ตรวจให๎
คะแนนและเก็บข๎อมูลไว๎ 

4.  สอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยใช๎แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎โดย
ใช๎แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

5.  นําคะแนนจากการทําแบบฝึกหัด  และแบบทดสอบท๎ายแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ทุกเลํม  มาวิเคราะห๑หา
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะและเพื่อทดสอบสมมติฐาน  นําคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบทั้งกํอนเรียน
และหลังเรียน  มาวิเคราะห๑เพื่อทดสอบสมมติฐานและนําคะแนนระดับความพึงพอใจมาวิเคราะห๑เพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู๎ศึกษาได๎ดําเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูล  ตามวัตถุประสงค๑ของการดําเนินการสอดคล๎องกับลักษณะของเครื่องมือและ
วิธีการเก็บรวบรวมข๎อมูล  จําแนกตามวัตถุประสงค๑ของการดําเนินการ ดังน้ี 

1. วิเคราะห๑หาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1  
ประสิทธิภาพตามเกณฑ๑  80/80 

2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 กํอนเรียนและหลังเรียนโดย
ใช๎แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห๑โดยหาคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และคําสถิติ  t – test   

3.  วิเคราะห๑ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑  เรื่อง ระบบ
จํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 วิเคราะห๑โดยหาคําเฉลี่ย   

เกณฑ๑การให๎คะแนนของแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎ด๎วยแบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร๑   

5 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง  มีระดับความพงึพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน๎อย 
1 หมายถึง  มีระดับความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 

การแปลความหมายข๎อมูล  ผู๎ศึกษาใช๎คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ดังนี้(บุญชม  ศรีสะอาด  2545 : 103) 
คําเฉลี่ย 
4.50 - 5.00   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3.50 - 4.49   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจมาก 
2.50 - 3.49   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
1.50 - 2.49   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน๎อย 
1.00 - 1.49   หมายถึง   มีระดับความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 การพัฒนาแบบผึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ  สํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. แบบผึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80 ซึ่งผล
การทดลองพบวํา ประสิทธิภาพของแบบผึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เทํากับ 
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80.04/85.39 หมายความวํา แบบผึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ที่พัฒนาขึ้นสามารถชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดการเรียนรู๎ เฉลี่ยร๎อยละ 80.04  
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากการใช๎แบบผึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ ได๎คะแนนร๎อยละ 85.39 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ๑
มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว๎ และเป็นไปตามวัตถุประสงค๑ของการศึกษาข๎อท่ี 1 ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย ญาณินทุ๑ บุญศาสตร๑ (2550 : 
98) ศึกษาเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑โดยใช๎ แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2  ผล
การศึกษาพบวํา 1) แบบฝึกทักษะ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 77.40/82.88  2) ดัชนี
ประสิทธิผลการจัด การเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ โดยใช๎แบบฝึกทักษะ เรื่องการแปลง ทางเรขาคณิต ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคําเทํากับ 
0.6566 แสดงวํา ผู๎เรียนมีความก๎าวหน๎าทางการเรียน เพิ่มขึ้น 0.6566 หรือคิดเป็นร๎อยละ 65.66 3) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มีความพึงพอใจตํอการ เรียนวิชาคณิตศาสตร๑โดยใช๎แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตโดยรวมและเป็นรายด๎านทุก ด๎าน
อยูํในระดับมาก 

2. แบบผึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นได๎ผํานขั้นตอนกระบวนการสร๎างอยํางมีระบบและวิธีการที่เหมาะสม 
โดยเริ่มตั้งแตํการเลือกเนื้อหา การเรียบเรียงเนื้อหา การศึกษาเอกสารหลักสูตร คูํมือครู และเอกสารตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการเรียน
การสอนวิชาคณิตศาสตร๑ การวิเคราะห๑เนื้อหาและจุดประสงค๑การเรียนรู๎ กําหนดเนื้อหายํอยท้ัง 3 เนื้อหา การกําหนดความคิดรวบ
ยอด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนการวัดประเมินผลการเรียนรู๎  โดยคํานึงถึงตัวผู๎เรียน อายุ พื้นฐานความรู๎ หรือ
ประสบการณ๑เดิม  คํานึงผลที่ต๎องการหรือจุดประสงค๑การเรียนรู๎วําควรเสนอในรูปแบบใด เพ่ือให๎เหมาะสมกับเนื้อหากลุํมสาระเป็น
เนื้อหาที่เรียงจากเนื้อหางํายไปหาเนื้อหายาก ภาษาที่ใช๎ชัดเจนมีความตํอเนื่องในแตํละกรอบ มีคําถาม คําช้ีแจง ให๎ผู๎เรียน
ตอบสนองแตํละเรื่องนั้นโดยตรง ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย วิวัฒพงษ๑ พัทโท (2550: 98) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบฝึ กทักษะ
คณิตศาสตร๑ เรื่อง สถิติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการศึกษาพบวํา 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง สถิติ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3             
มีประสิทธิภาพ 77.83/85.20 สูงกวําเกณฑ๑ที่ตั้งไว๎ 2) นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 3) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง สถิติระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคําดัชนีประสิทธิผลเทํากับหรือร๎อยละ 
61 และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการ เรียนด๎วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง สถิติ   
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 อยูํในระดับมากที่สุด 

3. แบบผึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้น ผํานการตรวจหาคุณภาพโดยได๎รับการประเมินผลจากผู๎เช่ียวชาญ            
5 ทําน เพื่อตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใช๎ในแตํละแบบฝึก และนําข๎อเสนอแนะมาปรับปรุงแก๎ไข จากนั้นผู๎วิจัยได๎นําแบบผึกเสริม
ทักษะคณิตศาสตร๑ไปทดลองตามขั้นตอนของ การหาคุณภาพของชุดฝึกในการทดสอบแบบเดี่ยว แบบกลุํม เมื่อผํานการทดลองแตํ
ละขั้นตอนได๎นําข๎อป๓ญหาตําง ๆ ที่พบเห็นมาปรับปรุงแก๎ไข กํอนจะนําไปทดสอบภาคสนาม ซึ่งสอดคล๎องกับ ฉลองชัย สุรวัฒน
สมบูรณ๑ (2553: 214) กลําวถึง ความสําคัญของการหาประสิทธิภาพ ของสื่อการสอนที่ผลิตได๎วํา สื่อที่ผลิตได๎แล๎วจําเป็นอยํางยิ่งที่
จะต๎องนําไปทดสอบหาประสิทธิภาพ ของสื่อเพื่อเป็นหลักประกันวํา สื่อนั้นมีประสิทธิผลในการเรียนการสอน โดยจะต๎องมีเกณฑ๑ 
ประสิทธิภาพของสื่อ สําหรับพิจารณาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม จากการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎
แบบผึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ หลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน ทั้งนี้ เนื่องจาก แบบผึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑มีลําดับเนื้อหาเรียงจากงํายไป
ยาก มีการเสริมแรงเมื่อนักเรยีน ทําแบบฝึกหัดถูกตอ๎ง  มีการสรุป  กฎ  นิยามที่ชัดเจน และยังเช่ือมโยงความรูเ๎ดิมกํอนที่จะเรียนความรู๎ใหมํ
ทําให๎ผู๎เรียนเกิดความท๎าทายที่ยากจะเรียนรู๎  เกิดเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร๑  สํงผลให๎แบบผึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑มีประสิทธิภาพ  
และทําให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย  ปราณี จินฤทธิ์ (2552 : 90) วิจัย เรื่อง ผลการ
ใช๎แบบฝึกทักษะที่มีตํอผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนและเจตคติตํอการเรียนคณิตศาสตร๑ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
เคหะประชาสามัคคี จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบวํา 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร๑สําหรับนักเรียน ระดับช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 มีประสิทธิภาพ 81.21/82.99 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการใช๎แบบฝึกทักษะ
คณิตศาสตร๑หลงัเรียนสงูกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 2) เจตคติตํอการเรียนคณิตศาสตร๑ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6 หลังการใช๎แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร๑สูงกวํากํอนเรียนอยํางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และอยูํในระดับมาก  

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตํอการจัดการเรียนรู๎ด๎วยแบบผึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ เรื่อง ระบบจํานวนเต็ม              
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 อยูํในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากแบบผึกเสริมทักษะคณิตศาสตร๑ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นนั้น เนื้อหาเริ่มจากงํายไปยาก 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 1012 
 

ภาษาเหมาะสมกับนักเรียน เปิดโอกาสให๎นักเรียนได๎ศึกษาด๎วยตนเอง ตอบสนองความแตกตํางระหวํางบุคคล  ฝึกความคงทนใน
การเรียนรู๎  มีการวัดผลที่แนํนอน ทั้งการทดสอบในระหวํางที่เรียน  กํอนเรียนและหลังเรียน  เพื่อวัดความก๎าวหน๎าในการเรียนให๎
เห็นอยํางชัดเจน จึงมีผลทําให๎ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  และทําให๎นักเรียนมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร๑  ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัย   จารุวรรณ เขียวอํอน (2551 : 97) ศึกษาค๎นคว๎าเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู๎ กลุํมสาระคณิตศาสตร๑ เรื่อง รูป
สี่เหลี่ยมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช๎แบบฝึกทักษะผลการศึกษาค๎นคว๎า ผลการศึกษาพบวํา 1) แผนการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระ
คณิตศาสตร๑ เรื่องรูปสี่เหลี่ยม ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยใช๎แบบฝึกทักษะมีประสิทธิภาพเทํากับ 82.49/85.72 สูงกวําเกณฑ๑
ที่ตั้งไว๎ 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระคณิตศาสตร๑ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช๎ 
แบบฝึกทักษะ มีคําเทํากับ 0.7734 หรือคิดเป็นร๎อยละ 77.34  3) นักเรียนมีความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระ
คณิตศาสตร๑ เรื่อง รูปสี่เหลี่ยม โดยใช๎แบบฝึกทักษะโดยรวมอยูํในระดับมากที่สุดและมีความพึงพอใจเป็นรายด๎าน 2 ด๎าน อยูํใน
ระดับมากท่ีสุด คือ ด๎านเนื้อหาและด๎านการจัดการเรียนรู๎ และมีความพึงพอใจอยูํในระดับมาก 2 ด๎าน คือด๎านการสื่อการเรียนการ
สอนและการวัดและประเมนิผล และมคีวามพึงพอใจเป็นรายข๎อ 15 ข๎อ อยูํในระดับมากท่ีสุดโดยมีข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ ข๎อ 1.1 สอดคล๎องกับผลการเรียนรู๎ที่คาดหวัง ข๎อ 1.2 มีความยากงํายพอเหมาะ และข๎อ 1.3 เรียงลําดับตามความยาก 
งํายได๎เหมาะสม และมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากอีก 5 ข๎อ 4) นักเรียนท่ีเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู๎กลุํมสาระคณิตศาสตร๑ 
เรื่อง รูปสี่เหลี่ยมความคงทนในการ เรียนรู๎หลังเรียนและหลังเรียนไปแล๎ว 2 สัปดาห๑ ไมํแตกตํางกัน 
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ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

Parental Expectations Towards Early Childhood Education 
in Schools under the Bangkok Metropolitan Administration towards ASEAN Community 

 

ต้องชนะ มั่นบรรจง1 
Thongchana Munbunjong 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความคาดหวังของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครตํอการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตํอการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน จําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา และอายุ ประชากรที่ใช๎
ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาอยูํ ในระดับช้ันอนุบาลของโรงเรียนสังกัดสํานักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 50 เขต มีจํานวนโรงเรียน 430 โรงเรียน และมีผู๎ปกครองทั้งสิ้น 53,310 
คน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาอยูํในระดับช้ันอนุบาลของโรงเรียนสังกัดสํานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข๎อมูลมีลักษณะเป็นแบบมาตราสวํนประมาณคํา 5 ระดับ มีคําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.60-1.00 และมีคําความเช่ือมั่น 
เทํากับ .94 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ การแจกแจงความถี่  ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคําที 
และการวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว  

ผลการวิจัย พบวํา ความคาดหวังของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรยีนสงักัดกรุงเทพมหานครตํอ
การเข๎าสูํประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับมากทุกด๎าน โดยเรียงลําดับ
คําเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย ดังนี้ ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน  ด๎านการบริการนักเรียน ด๎านสื่อการเรียนการสอน  
ด๎านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อม และด๎านครูผู๎สอน ผลการการเปรียบเทียบความคาดหวังของ
ผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตํอการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  จําแนกตามเพศ 
ระดับการศึกษา และอายุ พบวํา ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีเพศตํางกันมีความคาดหวังตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความคาดหวังตํอการจัด
การศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านความสัมพันธ๑
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านอ่ืนๆ ไมํแตกตํางกัน ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุ
ตํางกันมีความคาดหวังตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด๎าน พบวํา ด๎านการบริการนักเรียน ด๎านสื่อการเรียนการสอน และด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนแตกตํางกันอยํางมี
นับสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สํวนด๎านอื่นๆ ไมํแตกตํางกัน 
 

ค าส าคัญ : ความคาดหวังของผู๎ปกครอง, การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย, ประชาคมอาเซียน 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study the parents' expectations regarding early childhood 
education in schools under Bangkok Metropolis towards entry into the ASEAN Community. And to compare 
the expectations of parents towards the early childhood education management in schools under the 
Bangkok Metropolitan Administration towards the entry into the ASEAN Community, classified by gender, 
education level and age. The population study were 53,310 the parents of the early children who were 
currently studied at the kindergarten level of the schools under Education Bangkok Office, The samples study 
were 430 parents. The instrument used in this research was a questionnaire for data collection. The data was 
in the form of 5 rating scales with a consistency index from 0.60-1.00 and a confidence value equal to .94. 
The statistics used for data analysis were Frequency, percentage, mean, and standard deviation. t-test and 
one-way analysis of variance. 
 The results showed that the parents' expectations towards early childhood education in schools 
under the Bangkok Metropolitan Administration towards entry into the ASEAN Community. The overall was in 
a high level. When considering each aspect, it was found that it was at the high level in all aspects. In order 
of average order from highest to lowest as follows: in relation between school and community Student 
services Teaching and learning media In the teaching and learning activities Environmental arrangement And 
the teacher The comparison of parents' expectations on early childhood education in schools under the 
Bangkok Metropolitan Administration towards the ASEAN Community, classified by gender, education level 
and age, found that parents of students of different gender had different expectations. Towards early 
childhood education management of schools under the Bangkok Metropolitan Administration Overall and 
each aspect was not different. Parents of students with different educational levels have expectations about 
early childhood education management of schools under the Bangkok Metropolitan Administration. Overall 
was no different. When considered in each aspect, it was found that the relationship between school and 
community was significantly different at the .05 level no different Parents, students of different ages had 
different expectations on early childhood education management of schools under the Bangkok Metropolitan 
Administration. When considering each aspect, it was found that student services Teaching and learning media 
and the relationship between the school and the community are statistically significant difference at the .05 
level. No different 
 
Keyword : parents' expectations, early childhood education, ASEAN Community 
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บทน า 
ในอนาคตนั้นการศึกษาของอาเซียนจะมีความหลากหลายและในแตํละกลุํมก็จะมีลักษณะเฉพาะซึ่งเป็นแบบแผนและ

เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมของตน แตํสิ่งหนึ่งที่จะมีความใกล๎เคียงกันก็คือ จะมีการเรียนรู๎ในเรื่องใหมํๆเกิดขึ้นเสมอ เน๎นการ
สอนให๎เด็กตื่นตัวตามทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภาค รวมทั้งการสอนให๎รู๎จักตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง และพร๎อมที่จะ
ยอมรับในตัวตนของผู๎อื่น สุดท๎าย เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีก็เป็นอีกสิ่งที่จะลืมไมํได๎เชํนกัน ดังนั้นใน
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยซึ่งถือวําเป็นการศึกษาที่มีความสําคัญมากที่สุดระดับหนึ่ง จึงควรที่จะจัดการศึกษาให๎มีความ
สอดคล๎องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนจากการที่ไทยเข๎าเป็นสํวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และการที่
จะจัดการศึกษาให๎คลอบคลุมและตรงกับความต๎องการของสังคม วัฒนธรรมที่มีความหลากหลายมากๆ นั้น การรับฟ๓งความคิดเห็น
และการศึกษาความคาดหวังของผู๎ที่เกี่ยวข๎องจึงเป็นสิ่งสําคัญ 

ในสภาพของสังคมและวัฒนธรรมป๓จจุบันครอบครัวมีขนาดที่เล็กลงไมํได๎อยูํในรูปแบบที่ประกอบด๎วย พํอ-แมํ-ลูก-ปุู-ยํา-
ตา-ยาย หรือพี่ปูาน๎าอาในแบบสมัยกํอนอีกตํอไป แตํกลับลดขนาดลงเหลือเพียง พํอ -แมํ-ลูก หรือ พํอและแมํเลี้ยงเดี่ยวในบาง
ครอบครัว ดังนั้นในการเลี้ยงดูเด็ก จากเดิมที่ผู๎สูงอายุภายในครอบครัวจะเป็นผู๎ที่เข๎ามามีบทบาทสูงที่สุดก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 
นอกจากน้ีสภาพของสังคมไทยในป๓จจุบันเองมีคําครองชีพที่สูงขึ้นมากกวําในอดีตดังนั้นทุกๆคนในครอบครัวจึงจําเป็นต๎องชํวยกัน
ประกอบอาชีพเพื่อนําเงินมาใช๎จํายภายในครอบครัว  ดังนั้นหน๎าที่และบทบาทการเลี้ยงดูเด็กจึงถูกเปลี่ยนจากบุคคลในครอบครัว
มาเป็นสถานศึกษาทางด๎านปฐมวัย  

ผู๎ปกครองถือวําเป็นสํวนหนึ่งที่ควรต๎องมีสํวนรํวมในการศึกษาปฐมวัยเนื่องจากเป็นผู๎ที่อยูํใกล๎ชิดกับเด็กและเป็นผู๎ที่
ตัดสินใจแทนเด็กในทุกๆ เรื่อง ดังนั้นความคาดหวังของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่ไมํควรละเลย และยิ่งเป็นเรื่องที่มี
ความสําคัญที่จะเป็นผลกระทบในระยะยาวด๎วยแล๎ว การศึกษาความคาดหวังของผู๎ปกครองจะเป็นตัวชํวยในการจัดการศึกษาที่ดี
อีกหนึ่งสิ่งทําให๎เกิดการเรียนรู๎ที่มีประสิทธิภาพและเพื่อให๎สอดคล๎องกับคุณลักษณะของเด็กไทยในอาเซียนทั้ง 3 ด๎าน อันได๎แกํ 1.
ด๎านความรู๎ ซึ่งเด็กไทยควรมีความรู๎เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนกฎบัตรอาเซียน 
2.ด๎านทักษะ/กระบวนการ อันประกอบด๎วยการมีทักษะพื้นฐาน การมีทักษะพลเมืองและความรับผิดชอบตํอสังคม และ ทักษะการ
เรียนรู๎และการพัฒนาตน 3.ด๎านเจตคติ เด็กควรภูมิใจในความเป็นไทย ความเป็นอาเซียน รวมถึงรํวมกันรับผิดชอบและตระหนักใน
ความเป็นอาเซียน การมีวิถีประชาธิปไตย ยึดมั่นในธรรมภิบาล ยอมรับความแตกตํางในการนับถือศาสนาและการดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ ปีพุทธศักราช 2542 มาตราที่ 9 , 12 , 14 ,18 ,41 ได๎ระบุวําให๎ ครอบครัว ชุมชน 
องค๑กรชุมชน องค๑การปกครองสํวนท๎องถิ่น เอกชน องค๑กรเอกชน องค๑กรวิชาชีพ องค๑กรทางศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันอื่นๆ ทั้งรัฐและเอกชน ให๎มีการสอดแทนกความรู๎ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดูและมีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของท๎องถิ่น (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 

การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครในป๓จจุบันนั้นมี “สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร” เป็นผู๎ดูแล ในปีการศึกษา 
2556 มีจํานวนนักเรียนในช้ันอนุบาลแยกเป็นช้ันอนุบาล 1 จํานวน 26,032 คน และ อนุบาล 2 จํานวน 27,278 คน รวมเป็นเด็ก
นักเรียนทั้งสิ้น 53,310 คน (สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร , สถิติจํานวนนักเรียน-ห๎องเรียน 2556) ด๎วยจํานวนนักเรียนที่มี
จํานวนมากนั้นการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพและตอบรับกับความต๎องการของสังคมและวัฒนธรรมที่ลังจะเปลี่ยนไปจึ งมี
ความสําคัญ ลําสุดสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครได๎ให๎วิสัยทัศน๑ในปี 2556 เอาไว๎วํา “สํานักการศึกษาเป็นองค๑กรหลักของ
กรุงเทพมหานครในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให๎เป็นกลุํมผู๎นําในประชาคมอาเซียน”  ทั้งหมดนี้เป็น
วิสัยทัศน๑ที่ทางกรุงเทพมหานครได๎ตั้งไว๎ การจะไปถึงเปูาหมายยํอมต๎องมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นแนวทางที่สามารถทําได๎จริง 
รวมทั้งก็ต๎องมีการรับฟ๓งความคิดเห็นที่รอบด๎านไมํเพียงแตํผู๎ที่มีคุณวุฒิเทํานั้น เพื่อให๎สุดท๎ายแล๎วการจัดการศึกษาปฐมวัยตอบรับ
กับความต๎องการของสังคมได๎มากท่ีสุด 

ดังท่ีกลําวมาข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา การที่จะจัดการศึกษาระดับปฐมวัยเพื่อให๎ตอบรับกับความคาดหวังของผู๎ปกครองในยุคที่
ประเทศไทยกําลังเข๎าสูํประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นยุคที่สภาพเศรษฐกิจเข๎ามามีสํวนในการดําเนินชีวิตมากขึ้น อีกทั้งรูปแบบของ
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ครอบครัวที่เล็กลง ทั้งหมดนี้ยํอมเป็นการยากท่ีจะดําเนินการให๎ได๎ครบทุกความต๎องการอยํางแท๎จริง ดังนั้นผู๎ศึกษาจึงมีความเห็นวํา
การศึกษาความคาดหวังของผู๎ปกครองตํอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน จะสํงผลตํอการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอาจนําไปตํอยอดเพื่อใช๎ในการวางแนวการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนอื่นๆ เพื่อให๎มีประสิทธิภาพที่ทัดเทียมกันทั้งในเขตและนอกเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อที่สุดแล๎วไทยจะได๎
ก๎าวข้ึนเป็นผู๎นําทางการศึกษาของอาเซียนอยํางแท๎จริง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาอยูํในระดับ ช้ันอนุบาลของโรงเรียนสังกัดสํานัก
การศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น 50 เขต มีจํานวนโรงเรียน 430 โรงเรียน และมีผู๎ปกครอง
ทั้งสิ้น 53,310 คน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู๎ปกครองเด็กปฐมวัยที่กําลังศึกษาอยูํในระดับช้ันอนุบาลของโรงเรียน
สังกัดสํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 จํานวน 400 คน ซึ่งได๎มาโดยกําหนดขนาดของกลุํมตัวอยําง
จากตารางของเครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie& Mogan, 1970:608) และสุํมแบบแบํงช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช๎
โรงเรียนเป็นช้ัน เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ 
คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด มีคํา IOC ระหวําง 0.60 – 1.00 มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ .88  การวิเคราะห๑
ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ปกครองผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ  จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอายุ โดยการวิเคราะห๑ความถี่และคํา
ร๎อยละ (Percentage)  การวิเคราะห๑ระดับความคาดหวังของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครตํอการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน  โดยใช๎คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
วิเคราะห๑เปรียบเทียบความคาดหวังของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตํอการ
เข๎าสูํประชาคมอาเซียน จําแนกตามเพศ โดยใช๎การทดสอบคําที (t-test for Independent Samples)  และระดับการศึกษา และ
อายุ โดยการวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ๎าพบความแตกตํางจะทดสอบรายคูํโดยวิธีเชฟเฟุ 
(Scheff‖s Pos hoc Comparison) 

 
ผลการวิจัย 

ผลจากการวิจัย เรื่องความคาดหวังของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตํอการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ผู๎วิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี 

1. ความคาดหวังของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครตํอการเข๎าสูํ
ประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาเฉพาะสําหรับ
เด็กเล็ก ที่มีจุดเดํนในด๎านการดูแล ควบคูํด๎านวิชาการเนื่องจากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอํางทอง                
มีโรงเรียนทั้งของภาครัฐและเอกชนอยูํเป็นจํานวนมาก การแขํงขันด๎านการศึกษาจึงมีสูง นโยบายของโรงเรียนจึงต๎องเน๎นทั้งเรื่อง
การดูแลควบคูํวิชาการ เพื่อให๎นักเรียนที่จบการศึกษาสามารถสอบเข๎าศึกษาตํอในระดับประถมศึกษาได๎  อีกทั้งโรงเรียนมี
สภาพแวดล๎อมและบรรยากาศที่เอื้อตํอการเรียนรู๎ มีสนามหญ๎ากว๎างขวาง แวดล๎อมด๎วยความรํมรื่นของต๎นไม๎คุณครูและบุคลากร
ทุกคนได๎รับการอบรมเรื่องมารยาท พูดจาไพเราะ มีหน๎าตายิ้มแย๎มแจํมใส  
  1.1 ด๎านการจัดการเรียนการสอน โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อมุํงพัฒนาด๎านรํางกาย  อารมณ๑จิตใจ  สังคม  และสติป๓ญญาของนักเรียน และครูปลูกฝ๓งให๎
นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมควบคูํไปกับการเรียนการสอน  
  1.2 ด๎านครูผู๎สอน โดยรวมอยูํในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร แตํงกายสะอาด
เรียบร๎อย  เหมาะสมกับกาลเทศะ และครูให๎ความชํวยเหลือและแก๎ป๓ญหาเด็กอยํางจริงจัง 
  1.3 ด๎านจัดสภาพแวดล๎อม โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเราะวํา ครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร          
จัดสภาพห๎องเรียนเพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎ของนักเรียน และโรงเรียนตั้งอยูํในพ้ืนท่ีที่เหมาะสม  
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  1.4  ด๎านการบริการนักเรียน  โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร          
จัดประชาสัมพันธ๑ให๎ผู๎ปกครองและนักเรียนได๎รับขําวสารอยํางสม่ําเสมอ  และจัดให๎มีการประกันอุบัติเหตุกับนักเรียน     

1.5 ด๎านสื่อการเรียนการสอน โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ สื่อชนิดหนึ่ง ๆ สามารถใช๎ประโยชน๑ได๎
หลายอยํางเชํน การจํา ส ีขนาด และการนับจํานวน ฯลฯ และการใช๎สื่อการเรียนการสอนต๎องให๎ครูได๎ผํานการฝึกอบรมมากํอน  

1.6 ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน โดยรวมอยูํในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ  โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จัดให๎ผู๎ปกครองและครูพบปะเพื่อปรึกษาหารือเป็นประจํา จัดให๎มีการปฐมนิเทศกํอนเปิดภาคเรียนที่เหมาะสม 
และ โรงเรียนให๎ชุมชนเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนสอนการให๎เหมาะสมสอดคล๎องกับความต๎องการ
ของชุมชน  

3. ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครตํอการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และอายุ   
 3.1  ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีเพศตํางกันมีความคาดหวังตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมและรายด๎านไมํแตกตํางกัน ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว๎  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา นักเรียนปฐมวัยสํวนมากจะถูก
รับสํงโดยผู๎ปกครองและทางโรงเรียนก็จะจัดครูอาจารย๑มาทําหน๎าที่รับ-สํง นักเรียนปฐมวัยจากผู๎ปกครองเข๎าสูํโรงเรียน และจาก
โรงเรียนแกํผู๎ปกครอง ประกอบกับนักเรียนปฐมวัยสํวนใหญํจะมีอายุเฉลี่ยอยูํระหวําง 3-6 ปี ซึ่งเป็นวัยที่มีความนํารัก ไร๎เดียงสา 
และครูอาจารย๑สํวนใหญํ ก็จะได๎รับการศึกษาอบรม เกี่ยวกับการปฐมวัยมาอยํางดี จึงทําให๎มีหน๎าตายิ้มแย๎มแจํมใส มีการทักทาย
ผู๎ปกครอง ถามทุกข๑สุขและรับฟ๓งความคิดเห็น ของผู๎ปกครอง  

 3.2 ผู๎ปกครองนักเรียนที่มีระดับการศึกษาตํางกันมีความคาดหวังตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร  โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนแตกตํางกัน
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา โลกยุคโลกาภิวัตน๑ที่มีความก๎าวหน๎า ล้ําสมัยอยํางรวดเร็ว ทั้งด๎าน
ขําวสาร สื่อมวลชน อินเทอร๑เนต  ทําให๎ผู๎ปกครองเห็นความสําคัญและใฝุหาความรู๎เพิ่มเติมอยํางตํอเนื่อง ตลอดจนโรงเรียนตํางๆมี
นโยบายสําคัญในการอบรมผู๎ปกครองเพื่อให๎มีความรู๎ไปในทิศทางเดียวกันอยํางตํอเนื่อง จึงเป็นผลให๎ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษา
ตํางกันมีความพึงพอใจตํอการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไมํแตกตํางกัน   

3.3  ผู๎ปกครองนักเรียนท่ีมีอายุตํางกันมีความคาดหวังตํอการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านการบริการนักเรียน ด๎านสื่อการเรียนการสอน และด๎านความสัมพันธ๑
ระหวํางโรงเรียนกับชุมชนแตกตํางกันอยํางมีนับสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะวํา ผู๎ปกครองที่มีอายุมากกวํา
ผู๎ปกครองที่มีอายุน๎อยไมํคํอยเข๎าใจและไมํมีเวลามาเข๎ารํวมความสัมพันธ๑ระหวํางบุคคลกับบุคล  บุคคลกับชุมชน และชุมชนกับ
ชุมชนก็จะมีน๎อยลง อันเนื่องมากจากวิถีชีวิต การประกอบอาชีพ สภาพเศรษฐกิจ ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่อาจจะแตกตํางกัน 
ความเอื้ออาทรตํอผู๎อื่นจะมีน๎อยกวําสังคมชนบท แตํอยํางไรก็ตามความสัมพันธ๑ระหวําง โรงเรียนกับชุมชนก็ยังมีอยูํ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง ความคาดหวังของผู๎ปกครองที่มีตํอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ตํอการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 1.1 ด๎านการจัดกิกรรมการเรียนการสอน ผู๎บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดกิจกรรมที่สํงเ สริมให๎นักเรียนได๎แสดง
ความสามารถของตนเอง และครูควรใช๎สื่อท่ีสํงเสริมพัฒนาการของนักเรียนอยํางเหมาะสมและหลากหลาย 

 1.2 ด๎านครูผู๎สอน  ผู๎บริหารสถานศึกษาควรให๎ครูมีบุคลิกภาพที่ดี มีความรับผิดชอบและเอาใจใสํนักเรียน และสุภาพ
อํอนโยนกับนักเรียน 

 1.3 ด๎านการจัดสภาพแวดล๎อม ผู๎บริหารสถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล๎อมที่สํงเสริม  ปลูกฝ๓งให๎นักเรียนรักธรรมชาติ 
จัดสภาพห๎องเรียนสะอาด สวยงาม อากาศถํานเทสะดวก 
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 1.4 ด๎านการบริการนักเรียน  ผู๎บริหารสถานศึกษาควรจัดบริการน้ําดื่มสะอาดให๎กับนักเรียน และจัดให๎มีการตรวจ
สุขภาพ  ชํางน้ําหนัก  วัดสํวนสูง  และตรวจสุขภาพฟ๓นอยํางสม่ําเสมอ 

 1.5 ด๎านสื่อการเรียนการสอน ผู๎บริหารสถานศึกษาควรให๎ครูพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและ
นํามาใช๎ประกอบการเรียนการสอน และในขณะทําการสอนครูต๎องกํากับดูแลการใช๎อุปกรณ๑ สื่อตลอดเวลา 

 1.6 ด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนกับชุมชน โรงเรียนควรมีการสื่อสารกับผู๎ปกครองในทุกๆด๎านเนื่องจากทั้ง
โรงเรียนและผู๎ปกครองตํางต๎องพึ่งพาซึ่งกันและกัน การที่โรงเรียนมีการสื่อสารที่ดีมีความใกล๎ชิดท้ังกับชุมชนและผู๎ปกครองจะทําให๎
การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เนื่องจากจะได๎รับทราบความต๎องการของผู๎ปกครองหรือชุมชนอยํางแท๎จริงและ
สุดท๎ายโรงเรียนควรเตรียมความพร๎อมหากมีเด็กตํางชาติที่จะมาเข๎ารํวมช้ันเรียนเพื่อไมํให๎เกิดป๓ญหาความแตกตํางทางด๎านภาษา
และวัฒนธรรมภายในช้ันเรียน 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 2.1 ควรศึกษารูปแบบความสัมพันธ๑ระหวํางโรงเรียนอนุบาลกับชุมชนที่เหมาะสม  
  2.2 ควรมีการศึกษาป๓ญหาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย  เพี่อจะได๎ทราบป๓ญหาและ
กําหนดแนวทางแก๎ไขทําให๎การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัยมีมาตรฐานและเป็นท่ีพึงพอใจของผู๎ปกครอง 
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ความต้องการของผู้ปกครองเกี่ยวกับการเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ ของเด็กปฐมวัย 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความต๎องการของผู๎ปกครองเกี่ยวกับการเสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการของ
เด็กปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทียบความต๎องการของ
ผู๎ปกครองเกี่ยวกับการเสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการของเด็กปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ  
ผู๎ปกครองนักเรียนของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 8,226  คน กลุํม
ตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย  ได๎แกํ  ผู๎ปกครองนักเรียนของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก องค๑กรปกครองปกครองสํวนท๎องถิ่น องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จํานวน  367  คน จํานวนโรงเรียน 6 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข๎อมูลมีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ มีคําดัชนีความสอดคล๎องตั้งแตํ 0.60-
1.00 และมีคําความเช่ือมั่น เทํากับ .94 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ การแจกแจงความถี่  ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคําที และการวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว  
 ผลการวิจัย พบวํา ความต๎องการของผู๎ปกครองเกี่ยวกับการเสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการ ของเด็กปฐมวัยในศูนย๑พัฒนา
เด็กเล็ก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  โดยรวม อยูํในระดับมาก   ผลการเปรียบเทียบความต๎องการของ
ผู๎ปกครองเกี่ยวกับการเสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการของเด็กปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานีจําแนกตามอายุ พบวํา ในภาพรวมผู๎ปกครองที่มีอายุแตกตํางกัน มีระดับความต๎องการไมํแตกตํางกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านความรักชาติ ศาสน๑  กษัตริย๑  ด๎านความซื่อสัตย๑สุจริต  และด๎านการคํานึงถึงผลประโยชน๑ของสํวนรวม
มากกวําผลประโยชน๑ของตนเอง มีความแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามระดับการศึกษา พบวํา ใน
ภาพรวม ผู๎ปกครองที่มีระดับการศึกษาแตกตํางกัน มีระดับความต๎องการไมํแตกตํางกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านความรักชาติ 
ศาสน๑ กษตัริย๑ ด๎านความซื่อสัตย๑สุจริต และการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย มีความแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
จําแนกตามอาชีพ  พบวํา ในภาพรวม ผู๎ปกครองที่มีอาชีพแตกตํางกัน มีระดับความต๎องการแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านความรักชาติ ศาสน๑  กษัตริย๑  ด๎านความซื่อสัตย๑สุจริต  ด๎านความกตัญ๒ูตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง 
ครูบาอาจารย๑ ด๎านการรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ทํา ด๎านการดํารงตนโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด๎านความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ 
และด๎านการคํานึงถึงผลประโยชน๑ของสวํนรวมมากกวําผลประโยชน๑ของตนเองมีความแตกตํางกัน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ค าส าคัญ : ความต๎องการของผู๎ปกครอง, การเสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการ 
  

                                                           
1 หัวหนา๎สาขาการศึกษาปฐมวยั คณะศิลปศาสตร๑และศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
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Abstract 
 The purpose of this research was to study the parents' needs regarding the promotion of 12 core 
values of young children in child development centers. Local Administrative Organization, Mueang District, 
Pathum Thani Province And to compare the needs of parents about strengthening the 12 core values of 
preschool children in child development centers Local administrative organizations, Mueang District, Pathum 
Thani Province, classified by age, education level, occupation and average monthly income The population used 
in the research was the parents of students of the Child Development Center. Local government organization, 
Mueang District, Pathum Thani Province, amount 8,226 people. The sample group used in this study was the 
parents of students of the Child Development Center. Local Administrative Organization 367 local administrative 
organizations in Mueang District, Pathum Thani Province, consisting of 6 schools, the instrument used in this 
research was a questionnaire for data collection. The data were in the form of 5 level estimation scale with a 
consistency index from 0.60-1.00 and belief values. The reliability was equal to .94. The statistics used for data 
analysis were Frequency, percentage, mean, and standard deviation. t-test and one-way analysis of variance. 
 The results of the study revealed that the parents' needs regarding the promotion of 12 core values 
of children in child development centers Local Administrative Organization, Mueang District, Pathum Thani 
Province, overall was in a high level The results of the comparison of parents' needs regarding the promotion 
of 12 core values of young children in child development centers Local administrative organizations, Mueang 
District, Pathum Thani Province classified by age, found that in general, parents of different ages There was no 
difference in demand levels. When considering in each aspect Patriotism, Monarchy, Integrity And considering 
the benefits of the public more than their own There are differences With statistical significance at the level 
of .05, classified by educational level, found that in general, parents with different educational levels There is 
no difference in demand levels. When considering in each aspect Patriotism, Monarchy, Integrity and 
preserving Thai culture and traditions. There were differences Statistical significance at the level of .05 
classified by occupation found that in general, parents with different occupations There were different levels 
of needs. With statistical significance at the level of .05 when considered in each aspect Patriotism, Monarchy, 
Integrity In gratitude to parents, teachers, consciousness, knowledge, and do for self-sufficiency by using the 
sufficiency economy philosophy. In terms of both physical and mental strength and considering the benefits 
of the public more than their own There are differences With statistical significance at the level of .05 
 
Keyword : parents' needs, 12 core values 
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บทน า 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 เป็นการจัดประสบการณ๑การเรียนรู๎โดยยึดหลักการอบรมเลี้ยงดูควบคูํกับ
การให๎การศึกษาจุดมุํงหมายที่สําคัญเพื่อสํงเสริมพัฒนาการเด็กทุกด๎านคือ ด๎านรํางกาย อารมณ๑จิตใจ สังคมและสติป๓ญญา ให๎
เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกตํางระหวํางบุคคลเพื่อให๎เด็กแตํละคนได๎มีโอกาสพัฒนาตนเองตามลําดับขั้นของ
พัฒนาการสูงสุด ตามศักยภาพและนําไปใช๎ในชีวิตประจาวันได๎อยํางมีความสุข ตลอดจนให๎เด็กมีมาตรฐานคุณลักษณะพึงประสงค๑
ใน 12 ประการ คือ รํางกายเจริญเติบโตตามวัยสามารถใช๎กล๎ามเนื้อใหญํและกล๎ามเนื้อเล็กประสานสัมพันธ๑กัน มีสุขภาพจิตดี มี
คุณธรรมจริยธรรม รักการออกกําลังกายชํวยเหลือตนเองได๎เหมาะสมกับวัย รักธรรมชาติความเป็นไทย อยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมี
ความสุข ใช๎ภาษาสื่อสารได๎เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดแก๎ป๓ญหา มีความคิดสร๎างสรรค๑และมีทักษะในการแสวงหา
ความรู๎  ตลอดจนอยูํรํวมกับผู๎อื่นอยํางมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย๑เป็นประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 31-32) 
 การพัฒนาการจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร๎างคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการนั้นจําเป็นต๎องสร๎างเครือขํายความ
รํวมมือจากทุกภาคสํวนให๎เข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมและการจัดกิจกรรมทุกครั้งต๎องมีการประชุมช้ีแจงให๎ทุกฝุายได๎
รับทราบ ที่สําคัญต๎องมีคณะกรรมการดําเนินการให๎ชัดเจนเพื่อจะได๎ประสานงานกับทุกฝุ าย เพื่อให๎งานที่ทําประสบผลสําเร็จ 
กิจกรรมที่ทําต๎องทําอยํางตํอเนื่องเพื่อให๎นักเรียนเกิดคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ยั่งยืน ทั้งนี้ทุกฝุายต๎องรํวมมือรํวมใจ
และมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรม ดังน้ันในฐานะคนไทยคนหน่ึงต๎องชํวยกันจรรโลงโลกใบนี้ให๎นําอยูํต๎องรู๎จักเป็นผู๎ให๎ การให๎ต๎องเริ่ม
ที่ตัวเราและต๎องเป็นแบบอยํางในทุกด๎านด๎านการเสียสละด๎านการเป็นแบบอยํางที่ดี ด๎านการสอนและปลูกฝ๓ง โดยผํานการจัด
กิจกรรมที่เน๎นการปฏิบัติ โดยผํานประเพณีท๎องถิ่น ลงมือปฏิบัติจริงต๎องเริ่มกิจกรรมที่อยูํใกล๎ตัวของนักเรียนกํอนแล๎วจึงขยายไปสูํ
สิ่งที่อยูํไกลตัวออกไป การกระทําจากสิ่งที่ใกล๎ตัวจะทําให๎มองเห็นป๓ญหาได๎ชัดเจนและหาวิธีการที่จะชํวยเหลือได๎งํายแตํสิ่งที่สําคัญ
ที่สุดคือการเป็นตัวอยํางที่ดีของบุคคลที่ใกล๎ชิดเชํนครู พํอแมํ ผู๎ปกครองและยังพบวําการสร๎างแบบอยํางที่ดีในการมีคํานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการเป็นแบบอยํางให๎กับนักเรียนแล๎วนักเรียนยํอมมีความอยากที่จะเป็นคนดีมีคํานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ จากวิธีดังกลําว ผู๎ศึกษาเห็นวําการเป็นแบบอยํางท่ีดีในการมีคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการนั้น ผู๎บริหารสถานศึกษา
ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องต๎องสร๎างความตระหนักในด๎านการมีคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการให๎เกิดขึ้นกับ
ตนเองเสียกํอนถ๎าตัวเองยังไมํมีคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการก็ยากท่ีจะไปสร๎างหรือปลูกฝ๓งให๎บุคคลอื่นมีคํานิยมหลักของคน
ไทย 12 ประการได๎ ดังนั้นจึงจําเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องเริ่มที่ตัวเราซึ่ งสอดคล๎องกับข๎อเสนอแนะของผู๎ทรงคุณวุฒิที่ให๎สัมภาษณ๑ได๎
กลําวถึงป๓จจัยสูํความสําเร็จของการพัฒนาคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ได๎แกํ การพัฒนาคํานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการใช๎กระบวนการพัฒนาแบบมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวนในสังคมเริ่มจากสถาบันการศึกษาสถาบันครอบครัว และสถาบันทาง
สังคมอื่นและสถานศึกษา สังคม ชุมชน องค๑กรอื่นรํวมสร๎างสภาพแวดล๎อมและสร๎างบรรยากาศให๎เอื้อตํอการพัฒนาคํานิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ เชํน การประดับธงชาติในอาคารบ๎านเรือนและสถานที่อยํางเหมาะสมและยังได๎กลําวถึงบทบาทของ
ผู๎บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและผู๎เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีสําคัญและสอดคล๎องกันทุกฝุายคือเป็นตัวแบบท่ีดีในประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยํางที่ดีด๎านคํานิยมหลักของคนไทย 12 
ประการ(วีรพงษ๑  คล๎อยดี  ,2558) 
 ทั้งนี้การมีสํวนรํวมในการเสริมสร๎างคํานิยมสําหรับเด็กจากทุกภาคสํวนจะสํงผลให๎การพัฒนาเด็กปฐมวัยเจริญเติบโต 
พัฒนาตนเองทั้งสติป๓ญญาควบคูํกับคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง เนื่องจากผู๎ปกครองมีความใกล๎ชิด
กับเด็กมากที่สุด  ซึ่งนันทิยา น๎อยจันทร๑ (2550 : 296) กลําววําการมีสํวนรํวมทางการศึกษาของผู๎ปกครองทําให๎ผู๎ปกครองสามารถ
เช่ือมสานความเป็นอยูํการดูแลและการให๎ความรู๎แกํเด็กอยํางตํอเนื่องจากบ๎านสูํโรงเรียนและจากโรงเรียนสูํบ๎านการรํวมมือจาก
ผู๎ปกครองอยํางจริงจังจะเกิดผลลัพธ๑ในทางบวกแกํเด็ก 
 สรุปได๎วําผู๎ปกครองเป็นผู๎ที่มีหน๎าที่รํวมกับศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในการสํงเสริมพัฒนาการเด็กให๎ครบทุกด๎านซึ่งเป็น
ประโยชน๑อยํางยิ่งทั้งตํอเด็กครูและผู๎ปกครอง จากที่กลําวมาจะเห็นได๎วําบ๎านและศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีบทบาทสําคัญในการจัด
การศึกษาให๎แกํเด็กโดยเฉพาะในด๎านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งจําเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือจากผู๎ปกครอง  เพื่อจัดการศึกษาได๎อยําง
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เหมาะสม และเด็กเกิดการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากความสัมพันธ๑ที่ดีระหวํางครูและผู๎ปกครองของเด็กปฐมวัยตั้งแตํ
เริ่มแรกจะมีอิทธิพลตํอชีวิตเด็กในอนาคต (วรนุช เสนีย๑วงศ๑ ณ อยุธยา. 2547; อ๎างอิงจาก Sarah ; et al. 1971 : 373) ดังนั้นศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กจึงควรจัดการศึกษาให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ปกครองในการปลูกฝ๓งคํานิยมหลัก 12 ประการเพื่อให๎เด็ก
เกิดการพัฒนาอยํางเต็มศักยภาพสูงสุด 
 ด๎วยเหตุผลดังกลําว ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความต๎องการของผู๎ปกครองเกี่ยวกับการเสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 
ประการของเด็กปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ผลจากการวิจัยเป็นข๎อมูล
พื้นฐานสําหรับครูและหนํวยงานการศึกษาท่ีเกี่ยวข๎องนําไปกําหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการและบูรณา
การกับการปลูกฝ๓งคํานิยมหลักของคนไทย 12 ประการให๎กับเด็กปฐมวัย  ซึ่งสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎ปกครองและสังคม
เพื่อให๎เด็กเจริญเติบโตผู๎ที่อุดมด๎วยองค๑ความรู๎ ควบคูํกับการเป็นคนดีมีคุณธรรม ตลอดจนเป็นทรัพยากรมนุษย๑ที่มีคุณคําตํอสังคม
ตํอไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย  ได๎แกํ  ผู๎ปกครองนักเรียนของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 8,226  คน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย  ได๎แกํ  ผู๎ปกครองนักเรียนของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก องค๑กร
ปกครองปกครองสํวนท๎องถิ่น องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จํานวน  367  คน จํานวนโรงเรียน 6 
โรงเรียน ซึ่งได๎มาโดยกําหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางจากตารางของเครจซี่และมอร๑แกน (Krejcie& Mogan, 1970:608) และสุํม
แบบแบํงช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยใช๎โรงเรียนเป็นช้ัน เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งเป็น
แบบสอบถามแบบประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย น๎อยที่สุด มีคํา IOC ระหวําง 
0.60 – 1.00 มีคําความเช่ือมั่นเทํากับ .94  การวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ปกครองผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ  อายุระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนโดยการวิเคราะห๑ความถี่และคําร๎อยละ การวิเคราะห๑ระดับความต๎องการของผู๎ปกครอง
เกี่ยวกับการเสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการ ของเด็กปฐมวัย ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี  โดยใช๎คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห๑เปรียบเทียบความต๎องการของผู๎ปกครองเกี่ยวกับ
การเสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการ ของเด็กปฐมวัย ในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน โดยการวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
Way ANOVA) ถ๎าพบความแตกตํางจะทดสอบรายคูํโดยวิธีเชฟเฟุ (Scheff‖s Pos hoc Comparison) 
 
ผลการวิจัย 
 ความต๎องการของผู๎ปกครองเกี่ยวกับการเสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการ ของเด็กปฐมวัย ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น  อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีบางประเด็นควรนํามาอภิปรายได๎ดังตํอไปนี้  
 1. ระดับความต๎องการของผู๎ปกครองเกี่ยวกับการเสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการ ของเด็กปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม อยูํในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากผู๎ปกครองตระหนักถึง
ความสําคัญในการพัฒนาเด็กหรือเยาวชนให๎เป็นผู๎ที่มีคุณคํา มีป๓ญญา เป็นผู๎มีคุณธรรมและมีสติป๓ญญาในทางที่ถูกต๎องเหมาะสมนั้น 
โดยคาดหวังให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา ที่ต๎องมี
ภาระหน๎าที่ ในการพัฒนาเด็กเล็กให๎มีทั้งความรู๎ มีความสามารถ และมีคุณธรรม จริยธรรม อันกลายเป็นคํานิยมหลัก ที่สํงเสริม
คุณภาพชีวิต คุณภาพสังคม ดังที่ ยนต๑ ชํุมจิต (2550) ได๎กลําววํา การสร๎างคํานิยมให๎กับเยาวชนสถาบันการศึกษาต๎องให๎การอบรม
สั่งสอนในด๎านความรู๎ คิดเป็น ทําเป็น มีคุณธรรมจริยธรรมโดยครูต๎องเป็นแบบอยํางที่ดีตํอศิษย๑เพื่อสร๎างเขาให๎เป็นคนดีสังคมไทย
จะได๎ผู๎ใหญํที่ดีในอนาคต  ในขณะที่ครอบครัวก็ถือเป็นสถาบันแรกที่สําคัญที่สุดในการแตํงแต๎มคุณธรรมความดีหรือสิ่งที่เลวร๎าย
ให๎กับเด็กได๎ ดังนั้นการอบรมเยาวชนสถาบันครอบครัวสามารถปลูกฝ๓งคํานิยมที่ดีให๎เยาวชนได๎โดยพํอแมํผู๎อ บรมเลี้ยงดูต๎องเป็น
แบบอยํางที่ดีให๎กับลูกเพื่อให๎เขาเติบโตมาอยํางมีคุณภาพทั้งรํางกายและจิตใจ  นอกจากนี้ ควรมีการรํวมมือกันระหวําง
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สถาบันการศึกษากับผู๎ปกครองในการอบรมสั่งสอนปลูกฝ๓งให๎เยาวชนรู๎จักใช๎สติป๓ญญาในการแก๎ไขป๓ญหาด๎วยเหตุผลแหํงความ
ถูกต๎องเพื่อให๎เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติวําสิ่งที่ตนได๎ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่ดีถูกต๎องเหมาะสม  ซี่งจะสํงผลให๎เด็กเป็นเยาวชนที่ดี มี
คํานิยมที่เหมาะสม   
 2. การเปรียบเทียบความต๎องการของผู๎ปกครองเกี่ยวกับการเสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการ ของเด็กปฐมวัยในศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  พบวํา ผู๎ปกครองที่มีอาชีพแตกตํางกัน มีความต๎องการ
เกี่ยวกับการเสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการ ของเด็กปฐมวัยแตกตํางกัน ทั้งนี้จากผลการศึกษา จะเห็นได๎วําผู๎ปกครองที่
ประกอบอาชีพรับราชการมีความต๎องการเกี่ยวกับการเสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการ ของเด็กปฐมวัยมากกวําผู๎ปกครองที่
ประกอบอาชีพพํอบ๎าน/แมํบ๎าน และผู๎ปกครองที่ประกอบอาชีพค๎าขาย/ธุรกิจสํวนตัว  อาจเนื่องมาจากการที่ผู๎ปกครองซึ่งประกอบ
อาชีพรับราชการ ให๎ความสําคัญกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กเล็ก เพราะมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผู๎เรียนมากกวํา  
จึงมีความคาดหวังและต๎องการให๎บุตรหลานของตนพัฒนาตนเองอยํางมีคุณภาพทั้งด๎านความรู๎ และคุณธรรม จริยธรรม โดย
ต๎องการให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาอยํางเป็นระบบ มีการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา  มุํงเน๎นการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม  การเสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการ ให๎บุตรหลานของตนเกิดความตระหนักในคุณงามความดี ตั้งแตํวัยเยาว๑  สั่งสม
ความเชื่อและศรัทธาในความดีงาม พร๎อมเติบโตเป็นผู๎ใหญํที่คุณภาพนําพาสังคมตํอไปในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กควรจัดการเรียนรู๎ที่สํงเสริมและสร๎างจิตสํานึกในเรื่องคํานิยมหลัก 12 ประการ ด๎านความรักชาติ 
ศาสน๑ กษัตริย๑  ด๎านความซื่อสัตย๑สุจริต  ด๎านการมีศีลธรรมรักษาความสัตย๑  ด๎านการรู๎ตัว รู๎คิด รู๎ทํา ด๎านการมีระเบียบวินัย ด๎าน
การรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ด๎านความกตัญ๒ูตํอพํอแมํ ผู๎ปกครอง ครูบาอาจารย๑  ด๎านการใฝุหาความรู๎  หมั่นศึกษาเลําเรียน
ทั้งทางตรงและทางอ๎อม ด๎านความเข๎าใจเรียนรู๎การเป็นประชาธิปไตย ด๎านการคํานึงถึงผลประโยชน๑ของสํวนรวมมากกวํา
ผลประโยชน๑ของตนเอง ด๎านความเข๎มแข็งทั้งรํางกายและจิตใจ  และด๎านการดํารงตนโดยใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนํา
ชีวิตของเด็กเป็นป๓จจัยสํงเสริมการเรียนรู๎ เพื่อสร๎างป๓ญญาให๎รู๎จักตนเอง รู๎จักโลก สามารถพ่ึงตนเองได๎ทั้งทางเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม
อยูํรํวมกันอยํางมีดุลยภาพ เรียนรู๎ได๎อยํางตํอเนื่อง มีความสุขสนุกสนานและเกิดฉันทะในการเรียนรู๎ 

2. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กมีแนวทางนําภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นที่เหมาะสมมาประยุกต๑ใช๎  ตลอดจนการเปิดโอกาสให๎ชุมชนเข๎ามามี
สํวนรํวมในการจัดการศึกษา 

3. ครูผู๎ดูแลเด็กจะต๎องประพฤติปฏิบัติตนตามคํานยิมหลัก 12 ประการ เพื่อเป็นแบบอยํางให๎กับเด็ก เนื่องจากเด็ก
ปฐมวัยเรยีนรู๎จากการเลียนแบบ ผู๎สอนต๎องเป็นแบบอยาํงที่ดีกับเดก็ เน๎นการสร๎างเจตคติในตัวเด็ก   
 4. สํงเสรมิกระบวนการเรียนรูเ๎กี่ยวกับคํานิยมหลัก 12 ประการ โดยใช๎กิจกรรมที่หลากหลาย เชํน การเลํน  การใช๎นิทาน
เป็นสื่อ เพื่อให๎เด็กเกิดความคุ๎นเคย จดจํา ปฏิบตัิตนจนเกิดเป็นนิสัย 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษารูปแบบการเสริมสร๎างคํานิยมหลัก 12 ประการ ของเด็กปฐมวัยในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก  
 2. ควรมีการศึกษาการมีสํวนรํวมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคํานิยมหลัก 12 ประการ ของเด็กปฐมวัยใน
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
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บทคัดย่อ 
จุดมุํงหมายของการวิจัย เพื่อสร๎างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ๑ 80/80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด๎านทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
คณิตศาสตร๑ ระหวํางกํอนเรียนและหลังเรียนโดยใช๎ชุดฝึกเสริมทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ดําเนินการวิจัยโดยการสร๎างและหาประสิทธิภาพของใช๎ชุดฝึกเสริมทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  นําไปทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยําง ประชากรที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ  นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ อําเภอแมํระมาด จังหวัดตาก ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562 จํานวน 31 คน โดยใช๎การสุํมแบบ
เจาะจง  เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย คือ ชุดฝึกเสริมทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจแล๎ววิเคราะห๑ข๎อมูล โดยการหาคําเฉลี่ยร๎อยละและการ
ทดสอบคํา t-test  แบบ Dependent   

ผลการวิจัย พบวํา  
 1. ชุดฝึกเสริมทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 มีความเหมาะสมอยูํในระดับ
มาก และมีประสิทธิภาพ  81.99/82.10 
 2. ผู๎เรียนที่เรียนด๎วยชุดฝึกเสริมทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 มี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ผู๎เรียนมีความพึงพอใจตํอชุดฝึกเสริมทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
ระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะ, การแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ 
  

                                                           
1 นักศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาหลักสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทริน 055-517-4861 
2 ดร., อาจารย๑ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น  055-517-4862 
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Abstract 
The purposes of this study were to 1) construct and find out the efficiency of The Grade 6  

Mathematics Proposition Problem solving Skill Developing by the criterion at  80/80  2) compare the studying  
achievement on using The Grade 6 Mathematics Proposition Problem solving Skill Set Developing between 
Pre-test and Post -test. 3) To study the students‖ satisfaction to the instruction on using The Grade 6 
Mathematics Proposition Problem solving Skill Set Developing. Four steps of the research and development 
process were 1)construction  and finding out the efficiency 2)tried out with the tried out student group 3) 
using The Grade 6 Mathematics Proposition Problem solving Skill Set Developing The Grade 6 Mathematics 
Proposition Problem solving Skill Set Developing with the 31 grade 6 sampling students who were studying in 
the second semester in 2019 of Khanejue School Maeramat District Tak Province Tak Primary Educational 
Service Area 2 of the second  semester of school year 2019 by purposive  sampling and 4) analyzing the data. 
The Grade 6 Mathematics Proposition Problem solving Skill Set Developing and the achievement test were 
constructed for training on The Grade 6 Mathematics Proposition Problem solving Skill Set Developing for the 
grade 6 students and analyzed with percentage and dependent t-test. 

The results were as follows: 
1. The Grade 6 Mathematics Proposition Problem solving Skill Set Developing  

was appropriate at high level and the efficiency of The Grade 6 Mathematics Proposition Problem solving Skill 
Set Developing at 81.99/82.10  

2. The studying achievement on The Grade 6 Mathematics Proposition Problem solving Skill Set 
Developing ; Post–test was significantly higher than Pre–test at level .05 

3)The students‖ satisfaction to the instruction on using The Grade6 Mathematics Proposition Problem 
solving Skill Set was appropriate at high level.  
 
Keywords: Mathematics Proposition Problem solving, Skill Set Developing  
 
บทน า 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ได๎กําหนดคุณภาพของผู๎เรียนเมื่อจบการศึกษากลุํมสาระ
การเรียนรู๎ คณิตศาสตร๑ไว๎วํา เมื่อผู๎เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีแล๎ว  ผู๎เรียนจะต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจ ในเนื้อหาสาระ
คณิตศาสตร๑และสามารถนําความรู๎ทางคณิตศาสตร๑ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจน สามารถให๎ความรู๎ ทางคณิตศาสตร๑ไปเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู๎ตําง ๆ และเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาในระดับสูงขึ้น  

สาระการเรียนรู๎คณิตศาสตร๑ ก็เป็นอีกสาระหนึ่งซึ่งอยูํในกลุํมสาระการเรียนรู๎ที่สถานศึกษา ต๎องใช๎เป็นหลักในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสร๎างพื้นฐานการคิด และเป็นกลยุทธ๑ในการแก๎ป๓ญหา และวิกฤตของชาติ  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ซึ่งกลําว
ได๎วําคณิตศาสตร๑เป็นศาสตร๑ที่มี ความสําคัญ และจําเป็นอยํางยิ่ง แตํเห็นได๎วําจากสภาพการเรียนการสอนคณิตศาสตร๑ตั้งแตํอดีต
จนถึง ป๓จจุบันไมํประสบความสําเร็จเทําที่ควร ซึ่งโรงเรียนที่ผู๎ศึกษาสอนอยูํก็เชํนกัน จากการวิเคราะห๑   การเรียนวิชาคณิตศาสตร๑
ของนักเรียนโรงเรียนบ๎านขะเนจื้อในปีการศึกษาที่ผําน ๆ มาพบป๓ญหา คือ ผู๎เรียนขาดทักษะพื้นฐาน  การคํานวณ ขาด
กระบวนการคิดแก๎ป๓ญหา  มีเจตคติไมํดี ตํอวิชาคณิตศาสตร๑หรือสาเหตุอาจจะมาจากครูผู๎สอนไมํนําเทคโนโลยีหรือใช๎นวัตกรรม
ใหมํ ๆ มาจัดกระบวนการเรียนการสอนให๎สอดคล๎องกับเนื้อหาและความต๎องการของผู๎เรียน  หรือใช๎วิธีการสอนที่ไมํยั่วยุหรือไมํ
ดึงดูดความสนใจให๎ผู๎เรียนเกิดความอยากรู๎อยากเรียน  ใช๎การสอนโดยเน๎น เนื้อหาเป็นศูนย๑กลางไมํเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง  ครู
เรํงสอนใหจ๎บเนื้อหาโดยไมํคํานึงถึงความ แตกตํางระหวํางบุคคล   
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จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา 2561 
ที่ผํานมาโรงเรียนบ๎านขะเนจื้อได๎คะแนน เฉลี่ยร๎อยละ 21.15 (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2, 2561) และ
จากวิเคราะห๑ข๎อสอบ O-NET ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 พบวํา ข๎อสอบสํวนใหญํจะเน๎นเรื่องการคิด วิเคราะห๑และการแก๎โจทย๑ป๓ญหา 
แตํผู๎เรียนอาจจะไมํคุ๎นกับข๎อสอบที่เน๎นการคิดวิเคราะห๑ซึ่งตอบ แบบเดาสุํมไมํได๎  รวมทั้งจากการที่ครูผู๎สอนได๎วิเคราะห๑สาเหตุ 
และป๓จจัยที่เกี่ยวข๎องในการทําให๎ผล การทดสอบระดับชาติของผู๎เรียนในวิชาคณิตศาสตร๑ลดลง ก็พบวํา ผู๎เรียนขาดการฝึกทักษะ
การคิด วิเคราะห๑ สํวนใหญํเน๎นการจํามากกวําความเข๎าใจ ซึ่งทําให๎ผู๎เรียนไมํเข๎าใจโจทย๑ป๓ญหา วิเคราะห๑ โจทย๑ป๓ญหาไมํเป็นและไมํ
รู๎วําโจทย๑ป๓ญหาแตํละข๎อเป็นเรื่องการบวก หรือการลบ หรือการคูณ หรือ การหาร รวมไปถึงการเขียนประโยคสัญลักษณ๑ด๎วย ซึ่ง
เป็นความรู๎ที่จะต๎องนําไปใช๎ในการเรียนใน ระดับที่สูงขึ้น จนทําให๎ผู๎เรียนขาดพื้นฐานที่ดี ซึ่งสาเหตุสํวนหนึ่งก็คือ การจัดการเรียนรู๎
ของครูผู๎สอนที่ยังมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู๎ที่ไมํ หลากหลาย และเอื้อตํอการฝึกทักษะกระบวนการคิดให๎แกํนักเรียนเทําท่ีควร  

การใช๎ชุดฝึกเสริมทักษะเป็น สื่อการเรียนการสอนสํงผลตํอการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร๑ได๎ดียิ่งข้ึน เพราะวิชา 
คณิตศาสตร๑เป็นวิชาที่ต๎องการการฝึกฝนอยํางสม่ําเสมอและถือเป็นอีกเครื่องมืออีกชนิดหนึ่งที่จะชํวย ให๎ผู๎เรียนสามารถวิเคราะห๑
ป๓ญหาและสามารถหาคําตอบได๎ถูกต๎อง สอดคล๎องกับจอยส๑และวีล  (Joyce and Weil, 1996: 334) (อ๎างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 
2550 : 51)   

จากเหตุผลดังกลําวผู๎ศึกษาจึงได๎ตระหนักถึงภาระหน๎าที่ของครูผู๎สอน และความสําคัญของวิชาคณิตศาสตร๑ ผู๎ศึกษาจึงได๎
สนใจที่จะปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อที่จะทําให๎ผู๎เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร๑ที่สูงขึ้น และเพื่อจะเป็น
แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนรู๎ให๎นําสนใจ และมีเจตคติที่ดีตํอวิชาคณิตศาสตร๑ มีความสุขในการเรียน ตามเจตนารมณ๑ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542  เอื้อตํอการเรียนรู๎อยํางมีประสิทธิภาพของนักเรียนในยุคปฏิรูป  

ดังนั้นผู๎วิจัยศึกษาจึงได๎ความสนใจที่ สร๎างและพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑   สําหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมุํงหวังให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎อยํางเต็มศักยภาพของแตํละคน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดฝึกเสริมทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ ให๎มีประสิทธิภาพตามเกณฑ๑ 80/80              

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กํอนเรียน และหลังเรียนโดยใช๎ชุดฝึกเสริมทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหา
คณิตศาสตร๑ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ  

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎เรียนที่มีตํอการเรียนโดยใช๎ชุดฝึกเสริมทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1. หลักสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
2. หลักสตูรกลุํมสาระการเรียนรู๎คณติศาสตร๑ 
3. ชุดฝึกเสริมทักษะ 
4. ความพึงพอใจ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ๎าน
ขะเนจื้อ ในครั้งนี้ เป็นการวิจัยที่ดําเนินการตามลักษณะของกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผู๎
ศึกษาได๎ดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
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ขั้นตอนท่ี 1 สร๎างและหาคุณภาพของชุดฝึกทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑และแผนการจัดการเรียนรู๎เรื่องทักษะ
การแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  เสนอตํอผู๎เช่ียวชาญ จํานวน 5 ทําน เพื่อทําการประเมิน
คุณภาพของชุดฝึกทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑และแผนการจัดการเรียนรู๎เรื่องทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ วํามี
ความเหมาะสมในด๎านตํางๆ เพียงใด เพื่อหาคุณภาพตามเกณฑ๑ที่มีความเหมาะสมในระดับมาก    

ขั้นตอนที่ 2 ทดลองใช๎ชุดฝึกเสริมทักษะการแก๎โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑และแผนจัดการเรียนรู๎ โดยนําไปใช๎กับกลุํม
ตัวอยํางคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ๎านแมํระมาดน๎อย สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาศึกษาตาก เขต 2 ที่
เป็นกลุํมตัวอยําง จํานวน 31 คน 

ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห๑ข๎อมูลที่ได๎จากการทดลอง โดยการหาคําเฉลี่ยร๎อยละและการทดสอบคํา t-test  แบบ 
Dependent 

ขั้นตอนที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีตํอการเรียนโดยใช๎ชุดฝึกเสริมทักษะการแก๎
โจทย๑ป๓ญหาคณิตศาสตร๑ 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย สรุปไดวา  
1. ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 

81.99/82.10  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว  
2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู๎เรียนกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทย๑   ปญหาคณิตศาสตร

พบวา มีคะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยาํงมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
  3. นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตร อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวม  
เทากับ 4.21  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.656 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยในครั้งน้ีนํามาอภิปรายผล ไดดังนี้  
1. ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 

81.99/82.10  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว แสดงวา ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูศึกษาพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เนื่องมาจาก ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร ได
พัฒนาขึ้น อยางเปนข้ันตอน มีระบบและวิธีการที่เหมาะสม ผูศึกษาไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับการสรางชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทย
ปญหาคณิตศาสตร โดยศึกษาตัวอยางชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยคณิตศาสตรในระดับชั้นตางๆทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เพื่อนํามาวิเคราะหหารูปแบบสื่อ กิจกรรมการเรียนรู การประเมินผล และแบบฝกทักษะ คณิตศาสตรใหเหมาะสม สอดคลองกับ
ความแตกตางระหวางบุคคล นาสนใจ และสงเสริมการเรียนรู อยางมีความสุขของผูเรียน รวมทั้งไดรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญใน
การพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแก โจทยปญหาคณิตศาสตร และมีการทดลองใชเพื่อหาคุณภาพทั้งแบบเดี่ยว (1 : 1) แบบกลุม 
ขนาดเล็ก (1 : 3)  กอนนําไปใชจริงกับนักเรียนกลุมเปาหมาย จึงมีการปรับปรุง แกไขชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยคณิตศาสตรดัง
กลาวอยางตํอเนื่อง จึงเปนชุด   ฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตรที่มีประสิทธิภาพ และนําไปใชไดจริงซึ่งสอด   คลอง
กับผลงานวจิัยของจุไรรัตน ศรีธัญรัตน (2549 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย เรื่อง  การพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทย คณิต
ศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหา คณิตศาสตร ช้ันประถมศึกษาปที่ 5  มี
ประสิทธิภาพเทากับ 84.47/79.67และสอดคลองกับงานวิจัย ของสุพินดา  ศรีคะเณย (2549 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  
ผลการวิจัยพบวา ชุดฝกเสริมทักษะกลุมสาระการเรยีนรูคณติศาสตร เรื่อง โจทยปญหาการคูณ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
2 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 87.50/79.30 ซึ่งสูง   กวาเกณฑมาตรฐาน 75/75 ที่ตั้งไว  
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2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรยีนและหลังเรยีนโดยใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตรพบวํา มีคะแนนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  อาจเนื่องมาจากในชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยคณิตศาสตรมีเนื้อหาและ
กิจกรรม การเรียนรูที่หลากหลายรูปแบบ นาสนใจ และใชแหลงเรียนรูทั้งในและนอกโรงเรียนซึ่งเปนกิจกรรมที่เนนการปฏิบัติจริง
ทั้งแบบรายบุคคลและแบบใชกระบวนกลุม ทําใหผู๎เรียนเกิดความสนใจและสนุกกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร รวมทั้งมีแบบฝกเส
ริมทักษะ และแบบทดสอบยอยใหฝกทํา เพื่อตรวจสอบความเขาใจอีกดวย ทําใหเด็กท่ีเรียนออนสามารถเรียนรวมกับเด็ก  กลุมเกง 
และปานกลางได ดีขึ้น   ดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Chukwu (1987 : 2492)  ไดศึกษาเกี่ยวกับผลการสอนโจทยปญหา
คณิตศาสตรไดสรุปวาการสอนโจทยปญหาคณิตศาสตรที่ไดผล จะตองมีการ  ฝกฝนนักเรียน วิเคราะหโจทยเสียกอน และผลจาก
การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะหโจทยปญหานี้เอง จะชวย ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโจทยปญหาสูงขึ้น  และ
สอดคลองกับ Morton (1988 : 455-458) ไดศึกษาถึงสิ่งที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จในการแกโจทยปญหา โดยมีองคประกอบที่
นํามาศึกษา ไดแก ทักษะในการบวก ลบ คูณ หาร ผลปรากฎวาทักษะการบวก ลบ คูณ หาร มีความสําคัญกับ ผลสําเร็จในการแก
โจทยปญหาคณิตศาสตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร และสอด คลองกับงานวิจัยของธนพร สําลี  (2549 : บท
คัดยอ)  ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝกเสริม ทักษะกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เรื่องโจทยปญหา อัตราสวนและรอยละ 
สําหรับนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับการสอนโดยใชชุด    ฝกเสริมทักษะหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของนิศรา  สาธุภาค  (2555 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยป
ญหากลุํมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการแก
โจทยปญหา กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตรสาํหรบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชชุดฝก เสริมทักษะหลัง เรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

3. ผู๎เรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนคณิตศาสตรโดยใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตร อยใูนระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวม เท
ากับ 4.21 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.656 อาจเนื่องมาจากวาชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยคณิตศาสตรนั้นเปนสิ่งใหม
สําหรับ ผู๎เรียนกลุมนี้ทําใหผู๎เรียนสนใจ และกระตือรือรนท่ีจะเรียน อีกทั้งผู๎เรียนมีบทบาทและสวนรวม ในกิจกรรมการเรียนรูมาก
ขึ้น จึงทําใหผู๎เรียนเรียนคณิตศาสตรอยางสนุกสนานและการจัดกิจกรรม การเรียนรูโดยชุดฝก เสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิต
ศาสตรนั้นมีกิจกรรมที่หลากหลาย   มีการจัด สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของผู๎รียน มีการเสริมแรง รวมทั้งการไดรับการ
ดูแลเอาใจใสจาก ครูผูสอนอยางทั่วถึง ทําใหผู๎เรียนมีความเขาใจในบทเรียนไดดี ตลอดจนทําใหผู๎เรียนสนุกกับการรวมกิจกรรม 
และมีความสุขในการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้อาจจะเนื่องมาจากผู๎เรียนเริ่มเปลี่ยน  เจตคติ  ตอคณิตศาสตรไปในเชิงบวกมากขึ้น 
เริ่มสนใจและอยากเรียนมากขึ้นจากเดิม ซึ่งก็สอดคลอง กับผล  ดาน พฤติกรรมการแสดงออกในช้ันเรียนของผู๎เรียนซึ่งจากการ
สังเกตพบวา ผู๎เรียนรวมกิจกรรม อยางกระตือรือรน  สนใจเรียนและรวมกิจกรรมอยางสนุกสนาน กลาคิดกลาทํา และภาคภูมิใจใน
ผลงานของตน และผลงานกลุม สงผลใหผู๎เรียนมีกําลงัใจและมคีวามมัน่ใจในการเรยีน และการรวมกิจกรรมมากข้ึน สงผลใหเปลี่ยน
ความคิด และเจตคติจากเดิมที่วาคณิตศาสตรนั่นยากและนาเบื่อ มาเปนคณิตศาสตรไมไดยากอยางที่คิดและเรียนใหสนุกได ไม
เครียด รูสึกดีกับคณิตศาสตร รวมทั้งสอดคลองกับงานวิจัยของอุบลวรรณ  อยูมั่นธรรมา (2547 : บทคัดยอ) ซึ่งไดศึกษาการใชชุด
การสอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคู เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก โจทยปญหา คณิตศาสตร ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่  4 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอชุดการ สอนวิชาคณิตศาสตรแบบเรียนเปนคูเรื่อง การแกโจทยป
ญหาคณิตศาสตรอยใูนระดับมากและ สอดคลองกับงานวิจัยของอาภรณรัตน สารผล (2553 : บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนา ชุดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ เรื่อง การคูณ ช้ันประถมศึกษาปที ่5 ผลการวิจัยพบวา หลัง
การเรียนโดยใชชุดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบรวมมือ นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยชุดการ
เรียนรูคณิตศาสตรโดยใชรูปแบบการเรียนรูแบบ รวมมืออยูในระดับมาก 

จากการดําเนินการวิจัย เรื่องการใชชุดฝกเสริมทักษะการแกโจทยปญหาคณิตศาสตร๑ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
6 โรงเรียนบ๎านขะเนจื้อ  อําเภอแมํระมาด  จังหวัดตาก  ในครั้งนี้เกิดประโยชนตอผู๎เรียนในดานการเรียนรู  และเกิดประโยชนต



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 1030 
 

อครูผูสอนในดานการสรางและพัฒนา นวัตกรรมในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสามารถนําขอมูลสะทอนจาก
ผู๎เรียนมา ปรับปรุงและพัฒนาตนเองในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องอีกดวย  
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แนวทางการเพิ่มรายได้จากสินเชื่อลูกค้าเกษตรกรในพื้นที่ความรับผิดชอบ ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง 
The ways to increase income from farmers' credit in  
the area of responsibility of BAAC Kraiklang branch 

 
สุนี เทียมทัน1 

Sunee Theamtun 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค๎า ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง ตํอผลิตภัณฑ๑ ,กระบวนการบริการ
ธนาคาร เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได๎จากสินเช่ือเกษตรลูกค๎า สามารถน าแนวทางที่ได๎จากความคิดเห็นลูกค๎าเกษตรมาพัฒนา 
และก าหนดกลยุทธ๑ในการขับเคลื่อนงานธนาคาร  
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้เป็นสมาชิกเกษตรกรลูกค๎า ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
จ านวน 300 ราย ซึ่งได๎มาโดยการสุํมแบบการใช๎วิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช๎
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล คือแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของสมาชิกลูกค๎าเกษตรกร ธ.ก.ส. สาขาไกรกลาง ตํอประสิทธิภาพ 
และกระบวนการในการใช๎บริการของธนาคาร ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นเอง และวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎วิธี เชิงปริมาณโดยแจกแจงความถี่ 
ตามลักษณะของข๎อมูล แสดงเป็นคําร๎อยละ 
         ผลการศึกษาพบวําลูกค๎า ธ.ก.ส. สาขาไกรกลาง มีความคิดเห็นตํอประสิทธิภาพ และกระบวนการในการให๎บริกา ร โดยมี
ความเห็นวําเพื่อให๎ตอบสนองความต๎องการในการใช๎จําย และสอดคล๎องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน  ด๎านผลิตภัณฑ๑ควรทันสมัย
เชํนเดียวกับสถาบันการเงินอ่ืน ผลิตภัณฑ๑ควรจะหลากหลาย, อัตราดอกเบี้ยไมํสูงเกินไป ,บุคลากรควรมีการเรียนรู๎ด๎านผลิตภัณฑ๑ , 
ลดขั้นตอนกระบวนการด๎านการบริการ,อาคารสถานที่ควรเพียงพอกับผู๎มาใช๎บริการ และควรจะมีการประชาสัมพันธ๑ จัดกิจกรรม
สํงเสริมการขายอยํางสม่ าเสมอ 
 
Abstract 
 In this study The objective is to study the opinions of BAAC customer in  Krai Klang Branch branch on 
products, banking service process and to be a guideline for increasing income from agricultural credit 
customers. Researcher can use the guidelines obtained from the opinions of agricultural customers to 
develop define strategies to operate the bank service The sample in this study was the farmer customers of  
BAAC Krai Klang Branch . There were 300 samples ,which were randomly selected by using Haphazard or 
Accidental Sampling technique. The questionnaire about the opinions of farmer customers of  BAAC Krai 
Klang Branch  toward performance and customer service which created by the researcher. The data was 
analyzed by using Quantitative by frequency ,percentage and standard deviation. 

From The study found  that.Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives Customers in  Krai 
Klang Branch have the opinion on the efficiency and customer service. They think that   In order to meet the 
needs of spending and accord with daily life,products should be up to date as in other financial institutions. 
products should be diversified, interest rates are not too high , personnel should have product knowledge , 
reduce service process steps, premises should be sufficient for users and there should be publicity organize 
promotional activities regularly 
                                                           
1 นักศึกษาคณะบริหารธุรกจิ , มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย Email:Sunee.the@baac.or.the T.0817077644 
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บทน า 
ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ๑การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อพัฒนาชนบท  

ซึ่งเป็นกลไกส าคัญของรัฐบาลภายใต๎การก ากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีบทบาทให๎บริการทางการเงินและสนับสนุนการ
พัฒนาแกํกลุํมเปูาหมายตํางๆ ทั้งที่เป็นเกษตรกร ผู๎ประกอบการ กลุํมบุคคล องค๑กรของชุมชน และสหกรณ๑ทุกประเภท ซึ่งเป็น
องค๑ประกอบที่ส าคัญในระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และเพื่อให๎การบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ
ธุรกรรมทางการเงินพร๎อมสนับสนุนการพัฒนาแกํกลุํมเปูาหมายตํางๆ 

ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง เป็นสํวนหน่ึงของธนาคารมีบทบาทหน๎าท่ีในการ ให๎การบริการที่ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค๎า
ผู๎ใช๎บริการธุรกรรมทางการเงิน พร๎อมสนับสนุนการพัฒนาแกํกลุํมเปูาหมายตํางๆ ในชนบทตามวิสัยทัศน๑ของธนาคาร คือ “เป็น
ธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให๎บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอยําง
ยั่งยืน”  ป๓จจุบันธนาคารพบป๓ญหาด๎านการใช๎บริการสินเช่ือของลูกค๎าเกษตรกรใน ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ 
เกษตรกรมีการใช๎บริการสินเช่ือน๎อย สํงผลไปสูํรายได๎จากสินเช่ือเกษตรกรลดลง ซึ่งเป็นป๓ญหาส าคัญในสํวนของธุรกิจธนาคารที่
ดูแลลูกค๎าภาคการเกษตร ท าให๎กระทบตํอธุรกิจของธนาคารในหลายด๎านไมํวําจะเป็น ด๎านเงินฝาก ,ด๎านสินเช่ือ ,ด๎านสินค๎าและ
บริการ ตํางๆ ประกอบกับธนาคาร. ยังต๎องพัฒนาชํองทาง ผลิตภัณฑ๑ ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการกลุํมคนรุํนใหมํที่เป็นลูกค๎า
กลุํมเปูาหมายในอนาคตของธนาคาร  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความคิดเห็นของลูกค๎า ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง ตํอผลิตภัณฑ๑ ,กระบวนการบริการ
ธนาคาร และเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มรายได๎จากสินเช่ือเกษตรลูกค๎า สามารถน าแนวทางที่ได๎จากความคิดเห็นลูกค๎าเกษตรมา
พัฒนา  และน าผลที่ได๎รับจากการวิจัยมาปรับเป็นแผนกลยุทธ๑ที่จะขับเคลื่อนงานในธนาคารตํอไป 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Theory and Researches) 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาแนวทางการเพิ่มรายได๎จากสินเช่ือลูกค๎าเกษตรกรในพื้นที่ความรับผิดชอบ ธ.ก.ส.สาขา
ไกรกลาง อ าเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยผู๎ศึกษาได๎ค๎นคว๎าเอกสาร และทบทวนงานวิจัย รวมถึงทฤษฎี  ท่ีเกี่ยวข๎องดังตํอไปนี้ 

1.  แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง       
1.1 แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักทฤษฎสี่วนประสมทางการตลา(7P’s)          
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ (2541) ได๎อ๎างถึงแนวคิดสํวนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix) ของ Philip Kotler ไว๎

วําเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข๎องกับธุรกิจที่ให๎บริการซึ่งจะได๎สํวนประสมการตลาด (Marketing Mix ) หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยุทธ๑การตลาด
ซึ่ งประกอบด๎วยด๎านผลิตภัณฑ๑  (Product)   ,ด๎ านร าคา (Price)   ,ด๎ านชํองทางการจัดจ าหนําย  (Place)   ,ด๎ านสํงเสริม
การตลาด (Promotion ,( ด๎านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee)  ,ด๎านการสร๎างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ
(Physical  Evidence and Presentation , ด๎านกระบวนการ (Process)  

1.2 ทฤษฎีทางการตลาด 
ส.อ.ถนอม บริคุต ,Thanom Borikut นักศึกษาปริญญาเอก Doctor of Business Administration (DBA06) เลขที่ 16 รหัส 
57560995 สํง ผศ.ดร.วิชิต อูํอ๎น (ท่ีมาhttps://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/) เรียบเรียงไว๎ดังนี้ 
               ทฤษฎีทางการตลาด Philip  Kotler ถือเป็นอีกกลยุทธ๑หนึ่งที่สามารถจูงใจลูกค๎าให๎หันมาใช๎บริการสินค๎าให๎ได๎มาก
ที่สุด แตํก็ขึ้นอยูํกับธุรกิจนั้นๆ วําจะมีวิธีการไหนท่ีท าให๎ลูกค๎าประทับใจในสินค๎าและบริการ ได๎มากที่สุดเทํานั้นเอง ความต๎องการ
ติดลบ (Negative  Demand) ลูกค๎าหลีกเลี่ยงการซือ้สินค๎าโดยอัตโนมัติ อาจเป็นเพราะมีขําวสารบางอยํางที่ลูกค๎าไดร๎ับในด๎านท่ีไมํ
ดีเกี่ยวกับแบรนด๑สินค๎า      
 
 

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/
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       2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง (The Related Research) 
           สุนันทา พรมมาศ (2559) ป๓จจัยที่สํงผลกระทบตํอปริมาณการปลํอยสินเช่ือของธนาคารไทยพาณิชย๑จ ากัด (มหาชน)ศึกษา
ถึงป๓จจัยที่สํงผลกระทบตํอปริมาณสินเช่ือของ ธนาคารไทยพาณิชย๑จ ากัด (มหาชน) และเพื่อเป็นแนวทางในการให๎บริการสินเช่ือแกํ
ลูกค๎าอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีก าไรสูงสุด ให๎กับองค๑กร มีความมั่งคงให๎กับผู๎ถือหุ๎น มีผลตอบแทนที่ดีและสร๎าง
ความสุขให๎กับพนักงาน 

ชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 6) พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการตัดสินใจเลือก (Select) 
การซื้อ (Purchase) การใช๎ (Use) และการก าจัดสํวนที่เหลือ(Dispose) ของสินค๎าหรือบริการตําง ๆ เพื่อตอบสนองความต๎องการ
ของตน 

ดร.สุมาส วงศ๑สุนพรัตน๑ : Strategic-Thinking Leader :  บทความการตลาด ตัวอยํางแผนการตลาด กลยุทธ๑การตลาด 
ขําวการตลาด 

ส.อ.ถนอม บริคุต ,Thanom Borikut นักศึกษาปริญญาเอก Doctor of Business Administration (DBA06) เลขที่ 16 
รหัส 57560995 สํง ผศ.ดร.วิชิต อูํอ๎น (ท่ีมาhttps://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ (2541) ได๎อ๎างถึงแนวคิดสํวนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Mix )  
3.วิธีการศึกษา (Methodology) 
1.ประชากร และกลุม่ตัวอย่าง  
ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งน้ี ได๎แกํ สมาชิกเกษตรกรลูกค๎า ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง จังหวัดสุโขทัย  สํวนกลุํมตัวอยํางจะ

เป็นลูกค๎าเกษตรกรจ านวน 300 ราย ซึ่งได๎มาจากการสุํมโดยการใช๎วิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental 
Sampling) เป็นการเลือกตัวอยํางโดยผู๎วิจัยพยายามเก็บตัวอยํางเทําที่จะท าได๎ตามที่มีอยูํหรือที่ได๎รับความรํวมมือ ตัวอยํางที่ได๎จึง
เป็นกรณีที่เผอิญหรือยินดีให๎ความรํวมมือหรืออยูํในสถานการณ๑ที่ตกอยูํในสภาวะดังกลําวตามจ านวนที่ต๎องการ เครื่องมื อที่ใช๎ใน
การวิจัยครั้งนี้ เป็นเครื่องมือท่ีผู๎วิจัยสร๎างขึ้น ได๎แกํ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อสอบถามเกี่ยวกับความต๎องการใช๎บริการ
ด๎านสินเช่ือธนาคาร ของเกษตรกรลูกค๎า ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง ในการศึกษาครั้งน้ีผู๎วิจัยได๎ด าเนินการโดยวิธี เชิงปริมาณ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเลือกลูกค๎าเกษตรกรตัวอยํางตอบแบบสอบถาม  เป็นวิธีการรวบรวมข๎อมูลโดยมอบแบบสอบถามพร๎อมทั้งอธิบายวิธี

บันทึกตลอดจนค าอธิบายศัพท๑ตํางๆ ให๎แกํหนํวยตัวอยําง ถ๎าการบันทึกแบบสอบถามไมํถูกต๎องหรือไมํเรียบร๎อยก็จะได๎มีการ
สอบถามหรือสัมภาษณ๑เพิ่มเติมจนกระทั่งได๎ข๎อมูลตามที่ต๎องการ แล๎วน าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑ถึงป๓ญหาการไมํใช๎สินเช่ือธนาคาร 
ส าหรับการใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ซึ่งแบํงแบบสอบถามเป็น 3 สํวน 

สํวนท่ี 1 เป็นแบบสอบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
สํวนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับป๓จจัยที่มีผลตํอความพึงพอใจตํอผลิตภัณฑ๑ ประเภทสินเช่ือธนาคาร และการ

ให๎บริการ รวมถึงป๓จจัยอื่นๆ เชํน สถานท่ีตั้ง ทัศนคติที่มีตํอธนาคาร เป็นต๎น ของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
สํวนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อเสนออื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑ประเภทสินเชื่อของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ผู๎วิจัยจะท าการมอบแบบสอบถาม พร๎อมท้ังอธิบายวิธีบันทึกตลอดจนค าศัพท๑ตํางๆให๎แกํหนํวยตัวอยําง พนักงานสินเช่ือ

ที่ได๎รับมอบหมายจากธนาคารดูแลแตํละต าบลชํวยเก็บข๎อมูลจากลูกค๎าต าบลละ 60 ราย  ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง มีเขตรับผิดชอบ
ดูแล 5 ต าบล คือ กกแรต ,ไกรนอก,ไกรใน,ไกรกลาง และปุาแฝก รวมแล๎วเป็นจ านวนแบบสอบถาม 300 ราย และรอติดตามผล
การท าแบบสอบถามของกลุํมตัวอยํางจนแล๎วเสร็จ ถ๎าการบันทึกแบบสอบถามไมํถูกต๎องหรือไมํเรียบร๎อยก็จะได๎มีการสอบถามหรือ
สัมภาษณ๑เพิ่มเติมจนกระทั่งได๎ข๎อมูลตามที่ต๎องการ แล๎วน าข๎อมูลที่ได๎มาวิเคราะห๑ถึงป๓ญหาการไมํใช๎สินเช่ือธนาคาร 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลส าหรบัการวิจัยในครั้งนี้ เมื่อได๎รับแบบสอบถามกลับมาแล๎ว ก็จะน าแบบสอบถามที่ได๎รับท้ังหมดมา

ด าเนินการดังนี ้

https://fifathanom.wordpress.com/2014/12/07/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-1-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2/
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1. ตรวจสอบข๎อมูล จะน าแบบสอบถามที่ได๎รับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณ๑ของแบบสอบถาม เพื่อคัดแบบสอบถาม
ที่ไมํสมบูรณ๑ หลังจากน้ันก็จะได๎แก๎ไขโดยมีการสอบถามหรือสัมภาษณ๑เพิ่มเติม 
           2. การประมวลผลข๎อมูล จะน าแบบสอบถามมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร๑และประมวลผลข๎อมูล โดยก าหนดแนวทางใน
การวิเคราะห๑ของป๓จจัยสํวนบุคคลของกลุํมตัวอยําง โดยแจกแจงความถี่ ตามลักษณะของข๎อมูล แสดงเป็นคําร๎อยละ และน าเสนอ
เป็นรูปแบบตาราง  
 
4.สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

ผลของการศึกษาเกษตรกรลูกค๎าธนาคารมีความเห็นตํอประสิทธิภาพ และกระบวนการในการให๎บริการ จากการเก็บ
ข๎อมูลพบวํา   
 
ผลจากการวิจัย 
            ผลการศึกษาพบวําสมาชิกลูกค๎า ธ.ก.ส. สาขาไกรกลางมีความคิดเห็นตํอประสิทธิภาพ และกระบวนการในการให๎บริการ 
โดยมีความเห็นวําเพื่อให๎ตอบสนองความตอ๎งการในการใช๎จําย และสอดคล๎องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน ธนาคารควรมีผลิตภัณฑ๑
ที่ทันสมัยเชํนเดียวกับสถาบันการเงินอ่ืน เชํนบัตรสินเช่ือควรใช๎ซื้อสินค๎า สามารถกดเงินสดได๎ทุกที่ ผลิตภัณฑ๑ควรจะหลากหลาย ,
ควรอบรมให๎ความรู๎กับพนักงานในเรื่องของผลิตภัณฑ๑ และควรพัฒนากระบวนการด าเนินงานด๎านการบริการด๎านสินเช่ือโดยลด
ขั้นตอนให๎กระชับขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกเวลาลูกค๎าเวลามาติดตํอธนาคารจะได๎รวดเร็วไมํเสียเวลา  ควรจัดทีมบุคลากรออก
ปฎิบัติงานนอกพ้ืนท่ีในบางโอกาส เพื่ออ านวยความสะดวกให๎กับลูกค๎า และจะได๎ลดความแออัดลูกค๎าท่ีมาติดตํอธนาคาร 

แนวทางเลือกการแก้ปัญหา (Alternative Solutions) 
จากการวิเคราะห๑ข๎อดี ข๎อเสีย และการประเมินงบประมาณ ของแนวทางในการแก๎ป๓ญหา ประกอบกับข๎อมูลในการศึกษา

ค๎นคว๎าจัดท างานวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยเห็นควรเลือกแนวทางการแก๎ไขป๓ญหาทางการเพิ่มรายได๎จากสินเช่ือลูกค๎าเกษตรกรในพื้นที่
ความรับผิดชอบ ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง โดยใช๎หลักทฤษฎีสํวนประสมทางการตลาด (7P‖s)” เนื่องจากเหตุผล ดังนี้ 
แนวทางเลือกการแก๎ไขป๓ญหาโดยใช๎หลักทฤษฎีสํวนประสมทางการตลาดมีขอบเขตในการ 
แก๎ป๓ญหาที่ครอบคลุมป๓จจัยทั้ง 7 ด๎าน ได๎แกํ ป๓จจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ป๓จจัยด๎านราคา ป๓จจัยด๎านสถานท่ี/ชํองทางการจ าหนําย ป๓จจัย
ด๎านการสํงเสริมการขาย ป๓จจัยด๎านบุคลากร ป๓จจัยด๎านกระบวนการ และป๓จจัยด๎านลักษณะทางกายภาพ ซึ่งท าให๎สามารถ
แก๎ป๓ญหาได๎ทั้งโดยภาพรวมของทุกๆป๓จจัย และโดยการชี้ชัดเฉพาะป๓จจัยด๎านใดด๎านหนึ่ง 

แนวทางการแก้ปัญหาโดยยึดหลักทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ดังตํอไปนี้ 
 ด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product)ศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลตามความต๎องการของลูกค๎า เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา หรือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ๑สินเช่ือ เพื่อให๎ตอบสนองและตรงตํอความต๎องการของลูกค๎ามากขึ้น ซึ่งจะสํงผลให๎ลูกค๎าเกิดความ
สนใจในตัวผลิตภัณฑ๑มากยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มยอดจํายสินเช่ือของธนาคารได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนด และสามารถกํอให๎เกิดรายได๎
ดอกเบี้ยเงินกู๎เกษตรกรเพิ่ม 
 ด๎านราคา (Price)เสนอแนวทางในการขอสํวนลด ปรับลด หรือลดหยํอน อัตราดอกเบี้ยสินเช่ือ หรือคําธรรมเนียมตํางๆ 
อาทิเชํน คําธรรมเนียมแรกเข๎า คําธรรมเนียมรายปี เป็นต๎น ให๎แกํธนาคารส านักงานใหญํ โดยอ๎างอิงข๎อมูลจากการศึกษาค๎นคว๎า 
และข๎อมูลที่ได๎จากการเก็บแบบสอบถามของลูกค๎า และในสํวนการบริหารงานของสาขา ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง อาจท าการลดหรือ
ละเว๎นคําธรรมเนียมในการสมัครให๎แกํลูกค๎า ตามกิจกรรมสํงเสริมการขายที่สาขาสามารถจัดท าได๎ 
 ด๎านสถานท่ี (Place)- จัดทีมงานบุคลากร บริการนอกสถานท่ีเพื่อเข๎าหาลูกค๎าเปูาหมาย เพื่อให๎ความรู๎ แนะน า และเชิญ
ชวน น าเสนอผลิตภัณฑ๑สินเช่ือให๎แกํลูกค๎า อีกท้ังเป็นการอ านวยความสะดวกในเบื้องต๎นให๎แกํลูกค๎า และลดการแออัดของลูกค๎าที่
เข๎ามาใช๎บริการที่สาขาได๎อีกด๎วย 
 การสํงเสริมการขาย (Promotion) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ๑ หรือจัดกิจกรรมสํงเสริมการขายผลิตภัณฑ๑สินเช่ือ ให๎กลุํม
ลูกค๎าได๎ทราบ โดยมุํงเน๎นการน าเสนอผลิตภัณฑ๑ให๎แกํกลุํมเปูาหมาย ซึ่งสามารถก าหนดกลุํมเปูาหมายหลักดังน้ี 
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- กลุํมลูกค๎าใหมํ ที่เข๎ารับบริการของ ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง แตํยังไมํได๎เป็นลูกค๎าสินเช่ือ โดยมุํงไปท่ีกลุํมลูกค๎าท่ีท าธุรกิจเกษตร เพื่อ
เสนอสินเช่ือในการลงทุน หรือหมุนเวียนในธุรกิจ, ลูกค๎าเกษตรกรที่มีบัญชีเงินฝากกับทางธนาคาร เพื่อเสนอสินเช่ือไว๎ใช๎ในยาม
ฉุกเฉินหรือจ าเป็น, ลูกค๎าที่มีเงินฝากประเภทฉลากกับทางธนาคาร เพื่อเสนอสินเช่ือไว๎ใช๎ในยามฉุกเฉิน ไมํต๎องรอระยะเวลาในการ
ขายหรือถอนสลาก เป็นต๎น 

- กลุํมลูกค๎าใหมํ ที่ได๎จากการขยายฐานลูกค๎าในอาชีพอ่ืนๆนอกเหนือจากเกษตรกร ที่อยูํในเขตพื้นที่การด าเนินงาน เชํน 
ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ, เจ๎าของกิจการนอกภาคการเกษตร, พนักงานบริษัทเอกชน เป็นต๎น 

- กลุํมลูกค๎าเดิม ท่ีมีประวัติการช าระดี โดยเน๎นกลุํมลูกค๎าท่ีมีความสามารถในการ 
จํายช าระสินเช่ือได๎ หรือลูกค๎าที่มีหลักประกันเพียงพอ โดยการน าเสนอวงเงินสินเชื่อที่เพ่ิมขึ้นให๎แกํลูกค๎า 

ด๎านบุคลากร (Personal)- จัดบุคลากรประจ าสาขา เพื่อคอยให๎ค าแนะน าในการขอสินเช่ือให๎แกํลูกค๎า รวมถึงให๎
ค าปรึกษาในการขอสินเช่ือแกํลูกค๎า , อบรมบุคลากรของสาขา ให๎มีใจรักการบริการ ยิ้มแย๎มแจํมใส มีไมตรีตํอลูกค๎า เพื่อให๎ลูกค๎า
รู๎สึกประทับใจในการเข๎ารับบริการ 

ด๎านกระบวนการ (Process) อบรมและปรับวิธีการท างานให๎สอดคล๎องกับสถานการณ๑และจ านวนลูกค๎า ณ ขณะ
ปฏิบัติงาน ในเรื่องของความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เพื่อลดระยะเวลาในการรอรับบริการของลูกค๎า ,จัดกิจกรรมกระตุ๎นยอดจําย
สินเช่ือแกํบุคลลากรของสาขา เพื่อกระตุ๎นการท างาน กระตุ๎นแรงผลักดันในการน าเสนอสินเช่ือของพนักงานแกํลู กค๎า และเพื่อ
กระตุ๎นยอดจํายสินเช่ือโดยรวมของสาขา 

ด๎านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence)ในสํวนน้ี ไมํพบป๓ญหา เนื่องจากป๓จจุบันลูกค๎ามีความเช่ือถือตํอธนาคาร
และผลิตภัณฑ๑ของธนาคารอยูํแล๎ว   
 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

จากการเก็บข๎อมูลของแบบสอบถามของงานวิจัย ในสํวนของข๎อเสนอแนะ พบวํา กลุํมตัวอยํางต๎องการให๎ธนาคารพัฒนา
ผลิตภัณฑ๑สินเช่ือ ดังนี้ 
 เพื่อให๎ตอบสนองความต๎องการในการใช๎จําย ให๎สอดคล๎องกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน เชํน บัตรสินเช่ือเกษตรกรควร
สามารถใช๎ซื้อสินค๎าอื่นนอกภาคการเกษตรได๎ ในร๎านค๎าหรือห๎างสรรพสินค๎าท่ัวไป เชํนเดียวกับบัตรสินเช่ือของสถาบันการเงินอ่ืน 

พัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎มีความหลากหลายมากข้ึน เชํน บัตรสินเช่ือเกษตรกรควรกดเงินสดได๎ไว๎ใช๎ยามจ าเป็น หรือฉุกเฉิน 
พัฒนารูปแบบการให๎บริการให๎ทันสมัย สะดวกตํอผู๎ใช๎มากยิ่งข้ึน เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการเดินทางมาติดตํอท่ีสาขา 

 พัฒนากระบวนการด าเนินงาน เพื่อเพ่ิมความสะดวกแกลูกค๎าจัดทีมบุคลากรออก 
ปฏิบัติงานนอกพ้ืนท่ีในบางพื้นที่ บางโอกาส เพื่ออ านวยความสะดวกแกํลูกค๎า 

 
ข้อเสนอแนะจากผู้วิจัย 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู๎วิจัยมีข๎อเสนอแนะ ดังนี้ 
 พัฒนาและเพิ่มความหลากหลาย รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ๑สินเช่ือให๎ตรงตํอความต๎องการของผู๎ใช๎ เพื่อ
ตอบสนองความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย 
 ขยายฐานลูกค๎าให๎มีความหลากหลาย ในกลุํมอาชีพ เชํน รับราชการ/พนักงาน 
 รัฐวิสาหกิจ, เจ๎าของกิจการอื่นๆนอกภาคการเกษตร, พนักงานบริษัทเอกชน เป็นต๎น เพื่อเพิ่มฐานลูกค๎าที่มีอยูํ และ
เพิ่มยอดจํายสินเช่ือของธนาคาร อันน าไปสูํการเพิ่มรายได๎จากสินเช่ือของธนาคารสืบไป 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ได๎ทราบถึงความพึงพอใจ/ความต๎องการของลูกค๎า ที่มีตํอผลิตภัณฑ๑สินเช่ือของธนาคาร 
 ได๎ทราบถึงป๓จจัยที่มีผลตํอความพึงพอใจของลูกค๎า ที่มีตํอผลิตภัณฑ๑สินเช่ือของธนาคาร 
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 ได๎ทราบถึงข๎อเสนอแนะในการท างานวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ๑สินเช่ือและบริการ ให๎ตอบสนองตํอ
ความต๎องการของกลุํมเปูาหมาย เพื่อเพิ่มยอดจํายสินเช่ือ อันน าไปสูํการเพิ่มรายได๎จากสินเช่ือ 
  การสร๎างความมั่งคั่งยั่งยืนให๎กับองค๑กรเป็นสิ่งที่ผู๎บริหาร และพนักงานในทุกระดับช้ันต๎องชํวยกันเพื่อความอยูํรอด
ทางธุรกิจ ภายใต๎สถานการณ๑ทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีป๓จจุบัน ทุกคนต๎อง
ชํวยกันท าอยํางไรให๎องค๑กรอยูํได๎ และประสบความส าเร็จทั้งด๎านการบริหารจัดการ ,ภาพลักษณ๑ขององค๑กร และลูกค๎ามีความพึง
พอใจในการบริการ การวิจัยแนวทางการเพิ่มรายได๎ด๎านเกษตรกรนี้ผู๎วิจัยหวังวําจะมีประโยชน๑ที่ธนาคารสามารถจะน าไปใช๎เป็น
แนวทาง ในการวางแผนกลยุทธ๑ในการขับเคลื่อนงานเพื่อให๎ได๎ผลงานบรรลุเปูาหมาย และวัตถุประสงค๑อีกแนวทางหนึ่ง 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได๎ด๎วยความกรุณาจาก ดร.ศุภสัณห๑ ปรีดาวิภาต  ท่ีได๎ให๎การสนับสนุน ตลอดจนค าแนะน าเป็นอยําง
ดียิ่ง ผู๎วิจัยจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณ นางปาริชาติ  พวงเงิน ผู๎ชํวยผู๎จัดการธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ๑การเกษตร  เป็นให๎ข๎อมูล และ
ค าแนะน าประกอบในการวิจัย 

ขอขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรลูกค๎าธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ๑การเกษตรสาขาไกรกลางที่ได๎ให๎ความรํวมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม 

สุดท๎ายนี้ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณ พนักงานธนาคารเพื่อเกษตร และสหกรณ๑การเกษตรสาขาไกรกลาง ที่ให๎ความรํวมมือใน
การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
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ตารางที่ 1แบบสอบสอบถามเกี่ยวกับข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถาม จ านวนคน ร้อยละ 

1. เพศ     
     ชาย 228 76 
     หญิง 72 24 
รวม 300 100 
2. อาย ุ   
    ต่ ากวํา 21 ปี 0 0 
    21-30 ปี 7 2.33 
    31-40 ปี 26 8.67 
    41-50 ปี 21 7 
    51-60 ปี 237 79 
    60 ปีขึ้นไป 9 3 
รวม 300 100 
3. สถานภาพ   
โสด 19 6.33 
สมรส 243 81 
หยําร๎าง 38 12.67 
 แยกกันอยู ํ 0 0 
อื่นๆ ระบุ..... 0 0 
รวม 300 100 
4.รายได๎เฉลีย่ตํอเดือนสํวนบุคคล   
ต่ ากวําหรือเทํากับ 5,000 บาท 41 13.67 
5,001 – 10,000 บาท 198 66 
10,001 – 15,000 บาท 32 10.67 
15,001 – 20,000 บาท 16 5.33 
20,001 บาทขึ้นไป 13 4.33 
รวม 300 100 
5.อาชีพหลัก   
เกษตรกร 300 100 
รับจ๎างท่ัวไป 0 0 
เจ๎าของกิจการ 0 0 
รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ 0 0 
อื่นๆ ระบุ ..... 0 0 
รวม 300 100 
6.ระดับการศึกษา 

  
ต่ ากวําประถมศึกษา 42 14 
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ประถมศึกษา 219 73 
อนุปริญญาตร/ีปวส. 26 8.67 
ปริญญาตร ี 13 4.33 
สูงกวําปริญญาตร ีระบุ ...... 0 0 
รวม 300 100 

      
กลุํมตัวอยํางทั้งหมด 300 ราย สํวนใหญํเป็นเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ76% อายุระหวําง 51-60 ปีมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 

79%  สถานภาพ สมรส คดิเป็นรอ๎ยละ 81%. รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนสํวนบุคคล ระหวําง 5,001-10,000 คิดเป็นร๎อยละ 66 % 
อาชีพหลักเกษตรกร 100%  ระดบัการศึกษา ประถมศึกษา ร๎อยละ 73% จากการวิเคราะห๑แบบสอบถามสํวนท่ี 1 ลูกค๎าธนาคาร
สํวนใหญํจะอยูํในชํวงอายุ 50-65 ปี อาชีพหลักคือเกษตรกร ระดับการศึกษาจะเป็นประถมศึกษา เป็นสัญญานเตือนให๎ธนาคารต๎อง
หาลูกค๎าท่ีจะมาทดแทนลูกค๎ากลุมํเดิมซึ่งเป็นกลุํมผูส๎ูงอายุ  หรือหาชํองทางใหมํท่ีจะขยายกลุํมลูกค๎า เชํน ทายาทเกษตรกร หรือมุํง
ไปท่ีกลุํมลูกค๎าท่ีท าธุรกิจเชื่อมตํอการเกษตร เชํน ธุรกิจรวบรวมสินค๎าเกษตร เป็นต๎น เพื่อเสนอสินเช่ือในการลงทุน หรือหมุนเวียน
ในธุรกิจ, ลูกค๎าเกษตรที่มีบญัชีเงินฝากกับทางธนาคาร เพื่อเสนอสินเช่ือไว๎ใช๎ในยามฉุกเฉินหรือจ าเป็น, ลูกค๎าท่ีมีเงินฝากประเภท
ฉลากกับทางธนาคาร เพื่อเสนอสนิเช่ือไว๎ใช๎ในยามฉุกเฉิน 

 
ตารางที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ประเภทสินเชื่อของธนาคารฯ และการให้บริการ
รวมถึงปัจจัยอืน่ๆ เช่น สถานที่ตั้ง ทัศนคติท่ีมีต่อธนาคารฯ เป็นต้น ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

แบบสอบถาม จ านวนคน ร้อยละ 
ด้านผลิตภัณฑ ์(Product) 

  
1. ทํานคิดวําผลติภณัฑ๑สินเชื่อของธนาคารสามารถตอบสนองความตอ๎งการของทําน
ในการใช๎จํายไดม๎ากน๎อยเพียงใด   
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 212 70.67 
ความพึงพอใจมาก 43 14.33 
ความพึงพอใจปานกลาง 38 12.67 
ความพึงพอใจน๎อย 5 1.67 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 2 0.67 
รวม 300 100.00 
2.. ทํานคิดวําธนาคารควรพัฒนาผลิตภณัฑ๑ให๎ครอบคลมุทุกการใช๎จําย นอกเหนือจาก
การใช๎จํายทางการเกษตรหรือไม ํ   
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 214 71.33 
ความพึงพอใจมาก 43 14.33 
ความพึงพอใจปานกลาง 32 10.67 
ความพึงพอใจน๎อย 9 3.00 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 2 0.67 
รวม 300 100.00 
3. ทํานคิดวําวงเงินอนุมัติสินเช่ือของธนาคารมีความเหมาะสมส าหรบัทําน 

  
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 156 52.00 
ความพึงพอใจมาก 72 24.00 
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ความพึงพอใจปานกลาง 31 10.33 
ความพึงพอใจน๎อย 28 9.33 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 13 4.33 
รวม 300 100.00 
4.. ทํานคิดวําธนาคารควรพัฒนาผลิตภณัฑ๑สินเช่ือให๎มีความโดดเดํน หรือดึงดูดลูกค๎า
เพิ่มขึ้น เทียบเทํากับธนาคารพาณชิย๑อื่นๆหรือไม ํ   
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 121 40.33 
ความพึงพอใจมาก 54 18.00 
ความพึงพอใจปานกลาง 79 26.33 
ความพึงพอใจน๎อย 41 13.67 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 5 1.67 
รวม 300 100.00 
5.. ทํานต๎องการให๎ธนาคารพัฒนาผลิตภณัฑ๑เพื่อสอดคล๎องกับการใช๎จํายใน
ชีวิตประจ าวัน เชํน การใช๎บัตรสินเชื่อของธนาคารรูดซื้อสินค๎าตํางๆ หรือไมํ   
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 210 70.00 
ความพึงพอใจมาก 44 14.67 
ความพึงพอใจปานกลาง 24 8.00 
ความพึงพอใจน๎อย 22 7.33 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 0 0.00 
รวม 300 100.00 
6. ทํานมีความพึงพอใจตํอผลิตภณัฑ๑สินเชื่อของธนาคารอยูํในระดบัใด 

  
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 152 50.67 
ความพึงพอใจมาก 66 22.00 
ความพึงพอใจปานกลาง 41 13.67 
ความพึงพอใจน๎อย 34 11.33 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 7 2.33 
รวม 300 100.00 
ด้านราคา 

  
7.. ทํานคิดวําผลติภณัฑ๑สินเช่ือของธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยทีเ่หมาะสม 

  
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 184 61.33 
ความพึงพอใจมาก 53 17.67 
ความพึงพอใจปานกลาง 26 8.67 
ความพึงพอใจน๎อย 37 12.33 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 0 0.00 
รวม 300 100.00 
8..ทํานคิดวําอัตราคาํธรรมเนียมผลิตภณัฑ๑สินเช่ือของธนาคาร อยูํในเกณฑ๑ที่เหมาะสม 

  
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 152 50.67 
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ความพึงพอใจมาก 75 25.00 
ความพึงพอใจปานกลาง 58 19.33 
ความพึงพอใจน๎อย 11 3.67 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 4 1.33 
รวม 300 100.00 
ด้านสถานที ่ 

  
9. ทํานคิดวําสถานท่ีตั้งของ ธ.ก.ส.สาขาไกรกลางอยูํในพ้ืนท่ีชุมชน มีความปลอดภัย 

  
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 177 59.00 
ความพึงพอใจมาก 56 18.67 
ความพึงพอใจปานกลาง 31 10.33 
ความพึงพอใจน๎อย 21 7.00 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 15 5.00 
รวม 300 100.00 
10. ทํานคิดวําสถานท่ีตั้งของ ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง เป็นจุดทีส่ามารถเดินทางไปใช๎
บริการได๎สะดวกตํอคนในพ้ืนท่ี   
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 228 76.00 
ความพึงพอใจมาก 23 7.67 
ความพึงพอใจปานกลาง 14 4.67 
ความพึงพอใจน๎อย 22 7.33 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 13 4.33 
รวม 300 100.00 
11. ทํานคิดวําสถานท่ีตั้งของ ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง เป็นจุดทีโ่ดดเดํน สามารถเห็นได๎
ชัดเจน   
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 216 72.00 
ความพึงพอใจมาก 29 9.67 
ความพึงพอใจปานกลาง 24 8.00 
ความพึงพอใจน๎อย 18 6.00 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 13 4.33 
รวม 300 100.00 
ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

  
12.ทํานคิดวําทางธนาคารมีการประชาสัมพันธ๑ผลติภณัฑ๑สินเช่ือให๎ลกูค๎าได๎ทราบอยําง
ทั่วถึง   
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 199 66.33 
ความพึงพอใจมาก 51 17.00 
ความพึงพอใจปานกลาง 25 8.33 
ความพึงพอใจน๎อย 13 4.33 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 12 4.00 
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รวม 300 100.00 
13. ทํานคิดวําทางธนาคารมีการจดักิจกรรมสํงเสรมิการขายส าหรับผลิตภณัฑ๑สินเชื่อ
อยูํเสมอ เชํน การให๎ของแจก/แถมเพื่อเชิญชวนลูกค๎า, การให๎สํวนลด เป็นต๎น   
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 193 64.33 
ความพึงพอใจมาก 38 12.67 
ความพึงพอใจปานกลาง 35 11.67 
ความพึงพอใจน๎อย 31 10.33 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 3 1.00 
รวม 300 100.00 
14.ทํานเห็นด๎วยวําธนาคารควรจัดกิจกรรมสํงเสริมการขายผลิตภณัฑ๑สินเช่ือ เพื่อจูงใจ
ให๎ลูกค๎าใช๎บริการสินเช่ือให๎มากขึน้ เชํน การให๎เงินคืนเมื่อลูกค๎ามียอดใช๎จํายที่สูง การ
สะสมคะแนนการใช๎จํายเพื่อแลกของรางวัล เป็นต๎น 

  

ความพึงพอใจมากท่ีสุด 211 70.33 
ความพึงพอใจมาก 36 12.00 
ความพึงพอใจปานกลาง 33 11.00 
ความพึงพอใจน๎อย 20 6.67 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 0 0.00 
รวม 300 100.00 
ด้านบุคลกร (People) 

  
15. พนักงานให๎บริการแกํทํานเปน็ท่ีนําพึงพอใจในระดับใด 

  
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 234 78.00 
ความพึงพอใจมาก 29 9.67 
ความพึงพอใจปานกลาง 15 5.00 
ความพึงพอใจน๎อย 13 4.33 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 9 3.00 
รวม 300 100.00 
16.พนักงานแนะน าหรือชักชวนให๎ทํานใช๎บริการสินเช่ือของทางธนาคารอยูํเสมอ 

  
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 242 80.67 
ความพึงพอใจมาก 25 8.33 
ความพึงพอใจปานกลาง 15 5.00 
ความพึงพอใจน๎อย 13 4.33 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 5 1.67 
รวม 300 100.00 
17. พนักงานให๎ค าแนะน าในการสมัคร หรือใช๎บริการสินเช่ือแกํทํานเป็นท่ีนําพอใจ 

  
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 238 79.33 
ความพึงพอใจมาก 19 6.33 
ความพึงพอใจปานกลาง 21 7.00 
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ความพึงพอใจน๎อย 19 6.33 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 3 1.00 
รวม 300 100.00 
18. ทํานไดร๎ับการบริการทีส่ะดวก รวดเร็ว จากพนักงานสม่ าเสมอ 

  
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 222 74.00 
ความพึงพอใจมาก 28 9.33 
ความพึงพอใจปานกลาง 21 7.00 
ความพึงพอใจน๎อย 11 3.67 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 18 6.00 
รวม 300 100.00 
ด้านกระบวนการ (Process) 

  
19. ขั้นตอนในการสมัครสินเช่ือของธนาคารมีความยุํงยากส าหรับทาํนหรือไม ํ

  
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 186 62.00 
ความพึงพอใจมาก 32 10.67 
ความพึงพอใจปานกลาง 32 10.67 
ความพึงพอใจน๎อย 36 12.00 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 14 4.67 
รวม 300 100.00 
20. ระยะเวลาในการด าเนินการสมัครสินเชื่อของธนาคารมีความรวดเร็ว 

  
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 201 67.00 
ความพึงพอใจมาก 36 12.00 
ความพึงพอใจปานกลาง 21 7.00 
ความพึงพอใจน๎อย 24 8.00 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 18 6.00 
รวม 300 100.00 
21. ระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินของสินเช่ือมีความเหมาะสม โปรดระบุเหตุผล หาก
ทํานให๎คะแนนน๎อย/น๎อยที่สดุ....................................................   
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 189 63.00 
ความพึงพอใจมาก 32 10.67 
ความพึงพอใจปานกลาง 32 10.67 
ความพึงพอใจน๎อย 28 9.33 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 19 6.33 
รวม 300 100.00 
ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

  
22. ทํานมีทัศนคติที่ดตีํอธนาคาร 

  
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 221 73.67 
ความพึงพอใจมาก 38 12.67 
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ความพึงพอใจปานกลาง 35 11.67 
ความพึงพอใจน๎อย 6 2.00 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 0 0.00 
รวม 300 100.00 
23. ทํานรู๎สึกถึงความมั่นคงของธนาคาร 

  
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 246 82.00 
ความพึงพอใจมาก 25 8.33 
ความพึงพอใจปานกลาง 24 8.00 
ความพึงพอใจน๎อย 4 1.33 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 1 0.33 
รวม 300 100.00 
24. ทํานมีความเชื่อมั่นตํอธนาคาร 

  
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 271 90.33 
ความพึงพอใจมาก 11 3.67 
ความพึงพอใจปานกลาง 13 4.33 
ความพึงพอใจน๎อย 5 1.67 
ความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 0 0.00 
รวม 300 100.00 

    
แบบสอบถามส่วนที่ 2 วิเคราะห์แบบสอบถามได้ดังต่อไปนี้ 
      1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ระดับคําพึงพอใจผลิตภัณฑ๑สินเช่ือของธนาคารสามารถตอบสนองความต๎องการมีจ านวน 212 
คนคิดเป็น ระดับคําพึงพอใจร๎อยละ 70.67 ,การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใหค๎รอบคลมุทุกการใช๎จําย  จ านวน  214 คน คิดเป็นระดับคําพึง
พอใจร๎อยละ 71.33 ,วงเงินอนุมัติสินเช่ือของธนาคารมีความเหมาะสม จ านวน 156 คน คิดเป็นระดับคําพึงพอใจร๎อยละ 52 ,การ
พัฒนาผลิตภัณฑ๑สินเชื่อให๎มีความโดดเดํน หรือดึงดูดลูกค๎าเพิ่มขึ้น เทียบเทํากับธนาคารพาณิชย๑อื่นๆ จ านวน 121 คน คิดเป็น
ระดับคาํพึงพอใจร๎อยละ 40 ,ธนาคารพัฒนาผลิตภัณฑ๑เพื่อสอดคล๎องกับการใช๎จํายในชีวิตประจ าวัน จ านวน 210 คน คิดเป็นระดับ
คําพึงพอใจร๎อยละ 70 ,ความพึงพอใจตํอผลิตภณัฑ๑สินเชื่อของธนาคาร จ านวน 152 คน คิดเป็นระดบัคําพึงพอใจร๎อยละ 50.67 
โดยคดิเป็นคําพึงพอใจภาพรวมมากทีสุดของผลติภณัฑ๑คิดเป็นร๎อยละ 71 
       2. ด้านราคา (Price) ผลติภัณฑ๑สินเช่ือของธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมจ านวน 184 คน คิดเป็นระดับคําพึงพอใจ
ร๎อยละ 61.33 ,อัตราคําธรรมเนียมผลติภณัฑ๑สินเช่ือของธนาคาร จ านวน 152 คน คิดเป็นระดับคําพงึพอใจร๎อยละ 50.67 ภาพรวม
ด๎านราคา อัตราดอกเบี้ย ระดับคําพึงพอใจมากท่ีสุดคิดเป็นร๎อยละ 56 
       3. ด้านสถานที่ (Place) สถานที่ตั้งของ ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง เป็นจุดที่สามารถเดินทางไปใช๎บริการได๎สะดวกตํอคนในพื้นที่
จ านวน 177 คน  คิดเป็นระดับคําพึงพอใจร๎อยละ 59, สถานที่ตั้งของ ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง เป็นจุดที่สามารถเดินทางไปใช๎บริการได๎
สะดวกจ านวน 228 คน คิดเป็นระดับ คําพึงพอใจร๎อยละ 76,สถานที่ตั้งของ ธ.ก.ส.สาขาไกรกลาง เป็นจุดที่โดดเดํน สามารถเห็นได๎
ชัดเจนจ านวน 216 คน คิดเป็นระดับคําพึงพอใจร๎อยละ 72ด๎านสถานที่ (Place) โดยระดับคําพึงพอใจรวมมากที่สุดคิดเป็นร๎อยละ 69 
       4. ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion)  การประชาสัมพันธ๑ผลิตภัณฑ๑สินเชื่อให๎ลูกคา๎ได๎ทราบอยํางท่ัวถึง จ านวน 199 
คน คิดเป็นระดับคําพึงพอใจร๎อยละ 66.33 ,การจัดกิจกรรมสํงเสริมการขายส าหรับผลติภณัฑ๑สินเชื่ออยูํเสมอ จ านวน 193 คน คิด
เป็นระดับคําพึงพอใจร๎อยละ 63.33 ,ธนาคารควรจัดกจิกรรมสํงเสรมิการขายผลติภณัฑ๑สินเชื่อ เพื่อจูงใจให๎ลูกค๎าใช๎บริการสินเช่ือ
ให๎มากข้ึน จ านวน 211 คน คิดเปน็ระดับคาํพึงพอใจร๎อยละ 70.33 โดยระดับคําพึงพอใจรวมมากที่สดุคิดเป็นร๎อยละ 67 
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       5. ด้านบุคลากร (People) พนักงานให๎บริการแกํทํานเป็นท่ีนําพึงพอใจ จ านวน 234 คน คิดเป็นระดับคาํพึงพอใจร๎อยละ 
78,พนักงานแนะน าหรือชักชวนให๎ทํานใช๎บริการสินเช่ือของทางธนาคารอยูํเสมอ จ านวน 242 คน คิดเป็นระดับคาํพึงพอใจร๎อยละ 
80.67, พนักงานให๎ค าแนะน าในการสมคัร หรือใช๎บริการสินเชื่อแกํทํานเป็นท่ีนําพอใจ จ านวน 238 คน คิดเป็นระดับคําพึงพอใจ
ร๎อยละ 79.33, ทํานไดร๎ับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว จากพนักงานสม่ าเสมอ จ านวน 222 คน คิดเปน็ระดับคาํพึงพอใจร๎อยละ 74 
ระดับคาํพึงโดยคดิระดับคําพอใจมากที่สุดรวมคิดเป็นร๎อยละ 78 
       6. ด้านกระบวนการ (Process) ขั้นตอนในการสมัครสินเช่ือของธนาคารมีความยุํงยาก จ านวน 186 คน คิดเป็นระดับคําพึง
พอใจร๎อยละ 62  ,ระยะเวลาในการด าเนินการสมัครสินเช่ือของธนาคารมีความรวดเร็วจ านวน 201 คน คิดเป็นระดับคําพึงพอใจ
ร๎อยละ 67,ระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินของสินเช่ือมีความเหมาะสมจ านวน 189 คน คิดเป็นระดบัคาํพึงพอใจร๎อยละ 63 โดยมี
ระดับคาํพึงพอใจรวมมากที่สดุคิดเป็นร๎อยละ 64 
       7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ทัศนคติที่ดีตํอธนาคาร จ านวน 221 คน คิดเป็นระดับคําพึงพอใจร๎อย
ละ 73.67,ความมั่นคงของธนาคาร จ านวน 246 คน คิดเป็นระดับคาํพึงพอใจร๎อยละ 82,ความเชื่อมั่นตํอธนาคารจ านวน 271 คน 
คิดเป็นระดับคําพึงพอใจร๎อยละ 90.33 โดยระดับคําพึงพอใจรวมมากท่ีสุดคิดเป็นร๎อยละ 82 
        จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 สรุปภาพรวมได๎วํา คําพึงพอใจของเกษตรกรทุกด๎านอยูํในเกณฑ๑ทีด่ี แตํก็มีคําพึงพอใจในด๎าน
ราคา ,ด๎านสถานท่ี และด๎านกระบวนการเป็นสิ่งที่ธนาคารควรจะน ามาพิจารณาในการทบทวน ปรับปรุงแก๎ไข เพราะยังอยูํใน
สัดสํวนของความพึงพอใจท่ีคํอนข๎างจะเป็นจุดเสี่ยงคําเฉลีย่รวมเลยเกณฑ๑คํากลางมาเพียงเล็กน๎อย 
 
ตารางที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนออื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประเภทสนิเชื่อของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข๎อเสนอแนะในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ๑บัตรสินเช่ือเกษตรกรเพือ่
การตอบสนองความต๎องการของ
ลูกค๎าของผู๎ตอบแบบสอบถาม 

ข้อเสนอแนะลกูค้าจากแบบสอบถาม 

ด๎านผลิตภณัฑ๑ (Product)   ควรมีผลิตภัณฑ๑สินเช่ือให๎หลากหลาย,ผลิตภณัฑ๑สินเชื่อควรมีการปรับปรุงเทียบเทํา
สถาบันการเงินอ่ืน ใช๎สะดวก เชํนบัตรเครดติ  สามารถใช๎บริการไดท๎ุกสถานท่ีร๎านค๎า
,ห๎างสรรพสินค๎า   

ด๎านราคา (Price)  อัตราดอกเบีย้ และคาํธรรมเนียมธนาคารควรจะสอดคล๎องกับสภาวะเศรษฐกิจไมสํูง
จนเกินไป 

ด๎านสถานท่ี (Place)  ควรจัดสถานท่ีให๎เพียงพอกับลูกคา๎ที่มาใช๎บริการ ทั้งที่จอดยานพาหนะ และจดุบริการ
ตํางๆ ของธนาคาร ควรสะดวก 

ด๎านการสํงเสริมการขาย 
(Promotion)  

ควรจะมีการจัดกจิกรรมสํงเสรมิการขายตํอเนื่อง มี 

  กิจกรรมที่จูงใจ ให๎สํวนลด ,หรือมขีองช ารํวยแจก/แถม เพื่อเป็นการชักชวนให๎ลูกค๎ามา
ใช๎บริการ เชํน ใช๎สินเช่ือธนาคารแถมประกันคุม๎ครองวงเงินก๎ู  

ด๎านบุคลากร (People)  ควรมีการจัดอบรมพนักงานให๎ความรู๎ในเรื่องของผลติภณัฑ๑ตาํงๆ ของธนาคาร เพื่อจะ
ได๎ให๎ค าแนะน ากับลูกค๎าได๎อยาํงชัดเจน ,และอบรมเรื่องการบริการ 

ด๎านกระบวนการ (Process)  การบริการด๎านสินเช่ือไมํควรจะมขีั้นตอนท่ียุํงยากซับซ๎อน ระยะเวลาไมํควรนานเกินไป 
ด๎านลักษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence)  

ทัศนคติลูกค๎ามีความรู๎สึกท่ีด ีมีความเช่ือมั่นตํอธนาคาร 
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จากแบบสอบถามส่วนที่ 3 เกษตรกรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลได้ดังต่อไปนี้ 
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ควรมผีลิตภณัฑ๑สินเชื่อให๎หลากหลาย,ผลิตภณัฑ๑สินเช่ือควรมีการปรับปรุงเทียบเทําสถาบัน

การเงินอ่ืน ใช๎สะดวก เชํนบัตรเครดิต  สามารถใช๎บริการได๎ทุกสถานที่ร๎านค๎า,ห๎างสรรพสินค๎า   
ด้านราคา (Price) อัตราดอกเบี้ย และคําธรรมเนยีมธนาคารควรจะสอดคล๎องกับสภาวะเศรษฐกิจไมํสงูจนเกินไป 
ด้านสถานที่ (Place) ควรจัดสถานท่ีให๎เพียงพอกับลูกค๎าที่มาใช๎บรกิาร ท้ังที่จอดยานพาหนะ และจุดบริการตาํงๆ ของ

ธนาคาร ควรสะดวก 
ด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) ธนาคารควรจะมีการจัดกจิกรรมสํงเสริมการขายตํอเนื่อง เพื่อเป็นการจูงใจให๎

ลูกค๎ามาใช๎บริการสินเชื่อ และเป็นกิจกรรมที่จูงใจ ให๎สํวนลด ,หรือมขีองช ารํวยแจก/แถม เพื่อเป็นการชักชวนให๎ลูกค๎ามาใช๎บริการ 
เชํน ใช๎สินเช่ือธนาคารแถมประกนัคุ๎มครองวงเงินก๎ู เป็นต๎น 

ด้านบคุลากร (People) ควรมีการจัดอบรมพนักงานให๎ความรู๎ในเรื่องของผลิตภณัฑ๑ตํางๆ ของธนาคาร เพื่อจะได๎ให๎
ค าแนะน ากับลูกคา๎ได๎อยํางชัดเจน ,และอบรมเรื่องการบริการ 

ด้านกระบวนการ (Process) กระบวนการในการบริการด๎านสินเชื่อไมํควรจะมีขั้นตอนท่ียุํงยากซบัซอ๎น ระยะเวลาไมํ
ควรนานเกินไป 

ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ทัศนคติลูกค๎ามคีวามรูส๎ึกท่ีดี มีความเชื่อมั่นตํอธนาคาร 
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การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าแฟชั่นของผู้บริโภคผ่านการตลาดออนไลน์ในจังหวัดพิษณุโลก 
Study the Behavior of Consumers on Buying Fashion via Marketing Online  

in Phitsanulok Province 
 

ฐิชากร แย้มสมพร1,  ลัสดา ยาวิละ2  และรัตนา สิทธิอ่วม3 
Tichakorn Yamsomporn, Lasda Yawila and Rattana Sittioum 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมผู๎บริโภคและเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันของผู๎บริโภคผํานการตลาดออนไลน๑ในจังหวัดพิษณุโลกจ าแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล ใช๎กลุํมตัวอยํางจ านวน 
385 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยเลือกการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจงจากผู๎เคยซื้อสินค๎าแฟช่ันผํานการตลาด
ออนไลน๑ในจังหวัดพิษณุโลก และน าข๎อมูลมาวิเคราะห๑ด๎วยสถิติคําความถี่ คําเฉลี่ย คําร๎อยละสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบ
สมมติฐาน โดย Independent Sample t-test, One-way ANOVA ผลการวิจัยพบวํา 1) ผู๎บริโภคมีระดับความคิดเห็นของ
พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสนิค๎าแฟช่ันโดยรวมอยูํในระดับมาก และให๎ระดับความคิดเห็นในหัวข๎อการได๎เห็นรูปภาพ และอํานความ
คิดเห็นของผู๎อื่นสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานการตลาดออนไลน๑เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานการตลาด
ออนไลน๑เพราะมีความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อ และรูปภาพสินค๎าที่มีความสวยงามสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานการตลาด
ออนไลน๑เป็นอันดับสุดท๎าย 2) ป๓จจัยสํวนบุคคลด๎านเพศที่แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นผํานทางการตลาด
ออนไลน๑ที่แตกตํางกัน สํวนป๓จจัยสํวนบุคคลด๎านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกันสํงผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันผํานทางการตลาดออนไลน๑ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมผู๎บริโภค การตัดสินใจซื้อ สินค๎าแฟช่ัน 
 
Abstract 

The purpose of this research were to study the level of opinions of consumer behavior and to 
compare decision behavior on buying fashion via marketing online in Phitsanulok province. Questionnaires 
were used to collect data of 385 consumers who had bought fashion via marketing online. The statistics used 
data analyses were percentage, average, and standard deviation. For testing the hypothesis used Independent 
Sample t-test and One-way ANOVA. The research found that 1) Consumers have high level of opinions on fashion 
buying decision making behavior at a high level which gave comments on the topic of seeing pictures and reading 
the opinions of others, making the decision to buy products via online marketing first, followed by making a 
purchase via online marketing because of the convenience and fast to order and beautiful products that ultimately 
influence the purchase decision through online marketing. 2) gender had effect on purchases but age, education, 
occupation and monthly income had no effect on purchases, at the statistical significant level of 0.05. 
 
Keyword : Consumer behavior, Purchasing Decision, Fashion  
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บทน า 
ป๓จจุบันเป็นที่ทราบกันดีวําการซื้อขายสินค๎าได๎เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอยํางมาก จากการขายสินค๎าเพียงแคํหน๎าร๎าน 

มีการปรับเปลี่ยนเป็นการขายออนไลน๑ อินเตอร๑เน็ตได๎ก๎าวเข๎ามามีบทบาทส าคัญในชีวิต เป็นตัวชํวยในการกระจายสินค๎าได๎ดี
ส าหรับผู๎ประกอบการ ท าให๎ผู๎ประกอบการตํางก็หันมาให๎ความสนใจในการขายสินค๎าผํานออนไลน๑ โดยใช๎อินเตอร๑เน็ตเป็นชํองทาง
ในการโฆษณาสินค๎าและเป็นชํองทางการจัดจ าหนําย และบริการกันเป็นจ านวนมาก (ภัทราพร เม๎ามีศรี, 2561)  
อินเตอร๑เน็ตได๎กลายเป็นอีกชํองทางหนึ่งที่ได๎รับความนิยมเป็นอยํางมากในระบบการค๎าป๓จจุบัน จากการส ารวจพฤติกรรมผู๎บริโภค
เกี่ยวกับการใช๎งานอินเตอร๑เน็ตของผู๎บริโภคในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 - 2561 พบวําพฤติกรรมการใช๎งานอินเตอร๑เน็ตของ
ผู๎บริโภคคนไทยนั้นยังคงเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องตั้งแตํปี พ.ศ. 2559 โดยการซื้อสินค๎าและบริการยังมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น (ส านักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส๑ (องค๑การมหาชน) หรือ สพธอ, 2561)  

ส าหรับสินค๎าที่ได๎รับความนิยมจากผู๎บริโภคในการซื้อออนไลน๑เป็นอันดับต๎นๆ คือ สินค๎าประเภทสินค๎าแฟช่ัน ในการวิจัยครั้ง
นี้ผู๎วิจัยได๎ส ารวจพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันของผู๎บริโภคในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเข๎าใจถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎า
ของผู๎บริโภคเพื่อเป็นเครื่องมือชํวยผู๎ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกสามารถเข๎าถึงพฤติกรรมและความต๎องการของผู๎บริโภคกลุํมตํางๆ 
ในป๓จจุบันได๎ดียิ่งขึ้น โดยจะท าการศึกษาระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมผู๎บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันและเปรียบเทียบการ
ตัดสินใจซื้อจ าแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคลของผู๎บริโภคที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันผํานการตลาดออนไลน๑ในจังหวัดพิษณุโลก 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมผู๎บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันผํานการตลาดออนไลน๑ในจังหวัด
พิษณุโลก  
 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันของผู๎บริโภคผํานการตลาดออนไลน๑ในจังหวัดพิษณุโลก
จ าแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล 
 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผู๎บริโภคเป็นการศึกษาป๓จจัยบุคคลหรือองค๑การ และกระบวนการที่ใช๎เลือกสรรรักษาและก าจัดสิ่งที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ๑ การบริการ ประสบการณ๑หรือแนวคิด เพื่อสนองความต๎องการและผลกระทบที่กระบวนการเหลํานี้มีตํอผู๎บริโภค และ
สังคมพฤติกรรมผู๎บริโภคเป็นการผสมผสานจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยาสังคม และเศรษฐศาสตร๑เพื่อพยายามท าความเข๎าใจ
กระบวนการการตัดสินใจของผู๎ซื้อ  

ธงชัย สันติวงษ๑ (2554) กลําวถึงพฤติกรรมของผู๎บริโภคไว๎วํา หมายถึงการกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข๎อง
โดยตรงกับการจัดหาให๎ได๎มาและการใช๎สินค๎าและบริการ ทั้งนี้ยังรวมถึงกระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูํกํอนแล๎ว ซึ่งมีสํวน
ก าหนดให๎มีการกระท าดังกลําว ประเด็นส าคัญ คือ กระบวนการตัดสินใจที่มีอยูํกํอนแล๎ว สิ่งที่มีมากํอนเหลํานี้ หมายถึง ลักษณะ
ทางพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่วําในขณะใดขณะหนึ่งท่ีผู๎บริโภคซื้อสินค๎านั้น เขาจะมีกระบวนการทางจิตวิทยา และสังคมวิทยาตํางๆ 
ที่มีสํวนสร๎างสมขัดเกลาทัศนคติและคํานิยมของเขามาอยูํกํอนแล๎วเสมอ ตั้งแตํเล็กจนโตจนถึง ณ จุดที่ซื้อดังกลําว 
สรุปได๎วํา พฤติกรรมผู๎บริโภคเป็นการแสดงออกของแตํละสํวนบุคคลที่มีตํอการจัดหาและได๎มาของสินค๎าและบริการ โดยผําน
กระบวนการคิดและตัดสินใจซึ่งให๎ได๎มาของสินค๎าและบริการ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ, (2541) กลําวถึงกระบวนการตัดสินใจซื้อไว๎วํา หมายถึงกระบวนการในการเลือกที่จะ
กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกตํางๆ ที่มีอยูํ ซึ่งผู๎บริโภคมักจะตอ๎งตัดสินใจในทางเลอืกตํางๆ ของสินค๎าและบริการอยูํเสมอ โดยที่
เขาจะเลือกสินค๎าหรือบริการตามข๎อมูลและข๎อจ ากัดของสถานการณ๑ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยูํภายในจิตใจ
ของผู๎บริโภค โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อแบํงออกเป็น 5 ข้ันตอนดังนี้ 
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 1. การรับรู๎ถึงความต๎องการ คือการที่บุคคลรับรู๎ถึงความต๎องการภายในซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ๎น 
บุคคลนั้นจะเรียนรู๎ถึงวิธีการที่จะตอบสนองสิ่งกระตุ๎นนั้นอยํางไร 
 2. การค๎นหาข๎อมูล เมื่อความต๎องการถูกกระตุ๎นมากเพียงพอ บุคคลนั้นจะพยามค๎นหาข๎อมูลเพื่อหาทางสนองความ
ต๎องการถูกกระตุ๎นนั้นในทันทีหรือภายหลัง 
 3. การประเมินผลทางเลือก เมื่อบุคคลนั้นได๎ข๎อมูลมาแล๎ว ขั้นตอนตํอไปคือการประเมินทางเลือกโดยในการประเมิน
ทางเลือกนั้น บุคคลต๎องก าหนดเกณฑ๑หรือคุณสมบัติที่จะใช๎ในการประเมิน 
 4. การตัดสินใจซื้อ เมื่อท าการประเมินผลทั้งหมดแล๎ว น าไปสูํการตัดสินใจซื้อ โดยบุคคลนั้นจะตัดสินใจซื้อสินค๎าที่พึง
พอใจมากท่ีสุด 
 5. พฤติกรรมหลังการซื้อ คือการแสดงออกถึงความรู๎สึกภายหลังการใช๎สินค๎า โดยแบํงออกเป็นความรู๎สึกพอใจและไมํ
พอใจ 
 สรุปได๎วํา การตัดสินใจซื้อเป็นกระบวนการที่ผู๎บริโภคตัดสินใจวําจะซื้อสินค๎าหรือบริการ ถึงแม๎วําผู๎บริโภคจะมีความ
แตกตํางกันแตํจะมีรูปแบบการตัดสินใจที่คล๎ายกัน โดยผํานกระบวนการตัดสินใจทั้ง 5 ขั้นตอน คือ การรับรู๎ การค๎นหา การ
ประเมินผล การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศริศา  บุญประเสริฐ (2559) ท าการศึกษาถึงป๓จจัยที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันผํานเครือขํายสังคมออนไลน๑
เฟซบุ๏ค พบวํา ป๓จจุบันความนิยมในการซื้อขายสินค๎าผํานชํองทางออนไลน๑นั้นมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้นอยํางรวดเร็ว เนื่องจากมีความ
สะดวกและเข๎าถึงได๎งําย มีแนวโน๎มที่จะเติบโต และมีการแขํงขันกันอยํางสูง โดยการศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยด๎าน
ประชากรศาสตร๑กับระดับการตัดสินใจซื้อ พบวํามีเพียงป๓จจัยด๎านเพศเทํานั้นที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันผํานเฟซบุ๏ค 
เนื่องจากความแตกตํางทางเพศท าให๎พฤติกรรมของบุคคลนั้นๆ แตกตํางกันอยํางมากในเรื่องตํางๆ ทั้งในด๎านความคิด ความสนใจ 
และพฤติกรรมการซื้อสินค๎า โดยพบวําเพศหญิงมีแนวโน๎มที่จะตัดสินใจซื้อมากกวําเพศชาย 
ปิยมาภรณ๑ ชํวยชูหนู (2559) ท าการศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานทางสังคมออนไลน๑ พบวํา ภาพรวมของ
การตัดสินใจซื้อสินค๎าอยูํในระดับมาก โดยป๓จจัยด๎านประชากรศาสตร๑ ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎ที่
แตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานทางสังคมออนไลน๑ไมํแตกตํางกัน  
 
กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในงานวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ กลุํมผู๎บริโภคในจังหวัดที่ซื้อสินค๎าแฟช่ันผํานชํองทางการตลาด
ออนไลน๑ซึ่งไมํทราบจ านวนประชากรที่แนํนอน โดยใช๎สูตรของ W.G. Cochran (Cochran, 1963) ก าหนดสัดสํวนของประชากร

ป๓จจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ  
1. เพศ  
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา  
4. อาชีพ 
5. รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 

 

พฤติกรรมการตดัสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันผํานการตลาด
ออนไลน๑ในจังหวัดพิษณโุลก 
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กลุํมตัวอยํางที่ร๎อยละ 50 คําความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 5 ที่ระดับความเช่ือมั่นร๎อยละ 95 ได๎ขนาดกลุํมตัวอยําง จ านวน 385 คน 
เลือกการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจงจากผู๎เคยซื้อสินค๎าแฟช่ันผํานการตลาดออนไลน๑ในจังหวัดพิษณุโลก 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนีใ้ช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ปรับปรุงมาจากแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน๑และคณะ
, (2550) โดยน าเครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู๎เช่ียวชาญ แล๎วมาหาคําดัชนีความสอดคล๎อง IOC ด๎วยวิธีการ
ของธีระ กุลสวัสดิ์ (2558) หลังจากแก๎ไขปรับปรุงได๎น าไปทดสอบกับกลุํมประชากรที่ไมํใชํกลุํมตัวอยํางของการวิจัยครั้งนี้จ านวน 
30 คนเพือ่หาคําความเชื่อมั่นโดยการหาคําสัมประสิทธ์ิแอลฟา ครอนบาค ได๎คําความเชื่อมั่นทั้งฉบับที่คําระดับความเช่ือมั่นเทํากับ 
0.80 ขึ้นไป (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) พบวํา จากการทดลองใช๎กับกลุํมตัวอยํางดังกลําวมีคําระดับความเชื่อมั่นเทํากับ 0.983 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
 1. วิเคราะห๑ข๎อมูลป๓จจัยสํวนบุคคล และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันของผู๎บริโภคผํานการตลาดออนไลน๑ใน
จังหวัดพิษณุโลก โดยใช๎วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา หาคําทางสถิติพื้นฐานซึ่งประกอบด๎วยการแจกแจงความถี่ และร๎อยละ  
2. การวิเคราะห๑เปรียบเทียบความแตกตํางพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันของผู๎บริโภคผํานการตลาดออนไลน๑ในจังหวัด
พิษณุโลก จ าแนกตามเพศโดยการทดสอบคําที (t-test) และจ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ด๎วย
การวิเคราะห๑ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันของผู๎บริโภคผํานการตลาดออนไลน๑ในจังหวัดพิษณุโลก พบวํา 
ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 80.30 อายุระหวําง 20 - 29 ปี คิดเป็นร๎อยละ 
58.20 ศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทํา คิดเป็นร๎อยละ 95.60 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเป็นร๎อยละ 62.90 มีรายได๎
เฉลี่ยตํอเดือน 10,001 - 20,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 58.40 โดยมีระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมผู๎บริโภคในการตัดสินใจซื้อสินค๎า
แฟช่ันผํานการตลาดออนไลน๑ในจังหวัดพิษณุโลก ดังตารางตํอไปนี ้
 
ตารางที่ 1 คําเฉลี่ย ( ̅) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันของ
ผู๎บริโภคผํานการตลาดออนไลน๑ในจังหวัดพิษณุโลก           

พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อสนิค้าแฟชั่น  ̅ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ล าดับ 

1. รูปภาพสินค๎าทีม่ีความสวยงามสํงผลตํอการตดัสินใจซื้อ
สินค๎าผาํนการตลาดออนไลน๑ 

3.42 0.841 ปานกลาง 5 

2. ตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานการตลาดออนไลน๑เพราะมีความ
สะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อ 

3.88 0.840 มาก 2 

3. การที่ร๎านค๎าอัพเดทข๎อมลูสินคา๎อยํางสม่ าเสมอสํงผลตํอ
การตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานการตลาดออนไลน๑ 

3.70 0.844 มาก 3 

4. ตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานการตลาดออนไลน๑เพราะร๎านค๎ามี
ความนําเชื่อถือ เชํน จ านวนการกดถูกใจจ านวนมาก  

3.56 0.855 มาก 4 

5. การได๎เห็นรูปภาพและอํานความคิดเห็นของผู๎อื่นสํงผล
ตํอการตดัสินใจซื้อสินค๎าผาํนการตลาดออนไลน๑ 

4.19 0.769 มาก 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.75 0.872 มาก  
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 จากตารางที่ 1 พบวํา ผู๎บริโภคมีระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันของผู๎บริโภคผําน
การตลาดออนไลน๑ในจังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยูํในระดับมาก ( ̅=3.75, S.D.=0.872) โดยผู๎บริโภคให๎ระดับความคิดเห็นในหัวข๎อ
การได๎เห็นรูปภาพ และอํานความคิดเห็นของผู๎อื่นสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานการตลาดออนไลน๑เป็นอันดับแรก ( ̅=4.19) 
รองลงมาคือ ตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานการตลาดออนไลน๑เพราะมีความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อ (  ̅=3.88) และรูปภาพสินค๎าที่มี
ความสวยงามสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานการตลาดออนไลน๑เป็นอันดับสุดท๎าย ( ̅=3.42)  
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นของผู๎บริโภคผํานการตลาดออนไลน๑ในจังหวัดพิษณุโลกจ าแนก
ตามป๓จจัยสํวนบุคคล จ าแนกตามเพศ 

  เพศ Mean S.D. t sig. (2-tailed) 

พฤติกรรมการตดัสินใจ
ซื้อสินค๎า 

หญิง 3.69 0.605 -4.662 
 

0.00* 
 

ชาย 3.99 0.474 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟชั่นของผู๎บริโภคผํานการตลาด
ออนไลน๑ในจังหวัดพิษณุโลกจ าแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคล จ าแนกตามเพศ โดยใช๎วิธีทางสถิติแบบ Independent Sample t-test 
ในการวิเคราะห๑เปรียบเทียบพบวํา การตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภคมีคํา Sig. (2-tailed) เทํากับ 0.00 ซึ่งมีคําน๎อยกวําระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 หมายความวํา ผู๎บริโภคที่มีเพศแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันของผู๎บริโภคผํานการตลาดออนไลน๑ในจังหวัดพิษณุโลกจ าแนก
ตามป๓จจัยสํวนบุคคล จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 

 พฤติกรรมการ 
ตัดสินใจซ้ือสินค้า 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
f sig. 

อาย ุ ระหวํางกลุมํ 1.70 3 0.566 1.618 0.185 

 
ภายในกลุํม 133.40 381 0.350     

ระดับการศึกษา ระหวํางกลุมํ 0.22 2 0.111 0.314 0.731 
 ภายในกลุํม 134.88 382 0.353   
อาชีพ ระหวํางกลุมํ 0.611 4 0.153 0.432 0.786 
 ภายในกลุํม 134.491 380 0.354   
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน ระหวํางกลุมํ 1.571 4 0.393 1.117 0.348 
 ภายในกลุํม 133.531 380 0.351   

 
รวม 135.10 384       

 

 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎า จ าแนกตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน โดยใช๎วิธีทางสถิติแบบ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห๑เปรียบเทียบ พบวํา การตัดสินใจซื้อสินค๎า
ของผู๎บริโภคมีคํา Sig. (2-tailed) เทํากับ 0.185, 0.731, 0.786 และ 0.348 ตามล าดับ ซึ่งมีคํามากกวําระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 
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0.05 หมายความวํา ผู๎บริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ
สินค๎าไมํแตกตํางกันอยําง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
อภิปรายผล 
 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันของผู๎บริโภคผํานการตลาดออนไลน๑ในจังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุป
ประเด็นส าคัญ และน ามาอภิปรายผลดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห๑ระดับความคิดเห็นของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันของผู๎บริโภคผํานการตลาดออนไลน๑ใน
จังหวัดพิษณุโลก พบวํา คําเฉลี่ยรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ๑ ชํวยชูหนู (2559) พบวํา ผู๎บริโภคมี
ทัศนคติการตัดสินใจซื้อสินค๎าซื้อสินค๎าผํานสังคมออนไลน๑โดยรวมอยูํในระดับมากเชํนเดียวกัน          
 ด๎านการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันของผู๎บริโภคผํานการตลาดออนไลน๑ในจังหวัด
พิษณุโลกจ าแนกตามเพศ พบวํา มีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันผํานการตลาดออนไลน๑ที่แตกตํางกันซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ ศริศา บุญประเสริฐ (2559) พบวํา เพศหญิงมีแนวโน๎มที่จะซื้อสินค๎าแฟช่ันผํานเครือขํายสังคมออนไลน๑เฟชบุ๏ค 
มากกวําเพศชาย ท้ังนี้เนื่องมาจากความแตกตํางทางเพศ ที่ท าให๎บุคคลมีพฤติกรรมแตกตํางกันอยํางมากทั้งในด๎านความคิด ความ
สนใจ คํานิยม ทัศนคติ รูปแบบการด ารงชีวิต รวมไปถึงพฤติกรรมการซื้อสินค๎า ซึ่งเพศหญิงมักมีความสนใจในด๎านแฟช่ันมากกวํา
เพศชาย และมักใช๎อารมณ๑ในการซื้อสินค๎า ท าให๎เกิดการตัดสินใจซื้อที่รวดเร็ว เชํนเดียวกันกับงานวิจัยของ Shaouf and 
Kevinand, Xiaoying (2016) ได๎ศึกษาความแตกตํางระหวํางเพศ พบวํา เพศที่แตกตํางกันสํงผลตํอความสนใจในการซื้อสินค๎าที่
แตกตํางกันออกไป  เชํนเดียวกันกับงานวิจัยของ Law and Mark (2016) ได๎ท าการศึกษาถึงรูปแบบความสนใจในการตั้งใจซื้อ
สินค๎าออนไลน๑ของผู๎ใช๎ที่มีความแตกตํางระหวํางเพศ พบวํา เพศชายมีการรับรู๎ประโยชน๑และนวัตกรรมออนไลน๑มากกวําผู๎หญิง 
และยังสอดคล๎องกับงานวิจัยของ วรัญญา โพธิ์ไทรทอง (2556) พบวํา ป๓จจัยทางด๎านเพศสํงผลตํอการตดัสนิใจซื้อเสือ้ผ๎าจากรา๎นค๎า
ออนไลน๑ โดยเพศหญิงมีแนวโน๎มที่จะซื้อเสื้อผ๎าจากร๎านค๎าออนไลน๑มากกวําเพศชาย 
 สํวนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันของผู๎บริโภคผํานการตลาดออนไลน๑ในจังหวัด
พิษณุโลกจ าแนกตามตามอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน พบวํามีพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันผําน
การตลาดออนไลน๑ไมํแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ปิยมาภรณ๑ ชํวยชูหนู (2559) 
พบวํา ด๎านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนแตกตํางกันสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานสังคมออนไลน๑ไมํ
แตกตํางกัน เนื่องด๎วยวําการด าเนินชีวิตในป๓จจุบัน มีความคุ๎นเคยกับสื่อสังคมออนไลน๑เป็นอยํางดี และด๎วยจ านวนร๎านค๎าออนไลน๑
ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎ทุกชํวงวัย และทุกระดับ และตัวช้ีวัดถึงพฤติกรรมหรือความคิด
ของ แตํละบุคคล จะขึ้นอยูํกับพฤติกรรม และความคิดของแตํละบุคคล ไมํได๎ขึ้นอยูํกับอาชีพของผู๎บริโภครายนั้นๆ  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในคร้ังนี้ 
 1. ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อสินค๎าออนไลน๑ผํานสื่อชํองทางอื่นๆ  เชํน LINE, Instagram เป็นต๎น เพื่อจะได๎
ทราบถึงชํองทางที่ผู๎บริโภคสนใจซื้อสินค๎าผํานการตลาดออนไลน๑มากท่ีสุด 
 2. ควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อสินค๎าออนไลน๑เจาะลึกแตํละกลุํมอาชีพ เพื่อน ามาเปรียบเปรียบวํากลุํมอาชีพใดมี
ความสนใจในการซื้อสินค๎าออนไลน๑มากท่ีสุด  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาป๓จจัยภายนอกอื่น ๆ เชํน ป๓จจัยด๎านวัฒนธรรม ป๓จจัยด๎านเศรษฐกิจ ด๎านสังคม ด๎านการเมืองและ
เทคโนโลยี และป๓จจัยภายในอ่ืน ๆ ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานทางอินเทอร๑เน็ตเพื่อนาข๎อมูลที่ได๎มาปรับกลยุทธ๑ตามความ
ต๎องการของผู๎บริโภค 
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 2. ในการท าวิจัยครั้งตํอไป ควรศึกษาถึงพฤติกรรมในกลุํมของผู๎ที่ยังไมํเคยซื้อสินค๎าแฟช่ันผํานทางการตลาดออนไลน๑ 
เพื่อให๎ผู๎ประกอบการสามารถน าข๎อมูลตํางๆ มาปรับใช๎กับธุรกิจร๎านค๎าในการตลาดออนไลน๑ตํอไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ใช๎กลุํมตัวอยําง 385 คน โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย และน าข๎อมูลมาวิเคราะห๑ด๎วยสถิติ
คําความถี ่คําเฉลี่ย คําร๎อยละ คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวํา 1) ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก สํวนใหญํมี
พฤติกรรมในการเลือกซื้อจากร๎านค๎าปลีกจ าหนํายอะไหลํยนต๑ นิยมยี่ห๎อ ปตท. (PTT) ใช๎น้ ามันชนิดสังเคราะห๑ มีความถี่ในการซื้อ 
1-2 ครั้งตํอปี มีแนวโน๎มในการซื้อซ้ า 2) ระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยรวมอยูํในระดับมาก โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ได๎แกํ การเปรียบเทียบราคาน้ ามันหลํอลื่น
เครื่องยนต๑ของแตํละร๎านกํอนตัดสินใจ รองลงมาคือการพิจารณาถึงเรื่องคุณภาพของน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ และข๎อที่มีคําเฉลี่ยอยูํใน
ระดับน๎อยที่สุด ได๎แกํ การพิจารณาเรื่องช่ือเสียงของร๎านที่จ าหนํายน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑  
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมการเลือกซือ้, การตัดสินใจซื้อ, น้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ 
 
Abstract 
 The purposes of research were 1) to study Behavior on Buying Engine Oil Lubricants of consumers in 
Mueang District, Phitsanulok Province. 2) to study Decision Buying Engine Oil Lubricants of Consumers in 
Mueang District, Phitsanulok Province. Questionnaires were used to collect data of 385 staff by stratified 
simple random sampling technique, Then Frequency, means, percentage, standard deviation. The research 
found that 1) Consumers in the Mueang district Phitsanulok Province Most of them have behaviors in 
choosing to buy from a retail store selling popular spare parts for PTT brand (PTT) using synthetic oil. With a 
frequency of 1-2 purchases per year, tend to buy repeatedly. 2) The opinion level of the decision to buy 
engine lubricants of consumers in Mueang District Phitsanulok Province Overall is at a high level. The items 
with a high average are the comparison of the price of engine oil of each shop before making a decision. Next 
is the consideration of the quality of engine lubricants. And the item with the lowest average value is 
considered the reputation of the store that sells engine lubricants. 
 
Keywords : Behavior on Buying, Decision Buying, Engine Oil Lubricants 
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บทน า 
 ป๓จจุบันรถยนต๑มีบทบาทส าคัญในการด ารงชีวิตเพื่อใช๎ในการอ านวยความสะดวกในการเดินทาง ท าให๎ประชาชนมีความ
ต๎องการรถยนต๑เพิ่มมากขึ้น แม๎วําสถานการณ๑บ๎านเมืองในป๓จจุบัน อาจสํงผลถึงสภาวะเศรษฐกิจในประเทศ ท าให๎กระทบตํอการ
ด าเนินชีวิตในทุกด๎าน แตํอยํางไรก็ตามป๓ญหาดังกลําวมิได๎ท าให๎ตลาดอุตสาหกรรมรถยนต๑ในประเทศไทยได๎รับผลกระทบมากนัก 
เพราะจากขอ๎มูลการจดทะเบียนรถสะสมทั่วประเทศ ตั้งแตํปี พ.ศ. 2560 (จ านวน 38,308,763 คัน) จนถึงปี พ.ศ. 2562 (จ านวน 
40,712,048 คัน) ระยะเวลา 3 ปี มีจ านวนรถท่ีจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศเพิ่มข้ึน จ านวน 2,403,285 คัน (กรมการขนสํงทางบก
, 2562) จากข๎อมูลดังกลําวจะเห็นได๎วํา ประเทศไทยมีแนวโน๎มการจดทะเบียนรถยนต๑ที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ฉะนั้น จึงสํงผลให๎ความ
ต๎องการใช๎น้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑มีแนวโน๎มที่จะสูงขึ้นด๎วยเชํนกัน  
 จากพฤติกรรมการบริโภคของผู๎ใช๎รถยนต๑ได๎ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทั้งด๎านเวลา สถานที่ เครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย
มากขึ้น จึงจ าเป็นต๎องศึกษาพฤติกรรมของผู๎บริโภค เพื่อศึกษาถึงความต๎องการของผู๎บริโภคที่เป็นกลุํมเปูาหมาย วัตถุประสงค๑ใน
การซื้อ สถานท่ี เวลา และวิธีการเลือกซื้อน้ ามันหลํอลื่น โดยการศึกษาพฤติกรรมของผู๎บริโภคนี้จะเป็นสิ่งที่บริษัทรับรู๎ข๎อมูลโดยตรง
จากผู๎บริโภค และน าไปก าหนดกลยุทธ๑การตลาดที่พึงพอใจให๎แกํผู๎บริโภค (ชลิยา มหายศนันท๑, 2558)  
 ด๎วยเหตุผลดังกลําวข๎างต๎น เห็นไดวา สภาพการแขํงขันในธุรกิจอุตสาหกรรมการค๎าน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนตมีความ
รุนแรงยิ่งข้ึน และความตอ๎งการใช๎น้ ามันก็มีมากขึ้นตามสภาพการพัฒนาในป๓จจุบัน ผู๎วิจัยจึงสนใจท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการ
การตัดสินใจซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเน๎นการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ
และการตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะท าให๎ทราบข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม ทัศนคติ ความต๎องการ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
บริการและความภักดีตํอตราสินค๎า เพื่อเป็นแนวทางให๎ตัวแทนจัดจ าหนํายรายยํอย ผู๎ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข๎อง และผู๎ที่สนใจได๎
ทราบถึงความต๎องการที่แท๎จริงของผู๎บริโภค โดยสามารถน าผลที่ได๎จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปใช๎เป็นแนวทางในการปรับปรุง
คุณภาพและวางแผนพัฒนาเพื่อให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
 2) เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
 วันดี รัตนกาย (2554) กลําววํา พฤติกรรมของผู๎บริโภค หมายถึง กลุํมบุคคลหรือครัวเรือน ซึ่งซื้อหรือต๎องการสินค๎าหรือ
บริการเพื่อการบริโภคสํวนตัว หรือพฤติกรรมการตัดสินใจและการกระท าของผู๎บริโภคที่เกี่ยวข๎องกับการซื้อ และใช๎บริการสินค๎ า
เพื่อตอบสนองความต๎องการและความพึงพอใจของเขา  
 ธงชัย สันติวงษ๑ (2554) กลําววํา พฤติกรรมของผู๎บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข๎อง
โดยตรงกับการจัดหาให๎ได๎มาและการใช๎ซึ่งสินค๎าและบริการ ทั้งนี้หมายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยูํกํอนแล๎ว ซึ่งมีสํวน
ก าหนดให๎มีการกระท าดังกลําว  
 กมลภพ ทิพย๑ปาละ (2555) กลําววํา พฤติกรรมการผู๎บริโภค หมายถึง พฤติกรรมการซื้อ การใช๎ การประเมิน และการ
ก าจัดสินค๎าและบริการ ของผู๎บริโภคขั้นสุดท๎าย ท่ีซื้อสินค๎า และบริการไปเพื่อตอบสนองความต๎องการของตนเอง หรือเพื่อกินหรือ
ใช๎ภายในครัวเรือน ผู๎บริโภคทุกคนท่ีซื้อสินค๎าและบริการไปเพื่อวัตถุประสงค๑เชํนวํานี้รวมกันเรียกวําตลาดผู๎บริโภค ผู๎บริโภคทั่วโลก
นั้นมีความแตกตํางกัน ในลักษณะด๎านประชากรศาสตร๑อยูํหลายประเด็น เชํน ในเรื่องของอายุ รายได๎ ระดับการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณีคํานิยม และรสนิยม เป็นต๎น พฤติกรรมการกิน การใช๎ การซื้อ และความรู๎สึกนึกคิดของผู๎บริโภคตํอผลิตภัณฑ๑ 
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จึงแตกตํางกันออกไป ท าให๎มีการซื้อการบริโภคสินค๎าและบริการหลายๆ ชนิดที่แตกตํางกัน นอกจากลักษณะประชากรดังกลําว
แล๎ว ยังมีป๓จจัยอื่นๆ อีกทีท่ าให๎มีการบริโภคแตกตํางกัน  
 Philip Kotler (2014) กลําววํา พฤติกรรมการซื้อของผู๎บริโภค (Consumer Buying Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการซื้อ
ของผู๎บริโภค ไมํวําจะเป็นบุคคลหรือครัวเรือนที่ท าการซื้อสินค๎าและบริการส าหรับการบริโภคสํวนตัว พฤติกรรมการซื้อของ
ผู๎บริโภคเกิดจากป๓จจัยตํางๆ ที่มากระทบตํอพฤติกรรมการซื้อ สํวนมากท าการวิจัยการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคอยํางละเอียดเพื่อ
ตอบค าถามให๎ได๎วําผู๎บริโภคซื้ออะไร (What) ซื้อที่ไหน (Where) ซื้ออยํางไรและซื้อเทําใด (How and How much) ซื้อเมื่อใด 
(When) และซื้อท าไม (Why) 
 จากการศึกษาของนักวิจัยดังกลําว สรุปได๎วํา พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกของแตํละบุคคล
ที่มีตํอการเลือกซื้อและการใช๎สินค๎าหรือบริการโดยผํานขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจเพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคให๎
ได๎รับความพึงพอใจสูงสุด 
 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ (2552) กลําววํา ข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ ผู๎บริโภคจะผํานกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี ้
 1. การรับรู๎ถึงความต๎องการหรือป๓ญหา ในขั้นตอนแรกผู๎บริโภคจะตระหนักถึงป๓ญหาหรือความต๎องการในสินค๎าหรือ
การบริการ ซึ่งความต๎องการหรือป๓ญหานั้นเกิดขึ้นมาจากความจ าเป็น (Needs) เชํน เห็นขนมเค๎กนํากินจึงรู๎สึกหิว เห็นเพื่อนมีรถ
ใหมํแล๎วอยากได๎ เป็นต๎น  
 2. การค๎นหาข๎อมูลกํอนการซื้อ เมื่อผู๎บริโภคทราบถึงความต๎องการในสินค๎าหรือบริการแล๎ว ล าดับขั้นตํอไปผู๎บริโภคก็
จะท าการแสวงหาข๎อมูล เพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจ โดยแหลํงข๎อมูลของผู๎บริโภค ได๎แกํ แหลํงบุคคล แหลํงทางการ แหลํง
สาธารณชน และแหลํงประสบการณ๑เกิดจากการประสบการณ๑สํวนตัวของ ผู๎บริโภคที่เคยทดลองใช๎ผลิตภัณฑ๑นั้นๆ มากํอน  
 3. การประเมินทางเลือก ในขั้นตํอไปผู๎บริโภคจะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนั้น ผู๎บริโภค
ต๎องก าหนดเกณฑ๑หรือคุณสมบัติที่จะใช๎ในการประเมิน เชํน ยี่ห๎อ ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย ราคาขายตํอหนํวย ความ
นําเชื่อถือ เป็นต๎น 
 4. การตัดสินใจซื้อ หลังจากท่ีได๎ท าการประเมินทางเลือกแล๎ว ผู๎บริโภคก็จะเข๎าสูํในข้ันของการตัดสินใจซื้อ ซึ่งต๎องมีการ
ตัดสินใจในด๎านตํางๆ ดังนี้ (1) ตรายี่ห๎อท่ีซื้อ (2) ร๎านค๎าท่ีซื้อ (3) ปริมาณที่ซื้อ (4) เวลาที่ซื้อ (5) วิธีการในการช าระเงิน 
 5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ เป็นความรู๎สึกพอใจหรือไมํพอใจ หลังจากการซื้อผลิตภัณฑ๑ไปใช๎แล๎ว ถ๎าผู๎บริโภคพึงพอใจ
ก็จะมีโอกาสที่จะซื้อซ้ า ในทางตรงกันข๎าม หากผู๎บริโภคไมํพอใจก็จะมีแนวโน๎มที่จะไมํซื้อซ้ าคํอนข๎างสูง   
 จากความหมายดังกลําวข๎างต๎นสรุปได๎วํา การตัดสินใจ คือ กระบวนการในการเลือกทางเลือก  ทางใดทางหนึ่งเพื่อให๎
ได๎มาซึ่งสิ่งท่ีต๎องการ รวมไปถึงการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคในการตัดสินใจเลือก ซื้อสินค๎าและบริการ กระบวนการตัดสินใจซื้อ  
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ธรรมพงศ๑ วงษ๑สวัสดิ์ (2557) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑น้ ามันเครื่อง
รถยนต๑ประเภทสํวนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดของผู๎บริโภคที่ตัดสินใจ
เลือกซื้อน้ ามันเครื่องรถยนต๑ประเภทสํวนบุคคล ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ขับข่ีรถยนต๑ประเภทสํวนบุคคลสํวนมากเป็นเพศหญิง อายุ 20-
29 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพธุรกิจสํวนตัว และรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001-25,000 บาท ผลการวิจัยพฤติกรรมและ
ป๓จจัยที่มีผลตํอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑น้ ามันเครื่องของผู๎ใช๎รถยนต๑ประเภทสํวนบุคคล พบวําอยูํในระดับมาก ได๎แกํ เหตุผลในการ
ตัดสินใจซื้อ ยี่ห๎อท่ีตัดสินใจซื้อ คุณสมบัติของน้ ามันเครื่อง แหลํงซื้อผลิตภัณฑ๑น้ ามันเครื่อง และข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑  
 ชลิยา มหายศนันท๑ (2558) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู๎บริโภคในการซื้อน้ ามันหลํอลื่นส าหรับรถยนต๑สํวนบุคคลในอ าเภอ
เมืองล าปาง จากการศึกษาพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุระหวําง 25-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาอยูํใน
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนอยูํในชํวง 10,001-20,000 บาท ใช๎รถยนต๑ประเภท
รถเก๐งซีดาน 4 ประตูมากที่สุด ขนาดเครื่องยนต๑ 1,000-1,500 ซีซี ยี่ห๎อรถยนต๑ที่ใช๎มากที่สุดคือ โตโยต๎า เช้ือเพลิงหลักที่ใช๎คือ
เบนซิน อายุการใช๎งานของรถยนต๑อยูํในชํวง 1-3 ปี สํวนใหญํใช๎น้ ามันหลํอลื่นยี่ห๎อ ปตท. พฤติกรรมการเลือกซื้อน้ ามันหลํอลื่น 
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เลือกคุณสมบัติด๎านชํวยหลํอลื่นลดการสึกหรอของเครื่องยนต๑ และจะซื้อเพื่อเปลี่ยนถํายเมื่อครบก าหนดตามระยะทาง นิยมซื้อที่
ร๎านขายน้ ามันหลํอลื่นมากที่สุด เลือกสถานที่ซื้อคือมีความนําเช่ือถือ และเปลี่ยนถํายน้ ามันหลํอลื่นที่ศูนย๑บริการจ าหนํายรถยนต๑
มากที่สุด การสํงเสริมการขายที่นิยมคือ ลดราคา และตัวเองเป็นผู๎ที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตัดสินใจซื้อน้ ามันหลํอลื่น 
 เถลิงศักดิ์ บุญมี (2558) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห๑
และสังเคราะห๑ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวํา ผู๎ซื้อชนิดกึ่งสังเคราะห๑และชนิดสังเคราะห๑สํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุ 
38-47 ปี รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001-40,000 บาท ใช๎รถเก๐งเป็นพาหนะ และมีแนวโน๎มกลับมาซื้อซ้ า โดยที่ผู๎ซื้อชนิดกึ่ง
สังเคราะห๑ นิยมใช๎ยี่ห๎อ ปตท. โดยซื้อจากอํูซํอมรถ มีความถี่ในการซื้อเฉลี่ย 3.35 ครั้ง/ปี สํวนผู๎ซื้อชนิดสังเคราะห๑สํวนใหญํใช๎ยี่ห๎อ
เชลล๑ โดยซื้อจากศูนย๑บริการรถยนต๑ มีความถี่ในการซื้อเฉลี่ย 2.98 ครั้ง/ปี  
 Olanipekun, Kesinro, Rasheed and Sydney (2015) ได๎ท าการศึกษาเรื่อง การรับรู๎ตราสินค๎าและพฤติกรรมใน
การซื้อน้ ามันหลํอลื่นรถยนต๑ของลากอสในรัฐไนจีเรีย จากการศึกษาพบวํา การรับรู๎ตราสินค๎าวําเป็นป๓จจัยทีส่ํงผลตํอพฤติกรรมการ
ซื้อของลูกค๎าในตลาดน้ ามันเครื่องรถยนต๑ของลากอสรัฐไนจีเรีย สรุปได๎วําการรับรู๎ในระดับสูงมีอิทธิพลทางบวกตํอการเลือกใช๎สาร
หลํอลื่นของผู๎บริโภค การวิจัยครั้งนี้จึงแนะน าให๎นักการตลาดของน้ ามันหลํอลืน่ ควรพัฒนากลยุทธ๑การบรรจุภัณฑ๑แบบใหมํเพื่อที่จะ
ดึงดูดผู๎บริโภคให๎เป็นแรงกระตุ๎นในการซื้อสินค๎า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี ้คือ กลุํมผู๎บริโภคที่เลือกซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
 กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎บริโภคที่เลือกซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
แตํเนื่องจากไมํทราบจ านวนประชากรที่แนํนอน ผู๎วิจัยจึงได๎ใช๎สูตรของ W.G. Cochran (Cochran, 1963) โดยก าหนดสัดสํวนของ
ประชากรกลุํมตัวอยํางที่ ร๎อยละ 50 คําความคลาดเคลื่อนร๎อยละ 5 ที่ระดับความเช่ือมั่นร๎อยละ 95 ได๎ขนาดของกลุํมตัวอยําง
เทํากับ 385 คน ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบสะดวก โดยการแจกแบบสอบถามตามสถานที่ตํางๆ เชํน ยํานห๎างสรรพสินค๎า ร๎านค๎า
จ าหนํายอะไหลํยนต๑  
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้วิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในงานวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบํงออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎บริโภคใน เขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งผู๎วิจัยได๎พัฒนามาจากแบบสอบถามของ เถลิงศักดิ์ บุญมี (2015) ลักษณะแบบสอบถามเป็นตรวจสอบรายการ 
(Check-List) 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสํวนประมานคํา (Rating Scale) โดยให๎คะแนนตามระดับความคิดเห็น 5 
ระดับ ได๎แกํ 5 4 3 2 1 หมายความวํา ความคิดเห็นอยูํในระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สุด ตามล าดับ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู๎วิจัยด าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและหาคําความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือ ดังนี ้
 1. การหาคําความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามหลังจากท่ีปรับปรุงแล๎วไปให๎อาจารย๑
ผู๎ทรงคุณวุฒิและผู๎เชี่ยวชาญตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา ตลอดจนภาษาและถ๎อยค าที่เหมาะสม ครอบคลุมสิ่งที่จะศึกษา
ตามทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องเพื่อหาความเที่ยงตรง โดยใช๎ดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามกับจุดประสงค๑ ถ๎าคําดัชนีความสอดคล๎อง 
(IOC) ต๎องมีคําตั้งแตํ 0.5 ขึ้นไป สมนึก ภัททิยธนี (2553) ซึ่งในงานวิจัยนี้ มีคําอยูํระหวําง 0.67-1.00 
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 2. การหาคําความเช่ือถือได๎ของเครื่องมือ (Reliability) น าแบบสอบถามที่ได๎ผํานการตรวจสอบจากผู๎เช่ียวชาญ มา
ปรับปรุงแก๎ไขตามค าแนะน าไปทดสอบกับกลุมํประชากรที่ไมใํชํกลุํมตัวอยํางจ านวน 30 คน จากน้ันน าผลที่ได๎มาหาคําความเชื่อมั่น 
โดยพิจารณาจากคําสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค (Cronbach‖s Alpha Coefficient) หากมีคํามากกวํา 0.7 ถือได๎วําแบบสอบถาม
ฉบับนี้มีความนําเชื่อถือ กัลยา วานิชย๑บัญชา (2557) ซึ่งในงานวิจัยนี้ได๎คําความเชื่อมั่นเทํากับ 0.859 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี ้ผู๎วิจัยขอความรํวมมือในการตอบแบบสอบถามจากผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 385 
ชุด จากนั้นน าข๎อมูลที่ได๎มาตรวจสอบความสมบูรณ๑ของแบบสอบถาม และวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑ส าเร็จรูป โดย
วิเคราะห๑ข๎อมูลสถิติเชิงปริมาณ คําสถิติที่ใช๎ คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
น าเสนอข๎อมูล 3 ตาราง ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของผูต๎อบแบบสอบถาม 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   

     เพศชาย 314 81.56 

     เพศหญิง 71 18.44 

อาย ุ   

     อายุระหวําง 18-27 ปี 42 10.91 

     อายุระหวําง 28-37 ปี 184 47.79 

     อายุระหวําง 38-47 ปี 140 36.36 

     อายุ 48 ปีขึ้นปี 19 4.94 

ระดับการศึกษา   

     ต่ ากวํา ม.6 / หรือเทียบเทํา 42 10.91 

     ปวส. / อนุปริญญา 56 14.55 

     ศึกษาระดับปริญญาตร ี 248 64.42 

     สูงกวําปริญญาตร ี 39 10.13 

อาชีพ   

     นักเรียน / นักศึกษา 22 5.71 

     พนักงานบริษัทเอกชน 175 45.45 

     ข๎าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 82 21.30 

     เจ๎าของธุรกิจ 25 6.49 

     อื่นๆ (รับจ๎างท่ัวไป) 81 21.04 
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   

     ต่ ากวําหรือเทํากับ 20,000 บาท 189 49.10 

     20,001-40,000 บาท 148 38.44 

     40,001-60,000 บาท 48 12.47 

ประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน   

     รถยนต๑นั่งสํวนบุคคล 248 64.42 

     รถยนต๑บรรทุกสํวนบุคคล 137 35.58 
รวม 385 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย (ร๎อยละ 81.56) เพศหญิง (ร๎อยละ 18.44) อายุระหวําง 
28-37 ปี (ร๎อยละ 47.79) รองลงมา อายุระหวําง 38-47 ปี (ร๎อยละ 36.36) อายุระหวาํง 18-27 ปี (ร๎อยละ 10.91) และอายุ 48 ปี
ขึ้นปี (ร๎อยละ 4.94) การศึกษาระดับปรญิญาตรี (ร๎อยละ 64.42) รองลงมา ปวส./อนุปรญิญา (ร๎อยละ 14.55) ต่ ากวํา ม.6/หรอื
เทียบเทํา (ร๎อยละ 10.91) และสูงกวําปริญญาตรี (ร๎อยละ 10.13) ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร๎อยละ 45.45) รองลงมา 
ข๎าราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ (ร๎อยละ 21.30) อาชีพอื่นๆ รับจ๎างทั่วไป (ร๎อยละ 21.04) เจ๎าของธุรกิจ (ร๎อยละ 6.49) และ
นักเรียน/นักศึกษา (ร๎อยละ 5.71) มีรายไดเ๎ฉลี่ยตํอเดือนต่ ากวําหรือเทํากับ 20,000 บาท (ร๎อยละ 49.10) รองลงมา 20,001-
40,000 บาท (ร๎อยละ 38.44) และ 40,001-60,000 บาท (ร๎อยละ 12.47) ใช๎รถยนต๑นั่งสํวนบุคคล (ร๎อยละ 64.42) รองลงมา 
รถยนต๑บรรทุกสํวนบุคคล (ร๎อยละ 35.58) ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 2  ข๎อมูลพฤติกรรมการซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง  
     จังหวัดพิษณุโลก 

พฤติกรรมการเลือกซื้อ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เลือกซื้อจากแหล่งใด   

     ซื้อจากร๎านค๎าปลีกจ าหนํายอะไหลํยนต๑ 132 34.29 

     ศูนย๑บริการรถยนต๑ 110 28.57 

     อูํซํอมรถยนต๑ 127 32.99 

     สื่อออนไลน๑  16 4.16 

ยี่ห้อ   

     ปตท. (PTT) 169 43.90 

     คาสตรอล (Castrol) 92 23.90 

     โมตลุ (Motul) 50 12.99 

     อื่นๆ (เชลล๑, บางจาก, วาโวลนี) 74 19.22 
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ประเภทน้ ามัน   

     ชนิดกึ่งสังเคราะห๑ 149 38.70 

     ชนิดสังเคราะห๑ 236 61.30 

ความถี่ในการซ้ือต่อป ี   

     1-2 ครั้ง 352 91.43 

     3 ครั้งขึ้นไป 33 8.57 

แนวโน้มการซ้ือ   

     ซื้อซ้ า 377 97.92 

     ไมํซื้อซ้ า 8 2.08 
รวม 385 100.00 

 จากตารางที่ 2 พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเลือกซื้อจากร๎านค๎าปลีกจ าหนํายอะไหลํยนต๑ (ร๎อยละ 34.29) 
รองลงมา อูํซํอมรถยนต๑ (ร๎อยละ 32.99) ศูนย๑บริการรถยนต๑ (ร๎อยละ 28.57) และซื้อผํานสื่อออนไลน๑ (ร๎อยละ 4.16) นิยมยี่ห๎อ 
ปตท. (ร๎อยละ 43.90) รองลงมา คาสตรอล (ร๎อยละ 23.90) ยี่ห๎ออื่น เชํน เชลล๑, บางจาก, วาโวลีน (ร๎อยละ 19.22) และโมตุล 
(ร๎อยละ 12.99) ใช๎น้ ามันชนิดสังเคราะห๑ (ร๎อยละ 61.30) รองลงมา ชนิดกึ่งสังเคราะห๑ (ร๎อยละ 38.70) มีความถี่ในการซื้อ 1-2 
ครั้งตํอปี (ร๎อยละ 91.43) รองลงมา มีความถี่ในการซื้อ 3 ครั้งขึ้นไป (ร๎อยละ 8.57) มีแนวโน๎มในการซื้อซ้ า (ร๎อยละ 97.92) และไมํ
ซื้อซ้ า (ร๎อยละ 2.08) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 3 คําเฉลี่ย ( ̅) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็นการตัดสินใจ ซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของ
ผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

การตัดสินใจซ้ือ  ̅ S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1. การพิจารณาเรื่องช่ือเสียงของร๎านท่ีจ าหนํายน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ 3.34 0.839 ปานกลาง 
2. การพิจารณาถึงเรื่องคุณภาพของน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ 3.85 0.840 มาก 
3. การเลือกซื้อโดยอาศัยข๎อมูลจากพนักงานหน๎าร๎าน 3.72 0.822 มาก 
4. การตัดสินใจซื้อจากการสํงเสริมการขาย เชํน 
การจัดโปรโมช่ันของแถม 

3.56 0.855 มาก 

5. การเปรียบเทียบราคาน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของแตํละร๎านกํอนตัดสินใจ 4.19 0.769 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.73  0.83 มาก 

 
 จากตารางที่ 3 พบวํา ระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยูํในระดับมาก ( ̅ = 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ข๎อที่มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก ได๎แกํ การ
เปรียบเทียบราคาน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของแตํละร๎านกํอนตัดสินใจ (   = 4.19) การพิจารณาถึงเรื่องคุณภาพของน้ ามันหลํอลื่น
เครื่องยนต๑ ( ̅ = 3.85) การเลือกซื้อโดยอาศัยข๎อมูลจากพนักงานหน๎าร๎าน ( ̅ = 3.72) การตัดสินใจซื้อจากการสํงเสริมการขาย 
เชํน การจัดโปรโมช่ันของแถม ( ̅ = 3.56) และข๎อที่มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับปานกลาง ได๎แกํ การพิจารณาเรื่องช่ือเสียงของร๎านที่
จ าหนํายน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ ( ̅ = 3.34) ตามล าดับ 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
สามารถสรุปประเด็นส าคัญและน ามาอภิปรายผลดังนี้  
 1. ข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุ 28-37 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนต่ ากวําหรือเทียบเทํา 20,000 บาท และใช๎รถยนต๑นั่งสํวนบุคคล ซึ่งสอดคล๎อง
กับงานวิจัย ธรรมพงศ๑ วงษ๑สวัสดิ์ (2557) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑น้ ามันเครื่อง
รถยนต๑ประเภทสํวนบุคคลในเขตจังหวัดสุโขทัย ผลวิจัยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001-25,000 บาท ใช๎รถยนต๑ประเภทรถยนต๑สํวนบุคคล และยังสอดคล๎องกับงานของ ชลิยา มหายศนันท๑ 
(2558) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู๎บริโภคในการซื้อน้ ามันหลํอลื่นส าหรับรถยนต๑สํวนบุคคลในอ าเภอเมืองล าปาง ผลวิจัยพบวํา 
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํมีอายุระหวําง 25–30 ปี ศึกษาอยูใํนระดับปริญญาตรี สํวนใหญํประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนอยูํในชํวง 10,001-20,000 บาท ใช๎รถยนต๑ประเภทรถยนต๑สํวนบุคคล 4 ประตู มากที่สุด  
 2. ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเลือกซื้อจากร๎านค๎าปลีกจ าหนํายอะไหลํยนต๑ นิยมยี่ห๎อ ปตท. (PTT) ชนิดสังเคราะห๑ มี
ความถี่ในการซื้อ 1-2 ครั้งตํอปี และมีแนวโน๎มในการซื้อซ้ า ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัย เถลิงศักดิ์ บุญมี (2558) ท าการศึกษาเรื่อง 
การเปรียบเทียบการตัดสินใจซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑เบนซินชนิดกึ่งสังเคราะห๑และชนิดสังเคราะห๑ส าหรับผู๎ใช๎รถยนต๑นั่งสํวน
บุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบวํา ยี่ห๎อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ที่ผู๎บริโภคเลือกซื้อคือ ปตท. (PTT) มีความถี่ในการซื้อ 
2-3 ครั้งตํอปี และมีแนวโน๎มในการซื้อน้ ามันหลํอลื่นยี่ห๎อเดิม สอดคล๎องกับงานของ ชลิยา มหายศนันท๑ (2558) ท าการศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมผู๎บริโภคในการซื้อน้ ามันหลํอลื่นส าหรับรถยนต๑สํวนบุคคลในอ าเภอเมืองล าปาง ผลวิจัยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวน
ใหญํนิยมซื้อที่ร๎ายขายน้ ามันหลํอลื่นมากที่สุด และเลือกใช๎ยี่ห๎อ ปตท ซึ่งไมํสอดคล๎องในเรื่องสถานที่ซื้อ ซึ่งสํวนใหญํซื้อจากอูํซํอม
รถยนต๑และศูนย๑บริการรถยนต๑ และความถี่ในการซื้อ เพราะผู๎บริโภคจะซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ตํอเมื่อรถยนต๑ครบตามก าหนด
ระยะทาง ทั้งนี้ยังสอดคล๎องกับงานศึกษาของ Olanipekun, Kesinro, Rasheed and Sydney (2015) ท าการศึกษาเรื่อง การ
รับรู๎ตราสินค๎าและพฤติกรรมในการซื้อน้ ามันหลํอลื่นรถยนต๑ของลากอสในรัฐไนจีเรีย จากการศึกษาพบวํา การรับรู๎ตราสินค๎าเป็น
ป๓จจัยทีส่ํงผลตํอพฤติกรรมการเลอืกซื้อน้ ามันหลอํลื่นเครื่องยนต๑ของผู๎บรโิภค จึงแนะน าใหม๎ีการพัฒนากลยุทธ๑ การบรรจุภัณฑ๑แบบ
ใหม ํเพื่อท่ีจะดึงดูดให๎ผู๎บริโภคซื้อสินค๎าหรือกลับมาซื้อซ้ า 
 3. ระดับความคิดเห็นการตัดสินใจซื้อน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยูํใน
ระดับมาก โดยข๎อที่มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับมากที่สุด ได๎แกํ การเปรียบเทียบราคาน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ของแตํละร๎านกํอนตัดสินใจ 
รองลงมาคือ การพิจารณาถึงเรื่องคุณภาพของน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑ และข๎อที่มีคําเฉลี่ยอยูํในระดับน๎อยที่สุด ได๎แกํ การ
พิจารณาเรื่องช่ือเสียงของร๎านที่จ าหนํายน้ ามันหลํอลื่นเครื่องยนต๑  ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ธรรศพงศ๑ วงษ๑สวัสดิ์ (2557) 
ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑น้ ามันเครื่องรถยนต๑ประเภทสํวนบุคคลในเขต
จังหวัดสุโขทัย ผลวิจัยพบวํา ผู๎บริโภคให๎ความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้อโดยรวมอยูํระดับมาก ในเรื่อง คุณภาพของผลิตภัณฑ๑ 
รองลงมาคือแหลํงซื้อผลิตภัณฑ๑ สอดคล๎องกับงานของ ชลิยา มหายศนันท๑ (2558) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมผู๎บริโภคในการซื้อ
น้ ามันหลํอลื่นส าหรับรถยนต๑สํวนบุคคลในอ าเภอเมืองล าปาง ผลวิจัยพบวํา ผู๎บริโภคพิจารณาถึงเรื่องคุณสมบัติของมันน้ าหลํอลื่น
มากที่สุด รองลงมาเรื่องเลือกสถานที่ซื้อที่มีความนําเช่ือถือ  ซึ่งผู๎บริโภคจะมีล าดับการบริโภคกํอนหลังแตกตํางกันโดยค านึงถึง
อรรถประโยชน๑สูงสุดที่ตนจะได๎รับ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
The relationship between research and development costs And economic growth 

 
 

สิริมา นาคสาย1 
Sirima  nakasa 

 
บทคัดย่อ  

การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร๎างผลิตภัณฑ๑ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เป็นป๓จจัยส าคัญอันน าไปสูํการยกระดับรายได๎ของ
ประเทศ ประเทศก าลังพัฒนามักน าเข๎าเทคโนโลยีจากตํางประเทศ เพ่ือใช๎ในการผลิตสินค๎าและบริการ ขณะที่ประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว
มักเป็นผู๎น าในด๎านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ๑เชิงดุลยภาพในระยะยาวกับคําใช๎จํายใน
การวิจัยและพัฒนา  เมื่อเปรียบเทียบคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนา โดยแบํงกลุํมประเทศตามระดับรายได๎ พบวํากลุํมประเทศที่มี
รายได๎สูงมีคําเฉลี่ยร๎อยละ 2.37 กลุํมประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลางถึงสูงคําเฉลี่ยร๎อยละ 0.93 ท้ังนี้ไทยจัดเป็นประเทศท่ีมีรายได๎ปาน
กลางถึงสูง มีคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนาอยูท่ีประมาณร๎อยละ 0.37 ซึ่งต่ ากวําคําเฉลี่ย 
 
ค าส าคัญ: การวิจัยและพัฒนา  ความสัมพันธ๑ การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 
Abstract 
 Research and development (R&D) for creating product, technology, or innovation is a key factor to 
increase country’s income level. Developing countries tend to import technology to produce goods and 
services, while developed countries are leaders of technology and innovation. An economic growth has long-
run equilibrium relationship with R&D expenses. Comparing R&D expenses between countries categorized by 
income level shows that in average the R&D expense in high-income countries is 2.37%, and 0.93% in upper-
middle-income countries. And for Thailand, an upper-middle-income country, has 0.37% in R&D expenses 
which is lower than the average. 
 
Keywords: Research and development (R&D), Relationships, Economic Growth 
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บทน า 
การวิจัยและพัฒนาเพื่อความก๎าวหน๎าทางวิทยาศาสตร๑ และเทคโนโลยี เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้ง
ในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎แกํผลผลิตซึ่งเป็นกระบวนการที่กํอให๎เกิดการเพิ่มขึ้นของรายได๎ที่
แท๎จริงของประเทศ  
ในปี 2561 ไทยมีคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนาตํอผลิตภัณฑ๑มวลรวมภายในประเทศ(GERD/GDP) ร๎อยละ 1 โดยเป็นสัดสํวนการ
ลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนกวําร๎อยละ 80 ซึ่งสาขาวิศวกรรมศาสตร๑และเทคโนโลยีมีคําใช๎จํายในการวิจัยและ
พัฒนามากท่ีสุด 
 
รูปที่ 1 สัดสํวนการลงทุนด๎านการวิจัยและพัฒนาของภาครัฐตํอภาคเอกชนปี 2554-2560

 
 
รูปที่ 2 คําใช๎จํายในการวิจัยและพฒันาจ าแนกตามสาขาการวจิัย 

 
 
ในภูมิภาคเอเชียกลุํมประเทศที่มีคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนาสูงคือ ญี่ปุุน จีน ไต๎หวัน สิงคโปร๑ เกาหลีใต๎ อินเดีย มาเลเซีย ซึ่ ง
สอดคล๎องกับอันดับความสามารถในการแขํงขันของประเทศ ซึ่งใช๎เกณฑ๑พิจารณาในในการจัดอันดับความสามารถในการแขํงขัน
โดยรวมของประเทศรวม 4 ด๎าน ได๎แกํ 1. ด๎านศักยภาพทางเศรษฐกิจ (Economic performance) 2. ด๎านประสิทธิภาพของ
ภาครัฐ (Government efficiency) 3. ด๎านประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) และ 4. ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
(Infrasstructure) โดยในปี 2561 ประเทศไทยอยูํในอันดับที่ 30 จาก 63 ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
 
 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 1064 
 

รูปที่ 3  อันดับความสามารถในการแขํงขันโดยรวมของประเทศปี 2561 

 
การศึกษาพัฒนาการการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ พบวําการเปลี่ยนจากประเทศก าลังพัฒนาไปสูํประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว

จ าเป็นต๎องมีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา โดยรายจํายด๎านการวจิัยและพัฒนา มคีวามเชื่อมโยงกับอันดับความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ  
 
เนื้อเร่ือง (Body) 
 ไทยมีความจ าเป็นต๎องเรํงยกระดับของประเทศ มาจากสาเหตุ 3 ประการ  1. เพื่อพ๎นจากกับดักรายได๎ปานกลาง ซึ่งใน
อดีตมีความได๎เปรียบด๎านคําจ๎างแรงงาน ซึ่งตามแผนยุทธศาสตร๑ชาติไทยจะพัฒนาไปเป็นประเทศที่ใช๎นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพื่อการแขํงขัน 2. กํอนที่ไทยจะเปลี่ยนเข๎าสูํสังคมสูงวัยสมบูรณ๑แบบในปี 2564 ซึ่งจะมีประชากร 1 ใน 3 เป็นคนสูงวัย โดยใน
อาเซียนไทยเป็นรองเพียงสิงคโปร๑ ซึ่งหมายถึงก าลังแรงงานลดน๎อยลง ในขณะที่ภาระการคลังในด๎านการสาธารณะสุข และ
สวัสดิการเพื่อดูแลคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น การเข๎าสูงสังคมผู๎สูงวัยจึงมีผลกระทบตํอการบริโภค อ านาจในการซื้อลดลง การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม 3. ป๓ญหาความเหลื่อมล้ า อาจจ าแนกออกเป็นความเหลื่อมล้ าในสินทรัพย๑ที่
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จับต๎องได๎ (tangible asset) ดูได๎จากความเหลื่อมล้ าทางรายได๎และการถือครองทรัพย๑สิน ปี 2561 คนไทยที่รวยที่สุ ดร๎อยละ 5 
ของประเทศถือครองทรัพย๑สินที่มีทั้งหมดในประเทศถึงร๎อยละ 80 ร๎อยละ 20 ที่เหลือเป็นของคนไทยร๎อยละ 95 ของประเทศ  
และอีกจ านวนหนึ่งไมํมีทรัพย๑สินให๎ถือครองเลย และสินทรัพย๑ที่จับต๎องไมํได๎ (intangible asset) ดูได๎จากความเหลื่อมล้ าทาง
สุขภาพการเข๎าถึงบริหารทางสาธารณะสุข เพราะการมีสุขภาพดีน าไปสูํศักยภาพด๎านอื่นท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม 
 การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา โดยประเมินหาอัตราสํวนการเปลี่ยนแปลง
ระหวํางดัชนีมวลรวมของประเทศ (GDP) และคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนา พบวําคําใช๎จํายของการวิจัยและพัฒนามีผลตํออัตรา
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล๎องกับทฤษฎีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวใหมํ (Endogenous growth theory) ซึ่ง
มุํงเน๎นป๓จจัยหลักของการเจริญเศรษฐกิจในระยะยาว และไมํได๎ขึ้นอยูํกับทุนทางกายภาพเทํานั้น แตํยังขึ้นอยูํกับการลงทุนในทุ น
มนุษย๑ เชํน การลงทุนในด๎านการศึกษา การลงทุนด๎านพัฒนาฝีมือ รวมไปถึงการลงทุนในการท าวิจัยและพัฒนา (R&D)  
 ไทยยังมีประสิทธิภาพการผลิตที่ไมํเทํากับประเทศที่พัฒนาแล๎ว และป๓ญหานี้ท าให๎ไทยล าบากในการแขํงขันกับทั้ง
ประเทศท่ีก๎าวหน๎าด๎านเทคโนโลยี (เพราะมีระดับเทคโนโลยีที่ด๎อยกวํา) และกับประเทศท่ีใช๎แรงงานราคาถูก  (เพราะแรงงานไทยมี
ราคาสูงกวํา) ป๓ญหานี้เกิดจากประเทศไทยลงทุนในการวิจัยและพัฒนาในสัดสํวนที่น๎อย คือเพียงประมาณร๎อยละ 1 ตํอผลิตภัณฑ๑
มวลรวมภายในประเทศ(GERD/GDP) ในขณะที่ประเทศท่ีหลุดพ๎นกับดักประเทศรายได๎ปานกลางมีสัดสํวนการใช๎จํายด๎านนี้สูงกวํา
ไทยหลายเทําตัว  
 นอกจากป๓ญหาด๎านประสิทธิภาพการผลิตอันเนื่องมาจากการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาแล๎ว ป๓ญหาด๎านคุณภาพของ
ป๓จจัย เชํน คุณภาพการศึกษา คุณภาพในการท าวิจัยและพัฒนาก็มีความส าคัญตํอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไมํน๎อยกวํามิติด๎าน
ปริมาณคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนา 
 
รูปที่ 4 ผลิตภาพทางการผลิตที่แท๎จริงของประเทศไทย เทียบกับกลุมํประเทศพัฒนาแล๎วใหมํ                                                 
(ดอลลาร๑สหรัฐ ณ ราคาคงท่ีปี 2548) 
 

 
รูปที่ 5 ระดับการศึกษาของแรงงานภาคไมํเป็นทางการ (ร๎อยละ) 
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ความจ าเป็นของการเพิม่คําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนา มีความส าคญัอยํางไมํอาจปฏิเสธได๎  และในสภาพการณ๑ป๓จจุบันอาจไมํ
เพียงพอเนื่องจากไทยยังมีป๓ญหาดา๎นคุณภาพของป๓จจัยรํวมด๎วย 
 
สรุป  
ความสัมพันธ๑ระหวํางคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนาและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ พบวําการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมี
ความสัมพันธ๑เชิงดุลยภาพในระยะยาวกับคําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนา ประเทศไทยควรให๎ความส าคัญกับการเพิ่มการลงทุน ใน
คําใช๎จํายในการวิจัยและพัฒนา เพื่อยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการแก๎ป๓ญหาด๎านคุณภาพของป๓จจั ย
ควบคูํไปด๎วย เชํนการจัดการศึกษาให๎มีคุณภาพ และสอดคล๎องกับแผนการพัฒนาของประเทศ  
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ประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการคลังสินค้า 
The efficiency of using information technology in warehouse 

 

ประภากร  อุ่นอินทร์1 , ฌานนพ สืบพลิา2 และ กิตติยา ปริญญาสุรเดช3 
    Prapakorn Ounin,  Channop Suebpila and Kittiya  parinyasuradech 

     

บทคัดย่อ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับโลจิสติกส๑เป็นการน าระบบเทคโนโลยีมาใช๎ในการปรับปรุงกระบวนการทางด๎านโลจิสติกส๑
และโซํอุปทานให๎สามารถบริหารจัดการได๎อยํางมีประสิทธิภาพการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ด๎วยเทคโนโลยีการสื่อสารในการ
จัดการโซํอุปทาน (SCM) ก าลังมีบทบาทส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจของการให๎ของเครือขํายหํวงโซํอุปทานเพื่อให๎
บรรลุความสามารถในการแขํงขันขององค๑กร การปรับปรุงระดับการบริการที่สูงขึ้น ความเสี่ยงทางอิเล็กทรอนิกส๑ (electrical risk) 
เพื่อให๎เกิดการบูรณาการและการแบํงป๓นข๎อมูลที่มีประสิทธิภาพทั้งในและนอกองค๑กร การขับเคลื่อนองค๑กรในการบริหารจัดการ
คลังสินค๎าการใช๎ IT และ SCM มีความจ าเป็นในการขับเคลื่อนองค๑กรตํางๆ ไปสูํโซํอุปทาน โดยอาศัยเทคโนโลยีทางสารสนเทศ
ได๎แกํ Electronic Data Exchange (EDI) , Radio Frequency Identification (RFID) Bar Code Electronic Commerce 
Decision Support system, Enterprises Resource Planning (ERP) เป็นต๎น ซึ่งการพึ่งพาดังกลําวท าให๎เกิดความสี่ยงทาง
อิเล็คทรอสนิกส๑ (electrical risk) ตามมา ซึ่งการเข๎าใจถึงบทบาทและการใช๎ประโยชน๑ของเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางชาญฉลาดจะ
ชํวยลด electrical risk ที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบโซํอุปทาน ดังนั้นจึงเป็นท่ีมาของเปูาหมายการวิจัย ดังนี้ 1) สินค๎าและบริการมีการ
สํงมอบได๎รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 2) การไหลของสินค๎าตั้งแตํต๎นน้ าถึงปลายน้ าได๎ดี 3) ระบบสารสนเทศจะต๎องปรับปรุงการไหลของ
ข๎อมูลขําวสารจากลูกค๎าไปยังผู๎ผลิตสินค๎าจนถึงผู๎จัดสํงวัตถุดิบได๎มีคุณภาพ 4) การน าระบบสารสนเทศมาใช๎ต๎องสร๎างมูลคําเพิ่มใน
กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับโลจิสติกส๑และโซํอุปทานเป็นอยํางดี 5) ต๎องสามารถชํวยให๎ระบบโซํอุปทานมีต๎นทุนในกระบวนการทั้งหมด
ลดลงโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสินค๎าในคลังสินค๎า และการขนสํงสินค๎า 6) ต๎องสามารถเพิ่มศักยภาพคุณภาพให๎เหนือกวําคูํแขํงได๎ทั้งในตัว
สินค๎าและกระบวนการผลิตและกระบวนการจัดเก็บ โดยในการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในงานด๎านโลจิสติกส๑และโซํอุปทาน  
 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการคลังสินค๎า 
 
Abstract 
           Information technology for logistics is the use of technology systems to improve the logistics and 
supply chain processes to be able to efficiently manage the use of information technology  (IT) with 
communication technology in supply chain management (SCM) is playing an important role in increasing 
efficiency The decision of the provision of supply chain networks to achieve the competitiveness of the 
organization Improving service levels  Electronic risk for effective integration and sharing of information both 
inside and outside the organization drive organization in warehouse management use of IT and scm is 
necessary to drive organizations. To the supply chain by using information technology such  as  Electronic 
data Exchange (EDI),Radio Frequency Identification (RFID), Bar Code, Electronic Commerce Decision Support 
system, Enterprises Resource  Planning (ERP) for example, which such dependence causes electronic risk  
According to the understanding of the role and clever use of information technology will help reduce 
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electrical risk that may occur in the supply chain. Therefore, it is the source of research goals as follows : 1) 
products and services are delivered more quickly. 2) The flow of products from upstream to downstream is 
good, 3) Information systems must improve the flow of information from customers. to the product 
manufacturer until the supplier of quality raw materials 4) The implementation of information systems must 
add value to activities related to logistics and supply chains. 5) Must be able to help reduce the cost of the 
entire supply chain in the process, especially those related to goods in warehouse And transport of goods. 6) 
Must be able to increase the quality potential of the competitors, both in the product and the production 
and storage processes. In applying information technology to work in logistics and supply chain. 
 
Keyword : Efficiency , Information Technology , Warehouse Management 
 
บทน า  

การท าธุรกรรมบนกระดาษและการสื่อสารการไหลของข๎อมูลในเครือขํายของโซํอุปทานการไหลของข๎อมูลทางด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเทศเพื่อการกระจายสินค๎าในคลังสินค๎า เนื่องจากป๓จจุบันมีการใช๎เวลานานและเกิดข๎อผิดพลาดได๎งําย 
เนื่องจากโลกาภิวัฒน๑องค๑กรตํางๆ เริ่มเปลี่ยนวิธีการสื่อสาร การใช๎เทคโนโลยีการการเพิ่มความหลากหลายของธุรกรรมทางด๎าน
ธุรกิจและการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มความหลากหลายของธุรกรรมทางธุรกิจและการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางธุรกิจผํานแอพพลิเคช่ันไอที เครือขํายของโซํอุปทาน เป็นแนวคิดเครือขํายแบบรวมและซับซ๎อนที่อ๎างถึงผลรวม
และซับซ๎อนที่รวบรวมผลรวมของกระบวนการทั้งหมดที่เริ่มต๎นจากการจัดหาวัตถุดิบจากผู๎ผลิต ผู๎ผลิตและด๎วยการสํงมอบสินค๎า
ผลิตภัณฑ๑สุดท๎ายสํงให๎กับผูบ๎ริโภค  เนื่องจากการท างานท่ีมีความซับซ๎อนกันของข๎อมูลที่เพ่ิมขึ้นความไมํแนํนอนที่เกิดขึ้นน้ันมีความ
เสี่ยงในหํวงโซํอุปทานก าลังเพิ่มขึ้น เราจึงมีความคิดที่จะมีการปิดความเสี่ยงในการบริหารจัดการในป๓จจุบันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น 
เรามีการบูรณาการตั้งแตํต๎นน้ าและปลายน้ าของหํวงโซํอุปทานเครือขํายเป็นข๎อก าหนดขึ้นพ้ืนฐานในการบรรลุวัตถุประสงค๑ของการ
จัดการหํวงโซํอุปทาน SCM ที่เปิดใช๎งานด๎านไอที สามารถจัดการการไหลของข๎อมูลอยํางงํายด๎วยธุรกิจที่มีความส าคัญ 
กระบวนการ การบริหารจัดการสินค๎าในคลังสินค๎าหรือวัตถุดิบที่รอการผลิตในคลังสินค๎าให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเพื่อให๎เกิด
กระบวนการบริหารจัดการในระบบ  มีการปรับปรุงคุณภาพและโดยการลดต๎นทุนการประสานงานและความสี่ยงในการท าธุรกรรม
การท างานมีความสัมพันธ๑ระหวํางกันในการท างานการประสานงานระหวําง ไอทีและ SCM ได๎แกํ อินเทอร๑เน็ตเพิ่มความสามารถ
ในการติดตํอสื่อสารผํานการโต๎ตอบที่มากขึ้นระหวํางบริษัทและลูกค๎า ฝุายไอทีเป็นผู๎ดูแลผลของการผันผวนในการบริ หารงานโซํ
อุปทาน ท าให๎มีป๓ญหาสินค๎าขาดแคลนหรือสินค๎าเหลือล๎นตลาด เหตุผลที่มาของป๓ญหาก็เพราะการที่ผู๎ผลิตและผู๎ขายไมํสามารถ
คาดเดาหรือรู๎ในความต๎องการที่ถูกต๎องของลูกค๎าหรือเกิดจากการที่ความต๎องการของลูกค๎ามีความแปรปรวนหรือผันผวนที่เกิดขึ้น
ได๎  ป๓จจัยที่สํงผลกระทบกับปรากฏการณ๑แสม๎า  (Bullwhip Effect)   

1. การประมาณการความต๎องการ (Demand Forecasting) มีความส าคัญเพราะถ๎าตลอดทาง ถ๎าเราไมํรู๎ความต๎องการ
ต๎นทาง ของลูกค๎า ท าให๎การคาดการณ๑ของเราเกิดจากการคาดเดา  ถ๎าผู๎ผลิตปลายทาง สามารถรู๎ได๎วําต๎นทาง (ลูกค๎า) มีความ
ต๎องการเทําไร มันก็จะลดความผันผวนขอลดลงได๎  กระบวนการท างานจึงจะไมํผิดเพี้ยนก็ให๎เกิดการท างานได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   
 2. การป๓นสํวนสินค๎า เมื่อมีความต๎องการสินค๎ามากกวําก าลังการผลิต หรือความสามารถการผลิตที่เรามีซึ่งยอดซื้อที่เรา
รับเข๎ามาจะบิดเบียนความเป็นจริงและเมื่อเราเอาข๎อมูลการสั่งซื้อเพื่อไปเตรียมการสั่งซื้อเข๎ามาในคลังวัตถุดิบตํางๆ  อาจจะ
ผิดพลาดได๎ เพราะข๎อมูลในการสั่งซื้อท่ีใช๎ไมํได๎มาจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากสภาวการณ๑ของตลาด    
 3. การจัดชุดค าสั่งซื้อ  การจัดการค าสั่งซื้อของลูกค๎าให๎มีประสิทธิภาพและล าดับการจัดซื้อสินค๎าถ๎ามี Order จากลูกค๎า
ต๎องสํงถึงมือลูกค๎าอยํางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตรงกับเวลาที่ด๎อง ก าหนดไว๎ให๎กับลูกค๎า 
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 4. การตั้งราคาสินค๎า การตั้งราคาให๎เหมาะสมกับสินค๎า ต๎องไมํแพงเกินไปท าให๎ลูกค๎ามีความต๎องการที่จะซื้อ 
 5. การวัดผลการด าเนินงานของการท างาน เราต๎องมีการวัดผลการท างาน ค าสั่งซื้อสินค๎าและสํงถึงมือผู๎บริโภคสินค๎า  
เป็นกระบวนการ Performance ที่เป็นองค๑กรรวมในการท างานของเราและมีการบิดเบือนข๎อมูลจากความเป็นจริง  ในการท างาน 
 
วัตถุประสงค์งานวิจัย 

การสํงมอบสินค๎าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการคลังสินค๎าลักษณะการด าเนินงานในกระบวนการไหล
ของสินค๎าที่ไปสูํผู๎บริโภค การใช๎ข๎อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการโดยใช๎เทคโนโลยีทางด๎านโลจิสติกส๑เข๎ามาเกี่ยวข๎องในการท างาน
ให๎มีประสิทธิภาพมากยิ่งขั้นเป็นการลดระยะเวลาการด าเนินงานในการจัดการสามารถชํวยลดต๎นทุนในการบริหารจัดการคลังสินค๎า        
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ระบบสารสนเทศระหวํางองค๑กร การออกแบบการท างานระหวํางองค๑กรมีการบริหารจัดการองค๑กรให๎มีความส าคัญและ
มีเครือขํายที่มีประสิทธิภาพเช่ือมโยงการท างานกันการเช่ือมข๎อมูลในการท างานการวางแผนการพัฒนาองค๑กรการเติมเต็ม การ
สั่งซื้อสินค๎าออนไลน๑   การประสานงานและการรวมในการบริหารจัดการโซํอุปทาน ความไมํแนํนอนและความแปรปรวนสภาพการ
ท างานความสัมพันธ๑ในการบริหารการจัดซื้อจัดจ๎างการใช๎เครือขํายทางอินเตอร๑เน็ตการจัดซื้อจัดจ๎างอิเล็กทรอนิกส๑ส าหรบัเครือขําย
เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวทางส าหรับการลดความเสี่ยงการเกิดขึ้นในการบริหารจัดการการท างานของ E-Commerce เป็นการ
พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานข๎อมูลและการสื่อสารโทรคมนาคมส าหรับการพัฒนาระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ต   
  RFID  ส าหรับ SCM การใช๎ e-Supply Chain และ ซอฟต๑แวร๑ การที่จะให๎องค๑กรตระหนักถึงความเป็นไปได๎ระหวําง
องค๑กรให๎องค๑กรประสบความส าเร็จในหํวงโซํอุปทานที่มีประสิทธิผลโดยไมํต๎องมีระบบเสี่ยงในการท างาน ลักษณะและ
วัตถุประสงค๑ในการท างานการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการและลดความเสี่ยงทางด๎านเครือขําย   
 บทบาทส าคัญในการบูรณาการโซํอุปทานผู๎ผลิตผู๎จัดจ าหนํายและลูกค๎าตอบสนองปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ๑
องค๑กรสามารถรวบรวมข๎อมูลที่ส าคัญตลอดหํวงโซํอุปทานทั้งหมดและตอบสนองอยํางรวดเร็วตํอการเปลี่ยนแปลง ความสามารถ
รวบรวมข๎อมูลที่ส าคัญตลอดหํวงโซํอุปทานทั้งหมด และตอบสนองอยํางรวดเร็วตํอการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่คาดการณ๑ได๎จึงได๎
เรียบในการแขํงขันอยํางมีประสิทธิภาพ ความพร๎อมและความสามารถในการน าข๎อมูลและสามารถน าข๎อมูลมาตัดสินใจขึ้นอยูํกับ
ประสิทธิภาพและการมองเห็นสามารถในการวิเคราะห๑การคาดการณ๑ในการท างานรํวมกัน 
 การประมวลผลข๎อมูลและมาตรฐานของกระบวนการทางธุรกิจที่คาดวําจะอ านวยความสะดวกในการท างานให๎งานนั้นออกมาดี
ขึ้นในการบริหารจัดการอุปสงค๑ความต๎องการของลูกค๎า และการเป็นพันธมิตรรํวมกันในการเป็นคูํค๎าทั้งภายในและภายนอกองค๑กร และ
สมาชิกในเครือขํายการจัดการในระบบคลังสินค๎าในโซํอุปทานจะต๎องมีการด าเนินการจัดการตามระบบของการด าเนินงานในหํวงโซํ
อุปทาน 

1. Information Technology In Supply Chain Management   
 การจัดการหํวงโซํอุปทาน (SCM) เป็นการจัดการของเครือขํายธุรกิจที่เช่ือมโยงถึงกันที่เกี่ยวข๎องการจัดหาการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ๑และการบริการเพื่อการบริหารจัดการในโซํอุปทานการเช่ือมโยงข๎อมูลระหวํางเครือขํายหํวงโซํอุปทานการท างาน
รํวมกันเป็นเครือขํายการมีเปูาหมายของการบูรณาการและความสัมพันธ๑ ชํวยเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงของหํวงโซํ
อุปทานเป็นกระบวนการการลดระเวลาการท างานและลดต๎นทุนได๎ด๎วย บทบาทและความส าคัญในการบูรณาการซัพพลายเออร๑
ผู๎ผลิตผู๎จัดจ าหนํายและลูกค๎ามีการตอบสนองความต๎องการและคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ในองค๑กรสามารถรวบรวมข๎อมูลที่ส าคัญ
ตลอดหํวงโซํอุปทานและมีการตอบสนองอยํางรวดเร็วตํอการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่มีการแขํงขันสูงในป๓จจุบันจะต๎ องมีการ
คาดการณ๑ตลาดจึงทราบถึงข๎อได๎เปรียบในการแขํงขันได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  
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2. Electronic Records Management ระบบการวางแผนทรัพยากร (ERP) การวางแผนอัตโนมัติ การใช๎ข๎อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส๑ การประมวลผลในการลดความเสี่ยง การปราศจากความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส๑   

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยจะแบํงได๎ 2 ประเภท คือ ข๎อมูลปฐมภูมิและข๎อมูลทุติยภูมิ โดยแตํละข๎อมูลจะมีความ
แตกตํางกัน 

ข๎อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากภาคสนาม จากการสังเกตและพฤติกรรมแบบมีสํวนรํวมและการสัมภาษณ๑
ในเชิงลึก โดยผู๎วิจัยจะต๎องท าการศึกษาและความเข๎าใจในแบบสัมภาษณ๑ เพื่อน าไปเป็นตัวแบบในการสัมภาษณ๑ ซึ่งจะต๎องมีการ
เข๎าใจในบทสัมภาษณ๑อยํางถูกต๎องกํอนท่ีจะท าการเก็บข๎อมูล ซึ่งการด าเนินการเก็บข๎อมูลจะด าเนินการเก็บข๎อมูลโดยการเข๎าไปใน
พื้นที่หรือโรงงานน าข๎อมูลการท างานมาวิเคราะห๑ในเชิงคุณภาพ 

ข๎อมูลทุติยภูมิ เป็นข๎อมูลที่ผู๎เกี่ยวข๎องตํางๆ ได๎ท าการเก็บรวบรวมและวิเคราะห๑ผลที่ได๎ออกมาแล๎ว น าข๎อมูลมาประกอบ
ในการวิเคราะห๑เชิงคุณภาพตํอไป 
 ในการวิเคราะห๑เชิงคุณภาพ เป็นกระบวนการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่อยูํในลักษณะของข๎อความที่เขียนบรรยายเกี่ยวกับความรู๎ 
ความเข๎าใจ และความคิดเห็นของกลุํมที่ถูกสัมภาษณ๑ ซึ่งเป็นข๎อความแบบสอบถาม การบันทึกผล การสัมภาษณ๑เชิงลึก และการ
สังเกตแบบมีสํวนรํวมโดยการน าเอาข๎อมูลมาด าเนินการตามขั้นตอนของการวิเคราะห๑เชิงคุณภาพ ผู๎วิจัยท าการศึกษาในการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน ามาใช๎ประโยชน๑ได๎อยํางมากมาย นับได๎วําการใช๎ระบบเทคโนโลยีเพื่อการ
จัดการคลังสินค๎าได๎น าระบบ Barcode มาใช๎เพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมตํางๆ ทางธุรกิจ ซึ่งถือได๎วําเป็นระบบเทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพสูงมากในเรื่องการลดความผิดพลาด สามารถเก็บรวบรวมข๎อมูล ตรวจเช็คสินค๎าโดยไมํต๎องใช๎พนักงานคนในการนับ
สต็อก การลดข๎อผิดพลาดในการท างานได๎มาก  สามารถเก็บรวบรวมข๎อมูล การเริ่มการท างานการน าเทคโนโลยี RFID  (Radio 
Frequency Identification) มาใช๎เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให๎รวดเร็วมากขึ้น   ลดความผิดพลาดจากการท างาน
สามารถสนับสนุนกิจกรรมตํางๆในการท างานภายในคลังสินค๎าอยํางมีประสิทธิภาพ ลดต๎นทุนในการด าเนินงาน ลดความซ้ าซ๎อน
จากการท างาน   ระบบเทคโนโลยีที่ใช๎กับคลังสินค๎าสามารถ 

ป๓จจุบันการแขํงขันที่มีการรุนแรงเกิดขึ้นต๎องคิดถึงการท างานอยํางไรให๎มีประสิทธิภาพและรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดในการบริหารจัดการองค๑กรเพื่อพัฒนาองค๑กรทั้งภายในและภายนอก  

การปรับเปลี่ยนการท างานให๎มีความรวดเร็วมีความคลํองตัวการการลดแรงกดดันด๎านการตลาดการแขํงขันรุนแรง
ภายนอกและการก าหนดราคาท าให๎องค๑กรตํางๆ ต๎องถูกบังคับ เพื่อบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อความอยูํรอดขององค๑กร
ตํางๆ  จะต๎องปฏิบัติตามแบบแผนในการท างาน  การใช๎สารสนเทศก็มีความส าคัญในการท างานของของกระบวนการบริหาร
จัดการโซํอุปทานได๎รวดเร็วยิ่งขึ้นทันตํอเหตุการณ๑ทางการแขํงขันในป๓จจุบันเพื่อให๎เกิดความรวดเร็วในการท างานเพื่อตอบสนอง
ความต๎องการของลูกค๎าได๎อยํางรวดเร็วท าให๎ลูกค๎าได๎รับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 เทคโนโลยีกับโปรแกรมควบคุมเครื่องการท างานโดยในเทคโนโลยีทางการบริหารจัดการคลังสินค๎า  
1.1 Computer Aided Design (CAD) หมายถึง การใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช๎ในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ๑ ซึ่งชํวยในการประหยัดเวลา แรงงาน และคําใช๎จํายตํางๆ ลดความสูญเสียและเสียหายในสํวนงานขององค๑การ  ซึ่งมีมาก
ในกระบวนการผลิตสินค๎า 
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1.2 Computer Aided Manufacturing (CAM)  หมายถึง การใช๎คอมพิวเตอร๑เข๎ามาควบคุมเครื่องจักรและเครื่องมือ
ตํางๆในการท างานที่อยูํในกระบวนการผลิตแตํละจุด ขํวยในการวางผังในกระบวนการระบบการใช๎ในป๓จจุบัน และใช๎เช่ือมโยง
ระหวํางกระบวนการผลิตกับการจัดซื้อ การจัดเก็บรักษา และสินค๎าคงคลังและคลังสินค๎าตํางๆ ใน  Warehouse อยูํในสภาวะที่
สมดุล และมีความเหมาะสม   

1.3 ระบบการจัดเก็บสินค๎าอัตโนมัติ  AS/RS (Automatic Storage & Retrieval System) เป็นวิธีการควบคุมทาง
คอมพิวเตอร๑ส าหรับการเก็บ และการน าเอาสินค๎าหรือผิตภัณฑ๑ออกมาจากสถานท่ีจัดเก็บ 

1.4 ระบบควบคุมพาหนะน าทางอัตโนมัติ AGVs (Automated guided vehicles) เป็นสํวนประกอบของคอมพิวเตอร๑ใน
การควบคุมการท างานของพาหนะท างานอัตโนมัติทีเ่ชื่อมตํอกับระบบขนถํายอื่นๆ เชํน สายพาน การน าทางพาหนะสามารถใช๎
ระบบน าทางด๎วยเลเซอร๑ การฝ๓งสายไฟใต๎พื้น หรือฝ๓งแมํเหล็กลงในพื้นคลังสินค๎าและควบคมุการท างานของพาหนะที่ใช๎ในการถําย
สินค๎าในคอมพิวเตอร๑ พาหนะเหลาํนี้เป็นรถบรรทุกพนักงานไฟฟูาไมใํช๎คนขับใช๎คอมพิวเตอร๑ในการควบคุมการท างานการท างาน
ตามค าสั่งด๎วยระบบคลื่นวิทยุ หรอืการฝ๓งสายใต๎พื้น อุปกรณ๑ควบคมุจะจับสัญญาณบนพาหนะวํามีการเคลื่อนที่ตามก าหนดหรือไมํ 
สัญญาณจะถูกสํงไปยังมอเตอร๑พวงมาลัยเพื่อบังคับทิศทางให๎สามารถไปหยิบสินค๎าจากสถานท่ีจัดเก็บไปสํงถึงสถานท่ีที่ได๎ระบไุว๎   
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การวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ส าหรับงานสายการบินของพนักงานภาคพื้นดินในท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ 

Needs Analysis on Airlines English Language Course  
for Thai Ground Staff in Chiang Mai International Airport 

 
จีรวัสส์ เรือนพันธ์1 และวรญัญ ูอยู่สูนยต์รง22 

Chirawat Rueanphan and Waranyoo Yoosoontrong 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาป๓ญหาในการใช๎ภาษาอังกฤษของพนักงานภาคพื้นดินชาวไทยที่ท างานในสนามบิน
นานาชาติจังหวัดเชียงใหมํ และเพื่อศึกษาความต๎องการหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษส าหรับสายการบินที่เหมาะสมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพทางภาษาอังกฤษ การรวบรวมข๎อมูลท าโดยใช๎แบบสอบถามออนไลน๑ ประชากรคือพนักงานภาคพื้นดินชาวไทยจ านวน 30 
คนท่ีท างานในสายการบินตํางๆภายในสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหมํ ซึ่งใช๎ภาษาอังกฤษเป็นประจ าในการท างานและสื่อสาร
กับผู๎โดยสาร การวิเคราะห๑ข๎อมูลท าโดยใช๎มาตรวัดของลิเคิร๑ทและการวิเคราะห๑ทางสถิติ จากผลการวิจัยพบวําพนักงานภาคพื้นดิน
ล๎วนตระหนักถึงความส าคัญของภาษาอังกฤษในแงํของการสํงเสริมอาชีพ (40%) และโอกาสในการท างานในอนาคต (30%) สํวน
ป๓ญหาในการใช๎ภาษาอังกฤษ ด๎านทักษะการพูดอยูํในระดับ "คํอนข๎างยาก" (93.33%) รองลงมาได๎แกํ ทักษะการฟ๓ง (6.66%) ส าหรับ
ความต๎องการคอร๑สฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับงานสายการบิน อยูํในระดับ“คํอนข๎างเป็นที่ต๎องการ” (56.66%) ซึ่งพนักงาน
ภาคพื้นดินต๎องการเรียนหลักสูตรผํานทางแอปพลิเคชันโทรศัพท๑ (26.66%) หรือหลักสูตรออนไลน๑บนโซเชียลมีเดีย (26.66%) 
นอกจากน้ีหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษของสายการบินควรออกแบบโดยครอบคลุมทักษะทั้งสี่ ได๎แกํ 1) ทักษะการฟ๓ง (คําเฉลี่ย 
3.31 ระดับความยากพอประมาณ) ควรฝึกการฟ๓งเสียงทางโทรศัพท๑ในสถานการณ๑ตําง ๆ โดยใช๎ส าเนียงท่ีแตกตํางกัน รวมทั้งควรจัด
ให๎มีฝึกฟ๓งเสียงค าศัพท๑, วลี และส านวนตํางๆที่ใช๎ในงานสายการบิน 2) ทักษะการพูด (คําเฉลี่ย 3.51 ระดับความยากคํอนข๎างมาก) 
ควรเน๎นย้ าเรื่องกฎไวยากรณ๑และค าศัพท๑เฉพาะที่ใช๎ในสายการบิน นอกจากน้ีควรเพิ่มการอบรมเรื่องการสื่อสารข๎ามวัฒนธรรมเพื่อ
มารยาทในการสื่อสารที่เหมาะสม  3) ทักษะการอําน (คําเฉลี่ย 3.12 ระดับความยากพอประมาณ) ในหลักสูตรควรเน๎นค าศัพท๑
เฉพาะที่ใช๎ในเอกสารของสายการบินและในคูํมือการจัดการผู๎โดยสาร รวมทั้งคูํมือการปฏิบัติงานภาคพื้นดิน 4) ทักษะการเขียน 
(คําเฉลี่ย 3.16 ระดับความยากพอประมาณ) หลักสูตรควรเน๎นการฝึกเขียนจดหมายธุรกิจอยํางเป็นทางการรวมทั้งการเขียนอีเมลที่
ถูกต๎อง 
 
ค าส าคัญ : การวิเคราะห๑ความต๎องการ, หลักสตูรภาษาอังกฤษ, พนักงานภาคพื้นดิน  
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Abstract 
 This research aims to study the problems in using Airlines English of Thai ground staff in Chiang Mai 
International Airport and to investigate the needs of suitable Airlines English Course for Thai ground staff‖s in 
order to increase their English proficiency. Data were collected by using an online questionnaire. The 
participants were 30 of Thai ground staff working in Chiang Mai International Airport who regularly use English 
in their daily duty and also have to communicate face to face with the passengers. The data were analyzed 
by applying a five-point Likert scale and statistical analysis. According to the results, the Thai ground staff 
participants realized the importance of using English language in their profession, mostly for the purpose of 
career promotion (40%) and future job opportunity (30%). They have difficulties with four language skills, the 
speaking was noted as “mostly difficult” (93.33%) and rated down to listening (6.66%). They rated “Mostly 
Needed” (56.66%) to an Airlines English training course and they needed the course to be arranged either on 
phone application (26.66%) or an online course on Social Media (26.66%). In addition the Airlines English 
training course should emphasize on all four skills related to their duties and responsibilities. 1) Listening skills 
(rated moderately difficult, X=3.31), should highlight on the suitable telephone interaction in various 
situations with different accents of both native and non-native speakers of English including phonetics of 
airlines vocabulary, useful phrases and idioms. 2) Speaking skills (rated mostly difficult, X=3.51, the course 
should be designed intensively in grammatical rules and specific airlines vocabulary including cross cultural 
communication have for etiquette performance. 3) Reading skills (rated moderately difficult, X=3.12), the 
course should instruct the proper language used in airline documents and added up the related airlines 
technical terms in the Passenger Handling Manuals and Ground Operation Manuals. 4) Writing skills (rated 
moderately difficult, X=3.16), the course should train the ground staff to write formally business English letter 
and email focusing on the grammatically writing. 
 
Keywords: Needs analysis, Airlines English language course, Ground staff 
 
บทน า (Rationale) 
 English is used as a means to transfer beliefs and cultures and to build good relationships among 
people in different nations. Subsequently, English has turned into a worldwide language and is broadly used 
as a standard for understanding and exchanging ideas between people all over the world (Prachanant 116).  
 Therefore, it is undeniably that English language has an important role in global communication such 
as education, medication, entertainment and of course, in a field of business. Crystal (1997) also states that 
English language skill is required in all area of professionals especially in airlines businesses as it is an 
important way to communicate with customers by the airline personnel.  
 Since aviation industry is one of the fastest-growing businesses in Thailand as it is a part of tourism 
industry and plays a significant role to Thai Economy.  According to The World Folio website, Thailand has 
high hopes to become the premier tourism and business destination in the fast-growing ASEAN region. The 
government‖s strategy, “Thailand 4.0”, aims to create and economy driven by innovation, creativity, hi-tech 
manufacturing and services (Theworldfolio, par.1). 
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 Apart from that, Chiang Mai International Airport is considered the most important international airport 
serving Chiang Mai, the capital city of Chiang Mai, and the main gateway to the north of Thailand. The airport is 
located is 4 kilometers southwest of downtown Chiang Mai. It is an important touristic gateway in the north of 
Thailand. It is owned by Royal Thai Air Force and is a mix of Public and Military use.  In 2014 some upgrades 
were placed, including the extension of operating hours to 24/7 and enlarging the international arrival hall and 
domestic departure hall. The airport serves as a hub for the following airlines: Bangkok Airways, Nok Air, Wisdom 
Airways and Thai Air Asia. It is also the fourth busiest airport in the country in terms of passenger traffic In 2017, 
10,230,070 passengers passed through the airport, a good number in terms of passenger traffic (Chiangmaiairport, 
par.1-2). 
 Hence, English proficiency is the most vital tool for airline staff in order to accomplish their career‖s 
objective, mostly for those who have to directly contact with customers. Consequently, the proficiency of 
English language skills for ground staff is also required to meet the service standard. This needs analysis will 
allow a program to be designed for the ground staff and to create an appropriate course to improve their 
English proficiency, based on English for Professional Purposes.  
 Thus, this study aims to examine the needs of Airlines English Language Course for Thai Ground Staff 
in Chiang Mai International Airport and the result will be applied to create the suitable course to fulfill their 
English requirements in the future research. The course will help increasing Airlines English proficiency for the 
ground staff when using it in such actual situations. 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย (Purposes of the Study) 
 1. To study the problems in using Airlines English of Thai ground staff in Chiang Mai International 
Airport. 
 2. To investigate the needs of suitable Airlines English Course for Thai ground staff‖s in order to 
increase their English proficiency. 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ (Literature Review) 
English for Specific Purposes (ESP) 
 Dudley-Evan & St. John (1998) mentioned that the first prosperous of English for Specific Purposes 
(ESP) movement comes from general world‖s economy growths during the 1950s and 1960s. The occurrence 
of English for Specific Purposes (ESP) teaching program caused from the English language needs of the 
learners for specific purposes according to their professions. Hutchinson and Waters (1987) cited that in ESP 
context, the consequence of the historical incidences resulted from many people around the world who 
needed to study the English language because of the key language for the fields of science, technology and 
commerce. 
 Hutchinson and waters (1987) believed that different learners have different interest and needs, 
which have an important influence on their motivation to learn and therefore on the effectiveness of their 
learning. These needs support the development of the courses in which relevance to learners' needs and 
interests were of great importance. 
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          Judd (1981) stated that English as a Language of Wider Communication (ELWC) mentions to an 
atmosphere in which English serves no intra-country uses and instead is used for international communicative 
purposes. Therefore, many people need to use English for scientific, technical and commercial purposes, 
which are popularly called English for Specific Purposes (ESP). English language needs of the learners for 
specific purposes which are connected to their fields of profession or job description resulted in the 
emergence of ESP teaching movement. 
          Apparently there are three reasons contributing to the emergence of all ESP as follows: 
 1) the  expansion  of  demand  for  English  to  suit  particular  needs, 
 2) Development in the field of linguistics,  
 3) Educational psychology (Hutchinson and Waters, 1987). 
  As influenced by Strevens (1988), Dudley-Evans and St. John (1998) simplify the meaning of ESP by giving an 
extended definition of ESP in terms of 'absolute' and 'variable' characteristics as follows: 
1) Absolute Characteristics 
2) Variable Characteristics 
To sum up, ESP is a technique of language teaching in which all contents and methods are centered on the 
learner‖s specific reason for learning. In contrarily, ESP is a common term used to indicate an approach 
practiced in the teaching of content-oriented English for any explicit purpose.        
Carver (1983) classifies three types of ESP: 
          1)  English as a restricted language 
 2)  English for Academic and Occupational purposes 
 3)  English with Specific Topics 
Furthermore, Robinson (1991) discussed that ESP is normally goal directed. That is, students study English not 
because they are interested in the English language (or English-language culture) but because they need 
English for study or work purposes. In this study, Airlines English will involve work-related needs and training 
for Thai ground staff who work for the airline business in Chiang Mai International Airport. In nearly future, 
Airlines English courses will be conducted and considered to meet the explicit needs of them related to their 
occupations. 
 
Needs Analysis 
 Strevens (1980) described ―needs analysis‖ as “a procedure starting from the standpoint that is not 
―general English‖ and that the learner can apply comprehensive information about the aims, purposes, needs, 
wants, roles, and functions for which English is required in his or her circumstances”. Besides, Richards (1985) 
mentioned that needs analysis is the requirement of fact-finding or the collection of data from various 
sources, for example, the data about the learners, the materials, and so on. The goals of the needs analysis 
phase of curriculum planning are to determine for what a particular group of learners expect to use English 
and what their present level of competence is. Nunan (1988) also stated needs analysis as a set of 
procedures for specifying the parameters of a course of study. Such parameters include the criteria and 
rationale for grouping learners, the selection and sequencing of course content, methodology, and course 
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length, intensity and duration. While Brindley (1989) defined that needs analysis is a process of finding out as 
much as possible before learning begins about the learners‖ current and future language use.  
 Mackay (1978) divided the needs of students into:  
1. Academic needs, where English is required for further academic study e.g. medical students requiring 
English in order to understand lectures and read medical textbooks in English.  
2. Job needs, where English is required to perform a particular practical job e.g. technicians requiring English in 
order to work on a project in which English is used. 
 Whereas Robinson (1991) classified needs analysis into two parts which are target situation analysis 
and present situation analysis. 
1. Target Situation Analysis (TSA) which is a needs analysis that focuses on students‖ needs at the end of a 
language course. 
2. Present Situation Analysis (PSA); A PSA searches for establishing the students‖ capability at the beginning of 
their language course by looking into their strengths and weaknesses. 
 
Related Studies 
 The researchers employed ten related studies in order to explore the needs of English usage mainly 
for occupational purposes focusing on aviation and tourism industry. For example, Ketkeaw (1997) examined 
cabin attendants‖ needs of English of Thai Airways International, Aunreun (2005) studied the English language 
needs of travel agents in Chiang Mai, Thawatchai Tangniam (2006) explored an analysis of English language 
needs for Thai Airways Ground Staff, Nawamin Prachanant (2012) examined needs analysis on English 
language use in tourism industry, and Reza Barkhordari (2017) surveyed English needs analysis of Iran Air 
airport services personnel at Isfahan Airport. 
 Obviously, the related studies shown the occupation needs of English language use in aviation and 
tourism field. For Thai ground staff in Chiang Mai International Airport, the needs of Airlines English usage must 
be examined to meet the requirements of them in learning Airlines English and to provide the knowledge for 
them to apply in the real situations excellently and proficiently. The result will benefit in creating the suitable 
course program for “Airlines English for Ground Staff”. 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย (Research designs, scope and methods) 
 This quantitative research aims to study the needs of Airlines English Language Course for Thai 
Ground Staff in Chiang Mai International Airport.  
 The researcher utilizes a survey technique to discover the Airlines English needs for Thai ground staff. 
The data will be collected by using an online questionnaire which will be designed according to Ground 
Operations Training by The International Air Transport Association (IATA) under supervise of the secretary of 
Aviation Association of Thailand and using Google Form Web Application to create the link. 
 The participants will be 30 of Thai ground staff working in Chiang Mai International Airport who 
regularly use English in their daily duty and also have to communicate face to face with the passengers. They 
will be requested to provide their answers in the online questionnaire. The data were analyzed by applying a 
five-point Likert scale and statistical analysis. 
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ผลการวิจัย (Results) 
 The ground staff participants work for different seven airlines companies including Thai Air Asia, Thai 
Lion Air, Bangkok Airways, Thai Airways International, Thai Smile, Nok Air, and Thai Vietjet Air which share 
percentage respectively at 26.66%, 16.66%, 13.32%, 13.32%, 10%, 10%, and 10%. All of them belongs to 
ground service department of their airlines company but in the different position. The general gender is 
Female which shares 60% of the total sample while males and others are at 20% of each. The ages are 
between 26-30 years which is 50% of the total sample. Meanwhile 46.66% of the sample is between 20-25 
years of age, and 3.33 % is between 31-35 years of age. 
 Concerning the employment period, they are working between 1-3 years in general which shows 
53.33%. Whereas, those who are working less than 1 year and between 3-5 years share the same percentage 
at 23.33% and 100% of them are obtaining a bachelor‖s degree. 
 Next, the airlines company that provided Specific English course for the Thai ground staff are only 
Bangkok Airways and Thai Airways. The Thai ground staff considered their Speaking Skill “Poor” (Arithmetic 
Mean=2.56) whereas their Listening, Reading, and Writing skills were rated “fair”   in which Listening Arithmetic 
Mean =2.77, Reading Arithmetic Mean = 3.20,  and Writing Arithmetic Mean = 2.98. The most used English 
language skills in Thai ground staff routine job is Speaking Skill (93.33%) following by Listening Skill (6.66%). 
 For the reasons why an Airlines English training course is important for the ground staff occupation, 
the result shows that 40% of the ground staff participants believed that Airlines English training course is 
important for their career promotion in the future, 30% of them thought Airlines English training course is 
important for their future career opportunity. While the other 20% of the participants considered that Airlines 
English training course is important for improving their English communication skills with passengers and the 
rest 10% of them showed the interest in future studying. 
 The difficulties found in listening skills are “mostly difficult” and “moderately difficult”. The “mostly 
difficult” initiated when they listen to conversations by phone (X=4.00) whereas the “moderately difficult” found 
when they listen to passengers‖ requests (X=3.21), listen to passengers‖ complaints (X=3.15), and listen to passengers‖ 
details and information (X=2.88). In general the listening skills are considered “moderately difficult” (X=3.31). 
 The difficulties found in speaking skills are “Extremely difficult”, “mostly difficult” and “moderately 
difficult”. The “Extremely difficult” happened when the ground staff have to use polite phrases to request, 
refuse, express gratitude, express empathy and negotiate with passengers (X=4.45), the “mostly difficult” 
occurred when they have to speak using Airlines English vocabulary appropriately (X=3.72). Meanwhile the 
“moderately difficult” found when they are conducting conversations by phone (X=3.36) , providing and 
explaining flight information, flight regulations, travel information and other related services to the passengers 
(X=3.28), also when they have to make clearly and correctly public address announcements (X=2.74). 
Generally, the speaking skills are considered “Mostly difficult” (X=3.51). 
 The difficulties found in reading skills are “mostly difficult” and “moderately difficult”. The “mostly 
difficult” initiated when they read Passenger Handling Manuals and Ground Operation Manuals (X=3.47). 
Whereas the “moderately difficult” arose when reading email, telexes, faxes (X=3.14) and when reading 
passengers‖ documents (X=2.77). In the main, the reading skills are considered “Moderately difficult” (X=3.12). 
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 The two levels of difficulties found in writing skills are “mostly difficult” and “moderately difficult”. 
The “mostly difficult” commenced when they write email and messages for passengers (X=3.55). While the 
“moderately difficult” happened when writing airlines‖ documents (X=3.02) and when writing daily reports 
(X=2.92). On the whole, the writing skills are considered “Moderately difficult” (X=3.16). 
 The needs of Thai Ground Staff for an Airlines English training course. It pointed that 56.66% of the ground 
staff participants presented “Mostly Needed” of an Airlines English training course. While 26.66% of them revealed 
“Extremely Needed” for the training course and the rest 16.66% showed “Moderate Needed” respectively. 
 The results specified that most of the participants (26.66%) needed a course to be arranged on phone application 
as much as an online course on Social Media. Next, 23.33% of them interested in a face to face short course. Some of them 
(20%) preferred an online course on Website and the least (3.33%) would like to have a hand book instead. 
 Accordingly, only 5 of the participants have provided their opinions including the interesting in TOEIC 
course, English conversation course, Cross cultural communication and international business etiquette lesson 
in an online or phone application form. 
 
สรุปและอภิปรายผล (Discussion) 
 According to this study, the results suggest that English courses should adapt to the genuine needs of 
the ground staff who require to use English in their occupations. In order to improve their English 
competency, the Airlines English training course should emphasize on all four skills related to their duties and 
responsibilities. Firstly for listening skills, it should highlight on the suitable telephone interaction in various 
situations with different accents of both native and non-native speakers of English. These lists should include 
phonetics of airlines vocabulary, useful phrases and idioms. Secondly for speaking skills, the course should be 
designed intensively with grammatical rules and specific airlines vocabulary. Also the cross cultural 
communication have to be included for etiquette performance. Thirdly for reading skills, the course should 
instruct the proper language used in airline documents and added up the related airlines technical terms in 
the Passenger Handling Manuals and Ground Operation Manuals. Lastly for the writing skills, the course 
should train the ground staff to write formally business English letter and email focusing on the grammatically 
writing.  Consequently, the Airlines English training courses will create staff‖s confidence and enhance their 
proficiency which will lead to passenger satisfaction and help maintain company‖s professional image. 
 Since this study acquired the data from the ground staff‖s point of view. Thus it could provide 
advantages for the airline industry especially in airlines service training programs. However, the overall study 
indicates the English needs only in the field of airline service industry. Further study might investigates the 
English needs in other fields of hospitality service for example hotel, restaurant, cruise ship, and train. Also 
the further study should add more challenging situations in order to increase the variety of possible reply and 
generate the advantages in general English training for service industry.  
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 ขอขอบคุณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร๑ท-เชียงใหมํ ท่ีให๎การสนับสนุนด๎านเงินทุนส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ 
ท๎ายท่ีสุด คุณประโยชน๑อันเกิดงานวิจัยนี้ คณะผู๎วิจัยขอมอบความดีเป็นกตัญ๒ูกตเวทิตาตํอคุณบิดามารดา และครูบาอาจารย๑ที่ได๎
ประสิทธิประสาทวิชาจนท าให๎ผลงานวิจัยเป็นประโยชน๑ตํอผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ส าหรับข๎อบกพรํองตําง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น คณะผู๎วิจัย
ขอน๎อมรับผิด และยินดีที่จะรับฟ๓งค าแนะน าจากทุกทํานที่ได๎เข๎ามาศึกษาเพื่อเป็นประโยชน๑ในการพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา
ตํอไปในอนาคต 
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การเลิกจ้าง…ทางรอดวิกฤติจริงหรือ? 
Lay-off ... Is the way to surviving in crisis? 

 
สุธี  ขวัญเงิน1 

Sutee  khwanngern 
 

บทคัดย่อ 
การเลิกจ๎างหรือการปลดคนขนานใหญํ ท าให๎คนตกงานเป็นจ านวนมาก ในยุคนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งของการลดขนาดองค๑กร 

(Downsizing) ซึ่งเป็นกลยุทธ๑หนึ่งในการแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ แตํแท๎จริงแล๎ว Downsizing หมายถึง การลดขนาด
องค๑กรที่เหมาะสม มิใชํการเลิกจ๎างตามที่เป็นอยูํในขณะนี้  โดยการเลิกจ๎างเป็นเพียงข้ันตอนสุดท๎ายของการDownsizing ซึ่งควรใช๎
ตํอเมื่อด าเนินการมาตรการทุกอยํางแล๎วแตํสถานการณ๑ขององค๑กรยังไมํดีขึ้น 

จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยํางตํอเนื่องของประเทศไทยตั้งแตํปี 2559 ซึ่งสํงผลกระทบตํอการจ๎างงานในองค๑กรตําง ๆ 
การปรับโครงสร๎าง เพื่อลดคําใช๎จํายโดยการเลิกจ๎างพนักงานเป็นหนทางที่ผู๎บริหารบางสํวนตัดสินใจน ามาใช๎ เพื่อความอยูํรอดของ
ตนเอง โดยลืมค านึงถึงศีลธรรม, ความรู๎สึกของพนักงาน ซึ่งอาจไมํใชํทางออกในการแก๎ป๓ญหาทางเศรษฐกิจที่ถูกต๎อง และตรงกัน
ข๎ามอาจเป็นหนทางที่น าไปสูํจุดจบขององค๑กรอีกด๎วย 

การเลิกจ๎างอาจถือวําเป็นการด าเนินงานด๎านทรัพยากรมนุษย๑ผิดพลาด ซึ่งมีผลกระทบมากมายกวําที่ผู๎บริหารคาดคิด  
เนื่องจากพนักงานสํวนใหญํที่เคยเป็นสมาชิกที่ดีขององค๑กรอาจกลายเป็นอยูํฝุายตรงข๎ามกับองค๑กรในชํวงที่องค๑กรต๎องการความ
รํวมมือ–รํวมใจจากพนักงานมากท่ีสุด อีกทั้งสํงผลกระทบตําง ๆ จนองค๑กรไมํสามารถอยูํรอดตํอไปได๎ ดังนั้นหากองค๑กรธุรกิจเลือก
ตัดสินใจในการลดพนักงาน เป็นหน๎าที่ของผู๎บริหารโดยเฉพาะฝุายทรัพยากรมนุษย๑ที่จะต๎องด าเนินการให๎การลดจ านวนพนักงานลง 
เกิดผลเสียตํอพนักงานและองค๑กรน๎อยท่ีสุด อีกทั้งหน๎าท่ีที่ส าคัญของผู๎บริหาร คือ การดูแลเรื่องขวัญและก าลังใจในการท างานของ
พนักงาน (Employee morale) ทั้งพนักงานท่ีต๎องออกจากงานและพนักงานท่ียังต๎องท างานกับองค๑กรตํอไป 

การเลิกจ๎าง (Lay Off) จึงเป็นสิ่งท่ีผู๎บริหารควรตระหนักและด าเนินการด๎วยความระมัดระวังในการเลือกปฏิบัติ โดยหาก
เป็นไปได๎ยังมีทางเลือกอื่นที่ผู๎บริหารสามารถน ามาใช๎ในองค๑กรได๎อีก แตํไมํวําจะเป็นขั้นตอนใดผู๎บริหารต๎องศึกษาและรอบคอบใน
การตัดสินใจปฏิบัติเสียกํอน 
 
ค าส าคัญ: การลดขนาดองค๑กร ,ขอบเขตการควบคุม ,การปลดคน 
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Abstract 
 Layoffs or massive removal of employee causes many unemployed people. In this period, layoff is 
one of the downsizing steps that is used for solving problem raised up by the economic crisis. In fact, 
downsizing is not layoff, but it means reduction in organizational size more appropriate. The dismissal is only 
the latest step in downsizing. Layoff should be considered lastly, when the problems could not be fixed. 
In Thailand, since 2016, when the economic downturn, the management of an organization determines that 
their organization is not operating at peak efficiency, they naturally look for ways to make the organization 
more productive. The structural adjustment reducing the cost by laying off employees is the way that some 
executives firstly apply. The process can be considered only as for their own survival; however, ethically, the 
employees‖ feeling may be forgotten to think through. In contrast, the economic problem solution may not 
be right as it may cause to the end of the organization. 

Layoff may be considered as a mistake of human resource management; which has many impacts 
than expected. For instance, during the time that the organization needs co-operation, the most of 
employees who have previously been good members may be on the opposite side of organization. In 
addition, other serious problems might be occurred, so the organization cannot survive. Accordingly, it is 
executive responsibility; especially, the human resources division, to carry out the employees reduction if the 
organization decides to reduce the amount of staff. However, the reduction should be slightest troubled to 
the employees and organization. The major concern for executive is to take care of the employee‖s morale 
both the employees who still have to work and the ones who have to leave the organization. 
 Layoff is a necessary method that executives should be aware of and proceed with attention to 
discrimination. Regarding to organization development, the superiors can use other options for managing 
rather than applying layoff initially. However, the executives need to consider all steps wisely before making 
decision. 
 
Keyword: Downsizing, Span of Control, Lay-Off  
 
บทน า 
 จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยํางตํอเนื่องของประเทศไทยตั้งแตํปี 2556  สํงผลกระทบตํอการ จ๎างงานในองค๑กรตําง ๆ 
การปรับโครงสร๎าง เพื่อลดคําใช๎จํายโดยการเลิกจ๎างพนักงานเป็นหนทางที่ผู๎บริหารบางสํวนตัดสินใจน ามาใช๎เพื่อความอยูํรอดของ
ตนเอง  โดยลืมค านึงถึงศีลธรรม, ความรู๎สึกของพนักงาน ซึ่งอาจไมํใชํทางออกในการแก๎ป๓ญหาทางเศรษฐกิจที่ถูกต๎อง และตรงกัน
ข๎ามอาจเป็นหนทางที่น าไปสูํจุดจบขององค๑กรอีกด๎วย 
 การเลิกจ๎างหรือการปลดคนขนานใหญํ ท าให๎คนตกงานเป็นจ านวนมากในยุคนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งของการลดขนาดองค๑กร 
(Downsizing) ซึ่งเป็นกลยุทธ๑หนึ่งในการแก๎ไขป๓ญหาที่เกิดจากวิกฤติเศรษฐกิจ แตํแท๎จริงแล๎ว การลดขนาดองค์กร (Downsizing) 
หมายถึง การลดขนาดองค์กรที่เหมาะสม มิใชํการปลดคนตามที่เป็นอยูํในขณะนี้  โดยการปลดคนเป็นเพียงขั้นตอนสุดท๎ายของการ 
Downsizing ซึ่งควรใช๎ตํอเมื่อด าเนินการขั้นตอนทุกอยํางแล๎วแตํสถานการณ๑ขององค๑กรยังไมํดีขึ้น 
 ดังนั้น การปลดคนอาจถือวําเป็นการด าเนินงานด๎านทรัพยากรบุคคลผิดพลาดซึ่งจะมีผลกระทบมากมายกวําที่ผู๎บริหาร
คาดคิด  เนื่องจากพนักงานสํวนใหญํที่เคยเป็นสมาชิกที่ดีขององค๑กรอาจอยูํฝุายตรงข๎ามกับองค๑กรในชํวงที่องค๑กรต๎องการความ
รํวมมือและรํวมใจจากพนักงานมากที่สุด อีกทั้งสํงผลกระทบตําง ๆ จนองค๑กรไมํสามารถอยูํรอดตํอไปได๎ ดังนั้นหากองค๑กรธุรกิจ
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เลือกตัดสินใจในการลดพนักงาน เป็นหน๎าที่ของผู๎บริหารโดยเฉพาะฝุายบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะต๎องด าเนินการให๎การลด
จ านวนพนักงานลง เกิดผลเสียตํอพนักงานและองค๑กรน๎อยที่สุด หน๎าที่ที่ส าคัญของผู๎บริหาร คือ การดูแลเรื่องขวัญและก าลังใจใน
การท างานของพนักงาน (Employee morale) ทั้งพนักงานท่ีต๎องออกจากงานและพนักงานท่ียังต๎องท างานกับองค๑กรตํอไป 
 การเลิกจ๎าง (Lay Off) จึงเป็นสิ่งท่ีผู๎บริหารควรตระหนักและด าเนินการด๎วยความระมัดระวังในการเลือกปฏิบัติ โดยหาก
เป็นไปได๎ยังมีทางเลือกอื่นที่ผู๎บริหารสามารถน ามาใช๎ในองค๑กรได๎อีก แตํไมํวําจะเป็นขั้นตอนใดผู๎บริหารต๎องศึกษาและรอบคอบใน
การตัดสินใจปฏิบัติเสียกํอน วิกฤติการเลิกจ๎างที่ไมํเป็นธรรมตํอชีวิตพนักงานในป๓จจุบัน ซึ่งเป็นผลมาจากการตกต่ าของสภาพ
เศรษฐกิจ ผู๎ประกอบการทั้งหลายพากันเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างองค๑กร รวมถึงการลดขนาดองค๑กร  โดยการเลิกจ๎างเพื่อลดต๎นทุนใน
การประกอบการ ทั้ง ๆ ที่การลดขนาดองค๑กรไมํได๎หมายถึงการปลดคนเพื่อให๎องค๑กรมีขนาดเล็กลงเพียงอยํางเดียว แตํเนื่องจาก
ทางธุรกิจมุํงอยูํที่ค าวํา “ก าไร (Profit)” ด๎วยการลดต๎นทุน ดังนั้นทางออกที่มักงํายและรวดเร็วในการลดต๎นทุนของผู๎ประกอบการ
จ านวนมาก คือการลดต๎นทุนแรงงาน โดยการเลิกจ๎างพนักงานนั่นเอง ซึ่งแท๎จริงควรน ามาปฏิบัติตํอเมื่อด าเนินการอื่นแล๎วแตํ
องค๑กรยังไมํดีขึ้น ดังนั้นการเลิกจ๎างที่เป็นฝ๓นร๎ายอันนําตระหนกตกใจของพนักงานจะเป็นทางรอดส าหรับนายจ๎างจริงหรือไมํ และ
แนวทางส าหรับนายจ๎างมีทางเลือกอื่นที่เหมาะสมอยํางไรนั้น   
บทความตํอไปนี้คงจะชํวยสร๎างความเข๎าใจและเปิดมุมมองที่หลากหลายแกํนายจ๎างให๎มากยิ่งขึ้นส าหรับสถานการณ๑เลวร๎ายใน
บ๎านเมืองเราดังทุกวันนี ้
 
การลดขนาดองค์กร (Downsizing)  

หมายถึง การจัดขนาดองค๑กรที่เหมาะสม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค๑กร โดยการลดขั้นของการบริหาร
ระดับกลาง การเพิ่มขนาดของการควบคุม (Span of Control) การลดต๎นทุนของธุรกิจ และการลดก าลังคน ซึ่งอาจหมายถึงการ
เพิ่มองค๑กร เชํน การตั้ง, การแยกบริษัทใหมํ หรือขนาดขององค๑กรเทําเดิม แตํเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให๎ท างานได๎มากขึ้นก็ได๎   
 
ลักษณะของการลดขนาดองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 
 การลดขนาดองค๑กร (Downsizing) ที่ดีและมีประสิทธิภาพมีลักษณะดังตํอไปนี้ 

ต๎องมีการวางแผนลํวงหน๎า 
ต๎องให๎ความส าคัญกับ“คน”โดยต๎องท าการพัฒนากํอนท าการ Downsizing 
ต๎องท าให๎เกิดการมีสํวนรํวม 
ต๎องมีการแลกเปลี่ยนข๎อมูลขําวสารให๎เกิดความเข๎าใจ 
องค๑กรต๎องมีวัฒนธรรมที่ดี 

 
องค์กรและพนักงาน เมื่อมีการปรับลดจ านวนคน 

เมื่อองค๑กรมีการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างใหมํเพื่อตอบสนองตํอการเปลี่ยนแปลง เชํน เมื่อองค๑กรมีป๓ญหาทางด๎านการเงินไมํ
สามารถจ๎างพนักงานเดิมได๎อีกตํอไป, จากสภาพสภาวะเศรษฐกิจไมํดี หรือการแขํงขันที่รุนแรงท าให๎องค๑กรต๎องปิดกิจการ , การ
รวมตัวกันของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขํงขันทางธุรกิจ หรืออาจเป็นเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ท าให๎ เกิด
สภาวะที่องค๑กรมีคนมากเกินไป หรือมีคุณสมบัติไมํตรงกับงานที่ปรับเปลี่ยนใหมํ ดังนั้นองค๑กรจึงต๎องมีการปรับลดจ านวนคน แตํ
เนื่องจากสาเหตุของการลดจ านวนพนักงานไมํใชํความบกพรํองในการท างาน ดังนั้นการด าเนินการจึงต๎องใช๎ความระมัดระวังใน
ขั้นตอนตําง ๆ เพื่อไมํท าให๎พนักงานมีความรู๎สึกที่ไมํดีตํอองค๑กร การที่องค๑กรให๎พนักงานออกงานโดยไมํมีความผิด อาจท าให๎
พนักงานบางคนไมํพอใจตํอองค๑กร และการด าเนินงานเรื่องทรัพยากรบุคคลที่ผิดพลาดในขณะท าการลดจ านวนคน อาจท าให๎
พนักงานสํวนใหญํที่เคยเป็นสมาชิกที่ดีขององค๑กรกลายเป็นผู๎ที่อยูํฝุายตรงข๎ามกับองค๑กร ในชํวงเวลาที่องค๑กรต๎องการความรํวมมือ
และความเข๎าใจจากพนักงานมากท่ีสุด 
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ความจ าเป็นในการลดพนักงานเป็นเรื่องที่หาเส๎นขีดแบํงแยกความถูกต๎อง หรือความจ าเป็นได๎ยาก (Gray area issue) 
เพราะความคิดเห็นของฝุายบริหารกับฝาุยพนักงานมีความแตกตาํงกัน เนื่องมาจากความรับผิดชอบและปรมิาณข๎อมูลที่แตํละฝุายมี
ไมํเทํากัน บางครั้งสถานการณ๑อาจเอื้ออ านวยให๎องค๑กรสามารถท าการลดจ านวนพนักงานลงได๎โดยไมํเกิดแรงตํอต๎านจากพนักงาน
มาก เพราะพนักงานสํวนใหญํเข๎าใจถึงความจ าเป็นขององค๑กร แตํก็มีหลายกรณีที่แสดงวําองค๑กรด าเนินงานลดจ านวนพนักงาน 
โดยไมํได๎คิดถึงทางเลือกอื่น ๆ อยํางถึงที่สุดกํอน อยํางไรก็ตามในสภาพความเป็นจริงนั้น การลดจ านวนพนักงานเป็นวิธีที่รวดเร็ว
และมีผลอยํางเดํนชัดที่สุดในการลดคําใช๎จํายขององค๑กร แตํเป็นเรื่องที่องค๑กรต๎องมีเหตุผล , ขั้นตอนและวิธีการที่จะให๎เกิด
ความชอบธรรมและความส าเร็จในการด าเนินการ เพื่อมิให๎พนักงานเกิดการตํอต๎าน 
 
วิธีการลดก าลังคน  

หากองค๑กรมีก าลังคนมากเกินความต๎องการ สามารถท าตามขั้นตอนการลดก าลังคนได๎ดังตํอไปนี ้
1. การงดรับบุคลากรเพ่ิม หมายรวมถึงทดแทนคนท่ีออกหรือย๎ายด๎วย 
2. การแบ่งงานกันท า (Work–sharing) เป็นการจัดสรรงานระหวํางบุคลากรมาใช๎ เนื่องจากปริมาณงานลดลง บุคลากร

จึงต๎องจัดสรรงานใหมํ โดยวิธีการแบํงงานมี 2 วิธี 
2.1 การลดชั่วโมงท างาน โดยการลดชั่วโมงการปฏิบัติงนของพนักงานลงให๎เหมาะสมกับงานท่ีมีอยูํในขณะนั้น 
2.2 การแบ่งงานให้เท่าๆ กัน การลดปริมาณงานและจัดสรรงานให๎แกํบุคลากรตามปริมาณงานจริงในป๓จจุบัน 
3. การแบ่งคนไปยังหน่วยงานอื่นที่มีความต้องการ เป็นการหางานให๎แกํพนักงานในหน๎าที่หรือแผนกที่มีคนเกิน หรือ

หากงานใดที่เคยวําจ๎างบุคคลภายนอก อาจจัดตั้งเป็นธุรกิจใหมํแล๎วโอนคนที่เกินไปยังธุรกิจนั้น 
4. การลาออกโดยสมัครใจ (Voluntary Retirement) โดยองค๑กรยอมจํายคําตอบแทนเป็นการชดเชยให๎แกํพนักงาน

ที่สมัครใจลาออกเอง อาจเป็นวิธีหน่ึงที่ท าให๎ภาพพจน๑ขององค๑กรไมํเสียหาย เพราะไมํได๎มีการเลือกพนักงานที่จะต๎องปลดออกโดย
ฝุายบริหาร แตํก็มีข๎อเสียที่ผู๎บริหารองค๑กรไมํนิยมน ามาใช๎เพื่อลดจ านวนคนในองค๑กร เพราะการปลํอยให๎พนักงานเป็นคนตัดสินใจ
เองทั้งหมดอาจแสดงถึงความไมํเป็นผู๎น าในการแก๎สถานการณ๑  และความไมํกล๎าตัดสินใจของผู๎บริหารองค๑กร , การด าเนินการอาจ
เป็นไปอยํางลําช๎า และไมํได๎ผลตรงตามวัตถุประสงค๑เปูาหมาย เพราะจ านวนพนักงานท่ีขอลาออกอาจมากกวําหรือน๎อยกวําจ านวน
ที่ก าหนด ท าให๎ผู๎บริหารต๎องกลับมาพิจารณาเลือกพนักงานท้ังหมดใหมํ ที่ส าคัญก็คือ พนักงานที่ลาออกอาจเป็นพนักงานที่องค๑กร
ไมํต๎องการให๎ออก เพราะมีผลการท างานดีกวําคนอื่น และพนักงานกลุํมนี้มักเป็นพนักงานที่ไมํคํอยมีป๓ญหาในการหางานใหมํ เป็นต๎น  

5. การเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) องค๑กรจะเป็นผู๎ก าหนดคุณสมบัติของผู๎ที่สามารถขอเกษียณกํอน
ก าหนดได๎ โดยหลักการของข๎อเสนอมักจะต๎องเน๎นที่ผู๎มีอายุงานนาน หรืออายุตัวสูงเมื่อเทียบกับอายุทั่วไปของคนในองค๑กร องค๑กร
ต๎องสามารถระบุได๎วําควรจะต๎องตั้งงบประมาณเทําใด จ านวนคนควรลดลงไปกี่เปอร๑เซ็นต๑  เพราะหากจ านวนคนลดมากอาจเกิด
ป๓ญหาเรื่องภาระงาน (Work load) และเรื่องป๓ญหาคุณภาพของงานได๎  แตํทางเลือกนี้มิอาจใช๎ได๎กับทุกองค๑กรเสมอไป  เนื่องจาก
หากองค๑กรยังมีอายุการกํอตัง้ไมํนาน ก็ยํอมหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเกษียณกํอนก าหนดได๎ยาก ขณะเดียวกันองค๑กรก็
ต๎องค านึงถึงพนักงานท่ีดี และองค๑กรยังต๎องการฝีมือในการท างานอาจยื่นความจ านงขอเกษียณกํอนก าหนด  องค๑กรก็อาจสูญเสีย
บุคลากรที่มีศักยภาพไปได๎ การแก๎ไขอาจท าได๎โดย  

- ผู๎บริหารไมํอนุมัติการลาออก 
- หากพนักงานยืนยันการใช๎สิทธ์ิ โดยที่องค๑กรมิได๎วางแนวทางการปูองกันไว๎  อาจใช๎ข๎อเสนอใหมํ โดยการขอจ๎างกลับเข๎า

มาท างาน แตํด๎วยเงื่อนไขที่เปลี่ยนไป เชํน ไมํจ๎างเป็นพนักงานประจ า แตํเปลี่ยนเป็นการจ๎างตามสัญญาช่ัวโมงท างานน๎อยลง , เป็น
พนักงานท่ีมีช่ัวโมงการท างานพิเศษ (Part-Time) อยํางน๎อยก็เพื่อฝึกคนที่จะรับชํวงรับผิดชอบท างานตํอจากพนักงานนั้น แนวทาง
และเงื่อนไขเหลํานี้เป็นสิ่งที่องค๑กรควรต๎องก าหนดลํวงหน๎า เพื่อปูองกันการสูญเสียพนักงานที่ดีไป แตํจะต๎องพิจารณาเลือกใช๎กับ
เฉพาะบางบุคคลเทํานั้น 

6. การปลดคนหรือการเลิกจ้าง (Lay Off) เป็นขั้นตอนสุดท๎ายท่ีองค๑กรจะเลือกปฏิบัติ หากพนักงานมีมากเกิน แตํเป็น
วิธีที่จะสร๎างความตระหนกให๎แกํพนักงานท้ังผู๎ที่ถูกปลดและไมํถูกปลด   
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เมื่อพนักงานรับทราบและยอมรับได๎วําการลดจ านวนคนเป็นสิ่งที่จะต๎องเกิดขึ้นแนํนอน สิ่งที่พนักงานคาดหวังและ
ต๎องการจะเห็นการปฏิบัติในองค๑กร คือ ความยุติธรรมในการด าเนินการลดจ านวนคน หมายถึง ป๓จจัยและหลักการที่ผู๎บริหาร
องค๑กรใช๎ในการคัดเลือกพนักงานท่ีองค๑กรจ าเป็นต๎องปลดออกนั้น พนักงานสํวนใหญํมีความเห็นวําเหมาะสมและใช๎กับพนักงานทุก
คนไมํมีข๎อยกเว๎นเป็นกรณีพิเศษท่ีไมํสามารถอธิบายได๎ คือ ระยะเวลาการท างานในองค๑กร ( Seniority ), ความรู๎ความช านาญของ
พนักงานท่ีองค๑กรต๎องการ (Required skills and Knowledge), ผลการท างาน (Performance ) แตํทุกป๓จจัยตํางมีข๎อควรระวังที่
ผู๎บริหารจะใช๎ประกอบในการพิจารณา ดังตํอไปนี ้

ปัจจัยการพิจารณาปลดพนักงานส าหรับผู้บริหาร 
การพิจารณาโดยใช๎ระยะเวลาการท างานในองค๑กรเป็นหลัก  
หากพิจารณาด๎วยระยะเวลาการท างานเป็นหลักเพียงอยํางเดียวอาจเกิดผลเสียได๎ เพราะ อายุงานในองค๑กรนั้นอาจแสดง

ถึงความผูกพันตํอองค๑กร (Loyalty) หรือมีความช านาญบางประการในงานองค๑กร (Organizational specific skills) แตํไมํได๎เป็น
ตัวบํงช้ีถึงความสามารถในงานของพนักงาน (Work performance) พนักงานที่มีผลงานดีและมีความสามารถ แตํเข๎ามาท างานกับ
องค๑กรไมํได๎นาน อาจอยูํในกลุํมที่ต๎องปลดออกจากงานท้ัง ๆ ที่ผลการท างานดีกวําพนักงานบางคนท่ีไมํได๎ถูกปลด เพราะท างานกับ
องค๑กรมานานกวํา 

การพิจารณาโดยใช๎ความรู๎ความช านาญและผลงานเป็นหลัก  
หากพิจารณาด๎วยการใช๎ความรู๎ความเช่ียวชาญและผลงานเพียงอยํางเดียวอาจเกิดผลเสียได๎ เพราะหากไมํค านึงถึงด๎าน

สภาพแวดล๎อมอื่น ๆ เชํน วัฒนธรรมขององค๑กร ในองค๑กรที่ไมํมีการปลูกฝ๓งให๎พนักงานมีความช านาญและความเคยชินกับการ
ประเมินผลงาน (Performance appraisal) ท าให๎การประเมินผลงานนั้นไมํได๎ท าอยํางจริงจัง ทั้งผู๎ประเมินที่เป็นหัวหน๎างานและผู๎
ถูกประเมินไมํได๎ให๎ความส าคัญกับกระบวนการประเมิน ท าให๎ผลการประเมินไมํตรงกับความเป็นจริง การน าผลการท างานมาเป็น
หลักในการเลือกพิจารณาพนักงาน จึงอาจถูกพนักงานมองวําเป็นการบริหารที่ไมํยุติธรรมและขึ้นอยูํกับความเห็นผู๎บริหารมาก
เกินไป นอกจากนี้ในสังคมที่มีวัฒนธรรมไมํเน๎นการแขํงขันในงานอยํางยุติธรรม (Healthy work competition) การที่ผู๎บริหาร
เลือกพนักงานที่มีอายุน๎อยกวําซึ่งท างานได๎เทํากันหรือดีกวํา แตํได๎รับเงินเดือนน๎อยกวําให๎อยูํกับองค๑กร และปลดพนักงานที่เป็น
ผู๎สูงอายุและเคยท างานอยูํกับองค๑กรเป็นเวลานาน ก็อาจสร๎างความไมํสบายใจให๎กับพนักงานท่ีถูกเลือกให๎อยูํตํอไป เพราะพนักงาน
นั้นอาจรู๎สึกโทษตนเอง หรือพนักงานท่ีมีอายุงานมานานและไมํถูกปลดก็อาจไมํมีก าลังใจในการท างานที่เห็นเพื่อนรํวมงานต๎องออก
จากองค๑กร ท าให๎พนักงานไมํมีความมั่นใจในสถานะของตนในองค๑กรอีกตํอไป 

ดังนั้นหากมีความจ าเป็นต๎องลดจ านวนคนในองค๑กรลง โดยการปลดคนหรือพนักงานจึงต๎องค านึงถึงป๓จจัยหลักทั้ง 3 
ประการที่กลําวมา โดยพิจารณาความสามารถในงานท่ีจ าเป็นส าหรับงานขององค๑กร และผลการท างานของพนักงานเพื่อเรียงล าดับ
ความส าคัญของพนักงานตํองานขององค๑กรและใช๎อายุงานเป็นป๓จจัยในการตัดสินในกรณีที่พนักงานมีความสามารถและผลงานเทํา
เทียมกัน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : วิธีการลดก าลังคน 
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การเลิกจ้าง ! หนทางรอดของนายจ้างจริงหรือ 
ในชํวงที่ผํานมา ซึ่งประเทศไทยประสบป๓ญหาเศรษฐกิจอยํางรุนแรง ภาวะการขาดเงินเดินสะพัดของระบบเศรษฐกิจ

โดยรวม ภาวะการตลาดที่ตึงเครียด สภาพเหลํานี้ท าให๎ กิจการหลาย ๆ แหํงต๎องหยุดการประกอบการ หรือลดขนาดของการ
ประกอบการลง  เนื่องจากทั้งนายจ๎างตํางก็พยายามหาทางออกเพื่อความอยูํรอดของตนเอง และทางออกหนึ่งที่นายจ๎างจ านวน
มากเลือกที่จะท าเพื่อความอยูํรอดของตนเองและกิจการก็คือ การเลิกจ้าง ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดคําใช๎จํายของบริษัท 
โดยเฉพาะในประเทศไทยที่หลาย ๆ องค๑กรมักอาศัยเหตุผลจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ าน ามาอ๎าง เชํน ขาดสภาพคลํองทางการเงิน, 
ประสบภาวะการขาดทุน เป็นต๎น เพื่อเลิกจ๎าง ทั้ง ๆ ที่องค๑กรยังพอมีผลก าไร สามารถด าเนินการตํอไปได๎ แตํฉวยโอกาสจาก
สถานการณ๑ป๓จจุบันท าการลดเงินเดือนหรือปลดคนออก แตํนายจ๎างจะแนํใจได๎หรือวําการเลิกจ๎างพนักงาน จะเป็นหนทางที่ชํวยให๎
กิจการของนายจ๎างอยูํรอดได๎จริงเพียงใด เพราะหากมองในอีกมุม ถ๎าคุณเป็นนายจ๎างเพียงรายเดียว หรือเพียงไมํกี่รายที่เลือกการ
เลิกจ๎างเป็นทางออกของคุณ อาจน าไปสูํทางรอดของกิจการได๎อยํางแท๎จริง  แตํในข๎อเท็จจริงแล๎วมีนายจ๎างจ านวนมากที่คิด
เหมือนกัน และเลือกมาตรการในการเลิกจ๎างพนักงานเพื่อแก๎ป๓ญหาเชํนเดียวกัน และเมื่อเป็นเชํนนี้ความหวังที่จะอยูํรอด  อาจกลับ
กลายเป็นทางออกเพื่อน าไปสูํจุดจบของทั้งลูกจ๎างและนายจ๎างในอนาคตก็เป็นได๎  
เหตุผลใดจึงกลําวเชํนนี้ เพราะวําเงินเดือนหรือคําจ๎างที่นายจ๎างให๎แกํลูกจ๎างของตนนั้น ไมํเพียงแตํจะเป็นคําตอบแทนการท างาน
ของลูกจ๎างเทํานั้น แตํยังมีบทบาทและอิทธิพลตํอทั้งลูกจ๎าง นายจ๎าง และสังคมอยํางคาดไมํถึง 
 
อิทธิพลของเงินเดือนหรือค่าจ้าง 

1. ก่อให้เกิดอ านาจการซ้ือ การที่นายจ๎างจํายคําจ๎างให๎แกํลูกจ๎าง เทํากับนายจ๎างเป็นผู๎หยิบยื่นอ านาจการซื้อให๎แกํ
ลูกจ๎าง และถ๎ามองในภาพรวมทั้งระบบเศรษฐกิจ อ านาจการซื้อที่อยูํในมือลูกจ๎างทั้งหลายก็จะหมุนเวียนกลับมาใช๎จํายซื้อสินค๎า
และบริการที่นายจ๎างตําง ๆ ซึ่งเป็นผู๎ประกอบการผลิตสินค๎าและบริการออกจ าหนํายนั่นเอง ดังนั้น ถ๎านายจ๎างทั้งหลายพากันเลิก
จ๎างพนักงานเพื่อหวังจะกู๎เศรษฐกิจของตนเอง ในทางตรงกันข๎ามก็เทํากับนายจ๎างก าลังมีสํวนในการชํวยลดอ านาจการซื้อของลูกค๎า
ของตนเอง และเหตุการณ๑ก็จะหมุนเวียนเป็นวัฏจักร นั่นคือ เมื่ออ านาจการซื้อลดลง ผู๎ประกอบการก็จ าเป็นต๎องลดปริมาณการผลติ
ลง ตามหลักอุปสงค๑และอุปทาน (Demand and Supply) รวมถึงต๎องลดพนักงานลงเรื่อย ๆ และสุดท๎ายก็ต๎องปิดกิจการไปในทีส่ดุ 
ก็คือจุดจบของนายจ๎างเชํนกัน 

2. ปูองกันปัญหาภัยของสังคม เงินเดือนท่ีลูกจ๎างแตํละคนได๎รับไปนั้น ลูกจ๎างสํวนใหญํไมํได๎ใช๎จํายเพียงล าพังผู๎เดียว แตํ
ลูกจ๎างยังมีภาระต๎องน าเงินรายได๎สํวนหน่ึงไปจุนเจือคนในครอบครัว หรือคนในอุปการะอีกด๎วย ดังนั้นเมื่อลูกจ๎างขาดรายได๎ ผู๎ที่จะ
ได๎รับผลกระทบก็ไมํใชํลูกจ๎างคนนั้นเพียงคนเดียว แตํยังรวมไปถึงบริวารที่อยูํภายใต๎การดูแลของลูกจ๎างคนนั้นด๎วยที่จะต๎องได๎รับ
ความเดือดร๎อน และบางคนหาทางแก๎ป๓ญหาความขัดสนด๎วยการกํออาชญากรรม ซึ่งถ๎าเป็นเชํนนั้นก็เทํากับนายจ๎างได๎มีสํวนเพิ่มใน
การเพิ่มป๓ญหาอาชญากรรมแกํสังคมมากขึ้นโดยไมํรู๎ตัว และสังคมจะตกอยูํในสภาพใด ผู๎ประกอบการทั้งหลายจะประสบความ
รุํงเรืองหรือมีความสุขภายในสังคมนี้อยํางไร ทุกอยํางล๎วนเกี่ยวพันกันไปหมด 

3. การเติบโตทางเศรษฐกิจและภาพพจน์ที่ดีของประเทศ เมื่อป๓ญหาการวํางงานรุนแรงมากขึ้น ภาพพจน๑ประเทศไทย
ในสายตานานาประเทศยํอมขาดความเช่ือถือ ซึ่งจะมีผลตํอการกู๎เงินจากตํางประเทศและการเข๎ามาลงทุนของชาวตํางชาติในไทย 
ซึ่งเมื่อเป็นเชํนนี้การพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยก็เป็นไปได๎ยาก เนื่องจากในชํวงที่ผํานมาเศรษฐกิจไทยมีการเตบิโตไดด๎๎วยดีตลอด 
เนื่องจากอาศัยเงินทุนจากตํางประเทศเป็นป๓จจัยส าคัญอยํางหนึ่ง ดังนั้นป๓ญหานี้ก็จะสํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจไทยโดยรวมแล๎ว
ย๎อนกลับมาสูํนายจ๎าง ผู๎เป็นเจ๎าของธุรกิจทั้งหลายอีกเชํนกัน 
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ตารางที่ 1 จ านวนผู้มีงานท า และจ านวนผู้ว่างงานของประเทศไทย 
รายไตรมาศ จ านวนผู้มีงานท า (คน) จ านวนผู้ว่างงาน (คน) 

ม.ค. - มี.ค. 2562 37,702,701 351,157 
เม.ย. - มิ.ย. 2562 37,781,802 376,926 
ก.ค. - ก.ย. 2562 37,486,327 394,026 
ต.ค. - ธ.ค. 2562 37,482,924 371,477 

ม.ค. 2563 37.18 ล๎าน 4.06 แสน 
ก.พ. 2563 37.63 ล๎าน 4.19 แสน 

ที่มา : รายงานการส ารวจแรงงาน (ตารางปี 2562 – เดือนกุมภาพันธ๑ 2563) ส านักงานสถิติแหํงชาติ 
 

ด๎วยเหตุผลเหลํานี้จึงกลําวได๎วํา การเลิกจ๎างพนักงาน อาจมิใชํทางออกในการแก๎ป๓ญหาเศรษฐกิจที่ถูกต๎อง และตรงกัน
ข๎ามอาจเป็นหนทางไปสูํจุดจบของนายจ๎างเองอีกด๎วย แตํหากเกิดค าถามตํอมาวํา ในภาวะวิกฤติเชํนนี้นายจ๎างจะต๎องแบกรับภาระ
ลูกจ๎างตลอดไปหรือไมํ 

ทางออกที่นําจะเป็นไปได๎ก็คือ การพบกันครึ่งทางโดยการลดอัตราคําจ๎าง หรือท าได๎ตามขั้นตอนการลดก าลังคนตําง  ๆ 
กํอนท่ีจะถึงการเลิกจ๎างตามที่กลําวมาในข๎างต๎น นอกจากนี้ ฝายบริหารขององค๑กร พนักงานทุกระดับช้ัน และฝุายบุคคลหรือฝุาย
ทรัพยากรมนุษย๑ ควรจะรํวมกันหามาตรการตําง ๆ เพื่อปฏิบัติควบคูํกันไปในชํวงวิกฤติเพื่อบรรเทาป๓ญหาและลดการเลิกจ๎าง ท าให๎
องค๑กรสามารถด าเนินธุรกิจตํอไปได๎ วิธีการหนึ่งท่ีนิยมกันมาก คือการลดคําใช๎จํายทุกประเภทที่สามารถด าเนินการได๎ 
 
วิธีการบรรเทาปัญหาและลดการเลิกจ้าง 
 การลดคําใช๎จํายประเภทตําง ๆ จะท าให๎องค๑กรบรรเทาป๓ญหาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโดยลดการเลิกจ๎างพนักงานลง 
เราเรียกวิธีนี้วํา “3 ลดเพื่อลดเลิกจ๎าง” 
 ลดค่าใช้จ่ายประเภทที่ไม่ก่อให้เกิดผลผลิต (Non-productive) เชํน งดการสร๎างส านักงานใหมํ, งดการซื้อรถ
ประจ าต าแหนํง, งดซื้ออุปกรณ๑หรือเครื่องใช๎เพื่อให๎ได๎เทคโนโลยีใหมํ หากของเดิมยังสามารถใช๎งานได๎อยูํ เชํน เครื่องคอมพิวเตอร๑  
เป็นต๎น 
 ลดค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้าง-การท างาน เชํน ลดการท างานลํวงเวลาและการท างานใน
วันหยุด, ลดคําตอบแทนและผลประโยชน๑บางประเภท เชํน โบนัส, คําอาหาร, เบี้ยขยัน เป็นต๎น 
 ลดค่าใช้จ่ายคงที่ต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น เชํน คําเลี้ยงรับรอง, คําโทรศัพท๑, คําน้ า-คําไฟฟาู, คําอุปกรณ๑ส านักงานสิ้นเปลือง 
เป็นต๎น ซึ่งรายการเหลํานี้ถึงแม๎จะเป็นสัดสํวนของคําใช๎จํายที่ไมํสูงมากนัก แตํก็เป็นจิตส านึกให๎พนักงานชํวยกันประหยัดได๎ 
นอกจากน้ีอาจมีมาตรการอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้นมาเสริมเชํน การดูแลคุณภาพเพื่อขยายหรือยืดอายุการใช๎งานของอุปกรณ๑และเครื่องใช๎
ตําง ๆ, การหาแหลํงผู๎ขายและผู๎รับเหมางานใหมํ (Suppiers) เพื่อลดต๎นทุน เป็นต๎น 
 แนวทางการปูองกันและบรรเทาการเลิกจ๎างเหลํานี้  เป็นการมุํงเสนอแนวทางรูปธรรมแกํ นายจ๎าง เพื่อขอความ
รํวมมือให๎พิจารณาใช๎มาตรการตําง ๆ กํอนตัดสินใจใช๎วิธีเลิกจ๎างเป็นขั้นสุดท๎าย โดยมาตรการเหลํานี้ แม๎วําจะมีองค๑กรตําง  ๆ 
ด าเนินการมานานแล๎วอยํางมีประสิทธิภาพ แตํยังมีบางองค๑กรที่ขาดการด าเนินการอยํางตํอเนื่อง ซึ่งมาตรการเหลํานี้ไมํได๎เป็นการ
ลดการใช๎จํายเพื่อความอยูํรอดขององค๑กรเพียงอยํางเดียว แตํเพื่อแขํงขันกับป๓จจัยและเง่ือนไขภายนอกที่มีอิทธิพลตํอความมั่นคง
ขององค๑กร เชํน อัตราแลกเปลี่ยนคําของเงินโดยบริษัทฯ, การแขํงขันทางธุรกิจ, ยอดขายของสินค๎า ดังนั้นบริษัทจึงต๎องพยายามลด
คําใช๎จํายภายในองค๑กรให๎มากที่สุด อีกทั้งด าเนินการตํอไปอยํางตํอเนื่องเพื่อสร๎างสมดุลด๎านหนึ่งระหวํางความมั่นคงภายในองค๑กร
กับป๓จจัยภายนอกท่ีสํงผลกระทบกับความมั่นคงขององค๑กร  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 1088 
 

 ไมํวําจะเป็นวิธีใดหรือมาตรการใดในการแก๎ป๓ญหาจากสภาพเศรษฐกิจเชํนนี้ จ าเป็นต๎องอาศัยการสื่อสารที่ดีในองค๑กร 
และแจ๎งสถานการณ๑ให๎พนักงานรับทราบ และเข๎าใจวําองค๑กรประสบป๓ญหาเชํนไร ต๎องการความชํวยเหลือและความรํวมมือจาก
พนักงานอยํางไรบ๎าง เพื่อความอยูํรอดขององค๑กร 
 
 
 

ภาพที่ 2 : การสื่อสารระหว่างองค์กรกับพนักงาน 
  

ผู้บริหารองค์กรและการเลิกจ้าง 
เมื่อองค๑กรเริ่มประสบป๓ญหาจากภาวะเศรษฐกิจ ความตั้งใจในการท างานของพนักงานจะลดลง เพราะพนักงานจะเกิด

ความรู๎สึกกังวลและความไมํมั่นใจในองค๑กรและสถานภาพของตนเองในองค๑กรวําจะเป็นอยํางไรตํอไปในอนาคต  บางครั้งความ
กังวลตํอสถานการณ๑นั้นอาจมากเกินกวําความเป็นจริง ท าให๎พนักงานบางคนรวมกลุํมเพื่อแลกเปลี่ยนขําวสารเกี่ยวกับองค๑กร มีการ
สร๎างขําวลือตําง ๆ ขึ้นในองค๑กร เพราะพนักงานไมํมีวิธีการอื่นที่จะท าให๎ลดความสับสนจากการที่ไมํได๎รับข๎อเท็จจริง นอกจากนี้
การรวมตัวกันคาดคะเนสถานการณ๑ตําง ๆ ที่เกิดขึ้นกับองค๑กรจนเป็นขําวลือนั้นเป็นพฤติกรรมของพนักงานท่ีเกิดขึ้นในลักษณะที่ไมํ
ตั้งใจ (Unconscious Behavior) เพื่อทดสอบและค๎นหาสถานภาพของตนเองตํอองค๑กร พนักงานที่เป็นผู๎บอกขําวลือตําง ๆ อาจ
คิดวําตนเอง หรืออาจถูกมองจากเพื่อนรํวมงานวําเป็นคนวงในที่ใกล๎ชิดกับผู๎มีอ านาจตัดสินใจในองค๑กร ซึ่งยํอมแสดงวําสถานภาพ
ของตนเองยังมั่นคงอยูํ ท าให๎พนักงานคนอื่น ๆ เข๎ามาสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับองค๑กรอยูํเสมอทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล๎วนั้นอาจ
ไมํได๎ให๎ข๎อมูลที่ถูกต๎องและไมํใชํคนท่ีมีบทบาทในเรื่องนี้อยํางแท๎จริงในองค๑กร ดังนั้นหากองค๑กรจ าเป็นต๎องมีการเลิกจ๎างพนักงาน
อยํางหลีกเลี่ยงไมํได๎แล๎ว  สิ่งท่ีส าคัญที่สุดของผู๎บริหารในการด าเนินการลดจ านวนพนักงาน คือ การดูแลขวัญก าลังใจในการท างาน
ของพนักงาน (Employee Morale) ทั้งกลุํมที่ต๎องออกจากงานและกลุํมที่ยังท างานกับองค๑กรตํอไป 

สิ่งที่ผู้บริหารพึงปฏิบัติในช่วงที่มีการเลิกจ้าง หากองค๑กรมีความจ าเป็นต๎องเลือกใช๎วิธีการแก๎ป๓ญหาจากภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยโดยการเลิกจ๎างพนักงานนั้น ผู๎บริหารขององค๑กรจ าเป็นต๎องมีแนวทางปฏิบัติดังตํอไปนี ้
 การใช้ระบบการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร (Internal Communication) โดยผู๎บริหารองค๑กรควรมีการช้ีแจง
สถานการณ๑เป็นระยะ ๆ อยํางสม่ าเสมอ ให๎ขําวสารและพูดคุยกับพนักงานอยํางตรงไปตรงมาเทําที่จะท าได๎  เพราะการให๎พนักงาน
รับรู๎สถานการณ๑ที่แท๎จริงขององค๑กร นับเป็นวิธีการที่จะลดขําวลือ และมีผลเสียตํอองค๑กรน๎อยท่ีสุดเมื่อเทียบกับการปกปิดความจริง
หรือข๎อมูลตําง ๆ การเปิดโอกาสให๎พนักงานรับทราบข๎อเท็จจริง จะท าให๎พนักงานและองค๑กรรํวมมือกันในการรับสถานการณ๑ และ
หากองค๑กรจ าเป็นต๎องมีการปลดคน การที่มีสํวนรับรู๎สถานการณ๑มาตั้งแตํต๎นจะท าให๎พนักงานมีความรู๎สึกตํอต๎านน๎อยกวําการที่
องค๑กรไมํเปิดโอกาสให๎พนักงานเข๎ามามีสํวนรับรู๎ป๓ญหาในตั้งแตํแรก ซึ่งผู๎บริหารควรปฏิบัติตํอพนักงานด๎วยความหํวงใยและจริงใจ 
 การให้เวลาเตรียมการในการเลิกจ้าง การด าเนินการลดจ านวนพนักงานอยํางรวดเร็ว โดยไมํให๎พนักงานได๎มีการ
เตรียมตนเองนานพอสมควรเพื่อรับสภาพการไมํมีงานท านั้น มักพบวําพนักงานมีความตกใจตํอเหตุการณ๑, ไมํมั่นใจในอนาคตวําจะ
หางานท าท่ีดีเทําเดิมหรือดีกวําที่เป็นอยูํ, ผิดหวังในระบบการท างานของผู๎บริหารองค๑กร, โกรธท่ีองค๑กรปฏิบัติตํอตนเหมือนกับเป็น
ผู๎ที่มีความผิด เป็นต๎น และการประกาศปลดพนักงานให๎มีผลโดยกระทันหันเป็นเรื่องที่ไมํสอดคล๎องกับหลักการบริหารทรัพยากร
บุคคลขององค์กรและหลักจริยธรรมในการท าธุรกิจ ในส่วนที่ขัดต่อหลักการบริหารทรัพยากรบุคคล  เนื่องมาจากปรัชญาในการ
ด าเนินงานในป๓จจุบันอยูํบนหลักการที่วําในฐานะผู๎น า-ผู๎บริหารองค๑กรต๎องมีหน๎าที่ดูแลพนักงานผู๎ใต๎บังคับบัญชาให๎ได๎รับคาม
ปลอดภัยจากความเสี่ยงในชีวิตและมีความมั่นคงในงานตามสมควร การที่ผู๎บริหารไมํมีการเตรียมให๎พนักงานปรับตนเองเพื่อตํอสู๎
กับป๓ญหาการตกงานจึงเป็นข๎อบกพรํองในการบริหารงานในฐานะผู๎น าขององค๑กร ส่วนการขัดต่อหลักจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ
นั้น ได๎แกํการปฏิบัติตํอสมาชิกที่เกี่ยวข๎อง (ดูตารางที่ 2) โดยไมํได๎ค านึงถึงผลประโยชน๑ของผู๎อื่นเทํากับผลประโยชน๑ของตนเอง 
และไมํได๎ปฏิบัติตํอผู๎อื่นอยํางเดียวกับที่ตนเองต๎องการ เพราะองค๑กรนั้นตั้งขึ้นและด าเนินการสร๎างผลก าไรจากการท างานของ
พนักงาน องค๑กรจึงมีหน๎าที่และต๎องรับผิดชอบที่ต๎องปฏิบัติตํอพนักงานโดยค านึงถึงผลประโยชน๑ของพนักงานและของบริ ษัทใน

การสื่อข๎อความ ความเข๎าใจรํวม ความรํวมมือ องค๑กรอยูํรอด 
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ลักษณะที่สมดุลกัน ซึ่งในทางปฏิบัติมักพบวําองค๑กรธุรกิจมักค านึงถึงผลก าไรสูงสุดขององค๑กรกํอนผลประโยชน๑ของพนักงานจึงท า
ให๎เกิดการปลดจ านวนพนักงานอยํางรวดเร็ว แม๎แตํในกรณีที่องค๑กรอาจมีทางเลือกอื่นที่ดีกวํา 
 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรธุรกิจกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Stakeholders) 
 

กลุ่ม ผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ผู้เกี่ยวข้องทางอ้อม 
 

ภายนอกองค์กร 
ผู๎สํงวัตถุดิบ 
ลูกค๎า 
บริษัทคูํแขํง 
หนํวยงานราชการ 

กลุํมองค๑กรเพื่อสังคม 
สื่อมวลชน 
สมาคมธุรกิจ 
กลุํมผลประโยชน๑ 

 
ภายในองค์กร 

คณะกรรมการ 
ผู๎บริหาร 
พนักงาน 

สหภาพแรงงาน 
ผู๎ถือหุ๎น 

 
 การเตรียมการลํวงหน๎าเป็นระยะเวลานานพอสมควร จึงเป็นวิธีที่องค๑กรควรใช๎ในการบริหารงานเมื่อมีการลดคน 
องค๑กรที่ท าการลดจ านวนคนได๎โดยไมํท าให๎พนักงานเดือดร๎อนมากนัก ใช๎เวลาอยํางน๎อย 6 เดือนขึ้นไปเพื่อชํวยให๎พนักงานที่ต๎อง
ออกจากองค๑กรมีการเตรียมตัวเพื่อไปท างานท่ีอื่น และองค๑กรที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินการลดจ านวนคน ระบุวําผู๎บริหาร
ใช๎เวลา 1 ปีถึง 3 ปี ตั้งแตํเริ่มตัดสินใจจนถึงระยะเวลาสุดท๎ายที่ปิดแผนกหรือโรงงานลง 
ในความเป็นจริงองค๑กรธุรกิจเป็นจ านวนมากนั้นยังไมํมีการเตรียมการที่เหมาะสมและมักใช๎เวลาเพียง 2–4 สัปดาห๑ ตั้งแตํเริ่ม
ประกาศปลดพนักงานจนถึงวันก าหนดจริง หรือบางองค๑กรยังใช๎วิธีประกาศและมีผลใช๎ในวันเดียวกัน 
ดังนั้นหากต๎องมีการลดพนักงานอยํางกระทันหันมีข๎อแนะน าวํา ควรใช๎เวลาอยํางน๎อย 3–6 เดือน ตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึงวันสุดท๎ายของ
การด าเนินการเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงในทางลบตํอพนักงานและองค๑กรลง  

3. การใช้เทคนิคในการปลดคนออกของผู้บริหาร ซึ่งผู๎บริหารสามารถท าได๎ดังตํอไปนี้ 
เลือกกาลเทศะ การเรียกพนักงานท่ีต๎องถูกปลดออกจากงานเข๎าพบโดยดูจังหวะและเวลาที่เหมาะสม เพื่อช้ีแจงและไมํให๎

มีใครหรือสิ่งใดมารบกวน อีกทั้งปูองกันการตกเป็นเปูาสายตาจากเพื่อนรํวมงาน 
พูดให้ชัดเจนและกระชับ การเริ่มต๎นสนทนาหรือช้ีแจงอยํางตรงประเด็น อธิบายให๎เห็นถึงเหตุผลและความจ าเป็น 

พยายามอยําใหเ๎กิดการโต๎เถียง ความกระชับหมายถึงการพูดให๎สั้นท่ีสุดโดยรักษาเนื้อความที่ส าคัญอยํางสมบูรณ๑ อยําแสดงความใจ
ดีโดยการพูดชักแมํน้ าทั้งห๎า การถูกปลดเป็นเรื่องที่เจ็บปวด จึงควรให๎เจ็บปวดน๎อยที่สุดโดยพูดกันให๎จบโดยเร็ว เนื่องจากเมื่อถึง
นาทีนี้  ผู๎บริหารควรมั่นใจวําใครํครวญมาอยํางดี อยํางไรก็ต๎องแจ๎งให๎พนักงานทราบอยูํดี  

พูดด้วยความจริงใจ ผู๎บริหารควรแสดงความรู๎สึกอยํางจริงใจและตรงไปตรงมา เนื่องจากผู๎บริหารยึดถือความอยูํรอด
ขององค๑กรมาเป็นเกณฑ๑ในการตัดสินใจ จึงสามารถช้ีแจงเหตุผลตามนี้ได๎อยํางไมํมีลับลมคมใน เพื่อให๎พนักงานเข๎าใจและยอมรับ 
อีกทั้งผู๎บริหารไมํควรแสดงความเห็นอกเห็นใจเกินควร เพราะยิ่งท าให๎พนักงานเสียใจมากขึ้น ควรสรุปการสนทนาให๎ข๎อคิดหรือ
แนวทางที่จะเป็นประโยชน๑แกํพนักงานในการวางตัวในอนาคต แสดงความจริงใจที่จะให๎ความชํวยเหลือในโอกาสหน๎า หากคุณมี
โอกาสจะท าเชํนน้ัน 

เปิดเผย หลังจากปลดพนักงานแล๎ว ควรแจ๎งให๎พนักงานท่ีคงอยูํรับทราบพร๎อมทั้งเหตุผลอยํางชัดเจน ไมํควรให๎พนักงาน
ที่เหลือคาดเดาเกี่ยวกับเบื้องหน๎าและเบื้องหลัง ซึ่งจะกํอใหเ๎กิดความหวาดระแวงตํอสถานภาพตนเอง 

4. เป็นผู้น าในการปรับตัว ในชํวงที่องค๑กรต๎องลดจ านวนคน ผู๎บริหารไมํควรนึกถึงสิ่งที่ตนเองเคยได๎รับ แตํควรเปลี่ยน
แนวคิดเพื่อปรับตัวให๎เข๎ากับการเปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา เชํน เมื่อต๎องปรับลดคําใช๎จํายในภาพรวมทั้งหมดเพื่อความอยูํรอดของ
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องค๑กร ผู๎บริหารควรมีความเป็นผู๎น าที่แสดงความเสียสละผลประโยชน๑ของตนเองในสัดสํวนที่ไมํน๎อยไปกวําผู๎ใต๎บังคับบัญชา เพื่อ
รักษาก าลังใจในการท างานของพนักงานไว๎  

5. ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งที่ผู๎อาจจะถูกปลด หรือผู๎ที่ไมํถูกปลด เชํน การจํายคําชดเชย ชํวยดูแลเรื่อง
การหางานใหมํให๎กับพนักงาน ติดตํอส านักจัดหางานทั้งราชการและเอกชนรวมทั้งออกใบรับรองให๎ด๎วย และการจัดการฝึกอบรม
ความรู๎ที่จ าเป็นในงานบางประการแกํพนักงานที่อาจจะถูกปลด เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้จะเป็นการรักษาความสัมพันธ๑ที่ดีระหวําง
พนักงานและองค๑กร 

6. การพัฒนาคนหรือพนักงาน หากองค๑กรที่ไมํเกิดความเสียหายมากนักจากการลดจ านวนคน อาจจัดให๎มีการพัฒนาคน
ขึ้น เนื่องจากหลายองค๑กรที่ในชํวงเศรษฐกิจไมํดีจะลดคําใช๎จํายด๎านนี้ แตํหากมองในแงํระยะยาว การพัฒนาคน เชํน การฝึกอบรม 
ยังมีความส าคัญอยูํเพราะเป็นวิธีท่ีชํวยให๎พนักงานสามารถปรับความคิดและความสามารถของตนเอง และหากในลักษณะที่เมื่อการ
ฝึกอบรมมาแล๎วสามารถน ามาใช๎ปฏิบัติงานได๎ทันที และกํอให๎เกิดผลผลิตโดยตรง แตํหากเป็นการฝึกอบรมทางอ๎อม คือเห็นผลไมํ
ชัดเจนและไมํจ าเป็นเรํงดํวนอาจชะลอไว๎กํอนได๎ 

7. การสร้างขวัญก าลังใจอื่น ทํามกลางภาวะวิกฤติการลดคําใช๎จํายฟุุมเฟือยตําง ๆ เป็นสิ่งที่ควรกระท า แตํกิจกรรม
บางอยํางที่สิ้นเปลืองไมํมากนัก แตํสามารถท าให๎พนักงานเกิดความรู๎สึกที่ดี เชํน งานปีใหมํ , งานเทศกาลตําง ๆ เป็นต๎น ยังคงเป็น
สิ่งที่ผู๎บริหารควรพิจารณาหาทางออกที่ดีระหวํางความรู๎สึกพนักงานและคําใช๎จํายวํ าท าอยํางไรจึงจะเหมาะสม หรือการจัดท า
โครงการใหมํที่ท๎าทายความสามารถ เชํน กิจกรรมข๎อเสนอแนะ, กิจกรรมกลุํมยํอย เป็นต๎น เพื่อรวบรวมให๎พนักงานมีขวัญก าลังใจ
มากขึ้น 

8. ระยะเวลาการปลดพนักงานหรือคน หากเป็นไปได๎ผู๎บริหารไมํควรลดจ านวนพนักงานหลาย ๆ ครั้งในระยะเวลาใกล๎
กัน เนื่องจากจะท าให๎พนักงานสูญเสียขวัญก าลังใจและไมํมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพ 3 ผู้บริหารองค์กรกับการเลิกจ้าง  
 

ผู้บริหารกับการเลิกจ้าง 

ระบบการสื่อสารข๎อมลูภายในองค๑กร 

การปฏิบัตติํอพนักงานอยํางเทําเทยีมกัน 

เทคนิคในการปลดคน 

เวลาเตรียมการในการเลิกจา๎ง 

ผู๎น าในการปรบัตัว 

การสร๎างขวัญก าลังใจอ่ืน  

ระยะเวลาการปลดคน 

การพัฒนาพนักงาน 
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ฝุายทรัพยากรมนุษย์กับการเลิกจ้าง 
ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเชํนป๓จจุบันเป็นการยากที่ฝุายทรัพยากรมนุษย๑จะเพิกเฉยตํอการรํวมมือกับทุกหนํวยงานใน

องค๑กรในการด าเนินการตําง ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย๑เพื่อให๎องค๑กรฝุาฟ๓นวิกฤติไปได๎ 
การที่มีการปลดพนักงาน มีการลดเงินเดือน และมีการปรับเปลี่ยนองค๑กรอยูํบํอย ๆ จะท าให๎พนักงานบางคนขาดความมั่นใจใน
ความมั่นคงของตนเอง มีความเครียด และอาจน าไปสูํการมีทัศนคติที่ไมํดีตํอองค๑กรได๎ แม๎แตํพนักงานซึ่งตามปกติจะเป็นผู๎ที่มี
ทัศนคติที่ดี ก็อาจจะมีความลังเล หากได๎รับฟ๓งการบอกกลําวตํอ ๆ กันในทางลบเกี่ยวกับองค๑กรและการที่ผู๎บริหารขาดการให๎ข๎อมูล
และตอบข๎อสงสัยแกํพนักงานอยํางเพียงพอ ดังนั้นฝุายทรัพยากรมนุษย๑จึงมีบทบาทที่ส าคัญอยํางยิ่งในการเข๎าไปมีสํวนรํวมในการ
แก๎ป๓ญหากับองค๑กร   

สิ่งที่ฝุายทรัพยากรมนุษย์พึงปฏิบัติ ดังตํอไปนี้ 
1. เสนอแนะแนวทางที่ถูกวิธีแกํผู๎บริหารในการแก๎ป๓ญหาด๎านทรัพยากรมนุษย๑ ทั้งในแงํกฎหมายและมนุษยธรรม เพื่อให๎

เกิดความเสียหายน๎อยที่สุดและลูกจ๎างได๎รับความเป็นธรรมมากที่สุดในขณะเดียวกันก็ท าความเข๎าใจ, รับฟ๓งป๓ญหาพนักงาน, เพิ่ม
แรงจูงใจ และสร๎างทัศนคติที่ดีแกํพนักงาน อีกทั้งคอยกระตุ๎นเตือนผู๎บริหารและพนักงานวําในสภาวะเชํนน้ี  ทั้งสองฝุายควรรํวมมือ
รํวมใจอยํางใกล๎ชิดมากข้ึนองค๑กรจึงจะอยูํรอดได๎ 

2. การให๎ข๎อมูลที่เพียงพอแกํพนักงานแบบตรงไปตรงมาและเปิดเผย อาทิเชํน กลุํมคนท่ีจะถูกกระทบตํอการเปลี่ยนแปลง 
การรับรู๎ค าถามและข๎อสงสัย การให๎ค าตอบ ตัวแปรที่อาจท าให๎สถานการณ๑เปลี่ยนแปลง เง่ือนไขเวลาในการให๎ค าตอบเพื่อ
กํอให๎เกิดความเข๎าใจที่ถูกต๎อง 

3. สํงเสริมการสื่อความสองทางภายในองค๑กรระหวํางผู๎บริหารและพนักงานผู๎ปฏิบัติงาน เพื่อให๎เกิดการเสนอแนะและ
แสดงทัศนะความคิดเห็นได๎อยํางกว๎างขวางและเป็นอิสระแกํพนักงานทุกระดับ เนื่องจากการให๎พนักงานเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
แก๎ไขป๓ญหา ท าให๎พนักงานเห็นวําองค๑การเป็นของทุกคนไมํใชํเป็นของกลุํมผู๎บริหารเทํานั้น โดยเฉพาะกลุํมคนที่อาจกระจาย
ความคิดในแงํลบหรือคนท่ีไมํชอบการเปลี่ยนแปลง 

4. การแตํงตั้งหรือมอบหมายให๎มีผู๎รับผิดชอบเรื่องการสร๎างความเข๎าใจอยํางถูกต๎องและเป็นทางการ และมีการท างาน
อยํางชัดเจน เพื่อบรรลุเปูาหมายดังกลําว อาทิเชํน การจัดการประชุม พบปะโดยพนักงานทุกคนถูกรับเชิญ 

5. ประชาสัมพันธ๑ให๎พนักงานได๎รับขําวสารอยํางตํอเนื่อง เชํน การให๎สื่อตีพิมพ๑หรือจัดท าหนังสือเวียนเป็นระยะ ๆ ในชํวง
ของการเปลี่ยนแปลงมาก ๆ, การพูดคุยอยํางไมํเป็นทางการในโอกาสตําง ๆ จะชํวยสร๎างความเข๎าใจท่ีเกิดขึ้นได๎เป็นอยํางดี 

6. สนับสนุนการสร๎างบรรยากาศในการท างานท่ีผํอนคลาย เพื่อให๎พนักงานมีความรู๎สึกท่ีดีในการท างานมากขึ้น 
 
สรุป 

ในบางสถานการณ๑การลดจ านวนคนลงเป็นวิธีหนึ่งที่องค๑กรจ าเป็นต๎องท าเพื่อความอยูํรอด  แตํควรเป็นทางเลือกสุดท๎าย
ที่องค๑กรจะตัดสินใจ หลังจากที่มีการศึกษาและใช๎วิธีการลดขนาดองค๑กร (Downsizing) แล๎วซึ่งโดยสํวนใหญํจะมีลักษณะการ
พิจารณาลดคําใช๎จํายอื่น ๆ ประกอบการพิจารณา เมื่อองค๑กรมีการลดจ านวนบุคลากรลง จะพบวําพนักงานจะมีความคิดเห็นตํอ
การตัดสินใจของผู๎บริหาร อยูํใน 5 กลุํม คือ  
 1. ไมํอยากให๎มีการปลดออก แตํเข๎าใจการตัดสินใจขององค๑กร และไมํมีการคัดค๎าน 
 2. ไมํมีความคิดเห็นใด ๆ และไมํคัดค๎านการตัดสินใจของผู๎บริหาร 
 3. ไมํเห็นด๎วยกับการตัดสินใจ แตํไมํอยากตํอสู๎ร๎องเรียนเพราะไมํต๎องการสร๎างป๓ญหา 
 4. ไมํเห็นด๎วยกับการตัดสินใจ แตํไมํอยากตํอสู๎ร๎องเรียน เพราะไมํมีความมั่นใจในความสามารถและความส าคัญในตนเอง
ที่จะลุกข้ึนตํอสู๎คัดค๎านการตัดสินใจ 
 5. ไมํเห็นด๎วยกับการตัดสินใจ และด าเนินการคัดค๎านการตัดสินใจอยํางเปิดเผย 
 องค๑กรควรมีการตัดสินใจเกี่ยวกับการลดจ านวนคนที่เหมาะสม และมีการเตรียมการชํวยเหลือพนักงานที่ดี เพื่อให๎
พนักงานมีความเห็นตํอองค๑กรอยูํในกลุํมที่หน่ึงให๎มากท่ีสุด ในระยะที่องค๑กรประสบป๓ญหาจากสภาพเศรษฐกิจและการด าเนินงาน
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ทั้งผู๎บริหารและพนักงาน อาจจะต๎องมีการปรับความคิดและคํานิยมในการท างานในองค๑กรใหมํเพื่อเปิดโอกาสให๎มีการแก๎ไขป๓ญหา
อยํางตรงไปตรงมา กํอนท่ีจะมาถึงการแก๎ไขป๓ญหาในขั้นสุดท๎าย คือ การปลดคนออก 
 สาเหตุหนึ่งที่จะท าให๎องค๑กรต๎องลํมสลายไปก็เพราะคนในองค๑กรยึดติดอยูํกับความคิดและวิธีการท างานในอดีตที่เคย
ได๎ผลมากํอน โดยไมํยอมรับหรือตํอต๎านการเปลี่ยนแปลง เมื่อเวลาผํานไปเง่ือนไขและสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนไป อาจท าให๎มีการ
สะสมป๓ญหาขึ้นได๎ หากองค๑กรและพนักงานไมํมีการปรับวิธีท างานสอดคล๎องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยํางรวดเร็วอยูํ
ตลอดเวลา ทั้งจากป๓จจัยทางการเมือง, เศรษฐกิจ, เทคโนโลยี และวัฒนธรรม แตํการปรับเปลี่ยนนั้นคงต๎องเป็นการรักษาสมดุล
ระหวํางผลประโยชน๑ของผู๎เกี่ยวข๎องทุก ๆ ฝุาย ทั้งขององค๑กรและพนักงานด๎วยเชํนกัน การลดจ านวนคนนั้นเป็นการตัดสินใจทาง
ธุรกิจที่เกิดขึ้นได๎เสมอ ทั้งที่เกิดจากสาเหตุภายในองค๑กรเองหรือจากสถานการณ๑ภายนอก แตํองค๑กรควรมีวิธีการด าเนินการที่จะท า
ให๎พนักงานท่ีได๎รับผลกระทบนั้นมีความรู๎สึกในทางลบตํอองค๑การน๎อยท่ีสุดและเข๎าใจถึงความจ าเป็นในการตัดสินใจของผู๎บริหาร  
ข๎อแนะน าส าหรับผู๎ที่มีความรับผิดชอบในการด าเนินการลดจ านวนพนักงานลง มีดังนี้ 

1. ศึกษาประวัติการท างานของพนักงานในองค๑กรให๎ละเอียด 
 2. พิจารณาดูทางเลือกอื่น ๆ วําองค๑กรสามารถท าเพื่อลดคําใช๎จํายโดยไมํต๎องลดจ านวนคนได๎หรือไมํ เชํน งดคําลํวงเวลา, 
ลดคําใช๎จํายเกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชน๑, หรือลดเงินเดือน 
 3. ศึกษาขั้นตอนการลดจ านวนคนขององค๑กรทั้งตามหลักบริหารและหลักกฎหมาย 
 4. ศึกษาการด าเนินงานและป๓ญหาการลดจ านวนคนขององค๑กรอื่นที่เคยท ามาแล๎ว ทั้งที่ประสบความส าเร็จและที่เกิด
ป๓ญหาตามมา เพื่อเตรียมแก๎ป๓ญหาที่อาจเกิดขึ้นกับองค๑กรตนเอง 
 5. เตรียมระยะเวลาการด าเนินการตั้งแตํเริ่มจนจบโครงการอยํางน๎อย 3-6 เดือน 
 6. ด าเนินการลดจ านวนคนโดยมีหลักการที่วําจะท าอยํางไรให๎พนักงานอยากกลับมาท างานกับองค๑กรใหมํเมื่อ
สถานการณ๑ดีขึ้นในภายหลัง 
 7. ฝุายทรัพยากรมนุษย๑ (Human Resources Units) ควรเป็นผู๎รับผิดชอบด าเนินการวางแผนงานนโยบาย, และวิธีการ
ลดจ านวนบุคลากร แตํผู๎ตัดสินใจควรเป็นคณะผู๎บริหารขององค๑กร (Management Team) ผู๎รับผิดชอบด าเนินการตามนโยบาย
และการตัดสินใจในแตํละหนํวยงานควรเป็นหัวหน๎าหนํวยงาน (Line Managers) 
 8. ใช๎ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับพนักงานในองค๑กร (Human Resource Information System : HRIS) เพื่อชํวยในการ
เตรียมข๎อมูลเกี่ยวกับพนักงานและการจัดการด๎านคําตอบแทนและผลประโยชน๑ 
 9. ป๓จจัยหลักในการพิจารณาเลิกจ๎างหรือไมํเลิกจ๎างพนักงานนั้น ควรขึ้นกับงานขององค๑กร, ความรู๎ความสามารถของ
พนักงานท่ีองค๑กรต๎องการ, ผลการท างานและระยะเวลาการท างานกับองค๑กร 
 10. เตรียมหนํวยงานและแผนงานฝึกอบรมเพิ่มความรู๎ความช านาญที่จ าเป็นและวิธีการหางานใหมํ เพื่อชํวยเหลือ
พนักงานท่ีต๎องถูกปลดตามก าลังท่ีองค๑กรจะท าได๎ 
 11. เตรียมแผนการสื่อสาร, การฝึกอบรม, และการดูแลพนักงานที่เหลืออยูํให๎มีความสามารถและก าลังใจรองรับงานที่
เพิ่มขึ้น 
 12. รักษาความสมดุลระหวํางผลประโยชน๑ขององค๑กรและพนักงาน ผู๎บริหารควรจะเป็นกลุํมคนท่ีแสดงความเสียสละเพื่อ
องค๑กรมากท่ีสุด 
สํวนพนักงานเองนั้นอาจต๎องมีการเตรียมตนเองทั้งในด๎านความรู๎ความสามารถในการประกอบอาชีพและทัศนคติตํอการท างานอยูํ
ตลอดเวลาที่ท างานเป็นพนักงานขององค๑กร เพื่อท าให๎ตนเองไมํเกิดความหวาดกลัวและหวั่นไหวกับการเปลี่ยนแปลงขององค๑กรจน
ขาดก าลังใจที่จะตํอสู๎กับป๓ญหารอบด๎าน พนักงานควรเรียนรู๎ปรัชญาของการท างานในองค๑กรวํา แม๎จะคิดวําตนเองมีความสามารถ
และความซื่อตรงกับองค๑กรมากเพียงใดก็ตาม แตํการเปลี่ยนแปลงในองค๑กรและการตัดสินใจของผู๎บริหารองค๑กรนั้ นมักเป็นเรื่อง
ของความเหมาะสมขององค๑กร ที่อาจขัดแย๎งกับความคิดเห็นและผลประโยชน๑ของพนักงานได๎ นอกเหนือไปจากความชํวยเหลือที่
องค๑กรให๎กับพนักงานแล๎ว การที่พนักงานเตรียมตนเองเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง , การไมํลงโทษตนเองหรือองค๑กร เมื่อมีการ



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 1093 
 

เปลี่ยนแปลง, การไมํเปรียบเทียบตนเองกับผู๎อื่น และการไมํยอมแพ๎ป๓ญหาจะชํวยให๎พนักงานด ารงตนเองในขณะที่เผชิญกับความ
ไมํมั่นคงในอาชีพ เมื่อองค๑กรมีการลดจ านวนคนลงด๎วยความสงบในจิตใจและมีพลังใจที่จะหาทางเลือกอื่นให๎กับตนเองได๎ตํอไป 
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การพัฒนาระบบการน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยรหัสคิวอาร์ส าหรับกลุ่มสหกรณ์นครเชียงราย  
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บทคัดย่อ  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาระบบการน าเสนอข๎อมูลผลิตภัณฑ๑ชุมชนส าหรับกลุํมสหกรณ๑นครเชียงราย 
ตามแผนงานวิจัย แนวทางการสร๎างความเข๎มแข็งของสหกรณ๑นครเชียงราย  จ ากัด โดยได๎ท าการศึกษา รวบรวมป๓ญหาและความ
ต๎องการใช๎งานในระบบงานในการน าเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ๑ชุมชนและการสํงเสริมการตลาดผํานระบบ QR Code โดยการใช๎
โปรแกรม Microsoft Visual Studio ภาษาโปรแกรมมิ่ง ภาษา C# ในการพัฒนาระบบ และใช๎งานคูํกับ Library 
QRCodeGenerator  และจัดการฐานข๎อมูลด๎วย Microsoft SQL Server ซึ่งจะชํวยในการบริหารจัดการการน าเสนอผลิตภัณฑ๑
ให๎กับกลุํมสหกรณ๑นครเชียงราย โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือวัดความพึงพอใจในการใช๎งานระบบ โดยท าการวิเคราะห๑หา
คําเฉลี่ยและร๎อยละ ผลการศึกษาและพัฒนาพบวํา การตอบแบบสอบถามของผู๎ใช๎งานทั้งหมด 22 คน สามารถแบํงออกเป็น 3 
กลุํม คือ กลุํมที่ปรึกษา กลุํมพนักงานประจ าสหกรณ๑ และกลุํมตัวแทนจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ มีระดับความพึงพอใจอยูํในเกณฑ๑ มาก 
โดยมีคําเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.90 ซึ่งมีคําแปลผลอยูํในชํวง 3.50 – 4.49  
 จากผลการศึกษาสรุปได๎วําระบบการน าเสนอข๎อมูลผลิตภัณฑ๑ชุมชนส าหรบักลุํมสหกรณ๑นครเชียงราย สามารถชํวยในการ
น าเสนอผลิตภัณฑ๑ การสํงเสริมการตลาดผํานระบบ QR Code และท าให๎การจัดเก็บข๎อมูลของสหกรณ๑มีประสิทธิภาพสอดคล๎อง
กับความต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบ 
 
ค าส าคัญ: การน าเสนอ, ผลิตภัณฑ๑ชุมชน, รหัสคิวอาร๑ 
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Abstract  
The objective of this study aims to develop the development of the presentation community 

product systems on QR Code of Chiang Rai City Cooperative Limited according to the research plan guidelines 
for strengthening of Chiang Rai City Cooperatives Limited by studying to compile problems and requirement 
of the system. The development system by using the Microsoft Visual Studio, C# programming language, 
Library QRCodeGenerator and Microsoft SQL Server in manage database by developing the systems for 
assisting Chiang Rai City Cooperative Limited management. Questionnaire used as a research tool of the user 
satisfaction by analyzing the average and percentage. The results that questionnaires responded by 22 users 
separated into 3 groups such as the consultants, cooperative employee and product distributor with the 
highest satisfaction scale was set the average at 3.90, which translates into a rang of 3.50 – 4.49.  
The results from this study indicates the development of the presentation community product systems on 
QR Code is able that’s appropriate to present, marketing promotion via QR Code and store information match 
the requirements of the user.  
 
Keywords: Presentation, Community Product, QR Code 
 
บทน า 

ป๓จจุบันนโยบายของภาครัฐท่ีต๎องการชํวยเหลือประชาชนกลุํมรากหญ๎าเพื่อให๎ประชาชนมีความเป็นอยูํที่ดีขึ้นจึงได๎จัดท า
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชุมชนพร๎อมกับให๎ความรู๎สมัยใหมํและให๎ความชํวยเหลือเพื่อผลักดันให๎ผลิตภัณฑ๑สามารถเช่ือมโยงชุมชน
กับตลาดทั้งในและตํางประเทศ เพ่ือให๎ชุมชนเกิดความเข๎มแข็งพึ่งพาตนเองได๎ 

สหกรณ๑นครเชียงราย จัดตั้งขึ้นเพื่อสํงเสริมให๎มีการกระจายผลิตภัณฑ๑จากชุมชนท๎องถิ่นและหนํวยงานชํวยเหลือกลุํม
ผู๎สูงอายุ โดยมีการผลักดันให๎สหกรณ๑สร๎างศูนย๑กระจายสินค๎าและผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม และเพื่อให๎เกิ ดการ
สร๎างอาชีพและเพิ่มรายได๎ให๎กับกลุํมและชุมชนท่ีพัฒนาผลิตภัณฑ๑ 
ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจึงมีสํวนรํวมในการสนับสนุนและผลักดันให๎โครงการดังกลําวด าเนินไปอยํางมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค๑ของสหกรณ๑ฯ  คณะผู๎จัดท าจึงได๎น าเสนอโครงการพัฒนาระบบการน าเสนอข๎อมูล
ผลิตภัณฑ๑ส าหรับสหกรณ๑นครเชียงราย เพื่อเป็นการขับเคลื่อนระบบการบริหารและการกระจายผลิตภัณฑ๑ให๎มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยใช๎เทคโนโลยีในการน าเสนอข๎อมูลให๎ถึงมือกลุํมเปูาหมายได๎อยํางรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งข้ึน 
 การสํงเสริมการตลาด (Marketing Promotion) เป็นกิจกรรมตํางๆ ทางการตลาดที่นอกเหนือจากการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ๑มีวัตถุประสงค๑เพื่อให๎ผู๎บริโภคเกิดการซื้อหรือเพิ่มยอดขายของกิจการรวมถึงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคนกลางใน
การจัดจ าหนําย 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อพัฒนาการน าเสนอรายละเอียดผลิตภัณฑ๑ชุมชนและการสํงเสริมการตลาดผํานระบบ QR Code 
2.  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการน าเสนอรายละเอียดผลติภณัฑ๑ชุมชนและการสํงเสริมการตลาดการใช๎สื่อออนไลน๑ 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ความรู๎เกี่ยวกับผลิตภณัฑ๑ชุมชน 
ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร (2560) ได๎ให๎ความหมายของผลิตภณัฑ๑ชุมชนไวด๎ังนี้ 
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ผลิตภัณฑ๑ชุมชน หรือ “หนึ่งต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ๑” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร๎างความเจริญแกํชุมชนให๎สามารถ
ยกระดับฐานะความเป็นอยูํของคนในชุมชนให๎ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยูํในท๎องถิ่น ให๎กลายเป็นสินค๎าที่มี
คุณภาพ มีจุดเดํนเป็นเอกลักษณ๑ของตนเองที่ สอดคล๎องกับวัฒนธรรมในแตํละท๎องถิ่น สามารถจ าหนํายในตลาดทั้งภายในและ
ตํางประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือ 1) ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นสูํสากล (Local Yet Global) 2) พึ่งตนเองและคิดอยําง
สร๎างสรรค๑ (Self-Reliance-Creativity) และ 3) การสร๎างทรัพยากรมนุษย๑ (Human Resource Development) 

ผลิตภัณฑ๑ ไมํได๎หมายถึงตัวสินค๎าเพียงอยํางเดียวแตํเป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม การรักษาภูมิป๓ญญาไทย การทํองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การตํอยอดภูมิป๓ญญา
ท๎องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ๎พื่อให๎กลายเป็นผลิตภัณฑ๑ท่ีมีคุณภาพ มีจุดเดํน จุดขายที่รู๎จักกันแพรํหลายไปท่ัวประเทศและทั่วโลก 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ๑ 
ชัยนันท๑ นันทพันธ๑ (2521: 69) ให๎ความหมายของการประชาสัมพันธ๑วําเป็นวิธีการของสถาบันอันมีแผนการและการ

กระท าตํอเนื่องกันไปในอันที่จะสร๎างให๎เกิดความสัมพันธ๑อันดีกับกลุํมประชาชนที่เกี่ยวข๎อง มีความรู๎ ความเข๎าใจและให๎การ
สนับสนุนรํวมมือซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน๑ให๎สถาบันด าเนินไปด๎วยดี สมกับความมุํงหมายโดยมีประชามติเป็นแนวบรรทัด
ฐานอันส าคัญด๎วย 

Kotler (2003 อ๎างใน ปรมะ สตะเวทิน, 2533: 30) ได๎ให๎ความหมายเกี่ยวกับสื่อประชาสัมพันธ๑วํา การสื่อสารเป็น
กระบวนการที่เริ่มจากผู๎สํงสาร (Sender) โดยมีการใสํรหัส (Encoding) เพื่อให๎ผู๎รับสาร (Receiver) รับได๎ โดยการใช๎สื่อตํางๆ 
(Message) ตามความเหมาะสม เมื่อถึงผู๎รับสารก็จะท าการถอดรหัส (Decoding) หากรหัสนั้นตรงกัน จะสํงผลถึงการตอบสนอง
และสามารถย๎อนกลับมาได๎ 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับระบบ QR Code 
ออฟฟิศแมนเนอร๑ (2558) ได๎ให๎ค านิยามเกี่ยวกับ QR Code ไว๎ดังน้ี 
รหัสคิวอาร๑ หรือช่ือภาษาอังกฤษที่เรียกวํา (QR Code : Quick Response) ซึ่งในความหมายของค าวํา Quick 

Response นั้นจะหมายถึง “การตอบสนองที่รวดเร็ว” รหัสคิวอาร๑เป็นบาร๑โค๎ดประเภทบาร๑โค๎ดเมทริกซ๑ (หรือบาร๑โค๎ดสองมิติ) 
รหัสคิวอาร๑โค๎ดถูกคิดค๎นขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2537 โดยบริษัทเดนโซ-เวฟซึ่งเป็นบริษัทท่ีอยูํในเครือของโตโยต๎า ต๎นก าเนิดของรหัสคิวอาร๑
มาจากประเทศญี่ปุุนและถูกน ามาใช๎ในอุตสาหกรรมยานยนต๑อยํางแพรํหลาย เนื่องจากเป็นรหัสที่มีการอํานอยํางรวดเร็วและ
สามารถเก็บความจุได๎มากกวําเมื่อเทียบกับบาร๑โค๎ดมารฐานในป๓จจุบัน และในป๓จจุบันรหัสคิวอาร๑ได๎กลายเป็นท่ีนิยมในท่ัวโลก และ
ในประเทศไทยก็มีให๎เห็นอยํางแพรํหลายสามารถพบเห็นได๎ทั่วไปไมํวําจะเป็น เครื่องส าอาง หรือขนมขบเคี้ยว หรือแม๎กระทั่ง
อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ตํางๆ 

QR Code ประกอบด๎วยโมดูลสีด า (จุดสี่เหลี่ยม) จัดอยูํในตารางสี่เหลี่ยมบนพื้นสีขาวซึ่งสามารถอํานได๎โดยอุปกรณ๑การ
ถํายภาพ (เชํนกล๎อง) กล๎องที่ติดมากับมือถือสมาร๑ทโฟน หรือแม๎กระทั้งกล๎องเว็บแคม แตํจะต๎องมีการติดตั้งโปรแกรมที่ใช๎ถอดรหัส
รหัสคิวอาร๑ กํอนเชํน QR Code Reader เป็นต๎น 

 
ภาพที่ 1 ตัวอยําง QR Code รูปแบบ URL :https//officemanner.com 
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คิวอาร๑โค๎ดสามารถน ามาประยุกต๑ใช๎งานได๎หลากหลายรูปแบบ เชํน การเผยแพรํข๎อมูลบนตัวผลิตภัณฑ๑ การแสดงข๎อมูล
ชํองทางการติดตํอได๎แกํ เบอร๑โทรศัพท๑ ช่ือเว็บไซต๑หรือ URL  ที่ยาวและจดจ าได๎ยาก คิวอาร๑โค๎ดจึงเป็นชํองทางหนึ่งที่จะชํวยเพื่อ
ความสะดวกให๎มากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถน ามือถือที่มีกล๎องถํายภาพ หรือสมาร๑ทโฟน ที่ติดตั้งแอพส าหรับถอดรหัส QR Code 
น ามาสแกนได๎ทันที จึงหมดป๓ญหากับการที่จะต๎องมานั่งพิมพ๑ URL ยาวๆ และจดจ ายาก เพียงแคํน าโทรศัพท๑มาสแกนคิวอาร๑โค๎ดก็
สามารถเข๎าชมเว็บไซต๑ได๎โดยไมํต๎องพิมพ๑ให๎เสียเวลา เพราะทุกวันนี้คนสํวนใหญํนิยมใช๎สมาร๑ทโฟนกันมากยิ่งขึ้น จึงไมํใช๎ป๓ญหา
ส าหรับผู๎ที่จะน า QR Code มาประยุกต๑ใช๎กับงานหรือธุรกิจของตัวเอง 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 
สุธาทิพย๑ นิธิสิริพงศ (2558) ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของป๓จจัยที่สํงผลตํอความตั้งใจในการใช๎ แอปพลิเคชัน

สแกนรหัสคิวอาร๑ซื้อสินค๎าจาก ร๎านค๎าเสมือน งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของป๓จจัยที่สํงผลตํอความตั้งใจใน
การใช๎แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร๑ซื้อสินค๎าจากร๎านค๎าเสมือน โดยมีการประยุกต๑ใช๎ทฤษฎีคุณคําของการบริโภค เพื่อท านาย
พฤติกรรมของผู๎บริโภคที่จะเลือกใช๎งานหรือไมํใช๎งานจากการพิจารณาถึงคุณคํา โดยมี 5 ป๓จจัยที่ศึกษาดังนี้ คุณคําทางหน๎าที่ 
คุณคําทางสังคม คุณคําทางความรู๎ ความคิด (2) คุณคําทางอารมณ๑ และคุณคําทางเงื่อนไข รวมถึงศึกษาป๓จจัยด๎านความกดดันทาง
เวลาของการ สํงเสริมการขายและคุณภาพของเนื้อหาบนร๎านค๎าเสมือนเพิ่มเติม ซึ่งมาจากการทบทวนงานวิจัยในอดีต โดยงานวิจัย
ฉบับน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณประเภทส ารวจ มีการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎ แบบสอบถามออนไลน๑กับประชากรกลุํมตัวอยําง คือ 
ผู๎ที่ใช๎งานอุปกรณ๑เคลื่อนที่หมายถึง สมาร๑ท โฟนหรือแท็บเล็ตและไมํเคยใช๎งานแอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร๑ซื้อสินค๎าจากร๎านค๎า
เสมือน ในงานวิจัยนี้เก็บข๎อมูลจากกลุํมตัวอยํางเป็นจ า นวนทั้งหมด 205 ตัวอยําง โดยมีการตรวจสอบความตรง ของเครื่องมือด๎วย
วิธีวิเคราะห๑องค๑ประกอบและมีการตรวจสอบความเที่ยงหรือความเชื่อถือได๎ของ เครื่องมือด๎วยคําสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค 
ในสํวนของการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยจะ ใช๎การวิเคราะห๑ความถดถอยเชิงเส๎นอยํางงํายและการวิเคราะห๑ความถดถอยเชิง
พหุคูณ ผลสรุปของงานวิจัยฉบับนี้ คือ ผู๎ใช๎งานจะมีความตั้งใจในการใช๎งานแอปพลิเคชันสแกน รหัสคิวอาร๑ซื้อสินค๎าจากร๎านค๎า
เสมือนข้ึนกับอิทธิพลทางตรงของป๓จจัยทางด๎านคุณคําทางหน๎าท่ี คุณคําทางอารมณ๑ คุณคําทางความรู๎ ความคิด คุณคําทางเง่ือนไข 
คุณภาพของเนื้อหาบนร๎านค๎า เสมือน และอิทธิพลทางอ๎อมของป๓จจัยด๎านคุณภาพของเนื้อหาบนร๎านค๎าเสมือนที่มีอิทธิพลผําน
ป๓จจัย ด๎านคุณคําทางหน๎าที่ และป๓จจัยด๎านความกดดันทางเวลาของการสํงเสริมการขายที่มีอิทธิพลผําน ป๓จจัยด๎านคุณคําทาง
อารมณ๑ ซึ่งในงานวิจัยนี้ป๓จจัยด๎านคุณคําทางสังคมและความกดดันทางเวลาของ การสํงเสริมการขายไมํมีอิทธิพลทางตรงตํอความ
ตั้งใจในการใช๎แอปพลิเคชันสแกนรหัสคิวอาร๑ซื้อ สินค๎าจากร๎านค๎าเสมือน 

ขวัญจุฑา ค าบรรลือและคณะ (2560) การประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยีคิวอาร๑โค๎ด เพื่อสํงเสริมกิจกรรมการเรียนรู๎ ส าหรับศูนย๑
รวบรวมสายพันธุ๑กล๎วย เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดก าแพงเพชร การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพ และความ
ต๎องการการใช๎เทคโนโลยีคิวอาร๑โค๎ด 2) เพื่อออกแบบและประเมินเทคโนโลยีคิวอาร๑โค๎ด 3) เพื่อศึกษาผลการใช๎เทคโนโลยีคิวอาร๑
โค๎ด 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎เทคโนโลยีคิวอาร๑โค๎ด โดยกลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎ใช๎บริการศูนย๑รวบรวม
สายพันธุ๑กล๎วย เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดก าแพงเพชร เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ เทคโนโลยีคิวอาร๑โค๎ด แบบประเมินเทคโนโลยี
คิวอาร๑โค๎ด แบบทดสอบความรู๎ของผู๎ใช๎บริการ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการ ผลการวิจัย พบวํา 1) ผลการศึกษา
สภาพและความต๎องการของศูนย๑รวบรวมสายพันธุ๑กล๎วย เฉลิมพระ เกียรติ จังหวัดก าแพงเพชร เป็นสวนกึ่งธรรมชาติ แสดงพันธุ๑
กล๎วยประมาณ 180 สายพันธุ๑ มีทั้งกล๎วยในประเทศ และตํางประเทศ เทคโนโลยีคิวอาร๑โค๎ดชํวยให๎ผู๎มาใช๎บริการมีความสะดวกขึ้น 
และปูายบอกช่ือสายพันธุ๑กล๎วยต๎องมีความแข็งแรงและทนทาน โดยมีรูปแบบเดํนชัด ช่ือวิทยาศาสตร๑ ช่ืออื่น ข๎อมูลทั่วไป ล าต๎น ใบ 
ดอก ผล และ ประโยชน๑ของกล๎วยชนิดนั้นๆ 2) ผลการออกแบบและประเมินเทคโนโลยีคิวอาร๑โค๎ด โดยภาพรวมมีความเหมาะสม 
มากที่สุด ( x = 4.70, S.D. = 0.47) 3) ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการท า แบบทดสอบหลังการใช๎เทคโนโลยีคิวอาร๑โค๎ดกับ
เกณฑ๑ร๎อยละ 80 พบวํา สูงกวําเกณฑ๑ที่ก าหนดอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) การศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎เทคโนโลยี
คิวอาร๑โค๎ด มีความพึงพอใจในด๎านการออกแบบอยูํในระดับพึงพอใจ มากที่สุด ด๎านเนื้อหาอยูํในระดับพึงพอใจมากที่สุด ด๎านการ
น าเสนออยูํในระดับพึงพอใจมากที่สุด และโดยภาพรวม ความพึงพอใจอยูํในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( x = 4.67, S.D. = 0.47) 
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นราธิป ปุณเกษมและ จันทร๑จนา ศิริพันธ๑วัฒนา (2561) ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อต๎นแบบน าเสนอข๎อมูลอาหาร : 
ผลิตภัณฑ๑จากโฮมเบเกอรี่ โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาสื่อต๎นแบบน าเสนอข๎อมูลอาหารของโฮมเบเกอรี่ มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต โดยศึกษาความพึงพอใจ และความคิดเห็นที่มีตํอสื่อต๎นแบบน าเสนอข๎อมูลของผู๎บริโภคกลุํมเปูาหมาย โดยขั้นตอนแรก
คัดเลือกผลิตภัณฑ๑ต๎นแบบโดยวิธีการคัดเลือกเชิงคุณภาพ และการคัดเลือก เชิงปริมาณพบวํา สามารถคัดเลื อกผลิตภัณฑ๑ได๎ 10 
ชนิดได๎แกํ เค๎กทอฟฟี่ เค๎กธัญพืช ขนมป๓งไส๎เห็ด ขนมป๓ง ไส๎แฮมชีส คุกกี้อัลมอนด๑ กราโนลํา เดนิสทูนํา เดนิสเบคํอน สลัดผักแฮม 
และน้ าอัญชันมะนาว จากนั้น จัดท าฐานข๎อมูลของผลิตภัณฑ๑ทั้ง 10 ชนิด เผยแพรํผํานทางระบบเครือขํายอินเทอร๑เน็ตที่เข๎าถึง โดย
การสแกนรหัสคิวอาร๑ จัดท าแบบสอบถาม และประเมินโดยผู๎ทรงคุณวุฒิโดยได๎รับคะแนน IOC เฉลี่ย 0.90 คะแนน ข๎อมูลทั่วไป
ของผู๎ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวํา ความพึงพอใจในทุกด๎านมี คะแนนเฉลี่ยอยูํในชํวง 4.2 – 4.3 คะแนน ระดับความ
พึงพอใจมาก มีผู๎ให๎ข๎อเสนอแนะจ านวนร๎อยละ 9.50 ของทั้งหมด ด๎านประสิทธิภาพการใช๎งานพบวํา กลุํมตัวอยํางตัดสินใจวํา
ข๎อมูลสื่อน าเสนอเป็นประโยชน๑ ร๎อยละ 99 และมีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ๑ร๎อยละ 93 

ณัฐพัชร๑ อภิรุํงเรืองสกุล และประสพชัย พสุนนท๑ (2561) ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห๑ป๓จจัยที่มีผลตํอการท า
ธุรกรรมทางการเงินผําน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาองค๑ประกอบของป๓จจัยและ
ความสัมพันธ๑ของป๓จจัยที่มีผลตํอการท าธุรกรรมทางการเงินผําน QR Code ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกกลุํมตัวอยํางของ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวํา จากการสกัดป๓จจัยมีผลตํอการตัดสินใจท าธุรกรรมทางการเงินผําน QR Code 
ด๎วยวิธีการวิเคราะห๑ องค๑ประกอบ (Factor Analysis) สามารถจ าแนกได๎ 3 ป๓จจัย ได๎แกํ ป๓จจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ป๓จจัยด๎านอัตรา
คําบริการ และป๓จจัยด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนการใช๎บริการ จากนั้นได๎ท าการศึกษาความสัมพันธ๑ของป๓จจัยที่มีผลตํอการท า
ธุรกรรมทางการเงินผําน QR Code โดยวิธี Logistic Regression Analysis ผลการศึกษาพบวํา ป๓จจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านอัตรา
คําบริการ ด๎านการสํงเสริมและสนับสนุนการใช๎บริการ อายุของผู๎ใช๎บริการ และการใช๎ Mobile Banking Application เป็นป๓จจัย
ที่สํงผลตํอการตัดสินใจท าธุรกรรมทางการเงิน QR Code อยํางมีนัยส าคัญ 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช๎ในการพัฒนาระบบ 
       1.1  เครื่องคอมพิวเตอร๑ประกอบด๎วยเครื่องมือที่ท าหน๎าที่ส าหรับออกแบบระบบ พัฒนาโปรแกรม ทดสอบโปรแกรม 
และจัดท าเอกสารประกอบการใช๎งาน 

1.2  สมาร๑ทโฟนที่ท าหน๎าท่ีสแกนรหัสคิวอาร๑ 
 1.3  ซอฟต๑แวร๑ในการพัฒนาระบบ ประกอบด๎วยระบบปฏิบัติการ Windows 10 โปรแกรมที่ใช๎ในการพัฒนา Microsoft 
Visual Studio ภาษาที่ใช๎ C# และโปรแกรมที่ใช๎ส าหรับจัดการฐานข๎อมูล Microsoft SQL Server 
 1.4  แอพพลิเคชันในการสร๎างชํองทางการน าเสนอข๎อมูล ประกอบไปด๎วย Facebook และ Youtube, แอพพลิเคชันใน
การส ารวจความพึงพอใจในการใช๎งานระบบ Google Form และใช๎ส าหรับวิเคราะห๑และแปรผลความพึงพอใจการใช๎งานระบบคือ 
Microsoft Excel, แอพพลิคชันในการจัดท าเอกสารประกอบการใช๎งาน Microsoft Word 
 2.  วิธีการศึกษา การก าหนดความต๎องการของระบบ ผู๎วิจัยจึงได๎ท าการศึกษาข๎อมูล รวบรวมข๎อมูล และวิเคราะห๑ความ
ต๎องการของระบบ ได๎ดังนี้ 

2.1  ศึกษาข๎อมูลผลิตภัณฑ๑ชุมชน 
        ทีมผู๎วิจัยได๎ศึกษาเกี่ยวกับข๎อมูลของผลิตภัณฑ๑ชุมชน ส าหรับกลุํมสหกรณ๑นครเชียงราย รายการสินค๎าที่เข๎ารํวมกลุํม
สหกรณ๑ฯ และถูกน ามาจ าหนํายสํวนใหญํ ประกอบไปด๎วย 5 หมวดหมูํ ได๎แกํ 1) อาหาร 2) เครื่องดื่ม 3) ผ๎า เครื่องแตํงกาย 4) 
ของใช๎ ประดับ ตกแตํง และ 5) สมุนไพรที่ไมํใชํอาหาร ซึ่งข๎อมูลจ าเพาะของสินค๎า ที่สหกรณ๑ฯ จ าเป็นต๎องจัดเก็บเพื่อใช๎ส าหรับการ
บริหารจัดการสินค๎า 
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2.2  ศึกษาข๎อมูลการประชาสัมพันธ๑ผลิตภัณฑ๑หรือสินค๎า 
การประชาสัมพันธ๑ผลิตภัณฑ๑หรือสินค๎าของสหกรณ๑ฯ เนื่องจากสหกรณ๑ยั งอยูํในชํวงเริ่มเปิดกิจการอยํางเป็นทางการ 

ดังนั้นจึงยังไมํมีชํองทาง หรือสื่อการประชาสัมพันธ๑ ทั้งในสํวนของสหกรณ๑ฯ เอง และผลิตภัณฑ๑ภายในสหกรณ๑ การประชาสัมพันธ๑
อาจกลําวได๎วํา เป็นสํวนหน่ึงของการตลาดที่เน๎นด๎านการสื่อสารให๎เกิดความเข๎าใจท้ังตํอองค๑กรและผลติภัณฑ๑ สํวนการตลาด ก็เป็น
ศาสตร๑แหํงการสร๎างคุณคําให๎เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ๑จนเกิดความต๎องการจากกลุํมคนที่เป็นลูกค๎า ทั้งสองสํวนจึงเป็นเหมือนสํวนเติม
เต็มกันและกัน แตํดูเหมือนวําข๎อได๎เปรียบของการประชาสัมพันธ๑คือ การบอกเลําเรื่องราวธุรกิจและผลิตภัณฑ๑ให๎กับลูกค๎าได๎รู๎จัก
และเกิดความต๎องการแบบไมํยัดเยียด มีความรู๎สึกเป็นมิตรมากกวําการท าการตลาดโดยตรง โดยขั้นตอนการท าประชาสัมพันธ๑
ประกอบไปด๎วย 1) ก าหนดวัตถุประสงค๑การท าประชาสัมพันธ๑ 2) เลือกวิธีการเครื่องมือและชํองทาง 3) ลงมือด าเนินการ
ประชาสัมพันธ๑ 4) ประเมินผลการประชาสัมพันธ๑  ทีมผู๎วิจัยจึงได๎ท าการขั้นเลือกชํองทางการประชาสัมพันธ๑ผลิตภัณฑ๑ของสหกรณ๑ฯ 
ที่สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ของสหกรณ๑คือ ต๎องการน าเสนอได๎หลากหลายรูปแบบ และสื่อสารกันได๎ทุกกลุํมคน ทุกชํวงวัย เป็น
ทางการใช๎ Content เพื่อน าเสนอ โดยผําน Social Network 

2.3  ศึกษาการพัฒนาระบบคิวอาร๑โค๎ด  
 รหัสคิวอาร๑โค๎ด (QR Code : Quick Response Code) คือ บาร๑โค๎ดสองมิติ (Two-Dimensional Bar Code) ชนิดหนึ่ง 
ที่ถูกพัฒนามาจากบาร๑โค๎ด (Bar code) ภายใต๎แนวคิดเพื่อให๎บาร๑โค๎ดอํานงํายและเร็วตํอการตอบสนอง (Quick response) ซึ่งตัว 
QR Code สามารถแบํงเป็นเวอร๑ชัน ตั้งแตํ เวอร๑ชัน 1 จนถึง เวอร๑ชัน 40 ซึ่งแตํละเวอร๑ชันมีความแตกตํางกันในการก าหนดคําของ
โมดูล Module configuration) โดยโมดูล คือ จุดสีขาว และสีด า ที่ประกอบกันเป็นสัญลักษณ๑ QR Code การก าหนดคําของโมดูล
เป็นการอ๎างถึงจ านวนของโมดูลที่สามารถบรรจุอยูํใน QR Code ในแตํละด๎านยกตัวอยําง เชํน เวอร๑ชัน 1 (21 x 21 โมดูล) ขยาย
ไปถึงเวอร๑ชัน 40 (177 x 177 โมดูล) ซึ่งหมายเลขเวอร๑ชันที่สูงขึ้นแตํละระดับหมายถึงการเพิ่มจ านวนโมดูลเข๎าไปในแตํละด๎าน
จ านวน 4 โมดูลจากเวอร๑ชันกํอนหน๎า  

 
 
ภาพที ่2  การเพิ่มจ านวนโมดลูในแตํละเวอร๑ชันของ QR Code อ๎างอิงจากงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของคิวอาร๑โคด๎ ณัฐวุฒิ 

บุญโรจน๑วงค๑ และกชกร พระพรตระการ 
 

QR Code มีหลักการท างานคล๎ายๆ กับ Barcode ที่อยูํบนกลํองหรือผลิตภัณฑ๑ทั่วไป แตํการอําน Barcode จะต๎องใช๎
เครื่องสแกนยิงเลเซอร๑ จากนั้นเครื่องสแกนก็จะแปลง Barcode เป็นข๎อมูลสินค๎าช้ินนั้นๆ ซึ่ง QR Code นั้นสะดวกกวํา เพราะวํา
ใช๎แคํเพียงโทรศัพท๑มือถือท าการ QR Code จากนั้นโปรแกรมจะประมวลผล QR Code เป็นข๎อมูลต๎นฉบับ เชํน ช่ือเว็บไซต๑ เบอร๑
โทรศัพท๑ หรือข๎อความ แล๎วแสดงผลบนโทรศัพท๑มือถือได๎โดยตรงทันที โดยที่ QR Code  ส าหรับการประยุกต๑ใช๎งานกับธุรกิจ
จุดประสงค๑คือให๎ผู๎อํานสามารถสแกน ดูข๎อมูลตํางๆ ที่ถูกสร๎างไว๎ในบาร๑โค๎ดเป็นสัญลักษณ๑แทนข๎อมูลขึ้นมา ในการวิจัยครั้งนี้ ทีมผู๎วิจัย
เลือกใช๎ภาษาโปรแกรมมิ่ง ภาษา C# ในการพัฒนาระบบ ซึ่งท างานเป็น Web page และใช๎งานคูํกับ Library QRCodeGenerator ที่
เป็นเวอร๑ชั่นฟรีส าหรับนักพัฒนา น าไปตํอยอดพัฒนาระบบตํอ และจัดการฐานข๎อมูลด๎วย Microsoft SQL Server 

ผู๎ใช๎งานท่ีเกี่ยวข๎องกับระบบ ประกอบด๎วย 
ผู๎ดูแลระบบ หมายถึง ผู๎ดูแลระบบที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก๎ไขข๎อมูล ทั้งหมดในระบบ 
ผู๎ใช๎งานระบบที่เป็นสมาชิก หมายถึง ผู๎ที่ใช๎งานที่สามารถเพิ่ม ลบ แก๎ไขข๎อมูลกลุํม/ห๎างหุ๎นสํวน/วิสาหกิจ, ข๎อมูล

ผลิตภัณฑ๑สินค๎า, ข๎อมูลคิวอาร๑โค๎ด ได๎เทํานั้น 
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ผู๎ใช๎งานระบบท่ัวไป หมายถึง ผู๎ใช๎งานท่ีสามารถเพิ่ม แก๎ไขข๎อมูลคิวอาร๑โค๎ด ได๎เทําน้ัน 
 2.5  การออกแบบระบบ 
  1) แผนผังบริบท (Context Diagram) 
 

 
 

ภาพที่ 3 แผนผังบริบท (Context Diagram) 

2)  แผนผังกระแสข๎อมลู (Data Flow Diagram) เป็นแผนผังที่ใช๎แสดงการไหลของข๎อมูลในระบบระหวํางกระบวนการ
ตํางๆ จากแผนผังบริษัท แผนผังกระแสข๎อมลูระดับท่ี 0 แสดงให๎เหน็การไหลของข๎อมูลในระบบไหลผาํนกระบวนการท างานหลักๆ 
ดังแสดงในภาพที่ 2 

 
 

ภาพที่ 4 แผนผังกระแสข๎อมลูระดับ 0 (Data Flow Diagram) 
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3)  การออกแบบระบบฐานข๎อมูลของระบบ 

 
ภาพที่ 5 ความสมัพันธ๑ระหวํางเอนทิตี้ของฐานข๎อมูล  

 
4)  สํวนการออกแบบสํวนติดตํอผูใ๎ช๎ระบบ 

  

 

 
ภาพที่ 6 แสดงสํวนการใช๎งานของผู๎ใช๎งานระบบ 
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ภาพที่ 7 แสดงสํวนการสร๎างคิวอาร๑โค๎ด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 สํวนแสดงผลตามชํองทางการน าเสนอผลติภณัฑ๑ 
 
 2.6  การเก็บรวบรวมข๎อมูลเครื่องมือและวิธีการ ในการศึกษาครั้งใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ โดยเกณฑ๑การให๎คะแนน
ของแบบสอบถามในการประเมินคุณภาพและความพึงพอใจ ก าหนดเกณฑ๑ตามวิธีของไลเคิร๑ท (Likert) โดยประกอบด๎วยมาตร
อันดับเชิงคุณภาพ (Rating Scale) 5 อันดับ  ได๎แกํ ระดับ 5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ระดับ 4 หมายถึง ระดับความ
พึงพอใจมาก ระดับ 3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจระดับน๎อย และระดับ 1 
หมายถึงระดับความพึงพอใจน๎อยที่สุด และเกณฑ๑การแปลความหมายของข๎อมูลใช๎เกณฑ๑ดังตํอไปนี้ คําเฉลี่ ยระดับ 5.00-4.50  
หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด, คําเฉลี่ยระดับ 4.49-3.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก, คําเฉลี่ยระดับ 3.49-2.50  
หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง, คําเฉลี่ยระดับ 2.49-1.50  หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน๎อย, คําเฉลี่ยระดับ 1.49-0.00  
หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด  สถิติที่ใช๎ในการประเมินความพึงพอใจตํอระบบ คือ การหาคําเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 
 จากกลุํมผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายมากกวําเพศหญิง คือ ผู๎ตอบแบบสอบถามเพศชาย จ านวน 14 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 63.63 และเพศหญิง จ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.36 ซึ่งผู๎ตอบแบบสอบถามจะแบํงออกเป็น 4 กลุํมดังนี้ โดยเป็นกลุํมของ
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ตัวแทนจ าหนํายผลิตภัณฑ๑มากที่สุด จ านวน 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 72.73 รองลงมาเป็นกลุํมพนักงานประจ าสหกรณ๑/เทศบาล 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.63 กลุํมที่ปรึกษาสหกรณ๑ จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.54 และกลุํมอื่นๆ  จ านวน 2 คน คิด
เป็นร๎อยละ 9.10 โดยผู๎ตอบแบบประเมินมีระดับการศึกษา ต่ ากวําระดับปริญญาตรี จ านวน 13 คน คิดเป็นร๎อยละ 59.09 
รองลงมาเป็นระดับปริญญาตรี 7 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.81 และสูงกวําปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.1 
 
ตารางที่ 1  ผลการประเมินการใช๎งานระบบ 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจด้านการออกแบบระบบ 
1. ระบบมีความทันสมัย/นําสนใจ 

4.27 มาก 

2. รูปแบบหน๎าจองํายตํอการใช๎งาน 3.91 มาก 
3. การจัดหมวดหมูํเมนูตํางๆ ของระบบ 3.73 มาก 
4. ความซับซ๎อนของระบบ 3.68 มาก 
5. รูปแบบการแสดงผลรายงานมคีวามชัดเจน สมบูรณ๑ 3.95 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการออกแบบระบบ 3.91 มาก 
ความพึงพอใจด้านฟังก์ชั่นของระบบ 
6. ระบบปูองกันข๎อผิดพลาด/แจ๎งเตือน 

3.55 มาก 

7. ความเร็วในการประมวลผลของระบบ 3.82 มาก 
8. ความถูกต๎องในการแสดงผลลัพธ๑/รายงาน 3.86 มาก 
9. การรักษาความปลอดภยัของระบบ 3.95 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านฟังก์ชั่นของระบบ 3.80 มาก 
ความพึงพอใจด้านการใช้งานระบบ 
10. ความสะดวกในการจัดการกับข๎อมูล (เพิ่ม/ลบ/แก๎ไข/ค๎นหาข๎อมูล) 

3.82 มาก 

11. ความเหมาะสมของข๎อความทีใ่ช๎อธิบาย 3.91 มาก 
12. การวางต าแหนํงของเครื่องมือตํางๆ สอดคล๎องกับการใช๎งาน 4.00 มาก 
13. คูํมือประกอบการใช๎งานเข๎าใจงํายและปฏบิัติตามได๎ทันที 4.05 มาก 
14. ระบบมีความครอบคลมุกับการใช๎งานจริง 4.09 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการใช้งานระบบ 3.97 มาก 
สรุปผลการประเมินโดยรวม 3.90 มาก 

 
ผลการประเมินระบบการน าเสนอข๎อมูลผลิตภัณฑ๑ส าหรับกลุมํสหกรณ๑นครเชียงราย พบวําความพึงพอใจในภาพรวมตํอ

การใช๎งานระบบมีคําเฉลี่ย 3.90 ซึง่มีคําแปลผลอยูํในชํวง 3.50 – 4.49 ซึ่งหมายถึงระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎อยูํในเกณฑ๑มาก 
และลักษณะการใช๎งานท่ีมีความพงึพอใจมาก แสดงวําระบบชํวยจดัการในการน าเสนอรายละเอียดผลติภัณฑ๑ชุมชนและการสํงเสรมิ
การตลาดผํานระบบ QR Code ได๎เป็นอยํางดี  
 
สรุปและอภิปรายผล 

การพัฒนาระบบการน าเสนอข๎อมูลผลิตภัณฑ๑ส าหรับกลุํมสหกรณ๑นครเชียงราย พบวํามีการออกแบบระบบ และพัฒนา
ฟ๓งก๑ช่ันของระบบรวมถึงการพัฒนารูปแบบการใช๎งานที่มีความเหมาะสมกับระบบที่น าไปใช๎ในการด าเนินงานการน าเสนอข๎อมูล
ผลิตภัณฑ๑ส าหรับกลุํมสหกรณ๑นครเชียงราย ซึ่งผู๎วิจัยได๎ใช๎เวลาในการศึกษารวบรวมและวิเคราะห๑เพื่อหาความต๎องการของผู๎ใช๎งาน
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ระบบ อยํางแท๎จริงกํอนที่จะท าการออกแบบและพัฒนาระบบ รวมทั้งได๎มีการทดสอบระบบให๎ครอบคลุมทุกฟ๓งก๑ช่ันการท างาน
เพื่อให๎ระบบสามารถรองรับกับการใช๎งานจริง   
 ในด๎านการประเมินผลการศึกษาที่ได๎จากการวิเคราะห๑ พบวําระบบมีความครอบคลุมความต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบเพื่อให๎
ผู๎ใช๎งานสามารถใช๎งานระบบได๎งําย และมีความถูกต๎องในการประมวลผลและการแสดงผลของระบบการพัฒนาระบบการน าเสนอข๎อมูล
ผลิตภัณฑ๑ส าหรับกลุํมสหกรณ๑นครเชียงราย ดังนั้นผลจากการศึกษาและวิเคราะห๑ความต๎องการของผู๎ใช๎งานระบบ พบวํามีความพึงพอใจ
ในการพัฒนาระบบการน าเสนอข๎อมูลผลิตภัณฑ๑ส าหรับกลุํมสหกรณ๑นครเชียงราย ที่ได๎ท าการพัฒนาขึ้น ซึ่งป๓ญหาในการพัฒนาระบบอยูํ
ในขั้นตอนของการเก็บข๎อมูลของผลิตภัณฑ๑มีความยุํงยาก เนื่องจากความแตกตํางของผลิตภัณฑ๑ โดยในอนาคตควรมีการพัฒนาระบบให๎
ครอบคลุมกับผลิตภัณฑ๑ทุกประเภท เพื่อให๎รองรับกับผลิตภัณฑ๑ทีมีความหลากหลายมากขึ้นและควรมีการเช่ือมตํอระบบอื่นๆ เชํน ระบบ
การซื้อขาย หรือ ระบบจัดการสินค๎าคงคลัง ซึ่งสามารถน าข๎อมูลดังกลําวมาวิเคราะห๑และสามารถน ามาวางแผนงานได๎ 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาครั้งน้ี ขอขอบคุณทํานผู๎จัดการและพนักงานสหกรณ๑นครเชียงราย ที่ให๎ความอนุเคราะห๑ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องการ
ให๎บริการของทางสหกรณ๑ และได๎ทดลองใช๎งานระบบท่ีพัฒนาขึ้น รวมไปถึงการประเมินผลการวิจัยในครั้งน้ี 
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ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการให้บริการธุรกิจการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชั่น Line man  
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด ตาก ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า  

Factors Affecting the Service of Food Ordering Business via Line Man Application in 
Mueang District, Province Tak  In the situation of the transmission of the corona virus 

 
ธนวัชร์  แก้ววงษ์เขียว1  ดาราวรรณ โสดบ้ง2  อัมพรรัตน์ กาวินา3 และ ปัณฑติา จาดศรี 4 

Thanawat Kaewwongkhieo, Darawan Sodbong, Amphornrat Kawina and Pantita Jadsri 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค๑ในการศึกษาครั้ง (1) เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่มีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน 
LINE MAN  ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดตาก (2 เพื่อศึกษาการยอมรับการใช๎เทคในโลยีที่มีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการแอพลิเคช่ัน 
LINE MAN ในอ าเภอเมือง  จังหวัดตาก กลุํมตัวอยํางคือ ผู๎ใช๎แอพพลิเคชั่น  LINE MAN เป็นเครี่องมือการสื่อสาร จ านวน 400 คน 
โตยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Random Sampling) สถิติที่ใช๎ในการวิจัยคือ สถิติเชิงพรรณนาคําสถิติร๎อย
ละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยใช๎สถิติสหสัมพันธ๑อยํางงํายเพียร๑สั้น (Pearson Product-
Mament Corelation Coefiient) การสร๎างสมการถดถอยเชิงเส๎นแบบพหุคุณ 
ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิงมีอายุ 20 -30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวํา ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน/รับจ๎าง  มีรายได๎เฉลี่ยต่ ากวํา 15,000-30,000 บาท คําใช๎จํายเฉลี่ยในการใช๎บริการ 201- 400 บาท สํวน
ใหญํสั่งอาหารและเครื่องดื่ม โดยนิยมใช๎บริการแอพพลิเคชั่น LINE MAN 3-5 ครั้ง/เดือน และนิยมใช๎บริการในวัน พฤหัสบดี เวลา 
10.01-12.00 น. 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวํา การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลและการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีมีความสัมพันธ๑ กับ
การตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน LINE MAN ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก และการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวํา กาสื่อสารทาง
การตลาดดิจิทัลและการยอมรับการใช๎เทคในโลยีของแอพพลิเคช่ัน LINE MAN ในด๎านการสํงเสริมการขายผํานสื่อดิจิทัล  การรับรู๎
ใช๎งานงํายการรับรู๎ประโยชน๑ และการโฆษณาผํานสื่อดิจิทัล มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคชั่น LINE MAN ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก  มีนัยส าคัญที่ .05 
 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคชั่น LINE MAN ,การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล 
  

                                                           
1 อาจารย๑ประจ าคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
2 อาจารย๑ประจ าคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
3 อาจารย๑ประจ าคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
4 อาจารย๑ประจ าคณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
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Abstract 
This research aims (1) to study the digital marketing communication influencing to use decision of 

LINE MAN application in Bangkok. (2) to study the adoption of technology influencing to use decision of LINE 
MAN application in Bangkok. The sample consisted of customers who use decision of LINE MAN application in 
Bangkok. Sampling was done of 400 people with purposive random sampling method by descriptive statistics 
the average percentage and standard deviation. The correlation was used to Pearson Product-Moment 
Correlation Coefficient and a multiple linear regression   
The results of study showed that most of samples were female, 20-30 years of age, graduated in Bachelor‖s 
degree, were private company employees, average monthly income ranging from 15,000-30,000 Baht. The 
average cost of buying contact lens each time is around 201-400 Baht. Most people use order food and drink, 
the service was less than 2 times per month and was use on Sunday from 12.01 – 14.00.  The hypothesis test 
no.1 found digital marketing communication and adoption of technology had related with decision of LINE 
MAN application in Tak.  

The hypothesis test no. 2 found digital marketing communication and adoption of technology by 
digital promotion, easy to used, benefits perceived and digital advertising influencing to use decision of LINE 
MAN application in Tak, significant of 0.05.  
 
Keywords: Decision of LINE MAN Application, Digital Marketing Communication, Adoption of Technology 

 
บทน า  

เชื้อไวรัสโคโรนํามีผลกระทบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในจีนอยํางไมํอาจหลีกเลี่ยงได๎ทั้งอุตสาหกรรมสํวนใหญํในจีนต๎องปิด
ท าการเป็นเวลากวํา 2 สัปดาห๑นับตั้งแตํวันหยุดเทศกาลตรุษจีน เมื่อไวรัสโคโรนําเริ่มแพรํระบาดจากเมืองอูํฮั่นในมณฑลหูเปุยทาง
ภาคกลางของจีน ขณะที่โรงงานหลายแหํงเริ่มกลับมาเปิดการผลิตแล๎วเมื่อวานนี้ แตํบางแหํงก็ยังจะปิดท าการไปจนถึงวันที่ 14 
ก.พ.เพื่อปูองกันการแพรํระบาดของเช้ือไวรัส สํวนประชาชนหลายสิบล๎านคนในหลาย ๆ เมืองทั่วประเทศจีนก็ยั งคงถูกปิดกั้นการ
เดินทางเข๎าออกโรงงานผลิตรถยนต๑, ทําเรือตํางๆ, ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอม, ร๎านอาหาร หรือแม๎กระทั่งร๎านกาแฟตํางก็ต๎อง
ปิดท าการ เพราะหวาดผวากับเช้ือไวรัสโคโรนาที่ระบาดอยํางรวดเร็ว  อูํฮั่นซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรราว 11 ล๎านคน และเป็น
ศูนย๑กลางของไวรัสโคโรนาระบาดนั้น นับเป็นแหลํงรวมของอุตสาหกรรมขนาดใหญํ, เป็นฟ๓นเฟืองที่ส าคัญของอุตสาหกรรมรถยนต๑, 
เป็นแมํเหล็กดึงดูดบริษัทตํางชาติให๎เข๎ามาลงทุนในจีน และยังเป็นศูนย๑กลางของการศึกษาและวิทยาศาสตร๑ที่ใหญํที่สุดเป็นอันดับ 3 
ของประเทศด๎วยเป็นไปไมํได๎เลยที่ภาวะชะงักงันท่ีเกิดจากการแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ๑ใหมํในเมืองอูํฮั่นจะไมํสํงผล
กระทบอยํางหนักตํอผลผลิตทางเศรษฐกิจของจีน โดยประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ก็ได๎ออกมายอมรับแล๎วกับผลกระทบที่ร๎ายแรงดังกลําว 
ขณะที่รัฐบาลจีนก็ได๎เพิ่มความพยายามที่จะกระตุ๎นเศรษฐกิจด๎วยการปรับลดภาษีน าเข๎าสนิค๎าจากสหรัฐ และสั่งภาคธนาคารให๎ปลํอย
เงินกู๎ดอกเบี้ยต่ าเพื่อชํวยเหลือภาคธุรกิจและผู๎บริโภคที่ได๎รับผลกระทบ (ขําว Keywords: Decision of LINE MAN Application, 
Digital Marketing Communication, Adoption of Technology 12, 2020 10:41 ส านักขําวอินโฟเควสท๑ (IQ) 
จากป๓ญหาดังกลําวสํงผลกระทบให๎ทั่วโลกตื่นตัวและประสบป๓ญหาการแพรํเช้ือโรคโคโรนํา ทางประเทศไทยจริงมีมาตรการและ
หนํวยงานตําง ๆ    

กรมควบคุมโรค ประกาศให๎ผู๎ที่อยูํในสนามมวยและสถานบันเทิงที่พบผู๎ติดเช้ือ ระหวํางวันที่ 6 -8 มี.ค. ต๎องติดตํอกรม
ควบคุมโรคที่เบอร๑ 1442 และกักตัวอยูํท่ีบ๎านอยํางเครํงครัด งดพบปะผู๎อื่น และหากมีอาการปุวยให๎พบแพทย๑พร๎อมแจ๎งประวัติวํามี
ความเสี่ยง โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางด๎วยรถสาธารณะ ทั้งนี้ลําสุด เจ๎าหน๎าที่สามารถติดตามตัวผู๎ที่เคยเดินทางไปสถานที่เสี่ยง
เหลํานี้ได๎ 55 ราย จากจ านวนมากกวํา 500 ราย ท่ีคาดวําอาจติดเชื้อและแพรํเช้ือตํอผู๎อื่นได๎ 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 1107 
 

กระทรวงสาธารณสุข รายงานจ านวนผู๎ติดเช้ือไวรัสโคโรนําสายพันธุ๑ใหมํ เพิ่ม 188 ราย โดย 65 ราย เป็นผู๎ที่มีประวัติใกล๎ชิดกับผู๎
ติดเช้ือกํอนหน๎านี้ ท าให๎จ านวนผู๎ติดเช้ือสะสมอยูํที่ 599 ราย ขอให๎ประชาชนที่ไมํมีอาการและไมํเข๎าขํายกลุํมผู๎มีความเสี่ยงงด
เดินทางไปพยาบาลเพื่อตรวจเช้ือ เพื่อให๎โรงพยาบาลได๎ใช๎ทรัพยากรส าหรับกลุํมที่มีความเสี่ยง ขอให๎ประชาชนเว๎นระยะหํางจาก
ผู๎อื่น และงดการเดินทางที่ไมํจ าเป็นอยํางเครํงครัด รวมถึงงดเดินทางกลับภูมิล าเนาเพราะจะท าให๎การแพรํระบาดขยายออกเป็นวง
กว๎างสูํกลุํมเด็กและผู๎สูงอายุซึ่งเป็นกลุํมเสี่ยง  https://www.prachachat.net/world-news/news-414664 วันที่ 22 มีนาคม 
2563 

จากสถานการณ๑บ๎านเมืองในยุคป๓จจุบันท าให๎ประชาชนสํวนใหญํนิยมหันมาใช๎บริการ LINE MAN แอพพลิเคช่ันสามารถ
ชํวยอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันท่ีครอบคลุมไลฟ์สไตล๑รอบด๎าน ในปี 2559 พบวํามียอดลูกค๎าที่ใช๎บริการมากกวํา 5 แสน
รายตํอเดือน ผําน 4 บริการหลักสั่งซื้ออาหาร, บริการรับ-สํงสิ่งของ, บริการสั่งสินค๎าผํานร๎านสะดวกซื้อ และจะมีบริการใหมํ คือ
การรับสํงสิ่งของผํานไปรษณีย๑ ตั้งเปูาผู๎ใช๎บริการเพิ่มขึ้นร๎อยละ 10 ทุกเดือนคาดปีหน๎ายอดรวมผู๎ใช๎งานมากกวํา 1 ล๎านราย (ภิเษก 
ชัยนิรันดร๑, 2560) ในปี พ.ศ. 2559  คนไทยมีการใช๎งานสมาร๑ทโฟนมากถึง 4 ล๎านคน หรือประมาณร๎อยละ 0 ของจ านวนประขา
กรทั้งหมด และใช๎เวลากับหน๎าจอสมาร๑ทโฟนฉลี่ยสูงถึงวันละ 234 นาที หรือประมาณ 4 ช่ัวโมงตํอวัน ในจ านวนนี้เป็นประชากร 
LNEประมาณ 41 ล๎านคน หรือกวําร๎อยละ 94 ของผู๎ใช๎งานสมาร๑ทโฟนทั้งหมด แสดงให๎เห็นพฤติกรรมการใช๎งาน ตลอดจนการ
บริโภคการสํงผํานข๎อมูลขําวสารของคนสํวนใหญํถูกย๎ายมาใช๎งานบนสมาร๑ทโฟนเป็นหลกั ธุรกิจ หรือบริการที่ต๎องการที่จะเติบโตได๎ 
จึงต๎องอิงอยูํกับการใช๎งาน หรือเข๎าถึงบริการผํานสมาร๑ทโฟน (ภิเษก ชัยนิรันดร๑, 2560) 

ป๓จจุบัน ธุรกิจตํางๆ จึงเริ่มมีการปรับตัวตาม โดยเฉพาะในกลุํมธุรกิจอีคอมเมิร๑ซ และธุรกิจบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน๑ 
(Online Food Delivery) แตํถึงแม๎สมาร๑ทโฟนจะมีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนไทยมากขึ้น แตํกลุํมธุรกิจอีคอมเมิร๑ซ และ
ธุรกิจบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน๑สํวนใหญํ ยังคงด าเนินธุรกิจอยูํบนโลกออฟไลน๑เป็นหลัก โดยเมื่อเทียบสัตสํวนแล๎ว กลุํมธุรกิจอี
คอมเมิร๑ซ มีสํวนแบํงทางการุตลาดเพียงร๎อยละ 3.8 ของกลุํมธุรกิจค๎าปลีกของไทย และธุรกิจบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน๑ (Online 
Food Delivery) มีสํวนแบํงทางการตลาดเพียงร๎อยละ 4.9 ของตลาดธุรกิจร๎านอาหารทั้งหมดในประเทศไทย โอกาสทางการตลาด
จึงยังมีอีกมากของธุรกิจแบบ Online ไป Offline หรือ O2O โตยชํองทางออนไลน๑มาชํวยแก๎ป๓ญหาข๎อจ ากัดค๎นเวลา และ
งบประมาณ รวมถึงอ านวยความสะดวก และสร๎างทางเลือกในการเข๎าถึงสินค๎า และบริการในชีวิตประจ าวันได๎อยํางครอบคลุม ไมํ
วําจะเป็นด๎านร๎านอาหาร, การค๎า, สินค๎าอุปโภคบริโภค, การรับ-สํงสินค๎า, การเดินทางและการทํองเที่ยว ซึ่งในปี 2017 มี
แอพพลิเคช่ันในรูปแบบ 020 เปิดให๎บริการมากกวํา 40 แอพ จากที่มีจ านวนไมํถึง 5 แอพ ในปี 2012 ซึ่งนับเป็นจุดก าเนิดของ 
LINE MAN ในประเทศไทย LINE MAN เป็นเสมือนผู๎ชํวยสํวนตัวในชีวิตประจ าวันของคนทั่วไป ที่ต๎องการเข๎าถึงสินค๎า และบริการ
ตํางๆแตํติดป๓ญหาเรื่องระยะทางที่ไมํเอื้ออ านวย โดยป๓จจัยหลักท่ีท าให๎ LINE MAN ได๎รับการตอบรับอยํางดี เพราะสามารถใช๎งาน
ได๎งาํยด๎วยการ Login ผํานทาง LINE ID ได๎ทันที รวมทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะการให๎บริการแบบทันที่ทันใดได๎ และสามารถ
รีวิวร๎านอาหารยอดนิยมอันดับหนึ่งของประเทศไทย, Lalamove ผู๎น าด๎านบริการการรับสํงสินค๎าของประเทศไทย (ร าไพพรรณ 
พุฒธรรม, 2557) 

Belch &. Belch (1993) ได๎อ๎างถึงข๎อมูลของ foodpanda ซึ่งเป็นเวบ็ไซต๑ที่สามารถสั่งอาหารออนไลน๑ท่ีเปิดบริการทั้งใน 
และตํางประเทศ ประเภท Multiple-Restaurant Website ได๎กลําววํา ร๎อยละ 95 ของผู๎ไข๎บริการ foodpanda ได๎ท าการสั่ง
อาหารผํานชํองทางออนไลน๑ และมีเพียง ร๎อยละ 5 เทํานั้นที่สั่งอาหารทางโทรศัพท๑ ท าให๎เห็นได๎วําวัฒนธรรมการสั่งอาหารได๎
เปลี่ยนแปลงแปลงไปตามเทคโนโลยี ธุรกิจแอพพลิเคช่ัน LNE MAN ก็เชํนเดียวกัน ป๓ญหาการใช๎บริการผํานแอพพลิเคช่ัน LINE 
MAN ในอ าเภอเมือง จังหวัดตากยังเป็นบริการที่แปลกใหมํส าหรับประชาชนทั่วไป  จึงท าท าให๎ประชาชนยังไมํทราบวําในพื้นที่
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก มีธุรกิจแบบใหมํที่มีการให๎บริการในลักษณะนี้  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลที่มีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน LINE MAN ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

https://www.prachachat.net/world-news/news-414664%20วันที่
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2. เพื่อศึกษาการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีที่มีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน  LINE MAN ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดตาก  
 
 สมมตฐิานการวจิัย   

สมมติฐานที่ 1 การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลและการยอมรบัการใช๎เทคโนโลยี มี ความสัมพันธ๑กับการตัดสินใจใช๎บริการ
แอพพลิเคชั่น LINE MAN ในอ าเภอเมือง  จังหวัดตาก   

สมมติฐานที่ 2 การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลและการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีของ แอพพลิเคช่ัน LINE MAN มีอิทธิพล
ตํอการตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคชั่น LINE MAN ใน อ าเภอเมือง  จังหวัดตาก   
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู๎ประกอบกิจการเกี่ยวกับการใช๎แอพพลิเคช่ันตําง ๆ ในการท าธุรกิจขายสินค๎าและบริการ สามารถน าผลเรื่องการ
ตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคชั่น LINE MAN ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก มาเป็นแนวทางในการก าหนดการสื่อสารทางการตลาดและ
ยอมรับการใช๎เทคโนโลยีเพื่อให๎เหมาะสมกับ ความต๎องการของผู๎ใช๎บริการ และสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน   
2. หนํวยงานภาครัฐ หนํวยงานภาคเอกชน หรือผู๎ที่สนใจท่ัวไป สามารถน าผลการวิจัยนี้ มาพัฒนาปรับปรุงกลยุทธ๑ทางการตลาดใน
ด๎านธุรกิจบริการผํานแอพพลิเคชั่นได๎ตํอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดของงานวิจัยนี้ ได๎น าแนวคิดและทฤษฏีมาจากทฤษฏีการสื่อสารการตลาดแบบ บูรณาการ ( Integrated 
Marketing Communication, IMC) และทฤษฏีโมเดลการยอมรับ เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) 
(Davis, 1989) ที่ดัดแปลงและประยุกต๑มาจากทฤษฏีของการกระท าตามหลักและเหตุผล ซึ่งข๎องกับการพยายากรณ๑พฤติกรรม
มนุษย๑ ซึ่ง ประกอบด๎วย การรับรู๎ประโยชน๑ การรับรู๎วําใช๎งานงําย ความตั้งใจใช๎ และการใช๎ระบบจริง 
 
    ตัวแปรต้น                                                         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ความสมัพันธ๑ระหวํางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม 
 
ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช๎ศึกษา คือ ผู๎ใช๎แอพพลิเคช่ัน LINE MAN เป็นเครื่องมือการสื่อสาร จ านวน 79,446 คน กลุํมตัวอยํางที่ใช๎
ศึกษาเลือกจากประชากร โดยวิธีการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) และใช๎จ านวน 400 คนที่เป็นผู๎ใช๎บริการ

การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล 
1 . การโฆษณาผํานสื่อดิจิทลั  
2 . การประชาสมัพันธ๑ผํานสื่อดิจิทลั 
3 . การสํงเสริมการขายผาํนสื่อดิจทิัล 

 

การตัดสินใจใช๎บริการ 
แอพพลิเคชั่น LINE MAN 

การยอมรับการใช้เทคโนโลยี 
1. การรับรู๎ประโยชน๑ 
2. การรับรู๎ใช๎งานงําย 
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แอพพลิเคชั่น LINE MAN ในอ าเภอเมืองจังหวัด ตาก ซึ่งจ านวนนี้ได๎จากการใช๎ตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1973) ที่พัฒนาสูตร
ขึ้นมาเพื่อใช๎ในการค านวณหาขนาดของกลุํมตัวอยําง      
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

Kim, Tao, Shin & Kim (2008) ศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอการยอมรับบริการข๎อความสั้น (Short Message Service) หรือ 
SMS โดยน าแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีมาเป็นต๎นแบบใน การศึกษา และเพิ่มเติมป๓จจัยที่คาดวําจะสํงผลตํอการยอมรับ 
SMS ของคนเกาหลี มีตัวแปรอิสระที่ใช๎ ในการศึกษารวม 8 ตัวแปร ประกอบด๎วยตัวแปรที่น ามาจากแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยีจ านวน 2 ตัวแปร ได๎แกํ การรับรู๎ประโยชน๑ในการใช๎งาน (Perceived Usefulness) และการรับรู๎ความงํายใน การใช๎งาน 
(Perceived Ease of Use) และตัวแปรที่เพิ่มเติมเข๎าไป 6 ตัวแปร ดังนี้ 1) ความสะดวก ในการใช๎ (Interface Convenience) 
หมายถึง การที่ผู๎ใช๎เชื่อวําเทคโนโลยี สามารถหามาใช๎ได๎งําย และมีประสิทธิภาพในการปฏิสัมพันธ๑กับผู๎ใช๎ 2) ความสามารถในการ
ควบคุมการใช๎งาน (Context Controllability) หมายถึง การที่ผู๎ใช๎สามารถก าหนดและควบคุมการใช๎งานเทคโนโลยีให๎เหมาะสม 
กับสถานการณ๑ได๎ ซึ่งความสามารถในการควบคุมการใช๎งานจะชํวยเพิ่มการรับรู๎ประโยชน๑ในการใช๎ งานและความงํายในการใช๎งาน 
3) การได๎รับความคุ๎มคําทางการเงิน (Perceived Monetary Value) หมายถึง การได๎รับประโยชน๑จากการใช๎เทคโนโลยี มากกวํา
คําใช๎จํายที่เสียไป (Monroe & Krishnan, 1985) 4) ความสนุกสนานท่ีได๎รับ (Perceived Enjoyment) หมายถึง การที่ผู๎ใช๎เช่ือวํา
กิจกรรมใน การใช๎เทคโนโลยีจะได๎รับความสนุกสนาน นอกเหนือจากความคาดหวังในผลของสมรรถนะ 5) ป๓จจัย ทางสังคม 
(Social Factor) หมายถึง การที่ผู๎ใช๎ต๎องการใช๎เทคโนโลยีตามบุคคลอื่นเพื่อจะได๎มีสํวนรํวม ในสังคมมากขึ้น 6) ความครบถ๎วนด๎าน
มีเดีย (Media Richness) หมายถึง การที่เทคโนโลยีที่น ามาใช๎ มีความสามารถในการสํงหรือสื่อสารข๎อมูลได๎อยํางสมบูรณ๑ครบถ๎วน 
ท าให๎การสื่อสารระหวํางกัน เป็นไปอยํางงํายขึ้น (Daft & Lengel, 1986)  
 ร าไพพรรณ พุฒธรรม (2557) ได๎ศึกษาเรื่อง การสื่อสารการตลาดที่มีผลตํอพฤติกรรมการ ตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภคใน
ห๎างสรรพสินค๎าเซ็นทรัล สาขาแจ๎งวัฒนะ มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภคในห๎างสรรพสินค๎า
เซ็นทรัล สาขาแจ๎งวัฒนะ เพื่อศึกษา ป๓จจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลตํอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าของ
ผู๎บริโภคใน ห๎างสรรพสินค๎าเซ็นทรัล สาขาแจ๎งวัฒนะ ผลการวิจัยพบวําป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการสื่อสารการตลาด แบบบูรณาการที่
สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภคในห๎างสรรพสินค๎าเซ็นทรัล สาขาแจ๎ง วัฒนะ โดยภาพรวมผู๎บริโภคให๎ความส า คัญตํอ
ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา การอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านการขายโดยใช๎พนักงาน 
มีระดับมากที่สุด รองลงมาด๎านการจัดกิจกรรมทางการตลาด ด๎านการโฆษณา ด๎านการสํงเสริมการขาย ด๎านการสื่อสาร ณ จุดซื้อ 
และด๎านการประชาสัมพันธ๑ ตามล าดับ   

ธวัฒชัย รามคงเมือง (2555) ได๎ศึกษาเรื่องป๓จจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อระบบ
คอลเซ็นเตอร๑ของลูกค๎า บริษัท วันทูวัน คอลแทคส๑ จ ากัด มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาระดับป๓จจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ และระดับของพฤติกรรมการซื้อระบบคอล เซ็นเตอร๑ เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การกับพฤติกรรมการ ซื้อระบบคอลเซ็นเตอร๑ ผลการวิจัยพบวํา ระดับป๓จจัยการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ และระดับ ของ
พฤติกรรมการซื้อระบบคอลเซ็นเตอร๑ในภาพรวมอยูํในระดับมาก ความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยการ สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
กับพฤติกรรมการซื้อระบบคอลเซ็นเตอร๑ มีความสัมพันธ๑ระดับปาน กลาง ป๓จจัยการสํงเสริมการตลาดแบบบูรณาการ ในด๎านการ
สํงเสริมการขาย และด๎านการตลาด ทางตรง มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อระบบคอลเซ็นเตอร๑      
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

จากสถานที่ศึกษาที่ผู๎วิจัยใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูล ได๎แกํ สถานที่ให๎บริการ LINE MAN มีให๎บริการเฉพาะในอ าเภอเมือง  
จังหวัดตากเทํานั้น โดยสามารถใช๎บริการผํานแอพพลิเคชั่น LINE MAN และผู๎วิจัยใช๎ทฤษฎีไมํใช๎ความนําจะเป็น (Nonprobability 
sampling) ที่เป็นการสุํมตัวอยําง โดยสามารถก าหนดโอกาสที่หนํวยตัวอยํางแตํละหนํวยถูกเลือก ท าให๎ทราบความนําจะเป็นที่แตํ
ละ หนํวยในประชากรจะถูกเลือก ซึ่งการสุํมตัวอยํางแบบนี้จะท าให๎สามารถอ๎างอิงไปยังประชากรได๎ดี  
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และผู๎วิจัยน ารายชื่อต าบลทั้งหมดในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก จ านวน 10 ต าบล มาท าการสุํมตัวอยํางแบบงําย (Simple 
Random Sampling) ใช๎วิธีการจับฉลากออกเป็นจ านวน 5 ต าบลเขต ได๎แกํ 1.ต.หนองบัวเหนือ  2.ต.หนองบัวใต๎ 3. ต.ปุามะมํวง 
4.ต.ตลุกกลางทํุง 5. ต.ระแหง โดยท าการสุํมตัวอยํางแบบตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะผู๎ที่ใช๎ แอพพลิเคช่ัน 
LINE MAN ในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดตาก  จนกระทั่งครบ 400 ตัวอยําง   

ผู๎วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถาม วันจันทร๑ – วันอาทิตย๑ ตั้งแตํเวลา 11.00 น.– 16.00 น.ระหวําง เดือนมกราคม 2563 – 
มีนาคม 2563   

การแปรผลข๎อมูลผู๎ท าวิจัยใช๎หลักการแบํงชํวงการแปลผลตามหลักการแบํงอันตรภาคช้ัน (Class Interval) จากสูตร 
(กัลยา วานิชบัญชา, 2557)  การแปลความหมายคําเฉลี่ยน้ าหนักค าถามระดับความเห็นด๎วยของการใช๎บริการ แอพพลิเคช่ัน LINE 
MAN ดังนี ้ คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 4.21-5.00 ระดับมากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ   3.41-4.20  ระดับมาก  คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ  2.61-
3.40  ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ 1.81-2.60 ระดับน๎อย คะแนนเฉลี่ยตั้งแตํ  1.00-1.80 ระดับน๎อยท่ีสุด  
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่องการตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคชั่น LINE MAN ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก  โดย กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู๎ใช๎แอพพลิเคชั่น LINE MAN เป็นเครื่องมือการสื่อสาร จ านวน 400 คน และท าการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเก็บข๎อมูล แบบสอบถามจากการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข๎อมูลเรียบร๎อยแล๎ว ได๎น าข๎อมูล
มา ประมวลผลจากเครื่องคอมพิวเตอร๑ โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ส าหรับสถิติที่ใช๎ ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล 
ได๎แกํ คําความถี่และคําร๎อยละใช๎วิเคราะห๑ด๎านป๓จจัยสํวนบุคคล คําเฉลี่ยและ คําเบี่ยงเบนมาตรฐานใช๎วิเคราะห๑เกี่ยวกับป๓จจัยที่มี
ผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน LINE MAN ในอ าเภอเมือง  จังหวัดตาก การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ โดยใช๎การ
วิเคราะห๑สหพันธ๑แบบเพียร๑สัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
การวิเคราะห๑สมการการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ผู๎วิจัยเสนอ
สรุปผลการศึกษา การอภิปราย และข๎อเสนอแนะ ตามล าดับ ดังน้ี   

สรุปผลการวิจัย  สํวนใหญํผู๎ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง ซึ่งมีจ านวน 289 คน มีอายุระหวําง 20-30  ปี จ านวน 209 
คน มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกวํา จ านวน 318 คน อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  จ านวน 204 คน และมีรายได๎เฉลี่ยต่ า
กวํา 15,000 – 30,000 บาท ตํอเดือนจ านวน 248 คน  ข๎อมูลด๎านพฤติกรรมการใช๎แอพพลิเคช่ัน LINE MAN ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดตากของผู๎ตอบ แบบสอบถาม สํวนใหญํมีคําใช๎จํายเฉลี่ยในการใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน LINE MAN ครั้งละ 201– 400 บาท 
โดยใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน LINE MAN เพื่อบริการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม ใช๎บริการ แอพพลิเคช่ัน LINE นิยมใช๎บริการ
แอพพลิเคช่ันการใช๎งาน 3-5 ครั้ง/เดือน สํวนใหญํใช๎บริการในวันพฤหัสบดี  และเวลาที่นิยมใช๎ บริการแอพพลิเคช่ัน LINE MAN 
คือเวลา 12.01 น. – 14.00 น.  ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตํอการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลของแอพพลิเคช่ัน LINE 
MAN ในอ าเภอเมือง  จังหวัดตาก อยูํในระดับมาก โดยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยมากในด๎าน การโฆษณาผํานสื่อดิจิทัล 
รองลงมาคือ ด๎านการประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อดิจิทัล และด๎านการสํงเสริมการขายผํานสื่อดิจิทัล  ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความ
คิดเห็นตํอการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีของแอพพลิเคช่ัน LINE MAN ในอ าเภอเมือง  จังหวัดตาก อยูํในระดับมาก โดยพบวํา 
ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยมากในด๎าน การรับรู๎ประโยชน๑ รองลงมาคือ ด๎านการรับรู๎ใช๎งานงําย  

ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นตํอป๓จจัยการตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน LINE MAN อยูํในระดับมาก โดย
พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยมากในเรื่องการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ แอพพลิเคช่ัน LINE MAN เป็นหนึ่งทางเลือกจาก
หลากหลายทางเลือก รองลงมาคือ ตัดสินใจใช๎ บริการจัดสํงของจากแอพพลิเคช่ันที่ช่ืนชอบมากที่สุด พิจารณาทางเลือกอยําง
รอบคอบกํอนการ ตัดสินใจเลือกใช๎บริการจัดสํงของผํานแอพพลิเคชั่นมักจะรวบรวมข๎อมูลเกี่ยวกับแอพพลิเคช่ันที่ ให๎บริการจัดสํง
ของที่สนใจกํอนการตัดสินใจเลือกใช๎บริการ และเมื่อเจอสินค๎าและบริการตรงกับความ คาดหวัง จะท าให๎สามารถตัดสินใจได๎ทันที 
ตามล าดับ  ผลการทดสอบสมมติฐาน มีดังตํอไปนี้  การวิเคราะห๑สหพันธ๑แบบเพียร๑สัน (Pearson Product-Moment 
Correlation Coefficient) พบวํา  สมมติฐานที่ 1: การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล และการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี มี
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ความสัมพันธ๑กับการตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน LINE MAN ในอ าเภอเมือง  จังหวัดตาก อยํางมี นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
การวิเคราะห๑ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบวํา  สมมติฐานที่ 2: การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล และ
การยอมรับการใช๎เทคโนโลยีของ แอพพลิเคช่ัน LINE MAN มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน LINE MAN ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05   
 
อภิปรายผลการวิจัย 
  สมมติฐานที่ 1: การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลและการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี มี ความสัมพันธ๑กับการตัดสินใจใช๎
บริการแอพพลิเคช่ัน LINE MAN ในเมือง จังหวัดตาก อยํางมี นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  ผลการทดสอบสมมติฐานจากการ
วิเคราะห๑สหพันธ๑แบบเพียร๑สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวํา การโฆษณาผํานสื่อดิจิทัล การ
ประชาสัมพันธ๑ผํานสื่อ ดิจิทัล การสํงเสริมการขายผํานสื่อดิจิทัล การรับรู๎ประโยชน๑ และการรับรู๎ใช๎งานงําย มีความสัมพันธ๑ กับการ
ตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน LINE MAN ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล๎องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว๎ โดยมีความสัมพันธ๑ในระดับปานกลาง และสอดคล๎องกับ งานวิจัยของ ธีรภัทร๑ ศุจิจันทรรัตน๑ (2555) ได๎ศึกษา
เรื่อง การเปิดรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณา การความไว๎วางใจ และคุณคําตราสินค๎าที่สํงผลตํอความตั้งใจซื้อของผู๎บริโภ ค 
กรณีศึกษาตราสินค๎า แอปเปิล ท่ีพบวําป๓จจัยการสื่อสารแบบบูรณาการมีความสัมพันธ๑กับความตั้งใจซื้อของผู๎บริโภค  

สมมติฐานที่ 2: การสื่อสารทางการตลาดดิจิทัลและการยอมรับการใช๎เทคโนโลยีของ แอพพลิเคช่ัน LINE MAN มีอิทธิพล
ตํอการตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน LINE MAN ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  ผลการทดสอบ
สมมติฐานจากการวิเคราะห๑สมการการถดถอยพหุคูณ พบวํา การโฆษณาผําน สื่อดิจิทัล การสํงเสริมการขายผํานสื่อดิจิทัล การรับรู๎
ใช๎งานงําย และการรับรู๎ประโยชน๑ มีอิทธิพลตํอ การตัดสินใจใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน LINE MAN ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก  โดย
ในด๎านการโฆษณาผํานสื่อ ดิจิทัล ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยวําการโฆษณาผํานแอพพลิเคช่ัน LINE MAN เป็นการเลือกสื่อที่ 
เหมาะสมในการเข๎าถึงกลุํมลูกค๎าเปูาหมาย การโฆษณาผํานเว็บไซต๑อื่นๆ เป็นการแนะน าแอพพลิเคช่ัน LINE MAN ชํวยให๎เกิด
ความสนใจในทันที และการโฆษณาผํานสื่อ Search Engine ชํวยให๎กลุํมลูกค๎า เปูาหมายเกิดความสะดวก และรวดเร็วในการ
เข๎าถึงข๎อมูล ในด๎านการสํงเสริมการขายผํานสื่อดิจิทัล ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับการมีสํวนลดส าหรับสมาชิก การมีโปรโมช่ัน
ส าหรับสมาชิก การมี โปรโมช่ันที่หลากหลายผํานสื่อ Social Network และการจัดกิจกรรมทางการตลาดผํานทาง Social 
Network ในด๎านการรับรู๎ประโยชน๑ ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยวําระบบปฏิบัติการของ แอพพลิเคช่ัน LINE MAN มีการค านวณ
ระยะทาง คําใช๎จํายได๎อยํางรวดเร็ว มีความทันสมัยและ สะดวกรวดเร็วตํอการใช๎งาน และสามารถน ามาประยุกต๑ใช๎รํวมกับระบบ
การให๎บริการแบบท่ัวไปได๎ และในด๎านการรับรู๎ใช๎งานงําย ผู๎ตอบแบบสอบถามเห็นด๎วยกับระบบของแอพพลิเคช่ัน LINE MAN วํา 
ใช๎งานได๎งําย มีขั้นตอนในการใช๎บริการที่ท าได๎งําย และไมํยุํงยากซับซ๎อน ซึ่งอธิบายได๎วํา การตัดสินใจ ใช๎บริการแอพพลิเคช่ัน 
LINE MAN ในอ าเภอเมือง จังหวัดตาก เป็นผลมาจากการยอมรับการใช๎เทคโนโลยี และการสื่อสารทางการตลาดดิจิทัล  ซึ่ง
สอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุพรรณี พรภักดี (2558) ที่ได๎กลําว ไว๎วํา การสื่อสารการตลาดบูรณาการมีความสัมพันธ๑กับการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ๑ชุมชน และมี ความสัมพันธ๑ไปในทิศทางเดียวกันในระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05    
 
ข้อเสนอแนะ   
  1. แนะน าให๎ท าการศึกษากับกลุํมประชากร/กลุํมตัวอยํางกลุํมอื่น ๆในสถานท่ี ท่ีแตกตํางกัน เชํน อาชีพ ให๎เจาะลึกลงไป
ในแตํละอาชีพ    

2. แนะน าให๎ศึกษากับตัวแปรอื่นที่อาจมีความเกี่ยวข๎องกับตัวแปรที่ ท าการศึกษาอยูํนี้ เชํน ตัวแปรด๎านการใช๎งาน
บริการเสริม เพื่อให๎ทราบถึงความแตกตํางจากท่ี น าเสนอในงานฉบับนี้หรือไมํ เพื่อน ามาเปรียบเทียบวําสอดคล๎องหรือแตกตํางกัน
อยํางไร ถ๎ามีตัวแปร การให๎บริการเสริมเพิ่มขึ้น ซึ่งผลที่จะได๎รับนั้นจะได๎สามารถก าหนดกลยุทธ๑ในการให๎บริการให๎ตรงกับ ความ
ต๎องการของกลุํมเปูาหมายได๎    
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3. ควรใช๎การวิจัยเชิงคุณภาพเข๎ามารํวมศึกษา เพื่อสามารถน า ผลการศึกษามา สนับสนุนผลการวิจัยเชิงปริมาณได๎ และ
ท าให๎งานวิจัยมีความนําเชื่อถอื 
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พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มวัยท างานในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
Behavior purchasing product online of working group  

in  Mueang Tak District Tak Province 
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Buaphan  Khamchalor1, Kitkawindet Wongmum2, Vichuda Moonwong3,  

Wetinee Pruttivichittra and Ampornthip Sangkham4 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของกลุํมวัยท างานในอ าเภอเมืองตาก   จังหวัดตาก เป็นการวิจัยแบบ
ส ารวจ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค๎าออนไลน๑และป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด 4 ป๓จจัย โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของกลุํมวัยท างานในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และศึกษาระดับความส าคัญของ
ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของกลุํมวัยท างานในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  เครื่องมือใน
การวิจัย เป็นแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยํางในการวิจัย ได๎แกํ ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจสํวนตัว 
และอื่นๆ จ านวน 400 คน ด าเนินวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเรจ็รูป ประมวลผลด๎วยคอมพิวเตอร๑ สถิติที่ใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ 
คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ  Taro Yamane ซึ่งพบวํา  คะแนนระดับความคิดเห็นของผู๎ประเมินทั้ง   จาก
การประเมิน 3 ด๎าน  มีผลประเมินด๎านที่ 1 ผลการวิจัยพบวําเพศหญิงมีการเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑มากกวําเพศชาย สํวนมากมีอายุ 
31 – 40 ปี โดยรายได๎ตํอเดือนอยูํในชํวง 10,000 – 20,000 บาท  การศึกษาระดับปริญญาตรี สํวนใหญํประกอบอาชีพ ข๎าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ผู๎บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค๎าออนไลน๑แตกตํางกันออกไป สํวนใหญํซื้อ 1 – 5 ครั้ง ครั้งละ 501 – 1,000 สินค๎าที่ซื้อ
สํวนใหญํ ได๎แกํ เสื้อผ๎า ซึ่งจะเลือกซื้อในชํวงเวลา 18.00 – 22.00 น. โดยสินค๎าอยูํในชํวงโปรโมช่ัน/ลดราคา ชํองทางในการซื้อสินค๎า
ออนไลน๑ของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํซื้อใน Facebook และผู๎ที่มีสํวนสนับสนุนในการซื้อ คือ สื่อตําง ๆ  โดยป๓จจัยทางด๎าน
ผลิตภัณฑ๑ เลือกจากสินค๎ามีความหลากหลาย ป๓จจัยทางด๎านราคา เห็นวําราคาถูกกวําการซื้อด๎วยวิธีอื่นๆ ป๓จจัยทางด๎านชํองทางการ
จัดจ าหนําย เปิดให๎บริการ 24 ช่ัวโมง และป๓จจัยทางด๎านการสํงเสริมการตลาด พบวําใช๎สื่อโฆษณาสินค๎า เชํน โทรทัศน๑ วิทยุ สื่อ
สิ่งพิมพ๑ อินเตอร๑เน็ต ที่ชัดเจน ท าให๎รู๎จักสินค๎ามากขึ้น 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมผู๎บริโภค, การตัดสินใจซื้อ, สินค๎าออนไลน๑, ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด 
  

                                                           
1  อาจารย๑ประจ าคณะบริหารธุรกจิ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
2 อาจารย๑ประจ าคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
3 3 อาจารย๑ประจ าคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
4 4 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
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Abstract 
  A study of online purchasing decision behavior of working group in Mueang Tak District Is a survey 
research To study online behavior and 4 marketing mix factors with the objective of studying online 
purchasing decision behavior of working group in Mueang Tak District, Tak Province and to study the 
importance of marketing mix factors in Online purchasing decision of working group in Mueang Tak District 
And study the importance of marketing mix factors in making online purchasing decisions among working 
group in Mueang Tak District Research tools It was a questionnaire from a sample of research, including 
government officials / state enterprises. Private company employees Conducting private businesses and 
others, totaling 400 people  Perform data analysis using a software program. Computerized The statistics used 
in the research were percentage, mean and standard deviation. By Taro Yamane, who found the score of the 
opinions of both assessors From the evaluation in 3 aspects, there is the evaluation in 1 aspect. The result of 
the research shows that females are more likely to buy products online than males. Most are 31-40 years old. 
By  the monthly income is between 10,000 - 20,000 baht. Bachelor's degree study. Most occupations Civil 
servant / state enterprise Consumers have different buying behaviors online, mostly buying 1-5 times 501 - 
1,000 per time. Most products are clothes which will be purchased during 18.00 - 22.00 hrs. Motion / 
discount.The way to buy online is that most of the respondents buy on Facebook and the people who 
contribute to the purchase are various media. Choose from a variety of products. Price factor Saw that it was 
cheaper than buying it with other methods Factors of distribution channels Open for 24 hours and factors of 
marketing promotion Found that using advertising media such as television, radio, print media, the internet 
clearly makes the product more known 
 
Keywords : Consumer behavior, purchasing decisions, online products, marketing mix factors 
 
บทน า  
  ป๓จจุบันเป็นสังคมไร๎พรมแดน มนุษย๑สามารถติดตํอสื่อสารกันอยํางสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการน าอินเทอร๑เน็ต (Internet) มาใช๎เทคโนโลยีเหลํานี้ได๎มีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย๑
โดยตรง เชํน ด๎านการศึกษา การแพทย๑ ด๎านวิทยาศาสตร๑ ด๎านอุตสาหกรรม ด๎านธุรกิจ ตําง ๆ เป็นต๎น เนื่องจากในป๓จจุบัน  การ
เข๎าถึงอินเทอร๑เน็ต สามารถกระท าได๎สะดวกบนอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ เชํน  คอมพิวเตอร๑ (Computer) โน๏ตบุ๏ค (Notebook) 
โทรศัพท๑มือถือ (Smart phone) หรือแท็บแล็ต (Tablet) เป็นต๎น   
การที่เทคโนโลยีเจริญก๎าวหน๎าอยํางรวดเร็วเป็นสาเหตุท าให๎ระบบการค๎าในป๓จจุบันแตกตํางไปจากเดิม ซึ่งในอดีตมีการซื้อขาย
สินค๎าผํานหน๎าร๎านต๎องจัดหาสถานท่ีลงทุนสร๎างหรือเชําร๎านเหลํานี้จะเป็นท่ีรู๎จักเฉพาะคนในพื้นที่เทํานั้น แตํในป๓จจุบันได๎มีการซื้อ
ขายสินค๎าแบบใหมํที่น าเอาเทคโนโลยีสมัยใหมํมาใช๎เป็นการด าเนินการทางการตลาดที่เรียกวํา พาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (E-
commerce)   เป็นทางเลือกของผู๎ซื้อผํานทางอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ เชํน โทรศัพท๑มือถือ คอมพิวเตอร๑หรือแท็บเล็ต เช่ือมตํอ
ระบบอินเทอร๑เน็ตเข๎าสูํเว็บไซต๑หรือสังคมออนไลน๑ ซึ่งชํองทางการจัดจ าหนํายที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูง เนื่องจากมีผลตอบแทนที่
คุ๎มคําเป็นการท าการค๎าที่ไมํต๎องมีหน๎าร๎าน ผํานทางพํอค๎า    คนกลาง ไร๎พรมแดน ไมํจ ากัดเวลาในการซื้อขาย ท าให๎สามารถเข๎าถึง
ได๎โดยตรงและรวดเร็วตามเวลาที่ต๎องการ สํงผลให๎สื่อออนไลน๑เป็นอีกชํองทางหนึ่งและได๎รับความนิยมเป็นอยํางมากในระบบ
การค๎าป๓จจุบันเข๎ามาชํวยเพิ่มชํองทางการซื้อขาย จากสถิติประชากรคนไทยที่ใช๎โซเช่ียลมีเดีย (Social Media) ในปี 2559 มีบัญชี 
3 ผู๎ใช๎เฟซบุ๏ค (Facebook) 41 ล๎านบัญชี บัญชีผู๎ใช๎ทวิตเตอร๑ (Twitter) 5.3 ล๎านบัญชี บัญชีผู๎ใช๎อินสตาแกรม (Instagram) 7.8 
ล๎านบัญชี และบัญชีผู๎ใช๎ไลน๑ (Line) 33 ล๎านบัญชี จึงถือเป็นอีกหนึ่งป๓จจัยที่ท าให๎คนไทยเกือบทุกระดับสามารถเข๎าถึงอินเทอร๑เน็ต
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ได๎ ผู๎ใช๎อินเทอร๑เน็ตสํวนมากจึงสามารถใช๎บริการซื้อสินค๎าออนไลน๑ผํานเว็บไซต๑หรือแอปพลิเคชัน (Application) ซึ่งสามารถท าได๎
ตลอดเวลา จากท่ีใดก็ตามที่อินเทอร๑เน็ตเข๎าถึง เพราะสามารถประหยัดเวลาในการออกไปเลือกซื้อสินค๎าเองตามห๎างร๎านตํางๆ และ
ยังเป็นทางเลือกที่ดีส าหรับผู๎ใช๎บริการหรือผู๎ซื้อสินค๎าที่ไมํมีเวลา อีกทั้งการซื้อสินค๎าผํานชํองทางออนไลน๑ในป๓จจุบันนั้น มีคว าม
นําเช่ือถือและมีประสิทธิภาพมากขึ้น (กองข๎อมูล ธุรกิจ, 2559) ดังนั้น เมื่อเทคโนโลยีและอินเตอร๑เน็ตเข๎ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนในป๓จจุบันมากยิ่งขึ้น ก็จะเป็นสํวนท่ีสํงผลตํอพฤติกรรมในการซื้อสินค๎าของผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป 
 จากกระแสความนิยมในการสั่งซื้อสินค๎าออนไลน๑ท่ีเพิ่มขึ้น คณะผู๎วิจัยจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของ
กลุํมวัยท างานในเขตอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการซื้อสินค๎าออนไลน๑ของผู๎บริโภครวมถึงป๓จจัยสํวน
ประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑อันจะกํอให๎เกิดประโยชน๑ในการน ามาวางแผนการตลาดให๎
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภค รวมทั้งเป็นแนวทางให๎ผู๎ประกอบการหรือผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องได๎รู๎จัก และเข๎าใจถึงป๓จจัย
สํวนประสมทางการตลาดตํางๆ เพื่อสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ๑การตลาดของธุรกิจออนไลน๑ได๎อยํางถูกต๎อง มีประสิทธิภาพและ
สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภคตํอไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของกลุํมวัยท างานในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
2. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของป๓จจัยสวํนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของกลุํมวัยท างานใน

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของกลุํมวัยท างานในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

2. ทราบระดับความส าคัญของป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอพฤติกรรม การตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของ
กลุํมวัยท างานในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  

3. สามารถน าข๎อมูลที่ศึกษามาปรับใช๎ส าหรับผู๎ที่ประกอบกิจการค๎าขายผํานอินเทอร๑เน็ตได๎ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตทางด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง 
 ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ กลุํมวัยท างานในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ที่มีชํวงอายุระหวําง 21 - 60 ปี 
จ านวน 46,776 คน (ข๎อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน 2562) 
 กลุมตัวอยํางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ค านวณจากสูตรของ Taro Yamane (ธานินทร๑ ศิลป์จารุ,2560:47) โดยใชระดับความ
เชือ่มัน่ท่ีรอยละ 95 และยอมใหเกิดความคาดเคลื่อนในการเลือกกลุมตัวอยางรอยละ5 ไดจ านวนกลุมตัวอยางเทากับ 397 คน   

2. ขอบเขตทางด๎านตัวแปร   
ตัวแปรต๎น ได๎แกํ สถานภาพสํวนบุคคล พฤติกรรมการซื้อสินค๎าออนไลน๑ และป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด  
ตัวแปรตาม ได๎แกํ การตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

จุฑารัตน๑ เกียรติรัศมี (2558) ได๎ท าการศึกษาเรื่องป๓จจัยที่มีผลตํอการซื้อสินค๎าผํานทางแอพพลิเคช่ันออนไลน๑ของ
ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวําป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานทางแอพพลิเคช่ันออนไลน๑ของ
ผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 4 ป๓จจัย โดยเรียงล าดับจากมากไป
น๎อย ดังนี้ 1) ป๓จจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ ชํองทางการจัดจ าหนําย และการยอมรับเทคโนโลยี 2) ป๓จจัยด๎านความปลอดภัยและความ
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นําเชื่อถือ 3) ป๓จจัยด๎านราคา คุณภาพและความหลากหลายของสินค๎าในแอพพลิเคชั่น และความตรงตํอเวลาในการจัดสํงสินค๎า 4) 
ป๓จจัยด๎านการประชาสัมพันธ๑ การสื่อสารกับผู๎บริโภค และความมีช่ือเสียงของแอพพลิเคชั่น  

ชนนิกานต๑ จุลมกร (2555) ได๎ท าการศึกษาเรื่องป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อสินค๎าผํานอินเทอร๑เน็ตของนิสิต
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยบูรพา พบวํามีป๓จจัยสํวนบุคคลเพียงอยํางเดียวคือ ภาควิชา ที่ไมํมีความสัมพันธ๑
กับป๓จจัยท่ีมีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อสินค๎าผํานอินเทอร๑เน็ต มีป๓จจัยเกี่ยวกับข๎อมูลพฤติกรรมการใช๎อินเทอร๑เน็ตเพียงด๎านเดียว
คือด๎านผลิตภัณฑ๑ ที่ไมํมีความสัมพันธ๑กับป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อสินค๎าผํานอินเทอร๑เน็ต  เพศชายและเพศหญิงมี
คําเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อ สินค๎าผํานอินเทอร๑เน็ตแตกตํางกันในด๎านผลิตภัณฑ๑และ
ด๎านสํงเสริมการขาย นิสิตที่ศึกษาในระดับช้ันปีที่ตํางกันมีคําเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการ
ซื้อสินค๎าผําน อินเทอร๑เน็ตแตกตํางกันในทุกด๎าน นิสิตที่มีรายรับเฉลี่ยตํอเดือนตํางกันมีคําเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับป๓จจัยที่
มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อสินค๎าผํานอินเทอร๑เน็ตแตกตํางกันในด๎าน ผลิตภัณฑ๑ นิสิตที่ใช๎อินเทอร๑เน็ตเฉลี่ยครั้งละกี่นาทีตํางกันมี
คําเฉลี่ยของระดับความส าคัญเกี่ยวกับ ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการซื้อสินค๎าผํานอินเทอร๑เน็ตแตกตํางกันในด๎านราคา 

ธนาศักดิ์ ขํายกระโทก (2560) ได๎ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑ของผู๎บริโภคในจังหวด
อุบลราชธานี พบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได๎ครอบครัวตํอเดือนต่ ากวํา 10,000 บาท ชํองทางในการเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑คือ เฟสบุ๏ค 
ความถี่ในการสั่งซื้อสินค๎าออนไลน๑ 2-3 ครั้งตํอเดือน คําใช๎จํายในการซื้อสินค๎าออนไลน๑ตํอครั้ง น๎อยกวํา 500 บาท ช าระคําสินค๎า
โดยวิธีเก็บเงินปลายทาง ประเภทสินค๎าหรือบริการที่ซื้อ คือ เสื้อผ๎าหรือเครื่องแตํงกายหรือเครื่องนุํงหํม ผู๎มีสํวนรํวมในการตัดสินใจ
ซื้อสินค๎าออนไลน๑คือ ตนเอง ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดทีม่ีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑มากที่สุดคือ ด๎านการสํงเสริม
การตลาด ป๓จจัยรายข๎อที่มีผลตํอการตัดสินใจมากที่สุดคือ การสํงเสริมการตลาดที่นําสนใจ  

วัชราภรณ๑ เจียงของ (2559) ได๎ท าการศึกษาเรื่องป๓จจัยที่มีผลตํอการเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑ โดยมุํงเน๎นป๓จจัยด๎านชํอง
ทางการรับสินค๎า พบวําเพศหญิงซื้อสินค๎าทางออนไลน๑มากกวํา  เพศชาย สํวนใหญํมีอายุระหวําง 26-35 ปี เลือกชํองทางการรับ
สินค๎าเป็นป๓จจัยส าคัญที่มีสวํนในการเลอืกซื้อสินคา๎ผํานชํองทางออนไลน๑ในป๓จจุบัน ควรมีการตั้งศูนย๑รับสินค๎า หรือ Pick-up store                                  
ใกล๎พื้นที ่

กิตติวัฒน๑ จิตรวัตร (2559) ได๎ท าการศึกษาเรื่องป๓จจัยการซื้อสินค๎าออนไลน๑และคุณภาพเว็บไซต๑ที่สํงผลตํอการตัดสินใจ
ซื้อสินค๎าจากเว็บไซต๑ลาซาด๎าของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย อายุระหวําง 20-
25 ปี การศึกษาอยูํในระดับปริญญาตรี มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนระหวําง 15,000 – 25,000 บาท นอกจากนี้ ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบวํา ป๓จจัยแรงจูงใจในการซื้อสินค๎าออนไลน๑ คุณภาพการบริการชอปปิ้งออนไลน๑ และคุณภาพเว็บไซต๑สํงผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อสินค๎าจากเว็บไซต๑ลาซาด๎าของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานครคิดเป็นร๎อยละ 65.1 อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ในขณะที่ป๓จจัยพฤติกรรมการซื้อสินค๎าออนไลน๑  ประสบการณ๑ในการซื้อสินค๎าออนไลน๑ การแสดงตนในการซื้อสินค๎าออนไลน๑ และ
การประมูลสินค๎าออนไลน๑ไมํสํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าจากเว็บไซต๑ลาซาด๎าของผู๎บริโภคในกรุงเทพมหานคร  
  พรเทพ ทพิยพรกุล (2559) ได๎ท าการศึกษาเรื่องป๓จจัยทีม่ีผลตํอการเลือกซื้อเครื่องส าอาง ในระบบออนไลน๑ของผู๎บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวําพฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอาง ในระบบออนไลน๑สํวนใหญํเลือกซื้อเครื่องส าอางประเภทลิปสติก 
สาเหตุที่เลือกซื้อเครื่องส าอางเพราะสินค๎าสํงถึงที่ บุคคลที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอาง ได๎แกํ ตนเอง ความถี่ในการซื้อ
เครื่องส าอางไมํแนํนอน ราคาที่ซื้อเครื่องส าอาง จ านวน 1,000-2,000 บาท และเลือกซื้อเครื่องส าอาง ด๎วยเหตุผลใช๎เอง ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบวํา ป๓จจยัทางประชากรศาสตร๑ตํางกัน ได๎แกํ เพศ อายุรายได๎ มีผลตํอการตัดสินใจซื้อเครื่องส าอางในระบบ
ออนไลน๑ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตํางกัน พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องส าอางตํางกัน ได๎แกํ ประเภทของ
เครื่องส าอาง บุคคลที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อ ความถี่ในการซื้อเครื่องส าอาง จ านวนที่ซื้อเครื่องส าอาง มีผลตํอการตัดสินใจซื้อ
เครื่องส าอางในระบบออนไลน๑ของผู๎บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกตํางกัน 

เปรมกมล หงส๑ยนต๑ (2562) ) ได๎ท าการศึกษาเรื่องป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานทางแอพพลิเคช่ัน
ออนไลน๑ (ลาซาด๎า) ของผู๎บริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบวําป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ ที่มีอิทธิพลตํอการ
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ตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานทางแอพพลิเคช่ันออนไลน๑ (ลาซาด๎า) มี 2 ด๎าน คือ ป๓จจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด และป๓จจัยด๎าน
ผลิตภัณฑ๑  โดยป๓จจัยด๎านราคา และป๓จจัยด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ไมํมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานทางแอพพลิเคช่ัน
ออนไลน๑ (ลาซาด๎า) ของผูบ๎ริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร 
 อ าพล นววงศ๑เสถียร (2557) ได๎ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริโภคในร๎านค๎าออนไลน๑  ใน
กรุงเทพมหานคร พบวํา ป๓จจัยส าคัญที่มีผลตํอพฤติกรรมการตัดสินใจของผู๎บริโภคในร๎านค๎าออนไลน๑ คือ ลักษณะทางประชากร
ของผู๎บริโภค สํวนประสมการตลาดของร๎านค๎าออนไลน๑ ป๓จจัยทางจิตวิทยาของผู๎บริโภค และป๓จจัยทางสังคมของผู๎บริโภค 
สุณิสา ตรงจิตร๑ (2559) ได๎ท าการศึกษาเรื่องป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ผํานชํองทางตลาดกลาง พาณิชย๑
อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Marketplace) พบวําป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอ การตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ผํานชํองทางตลาด กลางพาณิชย๑
อิเล็กทรอนิกส๑ (E-Marketplace) ของผู๎บริโภคจากการท าการวิจัยในครั้งนี้ สามารถระบุความส าคัญของแตํละป๓จจัยที่มีอิทธิพล 
และสํงผล กระทบตํอความคาดหวังของลูกค๎าได๎ ประกอบไปด๎วย 8 ป๓จจัย ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎า ออนไลน๑ผําน
ชํองทางตลาดกลางพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ (e-marketplace) โดยเรียงล าดับจากมาก  ไปหาน๎อย คือ ป๓จจัยประสิทธิภาพของ
เว็บไซต๑และการน าเสนอสินค๎า, ป๓จจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product), ป๓จจัยความภักดีในตราสินค๎า (Brand Loyalty), ป๓จจัยด๎านความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ๑ และราคา, ป๓จจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด และการให๎ข๎อมูลขําวสาร โปรโมช่ัน, ป๓จจัยด๎านการรักษา
ความเป็นสํวนตัว และการให๎บริการสํวนบุคคล, ป๓จจัยการรับรู๎ถึงแบรนด๑ (Brand Awareness) และป๓จจัยด๎านสิทธิประโยชน๑ของ
สนิค๎าและการตํอรองราคาตามล าดับ 

ฉวีวงศ๑ บวรกีรติขจร (2560) ได๎ท าการศึกษาเรื่องการศึกษาการซื้อขายสินค๎ากลุํมแฟช่ัน ในสื่อสังคมออนไลน๑ พบวํา 
โครงสร๎างตลาดในสื่อสังคมออนไลน๑เป็นตลาดกึ่งแขํงขันกึ่งผูกขาด ที่มีผู๎ขายและผู๎ซื้อจ านวนมากอยูํในตลาด การเข๎าสูํตลาด ผู๎ขาย
สามารถท าได๎งําย เนื่องจากมีต๎นทุน ในการด าเนินธุรกิจต่ า โดยใช๎ทุนเริ่มต๎นประมาณ 2,000-30,000 บาท จากการที่ขายผํานสื่อ
สังคมออนไลน๑ ผู๎ขายไมํจ าเป็นต๎องมีหน๎าร๎าน หรือเสียคําใช๎จํายส าหรับการตั้งร๎านและคําจ๎างพนักงานขายสินค๎าเหมือนกับการขาย
แบบพาณิชย๑อิเล็กทรอนิกส๑ ที่มีหน๎าร๎าน มีคําใช๎จํายในการจดโดเมนเนม หรือมีการแบํงสํวนก าไรกับเว็บไซต๑ที่เป็นตลาดออนไลน๑ช
อปปิ้ง ด๎านพฤติกรรมทางการตลาด ผู๎ขายใช๎พฤติกรรมการแขํงขันด๎านราคา และพฤติกรรมการแขํงขันที่ไมํใชํราคา โดยผู๎ขายจะมี
การสร๎างตัวตนของสินค๎าหรือมีสนิค๎าหลัก ที่มีความโดดเดํนเป็นซิกเนเจอร๑ของร๎านควบคูํกับกลยุทธ๑การให๎ความส าคัญตํอการรักษา
ความเป็นสํวนตัวของลูกค๎า และกลยุทธ๑การขายและการบริการแบบผู๎ซื้อจะได๎รับการแก๎ไขทุกป๓ญหา เพื่อให๎ลูกค๎าประทับใจ และมี
การโฆษณาโดยการบอกตํอแบบปากตํอปาก ซึ่งเป็นการโฆษณาที่สํงผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎ามากที่สุด ด๎านผลการด าเนินงาน 
ผู๎ขายแตํละราย ไมํมีอ านาจเหนือตลาด แตํผู๎ขายยังคงสามารถก าหนดราคาขายที่สมดุลกับต๎นทุนสินค๎าได๎ และยังรักษาลูกค๎าของ
ตนได๎หากยังรักษาคุณภาพของสินค๎า และการมีบริการที่ดี 

ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าแฟช่ันกลุํมผํานสื่อสังคมออนไลน๑ พบวํา ป๓จจัยด๎าน
ชํองทางจัดจ าหนําย มีคําเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด๎านความปลอดภัย ในการช าระเงิน ด๎านผลิตภัณฑ๑หรือสินค๎า ด๎านสํงเสริม
การตลาด ด๎านราคาสินค๎า และด๎านการโฆษณาแฝง ตามล าดับ โดยคุณลักษณะทางประชากร ได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา และ
รายได๎ ที่แตกตํางกัน มีความคิดเห็นตํอป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลการตัดสินใจซื้อสินค๎ากลุํมแฟช่ันในสื่อสังคมออนไลน๑
แตกตํางกัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช๎ศึกษาครั้งนี้ คือ กลุํมวัยท างานในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ที่มีชํวงอายุระหวําง 21 - 60 ปี จ านวน 
46,776 คน (ข๎อมูลระบบสถิติทางการทะเบียน) (2562)  

กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา คือ ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน ประกอบธุรกิจสํวนตัว และอื่นๆ  
คณะผู๎วิจัยได๎ค านวณหากลุํมตัวอยําง โดยค านวณจากสูตร ของ Taro Yamane (ธานินทร๑ ศิลป์จารุ,2560:47) โดยใชระดับความ
เช่ือมั่นที่รอยละ 95 และยอมใหเกิดความคาดเคลื่อนในการเลือกกลุมตัวอยางรอยละ 5 ไดจ านวนกลุมตัวอยางเทากับ 397 คน 
สามารถค านวณกลุํมตัวอยํางประชากรได๎ดังนี้ 
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   n          =        N 
     1 + N (e)2 
 เมื่อ        N ขนาดประชากร 
 n ขนาดของกลุํมตัวอยําง 
 e ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการสุํมตัวอยําง โดยก าหนดเป็น .05  
 แทนค่า 
 n    =       46,776  
     1 + 46,776 (0.05)2  

     = 397 
ดังนั้นจากการค านวณจ านวนกลุํมตัวอยํางในการวิจัยครั้งนี้เทํากับ 397 คน และคณะผู๎วิจัยได๎เพิ่มตัวอยํางอีก 3 ตัวอยําง รวมเป็น
จ านวนกลุํมตัวอยําง 400 ตัวอยําง  
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามโดยแบํงเป็น 3 สํวน ได๎แกํ 
สํวนท่ี 1 แบบสอบถามข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ รายได๎ตํอเดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ 
สํวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค๎าออนไลน๑ 7 ข๎อ ได๎แกํ 
  2.1 ทํานซื้อสินค๎าออนไลน๑กี่ครั้งตํอเดือน 
  2.2 ทํานซื้อสินค๎าออนไลน๑ครั้งละเทําไร 
  2.3 สินค๎าออนไลน๑ท่ีเลือกซื้อ 
 2.4 ชํวงเวลาที่ซื้อสินค๎าออนไลน๑ 
 2.5 สาเหตุในการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ 
 2.6 ชํองทางในการซื้อสินค๎าออนไลน๑ 
 2.7 ผู๎ที่มีสํวนสนับสนุนในการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ 
สํวนท่ี 3 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรสํวนประมาณคํา
แบบลิเคิร๑ท (Likert Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 4 ข๎อ 
 3.1 ป๓จจัยทางด๎านผลิตภัณฑ๑ จ านวน 5 ข๎อ 
 3.2 ป๓จจัยทางด๎านราคา จ านวน 5 ข๎อ 
 3.3 ป๓จจัยทางด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย จ านวน 5 ข๎อ 
 3.4 ป๓จจัยทางด๎านการสํงเสริมการตลาด จ านวน 5 ข๎อ 
ส าหรับการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎ก าหนดการให๎คะแนนระดับแรงจูงใจเป็นมาตรสํวนประมาณคํา(Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลัก
ของลิเคิร๑ท ดังนี ้

5 หมายถึง ในระดับมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ในระดับมาก 
3 หมายถึง ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง ในระดับน๎อย 
1 หมายถึง ในระดับน๎อยท่ีสุด 

 สํวนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อเสนอแนะพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของกลุํมวัยท างานในอ าเภอเมือง
ตาก ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิดและเติมข๎อความ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามให๎กับผู๎ตอบแบบสอบถามขอความรํวมมือกับกลุํมวัย

ท างานในอ าเภอเมืองตากตอบแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยํางทั้งหมด 400 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห๑ข๎อมูลเป็นการน าข๎อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห๑ โดยใช๎ โปรแกรม SPSS 
(Statistical Package For the Social Sciences) ประกอบด๎วยคําสถิติ ดังนี้ 
 1. คําความถี่และคําร๎อยละ เพื่อวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของกลุํมวัยท างานในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก  
 2. คําร๎อยละคะแนนท่ีไดจ๎ากการทดสอบความรู๎เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของกลุํมวัยท างาน
ในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 3. คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ของกลุํม
วัยท างานในอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 4. คําความถี่และร๎อยละ เพื่อวัดระดับความมากน๎อยของสาเหตุป๓ญหาและข๎อเสนอแนะ  
 
ผลการวิจัย 
  การศึกษาพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อสินคา๎ออนไลน๑ของกลุํมวัยท างานในอ าเภอเมอืงตาก จังหวัดตาก ผลสรุปการศึกษาได๎
ดังนี้  
 ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม ได๎แกํ เพศ อายุ รายได๎ตํอเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ  
 ผลวิจัยพบวําผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 304 คน คิดเป็นร๎อยละ 76.0 และเพศชาย จ านวน 96 
คน คิดเป็นร๎อยละ 24.0 โดยผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนมากมีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 232 คน คิดเป็นร๎อยละ 58.0  รองลงมาชํวง
อายุ 41 – 50 ปี จ านวน 92 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.0 รองลงมาชํวงอายุ 21 – 30 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.0 และน๎อย
ที่สุดชํวงอายุ 51 – 60 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.0 รายได๎ตํอเดือนของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํสํวนมากอยูํใน ชํวง 
10,000 – 20,000 บาท จ านวน 228 คน คิดเป็นร๎อยละ 57.0 รองลงมาได๎แกํ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 140 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 35.0 รองลงมาได๎แกํ ต่ ากวํา 10,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.0 และสุดท๎าย 30,000 บาทขึ้นไป จ านวน 4 
คน คิดเป็นร๎อยละ 1.0 ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาสํวนใหญํในระดับ ปริญญาตรี จ านวน 220 คน คิดเป็นร๎อยละ 55.0 
รองลงมาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. จ านวน 108 คน คิดเป็นร๎อย 27.0 รองลงมาระดับสูงกวําปริญญาตรี จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 9.0 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. จ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 5.0 มัธยมศึกษาตอนนี้ จ านวน 16 
คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 และสํวนใหญํประกอบอาชีพ ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 164 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.0 รองลงมาอาชีพ
อื่นๆ จ านวน 120 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.0 รองลงมาอาชีพประกอบธุรกิจสํวนตัว จ านวน 92 คน คิดเป็นร๎อยละ 23.0 และ
พนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 24 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.0      
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค๎าออนไลน๑  
ผลวิจัยพบวําโดยเฉลี่ยใน 1 เดือน ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํซื้อสินค๎าออนไลน๑ 1 – 5 ครั้ง ตํอเดือน จ านวน 352 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 88.0 รองลงมา 6 – 10 ครั้งตํอเดือน จ านวน 44 คน  คิดเป็นร๎อยละ 11.0 รองลงมา 11 – 15 ครั้งตํอเดือน จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 1.0  

ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํซื้อสินค๎าออนไลน๑ครั้งละ 501 – 1,000 บาท ตํอครั้ง จ านวน 140 คน คิดเป็นร๎อยละ 60.0 
รองลงมาครั้งละ น๎อยกวํา 500 บาท จ านวน 88 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.0 รองลงมาครั้งละ 1,001 – 1,500 บาท จ านวน 48 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 12.0 และมากกวํา 5,000 บาท จ านวน 24 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.0  
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สินค๎าออนไลน๑ที่สํวนใหญํที่ผู๎ตอบแบบสอบถามเลือกซื้อคือ เสื้อผ๎า จ านวน 227 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.8 รองลงมาซื้อ 
อุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ จ านวน 44 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.0 รองลงมาซื้อกระเป๋า จ านวน 44 คน คิดเป็นร๎อยละ 11.0 รองลงมาซื้อ 
เครื่องส าอางจ านวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.0 รองลงมาซื้อสุขภาพและความงาม จ านวน 40 คน คิดเป็นร๎อยละ 10.0  
ชํวงเวลาที่ซื้อสินค๎าออนไลน๑ ของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํซื้อชํวงเวลา 18.00 – 22.00 น. จ านวน 300 คน คิดเป็นร๎อยละ 
75.0 รองลงมาชํวงเวลา 13.00 – 17.00 น. จ านวน 60 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.0 รองลงมา ตั้งแตํ 22.00 น. ขึ้นไป จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 6.0 รองลงมาชํวงเวลา 08.00 – 12.00 น. จ านวน 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0  
สาเหตุในการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ ของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํ สินค๎าอยูํในชํวงโปรโมช่ัน / ลดราคา จ านวน 180 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 45.0 รองลงมา สินค๎ามีความหลากหลาย จ านวน 88 คน คิดเป็นร๎อยละ 22.0 รองลงมา เพื่อใช๎ในชีวิตประจ าวัน 
จ านวน 52 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.0 รองลงมามีบุคคลแนะน าสินค๎า จ านวน 28 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.0 รองลงมาสินค๎าเปิดตัวใหมํ 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.0 รองลงมาผู๎ขายบริการดี จ านวน 24 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.0  
ชํองทางในการซื้อสินค๎าออนไลน๑ของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํซื้อใน Facebook จ านวน 212 คน คิดเป็นร๎อยละ 53.0 
รองลงมาร๎านค๎าออนไลน๑บน Application  จ านวน 152 คน คิดเป็นร๎อย 38.0 รองลงมาเว็บไซต๑ร๎านค๎าออนไลน๑ จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 7.0 รองลงมา Instagram จ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.0  
ผู๎ที่มีสํวนสนับสนุนในการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑ ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํซื้อเพราะสื่อตํางๆ จ านวน 352 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 88.0 รองลงมาเพื่อนรํวมงาน จ านวน 32 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.0 รองลงมาบุคคลในครอบครัว จ านวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 
3.0 รองลงมา ตัวแทนสินค๎า จ านวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.0 ตามล าดับ 

ตอนที่ 3 ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด  
ผลวิจัยพบวําผู๎ตอบแบบสํวนใหญํเกี่ยวกับป๓จจัยทางด๎านผลิตภัณฑ๑ เห็นวําสินค๎ามีความหลากหลาย คิดเป็นร๎อยละ 4.44, 

สินค๎ามีความทันสมัย คิดเป็นร๎อยละ 4.37 สินค๎ามีคุณภาพดี คิดเป็นร๎อยละ 4.27 มีการรับคืนหรือเปลี่ยนสินค๎า คิดเป็นร๎อยละ 
3.90 มีบริการหลังการขาย คิดเป็นร๎อยละ 3.53  

ป๓จจัยทางด๎านราคา เห็นวําราคาถูกกวําการซื้อด๎วยวิธีอื่นๆ คิดเป็นร๎อยละ 3.66, วิธีการช าระเงินมีหลายชํองทาง คิดเป็น
ร๎อยละ 4.05 มีระบบความปลอดภัยในการช าระเงิน คิดเป็นร๎อยละ 3.59 มีการก าหนดราคาที่ชัดเจน คิดเป็นร๎อยละ 3.98 เรียก
เก็บเงินตามจ านวนท่ีระบุจริง คิดเป็นร๎อยละ 3.98   

ป๓จจัยทางด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย  พบวําเปิดให๎บริการ 24 ช่ัวโมง คิดเป็นร๎อยละ 4.35, สะดวกในการซื้อ
ประหยัดเวลา คิดเป็นร๎อยละ 4.45 มีสินค๎าพร๎อมขายอยํางสม่ าเสมอ คิดเป็นร๎อยละ 4.20 ไมํเสียเวลาในการเดินทางไปซื้อ คิดเป็น
ร๎อยละ 4.50 มีรถจัดสํงสินค๎าโดยตรง คิดเป็นร๎อยละ 3.89  

ป๓จจัยทางด๎านการสํงเสริมการตลาด พบวําใช๎สื่อโฆษณาสินค๎า เชํน โทรทัศน๑ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ๑อินเตอร๑เน็ต คิดเป็นร๎อยละ 
4.43 จัดกิจกรรมสํงเสริมการขาย เชํน มีลด แลก แจก แถม ชิงโชค คิดเป็นร๎อยละ 4.33 มีการออกบูธงานแสดงสินค๎า คิดเป็นร๎อย
ละ 3.47 มีบริการสํงสินค๎าฟรี /ตรงเวลา คิดเป็นร๎อยละ 3.62 มีการติดตามให๎ความชํวยเหลือตลอดการสั่งซื้อสินค๎า คิดเป็นร๎อยละ 
3.56 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
  1. จากผลการวิจัยพบวําเพศหญิงมีการเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑มากกวําเพศชาย สํวนมาก  มีอายุ 31 – 40 ปี รายได๎ตํอ
เดือนอยูํในชํวง 10,000 – 20,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี สํวนใหญํประกอบอาชีพ ข๎าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ซึ่งสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของธนาศักดิ์ ขํายกระโทก (2560) ในงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑ของผู๎บริโภคในจังหวัด
อุบลราชธานี พบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศ หญิง มีอายุ 20-30 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได๎ครอบครัวตํอเดือนต่ ากวํา 10,000 บาท  
2. จากผลการวิจัยพบวําผู๎บริโภคมีพฤติกรรมการซื้อสินค๎าออนไลน๑แตกตํางกันออกไป สํวนใหญํซื้อ 1 – 5 ครั้ง สินค๎าท่ีซื้อสํวนใหญํ 
ได๎แกํ เสื้อผ๎า โดยสินค๎าอยูํในชํวงโปรโมช่ัน/ลดราคา และชํองทางในการซื้อสินค๎าออนไลน๑ของผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํซื้อใน 
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Facebook ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของธนาศักดิ์ ขํายกระโทก (2560) ในงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑ของ
ผู๎บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี พบวําชํองทางในการเลือกซื้อสินค๎าออนไลน๑คือ เฟสบุ๏ค ความถี่ในการสั่งซื้อสินค๎าออนไลน๑ 2-3 
ครั้งตํอเดือน ประเภทสินค๎าหรือบริการที่ซื้อ คือ เสื้อผ๎าหรือเครื่องแตํงกายหรือเครื่องนุํงหํม ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าออนไลน๑มากท่ีสุดคือ ด๎านการสํงเสริมการตลาด  
 3. จากผลการวิจัยพบวําป๓จจัยทางด๎านผลติภณัฑ๑ เลือกจากสนิค๎ามีความหลากหลาย ป๓จจัยทางด๎านราคา เห็นวําราคาถูก
กวําการซื้อด๎วยวิธีอ่ืนๆ ป๓จจัยทางด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย เปิดให๎บริการ 24 ช่ัวโมง และป๓จจัยทางด๎านการสํงเสริมการตลาด 
พบวําใช๎สื่อโฆษณาสินค๎า เชํน โทรทัศน๑ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ๑ อินเตอร๑เน็ต ที่ชัดเจน ท าให๎รู๎จักสินค๎ามากขึ้น ซึ่งขัดแย๎งกับงานวิจัยของ
เปรมกมล หงส๑ยนต๑ (2562) ในงานวิจัยเรื่อง ป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผํานทางแอพพลิเคช่ันออนไลน๑ (ลาซาด๎า) 
ของผูบ๎ริโภคยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร พบวําป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดออนไลน๑ที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสินค๎าผําน
ทางแอพพลิเคชั่นออนไลน๑ (ลาซาด๎า) มี 2 ด๎าน คือ ป๓จจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด และป๓จจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ โดยป๓จจัยด๎านราคา
และป๓จจัยด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ไมํมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อสนิค๎าผํานทางแอพพลิเคชั่นออนไลน๑ (ลาซาด๎า) ของผูบ๎ริโภค
ยุคดิจิทัลในกรุงเทพมหานคร 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย   
 1. การขยายขอบเขตของงานวิจัยให๎กว๎างมากขึ้น เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้ศึกษา พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค๎า
ออนไลน๑เฉพาะกลุํมวัยท างานในอ าเภอเมืองตาก จึงควรขยายขอบเขตไปยังกลุํมวัยท างานในอ าเภอตําง ๆ ของจังหวัด เพื่อให๎
ครอบคลุมทั้งจังหวัด 
 2. ผู๎ที่ประกอบธุรกิจ ควรให๎ความส าคัญเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาดผํานสื่อสังคมออนไลน๑ ในชํองทางตํางๆ เชํน 
ไลน๑ เฟซบุ๏ค และเว็บไซต๑ จะท าให๎เข๎าถึงผู๎บริโภคได๎ตรงกลุํมเปูาหมายและรวดเร็วที่สุด เป็นกลยุทธ๑ในการสร๎างแรงจูงใจให๎แกํ
ผู๎บริโภคให๎เกิดความเชื่อมั่นในตัวสินค๎าและมีแรงจูงใจให๎เกิดความต๎องการที่จะซื้อสินค๎านั้นๆ มากขึ้น 
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การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

Study of behavior and satisfaction of Thai tourists 
That travel to Bhumibol Dam, Tak Province 

 
กิตต์กวินเดชน์ วงศ์หมั่น1, น้ าใส ทา้วแสงเจริญ2 และ พมิพิกา คงศรีวนากร3 

Kitkawindet Wongmun, Namsai Thaosaengcharoen and Pimpika Khongseewanakorn 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล  2) 
ศึกษาพฤติกรรมนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล 3) ศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมตํอความพึงพอใจ
ของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่มตีํอการเดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบ
การวิจัยเชิงส ารวจ และใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจเก็บข๎อมูล กลุํมตัวอยําง คือ ตัวแทนนักทํองเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และได๎แบํงกลุํมคนเป็นชํวงวัยตําง ๆ ได๎แกํ วัยรุํน วัยผู๎ใหญํ และวัยสูงอายุ จ านวน 
384 คน วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการใช๎โปรแกรมวิเคราะห๑สถิติโดยใช๎สถิติ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนมาตาฐาน 
และคํา T-test  ANOVA 

ผลการศึกษา พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุระหวําง  21 –30 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาต่ า
กวาปริญญาตรี มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา และมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนไมํเกิน 5 ,000 บาท นักทํองเที่ยวที่มีพฤติกรรมตํอความพึง
พอใจการทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก สํวนใหญํเคยเดินทางมา 1 ครั้ง เดินทางมาเพื่อพักผํอนหยํอนใจ เดินทางโดยใช๎รถยนต๑
สํวนตัว เดินทางกับคนในครอบครัว คําใช๎จํายในการเดินทางไมํเกิน 1 ,000 บาท ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยในชํวงที่
เดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โดยมีความพึงพอใจมากในทุกด๎าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ความพึงพอใจใน
ด๎านประชากรในท๎องถิ่นมากที่สุด รองลงมาเป็นด๎านการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐ ด๎านร๎านค๎า ร๎านอาหารและเครื่องดื่มและ
ด๎านสถานท่ีทํองเที่ยว ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, การทํองเที่ยว, การบริการ 
  

                                                           
1 อาจารย๑ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทอํงเที่ยว คณะบริหารธุรกจิ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
2 นักศึกษาสาขาวิชาการทํองเท่ียวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกจิ วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น 
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Abstract 
  The objective of this study is to 1) study the satisfaction of Thai tourists traveling to Bhumibol Dam 2) 
study the behavior of Thai tourists traveling to Bhumibol Dam 3) study the relationship between behavior and 
satisfaction of the foreign tourists Thailand towards traveling to Bhumibol Dam, Tak. This research is a 
primitive research. As in survey research. And use questionnaires as tools for surveying, collecting data the 
sample consisted of 384 Thai tourists visiting Bhumibol Dam, Tak, and divided into 384 adolescents, 
adolescents, adults and the elderly. Data were analyzed by using statistical analysis program using frequency, 
hundred and mean, standard deviation and T-test ANOVA. 
  The results show that the majority of the sample are male. Age between 21 -30 years, single status, 
have lower education level than bachelor degree, are career student have an average monthly income of not 
more than 5,000 baht. Most of the tourists who have behavior towards satisfaction of Bhumibol Dam, Tak 
Province, have travel 1 time, come to relax, travel by private car, traveling whit family, members travel 
expenses not over 1,000 baht. Satisfaction of Thai tourists during the trip to Bhumibol Dam, Tak Province, with 
great satisfaction in all aspects. When considered in each aspect, it was found that the satisfaction in the local 
population the most. Followed by government services, shop, restaurants and tourist attractions, respectively.   
 
Keywords: Behavior, satisfaction, tourism, service 
 
บทน า  

ป๓จจุบันอุตสาหกรรมทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอยํางยิ่งตํอระบบเศรษฐกิจของโลกไปแล๎วเป็นที่ยอมรับ
กันเกือบจะทุกประเทศในโลกนี้อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวได๎ เจริญเติบโตจนกลายเป็นสินค๎าหลักในระบบการค๎าระหวํางประเทศ
อยํางรวดเร็ว และในหลายประเทศอุตสาหกรรมทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญอยูํในระดับที่ 1 – 3 ของ 10 อันดับแรก 
ในอุตสาหกรรมส าคัญของประเทศนั้น ๆ อีกด๎วย ข๎อเท็จจริงดังกลําวนี้ สอดคล๎องกับความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมทํองเที่ยว
ไทย ซึ่งในรอบทศวรรษที่ผํานมารายได๎จากอุตสาหกรรมทํองเที่ยวอยูํในล าดับ 1 หรือ 2 มาโดยตลอด เมื่อเปรียบเทียบกับรายได๎
จากการสํงสินค๎าออกอื่น ๆ อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวยังเป็นแรงขับเคลื่อนในด๎านเศรษฐกิจกระตุ๎นให๎เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจซึ่งน าไปสูํการจ๎างงาน สร๎างอาชีพ การกระจายรายได๎และการลงทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว อีกทั้งการ
ทํองเที่ยวยังคงมีความส าคัญตํอเศรษฐกิจโลก และมีการ ขยายตัวอยํางตํอเนื่อง โดยมีการขยายตัวของ GDP ด๎านการทํองเที่ยวโลก
เพิ่มขึ้นและมีสํวนแบํงทางเศรษฐกิจสูงถึง 7.8 ล๎านล๎านดอลลําร๑สหรัฐฯ คิดเป็นร๎อยละ 3.5 ของ GDP โลก และกํอให๎เกิดการจ๎าง
งานถึง 284 ล๎านคนท่ัวโลก (ส านักงานปลัดกระทรวงการทํองเที่ยวและกีฬา, 2558) 

การทํองเที่ยวเป็นกิจกรรมการพักผํอนหยํอนใจ หรือนันทนาการรูปแบบหนึ่งของมนุษย๑ที่เกิดขึ้นระหวํางเวลาวํางมี
การเดินทางเข๎ามาเกี่ยวข๎อง โดยเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งมักหมายถึง การเดินทางจากที่อยูํอาศัยที่หนึ่งไป
อีกที่หนึ่ง ซึ่งถือเป็นแหลํงทํองเที่ยว โดยไมํค านึงวําระยะทางนั้นจะใกล๎หรือไกลและการเดินทางนั้นจะมีการพักแรมค๎างคืน
หรือไมํ ทั้งนี้เพื่อการเปลี่ยนบรรยากาศและสิ่งแวดลอ๎ม โดยมีแรงกระตุ๎นจากความตอ๎งการทางกายภาพเพื่อสนองความต๎องการ
ในแงํการพักผํอนคลายเครียดในชีวิตประจ าวันและตอบสนองความอยากรู๎อยากเห็นอีกทั้งเป็นกระบวนการพัฒนาคนในแงํการ
เรียนรู๎สร๎างสมประสบการณ๑และวิสัยทัศน๑จากการเดินทางทํองเที่ยว ซึ่งองค๑กรการทํองเที่ยวโลกได๎ก าหนดรูปแบบการ
ทํองเที่ยว 3 รูปแบบ 1. ทรัพยากรทํองเที่ยวประเภทธรรมชาติ ได๎แกํ แหลํงทํองเที่ยวที่มีความงดงามตามธรรมชาติ 2. 
ทรัพยากรทํองเที่ยวประเภทfประวัติศาสตร๑ โบราณสถาน โบราณวัตถุทรัพยากรทํองเที่ยวประเภทศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
และกิจกรรม เป็นแหลํงทํองเที่ยวท่ีมนุษย๑สร๎างขึ้น (สุธดี ชิดชอบ, 2548) 
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“เขื่อนภูมิพล” ตั้งอยูํที่อ าเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นเขื่อนอเนกประสงค๑แหํงแรกของประเทศไทย เดิมมีช่ือ
เรียกวํา “เขื่อนยันฮี” เมื่อวันท่ี 25 กรกฏาคม ปีพ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร๑มหาภูมิพลอดุลยเดชได๎พระราชทานพระ
ปรมาภิไธย ให๎เป็นช่ือเขื่อนวํา “เขื่อนภูมิพล” มีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตโค๎งเพียงแหํงเดียวในประเทศไทย และในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต๎ มีรัศมีความโค๎ง 250 เมตร ยาว 486 เมตร สันเขื่อนกว๎าง 6 เมตร และมีความสูง 154 เมตร ถือเป็นเขื่อนที่สูง
อันดับ 8 ของโลก อํางเก็บน้ าสามารถรองรับน้ าได๎สูงสุด 13,462 ล๎านลูกบาศก๑เมตร ซึ่งเขื่อนนี้ได๎สร๎างปิดกั้นล าน้ าปิง ที่บริเวณเขา
แก๎ว อ าเภอสามเงา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร๑มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนินทรงวางศิลาฤกษ๑การกํอสร๎าง เมื่อวันที่ 
24 มิถุนายน ปีพ.ศ. 2504 การกํอสร๎างในระยะแรกประกอบด๎วยงานกํอสร๎างตัวเขื่อน ระบบสํงไฟฟูาและอาคารโรงไฟฟูา กระทั่ง
เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม ปีพ.ศ. 2507 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร๑มหาภูมิพลอดุลยเดชได๎เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดเขื่อนภูมิ
พล ท่ีทุกวันน้ี “เขื่อนภูมิพล” ได๎ยังประโยชน๑ในด๎านชลประทานแกํพื้นที่ถึง 10 ล๎านไรํตํอปี อํางเก็บน้ าเหนือเขื่อนจุน้ าได๎ 13,462 
ล๎านลูกบาศก๑เมตร เนื้อที่ผิวน้ าประมาณ 300 ตารางกิโลเมตร ความยาวของล าน้ าจากเขื่อนถึงอ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหมํ เป็น
ระยะทาง 207 กิโลเมตร (การไฟฟูาฝุายผลิตแหํงประเทศไทย, 2559) นอกจากประโยชน๑ทางด๎านพลังงานไฟฟูาและชลประทาน
แล๎ว เขื่อนภูมิพลยังสร๎างประโยชน๑มากมายหลายอยําง ไมํวําจะเป็นการปูองกันน้ าทํวม เป็นแหลํงเพาะพันธ๑สัตว๑น้ าจืด และยังเป็น
แหลํงทํองเที่ยวพักผํอนหยํอนใจกิจกรรมนําสนใจคือชมวิวริมสันเขื่อน เดินปุาศึกษาธรรมชาติสองฝ๓่งล าน้ าปิงเหนืออํางเก็บน้ าเขื่อน
ภูมิพล ลํองแพและเรือในอํางเก็บน้ าเขื่อนภูมิพลเพื่อสัมผัสกับธรรมชาติและภูมิประเทศปุาเขา อีกทั้งยังใช๎เป็นสถานที่จัดงานขี่เสือ
ชมช๎าง เพื่อประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวของจังหวัดตากอีกด๎วย (การทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ส านักงานตาก, 2556) ซึ่งใน
ป๓จจุบันเขื่อนแหํงนี้ถือเป็นแหลํงทํองเที่ยวในอันดับต๎น ๆ ของจังหวัดตาก  

ด๎วยเหตุนี้ ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวที่มีตํอเขื่อนภูมิ
พล จังหวัดตาก เพื่อศึกษาวํา นักทํองเที่ยวมีพฤติกรรมอยํางไรในการมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล หรือป๓จจัยใดท่ีสร๎างความพึงพอใจให๎
นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลอีก และศึกษาวําป๓จจัยด๎านใดที่นักทํองเที่ยวเห็นควรในการปรับปรุงหรือพัฒนา
เพิ่มขึ้นเพื่อน าผลการศึกษาท่ีได๎มาพัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวของเขื่อนภูมิพลให๎เป็นที่นิยมแพรํหลายไปในวงกว๎างขึ้นอีก รวมทั้ง
เพื่อให๎เกิดการทํองเที่ยวท่ียังยืนตํอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เข๎ามาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล 
2.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เข๎ามาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล 
3.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล                

จังหวัดตาก จ าแนกตามเพศและอายุ 
  
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทย ท่ีเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
2.  เพื่อสามารถน าผลการวิจัยไปใช๎เป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล เพื่อให๎

เกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 3. ผู๎อ านวยการเขื่อนภูมิพล สามารน าข๎อมูลที่ได๎จากการวิจัยครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงสิ่งอ านวความสะดวก 
ร๎านค๎า สถานท่ีทํองเที่ยว เพื่อให๎นักทํองเที่ยวเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 4. ผู๎อ านวยการส านักงานการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ส านักงานตาก สามารน าข๎อมูลที่ได๎จากการวิจัยครั้งนี้ไปเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวเพื่อให๎มีคุณภาพและรองรับนักทํองเที่ยวได๎ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ด้านเนื้อหา  
 คณะผู๎วิจัยได๎ท าการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัด
ตาก ได๎แบํงออกเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 

1.1 ศึกษาพฤติกรรมนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เข๎ามาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล โดยท าการศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิด
เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทํองเที่ยว รูปแบบการทํองเที่ยว 

1.2 ศึกษาความพึงพอใจนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เข๎ามาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล โดยท าการศึกษาจากแนวคิดเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจและการแสวงหาข๎อมูล  

1.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
จ าแนกตามเพศและอายุ 
 2. ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากร คือ นักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
2.2. กลุํมตัวอยําง คือ ตัวแทนนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ทั้งเพศชายและเพศ

หญิง ซึ่งไมํทราบจ านวนประชากรที่แนํนอนท่ีเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยว 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

บุศรา เกิดแก๎ว (2550) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของผู๎เข๎ามาทํองเที่ยวที่มีตํอแหลํงทํองเที่ยวใน
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวํา ผู๎เข๎ามาทํองเที่ยวรู๎จักสถานที่ทํองเที่ยวจากขําวสารวิทยุ/ โทรทัศน๑ สาเหตุการทํองเที่ยว 
เนื่องจากต๎องการพักผํอนหยํอนใจ ความถี่ในการทํองเที่ยวเฉลี่ย 8 ครั้ งขึ้นไป ตํอปี และมักจะทํองเที่ยวในชํวงวันเสาร๑และวัน
อาทิตย๑เดินทางทํองเที่ยวด๎วยการใช๎รถยนต๑สํวนตัว ใช๎จํายเบ็ดเตล็ด โดยมีจ านวนคําใช๎จํายระหวําง 1,001 – 5,000 บาท เดินทาง
มากับเพื่อน มีความสนใจด๎านภูมิทัศน๑ และสถานที่ของแหลํงทํองเที่ยวแตํละแหํง สํวนกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวของจังหวัด
สุพรรณบุรีที่จัดขึ้นสามารถดึงดูดความสนใจของกลุํมผู๎เข๎ามาทํองเที่ยวคือการจัดงานอนุสรณ๑ดอนเจดีย๑โดยทราบข๎อมูลการ จัดงาน
ทางวิทยุ/โทรทัศน๑ ในภาพรวมผู๎เข๎ามาทํองเที่ยวมีระดับความพึงพอใจในการทํองเที่ยวด๎านสถานที่ ด๎านการอา นวยความสะดวก
และด๎านการบริการ อยูํในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ ของผู๎เข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดพรรณบุรี จ าแนก
ตามป๓จจัยสํวนบุคคล พบวํา ผู๎เข๎ามาทํองเที่ยวที่มี การศึกษาแตกตํางกันมีระดับความพึงพอใจตํอด๎านการอา นวยความสะดวก
แตกตํางกัน และอาชีพแตกตํางกัน มีระดับความพึงพอใจในการทํองเที่ยวด๎านสถานที่ ด๎านการอา นวยความสะดวกและด๎าน
บริการ แตกตําง กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผู๎เข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัด
สุพรรณบุรี จ าแนกตามพฤติกรรม พบวํา ผู๎เข๎ามาทํองเที่ยวท่ีมีพฤติกรรมการเดินทางแตกตํางกันมีระดับความ พึงพอใจด๎านสถานที่ 
ด๎านการอา นวยความสะดวกและด๎านการบริการแตกตํางกัน และจ านวนคําใช๎จํายการทํองเที่ยวแตกตํางกันมีระดับความพึงพอใจ
ตํอด๎านการอ านวยความสะดวกและด๎านการบริการแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05   

ปองผล ธวัลหทัยกุล และคณะ (2550) ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางในการพัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวเชิงเกษตรใน
กลุํมจังหวัดอีสานใต๎ พบวํา นักทํองเที่ยวสํวนใหญํเดินทางมาเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยว เพราะความนําสนใจของวิถีชีวิตเกษตรกรรม 
กิจกรรมที่นักทํองเที่ยวต๎องการมากท่ีสุด คือกิจกรรมพักผํอนหยํอนใจ แนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงเกษตรกรรมในกลุํม
จังหวัดอีสานใต๎ไว๎ดังน้ี ด๎านการพัฒนาทรัพยากรแหลํงทํองเที่ยว เน๎นการพัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวให๎สอดคล๎องกับศักยภาพของ
แหลํงทํองเที่ยวนั้น ๆ ด๎านการพัฒนาบริการการทํองเที่ยว กลยุทธ๑พัฒนาด๎าน การตลาดและประชาสัมพันธ๑ และกลยุทธ๑พัฒนาด๎าน
อื่น ๆ เชํน ยุทธศาสตร๑การสร๎างเครือขํายการทํองเที่ยวกับกลุํมประเทศเพื่อนบ๎าน ยุทธศาสตร๑การพัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยว
ในกลุํมจังหวัดอีสานใต๎ และยุทธศาสตร๑เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการทํองเที่ยว 

ไพศาล ชํุมวงศ๑ (2550) ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวตํอการทํองเที่ยววนอุทยานภูช้ีฟูา อ าเภอเทิง 
จังหวัดเชียงราย ในเรื่องของป๓จจัยตําง ๆ ที่สํงผลตํอความพึงพอใจ เชํน การคมนาคม ร๎านอาหาร สิ่งดึงดูดใจ ความปลอดภัย ซึ่ง
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ผู๎ท าการศึกษาเรื่องนี้มีจุดประสงค๑เพื่อการศึกษาความพึงพอใจและความคิดเห็นของนักทํองเที่ยวตํอการทํองเที่ยววนอุทยานภูช้ีฟูา 
อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยมีประชากรกลุํมตัวอยํางประมาณ 337 คน จากนักทํองเที่ยวทั้งหมดในฤดูกาล ผลวิจัย  พบวํา 
นักทํองเที่ยวสํวนใหญํที่มาเที่ยวเป็นเพศหญิง มีระดับอายุไมํเกิน 26 ปี เป็นสํวนใหญํ ประกอบอาชีพอื่น ๆ และมีรายได๎เฉลี่ยของ
นักทํองเที่ยว น๎อยกวํา 10,000 บาท สํวนด๎านความพึงพอใจภาพรวมทั้ง 8 ด๎านนั้นอยูํในระดับปานกลาง โดยด๎านที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุดคือ สิ่งที่ดึงดูดใจ รองลงมาคือความสามารถในการพัฒนาของ อบต.ตับเตํา ด๎านการให๎บริการ ด๎านการคมนาคม  ด๎านร๎าน
จ าหนํายของที่ระลึก ด๎านความปลอดภัย ด๎านร๎านอาหาร และด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกตําง ๆ ตามล าดับในแตํละด๎าน ผลวิจัยที่
ออกมาถือวําดี เพราะสอดคล๎องกับงานวิจัยท่ีใกล๎เคียงและทฤษฎีตําง ๆ  

อนุชิต พึ่งป๓ญญาดี (2553) ได๎ท าการศึกษา เรื่องป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอพฤติกรรมการทํองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของนักทํองเที่ยว ผลการวิจัย พบวํา 1) นักทํองเที่ยวสํวนใหญํเป็นเพศหญิงมีอายุระหวําง 21-30 ปี สถานะโสด มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนรายได๎ตํอเดือนอยูํระหวําง 10,001 -20,000 บาท 2) นักทํองเที่ยวมีป๓จจัยจูงใจในการ
ทํองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด๎วย ด๎านธุรกิจหรืองานที่ท า ด๎านทางกายภาพและสรีระศาสตร๑ด๎านวัฒนธรรม 
จิตวิทยา และการศึกษาของบุคคล ด๎านสังคม สัมพันธภาพระหวํางบุคคลและจริยธรรม ด๎านความบันเทิง ความเพลิดเพลิน ด๎าน
ศาสนาอยูํในระดับ ปานกลาง 3) นักทํองเที่ยวมีความคิดเห็นที่มีตํอองค๑ประกอบของการทํองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด๎วย ด๎านการตลาดทํองเที่ยว ด๎านการขนสํง ด๎านแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติด๎านแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร๑ 
โบราณสถานและโบราณวัตถุ ด๎านแหลํงทํองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ กิจกรรมด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกอยูํใน
ระดับ เห็นด๎วย 4) ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบวํา เพศและระดับการศึกษาสูงสุดของนักทํองเที่ยว
ไมํมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการทํองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักทํองเที่ยวอายุสถานภาพทางการสมรส และรายได๎ตํอ
เดือนของนักทํองเที่ยวมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการทํองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักทํองเที่ยวด๎านคําใช๎จํายในการ
ทํองเที่ยวอาชีพมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการทํองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักทํองเที่ยวด๎านคําใช๎จํายในการทํองเที่ยว
และด๎านระยะเวลาที่ ใช๎ในการทํองเที่ยว  5) อาชีพของนักทํองเที่ยวมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการทํองเที่ยวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของนักทํองเที่ยวด๎านคําใช๎จํายในการทํองเที่ยวและด๎านระยะเวลาที่ใช๎ในการทํองเที่ยว 6 ) ป๓จจัยการจูงใจใน
การทํองเที่ยวด๎านธุรกิจหรืองานที่ท ามีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการทํองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักทํองเที่ยว ด๎าน
จ านวนครั้งท่ีเคยเดินทางทํองเที่ยวและด๎านคําใช๎จํายในการทํองเที่ยว ป๓จจัยการจูงใจในการทํองเที่ยวด๎านวัฒนธรรม จิตวิทยา และ
การศึกษาของบุคคลมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการทํองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักทํองเที่ยวด๎านจ าวนครั้งที่เคย
เดินทางทํองเที่ยวป๓จจัยการจูงใจในการทํองเที่ยวด๎านความบันเทิงความเพลิดเพลิน มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการทํองเที่ยวภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของนักทํองเที่ยวด๎านคําใช๎จํายในการทํองเที่ยวใจในการทํองเที่ยวด๎านศาสนามีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการ
ทํองเที่ยวภาคตะวนออกเฉียงเหนือ ของนักทํองเที่ยวด๎านจ านวนครั้งท่ีเคยเดินทางทํองเที่ยว ความคิดเห็นตํอองค๑ประกอบของการ
ทํองเที่ยวด๎านการตลาดทํองเที่ยวมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการทํองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักทํองเที่ยวด๎าน
ระยะเวลาที่ใช๎ในการทํองเที่ยวความคิดเห็นตํอองค๑ประกอบของการทํองเที่ยวด๎านการขนสํง ด๎านแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติด๎าน
แหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร๑โบราณสถานและโบราณวัตถุมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการทํองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของนักทํองเที่ยวด๎านจ านวนครั้งที่เคยเดินทางทํองเที่ยวความคิดเห็นตํอองค๑ประกอบของการทํองเที่ยวด๎านแหลํงทํองเที่ยวทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและกิจกรรมมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการทํองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของนักทํองเที่ยวด๎าน
จ านวนครั้งที่เคยเดินทางทํองเที่ยว ด๎านคําใช๎จํายในการทํองเที่ยวและด๎านระยะเวลาที่ใช๎ในการทํองเที่ยวความคิดเห็นตํอ
องค๑ประกอบของการทํองเที่ยวด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการทํองเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
นักทํองเที่ยวด๎านจ านวนครั้งท่ีเคยเดินทางทํองเที่ยวและด๎านระยะเวลาที่ใช๎ในการทํองเที่ยว 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. ประชากร ที่ใช๎ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  
 2. กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาเป็นตัวแทนนักทํองเที่ยวชาวไทยที่การเดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จ านวน 
384 คน วิธีการสุํมตัวอยํางแบบไมํอาศัยความนําจะเป็น ด๎วยเทคนิคการสุํมอยํางสะดวก อาศัยความสะดวกของผู๎วิจัยเป็นหลัก  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ใช๎เครื่องมือในการรวบรวมข๎อมูล  คือ  แบบสอบถามแบบให๎ผู๎ตอบกรอกค าตอบเองจากแบบสอบถาม
จ านวนทั้งสิ้น 384  ชุด ในแบบสอบถามจะประกอบไปด๎วยสํวนส าคัญ 4 สํวน ดังนี้ 

ตอนที ่1 ข๎อมูลทางประชากรศาสตร๑ ได๎แกํ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได๎ตํอเดือน ค าถามสํวนนี้จะ
ใช๎มาตรวัดระดับบัญญัติ (Nominal Scale) และมาตรเรียงอันดับ (Ordinal Scale)  

ตอนที ่2 เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวท่ีมีตํอเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ค าถามสํวนน้ีจะใช๎มาตรวัดระดับ
บัญญัติ (Nominal Scale) และมาตรเรียงระดับอันดับ (Ordinal Scale) 
 

ตอนที ่3  เป็นการวัดระดับความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวในด๎านตํางๆ โดยลักษณะค าถาม เป็นแบบมาตรอันตราภาค 
(Interval Scale) แตํละข๎อค าถามมีค าตอบให๎เลือก 5 ระดับ โดย ก าหนดชํวงคําคะแนนดังน้ี 

ความพึงพอใจ คําคะแนน 

มากที่สุด 5 

มาก 4 

ปานกลาง 3 

น๎อย 2 

น๎อยทีสุด 1 

 
อัตราภาคช้ัน  =    คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ าสุด 
                                      (ชํวงช้ัน) จ านวนช้ัน 
 
ได้ก าหนดเป็นเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
     ระดับความคิดเห็น               คะแนน 
      มากที่สุด   4.50 – 5.00 
      มาก                                                             3.50 – 4.49  
      ปานกลาง      2.50 – 3.49 
      น๎อย                  1.50 – 2.49 
      น๎อยที่สุด      1.00 – 1.49 
 ตอนที ่4  ข๎อเสนอแนะและแนวทางแก๎ไขค าถามสํวนนี้จะใช๎มาตรวัดระดับบัญญัติ (Nominal Scale) การทดสอบ
เครื่องมือในการวิจัย  ผู๎ท าการวิจัยจะน าแบบสอบถามที่ใช๎เป็นเครื่องมือในการวัดผลให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิ และผู๎เช่ียวชาญเป็นผู๎
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และวัตถุประสงค๑การวิจัยจากนั้นจึงจะน าเครื่องมือทั้งหมดที่ใช๎ในการ
ทดลองไปทดลองเหมือนจริง (Try out) โดยทดลองกับกลุํมตัวอยําง จ านวน 30 ชุด เพื่อพิจารณาวําแบบสอบถามได๎ สื่อสารกับ
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ผู๎ตอบแบบสอบถามตรงตามวัตถุประสงค๑ทั้งในด๎านภาษาและรูปแบบของแบบสอบถาม หลังจากนั้น จึ งท าการปรับปรุงแก๎ไขให๎
เหมาะสมเพื่อเครื่องมือจะได๎มีความสมบูรณ๑ยิ่งข้ึนกํอนน าไปใช๎เก็บข๎อมูลจริงตํอไป  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1. ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบสะดวก (Convenience Sampling) จากนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยว

ที่ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ที่มาแบบอิสระหรือมาแบบกรุ๏ปทัวร๑ โดยการแจกแบบสอบถามให๎กับนักทํองเที่ยวที่ให๎ความรํวมมือ ใน
การตอบแบบสอบถามบริเวณทางออกของวัด จ านวน 384 คน  

2. ผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถามทุกฉบับที่ได๎จากการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเองตาม ขอบเขตพื้นที่ที่ก าหนดไว๎น ามา
ตรวจสอบความสมบูรณ๑ทุกฉบับ  

3. ผู๎วิจัยน าแบบสอบถามที่ตรวจสอบแล๎วไปลงรหัสและบันทึกลง ในเครื่องคอมพิวเตอร๑เพื่อน าไปด าเนินการวิเคราะห๑
ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติตํอไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  

ข๎อมูลที่รวบรวมได๎จากแบบสอบถาม จะน ามาลงรหัสและวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป โดยสถิติที่ใช๎คือ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได๎แกํ การแสดงคําร๎อยละ(Percentage) การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) คําเฉลี่ย (Mean) เพื่อสรุปข๎อมูลขั้นต๎นจากแบบสอบถามที่เก็บได๎ 
2. ใช๎สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ได๎แกํ 
2.1 การทดสอบความแตกตํางคําเฉลี่ยของสองกลุํมประชากร (T-Test) โดยใช๎ในการวิเคราะห๑ความแตกตํางคําเฉลี่ยพฤติกรรม

ที่มีตํอการทํองเที่ยวท่ีเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จ าแนกตามเพศ และวิเคราะห๑ความแตกตํางคําเฉลี่ยความพึงพอใจในด๎านตํางๆของ
นักทํองเที่ยวจ าแนกตามเพศ โดยจะเป็นการวิเคราะห๑วําคําเฉลี่ยของตัวแปรตามนั้นจะแตกตํางกันในทุกกลุํมของตัวแปรอิสระหรือไมํ 

2.2 การทดสอบความแตกตํางคําเฉลี่ยมากกวําสองกลุํมประชากร (One Way ANOVA) โดยใช๎ในการวิเคราะห๑ความ
แตกตํางคําเฉลี่ยพฤติกรรมที่มีตํอการทํองเที่ยวที่เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โดยจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
และอาชีพ และวิเคราะห๑ความแตกตํางคําเฉลี่ยความพึงพอใจในด๎านตําง ๆ ของนักทํองเที่ยวจ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยใช๎คํา F-Test ในการทดสอบผลการวิเคราะห๑ท าให๎ทราบวําคําเฉลี่ยของทุกกลุํมแตกตํางกันหรือไมํ 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลทั่วไปของนักทํองเที่ยวท่ีเดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก พบวํา นักทํองเที่ยวสํวนใหญํ
เป็นเพศชายร๎อยละ 52.9 มีอายุระหวําง  21 –30 ปี มีสถานภาพโสด ร๎อยละ54.4 มีระดับการศึกษาต่ ากวาปริญญาตรีร๎อยละ54.7 
มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษาร๎อยละ47.7และมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนไมํเกิน 5,000 บาท  ร๎อยละ 54.7 

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎านพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก พบวํา 
นักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก สํวนใหญํมาเป็นครั้งแรก ร๎อยละ 63.8 เดินทางมาเพื่อพักผํอนหยํอนใจ 
ร๎อยละ 66.9 เดินทางโดยใช๎รถยนต๑สํวนตัว ร๎อยละ 74.7 รํวมเดินทางกับคนในครอบครัว ร๎อยละ 51.6 และคําใช๎จํายในการ
เดินทางคิดเป็นร๎อยละ 75.5 

ผลการวิเคราห๑ข๎อมูลด๎านความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก พบวํา 
นักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย=3.83,S.D.=0.48) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา มีความ
พึงพอใจในด๎านประชากรในท๎องถิ่นมากที่สุด สามารถจ าแนกเป็นรายด๎านตามล าดับได๎ดังนี้ ด๎านประชากรท๎องถิ่น (คําเฉลี่ย=
3.92,S.D.=.542) รองมาเป็นด๎านการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐ (คําเฉลี่ย=3.90,S.D.=.370) ด๎านร๎านค๎า ร๎านอาหารและ
เครื่องดื่ม (คําเฉลี่ย=3.78,S.D=.561) และด๎านสถานท่ีทํองเที่ยว (คําเฉลี่ย=3.74,S.D.=.305) ตามล าดับ 
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สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก โดย

ภาพรวมอยูํในระดับมาก โดยมีคําเฉลี่ยรวม 3.83 และสามารถจ าแนกเป็นรายด๎านตามล าดับได๎ดังนี้ ด๎านประชากรในท๎องถิ่นอยูํใน
ระดับมาก = 3.92 รองลงมาด๎านการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐอยูํในระดับมาก = 3.90 ด๎านร๎านค๎าร๎านอาหารและเครื่องดื่ม
อยูํในระดับมาก = 3.78 ด๎านสถานทีทํองที่เยวอยูํในระดับมาก = 3.74 ตามล าดับ 

พิจารณาเป็นรายด้านสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
ป๓จจัยด๎านความพึงพอใจการทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย=

3.83,S.D.=0.48) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา มีความพึงพอใจในด๎านประชากรในท๎องถิ่นมากที่สุด สามารถจ าแนกเป็น
รายด๎านตามล าดับได๎ดังนี้ ด๎านประชากรท๎องถิ่น (คําเฉลี่ย=3.92,S.D.=.542) รองมาเป็นด๎านการให๎บริการของหนํวยงานภาครัฐ 
(คําเฉลี่ย=3.90,S.D.=.370) ด๎านร๎านค๎า ร๎านอาหารและเครื่องดื่ม (คําเฉลี่ย=3.78,S.D=.561) และด๎านสถานที่ทํองเที่ยว 
(คาํเฉลี่ย=3.74,S.D.=.305) ตามล าดับ 

ป๓จจัยด๎านการให๎บริการของหนํวยงานภาครฐัด๎านความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่มีตํอการทํองเที่ยวเขื่อนภมูพิล 
จังหวัดตาก ด๎านการให๎บริการของหนํวยภาครัฐในภาพรวม พบวํา สํวนใหญํจะอยูํในระดับที่มีความพึงพอใจมาก (คําเฉลี่ย=
3.90,S.D.=.794) และสามารถจ าแนกเป็นรายด๎านตามล าดับได๎ดังนี้ การดูแลความปลอดภัยของเจ๎าหน๎าที่  (คําเฉลี่ย=
4.15,S.D.=.708) การท าปูายบอกทางที่ชัดเจน (คําเฉลี่ย=3.88,S.D.=.682) การจัดการด๎านจราจรภายในแหลํงทํองเที่ยว 
(คําเฉลี่ย=3.86,S.D.=.784) การบริการที่จอดรถ, การให๎แนะน าหรือข๎อมูลด๎านแหลํงทํองเที่ยว(คําเฉลี่ย=3.76,S.D.=.571)  
  ป๓จจัยด๎านประชากรท๎องถิ่นด๎านความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่มีตํอการทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ด๎าน
ประชากรในท๎องถิ่นในภาพรวมสํวนใหญํอยูํในระดับท่ีมีความพึงพอใจมาก (คําเฉลี่ย=3.92,S.D.=.876) สามารถจ าแนกเป็นรายด๎าน
ตามล าดับได๎ดังนี้ การแนะน าด๎านสถานที่ทํองเที่ยว (คําเฉลี่ย=4.09,S.D.=.624) การอ านวยความสะดวกในด๎านตําง ๆ (คําเฉลี่ย=
4.02,S.D.=.681) การมีมิตรไมตรีตํอนักทํองเที่ยว (คําเฉลี่ย=3.84,S.D.=.707) ความยิ้มแย๎มแจํมใส(คําเฉลี่ย=3.74,S.D.=.734) 

ป๓จจัยด๎านร๎านค๎าความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่มีตํอการทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก  พบวํา ร๎านค๎า 
ร๎านอาหารและเครื่องดื่มในภาพรวมสํวนใหญํอยูํในระดับที่มีความพึงพอใจมาก (คําเฉลี่ย= 3.77,S.D.=.836) สามารถจ าแนกเป็น
รายด๎านตามล าดับได๎ดังนี้ ร๎านค๎าตําง ๆ มีความสะอาด (คําเฉลี่ย=3.93,S.D.=.645) ร๎านค๎า ร๎านอาหารมีเพียงพอตํอจ านวน
นักทํองเที่ยว (คําเฉลี่ย=3.90,S.D.=.811) ร๎านค๎าตําง ๆ ตั้งราคาที่เหมาะสม (คําเฉลี่ย=3.70,S.D.=.702) ความหลากหลายของ
สินค๎าอาหารและเครื่องดื่ม (คําเฉลี่ย=3.58,S.D.=.725) 

สมมติฐานของการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวเขื่อนภูมิพล              
จังหวัดตาก จ าแนกตามอายุ 

เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก จ าแนกตามด๎านเพศมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยจ าแนกได๎ 4 ด๎านดังนี้ 1 ด๎านสถานท่ีทํองเที่ยว 2 ด๎านหนํวยงานภาครัฐ 3 ด๎านประชากรท๎องถิ่น 
4 ด๎านร๎านค๎า ดังนี ้

1.  ด๎านสถานท่ีเพศหญิงมีความพึงพอใจมากกวําเพศชาย 
2.  ด๎านหนํวยงานภาครัฐเพศชายมีความพึงพอใจมากกวําเพศหญิง 
3.  ด๎านประชากรท๎องถิ่นเพศชายมีความพึงพอใจมากกวําเพศหญิง 
4. ด๎านร๎านค๎าเพศชายมีความพึงพอใจมากกวําเพศหญิง 
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ามีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่ม (Sig.) ในข้อ 1,2,3,4 จึงต้องมีการทดสอบเป็นรายคู่

ต่อไปด้วยว่าคู่ใดที่มีความแตกต่างกัน 
เปรียบเทียบความแตกตํางความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 

ด๎านสถานท่ีได๎จ าแนกตามสถานภาพด๎านอายุ 
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ด้านสถานที ่
พบวํา ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ด๎านสถานที่โดยภาพรวม

จ าแนกตามสภาพด๎านอายุเป็นรายคูํพบวํา กลุํมอายุตําง ๆ มีความพึงพอใจในด๎านสถานที่โดยภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 2 คูํ ได๎แกํ กลุํมอายุ 21-30 ปี และ31-40 ปีมีความพึงพอใจในด๎านสถานที่มากกวํากลุํมอายุ 41-50 ปี 
เปรียบเทียบความแตกตํางความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ด๎าน
หนํวยงานภาครัฐได๎จ าแนกตามสถานภาพด๎านอายุ 

ด้านหน่วยงานภาครัฐ 
พบวํา ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ด๎านหนํวยงาน

ภาครัฐโดยภาพรวมจ าแนกตามสภาพด๎านอายุเป็นรายคูํพบวํา กลุํมอายุตําง ๆ มีความพึงพอใจในด๎านหนํวยงานภาครัฐโดย
ภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 2 คูํ ได๎แกํ กลุํมอายุ 21-30 ปีและ 31-40 ปีมีความพึงพอใจ
ในด๎านสถานท่ีมากกวํากลุํมอายุ 41-50 ปี 

เปรียบเทียบความแตกตํางความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
ด๎านประชากรท๎องถิ่นได๎จ าแนกตามสถานภาพด๎านอายุ 

ด้านประชากรท้องถิ่น 
พบวํา ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ด๎านประชากร

ท๎องถิ่นโดยภาพรวมจ าแนกตามสภาพด๎านอายุเป็นรายคูํ  พบวํา กลุํมอายุตําง ๆ มีความพึงพอใจในด๎านประชากรท๎องถิ่นโดย
ภาพรวมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 3 คูํ ได๎แก ํกลุํมอายุ 21-30 ปี, 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี 

เปรียบเทียบความแตกตํางความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
ด๎านร๎านค๎าได๎จ าแนกตามสถานภาพด๎านอายุ 

ด้านร้านค้า 
พบวํา ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก ด๎านร๎านค๎าโดย

ภาพรวมจ าแนกตามสภาพด๎านอายุเป็นรายคูํ พบวํา กลุํมอายุตําง ๆ มีความพึงพอใจในด๎านร๎านค๎าท๎องถิ่นโดยภาพรวมแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจ านวน 3 คูํ ได๎แก ํ กลุํมอายุ 21-30 ปี, 31-40 ปีและอายุ 41-50 ปี 
 
อภิปรายผล  

จากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก 
โดยรวมอยูํในระดับมาก และป๓จจัยสํวนบุคคลของนักทํองเที่ยวท่ีเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวเขื่อนภูมิพล แตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ บุศรา เกิดแก๎ว (2550) ได๎ท าการศึกษาถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู๎เข๎ามาทํองเที่ยวท่ีมีตํอแหลํงทํองเที่ยวใน 
จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัย พบวํา ระดับความพึงพอใจของผู๎เข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี จ าแนก ตามป๓จจัยสํวนบุคคล 
พบวาํ ผู๎เข๎ามาทํองเที่ยวที่มีการศึกษาแตกตํางกันมีระดับความพึงพอใจตํอด๎านการอ านวยความสะดวกแตกตํางกัน และอาชีพแตกตําง
กัน มีระดับความพึงพอใจในการทํองเที่ยวด๎านสถานที่ด๎านการอ านวยความสะดวกและด๎านบริการ แตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิต ิยกเว๎นด๎านเพศที่แตกตํางกนั มีระดับความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยศึกษากรณีตลาดน้ าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
พฤติกรรมนักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในเขื่อนภูมิพล  จังหวัดตาก ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ ฉัตรชัยอินทสังข๑, 
ดุษฎี เทียมเทศและบุญมา สูงทรง (2554) ศึกษาพฤติกรรมการทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวการทํองเที่ยวแหํงประเทศไทย ส านักงาน
นครราชสีมา เดินทางโดยรถยนต๑สํวนตัว เข๎าพักโรงแรม มีคําใช๎จําย 1,000-2,000 บาท ในการเดินทาง มากับครอบครัว ผล
การศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยสํวนบุคคลกับพฤติกรรมการทํองเที่ยว พบวํา ป๓จจัยสํวนบุคคลด๎านเพศไมํมีความสัมพันธ๑กับ
พฤติกรรมการทํองเที่ยว สํวนด๎านอายุ การศึกษา อาชีพและรายได๎มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการทํองเที่ยวอยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
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วัตถุประสงค๑ในการเดินทางทํองเที่ยวตามกิจกรรมที่นักทํองเที่ยวต๎องการเพื่อพักผํอนหยํอนใจ ซึ่งสอดคล๎องกับผลการวิจัย
ของ ปองผล ธวัลหทัยกุล และคณะ (2550) พบวํา นักทํองเที่ยวสํวนใหญํเดินทางมาเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยว เพราะความนําสนใจของ
วิถีชีวิตเกษตรกรรม กิจกรรมที่นักทํองเที่ยวต๎องการมากที่สุดคือกิจกรรมพักผํอนหยํอนใจ แนวทางในการพัฒนาการทํองเที่ยวเชิง
เกษตรกรรมในกลุํมจังหวัดอีสานใต๎ไว๎  ดังนี้ ด๎านการพัฒนาทรัพยากรแหลํงทํองเที่ยว เน๎นการพัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวให๎
สอดคล๎องกับศักยภาพของแหลํงทํองเที่ยวนั้น ๆ ด๎านการพัฒนาบริการการทํองเที่ยว กลยุทธ๑พัฒนาด๎าน การตลาดและ
ประชาสัมพันธ๑ และกลยุทธ๑พัฒนาด๎านอื่น ๆ เชํน ยุทธศาสตร๑การสร๎างเครือขํายการทํองเที่ยวกับกลุํมประเทศเพื่อนบ๎าน ยุทธศาสตร๑
การพัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวในกลุํมจังหวัดอีสานใต๎ และยุทธศาสตร๑เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการทํองเที่ยว 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อ 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยววัดพระบรม
ธาตุ (วัดหลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวท่ีเดินทางมาทํองเที่ยววัดพระบรม
ธาตุ (วัดหลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 3)เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวชาวไทยและ
ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยววัดพระบรมธาตุ (วัดหลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 
กลุํมตัวอยํางคือนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยววัดพระบรมธาตุ (วัดหลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัด ตาก 
จ านวน 368 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห๑ข๎อมูลประมวลผลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดย
ใช๎สถิติ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํา t-test, Anova                                                        

ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุระหวําง 20-30 ปี สถานภาพโสด อยูํระดับการศึกษาต่ ากวํา
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน/นักศึกษา และมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน10,001-15,000 บาท นักทํองเที่ยวที่มีพฤติกรรมตํอวัดพระ
บรมธาตุ(วัดหลวงพํอทันใจ)สํวนใหญํเคยมามากกวํา 3 ครั้ง เดินทางมาโดยรถสํวนตัว คําใช๎จํายในการเดินทางทํองเที่ยวไมํเกิน 
1,000 บาท ตํอครั้ง โดยสํวนมากจะเดินทางมาทํองเที่ยวด๎วยกัน 2-3 คน ชํวงเวลาในการเดินทางจะเป็นชํวงวันหยุดสุดสัปดาห๑ 
และข๎อมูลขําวสารก็จะทราบจากบุคคลใกล๎ชิดหรือจากคนรู๎จัก ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวที่มีตํอวัดพระบรมธาตุ(วัดหลวงพํอ
ทันใจ)โดยรวมมีความพึงพอใจมากในทุกด๎านเมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านตามล าดับ พบวํา ด๎านการเอาใจใสํมาเป็นอันดับแรก ตํอมา
เป็นด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ ด๎านความนําเชื่อถือ ด๎านการสร๎างความเชื่อมั่น และด๎านการตอบสนองตํอการบริการ 
 
ค าส าคัญ: วัดพระบรมธาตุ(วัดหลวงพํอทันใจ), พฤติกรรม, ความพึงพอใจ 
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2  นักศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทํองเท่ียวและการโรงแรม วทิยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
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Abstract 
The purpose of this study was 1)To study the behavior of Thai tourists visiting Wat Phra Boromathat. 

(Luang Pho Thanjai Temple), Ban Tak District, Tak Province. 2)To study the satisfaction of tourists traveling to 
Wat Phra Boromathat (Luang Pho Thanjai Temple), Ban Tak District, Tak Province and 3) To Study the 
relationship between the behavior of Thai tourists and the satisfaction of Thai tourists visiting Wat Phra 
Boromthat (Luang Pho Thanjai Temple), Ban Tak District, Tak Province. The samples were Thai tourists who 
came to visit Phra Boromathat. (Wat Luang Pho Thanjai), Ban Tak District, Tak Province. 368 Thai tourists. The 
instrument used in this study was a questionnaire. Data analysis was processed using statistical software 
packages using frequency, percentage, mean and standard deviation, t-test, Anova. 

The study found that Most of the respondents are male. Age between 20-30 years. Single status, with 
a bachelor's degree. Career as a student / student and have an average monthly income of 10,001-15,000 
baht. Most tourists who have behavior towards Wat Phra Boromathat (Luang Phor Thanjai) have been more 
than 3 times traveling by private car. The cost of traveling is not more than 1,000 baht per trip, most of them 
travel together 2-3 people. The traveling time is on the weekend. And information will be known from close 
people or from acquaintances Overall, the tourists' satisfaction with Wat Phra Boromathat (Wat Luang Pho 
Thanjai) was very satisfied in all aspects, when considered in each aspect, respectively, it was found that 
attention came first. Next is the touchable aspect. Reliability Building confidence and in response to services. 
 
Keywords: Wat Phra Boromathat (Wat Luang Pho Thanjai), behavior, satisfaction 
 
บทน า 

ธุรกิจการทํองเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีบทบาทส าคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นการสร๎างงานและรายได๎กับ
ประเทศและชุมชนในท๎องถิ่น ซึ่งในป๓จจุบันวัดหรือศาสนาสถานได๎กลายเป็นอีกแหลํงทํองเที่ยวที่ผู๎คนตํางให๎ความสนใจเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆและเป็นเหตุให๎วัดได๎ปรับบทบาทเพิ่มจากเดิมที่เคยจ ากัดไว๎ส าหรับเป็นสถานท่ีปฏิบัติกิจของสงฆ๑และศาสนาพิธีของชุมชนใน
ท๎องถิ่น หรือเป็นสถานที่ใช๎ประโยชน๑รํวมกันของชุมชนที่แตํละวัดนั้นตั้งอยูํ  จนกลายมาเป็นสถานที่ทํองเที่ยวรองรับนักทํองเที่ยว
จากตํางถิ่น เพื่อเป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยวเส๎นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนาตั้งแตํปี พ.ศ. 2557 ที่สนับสนุนให๎น าทุนทาง
วัฒนธรรมของแตํละท๎องถิ่นมาเป็นแหลํงดึงดูดนักทํองเที่ยว (สุภาภรณ๑ ประสงค๑ทัน , 2556 ) แหลํงทํองเที่ยวตําง ๆ นอกจาก
จะต๎องมีความสวยงามตามธรรมชาติ มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑แล๎ว ยังต๎องมีความสะดวกสบายในการเดินทางเข๎าถึงแหลํง
ทํองเที่ยว มีน้ าสะอาดใช๎ มีบริการติดตํอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว เหลํานี้ป๓จจัยส าคัญที่สนองต๎องการของนักทํองเที่ยวควบคูํไปกับ
ความงามล้ าของทรัพยากรการทํองเที่ยว นอกจากน้ีแหลํงทํองเที่ยวนับเป็นสินค๎าทางการทํองเที่ยวท่ีมีความส าคัญอยํางมาก หากไมํ
มีคุณภาพหรือไมํงดงามสมบูรณ๑ สถานท่ีทํองเที่ยวแหํงนั้นอาจจะท าให๎หมดความนิยมจากนักทํองเที่ยว (ทวนชัย อรุณโรจน๑, 2553) 
วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยูํที่บ๎านทําพระธาตุ หมูํที่ 3 ต าบลเกาะตะเภา อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก สังกัดคณะสงฆ๑มหานิกาย พื้นที่ตั้ง
วัดเป็นทีเ่นินสูงมีลักษณะเป็นภูเขา ส าหรับปูชนียวัตถุมีองค๑พระบรมธาตุเป็นของโบราณ แตํได๎บูรณะเป็นรูปทรงเลียนแบบมาจาก
เจดีย๑ชเวดากองแหํงพมําครอบองค๑เดิมไว๎ มีเจดีย๑องค๑เล็ก ๆ รายรอบไว๎ด๎วยองค๑เดิม ซึ่งสร๎างขึ้นโดย สุรกวัตถี เศรษฐีแหํงดอยมหิย
กะ สร๎างเพื่อบรรจุบรมอัฐและพระเกศา เมื่อวันข้ึน 15 ค่ า เดือน 11 พ.ศ. 40 (ตามต านานสมุดขํอยของวัดนี้) วัดพระบรมธาตุ บาง
คนก็เรียก "วัดพระธาตุ" เดิมนั้นนับเป็นวัดที่เกําแกํสร๎างขึ้นมานานมาก อยูํในราวสมัยสุโขทัย ตํอมาในระยะหลังได๎ขาดการ
ทะนุบ ารุง จึงได๎กลายสภาพเป็นวัดร๎างไป และได๎รับการบูรณะปฏิสังขรณ๑ขึ้นมาใหมํประมาณ พ.ศ. 2440 ได๎รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาวันที่ 8 กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2492 วัดพระบรมธาตุมีประวัติยาวนานตั้งแตํสมัยพระนางจามเทวี ลํองเรือเสด็จไปเมือง
ล าพูน หยุดพักบริเวณแหํงนี้ พบวําเป็นเมืองร๎าง จึงได๎สั่งให๎มีการฟื้นฟูบูรณะเมืองแหํงนี้ จนกลายเป็นชุมชนเมืองตาก วัดพระบรม
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ธาตุยังปรากฏในศิลาจารึของพํอขุนรามค าแหง ที่ทรงกระท ายุทธหัตถี ชนะศึก เจ๎าเมืองฉอด บนเนินเขาใกล๎กับพระบรมธาตุ 
ประมาณ ๕๐๐ เมตร ตามต านานพระเจ๎าเลียบโลก ซึ่งเขียนเป็นภาษาเหนือ กลําวไว๎วํา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎าได๎เสด็จโปรด
สัตว๑ลํองมาตามล าน้ าปิง พระองค๑ได๎เสด็จมายัง ดอยมะหิยังกะ ในเขตตัวเมืองตาก ตรัสกับพระอานนท๑วําสถานที่นี้เป็นสถานที่
ส าราญ รํมรื่น หากเราตถาคตปรินิพพานแล๎วให๎น าอัฐิและเกศากลับมายังดอยมะหิยังกะ ภายหลังจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ๎า
ปรินิพพาน พระอรหันต๑ทั้ง ๔ ได๎น าพระบรมสาริกธาตุของพระองค๑ พร๎อมด๎วยเกศาอีก ๔ องค๑ มาประดิษฐานยังดอยมะหิยังกะ 
แล๎วกํอเจดีย๑รูปทรงสี่เหลี่ยมแล๎ว น าพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว๎ในพระเจดีย๑ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมนุษย๑และเทวดาทั้งหลาย 
พระครูพิทักษ๑บรมธาตุ (พาน) เจ๎าอาวาสวัดพระบรมธาตุบ๎านตาก กลําวถึงประวัติของหลวงพํอทันใจ วัดพระบรมธาตุบ๎านตาก วํา 
ตั้งแตํสมัยที่ทํานเป็นพระลูกวัด พระครูบาตา อดีตเจ๎าอาวาสองค๑กํอน ได๎ปรึกษากับศรัทธาญาติโยมวํา มีความประสงค๑จะสร๎าง
พระพุทธรูปขึ้นสัก ๑ องค๑ และศรัทธาญาติโยมได๎พร๎อมใจรํวมกันนุํงขาว หํมขาวเริ่มกํอพระพุทธรูปกํออิฐถือปูน ปางมารวิชัย หน๎า
ตัก ๓๒ นิ้ว และลงรักปิดทองค าเปลว กํอนประกอบพิธีพุทธาภิเษก ๑ วัน กับ ๑ คืน เสร็จพอดี โดยคณะศรัทธาได๎ตั้งช่ือวํา “พระ
เจ๎าทันใจ” เพราะท าเสร็จเร็วทันใจ ตํอมามีญาติโยมได๎มาตั้งจิตอธิษฐาน ขออะไรก็ได๎สมความปรารถนา  ทุกสิ่งทุกประการ นับ
เวลาจนป๓จจุบันประมาณ ๒๐๐ กวําปีมาแล๎ว หากผู๎ที่เกิดปีมะเมีย ไมํสามารถเดินทางไปนมัสการเจดีย๑ชเวดากองที่ประเทศพมําได๎ 
พระธาตุบ๎านตาก ซึ่งเป็นองค๑เจดีย๑ใหญํสีทอง รายล๎อมด๎วยเจดีย๑ยํอย คล๎ายองค๑เจดีย๑ชเวดากอง จึงใช๎แทนกันได๎ 

ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยววัดพระบรม
ธาตุ (วัดหลวงพํอทันใจ)  อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก เพื่อศึกษาวํานักทํองเที่ยวมีพฤติกรรมและความพึงพอใจอยํางไรในการมา
ทํองเที่ยววัดพระบรมธาตุ (วัดหลวงพํอทันใจ) เพื่อน าผลการวิจัยที่ได๎มาพัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวของเชิงศาสนาของวัดพระบรม
ธาตุ (วัดหลวงพํอทันใจ) ให๎เป็นที่นิยมแพรํหลายและเป็นที่รู๎จักไปในวงกว๎างขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยววัดพระบรมธาตุ (วัดหลวงพํอ
ทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก  

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยววัดพระบรมธาตุ (วัดหลวงพํอทันใจ) 
อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 
 
สมมุติฐานของการวิจัย (ถ้ามี) 

การวิจัยในครั้งน้ี มีสมมุติฐานดังนี้คือ นักทํองเที่ยวท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร๑แตกตํางกันมีความพึงพอใจในด๎านตําง ๆ 
ที่แตกตํางกัน 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด๎านประชากรและกลุํมตัวอยําง 
1. ประชากรและกลุํมตัวอยําง คือ นักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยว ณ วัดพระบรมธาตุ(วัดหลวงพํอทันใจ) 

อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก  จ านวน 368 คน (ได๎มาจากการค านวณกลุํมตัวอยํางได๎มาจากการค านวณกลุํมตัวอยํางที่ไมํทราบ
จ านวนประชากร) (ธานินทร๑ ศิลป์จารุ, 2555) 

2. ขอบเขตด๎านตัวแปร 
    2.1 ตัวแปรอิสระ ได๎แกํ ป๓จจัยสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน

และพฤติกรรมการทํองเที่ยว ได๎แกํ จ านวนครั้งในการเข๎ามาทํองเที่ยว วิธีการเดินทาง คําใช๎จํายในการเดินทาง จ านวนสมาชิกท่ีรํวม
เดินทาง ระยะเวลาและแหลํงข๎อมูลในการตัดสินใจมาทํองเที่ยว 

    2.2 ตัวแปรตาม ได๎แกํ ความพึงพอใจของนักทํองเที่ยว ได๎แกํ ด๎านสิ่งสัมผัสได๎ ด๎านความนําเช่ือถือ ด๎านตอบสนองตํอ
การบริการ ด๎านการสร๎างความเชื่อมั่นและด๎านการเอาใจใสํ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยววัดพระบรมธาตุ (วัด
หลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก”เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quatitative Research)ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) และใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจเก็บข๎อมูล ระยะเวลาในการเก็บข๎อมูล ระหวํางเดือนสิงหาคม 
2562  ถึงเดือนตุลาคม 2562 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประเภทของข๎อมูลและแหลํงข๎อมูลที่ใช๎ในการวิจัยได๎แกํ ข๎อมูลปฐมภูมิ ใช๎การรวบรวมข๎อมูลเป็นข๎อมูลเชิงปริมาณ โดย

วิธีการส ารวจความคิดเห็น (Survey Method) โดยใช๎แบบสอบถามเก็บรวบรวมข๎อมูลจ านวน 368 ชุด และข๎อมูลทุติยภูมิ  ใช๎
การศึกษาค๎นหาข๎อมูลจากแหลํงภายนอก  (External Source)  โดยการค๎นคว๎าจากรายงานการวิจัยหนังสือ บทความ วารสาร ที่
ไดมีการจัดท าขึ้นโดยหนํวยงานตํางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได๎แกํ Internet website ตําง ๆ ขําวจากหนังสือพิมพ๑ ข๎อมูลต าบล
และสินค๎าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑  

วิธีคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
         กลุํมตัวอยํางที่น ามาใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ นักทํองเที่ยวชาวไทยทั้งหญิงและชายที่เดินทางมาทํองเที่ยววัดพระ

บรมธาตุ (วัดหลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก ซึ่งการค านวณกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยในกรณีที่ไมํทราบจ านวน
ประชากรหรือประชากรที่ไมํสามารถนับจ านวนได๎ (lnfinite Population) (ธานินทร๑ ศิลป์จารุ, 2555) ผู๎วิจัยได๎ใช๎สูตรการค านวณ 
ดังนี ้
        สูตร             n  =      P(1-P)(Z) 2 
                          e2 

       เมื่อ           N = ขนาดของกลุํมตัวอยําง 
          P = คําเปอร๑เซ็นต๑ที่ต๎องการจะสุํมจากประชากรทั้งหมด 
        E = คําเปอร๑เซ็นต๑ความคลาดเคลื่อนจากการสุํมตัวอยําง 
        Z = ระดับความเชื่อมั่นที่ผู๎วจิัยก าหนดไว๎ ซึ่งท่ีนิยมใช๎กันมี 2 ระดับ ได๎แก ํ
              ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% Z มีคําเทํากับ 1.96 
    ณ ระดับความเช่ือมั่น 99% Z มีคําเทํากับ 2.58 

การสุํมตัวอยํางประชากรเป็น 40% หรือ .40 จากประชากรทั้งหมด ต๎องการระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมรับคํา
ความคลาดเคลื่อนจากการสุํมตัวอยํางได๎ 5% หรือ .05 ขนาดของกลุํมตัวอยํางสามารถค านวณได๎จากสูตรดังตํอไปนี้ 

n  =     (.40)(1-.40)(1.96)2 
                              .052 

   =      (.40)(.60)(3.8416) 
       .0025 

   =              .9219 
                   .0025 
   =              368 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู๎วิจัยได๎ก าหนดลักษณะของเครื่องมือในการวิจัยและสร๎างเครื่องมือที่ใช๎ คือ แบบสอบถาม ลักษณะของเครื่องมือที่ใช๎ใน

การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับพฤติกรรมการทํองเที่ยวและความ
พึงพอใจของนักทํองเที่ยวตํอวัดพระบรมธาตุ(หลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรา
สํวนประมาณคํา(Rating Scale) ซึ่งเกณฑ๑ในการก าหนดคําน้ าหนักของการประเมินเป็น 5 ระดับตามลิเคิร๑ท ((Likert‖s rating 
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scale, 1967) และตอนสุดท๎ายเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข๎อคิดเห็นและข๎อเสนอแนะอื่น ๆ ของนักทํองเที่ยวที่มาเยือนวัดพระบรม
ธาตุ(หลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open-Ended) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎วิธีดังนี้  ผู๎วิจัยได๎ใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบสะดวก (Convenience 

Sampling) จากนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยวที่ วัดพระบรมธาตุ (วัดหลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 
โดยการแจกแบบสอบถามให๎กับนักทํองเที่ยวที่มาทํองเที่ยวในเขตบริเวณวัด จ านวน 368 คนแล๎วน าแบบสอบถามทุกฉบับที่ได๎จาก
การเก็บรวบรวมข๎อมูลตามขอบเขตพื้นที ่ที่ก าหนดไว๎น ามาตรวจสอบความสมบูรณ๑ทุกฉบับ แล๎วน าไปลงรหัสและบันทึกลงในเครื่อง
คอมพิวเตอร๑เพื่อน าไปด าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติตํอไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การประมวลผล การวิเคราะห๑ข๎อมูลและวิธีการทางสถิติที่ใช๎ ข๎อมูลที่รวบรวมได๎จากแบบสอบถาม จะน ามาลงรหัสและ

วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป โดยสถิติที่ใช๎คือ 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได๎แกํ การแสดงคําร๎อยละ(Percentage) การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) คําเฉลี่ย (Mean) เพื่อสรุปข๎อมูลขั้นต๎นจากแบบสอบถามที่เก็บได๎ 
2. ใช๎สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ได๎แกํ 
    2.1 การทดสอบความแตกตํางคําเฉลี่ยของสองกลุํมประชากร (T-Test) โดยใช๎ในการวิเคราะห๑ความแตกตํางคําเฉลี่ย

พฤติกรรมที่มีตํอการทํองเที่ยวท่ีวัดพระบรมธาตุ (วัดหลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 
   2.2 การทดสอบความแตกตํางคําเฉลี่ยมากกวําสองกลุํมประชากร (One Way ANOVA) โดยใช๎ในการวิเคราะห๑ความ

แตกตํางคําเฉลี่ยพฤติกรรมที่มีตํอการทํองเที่ยวท่ีวัดพระบรมธาตุ (วัดหลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก 
 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยววัดพระบรมธาตุ 
(วัดหลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก” มีผลการวิจัยดังนี้ 
ตารางที ่1 ตารางแสดงจ านวน(ความถี่)และร๎อยละของพฤติกรรมนักทํองเที่ยวโดยรวมของพฤติกรรมการทํองเที่ยวตํอวัดพระบรม
ธาตุ(หลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก(n=368) 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน(คน) ร้อยละ 
ทํานเคยมาทํองเที่ยวกี่ครั้ง 
เคยมา 1 ครั้ง 
เคยมา 2ครั้ง   
เคยมา 3 ครั้งข้ึนไป 

 
129 
111 
128 

 
35.1 
30.2 
34.8 

วิธีการเดินทางมาทํองเที่ยว 
รถสํวนตัว      
รถโดยสารประจ าทาง 
บริษัทน าเที่ยว  
อื่นๆ โปรดระบุ…….. 

 
298 
25 
5 
40 

 
81.0 
6.8 
1.4 
10.9 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 

พฤติกรรมการท่องเท่ียว จ านวน(คน) ร้อยละ 
คําใช๎จํายทั้งหมดในการทํองเที่ยว 
ไมํเกิน 1,000 บาท  
1,001-1,500 บาท 
1,501-2,000 บาท  
2,001 ขึ้นไป 

 
323 

- 
22 
23 

 
87.8 

- 
6.0 
6.3 

จ านวนสมาชิกที่รํวมเดินทางมาทํองเที่ยว 
มาคนเดียว  
2-3 คน 
4-5 คน  
6 คนขึ้นไป 

 
56 
168 
85 
59 

 
15.2 
45.7 
23.1 
16.0 

ชํวงเวลาในการเดินทาง 
วันธรรมดา(จันทร๑-ศุกร๑)  
วันหยุดสุดสัปดาห๑ (เสาร๑-อาทิตย๑) 
วันหยุดนักขัตฤกษ๑ 
อื่นๆโปรดระบุ.............. 

 
28 
256 
23 
61 

 
7.6 
69.6 
6.3 
16.6 

แหลํงข๎อมูลขําวสาร 
อินเทอร๑เน็ต 
วิทยุ/โทรทัศน๑ 
นิตยสาร/วารสาร 
แผํนพับ/ใบปลิว 
บุคคลใกล๎ชิด/คนรู๎จัก 
อื่นๆ......................... 

 
150 
5 
- 
- 

193 
20 

 
40.8 
1.4 
- 
- 

52.4 
5.4 

 
จากตาราง 1 แสดงวํา นักทํองเที่ยวสํวนใหญํมีพฤติกรรมการทํองเที่ยววัดพระบรมธาตุ(หลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก 

จังหวัดตาก เคยมาทํองเที่ยววัดพระบรมธาตุ1 ครั้ง คิดเป็นร๎อยละ 35.1 มีวิธีการเดินทางมาทํองเที่ยวโดยรถสํวนตัว คิดเป็นร๎อยละ  
81.0 มีคําใช๎จํายในการเดินทางไมํเกิน 1,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 87.8 มีสมาชิกในการเดินทาง2-3 คน คิดเป็นร๎อยละ45.7  
ชํวงเวลาในการเดินทาง คือชํวงวันหยุดสุดสัปดาห๑ (เสาร๑-อาทิตย๑) คิดเป็นร๎อยละ 69.6 และทราบแหลํงข๎อมูลขําวสารบุคคล
ใกล๎ชิด/คนรู๎จัก คิดเป็นร๎อยละ 52.4 
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ตารางที่ 2 แสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบนทางด๎านความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยววัดพระบรมธาตุ 
(วัดหลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก ในภาพรวมและรายด๎านขององค๑ประกอบการทํองเที่ยว 

ความพึงพอใจการท่องเท่ียว ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ 
1. ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ 4.33 .537 มาก 
2. ด๎านความนําเชื่อถือ 4.30 .660 มาก 
3. ด๎านการตอบสนองตํอการบริการ 4.15 .526 มาก 
4. ด๎านการสร๎างความเชื่อมั่น 4.20 .621 มาก 
5. ด๎านการเอาใจใสํ 4.34 .654 มาก 

รวม 4.26 .665 มาก 
 

จากตารางที ่2 แสดงคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงทางด๎านความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยววัดพระ
บรมธาตุ (วัดหลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตากในภาพรวมพบวําสํวนใหญํจะอยูํในระดับที่มีความพึงพอใจมากโดยมี
(คําเฉลี่ย=4.26,S.D.=.665) และสามารถจ าแนกเป็นรายด๎านตามล าดับได๎ดังนี้ด๎านการเอาใจใสํ(คําเฉลี่ย=4.34,S.D.=.654) ด๎านสิ่ง
ที่สัมผัสได๎(คําเฉลี่ย=4.33,S.D.=.537) ด๎านความนําเช่ือถือ(คําเฉลี่ย=4.30 ,S.D.=.660) ด๎านการสร๎างความเช่ือมั่น(คําเฉลี่ย=
4.20,S.D.=.621)  และด๎านการตอบสนองตํอการบริการ(คําเฉลี่ย=4.15,S.D.=.526) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่ 3 แสดงคําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคําสถิติที่ใช๎ในการทดสอบสมมติฐานของการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยววัดบรมธาตุ(หลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตากจ าแนกตามเพศ 

ความพึงพอใจ เพศชาย เพศหญิง T P 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

1. ด๎านสิ่งที่สัมผัสได๎ 4.36 .555 4.23 .490 1.152 .252 
2. ด๎านความนําเชื่อถือ 4.23 .774 4.33 .637 .687 .454 
3. ด๎านการตอบสนองตํอการบริการ 3.89 .467 4.57 .302 78.753 .000 
4. ด๎านการสร๎างความเชื่อมั่น 3.99 .702 4.53 .463 4.677 .000 
5. ด๎านการเอาใจใสํ 4.23 .831 4.56 .338 2.718 .008 
*มีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 
 

จากตารางที3่ พบวําผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยววัด
บรมธาตุ(หลวงพํอทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตากจ าแนกตามเพศและอายุพบวําความพึงพอใจในภาพรวมมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส าหรับรายข๎อพบวํา นักทํองเที่ยวเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจแตกตํางกันใน 3 ด๎านคือ1) ด๎านการตอบสนอง
ตํอการบริการ 2) ด๎านการสร๎างความเชื่อมั่น 3) ด๎านการเอาใจใสํ ดังน้ี 1) นักทํองเที่ยวเพศหญิงมีความพึงพอใจด๎านการตอบสนอง
ตํอการบริการมากกวําเพศชาย 2) นักทํองเที่ยวเพศหญิงมีความพึงพอใจด๎านการสร๎างความเช่ือมั่นมากกวําเพศชาย 3) 
นักทํองเที่ยวเพศหญิงมีความพึงพอใจด๎านการเอาใจใสํมากกวําเพศชาย 
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สรุปผลการวิจัย 
การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยววัดพระบรมธาตุ (วัดหลวงพํอ

ทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก จังหวัดตากโดยรวมอยูํในระดับมาก(คําเฉลี่ย=4.26,S.D.=.665)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน
สามารถจ าแนกเป็นล าดับจากมากไปน๎อยได๎ ดังนี้ ด๎านการเอาใจใสํอยูํในระดับมาก(คําเฉลี่ย=4.34,S.D.=.654)  รองลงมาด๎านสิ่งที่
สัมผัสได๎อยูํในระดับมาก(คําเฉลี่ย=4.33,S.D.=.537) ด๎านความนําเชื่อถืออยูํในระดับมาก(คําเฉลี่ย=4.30,S.D.=.660) ด๎านการสร๎าง
ความเช่ือมั่นอยูํในระดับมาก(คําเฉลี่ย=4.20,S.D.=.621) และด๎านการตอบสนองตํอการบริการอยูํในระดับมาก (คําเฉลี่ย=
4.15,S.D.=.526) ตามล าดับ  
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยววัดพระบรมธาตุ (วัดหลวงพํอ
ทันใจ) อ าเภอบ๎านตาก จังหวัดตาก สามารถอภิปลายผลได๎ดังนี้ 

กลุํมตัวอยํางที่มีอายุแตกตํางกันมีระดับความพึงพอใจในการเดินทางทํองเที่ยววัดพระบรมธาตุ(วัดหลวงพํอทันใจ)ที่
แตกตํางกันและผู๎ที่มีอายุ 21 –30 ปมีีระดับความพึงพอใจในการเดินทางทํองเที่ยววัดพระบรมธาตุ(วัดหลวงพํอทันใจ) แตกตํางกัน
กับผู๎ที่มีอายุ 31 – 40 ปี เนื่องจากผู๎ที่มีอายุ 21-30 ปีจะอยูํในชํวงของการวํางงานหรือก าลังศึกษาอยูํ จึงท าให๎มีเวลาวํางในการ
เดินทางทํองเที่ยวมากกวําผู๎ที่มีอายุอยูํในชํวง 31-40 ปีที่อยูํในชํวงของการท างานจึงไมํคํอยมีเวลาวําง สอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
ชลิตา เฉลิมรักชาติ (2560) ที่พบวํา นักทํองเที่ยวที่เดินทางทํองเที่ยววัดรํองขุํนโดยสํวนใหญํจะเป็นผู๎ที่มีอายุ 21  –30 ปี 
นักทํองเที่ยวชาวไทยที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาที่แตกตํางกันมีทัศนคติ แรงจูงใจในการมาเยี่ยมชมวัดรํองขุํน จังหวัดเชียงราย
แตกตํางกันอยํางไมํมีนัยส าคัญนักทํองเที่ยวชาวไทยที่มีอาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนที่แตกตํางกันมีทัศนคติ แรงจูงใจที่แตกตํางกันใน
เรื่อง เพศ อายุ อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่มีตํอวัดรํองขุํน และทัศนคติ 
แรงจูงใจของนักทํองเที่ยวกับความพึงพอใจโดยรวมของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่มีตํอวัดรํองขุํน จังหวัดเชียงรายมีความสัมพันธ๑กัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีความสัมพันธ๑กันทิศทางบวกในระดับสูงมาก 

กลุํมตัวอยํางที่มีเพศแตกตํางกันสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุระหวําง 20-30 ปี มีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา สํวนใหญํ
เคยมาทํองเที่ยววัดพระบรมธาตุ(วัดหลวงพํอทันใจ) อ าเภอมากกวํา 3 ครั้ง คําใช๎จํายในการเดินทางทํองเที่ยวไมํเกิน 1,000 บาท 
ตํอครั้งซึ่งขัดแย๎งกับงานวิจัยของ ปฐมา หาเรืองทรง (2560) ที่พบวํา นักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาไหว๎พระ 9 วัด สํวนใหญํจะ
เป็นเพศหญิง อายุระหวําง 31-40 ปี ที่เคยเดินทางมาทํองเที่ยวเป็นครั้งแรก และคําใช๎จํายในการเดินทางทํองเที่ยว  พบวําด๎าน
สถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก (ในวัด) โดยรวมอยูํในระดับมาก ด๎านบุคลากร พระ เจ๎าหน๎าท่ีและผู๎ประกอบการรา๎นค๎าโดยรวม
อยูํในระดับมาก ด๎านกระบวนการในการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกโดยรวมอยูํในระดับมาก ด๎านคําใช๎จํายโดยรวมอยูํใน
ระดับมากมีคําเฉลี่ยและสุดท๎ายป๓จจัยด๎านการตลาดและประชาสัมพันธ๑โดยรวมอยูํในระดับมาก ผลการวิจัยสามารถน าไปเป็น
ประโยชน๑ตํอการจัดการแหลํงทํองเที่ยวภายในจังหวัด  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช๎ ควรศึกษาถึงป๓จจัยเสริมด๎านอื่น ๆ ที่มีผลตํอพฤติกรรมการทํองเที่ยววัดพระ
บรมธาตุ (วัดหลวงพํอทันใจ) และเป็นป๓จจัยที่มีการสํงเสริมการทํองเที่ยวเพื่อให๎ทราบถึงความต๎องการของนักทํองเที่ยวและน าผลที่
ได๎มาปรับปรุงการทํองเที่ยวให๎ดียิ่งขึ้น 
 2. ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป ควรศึกษาการพัฒนาด๎านสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรับการทํองเที่ยวของวัด
พระบรมธาตุ(วัดหลวงพํอทันใจ) 
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บทคัดย่อ 
              การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาหาแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชน ต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ 
จังหวัดล าปางเพื่อสํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลนาครัว ให๎นักทํองเที่ยวได๎รู๎จักมากขึ้นและเพิ่มชํองทางในการ
จ าหนํายสินค๎าและศึกษาภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นของชุมชนของต าบลนาครัว เป็นการวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีสํวนรํวม กลุํมตัวอยํางคือ 
นักทํองเที่ยวจ านวน 200 คน ประชาชนในชุมชนเทศบาลต าบลนาครัว จ านวน 200 คน และผู๎น าชุมชน จ านวน 5 คน โดยใช๎วิธี
การศึกษาเชิงปริมาณและการสัมภาษณ๑เชิงลึก เครื่องมือที่ใช๎ในการศึกษาคือแบบสอบถามความพึงพอใจและการมีสํวนรํวมของ
ประชาชน การสัมภาษณ๑กลุํมของผู๎น าชุมชน น ามาวิเคราะห๑หาคําเฉลี่ยและการวิเคราะห๑ข๎อมูลแนวการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยการมี
สํวนรํวมของชุมชนต าบลนาครัว 
              ผลการศึกษาพบวําชุมชนต าบลนาครัวอ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปาง มีสภาพทัว่ไปที่อุดมสมบูรณ๑ด๎วยทรัพยากรธรรมชาติ 
ความรู๎ ภูมิป๓ญญาการแกะสลักไม๎ที่งดงามเหมาะที่จะเป็นที่จ าหนํายผลงาน สินค๎าการแกะสลักไม๎ที่มีคุณภาพและแหลํงเรียนรู๎ภูมิ
ป๓ญญาการแกะสลักไม๎ เรียนรู๎วิถีชีวิตของชุมชน เพราะมีสิ่งแวดล๎อมที่งดงามทั้งแมํน้ าจาง วัดบ๎านหลุก ลาน แสดงสินค๎าการ
แกะสลักไม๎ ขัวไม๎มุงและประชาชนในชุมชนมีความเป็นกันเอง มีความรู๎ ความสามารถแตํยังขาดทักษะในเรื่องสํงเสริมการ
ประชาสัมพันธ๑และการตลาด 
              ต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปาง มีความพร๎อมในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและการทํองเที่ยวภายในชุมชน
กลับมาคึกคักอีกครั้งแตํควรมีการสนับสนุนจากภาคสํวนตําง ๆ ทั้ง หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการให๎ความส าคัญของการ
ทํองเที่ยวและกิจกรรมทางการทํองเที่ยวให๎มีความนําสนใจและดึงดูดนักทํองเที่ยวเข๎ามาเที่ยวยังชุมชนมากขึ้นในด๎านความสะดวก
ในการเดินทางควรมีปูายบอกทางชัดเจนตั้งแตํในตัวเมืองล าปาง ตลอดจนถึงชุมชนต าบลนาครัวและการจัดสายไฟให๎อยูํในระดับที่
ความสูงของรถทัวร๑เข๎าถึงได๎ และควรพัฒนาเส๎นทางการทํองเที่ยวให๎สามารถเช่ือมโยงกับสถานท่ีทํองเที่ยวอ่ืน ๆ ที่ใกล๎เคียงได๎ 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนา, การทํองเที่ยวโดยชุมชน, ต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปาง 
  

                                                           
1  หัวหน๎าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทํองเท่ียว ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
2  อาจารย๑ประจ า สาขาวิชาอุตสาหกรรมการทํองเท่ียว วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
3  ดร., อาจารย๑ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
4  ดร., อาจารย๑ประจ าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
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Abstract 
 This research study aimed to find ways to promote public relations. A community carved wooden 
homes rose for Na Krua Sub-district, Mae Tha District, Lampang Province to promote tourism in the 
community. Wood house for him Visitors have known more and more as a way to promote the sale of local 
communities and carved wood burning for Na Krua Sub-district, Mae Tha District, Lampang Province. By 
sampling the population is Tourists 200 people in the community for up to 200 people and community 
leaders. Salah woodcarving of 5 people by means of quantitative and in-depth interviews. The instruments 
used in the study is the satisfaction and involvement of the public. A group of community leaders and 
hunters. The analysis of average. Taken as the basis for data analysis approach to public relations by 
promoting the participation of the community Na Krua Sub-district. 
 The results found that community-carved wooden house for him. There is a common condition 
that is rich with natural resources, knowledge, wisdom, wood carving spectacular suitable as a supplier 
portfolio. Product quality wood carving. And learn the wisdom of woodcarving. Learning community life 
because the surroundings of the house for a faded rose Yard carved wooden shingle terminal and the 
community is friendly, knowledgeable, but can also lack skills in public relations and marketing. 
 Community Na Krua Sub-district, Mae Tha District, Lampang Province is ready to develop tourism 
and publicity to promote tourism within the community reopens again, But It should have the support of 
various sectors including government agencies, the private sector of the importance of tourism and the 
production of promotional materials to attract tourism. He came to the community house for woodcarving 
got more. The ease of travel should be clearly signposted from the town of Lampang. Throughout the 
community for his wood carvings and the home wiring to levels reached at the height of the bus. And the 
development of tourist destinations should be able to link to other nearby tourism attractions in Mae Tha 
district.  
 
Keywords: Development, Community-Based tourism,  Na Krua Sub-District, Mea Tha District, Lampang 
Province       
 
บทน า 

อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวที่มีบทบาทส าคัญตํอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เป็นการสร๎างงานและรายได๎กับประเทศ
และชุมชนในท๎องถิ่น ซึ่งป๓จจุบันชุมชนท๎องถิ่นกลายเป็นแหลํงทํองเที่ยวและมีบทบาทเพิ่มขึ้นรวมไปถึงกิจกรรมของชุมชนในท๎องถิ่น
หรือเป็นสถานที่ใช๎ประโยชน๑รํวมกันของชุมชนกับผู๎มาเยือน จนกลายมาเป็นสถานที่ทํองเที่ยวรองรับนักทํองเที่ ยวจากตํางถิ่น
นอกจากจะต๎องมีความสวยงามตามธรรมชาติ มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑ของท๎องถิ่นแล๎ว ยังต๎องมีความสะดวกสบายในการ
เดินทางเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว มีน้ าสะอาดใช๎กิจกรรมตํางของชุมชนและมีการบริการติดตํอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว เหลํานี้เป็น
ป๓จจัยส าคัญที่สนองต๎องการของนักทํองเที่ยวควบคูํไปกับคุณคําของทรัพยากรการทํองเที่ยว นอกจากนี้แหลํงทํองเที่ยวนับเป็น
สินค๎าทางการทํองเที่ยวท่ีมีความส าคัญอยํางมากตํอสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล๎อมของประเทศอีกด๎วย 

จังหวัดล าปางมีประวัติศาสตร๑ความเป็นมาอันยาวนานกวํา 1,300 ปี เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ๑และมีศักยภาพด๎านการ
ทํองเที่ยว มีความหลากหลายของทรัพยากรการทํองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณี สถานท่ีทํองเที่ยวเหลํานี้มีศักยภาพ
พร๎อมที่จะรองรับนักทํองเที่ยวที่มาเที่ยวได๎ จังหวัดล าปางจึงมีโครงการล าปางแบรนด๑ “นครแหํงความสุข ที่ไมํหมุนไปตามกาลเวลา” 
ซึ่งเน๎นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด๎านการศึกษา โครงสร๎างพื้นฐาน สํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเอง ดูแลรักษา
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สิ่งแวดล๎อมควบคูํกันไป ซึ่งจะกํอเกิดการสร๎างสรรค๑ธุรกิจที่มีเอกลักษณ๑ และสํงผลตํอกระแสการทํองเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดล าปาง
มากขึ้น ท้ังนี้เพื่อเพิ่มชํองทางการทํองเที่ยวชุมชนและเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสามารถแขํงขันสูํสากลตํอไป  

ต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปาง มีหมูํบ๎าน OTOP ภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นเพื่อการทํองเที่ยวของจังหวัดล าปาง เป็น
ต าบลที่มีหมูํบ๎านหัตถกรรมด๎านการแกะสลักไม๎ที่มีช่ือเสียงของจังหวัดล าปาง ซึ่งคนในชุมชนสวนใหญํมีการด าเนินวิถีชีวิตแบบ
พอเพียง ท าการเกษตร และแกะสลักไม๎ เป็นอาชีพหลัก จนได๎ช่ือวําเป็นหมูํบ๎านหัตถกรรมล๎านนาด๎านการแกะสลักไม๎ ได๎สืบทอดมา
จากภูมิป๓ญญาบรรพบุรุษ จึงได๎สืบทอดให๎แกํคนในหมูํบ๎านจนหมูํบ๎านกลายเป็นบ๎านหัตถกรรมด๎านการแกะสลักไม๎ ผลิตภัณฑ๑ไม๎
แกะสลักท่ีเป็นเอกลักษณ๑และไดร๎ับความนิยมอยูํหลายอยําง โดยมีผลิตภัณฑ๑หลักที่เป็นเอกลักษณ๑ คือ ไม๎แกะสลักเป็นรูปหัวช๎าง ไม๎
แกะสลักเป็นรูปกวางหมอบ ไม๎แกะสลักเป็นรูปสิงโตฯลฯ นอกจากน้ันต าบลนาครัวยังมีผลิตภัณฑ๑อื่น ๆ อีกได๎แกํ ครกไม๎ โมบายไม๎
แกะสลักเป็นรูปนก ไม๎แกะสลักเป็นรูปอินเดียนแดงและคาวบอย ไม๎แกะสลักเป็นรูปสัตว๑ตําง ๆ ไม๎แกะสลักเป็นรูปหัวสัตว๑ เชํน หัว
กวาง หัวม๎า และหัวสิงโต และไม๎แกะสลักเป็นรูปดอกไม๎ตํางๆ ยังมีแกนน าของชุมชนทั้ง ก านัน ผู๎ใหญํบ๎านและหนํวยงานราชการให๎
ความสนับสนุน สํงเสริมเป็นหมูํบ๎านทํองเที่ยวท่ีเปิดให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามาเที่ยวชม สัมผัสบรรยากาศ วิถีชีวิตของชุมชนรวมไปถึงการ
จัดโปรแกรมให๎นักทํองเที่ยวมาเรียนรู๎ รํวมลงมือในการแกะสลักช้ินงานตํางๆด๎วย และยังเป็นแหลํงเรียนรู๎ส าคัญแกํคณะทัศนศึกษาที่
เ ข๎ า ม า ศึ ก ษา เ รี ย น รู๎  ( ข๎ อมู ล ต า บ ลน าค รั ว  จั ง ห วั ด ล า ป า ง  http://www.nakrow.go.th/html/modules.php?name 
=Content&pa=showpage&pid=1, สืบค๎นเมื่อ 28 กรกฎาคม 2562) 
 ป๓จจุบันเป็นที่นําเสียดายที่มีนักทํองเที่ยวเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวในพื้นที่ชุมชนต าบลนาครัวมีจ านวนน๎อยลง การ
จ าหนํายสินค๎าภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมีแนวโน๎มลดลง ความนิยมของนักทํองเที่ยวเปลี่ยนไป ซึ่งอาจเป็นสํวนหนึ่งที่ท าให๎การทองเที่ยว
ชุมชนต าบลนาครัวไมํเป็นท่ีรู๎จักเทําที่ควร ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจ ที่จะศึกษาการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนต าบลนาครัว อ าเภอแมํ
ทะ จังหวัดล าปาง เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสํงเสริมการทํองเที่ยวต าบลนาครัวให๎เกิดการเข๎ามาทํองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นด๎วย  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  เพื่อหาแนวทางพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชน ต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปาง 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1. ทบทวนแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทํองเที่ยวตามแนวคิดข๎ององค๑การการ
ทํองเที่ยวโลก World Tourism Organization–WTO (2014) ตามแนวคิดและทฤษฏีของบูฮาริส(Buhalis, 2000) ได๎กลําวถึง
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห๑ความต๎องการของนักทํองเที่ยว เพื่อพัฒนาองค๑ประกอบของการทํองเที่ยว ซึ่งแหลํงทํองเที่ยวต๎องมี
การพัฒนาป๓จจัย 6 ประการ (6As) ซึ่งประกอบด๎วย แหลํงทํองเที่ยว (Attraction) การเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) สิ่ง
อ านวยความสะดวก (Amenities) โปรแกรมการทํองเที่ยว (Available Packages) กิจกรรมการทํองเที่ยว (Activities) กิจกรรม
การทํองเที่ยว (Activities) และบริการเสริม (Ancillary Services) การประชาสัมพันธ๑ตามแนวคิดของ Scott M. Cutlip and 
Allen H. Center (2000) การพัฒนาการทํองเที่ยวและสํงเสริมประชาสัมพันธ๑มีลักษณะ กลําวคือมีการด าเนินการอยํางเป็น
ขั้นตอนถือวําเป็นผู๎มีอิทธิพล ตํอความคิดของนักวิชาการและนักประชาสัมพันธ๑ทั่วไป โดยแบํงการด าเนินงานเป็น 4 ขั้นตอน ได๎แกํ 
การค๎นคว๎าข๎อมูลและการวิจัย การวางแผน การสื่อสาร และการประเมินผลการพัฒนา  แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ทางการทํองเที่ยว ตามแนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวของ ฉลองศรี พิมลสมพงศ๑ (2557) ได๎เสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจทางการ
ทํองเที่ยวของนักทํองเที่ยวมี 7 ด๎านหลัก ๆ แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับแรงจูงใจทางการทํองเที่ยว แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับ
ขั้นตอนการมีสํวนรํวมของ โกวิทย๑ พวงงาม (2545) ได๎สรุปถึงการมีสํวนรํวมที่แท๎จริงของประชาชนในการพัฒนาและงานวิจัยที่
เกี่ยวข๎องตํางๆ 

2. ข๎อมูลทั่วไปของชุมชน ต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปาง 
 
 

http://www.nakrow.go.th/html/modules.php?name
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ศึกษาศักยภาพและแนวทางพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปาง 
 2. ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน ต าบลนาครัว 
อ าเภอแมํทะจังหวัดล าปางด๎านการทํองเที่ยวตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องรวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องและข๎อมูลทั่วไปของพื้นที่  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมโดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
ผู๎ท าวิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยการเก็บแบบสอบถาม นักทํองเที่ยวและประชาชนในพื้นที่รวมกันจานวน 

400 คน ในชํวงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2562 เพื่อวิเคราะห๑ศักยภาพด๎านการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน ต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปาง และแหลํงทํองเที่ยวชุมชน และการสัมภาษณ๑ประชาชนในชุมชนและชุมชน
ใกล๎เคียงและผู๎น าชุมชน ปราชญ๑ท๎องถิ่น สลําแกะสลักไม๎ กานัน นายกเทศบาลต าบลนาครัว จ านวน 5 คนเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลเชิงลึก
และนโยบายตําง ๆ ของศักยภาพและแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน หลังจากนั้นจัดเวทีเสวนาโดย
ประชาชน ผู๎นาชุมชน ผู๎นาองค๑กรภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผู๎มีสํวนได๎สวํนเสียในการจัดการทํองเที่ยวเพื่อท าการสมัภาษณ๑และ
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แลกเปลี่ยนข๎อคิดเห็นแบบมีสํวนรํวมประเมินผลการด าเนินงานตามที่ได๎ปฏิบัติและวัดผลการด าเนินงานจากตัวช้ีวัดด๎วยก าหนด 
เปูาหมายและผลการวิเคราะห๑ศักยภาพการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยการมีสํวนรํวมของชุมชน การจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชน เพื่อ
การจัดกรโดยชุมชนมีสํวนรํวมอยํางเข๎มแข็งและยั่งยืน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา   

เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู๎วิจัยสร๎างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม พร๎อมทั้งมีการหา
คุณภาพของเครื่องมือด๎วยการหาคํา IQCโดยผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านการทํองเที่ยวและแบบสัมภาษณ๑เชิงลึก ( In-depth Interview) 
สัมภาษณ๑ผู๎น าชุมชน ปราชญ๑ท๎องถิ่น ผู๎มีสํวนได๎เสียทั้งหนํวยงานภาครัฐและเอกชนโดยใช๎เทคนิคการสนทนากลุํม(Focus Group 
Discussion) ตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย โดยมีผู๎ด าเนินการสนทนากลุํม (Moderator) เป็นผู๎คอยจุดประเด็นในการสนทนา ใน
แตํละกลุํมเพื่อเป็นการเสนอแนะทางการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปาง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล    

ผู๎วิจัยได๎น าข๎อมูลมาวิเคราะห๑หาคําทางสถิติโดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ส าเร็จรูป ด๎วยสถิติพรรณนาโดยการแจกแจง
ความถี่ คําร๎อยละและแบบสัมภาษณ๑ใช๎การวิเคราะห๑เนื้อหาและน าเสนอในรูปความเรียงโดยน ามาจัดประชุมในรูปแบบการสนทนา
กลุํม (Focus Group) เพื่อให๎ได๎ข๎อเสนอแนะและน าผลทางการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชน ต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ จังหวัด
ล าปางตํอไป 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชน ต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปาง ผู๎ศึกษาวิจัยได๎
รวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎ ดังนี้ 

1. ศักยภาพและวิถีชีวิตของชุมชนต าบลนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 
 ชาวบ๎านหลุกแตํละคนจะประกอบอาชีพแตกตํางกันไปสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรม สํวนหนึ่งได๎ยึดการท างาน
หัตถกรรมเป็นอาชีพหลัก อีกสํวนหนึ่งก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมควบคูํไปกับการท างานอื่นในยามวําง เชํน การแกะสลักไม๎ 
การท าตะกร๎า การท าดอกไม๎จากเศษไม๎ และการท าไม๎เสยีบธนบัตร เมื่อถึงฤดูท านาชํางแกะสลักบางคนก็จะพักงานแกะสลักและไป
ปลูกข๎าวเพียงอยํางเดียว แตํบางคนก็ยังคงท างานแกะสลักควบคูํไปด๎วย โดยจะปลูกข๎าวในตอนกลางวันและท างานแกะสลักในตอน
กลางคืนชาวบ๎านหลุกสํวนใหญํจะตื่นไปตลาดสดภายในหมูํบ๎านเพื่อหาซื้อของมาท าอาหาร ตั้งแตํเช๎าตรูํ หลังจากที่รับประทาน
อาหารเช๎าและท าธุระสํวนตัวเสร็จแล๎วก็จะแยกย๎ายกันไปท างานของตน คนที่ท าอาชีพแกะสลักเป็นอาชีพหลักก็ จะนั่งท างาน
แกะสลักไม๎ที่บ๎าน บางคนก็อาจจะมาท าที่ศูนย๑ โดยทุก ๆ วันจะมีชํางแกะสลักเจ๎าประจ ามารับอุปกรณ๑การแกะสลักไม๎จากที่ศูนย๑
เพื่อกลับไปแกะสลักให๎เป็นรูปตาํง ๆ ตั้งแตํเช๎าจนถึงเวลาประมาณ 9 นาฬิกา เนื่องจากเป็นชํวงเวลาที่อากาศยังไมํร๎อนมากนัก หาก
ท าในตอนกลางวันก็อาจไปรบกวนสมาธิของชํางแกะสลักคนอื่นได๎ ชํางแกะสลักที่มาท างานที่ศูนย๑จะนั่งแกะสลักจนถึงเวลาเย็น 
ส าหรับงานท่ีต๎องใช๎เวลาในการแกะสลักมาก ท าให๎ไมํสามารถแกะสลักเสร็จภายในวันเดียว ชํางก็จะกลับมาท าตํอในวันรุํงขึ้นหรือ 
ท าท่ีบ๎านของชํางแตํละทํานโดยใช๎บริเวณหน๎าบ๎าน ลานข๎างบ๎าน เป็นต๎น  นอกจากจะมีการจัดงานตามประเพณีทางศาสนาแล๎ว ที่
ชุมชนต าบลนาครัวแหํงนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณีอื่นที่สืบทอดตํอกันมาตั้งแตํสมัยบรรพบุรุษ เชํน งานประเพณีตาลไม๎ข๎าวจี่ข๎าว
หลาม ซึ่งจะท าทุกเดือนพฤศจิกายน แตํละบ๎านจะน าข๎าวใหมํมาท าข๎าวหลามแล๎วน าไปรวมกันที่วัด จากนั้นจะน าเอาไม๎จี่หรือไม๎ที่
เหลาหนามออกแล๎วมาท าให๎มีรูปทรงคล๎ายองค๑พระธาตุแล๎วน าไปท าพิธีเพื่อเป็นการบูชาข๎าวใหมํ และเพื่อขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท า
ให๎สมาชิกในหมูํบ๎านสามารถปลูกข๎าวได๎ส าเร็จด๎วยดี ท้ังยังเป็นการท าบุญข๎าวใหมํไปให๎ญาติพี่น๎องที่ลํวงลับไปแล๎วด๎วยนอกจากนั้น
ยังมีประเพณีไหว๎ผีเจ๎าบ๎าน ซึ่งจะมีการอัญเชิญวิญญาณพํอบ๎านหรือวิญญาณบรรพบุรุษผู๎คอยปกป๓กรักษาหมูํบ๎านมาเข๎าทรง 
สมาชิกในหมูํบ๎านก็จะเอาของไปเซํนไหว๎บูชาให๎พํอบ๎านปกป๓กรักษาหมูํบ๎านตํอไป 
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การน าเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูล การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลนาครัว อ าเภอแม่ทะ 
จังหวัดล าปาง 
ตารางที่ 1 การมีสํวนรํวมในการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปาง 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน
ต าบลนาครัว  

ระดับ 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

 ̅ 

1.ทํานชักชวนนักทํองเที่ยวให๎มาเที่ยวชุมชนต าบล           
นาครัว 

139 
(69.50) 

61 
(30.5) 

- - - 
4.69 

2.ทํานเคยจัดการน าเที่ยวแนะน านักทํองเที่ยวให๎มา
เที่ยวท่ีชุมชนต าบลนาครัว 

- - 2 
(1.00) 

3 
(1.50) 

195 
(97.50) 

1.03 

3.ทํานแนะน านักทํองเที่ยวเกี่ยวกับประวัติชุมชนและ
ข๎อมูลทั่วไปของชุมชนแกํนักทํองเที่ยว 

113 
(56.50) 

80 
(40.00) 

7 
(3.50) 

- - 
4.53 

4.ทํานชํวยดูแลความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยว 129 
(64.50) 

67 
(33.50) 

4 
(2.00) 

- - 
4.53 

5.ทํานรํวมปฏิบัติตามค าแนะน าในกฎของชุมชนต าบล
นาครัว 

186 
(93.00) 

4 
(7.00) 

- - - 
4.73 

6.ทํานมีสํวนรํวมในการสํงเสริมประชาสัมพันธ๑ของ
ชุมชนต าบลนาครัว 

183 
(91.50) 

10 
(5.00) 

7 
(3.50) 

- - 
4.86 

7.ทํานได๎แนะน าให๎นักทํองเที่ยวดูแลอนุรักษ๑แหลํง
ทํองเที่ยวชุมชนต าบลนาครัว 

89 
(44.50) 

73 
(36.50) 

38 
(19.00) 

- - 
4.25 

8.ทํานมีสํวนชํวยจัดหางบประมาณเพื่อชํวยพัฒนาการ
ทํองเที่ยวของชุมชนต าบลนาครัว 

- - 92 
(46.00) 

84 
(42.00) 

24 
(12.00) 

2.34 

9.ทํานมีจัดหางบประมาณในการจัดกิจกรรมการ
สํงเสริมการทํองเที่ยวชุมชนต าบลนาครัว 

- - 84 
(42.00) 

94 
(47.00) 

22 
(11.00) 

2.31 

10.การมีสํวนรํวมในการจัดกิจกรรมทางการทํองเที่ยว
ชุมชนต าบลนาครัว 

43 
(21.5) 

60 
(30.00) 

66 
(33.00) 

29 
(14.50) 

2 
(1.00) 

3.56 

11.ทํ านมี สํ วนรํ วม เสนอแนะข๎ อคิ ด เห็ น ในการ
พัฒนาการประชาสัมพันธ๑ของการทํองเที่ยวชุมชน
แกะสลักไม๎บ๎านหลุก ต าบลนาครัว 

38 
(19.00) 

64 
(32.00) 

59 
(29.50) 

32 
(16.00) 

7 
(3.5) 3.47 

12.ภายในชุมชนมีการจัดการอนุรักษ๑การแกะสลักไม๎
ของชุมชนต าบลนาครัว 

188 
(94.00) 

12 
(6.00) 

- - - 
4.94 

13.ภายในชุมชนมีการจัดตั้ งมัคคุ เทศก๑ท๎องถิ่น/          
ยุวมัคคุเทศก๑ 

92 
(46.00) 

91 
(45.50) 

17 
(8.50) 

- - 
4.37 

14.ภายในชุมชนมีการจัดสิ่ งอ านวยความสะดวก
ส าหรับรองรับนักทํองเที่ยว 

170 
(85.00) 

18 
(9.00) 

12 
(6.00) 

- - 
4.79 

15.ภายในชุมชนมีการจัดตั้งศูนย๑บริการนักทํองเที่ยว
และมีข๎อมูลที่ครบถ๎วน 

62 
(31.00) 

76 
(38.00) 

53 
(26.50) 

9 
(4.50) 

- 
3.95 
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การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวชุมชน
ต าบลนาครัว  

ระดับ 
มากที่สุด 

5 
มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยที่สุด 
1 

 ̅ 

16.ชุนชนมีการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและกิจกรรม
ส าหรับนักทํองเที่ยว 

77 
(38.50) 

81 
(40.50) 

42 
(21.00) 

- - 
4.17 

17.ภายในชุมชนมีการจัดที่พักเพื่อรองรับนักทํองเที่ยว 2 
(1.00) 

3 
(1.50) 

19 
(19.00) 

97 
(48.50) 

79 
(39.50) 

1.76 

รวม 75.55 28 15.06 6.96 3.29 3.78 
จากตารางที่ 1 พบวําการมีสํวนรํวมในการพัฒนาทํองเที่ยวโดยชุมชนต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปางนั้น 

ประชาชนมีสํวนรํวมในระดับมาก โดยการมีสํวนรํวมในการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนต าบลนาครัวมากที่สุดคือ ภายในชุมชนมีการ
จัดการอนุรักษ๑การแกะสลักไม๎ คิดเป็นร๎อยละ 4.94 รองลงมาคือ มีสํวนรํวมในการสํงเสริมประชาสัมพันธ๑ของชุมชน คิดเป็นร๎อยละ 
4.86 รองลงมาคือ ภายในชุมชนมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับรองรับนักทํองเที่ยว คิดเป็นร๎อยละ 4.79 รองลงมาคือ ทําน
รํวมปฏิบัติตามค าแนะน าในกฎของชุมชน คิดเป็นร๎อยละ 4.73 และสุดท๎ายคือ ทํานชักชวนนักทํองเที่ยวให๎มาเที่ยวชุมชนแกะสลัก
ไม๎บ๎านหลุกคิดเป็นร๎อยละ 4.69 

2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเท่ียวของชุมชน ต าบลนาครัว 
 การมีสํวนรํวมของประชาชนชุมชนต าบลนาครัวนั้น การมีสํวนรํวมสํวนใหญํนั้นจะเป็นในเรื่องของการชํวยแนะน าพื้นที่ 
แนะน าสถานท่ีทํองเที่ยวในชุมชน การประชุมและออกความคิดเห็นในทิศทางการสงํเสริมการทํองเที่ยวในเรื่องการมีสํวนรํวมในการ
ประชาสัมพันธ๑จะมีผู๎น าชุมชนเป็นหลกัในการสํงเสริม และขอความรํวมมือจากส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแมํทะ เข๎ามาให๎ความรู๎ 
เพิ่มทักษะในเรื่องความคิดสร๎างสรรค๑ในการแกะสลักผลงานและที่ส าคัญคือการให๎ความรู๎ เพิ่มทักษะเรื่องการตลาดแกํ
ผู๎ประกอบการ ประชาชนในชุมชน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน  
 นักทํองเที่ยวมีความพึงพอใจตํอการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนทั้งภายนอกและภายในแหลํงทํองเที่ยวชุมชนต าบลนาครัว
ผลการศึกษาพบวําระดับความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวอยูํในระดับปานกลาง โดยการประชาสัมพันธ๑ที่ นักทํองเที่ยวพึงพอใจมาก
ที่สุดคือ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในชุมชน กิจกรรมทางการทํองเที่ยว ศูนย๑แสดงสินค๎า แหลํงทํองเที่ยวและสิ่งที่นักทํองเที่ยวพึง
พอใจน๎อยท่ีสุด คือการประชาสัมพันธ๑ทางการทํองเที่ยวทางสื่อตํางๆ  
 2. การมีส่วนร่วมการพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชนต าบลนาครัว อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปางพบวําการมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชน ต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปางนั้น ประชาชนมีสํวนรํวมในระดับปานกลางและมีสํวนรํวม
ในลักษณะการแนะน าสถานท่ีทํองเที่ยว ประวัติชุมชน การชํวยเหลือดูแลความปลอดภัยให๎แกํนักทํองเที่ยว การมีสํวนรํวมในเรื่อง
การจัดหางบประมาณมาสนับสนุนกิจกรรมการสํงเสริมการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว การจัดการน าเที่ยวประชาชนยังมีสํวนรํวมน๎อย 
และมีการแนะแนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนต าบลนาครัวดังนี ้
 - จัดท าและพัฒนาแผนที่การประชาสัมพันธ๑การทํองเที่ยวชุมชนต าบลนาครัว จากแผนกลางของจังหวัด 
 - มีเจ๎าหน๎าที่ท่ีเกี่ยวข๎อง เชํน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแมํทะ หอการค๎าจังหวัดล าปาง ส านักงานประชาสัมพันธ๑การ
ทํองเที่ยวจังหวัด ท่ีจะเข๎ามาอบรมเพิ่มทักษะให๎กับเยาวชน ตัวแทน ผู๎น าในชุมชนในการท าสื่อการประชาสัมพันธ๑ทางการทํองเที่ยว
และการพัฒนาการทํองเที่ยว 
 - ให๎ทางจังหวัดชํวยฟื้นฟูและให๎ความส าคัญในการพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวให๎กับชุมชุนต าบลนาครัวมากขึ้น 
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อภิปรายผลการศึกษา   

ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการทํองเที่ยวโดยชุมชน ต าบลนาครัว อ าเภอแมํทะ จังหวัดล าปาง ซึ่งได๎อภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค๑ของการศึกษาโดยใช๎แนวความคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องทั้งนี้สามารถอภิปรายผลการศึกษาได๎ ดังนี้ 
 การพัฒนาการทํองเที่ยวชุมชนต าบลนาครัวพบวําผู๎น าและประชาชนสํวนใหญํต๎องการให๎หนํวยงานภาครัฐ/เอกชน เข๎า
มาให๎ความส าคัญและชํวยเหลือในด๎านการประชาสัมพันธ๑ของชุมชนแกะสลักไม๎ต าบลนาครัว การพัฒนาเส๎นทางเข๎าสูํชุมชน
แกะสลักไม๎ หรือเส๎นทางเช่ือมโยงไปสูํแหลํงทํองเที่ยวอื่นๆ ที่มีระยะทางใกล๎เคียงกัน สํงเสริมเพิ่มทักษะการตลาดและการท าสื่อ
ประชาสัมพันธ๑ให๎กับคนในชุมชน สนับสนุนงบประมาณและจัดหาทุนเข๎ามาชํวยในการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว สอดคล๎องกับ บูฮาริส 
(Buhalis, 2000) ได๎กลําวถึงกรอบแนวคิดในการวิเคราะห๑ความต๎องการของนักทํองเที่ยว เพื่อพัฒนาองค๑ประกอบของการ
ทํองเที่ยว ซึ่งแหลํงทํองเที่ยวต๎องมีการพัฒนาป๓จจัย 6 ประการ (6As) ซึ่งประกอบด๎วย แหลํงทํองเที่ยว (Attraction) การเข๎าถึง
แหลํงทํองเที่ยว (Accessibility) สิ่งอ านวยความสะดวก (Amenities) โปรแกรมการทํองเที่ยว (Available Packages) กิจกรรม
การทํองเที่ยว (Activities) กิจกรรมการทํองเที่ยว (Activities) และบริการเสริม (Ancillary Services)  
 ชุมชนต าบลนาครัวนั้นยังมีป๓ญหาในเรื่องการประชาสัมพันธ๑ ชุมชนจึงต๎องการที่จะให๎หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือ
หนํวยงานทีมีความรู๎ มีหน๎าที่ในการประชาสัมพันธ๑แหลํงทํองเที่ยวเข๎ามาสํงเสริม สนับสนุนให๎ชุมชนมีทักษะความรู๎ในการสร๎างสรรค๑
และผลิตทั้งสื่อและสินค๎าให๎เป็นท่ีดึงดูดนักทํองเที่ยวเข๎ามาทํองเที่ยวชุมชนแกะสลักไม๎ ต าบลนาครัว สอดคล๎องกับ วิรัช ลภิรัตนกุล 
(2558) ที่กลําวถึงสื่อประชาสัมพันธ๑วําเป็นเครื่องมือและสื่อกลางในการสื่อสารจากองค๑กรสูํกลุํมเปูาหมายการสร๎าง ความสัมพันธ๑อัน
ใกล๎ชิดให๎เกิดขึ้นระหวํางองค๑กรกับสาธารณชนในป๓จจุบัน สื่อในการประชาสัมพันธ๑มีมากมายและหลากหลาย อันเป็นผลมาจากการ
พัฒนาเทคโนโลยีของโลกอยํางไรก็ตามสามารถแบํงสื่อประชาสัมพันธ๑หลักๆ โดยพิจารณาตามลักษณะของสื่อได๎เป็น 6 ประเภท ดังนี้  
1) สื่อบุคคล 2) สื่อมวลชน 3) สื่อสิ่งพิมพ๑ 4) สื่อโสตทัศน๑ 5) สื่อกิจกรรม 6) สื่อสมัยใหมํ (Modern Media) เป็นต๎น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนควรมีบทบาทส าคัญในการสร๎างสื่อประชาสัมพันธ๑ทางการทํองเที่ยวและควรเช่ือมโยงชุมชน
ใกล๎เคียงเข๎ามามีสํวนรํวมในการทํองเที่ยวชุมชน รวมไปถึงการสร๎างจิตส านึกให๎แกํนนักทํองเที่ยวและคนในชุมชนเองในการหวง
แหนอนุรักษ๑ภูมิป๓ญญาที่ตนเองมีอยูํให๎เป็นประโยชน๑มากที่สุด 
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ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจการออมเงินในกองทุน 
เพื่อเลี้ยงชีพของคนวัยท างานในจังหวัดตาก 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาถึงสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจการออมเงินในกองทุนเพื่อเลี้ยงชีพ 
(RMF) ของคนวัยท างานในจังหวัดตาก โดยประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คนวัยท างาน ซึ่งจะเน๎นศึกษาเฉพาะคนวัยท างานที่
เป็นพนักงานบริษัทในจังหวัดตาก โดยสถิติที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้คือ การคําเฉลี่ยร๎อยละ สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวํา 
1) ข๎อมูลสํวนบุคคล ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุระหวําง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001-45,000 บาท มีประสบการณ๑ท างานมากกวํา 9 ปี และท างานใน 8 จังหวัดตาก เทําๆ กัน 2) 
พฤติกรรมการตัดสินใจการออมเงินในกองทุนเพื่อเลี้ยงชีพ พบวํา สํวนใหญํมีประสบการณ๑การลงทุนทางการเงินมาแล๎ว จ านวน 4-6 
ปี จ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช๎ลงทุนในแตํละครั้ง คือ 10,001–50,000 บาท วัตถุประสงค๑ในการลงทุนเพื่อให๎ได๎รับผลตอบแทนที่มากกวํา
เงินฝากธนาคาร บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจลงทุน คือ ตัวเอง ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในแตํละครั้ง คือ 6% - 
10% และสามารถยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย๑ได๎น๎อยกวํา 10% ตามล าดับ 3) สํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอ
การตัดสินใจการออมเงินในกองทุนเพื่อเลี้ยงชีพ พบวําในภาพรวมอยูํในระดับความคิดเห็นคํอนข๎างมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน 
พบวําด๎านผลิตภัณฑ๑ อยูํในระดับความคิดเห็นคํอนข๎างมาก (คําเฉลี่ย = 4.24) มากที่สุด รองลงมา คือ ด๎านราคา อยูํในระดับความ
คิดเห็นคํอนข๎างมาก (คําเฉลี่ย = 4.11) ด๎านการสํงเสริมการขาย อยูํในระดับความคิดเห็นคํอนข๎างมาก (คําเฉลี่ย = 3.95) และด๎าน
ชํองทางการจัดจ าหนําย อยูํในระดับความคิดเห็นคํอนข๎างมาก (คําเฉลี่ย = 3.93) ตามล าดับ 
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Abstract 
 The objectives of this research aim to study the marketing mix that affects the decision-making in 
saving in the Retirement Mutual Fund. The population used in this research were the group of working age 
population who are the company employees in Tak Province area. The statistics used in this research were 
percentage, standard deviation. 
 The results of the research were as follows: 1) In terms of the personal information, most of the 
respondents were female, age between 31-40 years old, single status, bachelor‖s degree graduation, average 
monthly income between 30,001-45,000 Thai Baht, more than 9 years working experience, and working in the 
8 districts in Tak Province area equally. 2) In terms of the behavior of decision-making in saving in the 
Retirement Mutual Fund found that most of them had 4-6 years‖ experience in financial investment, the 
average amount spent for each investment was 10,001-50,000 Thai Baht, the investment objective was to 
receive more return than the interest of saving with the bank, the person who influenced the investment 
decision was themselves, the expected return on each investment was 6-10%, and able to accept the losses 
from investing in the assets for less than 10% respectively. 3) In terms of the marketing mix that affects the 
decision in saving in the Retirement Mutual Fund  found that the opinion in overall was at a relatively high 
level. When considered each aspect, found that the product aspect was at a relatively high level of opinion 
(average = 4.24), the price aspect was at a relatively high level of opinion (average = 4.11), the promotion 
aspect was at a relatively high level of opinion (average = 3.95), and the distribution channel aspect was at a 
relatively high level of opinion (average = 3.93) respectively.  
 
Keywords: Marketing Mix, Investment Decision, Retirement Mutual Fund 
 
บทน า 
 ในป๓จจุบันหลายๆ ประเทศท่ัวโลกได๎ตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรผู๎ที่อยูํในวัยสูงอายุ ไมํวําจะเป็นประเทศ 
อังกฤษ เยอรมัน และญี่ปุุน ซึ่งประเทศเหลํานี้ได๎มีอัตราจ านวนประชากรผู๎สูงอายุในวัยเกษียณ เป็นจ านวนมากขึ้นด๎วยอีกทั้งนับวําเป็น
ประเทศที่พัฒนาและมีสวัสดิการสูง ซึ่งจะท าให๎รัฐบาลนั้นต๎องแบกรับคําใช๎จํายเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องตําง ๆ เชํน ในเรื่องสวัสดิการเงิน
บ านาญ สวัสดิการการประกันสังคมเพิ่มมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง เป็นต๎น ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกซึ่งท าให๎รัฐบาลประเทศเหลํานี้
ต๎องปรับตัวตัดคําใช๎จํายในสํวนตําง ๆ รวมถึงเงินท่ีผู๎เกษียณอายุจะได๎รับด๎วย   

ประเทศไทยมีการตื่นตัวในเรื่องของจ านวนของประชากรในวัยผู๎สูงอายุมากข้ึนพอสมควรอีกก าลังเผชิญกับป๓ญหาการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร๎างของประชากรเพราะมีผู๎สูงอายุเพิ่มมากขึ้นโดยสัดสํวนท่ีเพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 5.0 ในปี 2513 เป็นร๎อยละ 9.5 
ในปี 2543 และเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่องเป็นร๎อยละ 15.07 ในปี 2559 กลําวได๎วํา อนาคตสังคมไทยจะกลายเป็นสังคมผู๎สูงอายุ 
(บรรลุ  ศิริพานิช, 2550) ในขณะทีอ่ัตราการเกิดกลับลดต่ าลง ดังนั้นการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าสูํวัยผู๎สูงอายุหรือวัยเกษียณจึงเป็น
เรื่องที่ต๎องให๎ความส าคัญมากส าหรับประชาชนทุกคนที่อยูํในวัยท างาน โดยรัฐบาลและประชาชนต๎องให๎ความตระหนักและความส าคัญ
ของการออมเพื่อวางแผนรองรับวัยเกษียณอายุ ทั้งนี้รัฐบาลเองควรจะต๎องมีการผลักดันและสนับสนุนให๎ประชาชนในวัยท างานควร
มีการออมเงินตั้งแตํเริ่มต๎นการท างานเพื่อเป็นการวางแผนและเตรียมความพร๎อมที่จะให๎ประชาชนมีเงินพอใช๎จํายในยามเกษียณ  
สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2555) กลําวถึงการออมเงินวําคนสํวนใหญํคนไทยจะคุ๎นเคยกับการออมเงินไว๎ในธนาคาร อาจอยูํในรูปแบบ
ของบัญชีออมทรัพย๑ หรือฝากประจ า ลงทุนในทองค าหรือลงทุนในพันธบัตร หรือในรูปแบบอื่นแตํในป๓จจุบันมีทางเลือกในการออม
และลงทุนมากมาย โดยมีรูปแบบที่นําสนใจและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งคือ LTF คือ กองทุนรวมตราสารทุน และกองทุน RMF คือ 
กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมทองค า กองทุนรวมน้ ามัน กองทุนรวมผสม 
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กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย๑ กองทุนรวมโครงสร๎างพื้นฐาน กองทุนรวมที่ลงทุนในตํางประเทศ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม เป็น
ต๎น รองรับ หรือมีสวัสดิการแตํมีความต๎องการออมเพิ่ม อยํางไรก็ดีการขยายตัวเรื่องของการออมของคนในประเทศกลับขยายตัว
น๎อยกวําการลงทุนท าให๎แนวโน๎มในอนาคตการออมอาจไมํเพียงพอตํอการลงทุนเป็นผลมาจากหลายป๓จจัย ภาวะเงินเฟูอในระบบ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ก็เป็นป๓ญหาหนึ่งซึ่งจะท าให๎ราคาอาหารและสิ่งของเครื่องใช๎มีการปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นจะสํงผลกระทบในภาค
ครัวเรือนท าให๎ประชาชนต๎องรับภาระคําใช๎จํายที่เพิ่มขึ้นอยํางมากในขณะที่รายได๎ที่เพิ่มขึ้นกลับไมํสามารถปรับตัวทันกับรายจําย 
ดังนั้นสํงผลให๎ประชาชนจะต๎องน าเงินที่เก็บไว๎ส าหรับการออมสํวนหนึ่งมาใช๎ชดเชยในสํวนของคําใช๎จํายที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงเป็นผล
ท าให๎การออมของภาคครัวเรือนไทยนั้นลดลง อีกทั้งภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังอยูํในระดับสูงเป็นป๓จจัยเสี่ยงส าคัญที่จะสํงผลให๎การออม
ภาคครัวเรือนลดลง (บริษัท ข๎อมูลเครดิตแหํงชาติ จ ากัด (เครดิตบูโร), 2562) 
 ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงตระหนักถึงพฤติกรรมการออมของคนไทยเพื่อใช๎ชีวิตในวัยเกษียณนั้นสะท๎อนให๎เห็นวํายังคงมีไมํเพียงพอ 
จึงเลือกลงทุนออมเงินในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อสํงเสริมการออมเงินในระยะยาวส าหรับชีวิตหลังเกษียณ
เพราะหากขาดขาดทักษะทางการเงินของประชาชนเป็นสาเหตุพื้นฐานที่ส าคัญของป๓ญหาตําง ๆ  ซึ่งประชาชนควรเข๎าใจในเรื่อง
การบริหารทางการเงินพื้นฐานที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิต อีกทั้งแตํละภาคสํวนควรมีการผลักดันและสนับสนุนให๎ประชาชนในวัย
ท างานควรมีการออมเงินตั้งแตํเริ่มต๎นการท างานเพื่อเป็นการวางแผนและเตรยีมความพร๎อมท่ีจะให๎ประชาชนมีเงินพอใช๎จํายในยาม
เกษียณหรือวัยชราโดยมีกรอบแนวคิดคิดดังภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยนี้เพื่อศึกษาถึงสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจการออมเงินในกองทุนเพื่อเลี้ยงชีพของคนวัย
ท างานในจังหวัดตาก 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

1. เพศ 
2 . อาย ุ
4 . สถานะภาพ 
5 . ระดับการศึกษา 
6 . รายไดต๎ํอเดือน 
7 . อายุการท างาน 

 

พฤติกรรมการการตัดสินใจลงทุน 
1.ประสบการณ๑การลงทุน  
2.จ านวนเงินลงทุน  
3.วัตถุประสงค๑การลงทุน 
4.ผู๎มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจลงทนุ 
5  .ผลตอบแทนท่ีคาดวําจะได๎รับจาก
การลงทุนแตลํะครั้ง  
6  .ผลขาดทุนที่ยอมรับได๎จากการลงทุน  
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ๑ 
2. ราคา 
3. ชํองทางการจัดจ าหนําย 
4. การสํงเสริมการขาย 

พฤติกรรมและสํวนประสม
ทางการตลาดที่มีผลตํอการ
ตัดสินใจการลงทุนในการ

ออมเงินในกองทุนเพื่อเลี้ยง
ชีพคนวัยท างานในจังหวัด

ตาก 
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาตามแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องและสามารถสรุปได๎ดังนี้ 
1. ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือหรือป๓จจัยทางการตลาดที่ควบคุมได๎ที่ธุรกิจต๎องใช๎รํวมกัน 

เพื่อตอบสนองความต๎องการและสร๎างความพึงพอใจแกํกลุํมลูกค๎าเปูาหมาย หรือเพื่อกระตุ๎นให๎กลุํมลูกค๎าเปูาหมายเกิดความ
ต๎องการสินค๎าและบริการของตน (ศิริวรรณ เสรีรัตน๑ และคณะ 2550) สามารถอธิบายได๎ดังนี้ 
 1.1 ผลิตภัณฑ๑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความต๎องการของลูกค๎าให๎พึงพอใจผลิตภัณฑ๑ 
อาจจะมีตัวตน หรือไมํมีตัวตนก็ไดผ๎ลติภณัฑ๑เป็นสํวนส าคัญที่สุดของสํวนประสมทางการตลาด ประกอบด๎วย สินค๎า บริการ สถานท่ี
องค๑การหรือบุคคล ผลิตภัณฑ๑ต๎องมีอรรถประโยชน(Utility) มีมูลคํา (Values) ในสายตาของลูกค๎า จึงจะมีผลท าให๎ผลิตภัณฑ๑ขาย
หรือได๎การก าหนดกลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ต๎องค านึงถึงป๓จจัยอยํางคือ ความแตกตํางของผลิตภัณฑ๑(Product Differentiation) และ
องค๑ประกอบ ของผลิตภัณฑ๑(Product Component)(กมลภพ ทิพย๑ปาละ 2555)หรือแม๎ผลิตภัณฑ๑จะเป็นองประกอบตัวเดียวใน
สํวนประสมของการตลาดก็ตาม แตํเป็นตัวส าคัญที่มีรายละเอียดที่จะต๎องพิจารณาอีกมากมาย ดังนี้ เชํนความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ๑ (Produce Variety) ช่ือตราสินค๎าของผลิตภัณฑ๑ (Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภัณฑ๑ (Quality) การรับระกัน
ผลิตภัณฑ๑ (Warranties) และการรับคืนผลิตภัณฑ๑ (Returns) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547)   

1.2 ราคา (Price) หมายถึง คุณคําผลิตภัณฑ๑ในรูปของตัวเงิน ราคาเป็นต๎นทุนของผู๎บริโภค ผู๎บริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหวํางคุณคํา (Value) ผลิตภัณฑ๑ถ๎ามูลคําสูงกวําราคาเขาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นผู๎ก าหนดกลยุทธ๑ด๎านราคา ต๎องค านึงถึงการ
ยอมรับของลูกค๎าในมูลคําของผลิตภัณฑ๑วําสูงกวําราคาของผลิตภัณฑ๑ ต๎นทุนและคําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎องของผลิตภัณฑ๑ตลอดจนภาวะ
แขํงขัน (กมลภพ ทิพย๑ปาละ, 2555) หรือมูลคําของสินค๎าและบริการที่วัดออกมาเป็นตัวเงิน การก าหนดราคามีความส าคัญตํอ
กิจการมาก กิจการไมํสามารถก าหนดราคาสินค๎าเองได๎ตามใจชอบ การพิจารณาราคาจะต๎องก าหนดต๎นทุนการผลิต สภาพการ
แขํงขัน ก าไรที่คาดหมาย ราคาของคูํแขํงขัน ดังนั้นกิจการจะต๎องเลือกกลยุทธ๑ที่เหมาะสมในการก าหนดราคาสินค๎าและบริการ 
ประเด็นส าคัญจะต๎องพิจารณาเกี่ยวกับราคาได๎แกํ ราคาสินค๎าที่ระบุในรายการหรือราคาที่ระบุ (List Price) ราคาที่ให๎สํวนลด 
(Discounts) ราคาที่มีสํวนยอมให๎ (Allowances) ราคาที่มีชํวงระยะเวลาที่การช าระเงิน (Payment Period) และราคาเง่ือนไขให๎
สินเชื่อ (Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547)  
 1.3 การจัดจ าหนําย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร๎างของชํองทางซึ่งประกอบด๎วยสถาบัน และกิจกรรม 
ใช๎เพื่อเคลื่อนย๎ายผลิตภัณฑ๑ และบริการองค๑การไปยังตลาดสถาบันที่น าผลิตภัณฑ๑ออกสูํตลาดเปูาหมายคือ สถาบันตลาด  สํวน
กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ชํวยในการกระจายสนิค๎า ประกอบด๎วย การขนสํง การคลังสินค๎า และการเก็บรักษาสินค๎าคงคลงัและการจัด
จ าหนําย (กมลภพ ทิพย๑ปาละ, 2555) หรือ การกระจายสินค๎า หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนย๎ายตัวสินค๎าจากผู๎ผลิต
ไปยังผู๎บริโภค หรือผู๎ใช๎ทางอุตสาหกรรม หรืออาจหมายถึง การขนสํงและการเก็บรักษาตัวสินค๎าภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งและ
ระบบชํองทางการจัดจ าหนํายของธุรกิจนั้น จากความหมายนี้จะเห็นวํางานที่เกี่ยวข๎องกับการกระจายสินค๎ากลายเป็นการพัฒนา 
และด าเนินการเคลื่อนย๎ายผลิตภัณฑ๑ให๎มีประสิทธิภาพ (ชานนท๑ รุํงเรือง, 2555) หรือ เป็นกลยุทธ๑การจัดชํองทางการจัดจ าหนําย 
การกระจายสินค๎าในการจัดชํองทางและการจ าหนํายผลิตภัณฑ๑สินค๎า หรือบริการให๎ดีเพียงใดก็ตาม หากไมํสนองตอบความ
ต๎องการของผู๎บริโภคหรือลูกค๎าได๎ทันเวลาที่ต๎องการ และสถานที่ ลูกค๎าต๎องการแล๎ว ก็จะด๎วยความหมายลงไป (เชาว๑ โรจนแสง, 
2545)หรือ เป็นกลยุทธ๑ด๎านกิจกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย๎ายผลิตภัณฑ๑สินค๎าหรือบริการจากแหลํงผลิตไปยังแหลํงผู๎บริโภค
คนสุดท๎ายรวมทั้งการเคลื่อนย๎ายวัตถุดิบจากแหลํงวัตถุดิบไปยังผู๎ใช๎เพื่อการอุตสาหกรรมอยํางมีประสิทธิภาพ และเป็นป๓จจัยที่ท า
ให๎เกิดอรรถประโยชน๑ทางด๎านเวลา สถานท่ี ความเป็นเจ๎าของและรูปรําง (ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) ประกอบด๎วย 2 สํวนดังน้ี  
  1.3.1 ชํองทางการจัดจ าหนําย (Channel of Distribution) หมายถึงเส๎นทางที่ผลิตภัณฑ๑และกรรมสิทธิ์ของ
ผลิตภัณฑ๑ถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชํองทางการจัดจ าหนํายจึงประกอบด๎วยผู๎ผลิตคนกลางผู๎บริโภค หรือผู๎ใช๎ทาง
อุตสาหกรรม (กมลภพ ทิพย๑ปาละ, 2555)  
  1.3.2 การกระจายตัวสินค๎า (Physical Distribution) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการเคลื่อนย๎ายตัว
ผลิตภัณฑ๑จากผู๎ผลิตไปยังผู๎บริโภค หรือผู๎ใช๎ทางอุตสาหกรรม การกระจายตัวสินค๎า จึงประกอบด๎วยงานที่ส าคัญคือการขนสํง 
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(Transportation) การเก็บรักษา (Storage) การคลังสินค๎า (Warehousing)และการบริหารสินค๎าคงเหลือ( Inventory 
Management) (กมลภพ ทิพย๑ปาละ, 2555)  
 1.4 การสํงเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดตํอสื่อสารระหวํางผู๎ซื้อและผู๎ขายเพื่อสร๎างทัศนคติและพฤติกรรม
การซื้อ การติดตํอสื่อสารอาจใช๎พนักงานขายใช๎สื่อ เครื่องมือในการติดตํอสื่อสารมีหลายประเภท (กมลภพ ทิพย๑ปาละ, 2555) หรือ
กลยุทธ๑การสื่อสารความหมายภายใต๎ตลาดเปูาหมายได๎ทราบถึงผลิตภัณฑ๑สินค๎าหรือบริการที่ จ๎องการจะจ าหนําย ณ สถานที่ใด
ระดับใด การสํงเสริมการตลาดเป็นตัวแปรตัวหนึ่งของสํวนประสมการตลาดโดยท าหน๎าที่ช้ีชนให๎ลูกค๎าหรือผู๎บริโภคเปูาหมายเกิด
ความสนใจและซื้อผลิตภัณฑ๑สินค๎าหรือบริการนั้น (เชาว๑ โรจนแสง, 2545) หรือเป็นเครื่องมือการสื่อสารเพื่อสร๎างความพึงพอใจตํอ
ตราสินค๎าหรือบริการหรือความคิด หรือตํอบุคคล (Semenik, 2002) โดยเพื่อจูงใจ (Persuade) ให๎เกิดความต๎องการเพื่อเตือน
ความทรงจ า (Renind) นในผลิตภัณฑ๑โดยคาดวําจะมีอิทธิพลตํอความรู๎สึก ความเช่ือ และพฤกรรมการซื้อ  (ชีวรรณ เจริญสุข , 
2547) ซึ่งอาจเลือกได๎ดังนี้  
  1.4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นกิจกรรมในการเสนอขําวสารเกี่ยวกับองค๑การผลิตภัณฑ๑ บริการ หรือ
ความคิดที่ต๎องการและจํายเงินโดยเป็นผู๎อุปถัมภ๑รายการ กลยุทธ๑ในการโฆษณาจะเกี่ยวข๎องกับ กลยุทธ๑การสร๎างสรรค๑งานโฆษณา
และกลยุทธ๑สื่อ (กมลภพ ทิพย๑ปาละ, 2555)  
  1.4.2 การขายโดยใช๎พนักงานขาย (Personal Selling) เป็นกิจกรรมการแจ๎งขําวสารและจูงใจตลาดโดยใช๎
บุคคล งานในข๎อนี้จะเกี่ยวข๎องกับ กลยุทธ๑การขายโดยใช๎พนักงานขายและการจัดการหนํวยงานขายโดยพนักงานขาย (กมลภพ 
ทิพย๑ปาละ, 2555) 
  1.4.3 การสํงเสริมการขาย (Sales Promotion) หมายถึง กิจกรรมการสํงเสริมการตลาดที่นอกเหนือจากการ
โฆษณา การขายโดยใช๎พนักงานขาย และการให๎ขําวและการประชาสัมพันธ๑ทางการตลาดผํานสื่อตําง ๆ              
  1.4.4 การให๎ขําวและการประชาสัมพันธ๑ (Publicity and Public Relation) การให๎ขําวเป็นการเสนอความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสินค๎าหรือบริการที่ไมํต๎องมีการจํายเงิน สํวนการประชาสัมพันธ๑หมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค๑การหนึ่ง 
เพื่อสร๎างทัศนคติที่ดีตํอองค๑การให๎เกิดกับกลุํมใดกลุํมหนึ่ง การให๎ขําวกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ๑ในสํวนประสมการตลาดทั้ง 4 
ประการ น่ันคือ น าผลิตภัณฑ๑ที่เหมาะสม (Right Product) ออกจ าหนํายในชํองทางที่เหมาะสม (Right Place) โดยวิธีการสํงเสริม
การตลาดที่ด ี(Right Promotion)และจ าหนํายในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรม (Right price) (กมลภพ ทิพย๑ปาละ, 2555) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คณะวิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถามกับ
คนวัยท างานที่เป็นพนักงานบริษัทในจังหวัดตาก ซึ่งเป็นชํวงอายุของคนวัยท างาน สํวนใหญํมีรายได๎เพียงพอและเริ่มมีการวาง
แผนการออมเพื่ออนาคตโดยแยกเป็นประเด็นดังน้ี 

1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง  
 ประชาชกรและกลุํมตัวอยําง ได๎แกํ พนักงานบริษัทในจังหวัดตากที่ตัดสินใจในการออมกับการกองทุนเพื่อเลี้ยงชีพใน
จังหวัดตาก โดยจะท าการสอบถามข๎อมูลทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งจะใช๎การออกแบบสอบถาม เป็นการสุํมตัวอยํางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) และกระจายการส ารวจไปตามอาคารส านักงานในจังหวัดตาก ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ มีหลักในการสุํม
ตัวอยํางเพื่อมาเป็นตัวแทนในการศึกษาแบบไมํอาศัยความนําจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยใช๎การเลือกตัวอยํางแบบ
โควตา (Quota Sampling Technique)  จ านวน 400 ราย 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลซึ่งประกอบด๎วย 3 สํวน ได๎แกํ 
ตอนที่ 1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของคนวัย
ท างานในจังหวัดตาก ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย๑ ซึ่งในสํวน
ที่ 2 และ 3 เป็นมาตรวัด 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากที่สุดอยูํที่ ระดับคะแนน 5 คะแนน จนถึงระดับความคิดเห็นน๎อย
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ที่สุด คือ คะแนน 1 คะแนน ส าหรับการประเมินผลลัพธ๑ใช๎มาตรวัดได๎แกํ คําเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แสดงวําให๎ความคิดเห็นอยูํใน
ระดับที่มากท่ีสุด จนถึงคําเฉลี่ยคําเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แสดงวํา ให๎ความคิดเห็นอยูํในระดับที่น๎อยที่สุด 
 2.1 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู๎วิจัยได๎ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได๎แกํการตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเนื้อหาด๎วยวิธีดัชนี ความสอดคล๎องของข๎อค าถามและวัตถุประสงค๑จากผู๎เช่ียวชาญและท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Reliability) ของแบบสอบถามกํอนน าไปใช๎จริง โดยมีคําสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟุามีคําเทํากับ 0.7 (บุญชม ศรีสะอาด, 
2544) โดยเกณฑ๑สัมประสิทธิ์ แอลฟา (alpha coefficient) มีคําไมํต่ ากวํา 0.7 ขึ้นไป ซึ่งการทดสอบหาคําความเที่ยงตรง 
(Validity) และการทดสอบหาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลของคําสัมประสิทธ์ิอัลฟาท่ีได๎มีคําเทํากับ 0.88 
 2.2 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ผู๎วิจัยใช๎วิธีการวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช๎คําเฉลี่ยร๎อยละ (Percentage) 
คําเฉลี่ย (Standard Deviation)  
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามวิจัยนี้จ านวน 400 คน ผล พบวํา สํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 56.7  มีอายุ
ระหวําง 31-40 ปี คิดเป็นร๎อยละ 48.5 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร๎อยละ 67.25 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 64.5 มี
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 30,001-45,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 46.5 มีประสบการณ๑ท างานมากกวํา 9 ปี คิดเป็นร๎อยละ 55.5  
 พฤติกรรมที่มีผลตํอการตัดสินใจการออมเงินในกองทุนเพื่อเลี้ยงชีพของคนวัยท างานในจังหวัดตาก พบวํา สํวนใหญํมี
ประสบการณ๑การลงทุนทางการเงินมาแล๎ว จ านวน 4-6 ปี คิดเป็นร๎อยละ 64.3 จ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช๎ลงทุนในแตํละครั้ง คือ 10,001 
– 50,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 79.3 วัตถุประสงค๑ในการลงทุนเพื่อให๎ได๎รับผลตอบแทนที่มากกวําเงินฝากธนาคาร คิดเป็นร๎อยละ 49.3 
บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจลงทุน คือ ตัวเอง คิดเป็นร๎อยละ 41.5 ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนในแตํละครั้ง คือ 6% - 
10% คิดเป็นร๎อยละ 37.5 และสามารถยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย๑ได๎น๎อยกวํา 10% คิดเป็นร๎อยละ 49.5  
 สํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจการออมเงินในกองทุนเพื่อเลี้ยงชีพของคนวัยท างานในจังหวัดตาก ดัง
ตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับข๎อมูลเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจการออมเงินใน
กองทุนเพื่อเลี้ยงชีพของคนวัยท างานในจังหวัดตากภาพรวม 

ส่วนประสมทางการตลาด 
 

S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด๎านผลิตภณัฑ๑  
ด๎านราคา 
ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 
ด๎านการสํงเสริมการขาย 

4.24 
4.11 
3.93 
3.95 

0.389 
0.645 
0.624 
0.500 

คํอนข๎างมาก 
คํอนข๎างมาก 
คํอนข๎างมาก 
คํอนข๎างมาก 

รวม 4.03 0.326 ค่อนข้างมาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบวํา สํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจการออมเงินในกองทุนเพื่อเลี้ยงชีพของคนวัย
ท างานในจังหวัดตากในภาพรวม อยูํในระดับความคิดเห็นคํอนข๎างมาก เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา ด๎านผลิตภัณฑ๑ อยูํในระดับ
ความคิดเห็นคํอนข๎างมาก (คําเฉลี่ย = 4.24) มากที่สุด รองลงมา คือ ด๎านราคา อยูํในระดับความคิดเห็นคํอนข๎างมาก (คําเฉลี่ย = 
4.11) ด๎านการสํงเสริมการขาย อยูํในระดับความคิดเห็นคํอนข๎างมาก (คําเฉลี่ย = 3.95) และด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย อยูํใน
ระดับความคิดเห็นคํอนข๎างมาก (คําเฉลี่ย = 3.93) ตามล าดับ 
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การอภิปรายผลและข้อค้นพบ 
 จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรมการวางแผนการลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ กรณีศึกษา กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของ
คนวัยท างานในจังหวัดตาก พบวํา 
 สํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุระหวําง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
30,001-45,000 บาท มีประสบการณ๑ท างานมากกวํา 9 ปี ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อริยเทพ สํงศรี (2551) ศึกษาเรื่อง 
พฤติกรรมการออมของอาจารย๑มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ พบวํา อาจารย๑มหาวิทยาลัยเชียงใหมํสํวนมากเป็นเพศหญิงอายุเฉลี่ยอยูํที่ 
40-44 ปีการศึกษาสูงสุดสํวนใหญํอยูํในระดับปริญญาโทมีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนเทํากับ 31,220 บาท ประสบการณ๑การลงทุนทาง
การเงินมาแล๎ว จ านวน 4-6 ปี จ านวนเงินโดยเฉลี่ยที่ใช๎ลงทุนในแตํละครั้ง คือ 10,001 – 50,000 บาท วัตถุประสงค๑ในการลงทุน
เพื่อให๎ได๎รับผลตอบแทนท่ีมากกวําเงินฝากธนาคาร บุคคลที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจลงทุน คือ ตัวเอง ผลตอบแทนที่คาดหวังจาก
การลงทุนในแตํละครั้ง คือ 6% - 10% และสามารถยอมรับผลขาดทุนจากการลงทุนในสินทรัพย๑ได๎น๎อยกวํา 10% ซึ่งสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของ มณฑิราลัย ปวนใจชม (2548) ศึกษาเรื่อง ป๓จจัยที่มีผลตํอการเลือกใช๎บริการบริษัทประกันชีวิตในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหมํ พบวํา การออมในรูปแบบของเงินฝากและสวัสดิการทั้งหมดส าหรับการปรับรูปแบบการออมเมื่ออยูํในสภาวะเงิน
เฟูอสูงผลการศึกษาพบวําการออมในรูปเงินฝากมีสัดสํวนมากที่สุดเพราะมีความเสี่ยงต่ าและการออมในรูปของสวัสดิการมีสัดสํวน
น๎อยที่สุดเพราะให๎ผลตอบแทนช๎า 
 ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจการออมเงินในกองทุนเพื่อเลี้ยงชีพ เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา 
ด๎านผลิตภัณฑ๑ มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมา คือ ด๎านราคา ด๎านการสํงเสริมการขาย และด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย 
ซึง่สอดคล๎องกับงานวิจัยของยุวดี อริยานนท๑ (2552) ศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎ บริการบริษัทหลักทรัพย๑ของ
นักลงทุนท่ัวไป กรณีเปิดเสรีคําคอมมิชช่ัน พบวํา ป๓จจัยด๎านชํองทางการให๎บริการมีผลตํอการตัดสินใจใช๎บริการบริษัทหลักทรัพย๑
อยูํในระดับมาก โดยนักลงทุนให๎ความส าคัญในด๎านการติดตํอสื่อสารได๎สะดวกและรวดเร็ว การออกแบบซื้อขายหลักทรัพย๑ผําน
อินเตอร๑เน็ตถูกออกแบบมาให๎ ใช๎งานงํายและสามารถใช๎บริการได๎ทุกเวลา นอกจากนี้ ป๓จจัยสํงเสริมการตลาด ทั้งในด๎านรายงาน
บทวิเคราะห๑แนะน าการลงทุนแจกรายเดือน การจัดอบรมให๎ความรู๎กับลูกค๎าอยํางสม่ าเสมอ และการแจกของขวัญจากการใช๎
บริการหรือในเทศการตําง ๆ มีผลตํอการตัดสินใจเลือกใช๎ บริการอยูํในระดับปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 
 จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการวางแผนการลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ กรณีศึกษา กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพของคนวัย
ท างานในจังหวัดตาก สามารถน าผลการวิจัยไปก าหนดเป็นกลยุทธ๑การตลาดได๎ตํอไป  

1. ด๎านผลิตภัณฑ๑ ควรพัฒนาในเรื่องมีโอกาสได๎รับผลตอบแทนเป็นก าไรจากสํวนตํางราคาและเงินป๓นผลหรือดอกเบี้ย  
2.  ด๎านราคา ควรก าหนดราคาขั้นต่ าในการซื้อแตํละครั้งเทําไหรํก็ได๎  

 3.  ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ควรมีระบบซื้อขายมีความรวดเร็ว ทันสมัย และมีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับ 
  4.  ด๎านการสํงเสริมการขาย ควรมีการพัฒนาและมีการน าเสนอข๎อมูลหรือขําวสารในตลาดสม่ าเสมอ  
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
  จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรมการวางแผนการลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ กรณีศึกษา กองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพของคนวัย
ท างานในจังหวัดตาก เพื่อการศึกษาครั้งนี้เทํานั้นและสามารถขยายผลการวิจัยในเรื่องของป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการวางแผนการ
ลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษยีณ 
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเบบี้บูมเมอร์ในจังหวัดตาก 
Development of quality of life of Baby Boomer Generation in Tak Province 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร๑ในจังหวัดตากกลุํม
ตัวอยําง คือ คนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ เกิดระหวํางปี ค.ศ. 1946 – 1964 (พ.ศ. 2489 – 2507) โดยเน๎นผู๎ที่พักอาศัยในจังหวัดตาก 
จ านวน 400 โดยศึกษาแบบไมํอาศัยความนําจะเป็น (Non Probability Sampling) โดยใช๎การเลือกตัวอยํางแบบโควต๎า (Quota 
Sampling Technique)  ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข๎อมูลวิเคราะห๑โดยใช๎สถิติ การหาคําเฉลี่ย สํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานรวิเคราะห๑ความแปรปรวนโดยการแจกแจงแบบที t-test และการวิเคราะห๑ความ
แปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA และเปรียบเทียบพหุคูณแบบ LSD หรือ Fisher‖s Least – Significant Different 
ผลการวิจัยพบวํา โดยรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ อยูํในระดับมากมีคําเฉลี่ย 3.70 เพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา 
อยูํในระดับมากทุกด๎าน เรียงจากกด๎านสภาพแวดล๎อมทางสังคม มีคําเฉลี่ย 3.97 ด๎านความพร๎อมด๎านทรัพยากร มีคําเฉลี่ย 3.57 
และด๎านความรํวมมือและสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง มีคําเฉลี่ย 3.56 สํวนคุณภาพชีวิตของคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ในจังหวัด
ตาก โดยรวมอยูํในระดับคํอนข๎างคํอนข๎างน๎อยมาก มีคําเฉลี่ย 3.38  เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา อยูํในระดับคํอนข๎างคํอนข๎าง
น๎อยมากทุกด๎าน โดยเรียงล าดับคําเฉลี่ยจากมากไปหาคํอนข๎างน๎อยดังนี้ ด๎านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตมีคําเฉลี่ย 
3.53 ด๎านสุขภาพอนามัยมีคําเฉลีย่ 3.45 และด๎านการสํงเสริมอาชีพหรือรายได๎ของผู๎สูงอายุมีคําเฉลี่ย 3.28 ด๎านการอยูํรํวมกันและ
การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งด๎านองค๑กร ด๎านผู๎สูงอายมุีคําเฉลี่ย 3.24   
 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิต, เจเนอเรช่ัน, เบบี้บูมเมอร๑ 
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Abstract  
 The purpose of this research was to study the level of quality of life development of the Baby 
Boomer Generation in Bangkok. The samples were the Baby Boomers who were born between 1946 - 1964, 
by focusing on the 400 residents of Tak Province, which are the important business districts in Bangkok. 
Sampling was based on the Non-Probability Sampling technique by using the Quota Sampling Technique, and 
share the same proportion of the working age who are company employees. In this research, data collected 
from the questionnaire were analyzed using statistics, average, and Standard Deviation. The hypothesis testing 
of analysis of variance by t-test and One-Way ANOVA and LSD or Fisher‖s Least Significant Difference. 
 The results of the research showed that the development of the quality of life for the Baby Boomers in 
Bangkok was at a high level with an average of 3.70. Each aspect was found at a high level in all aspects, which 
the social environment had an average of 3.97, the readiness in the resource was at 3.57, and the cooperation 
and support from the relevant agencies had an average of 3.56, respectively. The quality of life of the baby 
boomers in Bangkok in overall was relatively at low level with an average of 3.38. When considering in each 
aspect, it was found that the level was relatively low in all aspects, by sorting average values from high to 
relatively low as follows; the management of the quality of life development system aspect had an average of 
3.53, health and sanitation aspect had an average of 3.45, occupation promotion or income of the elderly had an 
average of 3.28, cohabitation and strengthening of organizations in terms of the elderly had an average of 3.24.  
 
Keywords:  Quality of Life, Generation, Baby Boomer 
 
บทน า 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรทั่วโลกมีผลให๎ประชากรผู๎สูงอายุมีสัดสํวนเพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นผลอัน
เนื่องมาจากพัฒนาการทางการแพทย๑และสาธารณสุขที่มีความเจริญก๎าวหน๎าไปอยํางมาก สามารถท าให๎มนุษย๑มีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มมาก
ขึ้น (บรรลุ  ศิริพานิช, 2550, น. 12) ซึ่งประเทศไทยก็มีแนวโน๎มการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างประชากรเป็นไปตามกระแสดังกลําว 
เนื่องจากผู๎สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีสัดสํวนที่ เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ 5.0 ในปี 2513 เป็นร๎อยละ 9.5 ในปี 2543 และเพิ่มขึ้นอยําง
ตํอเนื่องเป็นร๎อยละ 15.07 ในปี 2559 ในขณะที่จังหวัดนครปฐมมีสัดสํวนผู๎สูงอายุ ร๎อยละ 15.64 ซึ่งแสดงให๎เห็นวําประเทศไทย
ก าลังเข๎าสูํการเป็นสังคมผู๎สูงอายุ (Population Aging) ภาครัฐได๎ให๎ความสนใจในเรื่องผู๎สูงอายุนับตั้งแตํปี พ.ศ. 2525 เป็นต๎นมา 
โดยได๎มีการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานด๎านผู๎สูงอายุเรื่อยมา โดยเฉพาะอยํางยิ่งการประกาศใช๎พระราชบัญญัติผู๎สูงอายุ พ.ศ. 
2546 ที่ได๎ก าหนดสิทธิผู๎สูงอายุจะต๎องได๎รับตามกฎหมาย เชํน การบริการทางการแพทย๑ การบริการทางการศึกษา การประกอบ
อาชีพ การมีสํวนรํวมทางสังคมและการพัฒนาตนเองในด๎านตําง ๆ เป็นต๎น ทั้งนี้ภารกิจตําง ๆ ข๎างต๎น เชํน การสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ การจัดงานศพตามประเพณี และสถานสงเคราะห๑คนชรา การด าเนินการเพื่อการคุ๎มครอง สํงเสริม สนับสนุนผู๎สูงอายุ ให๎
สํวนราชการทั้งสํวนกลางสํวนภูมิภาคและสํวนท๎องถิ่น รวมทั้งรัฐวิสาหกิจเป็นผู๎ด าเนินการจะต๎องค านึงความเช่ียวชาญเฉพาะด๎าน 
นอกจากน้ีแผนผู๎สูงอายุแหํงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2545-2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งท่ี 1 พ.ศ. 2552 ก าหนดให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีด๎วยการด ารงชีวิตอยํางมีคุณคํา มีศักดิ์ศรี พ่ึงตนเองได๎ และมีหลักประกันที่มั่นคง โดยให๎หนํวยงานภาครัฐ และองค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นที่มีสํวนรํวมในภารกิจด๎านผู๎สูงอายุ โดยก าหนดยุทธศาสตร๑และแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุไว๎ทั้งสิ้น 5 
ยุทธศาสตร๑ คือ 1) ยุทธศาสตร๑ด๎านการเตรียมความพร๎อมของประชากรเพื่อวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 2) ยุทธศาสตร๑ด๎านการสํงเสริม
และพัฒนาผู๎สูงอาย 3) ยุทธศาสตร๑ด๎านระบบคุ๎มครองทางสังคมส าหรับผู๎สูงอายุ 4) ยุทธศาสตร๑ด๎านการบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนางานด๎านผู๎สูงอายุอยํางบูรณาการระดับชาติ และการพัฒนาบุคลากรด๎านผู๎สูงอายุ และ 5) ยุทธศาสตร๑ด๎านการประมวล 
พัฒนา และเผยแพรํองค๑ความรู๎ด๎านผู๎สูงอายุ และการติดตามประเมินผลการด าเนินการตามแผนผู๎สูงอายุแหํงชาติ 
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ป๓จจุบันผู๎สูงอายุกลายเป็นกลุํมประชากรที่มีสัดสํวนสูงขึ้นอยํางรวดเร็วในหลายประเทศ โดยในปี 2013 สัดสํวนของ
ผู๎สูงอายุตํอประชากรในกลุํมประเทศพัฒนาแล๎วอยูํท่ี ร๎อยละ 23 หรือประมาณ 240 ล๎านคน เพิ่มขึ้นจากร๎อยละ17 ในปี 1990 นั่น
หมายถึงกลุํมผู๎บริโภคสูงอายุท่ีจะมีขนาดใหญํขึ้นเรื่อย ๆ และมีอิทธิพลตํอการใช๎จํายด๎านอุปโภคบริโภคในอนาคต  ทั้งนี้ ในปี 2013 
ขนาดของเม็ดเงินใช๎จํายของผู๎สูงอายุในกลุํมประเทศที่พัฒนาแล๎วมีมูลคําประมาณ 1.1 แสนล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ หรือกวําร๎อยละ 
15 ของผลิตภัณฑ๑มวลรวมของโลก และคาดวําจะขยายตัวเป็น 1.7 แสนล๎านดอลลาร๑สหรัฐฯ ภายในปี 2020 หรือเพิ่มขึ้นร๎อยละ 6 
ตํอปี (Economic Intelligence Center.2559)  

ตลาดส าหรับผู๎สูงอายุที่คํอนข๎างใหญํนี้ สํงผลให๎มีการเกิดโมเดลธุรกิจใหมํๆ ที่มุํงหวังที่จะเข๎ามาจับตลาดกลุํมผู๎บริโภค
กลุํมนี้มากขึ้น  โดยเฉพาะธุรกิจที่ให๎บริการเฉพาะเจาะจงส าหรับผู๎บริโภคผู๎สูงอายุกลุํมนี้ซึ่งความต๎องการที่แตกตํางที่มุํงเน๎นการ
ตอบโจทย๑การใช๎ชีวิตของผู๎สูงอายุหลังเกษียณโดยเฉพาะ เชํน ธุรกิจบริการด๎านสุขภาพของผู๎สูงอายุ ธุรกิจบริการขับรถรับสํง
ผู๎สูงอายุ และบ๎านพักผู๎สูงอายุ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของคนรุํนเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร๑เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน           
รุํนเจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร๑ ในจังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาแนวความคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง สามารถสรุปได๎ดังนี้ 
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเจเนอเรช่ัน (Generations) 

 การแบํงประชากรตามเจเนอเรช่ัน หรือที่เรียกวํา เจเนอเรช่ัน (Generations) เป็นการแบํงกลุํมประชากรทีมีลักษณะ
ใกล๎เคียงกัน ซึ่งประชากรในแตํละเจเนอเรช่ันจะมีความแตกตํางกันอยํางชัดเจนทั้งในเรื่องของความเช่ือ ทัศนคติ และพฤติกรรม 
กลําวคือ กลุํมคนท่ีเติบโตภายใต๎สภาวะแวดล๎อมหนึ่ง จะได๎รับการปลูกฝ๓งความคิด คํานิยม และความเชื่อ ท่ีสามารถสะท๎อนได๎จาก
การแสดงออกทางพฤติกรรมในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถกลําวได๎วํา คนท่ีเกิดในเจเนอเรช่ันเดียวกันจะมีอัตลักษณ๑รํวมกัน และในแตํ
ละเจเนอเรช่ันก็จะมีอัตลักษณ๑ที่แตกตํางกัน (เศวต วัชรเสถียร, 2556) 

2. เจเนอเรช่ันเบบี้บูมเมอร๑ (Baby Boomer Generation) คือ กลุํมคนท่ีเกิดระหวํางปี ค.ศ. 1946 – 1964 (พ.ศ. 2489 
– 2507) โดยจะเป็นรุํนลูกหรือรุํนหลานของคนในไซเลนท๑เจเนอเรช่ัน ซึ่งในขณะนั้นเป็นยุคหลังสงคราม เศรษฐกิจก าลังฟื้นตัวจึงมี
การจ๎างงานกันอยํางแพรํหลาย ซึ่งกลุํมเบบี้บูมเมอร๑นั้น มีอายุใกล๎เคียงกับนิยามของค าวํา “ผู๎สูงอายุ” (Elderly) และ “ชราภาพ
วิทยา” (Gerontology) (บรรลุ ศิริพานิช, 2541 อ๎างใน พนม คลี่ฉายา, 2555) ได๎ให๎ค าจ ากัดความที่ใช๎เรียกผู๎สูงอายุโดยแบํงการ
เรียกไว๎ดังนี้ 1) เรียกตามกายภาพ “คนแกํ คนชรา คนเฒํา” (The Agen, Aging, Oldman) 2) เรียกตามอายุมากหรือน๎อยตาม
ปฏิทิน ได๎แกํ “ผู๎สูงอายุ” (Elderly, Older Persons) และสุดท๎าย 3) เรียกตามสภาพของสังคม เชํน “ผู๎ใหญํ หรือ ผู๎อาวุโส” 
(Senior Citizens) แตํในประเทศไทยสํวนมากนิยมใช๎ค าวํา “ผู๎สูงอายุ” เพราะเป็นค าที่แสดงถึงการให๎ความเคารพ และไมํได๎บํงช้ี
วําแกํหรือชรา ในขณะที่องค๑กรสหประชาชาติป๓จจุบันมีความเห็นให๎ใช๎คาวํา “Older Persons” 

ขวัญชนก กมลศุภจินดา (2558) กลําวถึงลักษณะเฉพาะของ Gen แบํงได๎ 3 กลุํม คือ 1) กลุํม “Best” ซึ่งเป็นกลุํมที่มี
อายุ 45-50 ปี  ที่ช่ืนชอบความทันสมัยและความก๎าวหน๎าของเทคโนโลยี ให๎ความส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและเรื่องของการดูแล
สุขภาพ ซึ่งคนในกลุํมนี้จะดูแลภาพลักษณ๑ทั้งภายนอกและภายในให๎ดูดีอยูํเสมอ เชํน การใช๎สินค๎าที่สํงเสริมบุคลิกภาพ นิยมออก
ก าลังกายท่ีฟิตเนสตามห๎างสรรพสินค๎าและนิยมการทํองเที่ยวท้ังภายในและภายนอกประเทศ 2) กลุํม “Bright” มีอายุระหวําง 49-
57 ปี ซึ่งรูปแบบการใช๎ชีวิตของคนในกลุํมนี้จะให๎ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพทั้งจากภายในและภายนอกโดยวิถีทางธรรมชาติ  
เชํน ชอบปฏิบัติธรรม ออกก าลังกายตามแหลํงธรรมชาติ และนิยมทานอาหารแนวชีวจิตควบคูํกับการทานอาหารเสริมไปด๎วย 
สินค๎าที่ให๎ความสนใจมักเป็นสินค๎าจากธรรมชาติ 3) กลุํม “Basic” มีอายุระหวําง 55-63 ปี ซึ่งสํวนใหญํเป็นกลุํมคนที่เกษียณอายุแล๎ว 
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ซึ่งการใช๎ชีวิตสํวนใหญํจะใช๎เวลาในการดูทีวี อํานนิตยสารมากกวํากลุํม Best และ Bright อีกทั้ง นิยมใช๎สินค๎าที่ใช๎งานงําย ไมํซับซ๎อน 
โดยชอบซื้อสินค๎าส าหรับใช๎ภายในบ๎านด๎วยตนเองผํานการขายตรง หรือห๎างค๎าปลีก 3. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ 
 ศศิพัฒน๑ ยอดเพชร (2549, น. 104-105) กลําวถึง เปูาหมายที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศประการหนึ่ง คือ การมุํงให๎
ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยูํที่ดีขึ้น มีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได๎ และมีความรู๎สึกเป็นสํวนหนึ่งของสังคม 
ซึ่งหมายถึง ประชาชนนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี (Quality of Life) ค าวําคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นค าศัพท๑ที่คํอนข๎างจะเป็นนามธรรม และ
เป็นจิตวิสัย (Subjective) ครอบคลุมบริบท ทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและคํานิยมตําง ๆ ดังนั้น การให๎ความหมายการเป็น
ผู๎สูงอายุท่ีมีคุณภาพจะครอบคลุมคุณลักษณะ ดังนี้ 
 ผู๎สูงอายุที่มีคุณภาพ หมายถึง ผู๎สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ (Successful  ageing) เป็นผู๎ที่ด ารงชีวิตอยูํในสังคมได๎อยําง
เหมาะสม สอดคล๎องกับความพึงพอใจและความปรารถนาของตนเอง ซึ่งความหมายตามนัยนี้ คํอนข๎างเน๎นแนวคิดทางด๎านจิตวิทยาและ
แนว ทางการด าเนินชีวิตของป๓จเจกบุคคล ในลักษณะของหลากหลายแนวทาง (Multicriteria  Approach) คุณลักษณะของผู๎สูงอายุที่
ประสบความส าเร็จ ประกอบด๎วย การมีชํวงระยะเวลาของการมีอายุยืนยาว มีภาวะด๎านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีการตระหนัก
ในคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ  ความสามารถในการควบคุมตนเอง และมีความพึงพอใจในชีวิต 
 3. การมีคุณภาพชีวิตที่ดี หมายถึง การเป็นผู๎สูงอายุที่มีศักยภาพและ ความสามารถ (Productive Ageing)  เป็น
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองเทําที่จะท าได๎ของผู๎สูงอายุ แนวคิดนี้ได๎ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองและแก๎ไขทัศนคติทางลบตําง ๆ 
ตํอผู๎สูงอายุโดยมีจุดมุํงหมายเพื่อลดอุปสรรคตําง ๆ ที่มีผลตํอการด าเนินชีวิตของผู๎สูงอายุเป็นแนวคิดที่ให๎จุดเดํนกับการน า
ความสามารถของผู๎สูงอายุไปใช๎ประโยชน๑นั่นเอง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องสามารถกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ  
4. ระดับการศึกษา 
5. รายได ๎
 
 

พฤติกรรมที่ส่งผลคุณภาพชีวิตคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ 
1. ด๎านสุขภาพอนามยั 
2. ด๎านการอยูํรํวมกัน และการเสริมสร๎างความเขม๎แข็งด๎าน
องค๑กรด๎านคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ 
3. ด๎านการสํงเสรมิอาชีพหรือรายได๎ของคนรุํนเบบี้บมูเมอร๑ 
4. ด๎านการบริหารจดัการระบบพฒันาคุณภาพชีวิต 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนรุ่นเบบี้บูมเมอร์ 
1. สภาพแวดล๎อมทางสังคม  
2. ความรํวมมือจากหนํวยงานที่เกีย่วข๎อง 
3. ความพร๎อมด๎านทรัพยากร 
 

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน 
รุ่นเบบี้บูมเมอร์ ในจังหวัดตาก  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช๎แบบสอบถามกับคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ในจังหวัดตาก 
โดยกลุํมประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ คนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ เกิดระหวํางปี ค.ศ. 1946 – 1964 (พ.ศ. 2489 – 2507) โดยเน๎นผู๎
ที่พักอาศัยในจังหวัดตาก โดยสุํมตัวอยํางเพื่อมาเป็นตัวแทนในการศึกษาแบบไมํอาศัยความนําจะเป็น (Non-Probability 
Sampling) โดยใช๎การเลือกตัวอยํางแบบโควต๎า (Quota Sampling Technique)  และแบํงสัดสํวนขนาดกลุํมตัวอยํางที่เทํากัน
ของคนวัยท างานท่ีเป็นพนักงานบริษัทในจังหวัดตาก โดยแบบสอบถามเป็นแบบตัวเลอืกแบํงได๎เป็นเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข๎อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนรุํนเบี้บูมเมอร๑ โดยป๓จจัยทั้ง 3 
ด๎าน คือ ด๎านสภาพแวดล๎อมทางสังคม ด๎านความรํวมมือและสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ความพร๎อมด๎านทรัพยากร และ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพฤติกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนรุํนเบี้บูมเมอร๑ โดยแบํงเป็นด๎านสภาพแวดล๎อมทาง
สังคม  ด๎านความรํวมมือและสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องความพร๎อมด๎านทรัพยากร ด๎านสุขภาพอนามัย  ด๎านการอยูํ
รํวมกันและการเสริมสรา๎งความเข๎มแข็งด๎านองค๑กรด๎านคนรุํนเบบี้บมูเมอร๑ ด๎านการสํงเสริมอาชีพหรือรายได๎ของคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑  
ด๎านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นแบบสอบถามแบบให๎เลือกเพียงค าตอบเดียว เป็นแบบตัวเลือก (Check List) 
โดย ใช๎แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับคือ เห็นด๎วยมากที่สุดอยูํระดับที่ 5 ไปจนถึงเห็นด๎วยน๎อยที่สุด อยูํใน
ระดับที่ 1 และแปลความหมายตามหลักการแบํงอัตรภาคช้ัน คําเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แสดงให๎เห็นวําคิดเห็นอยูํระดับมากท่ีสุด จนไป
ถึงคําเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แสดงให๎เห็นวําความคิดเห็นอยูํระดับคํอนข๎างน๎อยมาก โดยใช๎เกณฑ๑สัมประสิทธิ์ แอลฟุามีคําไมํต่ ากวํา 
0.7 ขึ้นไป ซึ่งการทดสอบคําความเที่ยงตรงลารทดสอบการหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามผลของคําสัมประสิทธิ์อัลฟุาที่ได๎มีคํา
เทํากับ 0.809 จึงถือวํายอมรับได๎ จึงด าเนินการเก็บข๎อมูลตํอไป 

 
ผลการวิจัย 
 ข๎อมูลสํวนบุคคล ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชายจ านวน 156 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.9  คิดเป็นร๎อยละ 57.10 
มีอายุระหวําง 60 – 69 ปี จ านวน 274 คน คิดเป็นร๎อยละ 68 และมีรายได๎ 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 201 คน คิดเป็นร๎อยละ 
50.25 สํวนใหญํมีอาชีพค๎าขาย จ านวน 205 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.25 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ในจังหวัดตาก พบวํา ระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ใน
จังหวัดตากโดยรวมพบวํา การพัฒนาคุณคุณภาพชีวิตคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ในจังหวัดตากอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย  3.70  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านสภาพแวดล๎อมทางสังคม  ด๎านความพร๎อมด๎านทรัพยากรและด๎านความรวํมมือและสนับสนุนจาก
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง มีคําเฉลี่ย 3.97, 3.57, 3.56 ตามล าดับ ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ในจังหวัดตาก  
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเจนเนอเรชัน่เบบี้บูมเมอร์ ค่าเฉลี่ย S.D 
ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม 3.57 0.74 
- เศรษฐกิจไทยมีผลตํอการน านโยบายดา๎นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนรุํน เบบี้บูมเมอร๑ไปสูํการปฏิบัติ 3.99 0.92 
- การเมืองท๎องถิ่นมีผลตํอการน านโยบายด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุไปสูํการปฏิบัติ 3.97 0.78 
- สภาพสังคมมีผลตํอการน านโยบายด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ไปสูํการปฏิบัติ 3.96 0.84 
- การเมืองไทยมีผลตํอการน านโยบายด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎ของคนรุํน เบบี้บูมเมอร๑ไปสูํการปฏิบัติ 3.94 0.81 
ด้านความพร้อมด้านทรัพยากร 3.97 0.82 
- พื้นที่ที่ทํานอาศัยมีบุคลากรที่มีความรู๎เพียงพอในการน านโยบายด๎านการพัฒนาคุณภาพคนรุํนเบบี้บูม 3.67 0.80 
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เมอร๑ ไปสูํการปฏิบัติ   
- ความพร๎อมด๎านวัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ที่เพียงพอในการสนับสนุนการน านโยบายด๎านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคุณภาพคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ ไปสูํการปฏิบัติ 

3.45 0.81 

-  มีงบประมาณเพียงพอในการน านโยบายด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพคนรุํนบี้บูมเมอร๑ ไปสูํการ
ปฏิบัติ  

3.49  
0.87 

ด้านความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.56 0.61 
- ชุมชนหรือท๎องถิ่นของคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑อาศัยได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการน า
นโยบายด๎านการพัฒนาคุณภาพคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ไปสูํการปฏิบัติ 

3.65 0.78 

- ประธานชุมชน หรือผู๎ที่มีบทบาทในพื้นที่ให๎ความรํวมมือในการน านโยบายดา๎นการพัฒนาคณุภาพคนรุํนเบ
บี้บูมเมอร๑ไปสูํการปฏิบัติ  

3.47 0.78 

- ผู๎คนรุํนเบบี้บูมเมอร๑มีสํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ทําน
อาศัย  

3.41  0.88 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.70 0.61 
 พฤติกรรมที่สํงผลตํอคุณภาพชีวิตคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ในจังหวัดตาก พบวํา โดยรวมอยูํในระดับคํอนข๎างน๎อยมาก คําเฉลี่ย 
3.38 โดยให๎ความส าคัญ 3 ล าดับแรก ดังนี้  ด๎านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ด๎านสุขภาพอนามัย ด๎านการสํงเสริม
อาชีพหรือรายได๎ของผู๎สูงอายุ และด๎านการอยูํรํวมกันและการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งด๎านองค๑กรด๎านผู๎สูงอายุมีคําเฉลี่ย 3.53, 
3.45, 3.28, 3.24  ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 พฤติกรรมที่สํงผลตํอคุณภาพชีวิตคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ในจังหวัดตาก 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเจนเนอเรชัน่เบบี้บูมเมอร์ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ด้านสุขภาพอนามัย  3.45 0.85 
- มีการจัดตั้งศูนย๑บริการสาธารณสุขส าหรับคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ 3.46 0.88 
การตรวจสุขภาพประจ าปีให๎คนรุํนเบบี้บูมเมอร๑  3.43 0.81 
- ตั้งงบประมาณด๎านกองทุนให๎กับคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑  3.33 0.93 
โครงการฝึกอบรมผู๎ดูแลคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑เพื่อได๎รับความรู๎และการแนะน าในการดูแลสุขภาพท่ีถูกวิธี  3.24 1.01 
ด้านการอยู่ร่วมกันและการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านองค์กรด้านผู้สูงอายุ 3.24 0.61 
- มีการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดของคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ 3.59 0.86 
- มีการสร๎างสถานท่ีสาธารณะ หรือสวนหยํอมเพื่อการผํอนคลายส าหรับคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑  3.48 0.85 
- มีการสนับสนุนการทํองเที่ยวเพื่อการผํอนคลายแกํคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑   3.47 0.82 
สํวนข๎อท่ีมีคําเฉลี่ยคํอนข๎างคํอนข๎างน๎อยมาก คือ มีศูนย๑ดูแลผู๎สูงอายุแบบเช๎ามาเย็นกลับ 3.09 1.13 
ด้านการส่งเสริมอาชีพหรือรายได้ของผู้สูงอายุ 3.28 0.89 
- มีการแจกเบี้ยยังชีพแกํคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑อยํางท่ัวถึงทุกเดือน 3.61 0.81 
- มีการสํงเสริมการจัดตั้งกองทุนสํงเสริมสวัสดิการคนรุํน เบบี้บูมเมอร๑ในชุมชน  3.29 1.01 
- มีการชํวยเหลือคําครองชีพประจ าวันแกํคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ที่ยากไร๎  3.14 1.05 
- มีการให๎ทุนในการประกอบอาชีพแกํคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ 3.10 1.00 
ด้านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.53 0.72 
- มีการแจกเบี้ยยังชีพแกํคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑อยํางท่ัวถึงทุกเดือน 3.61 0.81 
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- มีการสํงเสริมการจัดตั้งกองทุนสํงเสริมสวัสดิการคนรุํน เบบี้บูมเมอร๑ในชุมชน  3.29 1.01 
- มีการชํวยเหลือคําครองชีพประจ าวันแกํคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ที่ยากไร๎  3.14 1.05 
- การให๎ทุนในการประกอบอาชีพแกํคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ 3.10 1.00 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 3.38 0.74 
 
อภิปรายผล 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ในจังหวัดตาก เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด๎าน ผู๎วิจัยมีข๎ออภิปรายผล ดังนี้ 
 1. ด๎านสภาพแวดล๎อมทางสังคม ผลการวิจัย พบวํา เศรษฐกิจไทยสังคมไทย รวมถึงการเมืองไทยมีผลตํอการน านโยบาย
ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ ไปสูํการปฏิบัติ สอดคล๎องกับ วรเดช  จันทรศร (2554, น.  461) เห็นวํา ป๓จจัย
ด๎านสภาพแวดล๎อมภายนอก ประกอบด๎วย ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ผลกระทบจากการ
ตํอต๎าน และคัดค๎านนโยบายจากฝุายตําง ๆ ผลกระทบตํอศีลธรรมของสังคม การสนับสนุนทางการเมืองและกฎหมาย และการ
สนับสนุนจากหนํวยงานสํวนกลางของรัฐและหนํวยงานสํวนท๎องถิ่นคนอ่ืน ๆ 
 2. ด๎านความพร๎อมด๎านทรัพยากร ผลการวิจัย พบวํา ความพร๎อมของบุคลากร (ความรู๎ และความสามารถ) อีกทั้งความ
พร๎อมด๎านวัสดุและอุปกรณ๑ รวมถึงงบประมาณ อันจะน าไปสูํนโยบายด๎านการพัฒนาคุณภาพคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ ไปสูํการปฏิบัติ 
สอดคล๎องกับ วรเดช จันทรศร (2554, น. 130-146) เสนอวํา ความพร๎อมของทรัพยากรด๎านบุคลากร งบประมาณ สถานที่และ
วัสดุอุปกรณ๑เป็น กระบวนการส าคัญที่เอื้ออ านวยตํอการน านโยบายไปปฏิบัติที่ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้สอดคล๎องกับ 
งานวิจัยของ สัณห๑หทัย สงวนศักดิ์ (2550, น. 116-125) ได๎ศึกษาป๓จจัยส าคัญที่สํงผลตํอการสร๎างประสิทธิผลของการน านโยบาย
การสํงบริการสังคมแกํผู๎สูงอายุไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร พบวํา ป๓จจัยความพร๎อมของทรัพยากรสํงผลในทางบวกกับ
ความมีประสิทธิผลของการน านโยบายการสํงบริการสังคมแกํผู๎สูงอายุไปปฏิบัติ 
  2.1 ความรํวมมือและสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ผลการวิจัย พบวํา ชุมชนหรือท๎องถิ่นของคนรุํนเบบี้บูม
เมอร๑อาศัยได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการน านโยบายด๎านการพัฒนาคุณภาพคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ไปสูํการปฏิบัติ 
สอดคล๎องกับโครงการ ทวีศักดิ์ จันทรโชติ (2549, น. 65-67) ได๎ศึกษาป๓จจัยที่มีผลตํอความส าเร็จในการน านโยบายการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดสูํการปฏิบัติ : กรณีศึกษา กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 43 พบวํา ป๓จจัยด๎านความรํวมมือและ
สนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องมีความสัมพันธ๑กับความส าเร็จในการน านโยบายการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดสูํการปฏิบัติ
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  อีกท้ังสอดคล๎องกับสัณห๑หทัย สงวนศักดิ์ (2550, น. 116-125) ได๎ศึกษาป๓จจัยส าคัญที่สํงผล
ตํอการสร๎างประสิทธิผลของการน านโยบายการสํงบริการสังคมแกํผู๎สูงอายุไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีกรุงเทพมหานคร พบวํา ป๓จจัยการ
สนับสนุนจากทางการเมืองและสํวนกลาง การก าหนดภารกิจและการมอบหมายงานสํงผลในทางบวกกับความมีประสิทธิผลของการ
น านโยบายการสํงบริการสังคมแกํผู๎สูงอายุไปปฏิบัติ เศรษฐวัฒน๑  โชควรกุล  (2554, น. 240-256) ได๎วิจัยเรื่องนโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวํา ความรํวมมือของหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องสํงผลตํอความส าเร็จในการน านโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นไปปฏิบัติ 
  2.2 พฤติกรรมที่สํงผลตํอคุณภาพชีวิตคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ในจังหวัดตาก เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายด๎าน 
ผู๎วิจัยมีข๎ออภิปรายผล ดังนี้ 
  2.2.1 ด๎านสุขภาพ ผลการวิจัย พบวํา ควรให๎ความส าคัญทางด๎านสุขภาพ โดยเน๎นเรื่องของศูนย๑สาธารณสุขใน
พื้นที่กลุํมคนเจนเนอเรชั่นน้ีพ านักอยูํ  สอดคล๎องตามแนวความคิดด๎านมนุษยธรรม และแนวความคิดด๎านการพัฒนาของกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม  กลุํมงานวิจัยและพัฒนา , 2546, น. 6-7 ที่เสนอวําแนวความคิดด๎านมนุษยธรรม หมายถึง การที่
ผู๎สูงอายุควรได๎รับความชํวยเหลือในด๎านการรักษาพยาบาล และฟื้นฟูบริการสุขภาพการโภชนาและมีมาตรการปูองกันโรคและ
ความพิการ และสอดคล๎องกับแผนงานของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ได๎ออกแนวทางการด าเนินงานการจัดสวัสดิการ
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สังคมแกํผู๎สูงอายุขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแผนงานที่ 1 แผนงานให๎บริการด๎านสุขภาพอนามัยซึ่งก าหนดให๎องค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นมีการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู๎สูงอายุและคนพิการ 
  2.2.2 ด๎านการอยูํรํวมกัน และการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งด๎านองค๑กรด๎านผู๎สู งอายุ ผลการวิจัย พบวํา ควร
สํงเสริมการอยูํรํวมกันในด๎านการปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดของคนรุํนเบบี้บูมเมอร๑ เพื่อให๎ทุกคนอยูํรํวมกันด๎วยความเข๎าใจในตนเอง และ
ผู๎อื่น และมีความเข๎าใจวัฏสงสารของของชีวิต โดยสอดคล๎อง แผนงานของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ได๎ออกแน ว
ทางการด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมแกํผู๎สูงอายุขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยแผนงานที่ 2 แผนงานสํงเสริมการอยูํ
รํวมกัน และสร๎างความเข๎มแข็งด๎านองค๑กรผู๎สูงอายุ ซึ่งก าหนดให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจัดให๎มีชมรมองค๑กรผู๎สูงอายุ คนพิการ 
ผู๎ดูแล และภาคีเครือขํายรํวมกันจัดกิจกรรมด๎านสวัสดิการสังคม การนันทนาการและอื่น ๆ ตามความต๎องการของสมาชิก อาทิเชํน 
กิจกรรมวันผู๎สูงอายุ การทัศนศึกษา กิจกรรมออกก าลังกาย ฯลฯ โดยให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นพิจารณาสนับสนุนงบประมาณ
หรือวัสดุอุปกรณ๑ในการด าเนินกิจกรรมตามความเหมาะสม องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดนครปฐมมีการตั้งงบประมาณจัด
กิจกรรมวันผู๎สูงอายุ (วันท่ี 13 เมษายน ของทุกปี) อยํางตํอเนื่องเพื่อจัดกิจกรรมการให๎ความส าคัญกับผู๎สูงอายุเนื่องในวันผู๎สูงอายุ 
ซึ่งประกอบด๎วยกิจกรรมที่หลากหลาย เชํน การคัดกรองสุขภาพ การแจกของขวัญ และการจัดให๎มีการละเลํน นันทนาการเพื่อให๎
ผู๎สูงอายุเห็นวําสังคมให๎ความส าคัญกับการมีผู๎สูงอายุอยูํในชุมชน  
  2.2.3 ด๎านสํงเสริมอาชีพหรือรายได๎ของผู๎สูงอายุ ผลการวิจัย พบวํา ควรฝึกอาชีพเสริมแกํผู๎สูงวัย อาทิ การจักสาน 
การทอผ๎ามือ ท าสินค๎าด๎วยวัสดุธรรมชาติ สานเชือกฟางเป็นกระเป๋า ท ากระเป๋าด๎วยฝาขวดน้ า ฯลฯ เพื่อเป็นการเสริมรายได๎เพิ่มคํา
ครองชีพในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยแบบนี้ ซึ่งจะท าให๎ผู๎สูงวัยได๎รับเงินเพิ่มนอกจากท่ีรัฐบาลสํงเสริม และจัดสรรให๎ในแตํละเดือน 
สอดคล๎องและสอดคล๎องกับแนวทางกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (กลุํมงานวิจัยและพัฒนา, 2546, น. 6-7) เสนอวํา รัฐควรมี
หลักประกันรายได๎ ขั้นต่ าส าหรับผู๎สูงอายุ ซึ่งอาจด าเนินการโดยการออกกฎหมายประกันสังคม หรือมาตรการอื่น ๆ นอกจากนี้ ควรจะ
มีการรํวมมือระหวํางรัฐบาลกับนายจ๎างองค๑กรลูกจ๎าง หรือคนงานเพื่อจัดท ามาตรการที่จะสนับสนุนให๎คนสูงอายุได๎ปฏิบัติตํอไปภายใต๎ 
สหภาพการที่เหมาะสมและมีความมั่นคง และสอดคล๎องกับแผนงานของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีได๎ออกแนวทางการ
ด าเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมแกํผู๎สูงอายุขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแผนงานท่ี 3 แผนงานสํงเสริมอาชีพหรือรายได๎ของ
ผู๎สูงอายุ ซึ่งก าหนดให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ความรู๎ในการประกอบอาชีพอิสระ เชํน การเลี้ยงไกํ เลี้ยงปลา เย็บผ๎า เป็นต๎น  
  2.2.4 ด๎านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลการวิจัย พบวํา ควรสนับสนุนให๎มีการจัดตั้งศูนย๑
สงเคราะห๑ราษฎรประจ าหมูํบ๎าน เพื่อให๎ผู๎สูงวัยทราบขําวสารจากศูนย๑สงเคราะห๑ประจ าหมูํบ๎าน ในการขอรับเงินสงเคราะห๑เบี้ยยัง
ชีพ ซึ่งเป็นสิทธ์ิที่จะต๎องได๎รับ สอดคล๎องกับ แผนงานของกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ได๎ออกแนวทางการด าเนินงานการ
จัดสวัสดิการสังคมแกํผู๎สูงอายุขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นแผนงานท่ี 4 เกี่ยวกับระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งก าหนดให๎องค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ประชาสัมพันธ๑ สื่อสารให๎ผู๎สูงอายุและคนพิการได๎รับทราบถึงสิทธิของตนเองในการเข๎าถึงบริการของรัฐ โดย
อยํางคํอนข๎างน๎อยต๎องมีข๎อมูล ขําวสาร ดังนี้ 1) สิทธิในการของรับเงินสงเคราะห๑เบี้ยยังชีพ 2) สิทธิในการได๎รับบริการสาธารณสุข
และสวัสดิการสังคมตามกฎหมาย 3) สิทธิในการเข๎าไปมีสํวนรํวมทางการเมือง ทั้งระดับชาติ และระดับท๎องถิ่นตามกฎหมาย  4) 
การจดทะเบียนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อให๎มีสิทธิได๎รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย๑ และการชํวยเหลืออื่นจากรัฐ เป็น
ต๎น โดยใช๎สื่อท่ีคนพิการสามารถเข๎าถึงและใช๎ประโยชน๑ได๎ เชํน หอกระจายขําว แผนพับ หรือโปสเตอร๑ขนาดใหญํ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1) ด๎านสภาพแวดล๎อมทางสังคม เสนอแนะให๎พื้นท่ีหรือชุมชนนั้น ๆ ก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงวัย
สอดคล๎องกับนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งเป็นตัวกลางในการสํงเสริม และสนับสนุนให๎การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงวัยให๎มีความคลํองตัว
รวมถึงผลักดันให๎มีการพัฒนา อีกทั้งควรวางแผนเรื่องของงบประมาณประจ าปี ส าหรับคําใช๎จํายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงวัย 
 2) ด๎านความพร๎อมด๎านทรัพยากร เสนอแนะให๎ประธานชุมชนหรือในพื้นที่จัดหาจัดหาวัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ที่
เพียงพอในการสนับสนุนด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงวัย เชํน เครื่องมือทางการแพทย๑ในเบื้องต๎นเพื่อดูแลสํงเสริมสุขภาพ
ผู๎สูงอายุ เชํน รถพยาบาลฉุกเฉิน เครื่องวัดความดันโลหิต ยาความดัน เป็นต๎น 
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 3) ด๎านความรํวมมือและสนับสนุนจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เสนอแนะให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดนครปฐม
จัดท าเวทีรับฟ๓งความคิดเห็นของผู๎สูงอายุเพื่อเปิดโอกาสให๎มีสํวนรํวมในการก าหนดแผนงาน/โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุท่ีจะสอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎สูงอายได๎มากกวําการก าหนดโดยเจ๎าหน๎าที่รัฐ 
 4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุด๎านสุขภาพอนามัย เสนอแนะให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดนครปฐมจัดท า
แผนงาน/โครงการกิจกรรมการฟื้นฟูผู๎ปุวยสูงอายุที่มีความพิการที่บ๎าน เนื่องจากป๓จจุบันมีอัตราความพิการจากการเจ็บปุวยของ
ผู๎สูงอายุจากภาวะโรคหลอดเลือดสมองตีบ แตก ตันเพิ่มสูงขึ้น สํงผลให๎ผู๎สูงอายุมีภาวะติดเตียงเพิ่มสูงขึ้น การที่มีนักกายภาพบ าบัด
ให๎บริการที่บ๎าน จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุให๎สูงขึ้นได๎อยํางชัดเจน 
 5) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุด๎านการอยูํรวํมกันและการเสริมสร๎างความเข๎มแข็งด๎านองค๑กรด๎านผู๎สูงอายุ เสนอแนะ
ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดนครปฐมมีศูนย๑ดูแลผู๎สู งอายุแบบเช๎ามาเย็นกลับ โดยอิงกับรูปแบบศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
เพื่อให๎ผู๎สูงอายุท่ีไมํมีคนดูแลในชํวงกลางวัน มีความปลอดภัยในการใช๎ชีวิตมากกวําการอยูํบ๎านโดยล าพัง 
 6) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุด๎านการสํงเสริมอาชีพหรือรายได๎ของผู๎สูงอายุ เสนอแนะให๎รัฐบาลออกระเบียบให๎
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถสํงเสริมการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแกํผู๎สูงอายุได๎ เพื่อให๎การขับเคลื่อนไปติดขัดกับการใช๎
จํายงบประมาณ ซึ่งจะท าให๎ผู๎สูงอายมีแหลํงเงินทุนในการด ารงชีพหรือการพัฒนารายได๎เป็นการเฉพาะ 
 7) การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุด๎านการบริหารจัดการระบบพัฒนาคุณภาพชีวิต เสนอแนะให๎องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในจังหวัดนครปฐมสนับสนุนให๎มีอาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุที่บ๎านโดยขับเคลื่อนภายใต๎แผนงานการดูแลผู๎สูงอายุระยะยาว 
(Long Term Care) ซึ่งกองทุนสุขภาพระดับต าบลทุกแหํงให๎การสนับสนุนอยูํแล๎ว และให๎พัฒนาอาสาสมัครดูแลผู๎สูงอายุมี
ศักยภาพที่สูงข้ึน โดยสํงเข๎ารับการอบรมหลักสูตรนักบริบาลชุมชนตํอไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อะศึกษากลยุทธ๑ความได๎เปรียบทางการแขํงขันที่มีผลตํอความส าเร็จในการด าเนินงานของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมอาหารแปรรูปในจังหวัดตาก ในเขตพื้นที่จังหวัดตากของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมภาคการ
ผลิตอาหารแปรรูปจ านวน 400 ราย เป็นกลุํมตัวซึ่งท าการคัดเลือกโดยใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบไมํใช๎ความนําจะเป็น 
(Nonprobability Sampling) การสุํมเลือกกลุํมตัวอยํางโดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากข๎อมูล
ในการประกอบธุรกิจมีความส าคัญและต๎องให๎ผู๎ประกอบการสมัครใจในการให๎ข๎อมูลของธุรกิจ ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ใช๎แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล การวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการหาคําเฉลี่ยร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน สํวนการทดสอบสมมติฐานใช๎การ
วิเคราะห๑ความแปรปรวนทางเดียว คําสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ๑แบบเพียร๑สัน และการวิเคราะห๑ความถดถอย 
 ผลการวิจัย พบวํา กลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดโดยรวมให๎ความส าคัญในระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 3.92 เมื่อ
พิจารณารายด๎านกลยุทธ๑พบวํา กลยุทธ๑ด๎านราคา กลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑  กลยุทธ๑ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย กลยุทธ๑ด๎านการ
สํงเสริมการตลาด คําเฉลี่ย 4.11, 3.93, 3.83 และ 3.81 โดยกลยุทธ๑ความได๎เปรียบทางการแขํงขันโดยรวมการให๎ความส าคัญใน
ระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 3.74 เมื่อพิจารณารายด๎านกลยุทธ๑ความได๎เปรียบทางการแขํงขัน พบวํา กลยุทธ๑ด๎านการเป็นผู๎น าด๎าน
ต๎นทุน กลยุทธ๑ด๎านการตอบสนองอยํางรวดเร็ว กลยุทธ๑ด๎านการมุํงตลาดเฉพาะสํวน กลยุทธ๑ด๎านการสร๎างความแตกตําง คําเฉลี่ย 
3.80, 3.73, 3.72 และ 3.70 สํวนความส าเร็จในการด าเนินงานโดยรวม การให๎ความส าคัญในระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 3.83 
เมื่อพิจารณารายด๎านความส าเร็จในการด าเนินงาน พบวํา ด๎านการเรียนรู๎และพัฒนาต๎นทุน ด๎านกระบวนการภายใน ด๎านลูกค๎า 
ด๎านการเงิน คําเฉลี่ย 4.10, 3.76, 3.73 และ 3.72  
 
ค าส าคัญ: กลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด  ความได๎เปรียบในการแขํงขัน  การด าเนินงาน 
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Abstract 
 This research aims to compare the use of studying the competitive advantage strategies that affect 
the of the food processing operation in Small and Medium Enterprises in Tak Province. The population and 
samples were 400 food processing operation in Small and Medium Enterprises in Tak Province. The samples 
were selected by using nonprobability sampling method and randomly selected the group of samples using 
purposive sampling method. As the information of the business is important, therefore, the entrepreneurs 
have to volunteer to provide their business information. This research uses a questionnaire to collect data, 
then data is analyzed to get the average of percentage, average, and deviation. The hypothesis testing uses 
One-Way ANOVA, Pearson correlation coefficient and regression analysis. The results of the research revealed 
that in the overall, the marketing mix strategy emphasizes the importance at a relatively high level with the 
average of 3.92. When considering each aspect, it was found that price strategy, product strategy, distribution 
channel strategy, and promotion strategy have the average of 4.11, 3.93, 3.83, and 3.81 respectively. In 
overall, the competitive advantage strategy emphasizes the importance at a relatively high level with the 
average of 3.74. When considering each aspect, it was found that cost leadership strategy, quick response 
strategy, market focus strategy, and differentiation strategy have the average of 3.80, 3.73, 3.72, and 3.70 
respectively. The success of operation in overall emphasizes the importance at a relatively high level with the 
average of 3.83.  
 
Keywords: Marketing Mix Strategies, Competitive Advantage, Operation 
 
บทน า 
 ส าหรับประเทศไทยหลังจากท่ีประสบกับวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เริ่มให๎ความส าคัญกับการ
บริหารองค๑การให๎มีสมรรถนะสูงหรือเป็นองค๑กรที่เป็นเลิศ เพื่อให๎องค๑การของตนสามารถปรับตัวและสามารถสร๎างความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขันโดยเฉพาะภาคการเงิน เพราะระบบการเงินท้ังในสํวนของธนาคาร ตลาดเงิน ตลาดทุน และธุรกิจประกัน เป็นหัวใจ
ส าคัญของการพัฒนาประเทศให๎ก๎าวไปข๎างหน๎า ภาคการเงินไมํเพียงแตํเป็นแหลํงส าคัญในการจ๎างงาน ที่ให๎ผลตอบแทนสูงกับ
ประเทศเทํานั้น แตํภาคดังกลําวยังมีบทบาทส าคัญ เป็นตัวชํวยที่จะสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขันให๎กับประเทศ โดยลดต๎นทุน
ทางการเงินของภาคธุรกิจ เพิ่มเครื่องมือที่จะใช๎บริหารความเสี่ยง และเป็นชํองทางจัดสรรเงินออมท่ีมีอยูํจ ากัดในประเทศ และเงินที่
ไหลเข๎ามาจากตํางประเทศให๎ไปยังภาคเศรษฐกิจที่เหมาะสม ที่จะเป็นอนาคตของเศรษฐกิจในระยะตํอไป (กอบศักดิ์ ภูตระกูล , 
2553)  อีกท้ังในปี 2558 อาเซียน ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิกอยูํนั้นได๎มีแนวคิดของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community: AEC) เปูาหมายคือให๎อาเซียนมีตลาดและฐานการผลิตรํวมกัน และมีการเคลื่อนย๎ายสินค๎า บริการ การ
ลงทุน เงินลงทุน และแรงงานมีฝีมืออยํางเสรี และเพื่อให๎บรรลุเปูาหมายข๎างต๎น อาเซียนจึงได๎ก าหนดแผนงาน  (AEC Blueprint) 
ส าหรับการด าเนินงานในภาพรวม โดยมีสํวนประกอบ 4 สํวนหลัก ได๎แกํ (The Stock Exchange of Thailand, 2013) มูลคําการ
ผลิตอาหารของไทย มีสัดสํวนสูงสุดในภาคการผลิต คิดเป็นร๎อยละ 23 ของมูลคําผลิตภัณฑ๑มวลรวมในภาพการผลิตปี 2559 ซึ่ง
สถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารสํวนใหญํจะเป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) ส าหรับประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหารที่มีจ า นวนมาก ได๎แกํ การแปรรูปสัตว๑น้ า และผลิตภัณฑ๑ การผลิตน้ ามันพืช การผลิตเครื่องปรุงรส การแปรรูป
เนื้อสัตว๑และผลิตภณัฑ๑ การแปรรปูผลไม๎และผกั ซึ่งสามารถสร๎างรายได๎ให๎กับผู๎ประกอบการโดยตรงรวมทั้งธุรกิจเกี่ยวเนื่องตามหํวง
โซํอุปทานได๎จ านวนมาก ไมํวําจะเป็นด๎านต๎นน้ า (เกษตรกรรม) ปลายน้ า (ค๎าปลีก/สํง) รวมทั้งธุรกิจตํอเนื่อง (ร๎านอาหาร) สถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยมีอยูํประมาณ 110,000 ราย คิดเป็นร๎อยละ 26 ของอุตสาหกรรมการผลิตทั้งหมด เป็นอันดับ
หนึ่ง และสํวนใหญํเป็นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กร๎อยละ 99.5 เกิดการจ๎างงาน 1.2 ล๎านคน สร๎างมูลคํา
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ผลิตภัณฑ๑มวลรวมในประเทศ (GDP) 0.82 ล๎านล๎านบาท คิดเป็นสัดสํวนร๎อยละ 23 ของทั้งหมด โดยมีการสํงออกเป็นมูลคํา 0.91 
ล๎านล๎านบาท คิดเป็นร๎อยละ 16 ท าให๎ประเทศไทยเป็นประเทศผู๎สํงออกสินค๎าอาหารเป็นอันดับที่ 15 ของโลก (Office of 
Thailand Quality Award, 2012) ในสภาพการแขํงขันป๓จจุบัน ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมมีศักยภาพที่จะสร๎างโอกาส
ทางการแขํงขัน เนื่องจากมีความคลํองตัวสามารถปรับตัวให๎เข๎ากับสถานการณ๑ที่เปลี่ยนแปลงไปได๎อยํางรวดเร็ว สอดคล๎องกับ
รูปแบบองค๑กรสมัยใหมํที่มีการบริหารองค๑กรแบบแนวราบ ซึ่งมีสายงานบังคับบัญชาน๎อย ท าให๎มีความคลํองตัวในการบริหาร
จัดการสามารถตัดสินใจได๎อยํางรวดเร็ว รวมถึงบุคลากรสามารถท างานได๎หลายหน๎าที่มีความสามารถและความเช่ียวชาญด๎าน
ทักษะงานฝีมือรวมถึงงานบริการ อีกทั้งมีองค๑ความรู๎ ภูมิป๓ญญาศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ๑ และใช๎ทรัพยากรในท๎องถิ่นสร๎าง
มูลคําเพิ่ม สามารถผลิตสินค๎าและบริการที่ตอบสนองความต๎องการของกลุํมผู๎บริโภคเปูาหมายและเข๎าใจพฤติกรรมผู๎บริโภคใน
ตลาดกลุํมเฉพาะ (niche market) โดยน าความรู๎ ความช านาญจากการรับจ๎างผลติมาพัฒนาผลิตภัณฑ๑สร๎างมูลคําเพิ่ม แตํอยํางไรก็
ตาม ในป๓จจุบันศักยภาพของผู๎ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารด๎านความสามารถการแปรรูปวัตถุดิบให๎เป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีมูลคําสูง
นั้น ยังจ ากัดในวงแคบ เนื่องจากข๎อจeกัดหลายๆ ด๎าน เชํน ขาดการสนับสนุนในด๎านการน าองค๑ความรู๎ทางวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม มาประยุกต๑ใช๎ในการเพิ่มมูลคําสินค๎าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงเครื่องจักรที่ใช๎แปรรูปนั้นสํวนใหญํ มี
ราคาสูง ด๎วยเหตุผู๎ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมมีข๎อจ ากัดด๎านเงินทุน การบูรณาการความรํวมมือของระหวําง
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาและภาครัฐไมํตํอเนื่อง และขาดการเข๎าถึงตลาดเชิงลึกการตระหนักถึงแนวโน๎มความต๎องการของ
ผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป จึงสํงผลให๎อุตสาหกรรมอาหารไทยยังคงเน๎นการสํงออกสินค๎าเกษตรขั้นพื้นฐาน โดยไมํมีการสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าเป็นหลัก ผู๎ประกอบการมองวําเป็นการสิ้นเปลืองการลงทุนวิจัย ค๎นคว๎านวัตกรรมใหมํ ถูกมองวําเป็นการเพิ่ม
ต๎นทุนทางธุรกิจมากกวําเป็นการลงทุน อีกท้ังการเข๎าถึงงานวิจัย นวัตกรรมจากสถาบันศึกษาหรือสถาบันวิจัยที่สามารถน าไปใช๎ใน
เชิงพาณิชย๑ได๎อยํางเหมาะสม ท าให๎ความสามารถในการแขํงขันของอุตสาหกรรมอาหารของไทยลดลง ในขณะที่จังหวัดตากเป็น
จังหวัดที่ผลิตแหลํงอาหารที่ส าคัญของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ด๎วยการเช่ือมโยงภาคการเกษตรกับภาคการ
ผลิตเป็นแหลํงปลูกพืชเศรษฐกิจส าคัญ ได๎แกํ ข๎าว อ๎อย มันสาปะหลัง ซึ่งเป็นแหลํงวัตถุดิบส าคัญของภาคอุตสาหกรรม ในจังหวัด
ตากเป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมอาหารร๎อยละ 28 ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมร๎อยละ 90 สํวนใหญํเป็นโรงงาน
สีข๎าว โรงงานแปรรูป เนื้อสัตว๑ และโรงงานแปรรูปผักผลไม๎ จะเห็นได๎วําอุตสาหกรรมอาหารเป็นสํวนหนึ่งที่ส าคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ สร๎างงานและสร๎างรายได๎จ านวนมากในภาคอีสานตอนบน (The Office of SMEs Promotion, 2016) จากบริบท
ข๎างต๎นงานวิจัยฉบับนี้ได๎กลําวถึงการที่ผู๎ประกอบการจะมีความส าเร็จในการด าเนินงานสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันได๎นั้น 
ควรมีศักยภาพทางการตลาด การพัฒนาคิดค๎นผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ มีความคิดสร๎างสรรค๑ กล๎าเสี่ยงที่จะลงทุน การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในอุตสาหกรรมและความคลํองตัวการบริหารจัดการองค๑กร ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาความสามารถในการ
แขํงขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมอาหารแปรรูปในจังหวัดตากที่จะสํงผลตํอความส าเร็จในการด าเนินงานอยํางไร และ
เปรียบเทียบลักษณะของธุรกิจจะมีการใช๎กลยุทธ๑การแขํงขันแตกตํางกันหรือไมํ ซึ่งผลที่ได๎จากการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นประโยชน๑อยําง
ยิ่งตํอการพัฒนาสถานประกอบการอาหารแปรรูปรวมถึงแนวทางการพัฒนาผู๎ประกอบการในเขตภาคตะวันออกเฉีย งเหนือ ซึ่ง
สามารถท าให๎ทราบถึงป๓จจัยที่สํงผลตํอความส าเร็จในการด าเนินกิจการผู๎ประกอบการสามารถในข๎อมูลจากงานวิจัยครั้งนี้น าไป
ประยุกต๑ใช๎พัฒนาพัฒนาสถานประกอบการให๎มีขีดความสามารถในการแขํงขันตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบการใช๎กลยุทธ๑ความได๎เปรียบทางการแขํงขันและกลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยํอมอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจังหวัดตาก  
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาตามแนวคดิและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข๎องและสามารถสรปุไดด๎ังนี้ 
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 1. แนวคิดกลยุทธ์ส่วนประสมของตลาด หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่ธุรกิจน ามาใช๎เพื่อบรรลุวัตถุประสงค๑ทาง
การตลาด 4 ประเภท ซึ่งประกอบด๎วย 
  1.1 ด๎านผลิตภัณฑ๑ หมายถึง ผลิตภัณฑ๑อาหารแปรรูปท่ีน าเสนอตํอลูกค๎า โดยมีความหลากหลาย มีคุณภาพ มี
รูปแบบเอกลักษณ๑เฉพาะตัว สามารถตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคได๎อยํางท่ัวถึง 
  1.2 ด๎านราคา หมายถึง ราคาที่สร๎างคุณคําให๎กับตัวผลิตภัณฑ๑โดยอยูํในรูปของจ านวนเงิน 
  1.3 ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย หมายถึง ชํองทางการจัดจ าหนําย การกระจายสินค๎าหรือการเคลื่อนย๎าย
ผลิตภัณฑ๑ไปสูํลูกค๎าในตลาด โดยอาศัยกิจกรรมทางด๎านการขนสํงสินค๎า การสร๎างพันธมิตรหรือตัวแทนจ าหนํายรายยํอย เป็นต๎น 
  1.4 ด๎านการสํงเสริมการตลาด หมายถึง การท ากิจกรรมตําง ๆ เพื่อสื่อสารให๎ลูกค๎ารับรู๎ถึงลักษณะผลิตภัณฑ๑
และสร๎างทัศนคติที่ดีตํอลูกค๎าโดยมีเครื่องมือในการติดตํอสื่อสาร เชํน การประชาสัมพันธ๑ การบริการหลังการขาย การโฆษณา การ
ขายผํานสื่ออินเตอร๑เน็ต เป็นต๎น 
 2. แนวคิดกลยุทธ์ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ได๎แกํ การเป็นผู๎น าทางด๎านต๎นทุน การสร๎างความแตกตําง การ
ตอบสนองอยํางรวดเร็ว และการมุํงตลาดเฉพาะ โดยความสามารถขององค๑กรจากการน ากลยุทธ๑การสร๎างมูลคําเพิ่มคุณคํา น าไปใช๎ 
ด าเนินธุรกิจของตัวเองได๎ดีกวําธุรกิจขององค๑การอื่น สามารถท าให๎ผลประกอบการได๎สูงกวํา ท าให๎เกิดคุณคํามากกวําคูํแขํงขัน เป็น
การสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันให๎สูงกวําคูํแขํงขัน และองค๑การอื่นไมํสามารถลอกเลียนแบบได๎หรือท าได๎ยาก  
 3. แนวคิดความส าเร็จในการด าเนินงาน หมายถึง ผลลัพธ๑ที่เกิดจากการด าเนินงานธุรกิจ เพื่อบรรลุความส าเร็จตาม
เปูาหมายที่ตั้งไว๎ ให๎มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎าและสร๎างความพึงพอใจแกํบุคลากรในภาครัฐ โดยใช๎
วัดผลการด าเนินงาน โดย Balance Scorecard เป็นเครื่องมือวัดผลการด าเนินงานที่มีมุมมอง 4 ด๎านได๎แกํ ด๎านผลทางการเงิน 
อาทิ ผลก าไร รายได๎เพิ่มขึ้น ผลตอบแทนจากการลงทุน ยอดขาย เป็นต๎น ด๎านลูกค๎า โดยพิจารณาจากสํวนแบํงทางการตลาด 
อัตราการซื้อซ้ า ความพึงพอใจของลูกค๎า เป็นต๎น ด๎านกระบวนการภายในประสิทธิภาพการบริหารงานมีผลตํอความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน โดยพิจารณาจาก ประสิทธิภาพความคุ๎มคําการใช๎ทรัพยากรในองค๑กร คุณภาพ นวัตกรรมใหมํ เป็นต๎น และด๎านการ
เรียนรู๎และการพัฒนา ใช๎วัด 3 ด๎าน คือ ความสามารถของพนักงาน ความสามารถของระบบข๎อมูลขําวสาร และบรรยากา ศที่
เอื้ออ านวยตํอการท างาน 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข๎องสามารถสรุปกรอบแนวคิดได๎ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู๎วิจัยได๎เก็บรวบรวมข๎อมูล โดยใช๎แบบสอบถาม
กับผู๎ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมสาขาอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในเขตพื้นที่จังหวัดตาก จ านวน 400 ราย เป็นกลุํม
ตัวซึ่งท าการคัดเลือกโดยใช๎วิธีการเลือกตัวอยํางแบบไมํใช๎ความนําจะเป็น (Nonprobability Sampling) การสุํมเลือกกลุํมตัวอยําง
โดยใช๎วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจากข๎อมูลในการประกอบธุรกิจมีความส าคัญและต๎องให๎
ผู๎ประกอบการสมัครใจในการให๎ข๎อมูลของธุรกิจ โดยใช๎แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งเป็นลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการแบบตัวเลือก (Checklist) แบํงออกได๎เป็น 4 ตอน ได๎แกํ ตอนท่ี 1 ข๎อมูลทั่วไปของเกี่ยวกับข๎อมูลของผู๎ตอบ
แบบสอบถาม และลักษณะของสถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมในเขตพื้นที่จังหวัดตาก  ตอนที่ 2 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับกลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร๎างความได๎เปรียบในการแขํงขัน และตอนที่ 4 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความส าเร็จในการด าเนินงาน ตอนท่ี 2 ถึง ตอนที่ 4 ใช๎แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale) 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด ระดับคะแนน 5 จนไปถึงน๎อยที่สุด ระดับคะแนน 1 และแปลความตามหลักการแบํงอันตรภาคช้ัน (Class Interval) 
ดังนี้คําเฉลี่ย 4.51 – 5.00 แสดงวําให๎ความคิดเห็นอยูํในระดับมากท่ีสุด จนไปถึงคําเฉลี่ย 1.00 – 1.50 แสดงวําให๎ความคิดเห็นอยูํ
ในระดับน๎อยที่สุด โดยเกณฑ๑สัมประสิทธิ์ แอลฟา (alpha coefficient) มีคําไมํต่ ากวํา 0.7 ขึ้นไป ซึ่งการทดสอบหาคําความ
เที่ยงตรง (Validity) และการทดสอบหาคําความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ผลของคําสัมประสิทธิ์อัลฟาที่ได๎มีคํา
เทํากับ 0.88 
 
ผลการวิจัย 
 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถามการวิจัยนี้ จ านวน 400 คน สํวนใหญํเป็นผู๎จัดการโรงงาน จ านวน 144 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 36.00 ผลติภัณฑ๑หลักของธุรกิจสํวนใหญํเป็นการผลิตผลิตภัณฑ๑ที่ได๎จากโรงสีข๎าว พืชผลทางการเกษตร จ านวน 101 ราย 
คิดเป็นร๎อยละ 25.30 รูปแบบธุรกิจ สํวนใหญํเป็นบริษัทจ ากัด จ านวน 198 ราย คิดเป็นร๎อยละ 49.50 จ านวนพนักงานทั้งหมดใน
องค๑การ สํวนใหญํมีจ านวนพนักงานทั้งหมดในองค๑การต่ ากวํา 20 คน จ านวน 218 ราย คิดเป็นร๎อยละ 54.50 จ านวนมูลคํา
สินทรัพย๑สุทธิ ต่ ากวํา 10 ล๎านบาท จ านวน 159 ราย คิดเป็นร๎อยละ 39.00 มีจ านวนพนักงานทั้งหมดในองค๑การต่ ากวํา 20 คน 
จ านวน 218 ราย คิดเป็นร๎อยละ 54.50 ระยะเวลาการด าเนินงาน สํวนใหญํมีระยะเวลาการด าเนินงาน 5 – 10 ปี จ านวน 143 
ราย คิดเป็นร๎อยละ 35.80 การสํงเสริมสนับสนุนจากภาครฐั สํวนใหญําเคยได๎รับการสงํเสรมิสนับสนุนจากภาครัฐ จ านวน 400 ราย 
คิดเป็นร๎อยละ 100.00 สํวนใหญํการได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐด๎านการเงิน จ านวน 198 ราย คิดเป็นร๎อยละ 49.50 
หนํวยงานท่ีเคยได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ สํวนใหญํหนํวยงานที่เคยได๎รับการสํงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐจากพัฒนา
ชุมชนจังหวัด จ านวน 82 ราย คิดเป็นร๎อยละ 20.50 
 กลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแปรรูปอาหาร กรณีศึกษา : จังหวัดตาก ซึ่งให๎
ความส าคัญตํอระดับกลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดโดยรวมให๎ความส าคัญในระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาราย
ด๎านกลยุทธ๑พบวํา กลยุทธ๑ด๎านราคา กลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ กลยุทธ๑ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย กลยุทธ๑ด๎านการสํงเสริมการตลาด 
คําเฉลี่ย 4.11, 3.93, 3.83 และ 3.81 ตามล าดับ โดยในรายด๎านให๎ความส าคัญ 3 ล าดับแรก พบวํา 
  กลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดด๎านผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ กิจการให๎ความส าคัญกับการศึกษาองค๑ประกอบ
ผลิตภัณฑ๑ เพิ่มสายผลิตภัณฑ๑ หรือเพิ่มผลิตภัณฑ๑ในสายผลิตภัณฑ๑ พัฒนาผลิตภัณฑ๑ตํอเนื่องเพื่อให๎เข๎าถึงกลุํมลูกค๎าใหมํ รองลงมา
คือ ความรวดเร็วในการออกผลิตภัณฑ๑ใหมํ และ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ รูปรําง คุณภาพ 
  กลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดด๎านราคา ได๎แกํ  ให๎สํวนลดจากราคาที่ก าหนดเพื่อจุดประสงค๑ทางการตลาด 
เชํน เพื่อกระตุ๎นยอดขาย ระบายสินค๎าค๎างสต็อก เป็นต๎น รองลงมาคือ ลดราคาจากราคาเดิมที่ก าหนดไว๎ เพื่อการแขํงขันด๎านราคา 
และก าหนดราคาเหมาะสมตามราคาในตลาด 
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  กลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ได๎แกํ ความรวดเร็วในการขนสํงผลิตภัณฑ๑ 
รองลงมาคือ ความสะดวกในการเลือกซื้อ ผู๎บริโภคเข๎าถึงได๎สะดวก และใช๎ชํองทางการจัดจ าหนํายผํานคนกลางหลายระดับ เพื่อ
กระจายสินค๎าถึงผู๎บริโภคอยํางท่ัวถึง 
  กลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดด๎านการสํงเสริมการตลาด ได๎แกํ โปรโมช่ัน สํวนลด และของแถม รองลงมา
คือ ความครบวงจรของศูนย๑บริการ และการรับประกันผลิตภัณฑ๑ 
  กลยุทธ๑ความได๎เปรียบทางการแขํงขันธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแปรรูปอาหารจังหวัดตาก ให๎ความส าคัญ
ตํอระดับการให๎ความส าคัญตํอกลยุทธ๑ความได๎เปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแปรรูปอาหารจังหวัดตาก 
กลยุทธ๑ความได๎เปรียบทางการแขํงขันโดยรวมการให๎ความส าคัญในระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 3.74 เมื่อพิจารณารายด๎านกลยุทธ๑
ความได๎เปรียบทางการแขํงขัน พบวํา กลยุทธ๑ด๎านการเป็นผู๎น าด๎านต๎นทุน กลยุทธ๑ด๎านการตอบสนองอยํางรวดเร็ว กลยุทธ๑ด๎านการ
มุํงตลาดเฉพาะสํวน กลยุทธ๑ด๎านการสร๎างความแตกตําง คําเฉลี่ย 3.80, 3.73, 3.72 และ 3.70 ตามล าดับ โดยในรายด๎านให๎
ความส าคัญ 3 ล าดับแรก พบวํา 
 กลยุทธ๑ความได๎เปรียบทางการแขํงขันด๎านการสร๎างความแตกตําง ได๎แกํ สนับสนุนให๎มีการใช๎ข๎อมูลขําวสารทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศอยํางสม่ าเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจให๎เป็นไปอยํางตํอเนื่อง รองลงมาคือ มีภาพลักษณ๑
และช่ือเสียงเป็นอันดับต๎นๆ เนื่องจากการสร๎างช่ือเสียงให๎เป็นที่รู๎จักมีความส าคัญตํอการขายสินค๎า และมีสินค๎าที่หลากหลาย 
ครอบคลุมทุกความต๎องการของลูกค๎า ลูกค๎าไมํเสียเวลาหาซื้อร๎านอื่น 
 กลยุทธ๑ความได๎เปรียบทางการแขํงขันด๎านการเป็นผู๎น าด๎านต๎นทุน ได๎แกํ ประสบการณ๑ในการด าเนินธุรกิจที่ยาวนานมีผล
ตํอการลดต๎นทุนบางประเภท เชํน คําใช๎จํายตําง ๆ ในการด าเนินงานลงได๎ รองลงมาคือ สนับสนุนให๎มีการใช๎ทรัพยากรอยํางคุ๎มคํา
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน และสามารถรักษาระดับต๎นทุนให๎เทําเดิมหรือลดลงได๎ 
 กลยุทธ๑ความได๎เปรียบทางการแขํงขันด๎านการตอบสนองอยํางรวดเร็ว ได๎แกํ มีจ านวนพนักงานที่เพียงพอตํอการ
ให๎บริการรวมถึงมีการจัดประชุม อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการให๎บริการแกํพนักงานอยํางตํอเนื่อง รองลงมาคือ มีการพัฒนาและ
ผลิตภัณฑ๑แบบใหมํๆ เพื่อให๎ทันตํอกระแสความต๎องการของลูกค๎าและมีการน าข๎อเสนอแนะของลูกค๎ามาปรับปรุงผลิตภัณฑ๑หรือ
การบริการอยํางรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต๎องการของลูกค๎า 
 กลยุทธ๑ความได๎เปรียบทางการแขํงขันด๎านการมุํงตลาดเฉพาะสํวนทุน ได๎แกํ กิจการมีการมุํงเน๎นลูกค๎าเฉพาะกลุํมท าให๎
สามารถลดสต๏อกสินค๎า และควบคุมคําใช๎จํายได๎ดีขึ้น รองลงมาคือ กิจการมีกลุํมเปูาหมายที่ชัดเจนในการขายสินค๎าและให๎บริการ 
เชํน กลุํมลูกค๎าวัยรุํน กลุํมวัยท างาน หรือกลุํมผู๎สูงอายุ และกิจการผลิตสินค๎าหลักๆ เป็นสํวนใหญํเพื่อดต๎นทุนในการผลิตให๎ต่ าลง
และเพื่อตอบสนองกลุํมลูกค๎าเปูาหมายหลัก 
 กลยุทธ๑ความได๎เปรียบทางการแขํงขันธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแปรรูปอาหารจังหวัดตาก ความส าเร็จในการ
ด าเนินงานโดยรวม การให๎ความส าคัญในระดับคํอนข๎างมาก คําเฉลี่ย 3.83 เมื่อพิจารณารายด๎านความส าเร็จในการด าเนินงาน 
พบวํา ด๎านการเรียนรู๎และพัฒนาต๎นทุน ด๎านกระบวนการภายใน ด๎านลูกค๎า ด๎านการเงิน คําเฉลี่ย 4.10, 3.76, 3.73 และ 3.72 
ตามล าดับ โดยในรายด๎านให๎ความส าคัญ 3 ล าดับแรก พบวํา 
  ความส าเร็จในการด าเนินงานด๎านการเงิน ได๎แกํ กิจการมีมาตรการลดต๎นทุนการผลิต เชํน ปรับปรุง
กระบวนการผลิตให๎มีประสิทธิภาพอยูํเสมอ จัดซื้อวัตถุดิบแหลํงที่มีราคาถูก เป็นต๎น รองลงมาคือ กิจการใช๎สินทรัพย๑และการลงทุน
อยํางมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงความคุ๎มคาํในการลงทุน และกิจการพยายามแสวงหารายไดเ๎พิ่มขึ้นจากการพัฒนาคิดคน๎ผลติภณัฑ๑
ใหมํๆ หรือเสาะหาตลาดใหมํอยูํเสมอ  
  ความส าเร็จในการด าเนินงานด๎านลูกค๎าได๎แกํ น าเสนอข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัยอยูํตลอดเวลาเพื่อเป็นสิ่งดึงดูด
และสร๎างความสัมพันธ๑ดีตํอลูกค๎าและสามารถรักษาลูกค๎าเกําได๎ และแสดงรายละเอียดวิธีการ แก๎ป๓ญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อให๎
ลูกค๎าสามารถแก๎ป๓ญหาได๎ด๎วยตัวเองเป็นการลดข๎อร๎องเรียนจากลูกค๎า รองลงมาคือ บริการสํงข๎อมูลขําวสารที่ส าคัญอยํางตํอเนื่อง
เพื่อให๎เกิดวามคุ๎นเคยจะสามารถรักษาลูกค๎าเกําไว๎ได๎   
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  ความส าเร็จในการด าเนินงานด๎านกระบวนการภายใน ได๎แกํ กิจการมีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มี
ความรู๎ความสามารถตรงกับความต๎องการของธุรกิจ เพื่อท าให๎การบริหารงานเป็นไปอยํางรวดเร็ว รองลงมาคือ กิจการให๎
ความส าคัญกับจ านวนค๎าช ารุดเสียหายที่ลูกค๎าพบเนื่องเป็นสิ่งบํงบอกถึงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และกิจการมีความ
พยายามในการลดความผิดพลาดของขั้นตอนการท างานรวมถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 
  ความส าเร็จในการด าเนินงานด๎านการเรียนรู๎และพัฒนา ได๎แกํ น าเทคโนโลยีใหมํๆ มาใช๎เพื่อให๎พนักงานเกิด
การเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง รองลงมาคือ พัฒนาธุรกิจอยํางตํอเนื่องสอดคล๎องกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศใหมํๆ คิดค๎น
วิจัยพัฒนาสม่ าเสมอ และกิจการสนับสนุนให๎พนักงานได๎ใช๎ความรู๎ความสามารถในการท างานอยํางเต็มที่ท าให๎พนักงานเกิดความ
พึงพอใจและปริมาณการลาออกของพนักงานลดลง   
  
สรุปและอภิปรายผล 
 กลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาดของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแปรรูปอาหาร กรณีศึกษา : จังหวัดตากการใช๎กล
ยุทธ๑ทางการตลาดในภาพรวมอยูํในระดับคํอนข๎างมาก ในด๎านกลยุทธ๑ด๎านราคา กลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ กลยุทธ๑ด๎านชํองทางการจัด
จ าหนําย กลยุทธ๑ด๎านการสํงเสริมการตลาด ซึ่งท่ีสุด ตามแนวคิดของ Michael J. Etzel, Bruce J. Walker, William J. Stanton, 
(2004) ที่วําผลิตภัณฑ๑ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมํมีตัวตนก็ได๎ ซึ่งต๎องมีคุณคํา (Value) ในสายตาของลูกค๎า มีอรรถประโยชน๑ 
(Utility) จึงจะท าให๎ผลิตภัณฑ๑สามารถขายได๎ และกลยุทธ๑ด๎านผลิตภัณฑ๑ กลยุทธ๑ด๎านราคา กลยุทธ๑ ด๎านกระบวนการ กลยุทธ๑ด๎าน
การจัดจ าหนําย และกลยุทธ๑การสื่อสารทางการตลาด ตามล าดับ สํงผลสัมฤทธ์ิด๎านยอดขายมากท่ีสุด รองลงมาคือด๎านชํองทางการ
จัดจ าหนําย และกิจการให๎ความส าคัญกับคุณภาพของสินค๎าท่ีวางจ าหนํายและกิจการน าสินค๎าท่ีวางจ าหนํายให๎มีความหลากหลาย
ในชนิดและรูปแบบ และซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ Pongwiritthon R., Bunchapattanasakda C., Laohakosol W., 
Sawagvudcharee O., (2017) ที่พบวําป๓จจัยด๎านชํองทางการจัดจ าหนํายมีความส าคัญตํอการตัดสินใจเลือกซื้ออยํางมาก ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะวําการด าเนินการจัดหาชํองทางการจัดจ าหนํายเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะกระจายสินค๎าไปถึงมือผู๎บริโภคได๎ โดย
ผู๎ประกอบการอาจจะเป็นลักษณะการผลติสนิค๎าของตนเองที่ต๎องการชํองทางการจัดจ าหนําย โดยสรุปได๎วํา การให๎ความส าคัญของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแปรรูปอาหารนั้น ควรจะให๎ความส าคัญในทุก ๆ ด๎านของสํวนประสมทางการตลาดเพื่อให๎เกิด
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการตลาดเพื่อให๎ลูกค๎าเกิดความพึงพอใจมาก 
 กลยุทธ๑ความได๎เปรียบทางการแขํงขันธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแปรรูปอาหารจังหวัดตาก ให๎ความส าคัญตํอระดับ
การให๎ความส าคัญตํอกลยุทธ๑ความได๎เปรียบทางการแขํงขันของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยํอมแปรรูปอาหารจังหวัดตาก กลยุทธ๑
ความได๎เปรียบทางการแขํงขันโดยรวมการให๎ความส าคัญในระดับคํอนข๎างมาก เมื่อพิจารณารายด๎านกลยุทธ๑ความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขัน พบวํา กลยุทธ๑ด๎านการเป็นผู๎น าด๎านต๎นทุน กลยุทธ๑ด๎านการตอบสนองอยํางรวดเร็ว กลยุทธ๑ด๎านการมุํงตลาดเฉพาะ
สํวน กลยุทธ๑ด๎านการสร๎างความแตกตําง สอดคล๎องกับแนวคิดของ Pongwiritthon R., Bunchapattanasakda C., Laohakosol 
W., Sawagvudcharee O., (2017) กลําววํา ภายใต๎สถานการณ๑ทางการค๎าโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั้งการแขํงขัน
ที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของโลก สํงผลให๎ธุรกิจตําง ๆ ต๎องเตรียมความพร๎อมและหาแนวทางปรับตัวเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขํงขันให๎สามารถแขํงกับตลาดโลกได๎ โดยการสร๎างป๓จจัยพื้นฐานทางการผลิตให๎มีความเข๎มแข็งและพัฒนา
อุตสาหกรรมให๎มีความเช่ือมโยงกันทั้งระบบ ดังนั้นการมีระบบการจัดการที่ดี จะชํวยให๎เกิดการวางแผน ก าหนดแนวทางการผลิต 
รวมถึงการจัดสรรการใช๎ทรัพยากรตําง ๆ ที่มีอยูํอยํางจ ากัดมาใช๎อยํางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน๑สูงสุด เพื่อให๎ธุรกิจมี
แนวทางในการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจนเป็นไปตามเปูาหมายและสอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดในอนาคต ดังน้ันความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขันเป็นการสร๎างความสามารถที่มีความแตกตํางเหนือกวําคูํแขํงขันและสํงผลให๎องค๑กรมีข๎อได๎เปรียบทางการแขํงขัน
เหนือกวําคูํแขํงอื่นในตลาดโดยการน าเสนอคุณคําแกํลูกค๎าอยํางสม่ าเสมอเป็นสิ่งที่คูํแขํงไมํสามารถเลียนแบบได๎ หรือท าได๎ไมํดีเทํา
ไมํวําจะเป็นเรื่องของการสร๎างความแตกตําง การด าเนินการที่ต๎นทุนต่ ากวํา การตอบสนองที่รวดเร็ว หรือการมุํงตลาดเฉพาะสํวน 
เหลํานี้สามารถสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขันให๎กับองค๑กรได๎ ในภาวการณ๑ประกอบการ มีอิทธิพลทางตรงตํอความได๎เปรียบ
ในการแขํงขนั ป๓จจัยของภาวการณ๑ประกอบการ ความกล๎าเสี่ยงการสรรหาป๓จจัยการผลิต การสร๎างนวัตกรรม จะท าให๎เกิดความ
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ได๎เปรียบในการแขํงขันและได๎รับผลตอบแทนทางการเงินที่มีผลตํอผลประกอบการขององค๑กรทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะวําความ
ได๎เปรียบทางการแขํงขันถือเป็นประเด็นหนึ่งที่ส าคัญตอํการด าเนินธุรกิจในยุคท่ีมีการแขํงขันอยํางรุนแรง ดังนั้นการทา กลยุทธ๑และ
มีนโยบายการแขํงขันที่ชัดเจนจะชํวยสร๎างขีดความสามารถในการแขํงขันและความได๎เปรียบของธุรกิจให๎เหนือกวําคูํแขํง เนื่องจาก
การก าหนดนโยบายและทิศทางการดา เนินงานในอนาคตที่ชัดเจนท าให๎ธุรกิจสามารถด า เนินการให๎เป็นไปตามเปูาหมายและ
สามารถตอบสนองความต๎องการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยํางตํอเนื่อง และยังสอดคล๎องกับแนวคิดของ Kennedy J.W. (2010) 
ที่วํากลยุทธ๑ทางธุรกิจที่อยูํบนพ้ืนฐานความได๎เปรียบทางการแขํงขันธุรกิจที่ความได๎เปรียบทางการแขํงขันเมื่อไรก็ตาม ก็จะสามารถ
แขํงขันกับคูํแขํงและรักษาฐานลูกค๎าได๎ มีหลากหลายวิธีในการสร๎างความได๎เปรียบทางการแขํงขัน เชํน การสร๎างสินค๎าและบริการ
ที่มีคุณภาพสูงสุด การจัดหาการบริการให๎แกํลูกค๎าท่ีเป็นเลิศ การบรรลุถึงต๎นทุนต่ ากวําคูํแขํง การจัดหาท าเลที่ตั้งที่เหมาะกวํา การ
ออกแบบสินค๎าและบริการที่มีแบรนด๑ดีกวํา เพื่อความคุ๎มคําการเงินที่ผู๎ซื้อต๎องจํายออกไป ความส าเร็จในการสร๎างความได๎เปรียบ
ทางการแขํงขัน องค๑กรต๎องพยายามจัดหาสิ่งที่ดีท่ีสุดสาหรับลูกค๎า ในมุมมองของลูกค๎ามองวําเป็นของที่คุ๎มคําและพร๎อมยินดีที่จําย 
ไมํวําจะด๎านคุณภาพสินค๎า ราคาถูกกวํา 
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รูปแบบช่องทางการจัดจ าหน่ายส าหรับหอมแดงน าเข้าจากประเทศพม่า กรณีศึกษาเขตอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
The distribution channel model for shallot is imported from Myanmar. A case study of 

Mae Sot District, Tak Province 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษารูปแบบชํองทางการจัดจ าหนํายส าหรับหอมแดงใน  เขต อ าเภอแมํสอด จังหวัด
ตาก เพื่อศึกษารูปแบบการจัดจ าหนํายหอมแดงน าเข๎าจากพมํา พันธุ๑หอมแดง จ านวน หอมแดงในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 
โดยศึกษาจากกลุํมตัวอยํางผู๎ประกอบการ จ านวน 8 ผู๎ประกอบการ ใน เขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก ใช๎เครื่องมือในการเก็บ
ข๎อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช๎วิเคราะห๑ได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
ผลการวิจัยพบวําผู๎ประกอบการสํวนใหญํจดทะเบียนธุรกิจเป็นบริษัทจ ากัดและห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด มีอายุระหวําง 36-40 ปี สํวนใหญํ
เป็นเพศชาย ระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท ประสบการณ๑ในการท า ธุรกิจ 6-9 ปี น าเข๎าหอมแดงประเภทเบอร๑กลาง
โดยผํานพํอค๎าคนกลางฝ๓่งประเทศพมําโดยใช๎ระยะ 7 วัน ในการขนสํงถึงเมียวดีโดยผํานการเสียภาษีกํอนเข๎าประเทศไทยอ าเภอแมํ
สอด จังหวัดตาก โดยผํานผู๎ประกอบการ จ าหนํายผํานพํอค๎าคนกลางในประเทศสูํตลาดตําง ๆ  
สรุปได๎วําโดยภาพรวมของรูปแบบชํองทางการจัดจ าหนําย ส าหรับหอมแดงน าเข๎าจากพมํา กรณีศึกษาอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 
ผู๎ตอบแบบสอบถามน าเข๎าหอมแดงเบอร๑ กลางมากท่ีสุด รวมหอมแดงท้ังหมดที่น าเข๎ามาตํอเดือน 340000 กก. 
 

ค าส าคัญ : ชํองทางการจ าหนําย, หอมแดง, ประเทศพมํา 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the distribution channel model for shallot in Mae Sot 

district, Tak province, to study distribution pattern of shallot, imported from Myanmar, shallot, number of 
shallot in Mae Sot district, Tak province, by studying the sample group of There are 8 entrepreneurs in Mae 
Sot District, Tak Province. Data collection tools are questionnaires and statistics. Significant analysis included 
percentage, mean and standard deviation. 
 The research found that most entrepreneurs registered businesses as limited companies and limited 
partnerships. Between 36-40 years old, mostly male Bachelor's and Master's degrees 6-9 years of business 
experience in importing shallot, medium type, through a middleman in Burma, using 7 days to transport to 
Myawaddy through paying taxes before entering Thailand, Mae Sot District, Tak Province, through an operator 
Distributed through middlemen in the country to various markets. 
In conclusion, the overall distribution channel model for shallots imported from Myanmar A case study of 
Mae Sot District, Tak Province, respondents imported shallot numbers Most middle Total of shallots imported 
per month 340000 kg. 
 

                                                           
1 อาจารย๑ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
2 อาจารย๑ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาอุตสาหกรรมการทอํงเที่ยว คณะบริหารธุรกจิ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
3 อาจารย๑ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
4 อาจารย๑ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ วทิยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 1176 
 

Keywords : The Distribution Channel Model, Shallot, Myanma 

บทน า  
ประเทศไทยได๎ช่ือวําเป็นประเทศเกษตรกรรมมาช๎านาน เนื่องจากตั้งอยูํในเขตมรสุมเอเชียตะวันออกเฉียง ใต๎ มีสภาพภูมิ

ประเทศ ทรัพยากร สิ่งแวดล๎อม และภูมิอากาศเอื้ออ านวยตํอการท าการเกษตร ประชากร สํวนใหญํ ของประเทศประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรหรือเกี่ยวข๎องมาโดยตลอด แม๎วําจะพยายามพัฒนาไปสูํความเป็น ประเทศอุตสาหกรรมเพียงใดก็ตาม แตํก็ยังคง
พึ่งพาอาศัยเกษตรกรรมอยูํเชํนเดียวกับประเทศที่ได๎พัฒนาไปแล๎ว ทั้งหลาย วิวัฒนาการและพัฒนาการเกษตรของไทยได๎
เปลี่ยนแปลงได๎ตามยุคสมัย และตามกระแสการ เปลี่ยนแปลงตํางๆ ของโลกมาตามล าดับ (วรทัศน๑ วัชรวสี 2533:1) จังหวัดตากมี
การท าเกษตรจ านวนมากโดยเฉพาะอ าเภอแมํสอด พบพระ อ าเภอแมํสอดมีพื้นที่ถือครองท า การเกษตร 219400 ไรํ อ าเภอพบ
พระมีพื้นที่ถือครองท าการเกษตร 239911 ไรํ (กรมการเกษตรจังหวัดตาก 2560)  

ป๓จจุบันในอ าเภอแมํสอดมีการเพาะปลูกหอมแดงแตํไมํเพียงพอตํอความต๎องการของตลาดเพราะตลาด หอมแดงมีความ
ต๎องการสูงในเรื่องการประกอบอาหารไมํวําจะเป็นตลาดในประเทศไทยหรือตลาดตํางประเทศ ป๓จจุบันตลาดมาเลเซียมีความ
ต๎องการหอมแดงเป็นจ านวนมากแตํการเพาะปลูกในอ าเภอแมํสอดนั้นมีคํอนข๎างน๎อย ต๎นทุนสูงเศรษฐกิจตกต่ า ท าให๎การเพาะปลูก
หอมแดงลดลงท าให๎ต๎องน าเข๎าหอมแดงจากประเทศพมํามากขึ้นเพื่อ ตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคทั้งในประเทศและตลาด
ตํางประเทศ อ าเภอแมํสอดเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจพิเศษที่มีการน าเข๎าหรือสํงออกระหวํางไทย -เมียนมา มีการน าเข๎า หอมแดงจาก
ประเทศเมียนมาจ านวนมากและมีสถิติมูลคําหอมแดงจ านวนมากและยังมีขําวการจับกุมผู๎ที่ลักลอบ น าเข๎าหอมแดงแบบผิด
กฎหมายท าให๎ ผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษารูปแบบชํองทางการจัดจ าหนํายของหอมแดงน าเข๎า จากประเทศเมียนมา เพื่อเป็นแนวทางใน
การวางแผนธุรกิจ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาข๎อมูลทั่วไปของผู๎ประกอบการน าเข๎าหอมแดงจากพมํา อ าเภอแมํสอด   จังหวัดตาก   

2. เพื่อศึกษาพันธ๑หอมแดงน าเข๎าจากประเทศพมํา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก   
3. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดจ าหนํายหอมแดงน าเข๎าจากพมํา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก   
4. เพื่อศึกษาจ านวนหอมแดงน าเข๎าจากพมํา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก 

 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให๎ทราบข๎อมูลทั่วไปของผู๎ประกอบการน าเข๎าหอมแดงจากพมํา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก   
2.  ท าให๎ทราบพันธุ๑หอมแดงน าเข๎าจากประเทศพมํา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก   
3.  ท าให๎ทราบรูปแบบการจัดจ าหนํายหอมแดงน าเข๎าจากพมํา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก   
4.  ท าให๎ทราบจ านวนหอมแดงน าเข๎าจากพมํา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก  

   
ขอบเขตของการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง”รูปแบบชํองทางการจัดจ าหนํายส าหรับหอมแดงน าเข๎าจากพมํา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก”ได๎
ก าหนดขอบเขตวิจัยดังนี้  

ด้านเนื้อหา   
1. ศึกษาข๎อมูลทั่วไปของผู๎ประกอบการน าเข๎าหอมแดงจากพมํา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก   
2. ศึกษาพันธุ๑หอมแดงน าเข๎าจากประเทศพมํา อ าเภอ แมํสอด จังหวัดตาก   
3. ศึกษารูปแบบการจัดจ าหนํายหอมแดงน าเข๎าจากพมํา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก   
4. ศึกษาจ านวนหอมแดงน าเข๎าจากพมํา อ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก  
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ด้านระยะเวลา    
ระยะเวลาการด าเนินงานระหวํางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคม รวมเป็นระยะเวลา เดือน 4 เดือน  
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ผู๎ประกอบการน าเข๎าหอมแดงอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก จ านวน 8 ผู๎ประกอบการ  

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

Phillip Kotler ให๎ความหมายการตลาดวํา"เป็นกิจกรรมของมนุษย๑ที่จะด าเนินเพื่อให๎มีการตอบสนอง ความพอใจ และ
ความต๎องการตํางๆโดยอาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยน"  

 E. Jerome McCarthy ให๎ความหมายการตลาดวํา "เป็นผลงานท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวกับ ความพยายาม
ให๎องค๑การบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ โดยอาศัยการคาดหมายความต๎องการตํางๆ ของลูกค๎า และยังรวมถึงการที่สินค๎าและ
บริการผํานจากผู๎ผลิตไปยังลูกค๎า เพ่ือตอบสนองความพอใจให๎กับลูกค๎า"  

William Stanton ให๎ความหมายการตลาดวํา "เป็นระบบของปฏิกิริยา กิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข๎องกับ การวางแผน 
การก าหนดราคา การสํงเสริมการตลาด และการจัดจ าหนํายผลิตภัณฑ๑และบริการ เพื่อจะตอบสนอง ความต๎องการของผู๎บริโภคทั้ง
ที่เป็นอยูํป๓จจุบัน และผู๎บริโภคที่คาดหมายในอนาคต"  

(ธีราวรรณ๑ จันทรมานนท๑ 2559) การเคลื่อนไหวของกิจกรรมตํางๆ ในชํองทางการตลาด (Flows in Marketing 
Channels)  ประกอบด๎วย  

กิจกรรมหลัก 8 กิจกรรม คือการครอบครองตัวสินค๎า (Physical Possession หรือ Physical Flows) หมายถึง สินค๎าจะ
อยูํในความครอบครองดูแลของสมาชิกในชํองทางการตลาด ตั้งแตํผู๎ผลิต ผู๎ค๎าสํง ผู๎ค๎าปลีก และ ผู๎บริโภคตามล าดับ ผู๎ครอบครอง
สินค๎าอาจจะมีหรือไมํมีกรรมสิทธ์ิในตัวสินค๎าก็ได๎  
การถือกรรมสิทธ์ิในตัวสินค๎า (Ownership หรือ Tittles Flow) หมายถึง การมีสิทธิ์ที่จะจ าหนํายจํายโอนสินค๎าได๎ ทั้งนี้จะมีสินค๎า
อยูํในครอบครองหรือไมํก็ได๎ แตํโดยปกติพํอค๎าสํงและพํอค๎าปลีกจะซื้อขาดสินค๎าและขายโดยอิสระ ไมํขึ้นอยูํกับนโยบายของผู๎ผลิต
โดยอาจเก็บรักษาสินค๎าเองหรือฝากสินค๎าไว๎ท่ีคลังสินค๎าสาธารณะ (Public Warehouse)  
การสํงเสริมการจ าหนําย (Promotion) ผู๎ผลิตจะสํงเสริมการจ าหนํายไปยังพํอค๎าสํง พํอค๎าสํงสํงเสริมการจ าหนําย ไปยังพํอค๎าปลีก 
และพํอค๎าปลีกสํงเสริมการจ าหนํายไปยังผู๎บริโภค ในบางกรณีผู๎ผลิตอาจรับภาระในการสํงเสริม การจ าหนํายไปยังพํอค๎าปลีกและ
ผู๎บริโภคด๎วย เชํน การออกคูปองสํวนลดให๎แกํผู๎บริโภคโดยตรง  

การเจรจาซื้อ – ขายและการตํอรองทางธุรกิจ (Negotiation) การเจรจาตํอรองจะเป็นแบบสองทาง ตํางฝุายตําง ตํอรอง
กันทั้งในเรื่องลักษณะและชนิดของผลิตภัณฑ๑ ราคา และการลดแลกแจกแถมสิ่งตํางๆ เพื่อการสํงเสริมการ ขาย โดยปกติผู๎ที่มี
ความสามารถในการเจรจาตํอรอง ได๎แกํตัวแทนผู๎ผลิต (Manufacturer Representative) ซึ่ง ท าหน๎าที่ขายสินค๎าให๎กับผู๎ผลิต
หลายๆราย และตัวแทนขาย (Sales Representative) ซึ่งท าหน๎าที่ขายและ/หรือ รับผิดชอบด๎านการตลาดให๎กับผู๎ผลิตเพียงราย
เดียว กรณีนี้สมาชิกในชํองทาง (Channel Member) ดังกลําวจะไมํ ถือครองสินค๎าและไมํมีกรรมสิทธ์ิในตัวสินค๎า  
การเป็นแหลํงเงินทุน เป็นเจ๎าของเงินทุน และเป็นผู๎จัดหาเงินทุน (Financing) ผู๎ถอืครองสินค๎าท่ีเป็นผู๎ลงทุนในคํา สินค๎าจะมีต๎นทุน
ในการถือครองสินค๎า ถ๎าผู๎ใดมีสินค๎าคงคลังมาก ผู๎นั้นก็มีต๎นทุนในการถือครองสินค๎านั้นมากด๎วย ต๎นทุนการถือครองสินค๎า ได๎แกํ 
เงินลงทุนในสินค๎า คําสินค๎าล๎าสมัย คําเสื่อมราคา คําสินค๎าถูกขโมย คําสินค๎าเสีย หายไปตามกาลเวลา คําโกดังหรือไซโลคํายามเฝูา
โกดัง คําเบี้ยประกันภัยตํางๆ ตลอดจนคําภาษี  

การรับภาระความเสี่ยง (Risk Taking) ความเสี่ยงจะมีทิศทางเดียวกับภาระการเป็นแหลํงเงินทุน เป็นเจ๎าของ เงินทุน 
และเป็นผู๎จัดหาเงินทุน (Financing) ผู๎ที่เป็นเจ๎าของเงินทุนหรือเป็นเจ๎าของสินค๎า ก็จะมีความเสี่ยงควบคูํไป กับการเป็นแหลํง
เงินทุนรูปแบบตํางๆ  

การสั่งซื้อ (Ordering) โดยปกติค าสั่งซื้อจะมาจากลกูค๎าหรอืผู๎บรโิภคไมํวําจะเป็นการผลติตามค าสัง่ซื้อหรือผลตไิว๎ เพื่อรอ
การขาย  
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การช าระเงิน (Payment) กิจกรรมการสั่งซื้อและการช าระเงินนั้นมีความชัดเจนวําเป็นกิจกรรมที่เคลื่อนไหวไปใน ทิศทาง
เดียวกัน จ านวนระดับของชํองทางการจัดจ าหนําย หมายถึง จ านวนระดับคนกลางภายในเส๎นทางที่ ผลิตภัณฑ๑และหรือกรรมสิทธิ์
ในผลิตภัณฑ๑เคลื่อนย๎ายจากผู๎ผลิตไปยังตลาดมีด๎วยกัน 2 ประเภทคือ (1) ชํองทางการ จัดจ าหนํายทางตรงหมายถึง การขาย
ผลิตภัณฑ๑จากผู๎ผลิตไปยังผู๎บริโภค หรือผู๎ใช๎ทางอุตสาหกรรมโดยไมํมีคนกลาง หรือชํองทางศูนย๑ระดับ (2) ชํองทางอ๎อม ( Indirect 
Channel) เป็นเส๎นทางที่สินค๎าเคลื่อนย๎ายจากผู๎ผลิตผํานคน กลางไปยังลูกค๎า คนกลางดังกลําวอาจจะเป็นตัวแทน ผู๎ ค๎าสํง ผู๎ค้ า
ปลีกหรือผู๎จัดจ าหนํายก็ได๎ 1.ชํองทางหนึ่งระดับ (One Level Channel) ประกอบด๎วยคนกลางคือ พํอค้ าปลีก 2. ชํองทางสอง
ระดับ (Two-Level Channel) ประกอบด๎วยคนกลางภายในชํองทางสองฝุาย ประกอบด๎วยพอค๎าสํงและพอค๎าปลีก3. ชํองทางสาม
ระดับ (ThreeLevel Channel) ประกอบไปด๎วยคนกลางสามฝุาย ในตลาดผู๎บริโภคจะประกอบด๎วยตัวแทนขาย พํอค๎าสํง และ
พํอค๎าปลีก จะทาหน๎าท่ีซื้อสินค๎าจากผู๎ค๎าสํงและขายให๎ผู๎ค๎าปลีกรายยํอยซึ่งไมํสามารถซื้อจากผู๎ค๎าสํงโดยตรง 4. ชํองทางการจัดจา
หนํายมากกวําสามระดับ (Higher Three Level Distribution Channel) มักจะเกิดขึ้นในกรณี ที่มีการน าสินค๎าผํานตัวแทนขาย 
ผู๎ค๎าสํง ผู๎ค๎าสํงอิสระและผู๎ค๎าปลีก ซึ่งแตํละฝุายมีกลุํมยํอยชํวยด าเนินการชํองทางการจัดจ าหนํายและโครงสร๎างชํองทางการจัด
จ าหนําย (Distribution Channel) หรือ ชํองทาง การตลาด (Marketing Channel)หมายถึง กลุํมบุคคลหรือองค๑การซึ่งด าเนิน
กิจกรรมตํางๆเพื่อให๎เกิดการ เคลื่อนย๎ายผลิตภัณฑ๑จากผู๎ผลิตไปยังผู๎บริโภคหรือผู๎ใช๎ทางอุตสาหกรรม (ธีราวรรณ๑ จันทรมานนท๑ 
2560) หรือ หมายถึงความสัมพันธ๑ขององค๑การตํางๆ ที่ท าให๎เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อท่ีจะสร๎างคุณคําให๎เกิดขึ้นแกํลูกค๎าหน๎าที่ หรือ
กิจกรรมของชํองทางการจัดจ าหนําย (Stern, El-Ansary, and Coughlan, 1996 : 10) ประกอบด๎วยกิจกรรม หลัก 8 กิจกรรมดังนี้  

การครอบครองตัวสินค๎า (Physical flows)  
การถือกรรมสิทธ์ิในตัวสินค๎า (Ownership)  
การสํงเสริมการตลาด (Promotion)  
การเจรจาซื้อ-ขายและการตํอรองทางธุรกิจ(Negotiation)  
การเป็นแหลํงเงินทุน (Financing)  
การรับภาระความเสี่ยง (Risk taking)  
การสั่งซื้อ (Ordering)  
การช าระเงิน (Payment)  
พฤติกรรมผู้บริโภค  
ค าวํา พฤติกรรมผู๎บริโภค มีผู๎ให๎ทฤษฎีไว๎ดังน้ี  
ทฤษฎีเกี่ยวกับความต๎องการของมนุษย๑  เนื่องจากการตลาดคือการด าเนินกิจการของธุรกิจที่จะตอบสนองความต๎องการ

ของมนุษย๑ ในสังคมให๎เกิดความพึง พอใจสูงสุดตลอดเวลา นักการตลาดจึงจ าเป็นต๎องมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับลักษณะของ
ความต๎องการของ มนุษย๑ Abraham Maslow ได๎กลําวถึงความต๎องการของมนุษย๑ไว๎วํามนุษย๑ทุกคนเกิดมาต๎องมีความต๎องการ
ไมํมทีีี สิ้นสุด และความต๎องการของมนุษย๑ตามแนวคิดของ อับราฮัม มาสโลว๑ ร๎านจัดล าดับได๎ 5 ขั้นตอน  ขั้นตอนโด ขั้นตอนโดย
ความต๎องการในข้ันตอนจะ ข้ันตอนโดยความต๎องการในขั้นตอนจะได๎รับการตอบสนองเป็น ขั้นตอน โดยความต๎องการในขั้นตอน
จะได๎รับการตอบสนองเป็นล าดับ ขั้นตอนโดยความต๎องการในข้ันตอนจะได๎รับการ 

ตอบสนองเป็นล าดับไป เมื่อความต๎องการขั้นแรกได๎รับการตอบสนองแล๎วมนุษย๑จะเกิดความต๎องการในขั้นตอน เป็นไป
ตามล าดับ ซึ่งจ าแนกได๎ดังนี้ 1.ความต๎องการทางด๎านรํางกาย   Physiological Need ความต๎องการในขั้นนี้จัดเป็นความต๎องการ
แลกของมนุษย๑ ที่จะขาดไมํได๎เป็นความต๎องการขั้นพื้นฐานที่มีความจ าเป็นตํอการมีชีวิตอยูํความต๎องการด๎านป๓จจัย 4  ได๎แกํ 
อาหาร ที่อยูํ เครื่องนุํงหํม ยารักษาโรค 2.ความต๎องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน safety needs เป็นความ
ต๎องการที่เกิดขึ้นเมื่อความ ต๎องการขั้นพ้ืนฐานหรือการป๓จจัย 4 ได๎รับการตอบสนองแล๎วมนุษย๑จะเกิดความต๎องการมีชีวิตอยูํอยําง
ปลอดภัยใสํ ใจสุขภาพมากข้ึน 3.ความต๎องการทางสังคมและความต๎องการทางความรัก  love and belonging  need เป็นความ
ต๎องการเป็น สํวนหนึ่งของสังคมความต๎องการในขั้นนี้เป็นความต๎องการที่ต๎องการการยอมรับในด๎านความรู๎ความสามารถจาก 
เพื่อนรํวมงานต๎องการการยอมรับจากสังคมที่ตนสังกัดอยูํ 4.ความต๎องการการยอมรับและยกยํอง Esteem Need ความต๎องการที่
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เกิดจากในขั้นตอนเนื่องจากความต๎องการ ในขั้นตอนที่ 3 เมื่อสังกัดเกิดการยอมรับในความรู๎ความสามารถแล๎วต๎องการจะถูก
พัฒนาไปสูํความต๎องการการยก ยํองการให๎เปรียบการยอมรับความเป็นผู๎น าในองค๑กรและครอบครัวและเพื่อนรํวมงาน 5.ความ
ต๎องการสมหวังหรือความส าเร็จในชีวิต Self Actualization Need ความต๎องการในขั้นนี้ตัดอยูํเป็นความ ต๎องการขั้นสูงสุดของ
มนุษย๑ท่ีจะประสบความส าเร็จในชีวิตที่เดินคาดหวังไว๎เชํน การเป็นเจ๎าของกิจการความ ต๎องการเป็นผู๎น าสูงสุดในองค๑กรประเภท
หรือบรรลุจุดหมายในชีวิต เป็นต๎น  
  แนวทางการศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภค การศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคจะท าให๎ นักศึกษาด๎านการตลาดเกิดความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม และการต๎องการผลิตภัณฑ๑ของผู๎บริโภคหรือผู๎ซื้อ เพ่ือหลักการตลาดจะแนะน าข๎อมูลที่ได๎รับมาก าหนดกล
ยุทธ๑ทาง การตลาด และกิจกรรมทางการตลาดในด๎านตํางๆเพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องกับพฤติกรรมของผู๎บริโภค ให๎มาก ที่สุด  
สามารถน าสูํการตัดสินใจการซื้อหรือบริการ ดังนั้นเพื่อให๎เกิดความรู๎ความเข๎าใจของผู๎บริโภคอยํางชัดเจน นักการตลาดควรศึกษา
ในเรื่องตํางๆดังนี้  

1.แรงจูงใจในการซื้อ  Buying Motive  มนุษย๑ทุกคนพร๎อมกับความต๎องการและความต๎องการจะถูกพัฒนามาเป็นล าดับ
ได๎ 5 ขั้นตามแนวความคิด ของ  ขั้นตามแนวความคิดของ อับราฮัม มาสโลว๑ ดังได๎กลําวแล๎วข๎างต๎นโดยความต๎องการเกิดขึ้น
เนื่องจากมี แรงผลักดันจากสภาพแวดล๎อมท้ังภายในและภายนอก ท าให๎มนุษย๑แสดงพฤติกรรมออกมาในสังคมในลักษณะ แตกตําง
กันเพ่ือสนองความต๎องการของตนนักการตลาดจ าเป็นต๎องศึกษาพฤติกรรมตํางๆเหลํานี้เพื่อน าข๎อมูลที่ ได๎รับไปใช๎เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎บริโภคหรือผู๎ใช๎แสดงพฤติกรรมการ ซื้อหรือสินค๎าและบริการของกิจการในการ
ตอบสนองความต๎องการ 2.พฤติกรรมการซื้อ Buying Behavionrs  

1.ความหมายของพฤติกรรมของการซื้อ หมายถึง กระบวนการการตัดสินใจของการท าของบุคคลที่ซื้อและ ผลิตภัณฑ๑ซึ่ง
พิจารณาพฤติกรรมของทั้งผู๎ซื้อผลิตภัณฑ๑อุปโภคบริโภคและผู๎ซื้อผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรม 2.ตัวแปรที่มีความส าคัญตํอพฤติกรรมการซื้อ  
 ตัวแปรทางจิตวิทยาที่มีผลตํอพฤติกรรมการซื้อของผู๎บริโภคสรุปได๎ดังนี้  

 - การรับรู๎ Perception คือ กระบวนการที่บุคคลใช๎ในการเลือกจัดระเบียบและตีขําวสารที่ได๎รับจากการสัมผัสทั้ง 5 คือ
การได๎ยินการได๎กลิน่การมองเหน็การลิม้รสและการสมัผสับนพ้ืนฐานความรู๎สกึของบุคคลนั้น เชํน การเห็นการ ได๎ยินโฆษณาท าให๎มี
ความรู๎เกี่ยวกับตัวผลิตภณัฑ๑มากข้ึน -การจูงใจ  motivation  คือแรงขับภายในซึ่งก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในการมุํงสูเํปูาหมาย  
-การเรียนรู๎  learning  คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอันเป็นผลมาจากข๎อมูลและประสบการณ๑ที่แตํละ คนได๎พบมา  ที่
ท าไปได๎รับค าชมหรือมีการสดซ้ าในทางบวกก็จะกระท าซ้ าแตํหากไปท ารับค าต าหนิหรือจดจ าในทาง ลบก็จะไมํท าอีก  -ทัศนคติ 
Attitude คือความรู๎สึกของบุคคลที่มีตํอสิ่งใดสิ่งหนึ่งและลักษณะการประเมินความรู๎สึกทั้งด๎านบวกและ ลบเกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่
มีผลตํอการตัดสินใจของผู๎บริโภค -บุคลิกภาพ personality คือพฤติกรรมหรือลักษณะอุปนิสัยของบุคคลที่มีการสะท๎อนความเป็น
ตัวเองออกมา เป็นบุคลิกลักษณะตํางๆ  

 ตัวแปรทางสังคมที่มีผลตํอพฤติกรรมทางการซื้อและบริโภคสรุปได๎ดังนี้ - บทบาททางสังคม Social roles  คือการ
คาดหวังของตนตามสถานภาพท่ีเค๎าเป็นอยูํคนหนึ่งอาจมีหลายหลาย บทบาท - กลุํมอ๎างอิง Reference Group บุคคลหรือกลุํม
บุคคลที่มีผลตํอทัศนคติคํานิยมและพฤติกรรมของผู๎อื่นท่ียึดเอา กลุํมอ๎างอิงเป็นแบบอยํางและพยายามเลียนแบบท้ังในด๎านความคิด 
พฤติกรรม คํานิยม  -ชนช้ันทางสังคม  social level  คือลักษณะการจัดแบํงกลุํมบุคคลในสังคมตามลักษณะตัวแปรตํางๆเชํน รายได๎  
การศึกษา ฐานะทางสังคม เป็นต๎น -วัฒนธรรม Culture คือสัญลักษณ๑หรือสิ่งที่คนในสังคมหนึ่งได๎สร๎างขึ้นและยอมรับจากคนในสังคม
นั้นจากรุํนสูํ รุํนในฐานะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของสังคมนั้นๆซึ่งได๎แกํ ความคิด  ค าพูด ความเช่ือ การกระท า และสิ่งที่มนุษย๑ท า  
 อุปนิสัยการซื้อ Buying Habit  
   นักตลาดต๎องท าการศึกษาปฏิกิริยาเหลํานั้นของผู๎บริโภคหรือผู๎ใช๎ทางธุรกิจ และน ามาเป็นข๎อมูล ประกอบการตัดสินใจใน
การก าหนดแผนงานและกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องกับอุปนิสัยใน การซื้อของผู๎บริโภคและจากการศึกษา
เกี่ยวกับอุบัติเหตุการซื้อของผู๎ซื้อหรือท าให๎นักการตลาดเกิดความรู๎ความ เข๎าใจเกี่ยวกับผู๎ซื้อและผู๎บริโภคในด๎านตํางๆ ดังนี้  
1.ผู๎บริโภคคือใคร Who คือ การศึกษาให๎ทราบวําใครคือผู๎บริโภคหรือผู๎ที่ใช๎ที่แท๎จริงใครเป็นผู๎ซื้อทางนี้เพราะ ผู๎บริโภคที่มีลักษณะ
แตกตํางกันอุบัติภัยในการซื้อจะแตกตํางกัน 2.ผู๎บริโภคซื้อท าไม  Why  คือ การศึกษาวําท าไมผู๎บริโภคจึงต๎องซื้อหรือไมํซื้อสินค๎าหรือ
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บริโภคถา๎ผู๎ซื้อบริโภคหรือ ผู๎ใช๎ซื้อไปเพื่อจุดประสงค๑ใดทั้งนี้เพราะผู๎บริโภคหรือผู๎ใช๎แตํละบุคคลมีเหตุผลและวัตถุประสงค๑ในการซื้อท่ี
แตกตําง กัน 3.ผู๎บริโภคต๎องการซื้ออะไร What  คือ การค๎นหาผู๎บริโภคหรือผู๎ใช๎ซื้อสินค๎านั้นเพราะอะไรต๎องการซื้ออะไรจาก สินค๎า
หรือบริการบ๎าง 4.ผู๎บริโภคต๎องการซื้อเมื่อไหรํ When คือ เป็นการค๎นหาโอกาสในการซื้อของผู๎บริโภควําผู๎ซื้อจะซื้อสินค๎าใด ท้ังนี้ 
เพราะสินค๎าบางประเภทผู๎บริโภคซื้อตลอดเวลา 5.ผู๎บริโภคซื้อที่ไหน Where คือ การพยายามศึกษาวําผู๎บริโภคหรือผู๎ใช๎นิยมซื้อสินค๎า
จากแหลํงซื้อใดซื้อจาก พนักงานซื้อจากร๎านค๎าปลีกโดยทั่วไปซื้อจากห๎างสรรพสินค๎าซื้อจากผู๎ผลิตหรือซื้อจากระบบเครือขําย
คอมพิวเตอร๑ เป็นต๎น 6.ใครมีสํวนรํวมในการตัดสินใจซื้อ Who Participates เป็นการศึกษากับผู๎มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้ออาจ
ได๎แกํ กลุํมผู๎มีอิทธิพล 7.ผู๎บริโภคซื้อต๎องการอะไร  How  คือ การศึกษาซื้อของผู๎บริโภคแตํละครั้งวํามีลักษณะอยํางไร  

แนวโน๎มอุปนิสัยการซื้อของผู๎บริโภคในป๓จจุบัน จากการศึกษาค๎นคว๎าของนักการตลาดพบวําการซื้อสินค๎าหรือบริการ
ผู๎บริโภคหรือผู๎ใช๎ในป๓จจุบันมี แนวโน๎มพอสรุปได๎ดังนี้ 1. ด๎านเวลาในการซื้อ คณะการตลาดได๎ศึกษาเกี่ยวกับผู๎บริโภคหรือผู๎ใช๎ทาง
ธุรกิจในป๓จจุบันเกี่ยวกับด๎านเวลาในการ ซื้อ นักการตลาดพบวําผู๎บริโภคหรือผู๎ซื้อมีความต๎องการซื้อสินค๎าหรือบริการตลอดเวลา  
2. ด๎านปริมาณของผู๎ซื้อ ในป๓จจุบันพบวําผู๎บริโภคหรือผู๎ใช๎จ านวนมากมีเวลาในการหาซื้อสินค๎าน๎อยลง  สิ่งแวดล๎อม เกี่ยวกับผู๎ที่อยูํ
อาศัยที่กระท าหาดทรายไปอยูํตามชานเมืองมากขึ้นท าให๎มีเวลาจ ากัดในการซื้อสินค๎า 3.  ด๎านลักษณะการซื้อ ในป๓จจุบันพบวํา
ผู๎บริโภคนิยมซื้อสินค๎าดว๎ยวิธีการบรกิารตวัเองและซือ้สินค๎าจากเครื่องตัด อัตโนมัติมากข้ึน เพราะรวดเร็วกวํารอพนักงาน ประกอบ
กับความเจริญก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร 4. ด๎านแหลํงซื้อสินค๎า  ในป๓จจุบันผู๎บริโภคนิยมซื้อสินค๎าตามห๎างสรรพสินค๎าหรือ
ตามร๎านสรรพสินค๎า เพราะ สามารถเลือกซื้อสินค๎าได๎คราวละหลายหลายประเภทหลายชนิดในสถานที่เดียว ประกอบกับการ
คมนาคม สะดวกสบายมากขึ้นและสามารถเดินทางไกลในชํวงเวลาสั้นๆได๎อยํางรวดเร็ว 5. ด๎านลักษณะของสินค๎า ในป๓จจุบันพบวํา
ผู๎บริโภคหรือผู๎ซื้อสวํนใหญํนิยมซือ้สินค๎าบรกิารที่สะดวกในการใช๎  งําย และการจัดเก็บและบ ารงุรักษา ประหยัดเวลา นักการตลาด
จึงต๎องสอบถามผลิตภัณฑ๑ให๎สอดคล๎องกับความ ต๎องการของผู๎บริโภคหรือผู๎ใช๎ 6. ด๎านลักษณะการช าระเงิน ในป๓จจุบันผู๎บริโภค
หรือผู๎ชายนิยมซื้อสินค๎าเป็นเงินเช่ือ เครดิตมากขึ้นเนื่องจากภาวะ เศรษฐกิจและความต๎องการความสะดวกสบายท าให๎ผู๎บริโภคใน
ป๓จจุบันนิยมจัดหาสินค๎าหรือบริการในรูปแบบของ เงินเช่ือและเครดิตมากขึ้น 7. ด๎านลักษณะเกี่ยวกับตัวผู๎ซื้อเพราะในป๓จจุบัน
นักการตลาดได๎ศึกษาพบวําผู๎บริโภคกับผู๎ซื้อเป็นคนเดียวกันมากขึ้น หมายความวําในป๓จจุบันผู๎บริโภคชอบซื้อสินค๎าของตนเองมาก
ขึ้นไมํวําจะเป็นผู๎ชาย เด็ก ซึ่งแตกตํางจากสมัยกํอนที่ ซื้อมาร๑คเป็นผู๎หญิงที่เป็นแมํหรือแมํบ๎านเป็นสํวนใหญํ 8. ด๎านลักษณะของ
ครอบครัว ลักษณะของครอบครัวในสังคมป๓จจุบันมีขนาดเล็กลงจ านวนสมาชิกในครอบครัว น๎อยลงท าให๎ลักษณะความต๎องการ
เปลี่ยนไปตามนิสัยของสินค๎าหรือบริการที่มีขนาดเล็กลงแตํปริมาณของ ครอบครัวจะมีจ านวนมากขึ้นท าให๎โอกาสในการขายสินค๎า
หรือบริการมีจ านวนเพิ่มขึ้น 9. ได๎ลักษณะกลุํมอ๎างอิง เป็นกลุํมบุคคลที่มีการช่ืนชอบยอมรับนับถือทางสังคมหรือเป็นกลุํมบุคคลที่
สังคมยอมรับ ในด๎านความคิด ทัศนคติ  
  กระบวนการการตัดสินใจซื้อ Buying Decision Process   การศึกษากระบวนการตัดสินใจเป็นการศึกษาเกี่ยวกับ
ปฏิกิริยาของผู๎บริโภคหรือผู๎ซื้อ ตั้งแตํแรงจูงใจหรือแรงกระตุ๎นที่มีสํวนในการผลักดันให๎เกิดความต๎องการจนกระทั่งเกิดความ
ตัดสินใจซื้อ สินค๎าในที่สุดซึ่งกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎บริโภคประกอบด๎วยขั้นตอน 5 ขั้นตอนดังนี้ 1.ขั้นตอนที่ 1 ก าร
ค๎นหาความต๎องการ เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการการตัดสินใจซื้อในข้ันตอนน้ีผู๎บริโภคจะถูก กระตุ๎นให๎เกิดความต๎องการซึ่งสิ่ง
ที่กระตุ๎นท าให๎ผู๎บริโภคเกิดความต๎องการมีทั้งป๓จจัยที่เกิดจากภายในตัวผู๎บริโภค เอง 2. ขั้นตอนที่ 2 การค๎นหาเพื่อระบุทางเลือก 
เมื่อผู๎บริโภคเกิดความต๎องการในสินค๎าผู๎บริโภคจะเริ่มหาข๎อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ๑ต๎องการเพื่อน ามาประกอบในการพิจารณา
ทางเลือกที่จะท าให๎สินค๎าตอบสนองความต๎องการ โดย พิจารณาข๎อมูลเกี่ยวกับชนิดของสินค๎า รูปแบบ ราคา คุณภาพ วิธีใช๎ ความ
เช่ือถือได๎ 3.ขั้นตอนที่ 3 การประเมินทางเลือกหลังจากได๎ข๎อมูลตําง ๆมาใช๎ประกอบในการระบุทางเลือกตําง ๆได๎แล๎ว ขั้นตอน
ผู๎บริโภคจะประเมินทางเลือกเหลํานั้น เพื่อจะน าทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งมาใช๎ในการตัดสินใจซื้อสินค๎า หรือบริการ 4.ขั้นตอนท่ี 4 
การตัดสินใจซื้อเมื่อผู๎บริโภคหรือผู๎ซื้อสามารถระบุทางเลือกและประเมินผลทางเลือกได๎เหมาะสม แล๎วผู๎บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค๎า
หรือบริการที่ต๎องการจากการเลือกที่ได๎ประเมินแล๎ววําเหมาะสมที่สุด การ ตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการ ผู๎บริโภคจะพิจารณาจาก
ป๓จจัยตําง ๆ เชํน ราคาการขนสํง บริการที่ได๎รับ เป็นต๎น 5.ขั้นตอนท่ี 5 การประเมินผลหลังจากการซื้อซึ่งเป็นข้ันตอนสุดท๎ายของ
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กระบวนการการตัดสินใจซื้อ central ตอน ที่ผู๎บริโภคจะพิจารณาจากการที่ซื้อสินค๎าหรือบริการไปแล๎ววําสินค๎าหรือบริโภคที่ซื้อไป
นั้นมีการติดตัดสินใจซื้อที่ ถูกต๎องหรือไมํโดยพิจารณาจากประโยชน๑ท่ีได๎รับจากการใช๎สินค๎าหรือบริการตามตรงความต๎องการหรือไมํ  
 แนวทางการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของตลาดธุรกิจ  

ลักษณะของการซื้อ การซื้อในตลาดสํวนใหญํเป็นการซื้อโดยตรงและผู๎ผลิตเนื่องจากปริมาณการซื้อใน ธุรกิจแตํละครั้งมี
จ านวนมาก ผู๎ซื้อต๎องแนะน าจากผู๎ผลิตโดยตรงในกรณีที่เป็นสินค๎าที่ต๎องการเทคนิคเฉพาะหรือ ต๎องการบริการกํอนและหลังการซื้อ  
ปริมาณการซื้อตํอครั้ง ในด๎านปริมาณการซื้อของตลาดธุรกิจจะซื้อสินค๎าครั้งละมากมากเนื่องจากวัตถุประสงค๑ใน การซื้อ เพื่อไปใช๎
ในการผลิต การจัดจ าหนําย หรือเพื่อเป็นสํวนประกอบในการด าเนินธุรกิจ  
ความถี่ในการซื้อน๎อย ในตลาดธุรกิจผู๎ซื้อสามารถซื้อสินค๎าบํอยครั้งเพราะจะเกิดคําใช๎จํายในการสั่งซื้อท าให๎เกิด เป็นการเพิ่มต๎นทุน
การด าเนินงานผลกระทบตํอก าไรสินค๎าบางประเภทซื้อและนานหลายปีกวําจะซื้อซื้อซ้ าอีกครั้ง  การตัดสินใจซื้อขึ้นอยูํกับบุคคล
หลายฝุาย การซื้อในตลาดธุรกิจจ าเป็นต๎องอาศัยข๎อมูลเป็นจ านวนมากจากหลายๆ ไฟล๑เพื่อให๎เกิดผลดีตํอธุรกิจมากที่สุดแตํจะมี
บุคคลเข๎ามามีบทบาทในการตัดสนิใจเพียงน๎อยเพียงใดกับขนาดธุรกิจ  แรงจูงใจในการซื้อตั้งอยูํบนพ้ืนฐานของเหตุผล การตัดสินใจ
ซื้อสินค๎าหรือบริการในตลาดธุรกิจตั้งอยูํบนพื้นฐาน ของเหตุผลมากกวําอารมณ๑เนื่องจากการซื้อในตลาดธุรกิจสํวนมีจุดมุํงหมาย
เพื่อให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํกิจการ  ใช๎หลักตํางตอบแทนกันพฤติกรรมการซื้อสินค๎าในตลาดธุรกิจตั้งอยูํบนพื้นฐานของการถ๎อยที 
ถ๎อยอาศัยอาศัยซึ่ง กันและกันกระบวนการในการจัดซื้อขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อสินค๎าหรือบริการของตลาดธุรกิจ มี
ความแตกตํางจากกระบวนการซื้อของตลาดผู๎บริโภคในสํวนของรายละเอียดที่เกี่ยวกับสินค๎า หรือบริการ ระเบียบ กฎเกณฑ๑ในการ
จัดซื้อ กระบวนการจัดซื้อในตลาดธุรกิจเริ่มต๎นจากการรับข๎อมูลเกี่ยวกับความต๎องการหรือความ จ าเป็นจากหนํ วยงานตํางๆใน
องค๑การจากนั้นก าหนดเรื่องรายละเอียดของสินค๎าหรือบริการที่จัดซื้อให๎เหมาะสมกับ การใช๎งานของฝุายตํางๆ  
  ประโยชน๑ของการศึกษาพฤติกรรมของผู๎บริโภคตํอการด าเนินงานทางการตลาด  

1.ท าให๎นักการตลาดเข๎าใจถึงความต๎องการของผู๎บริโภคในสังคม เข๎าใจถึงแนวโน๎มของความเปลี่ยนแปลงความ ต๎องการ
ของตลาดในป๓จจุบันและแนวโน๎มที่จะเป็นไปในอนาคต  

2.ท าให๎ผู๎ผลิตสามารถผลิตสินค๎าหรือบริการตรงกับความต๎องการของผู๎บริโภค หรือผู๎ใช๎และกลุํมเปูาหมายได๎มากขึ้น 3.
ท าให๎นักการตลาดสามารถค๎นพบตลาดใหมํๆได๎ และท าการตอบสนองให๎สอดคล๎องกับตลาดนั้นๆ  4.น าข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของผู๎บริโภคที่ศึกษาได๎มาปรับปรุงผลิตภัณฑ๑ให๎สอดคล๎องกับความต๎องการ 5.ข๎อมูลที่ได๎รับจากการศึกษาเกี่ยวพฤติกรรมผู๎บริโภค
มาใช๎ในการวางแผนการตลาดปรับปรงุกิจกรรมทางการตลาด และก าหนดกลยุทธ๑ทางการตลาดให๎มีความสอดคล๎องกับสถานการณ๑
ตลาดในป๓จจุบันน้ันได๎ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  ประชากรที่ใช๎ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ ผู๎ประกอบการในเขตอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก จ านวน 8 ผู๎ประกอบการ 
กลุ่มตัวอย่าง  การวิจัยนี้ มีผู๎ประกอบการอยูํในอ าเภอแมํสอด จังหวัดตาก จ านวน 8 ผู๎ประกอบการ ใช๎การสุํมแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุํมที่ผู๎วิจัยใช๎เหตุผลในการเลือกเพื่อความเหมาะสม ในการวิจัย             
ตัวแปรที่ศึกษา          
ตัวแปรที่ใช๎ในงานวิจัยครั้งนี้ จ าแนกเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้             
     1.  ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม (Independent variable)                       
          1)  ป๓จจัยด๎านประชากรศาสตร๑ ได๎แกํ   
                            1. ช่ือสถานประกอบการ                             

2. ลักษณะการจดทะเบียน                             
3. อายุ        
4. เพศ          
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5. ระดับการศึกษา          
6. ประสบการณ๑ในการท างาน                     

           2) ป๓จจัยด๎านทัศนคติ เป็นค าถามเกี่ยวกับชํองทางการจัดจ าหนํายจ านวนน าเข๎าพันธ๑หอมแดงของผู๎ประกอบการ ในการ
น าเข๎าหอมแดง                     

2. ตัวแปรตาม (Dependent variable)  พฤติกรรม      
1.ประเภทหอมแดง      
2.คําใช๎จํายในการน าเข๎า      
3.ชํวงเวลาที่น าเข๎า      
4.ปริมาณการน าเข๎าในแตํละรอบ       
5.ชํองทางการจัดจ าหนําย     

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล           
งานวิจัยนี้ เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) แบํงออกเป็น 2 สํวนประกอบด๎วย   
สํวนท่ี 1 ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู๎ประกอบการ   
สํวนท่ี 2  ค าถามปลายปิดแบบ Multiple Choice เป็นค าถามที่ให๎ผู๎ตอบเลือกตอบเพียงข๎อเดียวจากค าตอบที่มีให๎ เลือก 

มากกวํา 2 ค าตอบเกี่ยวกับ พันธ๑หอมแดง จ านวนน าเข๎า รูปแบบชํองทางการจัดจ าหนํายส าหรับหอมแดง น าเข๎าจากพมํา อ าเภอ
แมํสอด จังหวัดตาก              
           
 ผลการวิจัย 
     สํวนที่ 1 ข๎อมูลของผู๎ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะการจดทะเบียนธุรกิจ พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามลักษณะการจด
ทะเบียนธุรกิจ จ านวน 3 บริษัท คิดเป็นร๎อยละ  37.5  และ จ านวน 3 ห๎างหุ๎นสํวน คิดเป็นร๎อยละ 37.5  อายุ 25 ปี พบวําอายุของ
ผู๎ตอบแบบสอบถามอยูํในชํวง  36-40และมากกวํา 40 ปี มากที่สุด ร๎อยละ 37.5 มี ผลโดยรวมมากที่สุดอันดับแรก เพศ  พบวํา
ผู๎ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชายจ านวน 5 ผู๎ประกอบการ คิดเป็นร๎อยละ  62.5  และ เพศ หญิงจ านวน 3 ผู๎ประกอบการ คิดเป็น
ร๎อยละ 37.5 ระดับการศึกษา  พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 4 ผู๎ประกอบการ คิดเป็นร๎อยละ 50 
ปริญญาโท จ านวน 4 ผู๎ประกอบการ คิดเป็นร๎อยละ 50  ประสบการณ๑ในการท างาน พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ๑การ
ท างานในธุรกิจระยะเวลา6-9 ปีมากที่สุด คิดเป็น ร๎อยละ 62.5  ระยะเวลา 2-5 ปี คิดเป็นร๎อยละ 37.5  
สํวนท่ี 2 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลรูปแบบชํองทางการจัดจ าหนํายส าหรับหอมแดงน าเข๎าจากพมํา กรณีศึกษา อ าเภอแมํสอด จังหวัด
ตาก จ านวนการน าเข๎าในแตํละครั้งตํอเดือน พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามน าเข๎าหอมแดงในแตํละครั้ง/เดือน 30000 กิโลกรัม มาก
ที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 50 มีผลโดยรวมมากที่สุดอันดับแรกตามล าดับ รูปแบบการรับซื้อจากประเทศพมํา  พบวําผู๎ตอบแบบสอบถาม
รูปแบบการรับซื้อจากประเทศพมํารับซื้อผํานพํอค๎าคนกลางมากที่สุด คิดเป็น ร๎อยละ 87.5 มีผลโดยรวมมากที่สุดอันดับแรก
ตามล าดับ ระยะเวลาการขนสํง  พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามระยะเวลาการขนสํง 7วันมากท่ีสุด คิดเป็นร๎อยละ 50 มีผลโดยรวมมาก
ที่สุด อันดับแรกตามล าดับ ระยะเวลาการน าเข๎า  พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามระยะเวลาการน าเข๎า เฉพาะบางฤดูมากที่สุด คิดเป็น
ร๎อยละ 87.5 หอมแดงท่ีน าเข๎าเยอะที่สุด มีผลโดยรวมมากที่สุดอันดับแรกตามล าดับ  พบวําผู๎ตอบแบบสอบถามหอมแดงที่น าเข๎า
เยอะท่ีสุด หอมแดงเบอร๑กลางน าเข๎าเยอะที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 62.5 มีผลโดยรวมมากที่สุดอันดับแรกตามล าดับ  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษารูปแบบชํองทางการจัดจ าหนํายส าหรับหอมแดงน าเข๎าจากประเทศพมํา กรณีศึกษาเขตอ าเภอแมํสอด 
จังหวัดตาก ซึ่งหอมแดงที่น าเข๎ามากที่สุด หอมแดงเบอร๑กลาง โดยรูปแบบชํองทางการจัดจ าหนํายผํานพํอค๎าคนกลางมากที่สุด 
และจ านวนการน าเข๎าขึ้นอยูํกับกฎหมายในประเทศพมํากับประเทศไทยด๎วย 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกับการ
ตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Surrey Research) เครื่องมือที่ใช๎เป็นแบบสอบถามในการรวบรวมข๎อมูล กลุํม
ตัวอยํางนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ านวน 400 คน โดยการหาคําร๎อยละ (Percentage) คํา
คะแนนเฉลี่ย (Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ พบวํา นักทํองเที่ยวที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพศหญิงมากกวํา
เพศชาย ระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001-20,000 บาท และสํวนใหญํมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท รองลงมา พนักงานรัฐหรือ
ราชการ และนักทํองเที่ยวมี เพศ ระดับรายได๎ และอาชีพ แตกตํางกัน มีพฤติกรรมทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักทํอง เที่ยวมี เพศ และระดับรายได๎ แตกตํางกัน มีการตัดสิน
ทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักทํองเที่ยวมี อาชีพ 
แตกตํางกัน มีการตัดสินทํองเที่ยวเกาะเกร็ดเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรรม การตัดสนิใจ การทํองเที่ยว    
 
Abstract 

The research aimed to 1) study the tourists‖ behavior that travels to Koh Kret, Nontaburi, 2) study the 
tourists‖ decision-making on cultural tourism in Koh Kret, Nontaburi, and 3) compare the behavior and 
decision-making on cultural tourism in Koh Kret, Nontaburi. This is the quantitative research and survey 
research. Data collection were questionnaires from 400 samples- tourists who travel to Koh Kret, Nontaburi. 
Percentage, mean, standard deviation and content analysis were used in the study.  

The results found that female tourists travel to Koh Kret more than male tourists. The monthly average 
income was 10,001-20,000 baht. Most tourists were the company employees, followed by the government 
employees. Gender, income and career were different. The cultural tourism behavior and decision-making were 
statistically significant difference at 0.05. The tourists‖ career on cultural tourism in Koh Kret, Nontaburi were not 
statistically significant difference at 0.05. 
 
Keywords: Behavior, Decision-Making, Tourism 
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2  อาจารย๑ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น 
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บทน า 
อุตสาหกรรมการทํองเที่ยวได๎มีการขยายตัวสูงขึ้น และมีความส าคัญตํอเศรษฐกิจไทยเป็นอยํางมาก ท าให๎มีการกระจาย

รายได๎ไปท่ัวภูมิภาค จังหวัดนนทบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ทํองเที่ยวที่นําสนใจ และอยูํภาคกลางซึ่งติดกับกรุงเทพมหานคร 
มีประวัติยาวนานกวํา 400 ปี ติดกับแมํน้ าเจ๎าพระยา มีเนื้อที่ประมาณ 600 กวําตารางกิโลเมตร พื้นสํวนใหญํเป็นพื้นที่ราบลุํมมี
คลองที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและขุดขึ้นมาใหมํหลายแหํง ใช๎ส าหรับสัญจรไปมาระหวํางหมูํบ๎าน เนื่องจากมีชุมชนหนาแนํอาศัย
อยูํตามริมคลองและแมํน้ าเจ๎าพระยา อาชีพท าไรํ นา สวน และค๎าขาย สภาพอากาศคํอนข๎างดีไมํร๎อนและไมํหนาวจนเกินไปตาม
ชํวงฤดูกาล กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได๎จัดท าสถิติจ านวนประชาการในจังหวัดนนทบุรีเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2559 
ทั้งหมด 1.2 ล๎านคน แยกเป็นชาย 5.66 แสนคน และหญิง 6.45 แสนคน ประชากรสํวนใหญํอาศัยอยูํในเทศบาล การคมนาคมและ
การขนสํงสะดวกสามารถเดินทางโดยใช๎เรือสัญจรในแมํน้ าเจ๎าพระยาและคลองในบริเวณนั้น รถไฟฟูาสายสีมํวง ( MRT) และ
โดยสารหรือรถสํวนตัวแตํมีป๓ญหาเรื่องการจราจรติดขัดคํอนข๎างมาก ป๓จจุบันโดยสารทางเรือน๎อยลง เพราะประชนสํวนใหญํใช๎การ
สัญจรทางบก และตามรายงานสถิติเรื่องการทํองเที่ยวปรากฏวํามีจ านวนนักทํองเที่ยวท่ีเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีในปี พ.ศ.
2559 จ านวน 784,043 คน ท าให๎มีรายได๎จากนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยว 3 ,178 ล๎านบาท ข๎อมูลรายงานจาก (รายงาน
สถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2560)  

เกาะเกร็ด มีลักษณะเป็นเกาะขนาดใหญํอยูํกลางแมํน้ าเจ๎าพระยา ท่ีส าคัญเป็นศูนย๑กลางวัฒนธรรมไทย การขุดคลองลัด
แมํน้ าท าให๎เกิดเกาะ ในปี พ.ศ.2225 สมัยสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวท๎ายสระ แหํงกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเรียกวํา “คลองลัดเกร็ดน๎อย” เมื่อ
เวลาผํานไปกระแสน้ าเปลี่ยนทิศทางท าให๎คลองขยายกว๎างขึ้น พ้ืนท่ีบริเวณตรงแหลมจึงกลายเป็นเกาะ โดยมีพระเจดีย๑มุเตา วัดปร
มัยยิกาวาส เป็นเอกลักษณ๑ที่โดดเดํน บนเกาะแหํงนี้มีความหลากหลายชาติพันธ๑ ชาวไทย ชาวมุสลิม และชาวมอญ ซึ่งชาวมอญ
อาศัยอยูํตั้งแตํราชกาลที่ 2 ผู๎ที่อาศัยอยูํบนเกาะเกร็ดสํวนใหญํเป็นชาวไทยเช้ือสายมอญ สถาป๓ตยกรรม โบราณสถานตํางๆ เป็น
ของชาวมอญที่สร๎างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย เชํน วัดไผํล๎อม วัดเสาธงทอง วัดฉิมพลี และวัดปรมัยยิกาวาส มีช่ือเสียงในเรื่อง
เครื่องป๓้นดินเผา และประเพณีวัฒนธรรมดังเดิมแบบพื้นบ๎าน สินค๎าโอทอปของเกาะเกร็ด เชํน เครื่องป๓้นดินเผา อาหาร ขนหวาน 
และทางหนํวยงานของภาครัฐได๎มีแนวทางการพัฒนาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อให๎บรรลุเปูาหมายตามแผนแผนพัฒนาการ
ทํองเที่ยวเกาะเกร็ด พ.ศ. 2562–2564 โดยการก าหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก ฟื้นฟูและ
สํงเสริมการทํองเที่ยวแบบใหมํ การบริการ สินค๎าโอทอป สร๎างกระบวนการการมีสํวนรํวมของประชาชน ผู๎ประกอบการ และ
ภาครัฐ เพื่อให๎การทํองเที่ยวเกิดความยั่งยืน (แผนการสํงเสริมการทํองเที่ยวเกาะเกร็ดประจ าปี พ.ศ. 2562 – 2565)   
จากความเป็นมาและส าคัญป๓ญหาดังกลําว ผู๎วิจัยสนใจเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี  เพื่อศึกษานักทํองเที่ยววํามีพฤติกรรมและมีการตัดสินใจออยํางไร ในการเดินทางมาทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และนักทํองเที่ยวมีค าแนะน าอะไรบ๎างเพื่อพัฒนาปรับปรุงแก๎ไขในการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให๎เป็นที่
นิยมแพรํหลายในวงกว๎าง และให๎เกิดการทํองเที่ยวท่ียั่งยืนตํอไปในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมนักทํองเที่ยวท่ีเดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เพื่อศึกษาการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมกับการตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบถึงพฤติกรรมและการตัดสินใจของนักทํองเที่ยว ที่เดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
2. สามารถน าผลการวิจัยไปใช๎เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการทํองเที่ยวเชิงวันธรรมเกาะเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี  
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วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
ศรัญญา ศรีสุ สาวิตรี รังสิภัทร๑ และพัชราวดี ศรีบุญเรือง (2560) ศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เดินทาง

มาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวํา ด๎านป๓จจัยสํวนบุคคล มีอาชีพรับราชการและเป็นพนักงานของรัฐ มีการศึกษาอยูํใน
ระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด อายุประมาณ 30 ปี เป็นเพศหญิง และมีรายได๎ประมาณ 17,500 บาท ด๎านป๓จจัยพฤติกรรมการ
ทํองเที่ยว พบวํา นักทํองเที่ยวเดินทางมาจับจํายซื้อของ มีผู๎เดินทางรํวมกันมากกวํา 3 คน คําใช๎จํายประมาณ 1,200 บาท ด๎านการ
รับรู๎ข๎อมูลเกี่ยวกับเกาะเกร็ด พบวํา รับรู๎ข๎อมูลผํานสื่อบุคคลคือเพื่อนมากที่สุด  สื่อมวลชนรับรู๎จากอินเทอร๑เน็ต สื่อเฉพาะกิจรับรู๎
จากโปสเตอร๑ เพราะเกาะเกร็ดมีการจัดทุกปี การเดินทางนักทํองเที่ยวใช๎พาหนะรถยนต๑สํวนบุคคลเพราะความสะดวกในการ
เดินทาง ด๎านการตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยว พบวํา คําเฉลี่ยอยูํในระดับมาก 85.49 แหลํงทํองเที่ยวนําดึงดูดใจ คําเฉลี่ยอยูํที่ 
21.51 อยูํระดับมาก เข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว คําเฉลี่ยอยูํที่ 31.40 อยูํในระดับมาก และสิ่งอ านวยความสะดวก คําเฉลี่ยอยูํที่ 32.85 
อยูํในระดับกลาง เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจทํองเที่ยวจ าแนกตามด๎านป๓จจัยสํวนบุคคล ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุ 
เพศ  และรายได๎ที่แตกตํางกัน ท าให๎การตัดสินใจทํองเที่ยว ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตํอาชีพที่
แตกตํางกัน ท าให๎การตัดสินใจทํองเที่ยว แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการสัมภาษณ๑นักทํองเที่ยว 
พบวํา อาชีพรับราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เดินทางมาทํองเที่ยวมากกวําอาชีพอื่นๆ เพราะวํามีการท างานงานที่ยึดหยุํน เมื่อ
เปรียบเทียบการความแตกตํางด๎านการตัดสินใจกับด๎านพฤติกรรมการทํองเที่ยว พบวํา นักทํองเที่ยวเดินทางมาเพื่อทัศนศึกษา 
กิจกรรม คําใช๎จําย พาหนะในการเดินทางที่แตกตํางกัน มีการตัดสินใจโดยรวมไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นักทํองเที่ยวเดินทางมาเพื่อซื้อสินค๎า จ านวนครั้งที่มาและจ านวนผู๎เดินทางมาพร๎อมกัน แตกตํางกัน มีการตัดสินใจโดยรวม
แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อเปรียบเทียบการความแตกตํางด๎านการตัดสินใจกับการเปิดรับข๎อมูล
ขําวสาร พบวํา การรับรู๎ข๎อมูลขําวสารผํานสื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจแตกตํางกัน มีการตัดสินใจโดยรวมไมํแตกตํางกัน อยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการรับรู๎ข๎อมูลขําวสารผํานสื่อมวลชนแตกตํางกัน กัน มีการตัดสินใจโดยรวมแตกตํางกัน อยําง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สุมาลี นันทศิริพล (2560) ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช๎บริการและการรับรู๎กระบวนการให๎บริการในแหลํงทํองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม ได๎เก็บข๎อมูลจากนักทํองเที่ยวชาวไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวํา ด๎านพฤติกรรม นักทํองเที่ยวเลือกเดินทางเพราะ
ความสะดวกอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยอยูํที่  3.43 แหลํงทํองเที่ยวไมํไกลจากที่พักอยูํในระดับกลาง คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.24 มีวิถี
วัฒนธรรมแบบท๎องถิ่นอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.46 มีสิ่งอ านายความสะดวกอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.41 มีการ
อนุรักษ๑วัฒนธรรมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่อยูํที่ 3.35 กระแสนิยมสถานที่ทํองเที่ยวอยูํในระดับกลาง คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.32 ด๎านการ
ตัดสินใจ นักทํองเที่ยวตัดสินใจเดินทางเพราะมีรู๎สึกถึงความคุ๎มคําที่ได๎เดินทางมาทํองเที่ยวช่ืนชมวัฒนธรรมอยูํในระดับมาก 
คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.57 ได๎เรียนรู๎วัฒนธรรมในชุมชนอยูํในระดับกลาง คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.31 ได๎ทํองเที่ยวตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎อยูํใน
ระดับมาก คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.45 ราคาที่จํายคุ๎มคํากับการเดินทางอยูํในระดับกลาง คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.39 มีการเทียบราคากํอนซื้อสินค๎า
อยูํในระดับกลาง คําเฉลี่ยอยูํท่ี 3.28 สามารถก าหนดคําใช๎จํายได๎ลํวงหน๎าอยูํในระดับกลาง คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.19 คําใช๎จํายในการซื้อ
สินค๎าท๎องถิ่นอยูํในระดับกลาง คําเฉลี่ยอยูํท่ี 3.06 และหาข๎อมูลสินค๎าท๎องถิ่นกํอนเดินทางอยูํในระดับกลาง คําเฉลี่ยอยูํท่ี 3.04  
วีรพร รอดทัศนา (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยว วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอ
นุสรณ๑ (วัดเลํงเนํยยี่ 2) จังหวัดนนทบุรี พบวํา ด๎านป๓จจัยสํวนบุคคล เพศ มีนักทํองเที่ยวชาย ร๎อยละ 43.8 คน นักท่ีเที่ยวหญิง ร๎อย
ละ 52.2 คน สถานภาพ สํวนใหญํโสด ร๎อยละ 48.5 สมรสหรืออยูํด๎วยกัน ร๎อยละ 38 อายุ สํวนใหญํอยูํระหวําง 21-30 ปี ร๎อยละ 
37.8 รองลง อายุระหวําง 15-20 ปี ร๎อยละ 22 การศึกษา สํวนใหญํระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร๎อยละ 40.2 รองลงมา สูงกวํา
ปริญญาตรี ร๎อยละ 30.5 อนุปริญญาหรือ ปวส. ร๎อยละ 15.5 มัธยมปลาย ร๎อยละ 5.0 มัธยมต๎น ร๎อยละ 0.0 และอื่นๆ ร๎อยละ 8.8 
ระดับรายได๎ระหวําง 10,001-20,000 มากที่สุด ร๎อยละ 36.5 รองลง ระดับรายได๎ต่ ากวํา 10,000 บาท ร๎อยละ 30.5 ระดับรายได๎
ระหวําง 20,001-30,000 บาท ร๎อยละ 25.2 และระดับรายได๎ 30,001 บาทขึ้นไป น๎อยที่สุด ร๎อยละ 7.8 เห็นได๎วําจ านวน
นักทํองเที่ยวท่ีเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยววัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ๑ (วัดเลํงเนํยยี่ 2) จังหวัดนนทบุรี ไมํมีจ านวนนักทํองเที่ยว
ในระดับมัธยมต๎น อาชีพ สํวนใหญํนักทํองเที่ยวเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ร๎อยละ 29.8  รองลงมา รับจ๎างทั่วไป ร๎อยละ 18.5 
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ค๎าขาย ร๎อยละ 16.8 รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ร๎อยละ 15.2 เจ๎าของธุรกิจสํวนตัว ร๎อยละ 15.0 และอื่นๆ ร๎อยละ 4.8 ด๎าน
พฤติกรรม พบวํา นักทํองเที่ยวสํวนใหญํเดินมาท าบุญสะเดาะเคราะห๑ รองลงมา ทํองเที่ยวหรือพักผํอนและการเดินทางสะดวก 
สถานท่ีมีชื่อเสียง ชมและศึกษาสถาป๓ตยกรรมแบบจีน และอื่นๆ การเดินทางสํวนใหญํจะเดินทางพร๎อมกับเพื่อนมากที่สุด รองลงมา
ครอบครัว ล าพัง บริษัทหรือองค๑กรหรือสถานศึกษา และอื่นๆ โดยใช๎ยานพาหนะเป็นรถยนต๑สํวนตัวมากที่สุด รองลงมา รถแท็กซี่ 
รถจักรยานยนต๑ รถโดยสารประจ าทาง และอื่นๆ นักทํองเที่ยวเดินทางมาเดือนละ 1 ครั้ง มากที่สุด รองลงมา เดินทางมาเป็นครั้ง
แรก เดือนละ 2 ครั้ง อื่นๆ ขึ้นอยูํกับโอกาสของนักทํองเที่ยว และมากกวํา 2 ครั้งตํอเดือน นักทํองเที่ยวรับรู๎แหลํงข๎อมูลจาก
ครอบครัวและเพื่อนมากที่สุด รองลงมา อินเตอร๑เน็ต บริษัทหรือองค๑กรหรือสถานศึกษา และนิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ๑ รายการ
โทรทัศน๑ อื่นๆ อยูํในการรับรู๎แหลํงข๎อมูลที่เทําๆ กัน กิจกรรมเมื่อเดินทางมาถึงสถานที่ทํองเที่ยว ท าบุญสะเดาะเคราะห๑ หรือแก๎ปี
ชงมากที่สุด รองลงมา ไหว๎เทพเจ๎าจีน พักผํอนหยํอนใจ ถํายภาพบรรยากาศภายในวัด สวดมนต๑หรือนั่งสมาธิ และอื่นๆ คําใช๎จําย
ในการเดินทางทํองเที่ยวตํอคน ต่ ากวํา 500 บาท มากท่ีสุด รองลงมา 500-1,000 บาท และ 1,001 บาทขึ้นไป 

นันทิตา เพชราภรณ๑ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทย ที่มีตํอการทํองเที่ยว
เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวํา นักทํองเที่ยวท่ีเดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ดรู๎จักสถานท่ีทํองเที่ยวจากวารสารการทํองเที่ยวมาก
ที่สุด และรู๎จักจากอินเตอร๑เน็ต นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยวเพื่อการศึกษาวิถีการด ารงชีวิตมากที่สุด และเข๎ามาทํองเที่ยวชม
แหลํงสินค๎าพื้นเมืองและของที่ระลึก นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยวกับครอบครัวและญาติมากที่สุด และเดินทางมาคนเดียว  
นักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยวมีคําจํายตํอคน 1 ,001-1,500 บาท มากที่สุด และ 501-1,000 บาท นักทํองเที่ยวเดินทางมา
ทํองเที่ยวมีคําใช๎จํายหลักเป็นการซื้อของฝากหรือของที่ระลึกมากที่สุด และเป็นคําอาหารหรือเครื่องดื่ม นักทํองเที่ยวเดินทางมา
ทํองเที่ยวรับทราบข๎อมูลการทํองเที่ยวจากอินเตอร๑เน็ตมากท่ีสุด และรบัทราบข๎อมูลจากวารสารการทํองเที่ยว นักทํองเที่ยวเดินทาง
มาทํองเที่ยวมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูํในระดับมาก เกี่ยวกับสถานที่ คําเฉลี่ย 4.11 อยูํในระดับมาก การอ านวยความสะดวก 
คําเฉลี่ย 3.89 อยูํในระดับมาก และการบริการและความปลอดภัย 3.72 อยูํในระดับมาก  
  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย 
วิธีในการด าเนินการการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู๎วิจัยศึกษาในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และ

ในรูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Surrey Research) เครื่องมือท่ีใช๎เป็นแบบสอบถามในการรวบรวมข๎อมูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช๎ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยไมํทราบ

จ านวนประชากร 
 2. กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา คือ นักทํองเที่ยวท่ีการเดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จ านวน 400 คน 
วิธีการสุํมตัวอยํางแบบสะดวกหรือแบบบังเอิญ (Convenient or Accidental Sampling) สูตรที่ใช๎ในการหาคําจ านวนประชาการ
กลุํมตัวอยําง คือ Yamane (อัศวิน แสงพิกุล, 2556) ซึ่งมีกลุํมตัวอยํางจากการรายงานสถิติเรื่องการทํองเที่ยวปรากฏวํามีจ านวน
นักทํองเที่ยวท่ีเข๎ามาทํองเที่ยวในจังหวัดนนทบุรีในปี พ.ศ.2559 จ านวน 784,043 คน (รายงานสถิติจังหวัดนนทบุรี พ.ศ.2560) 

สูตรการหาขนาดตัวอย่างของ Yamane 
N  =  

        
 

e  = คําความคลาดเคลื่อนของการประมาคํา 
N  = จ านวนประชากร 
n  = ขนาดตัวอยําง 
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ก าหนดให๎คําความคลาดเคลื่อนของการประมาณคําอยูํท่ีร๎อยละ 5 หรือ (0.05) 
N  =  

       
 

n  =         

                
 

n  = 399.99 คน ~ 400 คน 
ดังนั้น จ านวนประชากรกลุํมอยํางที่สามารถหาได๎ คือ จ านวน 400 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการศึกษาการวิจัยส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม จ านวน 1 ฉบับ แบํงเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ได๎แกํ 
  ตอนท่ี 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร๑ของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของทํองเที่ยวเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) โดยวิธี Likert 
Scale และก าหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือส าคัญมากที่สุด ส าคัญมาก ส าคัญปานกลาง ส าคัญน๎อย และส าคัญน๎อยที่สุด 
(บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2551 : 262) 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามข๎อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) โดยวิธี Likert 
Scale และก าหนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ ส าคัญมากที่สุด ส าคัญมาก ส าคัญปานกลาง ส าคัญน๎อย และส าคัญน๎อยที่สุด  
โดยในตอนท่ี 2 และ ตอนที่ 3 ผู๎วิจัยได๎ก าหนดการให๎คําคะแนนของแบบสอบถามตามระดับความคิดเห็น คือ ลักษณะค าถามเป็น
แบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ (Rating Scale)  
   คะแนน  หมายถึง ระดับความคิดเห็น 
                5  หมายถึง    ส าคัญมากท่ีสุด 
                4  หมายถึง    ส าคัญมาก 
                3  หมายถึง    ส าคัญปานกลาง 
                2  หมายถึง    ส าคัญน๎อย 
                1  หมายถึง    ส าคัญน๎อยที่สดุ 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให๎ผู๎ตอบแบบสอบถามเขียนข๎อเสนอแนะในการปรับปรุง  
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผู๎ท าการวิจัยได๎น าแบบสอบถามเครื่องมือที่ใช๎ในการวัดผลให๎ผูท๎รงคุณวุฒิและผูเ๎ชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาความถูกตอ๎ง 

เพื่อหาคําดัชนีความสอดคล๎องระหวําวัตถุประสงค๑กับข๎อค าถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) และผู๎วิจัยได๎น า
แบบสอบถามมาทดสอบโดยการเก็บข๎อมูลจากประชากรที่มีลักษณะใกล๎เคียงกับกลุํมตัวอยําง (Try Out) หลังจากนั้นน ามาหาคํา
ความเชื่อมั่น (Reliability) แบบสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) เพื่อให๎เห็นวําแบบสอบถามมีความหน๎าเช่ือถือสามารถ
น าไปใช๎ได๎จริง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
ผู๎วิจัยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบสะดวกหรือแบบบังเอิญ (Convenient or Accidental Sampling) นักทํองเที่ยวที่เดิน

ทางเข๎ามาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งขอความรํวมมือจากนักทํองเที่ยวในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน และ
น าข๎อมูลดังกลําวมาด าเนินการวิเคราะห๑ด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติตํอไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้  
 จากการตอบแบบสอบถามของนักทํองเที่ยวมาท าการตรวจสอบความสมบูรณ๑กํอนน ามาวิเคราะห๑เชิงพรรณนาและใช๎
สถิติโปรแกรมส าเร็จรูป คือ คําร๎อยละ (Percentage) คําคะแนนเฉลี่ย (Mean) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
และการวิเคราะห๑เนื้อหา (Content Analysis) 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นักทํองเที่ยวที่น ามาวิเคราะห๑

ทั้งหมด จ านวน 400 คน  
ประชากรศาสตร๑ของนักทํองเที่ยวแบํงตาม เพศ ระดับรายได๎ และอาชีพ แสดงให๎เห็นวํา มีนักทํองเที่ยวเพศหญิงมากวํา

เพศชาย  นักทํองเที่ยวหญิง จ านวน 248 คน คิดเป็นร๎อยละ 62 และนักทํองเที่ยวเพศชาย จ านวน 152 คน คิดเป็นร๎อยละ 38 
นักทํองเที่ยวมีระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001-20,000 บาท มากที่สุด จ านวน 133 คน คิดเป็นร๎อยละ 33.25 รองลงมา             
มีระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน น๎อยกวํา 10,001 บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร๎อยละ 26.75 มีระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 20,001-
25,000 บาท จ านวน 87 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.75 และมีจ านวนนักทํองเที่ยวที่มีระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนสูงกวํา 25,000 บาท 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.25 นักทํองเที่ยวสํวนใหญํมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท จ านวน 152 คิดเป็นร๎อยละ 38.00 
รองลงมา พนักงานรัฐหรือราชการ จ านวน 120 คน คิดเป็นร๎อยละ 38.00 ธุรกิจสํวนตัวหรือค๎าขาย จ านวน 71 คิดเป็นร๎อยละ 
17.75 และนักทํองเที่ยวมีอาชีพนักเรียนหรือนักศึกษาน๎อยที่สุด จ านวน 57 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.25  

พฤติกรรมนักทํองเที่ยว แสดงให๎เห็นวํา ผู๎รํวมทางของนักเท่ียวสํวนใหญํเดินทางมากับครอบครัวและญาติ คิดเป็นร๎อยละ 
45.25 รองลงมา เดินทางมากับเพื่อน คิดเป็นร๎อยละ 36.75 และเดินทางคนเดียวน๎อยที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 18.00 จ านวนครั้งใน
การเดินทาง นักทํองเที่ยวเดินทางครั้งแรกมากที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 39.00 รองลงมา เดินทางมาเป็นครั้งที่ 2 คิดเป็นร๎อยละ 31.75 
และ เดินทางมามากกวํา 2 ครั้งน๎อยที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 29.25 นักทํองเที่ยวสํวนใหญํมีคําใช๎จํายในการทํองเที่ยวตํอครั้ง ไมํเกิน 
1,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 41.25 รองลงมา ไมํเกิน 500 บาท คิดเป็นร๎อยละ 28.25  ไมํเกิน 1,500 บาท คิดเป็นร๎อยละ 18.75 
และนักทํองเที่ยวมีคําใช๎จํายในการทํองเที่ยวตํอครั้ง มากกวํา 1,500 บาท น๎อยที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 11.25 นักทํองเที่ยวสํวนใหญํ
เดินทางโดยรถยนต๑สํวนตัว คิดเป็นร๎อยละ 48.00 รองลงมา รถโดยสารสาธารณะ คิดเป็นร๎อยละ 23.50 รถมอเตอร๑ไซค๑ คิดเป็น
ร๎อยละ 15.50 และนักทํองเที่ยวเดินทางโดยเรือน๎อยที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 13.00 นักทํองเที่ยวสํวนใหญํรู๎ข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยวจาก
การแนะน าของครอบครัวหรือญาติ คิดเป็นร๎อยละ 31.25 รองลงมา รู๎ข๎อมูลจากเพื่อน คิดเป็นร๎อยละ 25 .00 รู๎ข๎อมูลจาก
อินเตอร๑เน็ต คิดเป็นร๎อยละ 15.25 รู๎ข๎อมูลจากการประชาสัมพันธ๑และการโฆษณา คิดเป็นร๎อยละ 13.25 รู๎ข๎อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ๑ 
คิดเป็นร๎อยละ 10.00 และรู๎ข๎อมูลจากแหลํงอ่ืนๆ น๎อยที่สุด คิดเป็นร๎อยละ 5.25  

การตัดสินใจในการเดินทางของนักทํองเที่ยว แสดงให๎เห็นวํา การตัดสินใจเดินทางของนักทํองเที่ยวภาพรวมอยูํในระดับ
มาก สถานที่และการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวภาพรวมอยูํในระดับมาก นักทํองเที่ยวสํวนใหญํให๎ความส าคัญกับการคมนาคม เฉลี่ย 
4.12 อยูํในระดับมากที่สุด รองลงมา ระยะทางในการเดินทางมาแหลํงทํองเที่ยว เฉลี่ย 4.09 อยูํในระดับมาก และความมีช่ือเสียง
ของแหลํงทํองเที่ยว เฉลี่ย 3.65 อยูํในระดับมาก เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีแหลํงทํองเที่ยวภาพรวมอยูํในระดับมาก 
นักทํองเที่ยวให๎ความส าคัญกับสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีให๎แกํนักทํองเที่ยว เฉลี่ย 4.18 อยูํในระดับมาก และคว ามปลอดภัยใน
สถานที่แหลํงทํองเที่ยว เฉลี่ย 4.15 อยูํในระดับมาก และและการตัดสินใจเดินทางของนักทํองเที่ยวเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมและ
ประเพณีวัฒนธรรมภาพรวมอยูํในระดับมาก นักทํองเที่ยวสํวนใหญํให๎ความส าคัญกับการได๎ศึกษาเรียนรู๎เกี่ยวกับวิถีชุมชนท๎องถิ่น 
เฉลี่ย 4.11 อยูํในระดับมาก การได๎พบปะพูดคุยกันกับผู๎รํวมทาง เฉลี่ย 4.10 อยูํในระดับมาก การได๎ลํองเรือเพื่อไปท าบุญและดู
ศิลปะโบราณสถาน เฉลี่ย 3.95 อยูํในระดับมาก การได๎ลํองเรืองช่ืนชมธรรมชาติ เฉลี่ย 3.52 อยูํในระดับกลาง และการได๎มา
รํวมงานประเพณีตามวัฒนธรรมในชํวงเทศกาล เฉลี่ย 3.48 อยูํในระดับกลาง 

เปรียบเทียบพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวกับประชากรศาสตร๑ แสดงให๎เห็นวํา นักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวเกาะ
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

เพศ แตกตํางกัน มีพฤติกรรมเกี่ยวกับ การเดินทาง การรับรู๎ข๎อมูล และผู๎รํวมทาง  ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นักทํองเที่ยวท่ีมี เพศ แตกตํางกัน มีพฤติกรรมเกี่ยวกับ จ านวนครั้งในการเดินทาง และคําใช๎จํายในการทํองเที่ยว
ตํอครั้ง แตกตํางกัน อยํางมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ระดับรายได้ แตกตํางกัน นักทํองเที่ยวมีพฤติกรรมเกี่ยวกับ การรับรู๎ข๎อมูล ผู๎รํวมทาง และจ านวนครั้งในการเดินทาง ไมํ
แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ระดับรายได๎ แตกตํางกัน นักทํองเที่ยวมีพฤติกรรมเกี่ยวกับ การเดินทาง  และ
คําใช๎จํายในการทํองเที่ยวตํอครั้ง แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อาชีพ แตกตํางกัน นักทํองเที่ยวมีพฤติกรรมเกี่ยวกับ การรับรู๎ข๎อมูล ผู๎รํวมทาง และจ านวนครั้งในการเดิน ไมํแตกตํางกัน 
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05อาชีพ แตกตํางกัน นักทํองเที่ยวมีพฤติกรรมเกี่ยวกับ การเดินทาง และคําใช๎จํายในการ
ทํองเที่ยวตํอครั้ง แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05เปรียบเทียบการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวกับประชากรศาสตร๑ 
แสดงให๎เห็นวํา นักทํองเที่ยวท่ีเดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

เพศ แตกตํางกัน มีการตัดสินใจเกี่ยวกับ สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่แหลํงทํองเที่ยว และสิ่งแวดล๎อมและประเพณี
วัฒนธรรม ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05เพศ แตกตํางกัน มีการตัดสินใจเกี่ยวกับ สถานที่และการเข๎าถึง
แหลํงทํองเที่ยว แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ระดับรายได้ แตกตํางกัน มีการตัดสินใจเกี่ยวกับ สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่แหลํงทํองเที่ยว และสิ่งแวดล๎อมและ
ประเพณีวัฒนธรรม ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับรายได๎ แตกตํางกัน มีการตัดสินใจเกี่ยวกับ สถานที่
และการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อาชีพ แตกตํางกัน มีการตัดสินใจเกี่ยวกับ สถานท่ีและการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่แหลํง
ทํองเที่ยว และสิ่งแวดล๎อมและประเพณีวัฒนธรรม ไมํแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษา เรื่องการศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประชากรที่ใช๎
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทํองเที่ยวท่ีเดินทางเข๎ามาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ขนาดกลุํมประชากรที่ได๎ศึกษา จ านวน 400 
คน ผู๎วิจัยใช๎วิธีการสุํมตัวอยํางแบบสะดวกหรือแบบบังเอิญ (Convenient or Accidental Sampling) สูตรที่ใช๎ในการหาคําจ านวน
ประชาการกลุํมตัวอยําง คือ ยามาเนํ Yamane การวิเคราะห๑ข๎อมูลและการประมวลผลผู๎วิจัยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ส าเร็จรูป  

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตร๑ นักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวํา               
มีนักทํองเที่ยวเพศหญิงมากกวําเพศชาย ซึ่งนักทํองเที่ยวสํวนใหญํมีระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 10,001-20,000 บาท รองลงมา น๎อย
กวํา 10,001 บาท และ 20,001-25,000 บาท สูงกวํา 25,000 บาท น๎อยท่ีสุด และนักทํองเที่ยวสํวนใหญํมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท
มมากที่สุด รองลงมา เป็นพนักงานรัฐหรือราชการ และท าธุรกิจสํวนตัวหรือค๎าขาย มีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาน๎อยที่สุด  

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรมของนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวํา 
พฤติกรรมการเดินทางของนักเที่ยวสํวนใหญํมีผู๎เดินทางมาด๎วยมากที่สุด คือ ครอบครัวและญาติ รองลงมา เดินทางมากับเพื่อน 
และเดินทางมาคนเดียวน๎อยที่สุด พฤติกรรมการเดินทางของนักทํองเที่ยวเกี่ยวกับจ านวนครั้ง ในการเดินทาง คือ นักทํองเที่ยว
เดินทางมาเป็นครั้งแรกมากที่สุด รองลงมา เดินทางมาเป็นครั้งที่ 2 และนักทํองเที่ยวเดินทางมามากกวํา 2 ครั้งน๎อยที่สุด 
พฤติกรรมการใช๎จํายของนักทํองเที่ยวสํวนใหญํมีคําใช๎จํายในการทํองเที่ยวตํอครั้ง ไมํเกิน 1 ,000 รองลงมา ไมํเกิน 500 บาท ไมํ
เกิน 1,500 บาท และนักทํองเที่ยวมีคําใช๎จํายในการทํองเที่ยวตํอครั้ง มากกวํา 1 ,500 บาท น๎อยที่สุด พฤติกรรมการเดินทางของ
นักทํองเที่ยวเกี่ยวกับการเดินทางนักทํองเที่ยวสํวนใหญํเดินทางโดยใช๎รถยนต๑สํวนตัว รองลงมา รถโดยสารสาธารณะ รถ
มอเตอร๑ไซค๑ และนักทํองเที่ยวเดินทางโดยเรือน๎อยที่สุด พฤติกรรมของนักทํองเที่ยวเกี่ยวกับการรับรู๎ข๎อมูล คือ นักทํองเที่ยวสํวน
ใหญํรู๎ข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยวจากการแนะน าของครอบครัวหรือญาติ รองลงมา รู๎ข๎อมูลจากเพื่อน รู๎ข๎อมูลจากอินเตอร๑เน็ต รู๎ข๎อมูล
จากการประชาสัมพันธ๑และการโฆษณา รู๎ข๎อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ๑ และรู๎ข๎อมูลจากแหลํงอ่ืนๆ น๎อยที่สุด  

ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวท่ีเดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวํา การ
ตัดสินใจเดินทางของนักทํองเที่ยวภาพรวมอยูํในระดับมาก นักทํองเที่ยวมีการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่และการเข๎าถึงแหลํง
ทํองเที่ยว ภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งนักทํองเที่ยวสํวนใหญํให๎ความส าคัญกับการคมนาคม ตามด๎วยระยะทางในการเดินทางมา
แหลํงทํองเที่ยว และความมีชื่อเสียงของแหลํงทํองเที่ยว นักทํองเที่ยวมีการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่แหลํง
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ทํองเที่ยวภาพรวมอยูํในระดับมาก นักทํองเที่ยวได๎ให๎ความส าคัญกับสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีให๎แกํนักทํองเที่ยวอยูํในระดับมาก 
และความปลอดภัยในสถานที่แหลํงทํองเที่ยวอยูํในระดับมาก และนักทํองเที่ยวมีการตัดสินใจเดินทางเกี่ยวกับสิ่งแวดล๎อมและ
ประเพณีวัฒนธรรมภาพรวมอยูํในระดับมาก นักทํองเที่ยวสํวนใหญํให๎ความส าคัญกับการได๎ศึกษาเรียนรู๎เกี่ยวกับวิถีชุมชนท๎องถิ่น 
การได๎พบปะพูดคุยกันกับผู๎รํวม การได๎ลํองเรือเพื่อไปท าบุญและดูศิลปะโบราณสถาน การได๎ลํองเรือช่ืนชมธรรมชาติ และการได๎มา
รํวมงานประเพณีตามวัฒนธรรมในชํวงเทศกาล  

ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักทํองเที่ยวกับประชากรศาสตร๑ ของนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี พบวํา นักทํองเที่ยวที่มีเพศแตกตํางกันมีพฤติกรรมเกี่ยวการเดินทาง การรับรู๎ข๎อมูล และผู๎รํวมทางไมํแตกตํางกัน 
นักทํองเที่ยวที่มีเพศแตกตํางกันมีพฤติกรรมเกี่ยวกับจ านวนครั้งในการเดินทาง และคําใช๎จํายในการทํองเที่ยวตํอครั้งแตกตํางกัน 
ระดับรายได๎ของนักทํองเที่ยวท่ีแตกตํางกันท าให๎นักทํองเที่ยวมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับรู๎ข๎อมูล ผู๎รํวมทาง และจ านวนครั้งในการ
เดินทางไมํแตกตํางกัน ระดับรายได๎ของนักทํองเที่ยวที่แตกตํางกัน ท าให๎นักทํองเที่ยวมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเดินทาง และ
คําใช๎จํายในการทํองเที่ยวตํอครั้งแตกตํางกัน อาชีพของนักทํองเที่ยวที่แตกตํางกัน นักทํองเที่ยวมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการรับรู๎ข๎อมูล 
ผู๎รํวมทาง และจ านวนครั้งในการเดินไมํแตกตํางกัน อาชีพของนักทํองเที่ยวที่แตกตํางกัน นักทํองเที่ยวมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการ
เดินทาง และคําใช๎จํายในการทํองเที่ยวตํอครั้งแตกตํางกัน  

ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจของนักทํองเที่ยวกับประชากรศาสตร๑ ของนักทํองเที่ยวที่เดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี นักทํองเที่ยวที่มีเพศแตกตํางกันมีการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่แหลํงทํองเที่ยว และ
สิ่งแวดล๎อมและประเพณีวัฒนธรรมไมํแตกตํางกัน นักทํองเที่ยวที่มีเพศแตกตํางกันมีการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่และการเข๎าถึง
แหลํงทํองเที่ยวแตกตํางกัน นักทํองเที่ยวท่ีมีระดับรายได๎แตกตํางกันมีการตัดสินใจเกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกในสถานที่แหลํง
ทํองเที่ยว และสิ่งแวดล๎อมและประเพณีวัฒนธรรมไมํแตกตํางกัน นักทํองเที่ยวที่มีระดับรายได๎แตกตํางกัน มีการตัดสินใจเกี่ยวกับ
สถานท่ีและการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวแตกตํางกัน นักทํองเที่ยวที่มีอาชีพแตกตํางกันมีการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานที่และการเข๎าถึง
แหลํงทํองเที่ยว สิ่งอ านวยความสะดวกในสถานท่ีแหลํงทํองเที่ยว และสิ่งแวดล๎อมและประเพณีวัฒนธรรมไมํแตกตํางกัน  
จากการศึกษางานวิจัย ศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในครั้งนี้ ผู๎วิจัยสรุปได๎
วําวํา นักทํองเที่ยวตัดสินใจเลือกที่จะเดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากสามารถเข๎าถึงสถานที่แหลํง
ทํองเที่ยวได๎งําย มีการรับรู๎ข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยวจากคนใกล๎ชิด การหาข๎อมูลทางอินเตอร๑เน็ต สื่ออื่นๆ ในการประชาสัมพันธ๑ของ
สถานท่ีแหลํงทํองเที่ยว และรู๎สึกดีที่มีความปลอดภัยในสถานท่ีแหลํงทํองเที่ยว เพราะนักทํองเที่ยวสํวนใหญํเป็นผู๎หญิง  

การคมนาคมที่สะดวกสบาย สามารถเดินทางได๎ทั้งทางบกและทางน้ า โดยการใช๎รถสํวนตัวหรือใช๎รถโดยสารสาธารณะ และ
ยังสามารถเดินทางโดยการใช๎เรือได๎อีกด๎วย การเดินทางนั้นจะมีครอบครัวหรือเพื่อนมาด๎วยเสมอ เพื่อเป็นการพบปะพูดคุย ได๎ศึกษาวิถี
ความเป็นอยูํของคนในชุมชน ได๎ลํองเรือช่ืนชมสิ่งแวดล๎อมตามธรรมชาติ ได๎เข๎าวัดท าบุญ ได๎รํวมงานประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน
ท๎องถิ่นในชํวงที่มีการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมตามแตํชํวงเทศกาลที่จัดขึ้น ได๎มีการจับจํายใช๎สอยซื้อสินค๎าอุปโภคบริโภคตํางๆ ที่
มีชื่อเสียงของเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อยํางเครื่องป๓้นดินเผา อาหาร และสิ้นค๎าโอทอป (OTOP)  เพื่อใช๎เองและเป็นของฝาก 
แตํระดับรายได๎และอาชีพก็เป็นสิง่ส าคัญในการตัดสินใจทํองเที่ยว นั้นเป็นเพราะวํานักทํองเที่ยวท่ีมีอาชีพหน๎าที่การงานท่ีดี ซึ่งท าให๎
มีรายได๎น๎อยและรายได๎มากแตกตํางกันออกไปตามแตํละอาชีพและต าแหนํงหน๎าที่การงาน รายได๎น๎อยก็สามารถเดินทางมา
ทํองเที่ยวท่ีเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได๎เชํนกัน ซึ่งคําใช๎จํายในการเดินทางและคําใช๎จํายในการซื้อสินค๎านั้นไมํสูงมาก นักทํองเที่ยว
ที่มีรายได๎น๎อยก็ใช๎จํายน๎อย นักทํองเที่ยวท่ีมีรายได๎มากก็ใช๎จํายตามก าลัง  สํวนอาชีพไมํวําจะท าอาชีพอะไรไมํมีผลตํอการตัดสินใจ
ทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
 
อภิปรายผล  

จากการวิจัย ศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ประชากรศาสตร๑ 
นักทํองเที่ยวท่ีเดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี สํวนใหญํเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย มีระดับรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
10,001-20,000 บาท รองลงมา น๎อยกวํา 10,001 บาท และ 20,001-25,000 บาท สูงกวํา 25,000 บาท น๎อยที่สุด และ
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นักทํองเที่ยวสํวนใหญํมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทมมากที่สุด รองลงมา เป็นพนักงานรัฐหรือราชการ และท าธุรกิจสํวนตัวหรือ
ค๎าขาย มีอาชีพเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาน๎อยที่สุด ซึ่งมีความสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ วีรพร รอดทัศนา (2559) ศึกษา
เกี่ยวกับ พฤติกรรมของนักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยว วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ๑ (วัดเลํงเนํยยี่ 2) จังหวัด
นนทบุรี พบวํา ด๎านป๓จจัยสํวนบุคคล เพศ มีนักทํองเที่ยวหญิงมากกวํานักทํองเที่ยวชาย ซึ่งนักทํองเที่ยวหญิงมี ร๎อยละ 52.2 คน 
และนักทํองเที่ยวชายมี ร๎อยละ 43.8 คน รายได๎ระหวําง 10,001-20,000 มากที่สุด รองลง ระดับรายได๎ต่ ากวํา 10,000 บาท 
ระดับรายได๎ระหวําง 20,001-30,000 บาท และระดับรายได๎ 30,001 บาทขึ้นไป น๎อยที่สุด และยังความสอดคล๎องกับผลการวิจัย
ของ ศรัญญา ศรีสุ สาวิตรี รังสิภัทร๑ และพัชราวดี ศรีบุญเรือง (2560) ศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวที่เดินทางมา
ทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวํา ด๎านป๓จจัยสํวนบุคคล พบวํา นักทํองเที่ยวท่ีเดินทางมาทํองเที่ยวสํวนใหญํเป็นเพศหญิง  
พฤติกรรมของนักทํองเที่ยวท่ีเดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวํา นักทํองเที่ยวสํวนใหญํเดินทางมาทํองเที่ยวกับ
ครอบครัวและญาติ รองลงมา เดินทางมากับเพื่อน และเดินทางมาคนเดียวน๎อยที่สุด พฤติกรรมการเดินทางของนักทํองเที่ยว
เกี่ยวกับการเดินทางนักทํองเที่ยวสํวนใหญํเดินทางโดยใช๎รถยนต๑สํวนตัว รองลงมา รถโดยสารสาธารณะ รถมอเตอร๑ไซค๑ และ
นักทํองเที่ยวเดินทางโดยเรือน๎อยที่สุด และนักทํองเที่ยวสํวนใหญํรู๎ข๎อมูลแหลํงทํองเที่ยวจากการแนะน าของครอบครัวหรือญาติ 
รองลงมา รู๎ข๎อมูลจากเพื่อน รู๎ข๎อมูลจากอินเตอร๑เน็ต รู๎ข๎อมูลจากการประชาสัมพันธ๑และการโฆษณา รู๎ข๎อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ๑ และรู๎
ข๎อมูลจากแหลํงอื่นๆ น๎อยที่สุด ซึ่งมีความสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ วีรพร รอดทัศนา (2559) ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมของ
นักทํองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทํองเที่ยว วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ๑ (วัดเลํงเนํยยี่ 2) จังหวัดนนทบุรี พบวํา 
นักทํองเที่ยวใช๎ยานพาหนะเป็นรถยนต๑สํวนตัวมากที่สุด รองลงมา รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต๑ รถโดยสารประจ าทาง และอื่นๆ 
นักทํองเที่ยวรับรู๎แหลํงข๎อมูลจากครอบครัวและเพื่อนมากที่สุด รองลงมา อินเตอร๑เน็ต บริษัทหรือองค๑ กรหรือสถานศึกษา และ
นิตยสารหรือสื่อสิ่งพิมพ๑ รายการโทรทัศน๑ อื่นๆ มีความสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ นันทิตา เพชราภรณ๑ (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทํองเที่ยวชาวไทย ที่มีตํอการทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวํา นักทํองเที่ยวเดินทาง
มาทํองเที่ยวกับครอบครัวและญาติมากที่สุด และยังมีความสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ ศรัญญา ศรีสุ  สาวิตรี รังสิภัทร๑ และพัช
ราวดี ศรีบุญเรือง (2560) ศึกษาเกี่ยวกับ การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวท่ีเดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวํา การ
เดินทางนักทํองเที่ยวใช๎พาหนะรถยนต๑สํวนบุคคลเพราะความสะดวกในการเดินทาง 

การตัดสินใจของนักทํองเที่ยวท่ีเดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบวํา นักทํองเที่ยวการตัดสินใจเดินทาง
ของนักทํองเที่ยวภาพรวมอยูํในระดับมาก สถานท่ีและการเข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยวภาพรวมอยูํในระดับมาก เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความ
สะดวกในสถานที่แหลํงทํองเที่ยวภาพรวมอยูํในระดับมากที่สุด นักทํองเที่ยวให๎ความส าคัญกับสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีให๎แกํ
นักทํองเที่ยว เฉลี่ย 4.18 อยูํในระดับมาก และความปลอดภัยในสถานที่แหลํงทํองเที่ยว เฉลี่ย 4.15 อยูํในระดับมาก สิ่งแวดล๎อม
และประเพณีวัฒนธรรมภาพรวมอยูํในระดับมาก นักทํองเที่ยวให๎ความส าคัญกับการได๎ศึกษาเรียนรู๎เกี่ยวกับวิถีชุมชนท๎องถิ่น เฉลี่ย 
4.11อยูํในระดับมาก การได๎ลํองเรือเพื่อไปท าบุญและดูศิลปะโบราณสถาน เฉลี่ย 3.95 อยูํในระดับมาก การได๎ลํองเรือช่ืนชม
ธรรมชาติ เฉลี่ย 3.52 อยูํในระดับกลาง และการได๎มารํวมงานประเพณีตามวัฒนธรรมในชํวงเทศกาล เฉลี่ย 3.48 อยูํในระดับกลาง  
ซึ่งมีความสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ ศรัญญา ศรีสุ สาวิตรี รังสิภัทร๑ และพัชราวดี ศรีบุญเรือง (2560) ศึกษาเกี่ยวกับ การ
ตัดสินใจของนักทํองเที่ยวท่ีเดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด๎านการตัดสินใจเดินทางมาทํองเที่ยว พบวํา คําเฉลี่ยอยูํ
ในระดับมาก แหลํงทํองเที่ยวนําดึงดูดใจ คําเฉลี่ยอยูํที่ 21.51 อยูํระดับมาก เข๎าถึงแหลํงทํองเที่ยว คําเฉลี่ยอยูํที่ 31.40 อยูํในระดับ
มาก มีความสอดคล๎องกับผลการวิจัยของ สุมาลี นันทศิริพล (2560) ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช๎บริการและการรับรู๎
กระบวนการให๎บริการในแหลํงทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได๎เก็บข๎อมูลจากนักทํองเที่ยวชาวไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา มีสิ่งอ านายความ
สะดวกอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.41 ด๎านการตัดสินใจ นักทํองเที่ยวตัดสินใจเดินทางเพราะมีรู๎สึกถึงความคุ๎มคําที่ได๎เดินทาง
มาทํองเที่ยวช่ืนชมวัฒนธรรมอยูํในระดับมาก คําเฉลี่ยอยูํที่ 3.57 
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ข้อเสนอแนะ 
โดยรวมจากการวิจัยครั้งนี้เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมและการตัดสินใจทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเกาะเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี ถือวําอยูํเกณฑ๑ที่ดีเพราะเป็นสถานที่แหลํงทํองเที่ยวที่อยูํใกล๎กรุงเทพมหานคร และเป็นจุดศูนย๑กลางที่นักทํองเที่ยวเดิน
ทางเข๎ามาทํองเที่ยว และนักทํองเที่ยวเดินทางมาทํองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากสามารถเดินทางไปและกลับภายใน
หนหึ่งวัน จากการส ารวจพบวํานักทํองเที่ยวมีการได๎ลํองเรือช่ืนชมธรรมชาติและการได๎มารํวมงานประเพณีตามวัฒนธรรมในชํวง
เทศกาลอยูํในระดับกลาง จึงอยากให๎ผู๎ที่เกี่ยวข๎องไมํวําจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนชํวยกันสนับสนุนการเดินทางทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมให๎เกิดความความประทับใจที่มากยิ่งขึ้นและยังคงอนุรักษ๑ประเพณีดังเดิมสืบตํอไป 
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Consumer behavior and marketing mix factors affecting  
the decision to buy herbal products. A case study of  

the population in the municipality area of Mueang Tak District, Tak Province. 
 

พรรณทิมา  วรรณสุทธิ์1, ศักดิ์นรินทร์  เสือสิทธิ์2, ณัชชา  ไชยวงค์3 และเฉลิมพล พิทักษ์บวรชยั4 
Phantima Wannasut, Saknarin Seuersit, Nutcha chaiwong, Chalermpon pitakbawonchai 

  
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรของประชากรใน เขต เทศบาลอ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก เพื่อศึกษาป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรของประชากรใน เขตเทศบาล
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และ เพื่อเป็นข๎อเสนอแนะ ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ๑สมุนไพรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของ
ผู๎บริโภค โดยศึกษาจากกลุํมตัวอยาํง ผู๎บริโภคผลิตภัณฑ๑สมุนไพร จ านวน 390 ราย ในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ใช๎
เครื่องมือใน การเก็บข๎อมูล คือแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบวําผู๎บริโภคสํวนใหญํเป็นเพศชายมีอายุระหวําง 31-35 ปี รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
10,000 -15,000 บาท มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน/พนักงานประจ า มีการซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพร 1 ครั้ง ตํอเดือน มีคําใช๎จํายใน
การซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพร น๎อยกวํา 500 บาทตํอครั้ง ซื้อผลิตภัณฑ๑จาก ตลาดนัด ทั่วไป ซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพรเพราะปลอดภัยตํอ
สุขภาพ ได๎รับขําวสารผลิตภัณฑ๑จากเพื่อนหรือบุคคลใน ครอบครัว บุคคลในครอบครัว เป็นผู๎มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร สํวนความส าคัญ ของป๓จจัยสํวนผสมทางการตลาด และทัศนคติตํอป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดพบวําด๎าน
ผลิตภัณฑ๑ด๎าน ราคา และด๎านบุคคล ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญโดยรวมอยูํในระดับ มาก สํวนด๎านชํองทางการจัดจ าหนํ าย ด๎านการ
สํงเสริมการตลาดด๎านลักษณะทางกายภาพ และด๎านกระบวนการ ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง สรุปได๎วํา
โดยภาพรวมของโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ๑สมุนไพรในเขตเทศบาล อ าเภอเมืองจังหวัดตาก กรณีศึกษาในเขตเทศบาลอ าเภอ
เมืองจังหวัดตาก ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับการ ตัดสินใจ และระดับความพึงพอใจอยูํในระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมผู๎บริโภค, ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ, ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร 
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Abstract 
The purpose of this research is to study the behavior of using herbal products of the population in 

the municipality of Muang Tak District, Tak Province to study the marketing mix factors affecting the 
purchasing decision. Medicinal products of the population in Municipality, Mueang Tak District, Tak Province, 
and for suggestions To improve herbal products in accordance with the needs of consumers. By studying from 
sample groups Consumers of 390 herbal products in Muang Tak District, Tak Province use the tools in Data 
collection is a statistical questionnaire used to analyze data such as percentage, average and standard 
deviation. 

The results showed that most of the consumers were male, aged between 31-35 years, average 
monthly income 10,000 -15,000 baht. Occupation is a private employee / permanent staff. There is a 
purchase of herbal products 1 time per month. The cost of buying herbal products is less than 500 baht per 
time. Buy products from general flea markets. Buy herbal products because they are safe for health. Receive 
product news from friends or family members, family members Is an influential person in deciding to buy 
herbal products Important part Of marketing mix factors And attitude towards marketing mix factors, found 
that in terms of products, prices, and people, consumers give a high level of overall importance. In terms of 
marketing promotion, physical aspect And process Consumers give overall importance to a medium level. In 
conclusion, the overall market opportunity for herbal products in the municipality Mueang District, Tak 
Province A case study in the municipality area of Mueang District, Tak Province The respondents had the level 
of decision making and satisfaction levels at a medium level. 
 
Keywords : Consumer Behavior, Marketing Mix Factors , Affecting The Decision, Herbal Products. 
 
บทน า  

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ๑ด๎วยสมุนไพรนานาชนิด และในป๓จจุบัน กระทรวง สาธารณสุขไดมีนโยบายที่จะ
สงเสริมให๎มีการใช๎สมุนไพรในการบ าบัดโรคตาง ๆ มาก ขึ้นโดยเฉพาะโรคพื้น ๆ ที่สามารถบ าบัดรักษาได๎  ด๎วยสมุนไพร และได 
ก าหนดนโยบายไปยัง โรงพยาบาลตาง ๆ ในสังกัด กระทรวงสาธารณสุข โดยสนับสนุนให๎ มีการใช๎สมุนไพรเพื่อทดแทน ยาแผน
ป๓จจุบัน อันเป็นการปองกัน การไหลออกของเงินตราไปยังตางประเทศและเป็นหนทางหนึ่ง ในการแก๎ไขป๓ญหาเศรษฐกิจที่ประเทศ
ไทย ก าลังประสบอยูํ (ภาคภูมิพาณิชย๑ปการนันท๑, 2543: 1) เพราะการใช๎ สมุนไพรในการดูแลรักษาสุขภาพ ตนเองเป็นการสํงเสริม
ใหป๎ระชาชนพ่ึงตนเองได๎เป็นการลดคําใช๎จํายในเรื่องยารักษาโรค 

ป๓จจุบันได๎มีการน าสมุนไพรกลับมาใช๎ในทางสาธารณสุข  ดังจะเห็นได๎จากกระทรวง สาธารณสุขได๎ก าหนดนโยบายใน
การสํงเสริมและเผยแพรํให๎มีการใช๎สมุนไพรในการรักษาโรคมาตั้งแตํ แผนพัฒนาสาธารณสุขแหํงชาติฉบับที่ 5(2525-2539) จนถึง
ป๓จจุบันกระทรวงสาธารณสุขได๎ก าหนด ยุทธศาสตร๑ แนวทางสํงเสริมการใช๎สมุนไพรร๎อยละ 25 ภายใน 5 ปี และเพื่อตอบสนอง
นโยบายเชิง เปูาหมายของกระทรวงสาธารณสุขดังกลําวข๎างต๎น โครงการสาธารณสุขมูลฐานได๎มีการคัดเลือกสมุนไพรที่ สํงเสริมให๎
ประชาชนใช๎ในการรักษาอาการเบื้องต๎นโดยได๎ก าหนดสมุนไพรเดี่ยวที่มีการใช๎แพรํหลายใน ต ารายา ต ารับยาพื้นบ๎านให๎ใช๎ใน
สาธารณสุขฐาน 66 ชนิด ซึ่งได๎ผํานการทดสอบความปลอดภัยแล๎ววําไมํมีพิษเฉียบพลันและระยะยาว แตํในป๓จจุบันยังพบวํามี
ป๓ญหาอุปสรรคในการใช๎สมุนไพรหลายประการ เชํน ลักษณะทางกายภาพ เชํน กลิ่น สี รสชาติ ไมํนํารับประทาน สํงผลให๎
ประชาชนไมํมีความเช่ือมั่นในยา สมุนไพร ประชาชนไมํมีองค๑ความรู๎เพียงพอท่ีจะเลือกใช๎สมุนไพรในการรักษามีทัศนคติที่คิดวําการ
รักษา โรคสมุนไพรท าให๎หายช๎า ไมํมั่นใจในสรรพคุณ ป๓ญหาเหลํานี้ล๎วนเป็นอุปสรรคตํอการสํงเสริมการใช๎ สมุนไพรของมนุษย๑ใน
ยุคป๓จจุบัน (วิไลวรรณ ชัยณรงค๑ 2554:1) 
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ดังนั้นคณะผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎สมุนไพรของประกรในเขตอ าเภอเทศบาล เมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อ
ศึกษาป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดมีผลตํอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพร และเพื่อเป็นข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภัณฑ๑
สมุนไพรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการขอผู๎บริโภค 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรของประชากรใน เขตเทศบาลอ าเภอเมือง ตาก จังหวัดตาก 
 เพื่อศึกษาป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพรของประชากรใน เขตเทศบาล
อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
 เพื่อเป็นข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภัณฑ๑สมุนไพรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภค 
 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทราบถึงเพื่อพฤติกรรมการใช๎ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรของประชากรใน  เขตอ าเภอเทศบาลเมือง ตาก จังหวัดตาก 
 ทราบถึงป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพรของประชากรในเขตอ าเภอ เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 
น าผลการศึกษาและข๎อเสนอแนะที่ได๎มาท าการปรับปรุงผลิตภัณฑ๑สมุนไพรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภค 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1) ขอบเขตของเนื้อหา 

การศึกษาครั้งนี้มุํงศึกษาพฤติกรรมการใช๎สมุนไพรของประชากรในอ าเภอเทศบาลเมือง   ตาก จังหวัดตาก โดยมีขอบเขต
การศึกษาดังนี ้

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช๎สมุนไพรของประชากรในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
เพื่อศึกษาป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อสมุนไพรของประชากรใน เขตเทศบาล อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
เพื่อเป็นข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภัณฑ๑สมุนไพรให๎สอดคล๎องกับความต๎องการของผู๎บริโภค 

2) ขอบเขตด๎านประชากร 
-  ในการศึกษาครั้งนี้ผู๎ศึกษาได๎ก าหนดประชากรจากกลุํมผู๎บริโภคที่ใช๎บริการผลิตภัณฑ๑สมุนไพร จ านวน 390 ราย 

3) ขอบเขตด๎านเวลา 
-  การศึกษาครั้งนี้ จะด าเนินการระหวํางเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 ถึงตุลาคม พ.ศ.2562 รวมเป็นระยะเวลา 5 เดือน 
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ชํวงเวลาหนึ่ง ๆ 

ชูชัย สมิทธิไกร (2554 ) พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการ ตัดสินใจเลือก (Select) 
การซื้อ (Purchase) การใช๎ (Use) และการก าจัดสํวนท่ีเหลือ(Dispose) ของสินค๎า หรือบริการตําง ๆ เพื่อตอบสนองความต๎องการ
ของตน 

ปณิศา มีจินดา (2553) พฤติกรรมของผู๎บริโภค หมายถึง เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข๎อง กับบุคคล หรือกลุํมในการจัดหา 
การเลือกสรร การซื้อ การใช๎ และการจัดการภายหลังการบริโภคผลิตภัณฑ๑/บริการ เพื่อตอบสนองความต๎องการของผู๎บริโภคใน
ชํวงเวลาหนึ่ง ๆ 

ชูชัย สมิทธิไกร (2554 ) พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข๎องกับการ ตัดสินใจเลือก (Select) 
การซื้อ (Purchase) การใช๎ (Use) และการก าจัดสํวนท่ีเหลือ(Dispose) ของสินค๎า หรือบริการตําง ๆ เพื่อตอบสนองความต๎องการ
ของตน 

การวิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎บริโภค เป็นการค๎นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎และซื้อของ ผู๎บริโภค โดยเบื้องต๎น การ
วิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎บริโภคสามารถเก็บรวบรวมข๎อมูลและวิเคราะห๑ได๎จาก 7 ค าถาม เพื่อค๎นหา 7 ค าตอบที่เกี่ยวข๎องกับ
พฤติกรรมผู๎บริโภค เพื่อทราบถึงความต๎องการและพฤติกรรม การซื้อการใช๎ของผู๎บริโภค ในการวิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎บริโภคค าถาม 
6Wsและ 1H ซึ่งประกอบด๎วย Who,What,Where,When,Why,Whomและ How (ปรัชญา ปิยะรังสี,2554) โดยมีการก าหนด
ค าถาม ดังนี ้

1.ใครคือกลุํมเปูาหมาย (Who) เป็นค าถามที่ต๎องการรู๎ตลาดเปูาหมาย โดยกลุํมเปูาหมายจะ แบํงจากประชากรศาสตร๑ 
ภูมิศาสตร๑ พฤติกรรมศาสตร๑หรือจิตวิทยา เพื่อหากลุํมเปูาหมายที่ต๎องการ ขาย สินค๎าให๎ 

2.อะไรคือสิ่งที่ผู๎บริโภคต๎องการ(What) เป็นค าถามที่ต๎องการรู๎ถึงความต๎องการซื้อของ ผู๎บริโภค อะไรคือสิ่งที่ผู๎บริโภค
ต๎องการ อะไรเป็นสิ่งดึงดูดให๎ผู๎บริโภคมาซื้อสินค๎า โดยสิ่งที่ผู๎บริโภคต๎องการ คือ คุณสมบัติหรือองค๑ประกอบของผลิตภัณฑ๑ เชํน 
คุณภาพ ราคา แบรนด๑ ความแตกตําง เป็นต๎น 

3.ผู๎บริโภคซื้อสินค๎าที่ไหน(Where) เป็นค าถามที่ต๎องการรู๎ถึงชํองทาง สถานท่ี หรือแหลํงที่ ผู๎บริโภคท าการซื้อสินค๎า เชํน 
ร๎านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ห๎างสรรพสินค๎า ซุปเปอร๑มาเก็ต เป็นต๎น 

4.ผู๎บริโภคซื้อสินค๎าเมื่อใด(When) เป็นค าถามที่ต๎องการรู๎ถึงความถี่ในการซื้อในแตํละ ชํวงเวลา ของผู๎บริโภค รู๎ถึงโอกาส
ในการซื้อ เชํน ชํวงเวลาใดของวัน ชํวงเวลาใดของเดือน ชํวงเวลาใดของ ปี โอกาสพิเศษตํางๆหรือชํวงเทศกาลตํางๆ เป็นต๎น 

5.ท าไมผู๎บริโภคถึงซื้อ(Why) เป็นค าถามที่ต๎องการรู๎ถึงวัตถุประสงค๑ในการซื้อของผู๎บริโภค โดยต๎องศึกษาถึงป๓จจัยที่มีผล
ตํอพฤติกรรมการซื้อ คือ ป๓จจัยภายนอก ป๓จจัยทางสังคม และวัฒนธรรม ป๓จจัยสํวนบุคคล 

6.ใครมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อ (Whom) เป็นค าถามที่ต๎องการรู๎ถึงบทบาทของกลุํม ตํางๆที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจ
ซื้อ ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคโดยมีองค๑ประกอบในการ ตัดสินใจซื้อคือ ผู๎ริเริ่ม ผู๎มีอิทธิพล ผู๎ตัดสินใจซื้อ และผู๎ใช๎ 

7.ผู๎บริโภคซื้ออยํางไร(How) เป็นค าถามที่ต๎องการรู๎กระบวนการในการตัดสินใจซื้อหรือ ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง
ประกอบด๎วย การรับรู๎ป๓ญหา การหาข๎อมูล การประเมินผลทางเลือก การ ตัดสินใจซื้อ ความรู๎สึกภายหลังการซื้อ 

อนุชิต เที่ยงธรรม (2545) ให๎ความหมายเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจไว๎วํา เป็นการตัดสินใจของ ผู๎บริโภคที่เกี่ยวข๎องกับ
การซื้อ ซึ่งเป็นกระบวนการในการแก๎ป๓ญหาประกอบด๎วยหลายขั้นตอนทั้งที่เกิดขึ้น กํอนการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ๑ ไปจนถึง
ขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นหลังจากท่ีผู๎บริโภคได๎ซื้อผลิตภัณฑ๑ไปแล๎ว 

กษมรัตน๑ มะลูลีม (2557) กลําววําเป็นกระบวนการตัดสินใจโดยการพิจารณาทางเลือกที่มีอยูํเพื่อ เลือกสิ่งที่เหมาะสม
ที่สุดท าให๎สามารถตอบสนองความต๎องการของตนเองได๎มากท่ีสุด 
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ฉัตยาพร เสมอใจ(2550:46) กลําวไว๎วําเป็นกระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจาก ทางเลือกตํางๆที่มีอยูํ 
ซึง่ผู๎บริโภคมักจะต๎องตัดสินใจในทางเลือกตํางๆของสินค๎าและบริการอยูํเสมอ โดยที่ เขาจะเลือกสินค๎าหรือบริการตามข๎อมูลและ
ข๎อจ ากัดของสถานการณ๑ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่ ส าคัญและอยูํภายในจิตใจของผู๎บริโภค 

สรุปความหมายของการตัดสินใจซื้อพอสรุปได๎วํา เป็นกระบวนการตัดสินใจซื้อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดย เลือกซื้อจากสิ่งที่มีอยูํ
หลายอยําง โดยมีขั้นตอนในตัดสินใจซื้อหลายขั้นตอนเพื่อตัดสินใจซื้อให๎เหมาะสม กับความต๎องการของตัวเอง 

ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อ ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อ แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของผู๎บริโภคมี  5 ขั้นตอน ที่
เป็นการอธิบายข้ันหรือกระบวนการ 

ของการตัดสินใจซื้อสินค๎าของผู๎ของผู๎บริโภคตั้งแตํการ รู๎ถึงป๓ญหาหรือความต๎องการ การแสวงหาข๎อมูลประกอบการ
ตัดสินใจซื้อ เพื่อประเมินทางเลือกตํางๆ การตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมภายหลังซื้อสินค๎า มี ดังนี้ 

การรับรู๎ถึงความต๎องการหรือป๓ญหา 
ในขั้นตอนแรกผู๎บริโภคจะตะหนักถึงป๓ญหา หรือความต๎องการสินค๎าหรือ บริการที่สามารถ แก๎ป๓ญหานั้นๆ ซึ่งเกิดจาก

ความจ าเป็นของผู๎บริโภค โดยสาเหตุมาจาก 
1)สิ่งกระตุ๎นภายใน สิ่งเร๎าจากความต๎องการ ความขาดแคลนของรํางกาย เชํน ความรู๎สึก หิว ความกะหายน้ า เป็นต๎น 
2)สิ่งกระตุ๎นภายนอก อาจจะเกิดจากการกระตุ๎นของสํวนประสมทางการตลาด(7Ps) การ รับรู๎จากภายนอกท าให๎เกิด

ความต๎องการภายใน เชํน เห็นโฆษณาสินค๎าจึงเกิดความรู๎สึกอยากซื้อ เป็นต๎น 
2. การค๎นหาข๎อมูล 
เมื่อผู๎บริโภคทราบความต๎องการ หรือความจ าเป็นในสินค๎าหรือบริการแล๎วผู๎บริโภคก็จะท าการ ค๎นหาข๎อมูล เพื่อใช๎

ประกอบการตัดสินใจ โดยแหลํงข๎อมูลของผู๎บริโภค แบํงได๎ดังนี้ 
 1)แหลํงบุคคลหรือบุคคลอ๎างอิง หาข๎อมูลจากคนใกล๎ชิด ครอบครัว ผู๎มีประสบการณ๑ ที่ เคยใช๎หรือทดลองสินค๎าหรือ

บริการนั้นๆ 
2)แหลํงทางการค๎น เชํน การหาข๎อมูลจากเว็บไซต๑ การหาข๎อมูลจากโฆษณา การสอบถาม จากตัวแทนจ าหนําย เป็นต๎น 
3)แหลํงสารณะ หาข๎อมูลสินค๎าหรือบริการจากสื่อมวลชนหรือองค๑กรคุ๎มครองผู๎บริโภค หนํวยงานท่ีควบคุมดูแล 
4)แหลํงประสบการณ๑ ผู๎บริโภคที่เคยทดลองใช๎หรือประสบการณ๑ในสินค๎าและบริการนั้นๆ มากํอน โดยการหาข๎อมูลจาก

การรีวิวสินค๎า 
3. ประเมินทางเลือก 
เมื่อได๎ข๎อมูลจากขั้นตอนท่ี 2 แล๎ว ตํอไปผู๎บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมิน ทางเลือกนั้น ผู๎บริโภค

ต๎องก าหนดเกณฑ๑หรือคุณสมบัติที่จะใช๎ประกอบการประเมิน เชํน ตราสินค๎า ราคา รูปแบบ บริการหลังการขาย เป็นต๎น 
4 .ขั้นตัดสินใจซื้อสินค๎า 
หลังจากที่ได๎ท าการประเมินทางเลือกแล๎ว ผู๎บริโภคก็จะเข๎าสูํขั้นของการตัดสินใจซื้อ โดยการ ตัดสินใจผํานป๓จจัยตํางๆ

ดังนี ้
1) ตราสินค๎าท่ีซื้อ 
2) ร๎านท่ีซื้อ 
3) ปริมาณที่ซื้อ 
4) เวลาที่ซื้อ 
5) วิธีการในการช าระเงิน 
5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ 
หลังจากที่ลูกค๎าได๎ท าการตัดสินใจซื้อสินค๎าหรือบริการไปแล๎วนั้น นักการตลาดจะต๎องท าการ ตรวจสอบความพึงพอใจ

ภายหลังการซื้อ ซึ่งผู๎บริโภคจะรู๎สึกพึงพอใจเมื่อได๎รับประสบการณ๑จากการใช๎ หรือทดลองสินค๎นและบริการ แล๎วพบวําได๎รับคุณคํา
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ตามความคาดหวังของผู๎บริโภค หรือสูงกวํา น าไปสูํ การใช๎บริการซ้ า ยิ่งกวํานั้นอาจบอกตํอ ในทางกลับกันหากผู๎บริโภคได๎รับ
คุณคําจากสินค๎า หรือบริการต่ า 

กวําที่คาดหวังยํอมสํงผลตํอความพึงพอใจ อาจน าไปสูํการเปลี่ยนไปใช๎ผลิตภัณฑ๑อื่น หรือมีโอกาสบอกตํอ ในทางเชิงลบ
ของผลิตภัณฑ๑หรือบริการในวงกว๎าง 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวสํวนประสมทางการตลาด 
ศิริวรรณ เสรีรัตน๑และคณะ(2546) กลําววํา สํวนประสมทางการตลาด (7Ps) การใช๎สํวนประสม ทางการตลาด ส าหรับธรุ

กิจด๎านบริการ ประกอบไปด๎วย 7 ป๓จจัย ดังนี้ 1)ผลิตภัณฑ๑และบริการ 2)ราคา 3)ชํองทางการจัดจ าหนําย 4)การสํงเสริมการขาย 
5)บุคคลการหรือพนักงาน 6)ลักษณะทางกายภาพ 7) กระบวนการ 

ดร.นิเวศน๑ ธรรมะและคณะ(2556) กลําววํา หลัก 7Ps เป็นแนวคิดส าหรับการวิเคราะห๑จุดอํอน จุดแข็งของสินค๎าและ
บริการในด๎านการตลาดโดยพิจารณาจากป๓จจัย 7 ประการคือ 1)สินค๎า 2)ความ เหมาะสมของราคา 3)สถานที่จัดจ าหนําย 4)การ
สํงเสริมการขาย 5)บุคคลกร 6)ลักษณะทางกายภาพ7) กระบวนการ 

สุดาดวง เรืองรุจิระ(2560) กลําววํา สํวนประสมทางการตลาด เป็นองค๑ประกอบหรือป๓จจัยที่ ส าคัญที่ใช๎ในการ
ด าเนินงานทางการตลาด เนื่องจากเป็นสิ่งที่กิจการสามารถคุมควบได๎โดยพื้นฐานของสํวน ประสมทางการตลาดจะประกอบไปด๎วย 
4 ป๓จจัย เรียกวํา 4Ps แตํส าหรับธุรกิจบริการ จะมีสํวนประสม ทางการตลาด ที่เพิ่มขึ้นมาอีก 3 ป๓จจัย รวม เป็น 7 ป๓จจัย รวมกัน
เรียกวํา 7Ps ซึ่งประกอบด๎วย 1)สินค๎า 2)ราคา 3)สถานท่ีจัดจ าหนําย 4)การสํงเสริมการขาย 5)บุคคลกร 6)ลักษณะทางกายภาพ7) 
กระบวนการ 

สุรสิฐ อินต๏ะ (2551) กลําววํา กรอบความคิดเกี่ยวกับสํวนประสมทางการตลาดก าหนดไว๎วํา นักการตลาดจะต๎องท าการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับสินค๎าและลักษณะเฉพาะตัวของสินค๎น ท าการก าหนดราคา ตัดสินใจวําจะขายสินค๎าของตนอยํางไร และเลือกวิธี
กระตุ๎นการขายหรือสํงเสริมการขาย นักวิเคราะห๑บาง รายรู๎สึกวํา หลักสํวนประสมทางการตลาดมองข๎ามหรือให๎ความส าคัญ
กิจกรรมยางอยํางน๎อยเกินไป 

อดุลย๑ จาตุรงคกุล (2560: 26) กลําวในเรื่อง สิ่งเร๎าทางการตลาดหรือสิ่งท่ีกระตุ๎นในกระบวนการ ตัดสินใจซื้อนั้นเกิดจาก
ตัวแปรหรือองค๑ประกอบของสํวนประสมทางการตลาด(7Ps) ซึ่งมีดังนี้ 1)ผลิตภัณฑ๑ 2)ราคา 3)การจัดจ าหนําย 4)การสํงเสริมการ
ขาย 5)บุคคลกร 6)ลักษณะทางกายภาพ 7)กระบวนการ ท างาน 

 สรุปความหมายของสํวนประสมทางการตลาด(7Ps)พอสรุปได๎วํา เป็นองค๑ประกอบหรือป๓จจัยทาง การตลาดที่สามารถ
ควบคุมได๎ และน ามาใช๎เป็นกลยุทธ๑เพื่อกระตุ๎นการตัดสินใจซื้อของผู๎บรโิภค ซึ่ง ประกอบไปด๎วย 1)ผลิตภัณฑ๑ 2)ราคา 3)ชํองทางจัด
จ าหนําย 4)การสํงเสริมการขาย 5)บุคคลกร 6)ลักษณ ธทางกายภาพ 7)กระบวนการ 

ทฤษฎีสํวนประสมทางการตลาด 7Ps 
สํวนประสมการตลาด7 อยําง หรือ Marketing Mix 7P's ศาสตราจารย๑ฟิลลิป ค็อตเลํอร๑ (Philip Kotler)นักการ

การตลาดชั้นน าของโลก ได๎ให๎แนวคิดสํวนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing Mix) ไว๎วําเป็นแนวคิดที่
เกี่ยวข๎องกับธุรกิจที่ ให๎บริการซึ่งเป็นธุรกิจที่แตกตํางสินค๎า อุปโภคและบริโภคทั่วไปจ าเป็นจะต๎องใช๎สํวนประสมการตลาด
(Marketing Mix) 7 อยําง หรือ 7P's ใน การก าหนดกลยุทธ๑การตลาดซึ่งประกอบด๎วย 

1. ด๎านผลิตภัณฑ๑(Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต๎องการของมนุษย๑ได๎คือ สิ่ง ที่ผู๎ขายต๎องมอบให๎แกํ
ลูกค๎าและลูกค๎าจะได๎รับผลประโยชน๑และคุณคําของผลิตภัณฑ๑นั้นๆโดยทั่วไปแล๎ว ผลิตภัณฑ๑แบํงเป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ๑ที่
อาจจับต๎องได๎(Tangible Products) และ ผลิตภัณฑ๑ที่จับ ต๎องไมํได๎(Intangible Products) 

2. ด๎านราคา (Price) หมายถึง คุณคําผลิตภัณฑ๑ในรูปตวัเงิน ลูกค๎าจะเปรียบเทียบระหวําง คุณคํา (Value) ของบริการกับ
ราคา (Price) ของบริการนั้น ถ๎าคุณคําสูงกวําราคาลูกค๎าจะตัดสนิใจซื้อ ดังนั้น การก าหนดราคาการให๎บริการควรมีความเหมาะสม
กับระดับการให๎บริการชัดเจน และงํายตํอการ จ าแนกระดับบริการที่ตํางกัน 
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3.ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (Place) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมใน การน าเสนอบริการให๎แกํ
ลูกค๎าซึ่งมีผลตํอการรับรู๎ของลูกค๎าในคุณคําและคุณประโยชน๑ของบริการที่ น าเสนอ ซึ่งจะต๎องพิจารณาในด๎านท าเลที่ตั้ง 
(Location) และชํองทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

4.ด๎านการสํงเสริม(Promotions)เป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีความส าคัญในการติดตํอสื่อสารให๎ ผู๎ใช๎บริการ โดยมีวัตถุประสงค๑
ที่แจ๎งขําวสารหรือชักจูงให๎เกิดทัศนคติและพฤติกรรม การใช๎บริการและเป็น กุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ๑ 

5. ด๎านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต๎องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให๎สามารถ
สร๎างความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าได๎แตกตํางเหนือคูํแขํงขันเป็นความ สัมพันธ๑ ระหวํางเจ๎าหน๎าที่ผู๎ให๎บริการและผูใ๎ช๎บริการตําง ๆ ของ
องค๑กร เจ๎าหน๎าที่ต๎องมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตํอผู๎ใช๎บริการ มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแก๎ไข
ป๓ญหา สามารถสร๎างคํานิยม ให๎กับองค๑กร 

6. ด๎านกายภาพและการน าเสนอ (Physical Evidence/Environment and Presentation) เป็นแสดงให๎เห็นถึง
ลักษณะทางกายภาพแลการน าเสนอให๎กับลูกค๎าให๎เห็นเป็นรูปธรรม โดยพยายามสร๎าง คุณภาพโดยรวมทั้งทางด๎ายกายภาพและ
รูปแบบการให๎บริการเพื่อสร๎างคุณคําให๎กับลูกค๎า ไมํวําจะเป็น ด๎านการแตํงกายสะอาดเรียบร๎อย การเจรจาต๎องสุภาพอํอนโยน 
และการให๎บริการที่รวดเร็ว หรือ ผลประโยชน๑อ่ืน ๆ ที่ลูกค๎าควรได๎รับ 

7. ด๎านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน ด๎านการบริการ ที่น าเสนอ
ให๎กับผู๎ใช๎บริการเพื่อมอบการให๎บริการอยํางถูกต๎องรวดเร็วและท าให๎ผู๎ใช๎บริการ เกิดความประทับใจสํวนประสมการตลาดทั้ง 7
อยํางข๎างต๎นเป็นสิ่งส าคัญตํอการก าหนดกลยุทธ๑ตํางๆ ทางด๎านการตลาดของธุรกิจที่จะต๎องมีการจัดสํวนประสมแตํละอยํางให๎มี
ความเหมาะสมกับ สภาพแวดล๎อมของธุรกิจและของอุตสาหกรรมที่แตกตํางกันไปไมํมีสูตรที่ตายตัว 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1) ประชากร ได๎แกํ ประชาชนในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จ านวน 16,204 ราย สืบค๎นจาก ระบบสถิติ

ทางทะเบียน (2561) http://stat.dopa.go.th 
2) กลุํมตัวอยําง  ในการก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางครั้งนี้ ผู๎ศึกษาได๎ใช๎วิธีการค านวณหาขนาดของกลุํมตัวอยํางวิธี ของ 

Taro Yamane จากหนังสือ การวิจัยและวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติด๎วย SPSS และ AMOS  สูตรค านวณ n = N / 1 + N ( e ^ 2 ) 
เมื่อ n = ขนาดของกลุํมตัวอยําง 
N = ขนาดของกลุํมประชากร 
E = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับให๎เกิดขึ้น (0.5) 
แทนคําในสูตร 
n = 16,204/1+16,204(0.05) ^2 
   = 16,204/1+16,204(0.0025) 
   = 16,204/41.51 
   = 390.36 หรือ 390 คน 
ดังนั้นขนาดกลุํมตัวอยํางท่ีเหมาะสม และสามารถใช๎เป็นตัวแทนประชากรในการศึกษา ครั้งน้ี ได๎จ านวนเทํากับ 390 คน 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรที่ใช๎ในงานวิจัยครั้งนี้ จ าแนกเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังนี้ 
ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต๎น (Independent variable)  
1) ป๓จจยด๎านประชากรศาสตร๑ ได๎แกํ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
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3. รายได๎ 
4. อาชีพ 

2) ป๓จจัยด๎านพฤติกรรมผู๎บริโภค เป็นค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู๎บริโภคเกี่ยวกับการใช๎บริการผลิตภัณฑ๑สมุนไพรโดยใช๎
หลักการวิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎บริโภค 6W1H เข๎ามาเกี่ยวข๎องได๎แกํ 

1. จ านวนการซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพร 
2. คําใช๎จํายในการซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพร 

  3. แหลํงที่ซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพร 
4. เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพร 
5. แหลํงขําวสารที่ได๎รับ 
6. ผู๎ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพร 
7. ความส าคัญของผลิตภัณฑ๑สมุนไพร 

3) ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาด (7p) ได๎แกํ 
1. ป๓จจัยด๎านผลิตภัณฑ๑ (Product ) 
2. ป๓จจัยด๎านราคา (Price) 
3. ป๓จจัยด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (Place ) 
4. ป๓จจัยด๎านการสํงเสริมการตลาด ( Promotion) 
5. ป๓จจัยด๎านบุคคล (People) 
6. ป๓จจัยด๎านกระบวนการ (Process) 
7. ป๓จจัยด๎านกายภาพ (Physical Evidence) 

ตัวแปรตาม (Dependent variable) 
พฤติกรรมผู๎บริโภคและป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ๑ สมุนไพร ในเขตเทศบาล

อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล           
งานวิจัยนี้ เก็บข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถาม (Questionnaire) แบํงออกเป็น 3 
สํวนประกอบด๎วย 
สํวนท่ี 1 ข๎อมูลเกี่ยวกับผู๎บริโภค 
สํวนท่ี 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
สํวนท่ี 3 ระดับการตัดสินใจเกี่ยวกับป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดบริการ 7Ps ในการตัดสินใจ ซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพร 

โดยแบบสอบถามเป็นค าถามที่ใช๎การประเมินคํา (Rating) ด๎วยมาตราวัดของลิเคิร๑ท (Likert Scales) แบํงได๎เป็น 5 ระดับ และ
ก าหนดเกณฑ๑การประเมนิ เพื่อแปลความหมายของคําเฉลี่ย ความคิดเห็น ด๎วยการก าหนดชํวงของการวัด สามารถค านวณตามสูตร 
ดงันี ้

ความกว๎างของอันตรภาคชั้น = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด)/จ านวนช้ัน ดังนี้ ระดับคะแนน ระดับการตัดสินใจ 
5 มีผลตํอการตัดสินใจมากที่สุด หรือ มากที่สุด 
4 มีผลตํอการตัดสินใจมาก หรือ มาก 
3 มีผลตํอการตัดสินใจปานกลาง หรือ ปานกลาง 
2 มีผลตํอการตัดสินใจน๎อย หรือ น๎อย 
1 มีผลตํอการตัดสินใจน๎อยที่สุด หรือ น๎อยที่สุด และมีการแปลคําเฉลี่ยระดับการ ตัดสินใจ ดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แปลคําเป็น มีผลตํอการตัดสินใจที่สุด หรือ มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลคําเป็น 

มีผลตํอการตัดสินใจมากหรือ มาก คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลคําเป็น มีผลตํอการตัดสินใจปานกลางหรือปานกลาง คะแนน
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เฉลี่ย 1.80 – 2.60 แปลคําเป็น มีผลตํอการตัดสินใจน๎อยหรือ น๎อย คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลคําเป็น มีผลตํอการตัดสินใจ
น๎อยที่สุดหรือ น๎อยที่สุด 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการศึกษาครั้งน้ี ได๎มีการก าหนดขั้นตอนการรวบรวมข๎อมูลที่ใช๎ในการศึกษาซึ่งประกอบด๎วย ข๎อมูลปฐมภูมิและข๎อมูล

ทุติยภูมิ ดังนี ้
1.ข๎อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ศึกษาโดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมตัวอยําง จ านวน 390 ราย 
2.ข๎อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) เป็นข๎อมูลที่ได๎จากการค๎นคว๎ารวบรวมข๎อมูล จากต ารา หนังสือ ที่เกี่ยวข๎อง และ

การสืบค๎นจากอินเตอร๑เน็ต เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และ รายงานผลการศึกษาท่ีเกี่ยวข๎อง วารสาร และเอกสาร
ทางวิชาการ 

การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ 
การศึกษาในครั้งนี้ผู๎ศึกษาจะทา การวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป ในการ ประมวลผล และวิเคราะห๑ผลสถิติ

เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด๎วย 
1. ความถี่ (Frequency) และร๎อยละ (Percentage) เพือ่บรรยายลักษณะทั่วไปของ ผู๎ตอบแบบสอบถามหรือผู๎ใช๎บริการ 
2. คําเฉลี่ย (Mean) และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อบรรยาย ลักษณะ ข๎อมูลของตัวแปรที่ใช๎ใน

การศึกษา ส าหรับแบบสอบถามในสํวนท่ี 2 และสํวนท่ี 3 
 

ผลการวิจัย 
การวิเคราะห๑และการน าเสนอผลของการวิจัยเรื่อง ศึกษาพฤติกรรมผู๎บริโภคและป๓จจัยที่มีผลตํอ การตัดสินใจซื้อใช๎

ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรของประชากรใน เขตเทศบาลอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มี วัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช๎สมุนไพร
ของประกรในเขตอ าเภอเทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อศึกษาป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรในเขตเทศบาล อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก และเพื่อเป็นข๎อเสนอแนะในการปรับปรุงผลิตภัณฑ๑สมุนไพรให๎
สอดคล๎องกับ ความต๎องการขอผู๎บริโภค โดยประชากรที่ใช๎ในการศึกษาวิจัย ได๎แกํ ประชากรที่อาศัยอยูํในเขตเทศบาล เมืองตาก 
อ าเภอเมือง จังหวัดตาก จ านวน16,204 คน กลุํมตัวอยํางท่ีใช๎ในการศึกษาวิจัยได๎จากการเทียบ ตารางจ านวนประชากรของ Taro 
Yamane จากหนังสือ การวิจัยและวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติด๎วย SPSS และ AMOS จ านวน 390 คน ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูล
น าเสนอในรูปแบบตาราง ประกอบค าบรรยาย โดย แบํงการน าเสนอเป็น 3 สํวนดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุระหวําง อายุ 31-35 ปี รายได๎เฉลี่ยตํอ เดือน10,001-15,000 บาท มี

อาชีพเป็นพนักงานเอกชน/พนักงานประจ า 
ส่วนที่ 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรของประชากรในเขตเทศบาล อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
ผู๎ตอบแบบสอบถามในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตากสํวนใหญํซื้อผลิตภัณฑ๑ สมุนไพร1 ครั้ง/เดือน มีคําใช๎จําย

ในการซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพรน๎อยกวํา 500 บาทตํอครั้ง ซื้อผลิตภัณฑ๑ สมุนไพรจากตลาดนัดทั่วไป ซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพรเพราะ
ปลอดภัยตํอสุขภาพ ได๎รับขําวสารผลิตภัณฑ๑จาก เพื่อนหรือบุคคลในครอบรัว ครอบครัว เป็นผู๎ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพร 

 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห๑สํวนท่ี 3 ข๎อมูลเกี่ยวกับป๓จจัยสํวนประสมทาการตลาดบริการ 7Ps 
ความส าคัญของป๓จจัยสํวนประสมทาการตลาดและทัศนคติทางการตลาดบริการ 7Ps ที่ใช๎ ประกอบในการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรประกอบด๎วย 7 ด๎าน คือ ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย  ด๎านการสํงเสริมการตลาด 
ด๎านบุคคล ด๎านการสร๎างและน าเสนอลักษณะทาง กายภาพ และด๎านกระบวนการ 
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ด๎านผลิตภัณฑ๑ (ระดับการตัดสินใจ) พบวํากลุํมตัวอยํางผู๎ตอบแบบสอบถาม ให๎ความส าคัญด๎านผลิตภัณฑ๑ โดยรวมอยูํใน
ระดับมาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญกับผลิตภัณฑ๑ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน มี มาตรฐาน
รองรับ ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรมีหลากหลายประเภทให๎เลือก ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรมีประโยชน๑ตํอ รํางกาย บรรจุภัณฑ๑สวยงาม คงทน 
ผลิตภัณฑ๑หาซื้อได๎งํายคุณประโยชน๑ของผลิตภัณฑ๑สมุนไพรใช๎แทนยา แผนป๓จจุบันได๎ อยูํในระดับการตัดสินใจปานมาก 

ด๎านราคา (ระดับการตัดสินใจ) พบวํากลุํมตัวอยํางผู๎ตอบแบบสอบถาม ให๎ความส าคัญด๎านราคา โดยรวมอยูํในระดับมาก 
เมื่อ พิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญกับ ราคาไมํแพง เหมาะสมกับก าลังการซื้อ ราคาถูกกวําเมื่อ
เทียบกับยาแผนป๓จจุบัน ประโยชน๑ท่ีได๎รับคุ๎มคํากับเงินท่ีจําย สภาพเศรษฐกิจมีผลตํอการ ตัดสินใจช้ือ อยูํในระดับการตัดสินใจมาก 

ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย (ระดับการตัดสินใจ) พบวํากลุํมตัวอยํางผู๎ตอบแบบสอบถาม ให๎ความส าคัญด๎านชํองทางการ
จัดจ าหนําย โดยรวมอยูํใน ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญกับ หาซื้อได๎งํายตาม 
ร๎านขายยาทั่วไป ผลิตภัณฑ๑มีขายตามท๎องตลาดทั่วไปมีตัวแทนจ าหนํายตามชุมชน มีชํองทางการจัด จ าหนํายหลายรูปแบบ เชํน 
ออนไลน๑อยูํในระดับการตัดสินใจปานกลาง 

ด๎านการสํงเสริมการตลาด (ระดับการตัดสินใจ) พบวํากลุํมตัวอยํางผู๎ตอบแบบสอบถาม ให๎ความส าคัญด๎านการสํงเสริม
การตลาด โดยรวมอยูํในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญกับมีสํวนลดกับสมาชิก
ที่ซื้อ ปริมาณมาก มีการโฆษณาผํานทางอินเตอร๑เน็ต เชํน Youtube, Facebook มีการสะสมแต๎มแลกรางวัล มี การ
ประชาสัมพันธ๑เกี่ยวกับตัวสินค๎าอยํางสม่ าเสมออยูํในระดับการตัดสินใจปานกลาง 

 ด๎านบุคคล (ระดับการตัดสินใจ) พบวํากลุํมตัวอยํางผู๎ตอบแบบสอบถาม ให๎ความส าคัญด๎านบุคคล โดยรวมอยูํในระดับ
มาก เมื่อ พิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญกับเครื่องแตํงกายของพนักงานดูสะอาด บริการเป็นกันเอง 
พูดจาสุภาพ อํอนโยน อยูํในระดับการตัดสินใจ มาก 

ด๎านลักษณะทางกายภาพ (ระดับการตัดสินใจ) พบวํากลุํมตัวอยํางผู๎ตอบแบบสอบถาม ให๎ความส าคัญด๎านการสร๎างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญกับ 
สถานท่ีมีอากาศถํายเทได๎สะดวก มีการคมนาคมที่สะดวก มีการจัดเรียงสินค๎าที่เหมาะสม มองเห็นได๎งําย อยูํในระดับการตัดสินใจ 
ปานกลาง 

ด๎านกระบวนการ (ระดับการตัดสินใจ) พบวํากลุํมตัวอยํางผู๎ตอบแบบสอบถาม ให๎ความส าคัญด๎านกระบวนการ โดยรวม
อยูํในระดับปาน กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญกับ มีการรับรองมาตรฐานความ ปลอดภัย 
มีระบบการผลิตที่ทันสมัย มีระบบการบริหารที่มีคุณภาพ อยูํในระดับการตัดสินใจปานกลาง 

สรุปได๎วํา โดยภาพรวมของพฤติกรรมผู๎บริโภคและป๓จจัยที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรของประชากร
ในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผู๎ตอบแบบสอบถามมีระดับ การตัดสินใจอยูํในระดับปานกลาง 

อภิปรายผลการวิจัย 
ศึกษาพฤติกรรมผู๎บรโิภคและป๓จจยัที่มีผลตํอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภณัฑ๑สมุนไพรของ ประชากรในเขตเทศบาลอ าเภอ

เมืองตาก จังหวัดตาก มีประเด็นให๎อภิปรายดังนี้ 
สํวนท่ี 1 ข๎อมูลของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศชาย มีอายุระหวําง อายุ 31-35 ปี รายได๎เฉลี่ยตํอเดือน 
10,001-15,000 บาท มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน/พนักงานประจ า 
ชฎาธาร สระถึง กนกกร มอหะหมัด และคณะ(2561)ศึกษาเรื่องป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการ ใช๎สมุนไพรพื้น 

บ๎านในการรักษาบาดแผลของประชาชน ต าบลกระดังงา อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบวํา 1) คําเฉลี่ยคะแนน
พฤติกรรมการใช๎สมุนไพรพื้นบ๎านในการรักษาบาดแผลของ ประชาชน ภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง ร๎อยละ 37.1 เมื่อพิจารณา
รายข๎อที่ปฏิบัติเป็นประจ าคือ ใช๎วุ๎น จากวํานหางจระเข๎รักษาแผลไฟไหม๎ น้ าร๎อนลวก คิด เป็นร๎อยละ 78.8 และที่ไมํเคยปฏิบัติมาก
ที่สุด คือน าเปลือกมังคุดมาฝนกับน้ าปูนใส ใช๎ในการรักษาบาดแผล คิด เป็นร๎อยละ 55.7 2) ป๓จจัยสํวนบุคคล ด๎าน เพศ อายุ 
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อาชีพ รายได๎เฉลี่ยตอํเดือน ระดับการศึกษา ความรู๎เกี่ยวกับ บาดแผลและการใช๎สมุนไพร พื้นบ๎านรักษาบาดแผล ไมํมีความสัมพันธ๑
กับพฤติกรรมการใช๎สมุนไพรพื้นบ๎านในการ รักษาบาดแผลของ ประชาชน 3) ป๓จจัยด๎านทัศนคติตํอการใช๎สมุนไพรพื้นบ๎านในการ
รักษาบาดแผล การได๎รับข๎อมูล ขําวสาร เรื่องการใช๎สมุนไพรพื้นบ๎านในการรักษาบาดแผล และแรงสนับสนุนทางสังคมในการใช๎
สมุนไพรพื้นบ๎าน 

สํวนท่ี 2 ข๎อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช๎ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรของประชากรในเขตเทศบาลอ าเภอเมือง ตาก จังหวัดตาก 
พฤติกรรมการใช๎ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรของประชากรในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ผู๎ตอบแบบสอบถามในเขต

เทศบาลอ าเภอเมือง จังหวัดตากสํวนใหญํซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพร 1 ครั้ง/เดือน มีคําใช๎จํายในการซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพรน๎อยกวํา 500 
บาทตํอครั้ง ซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพรจากตลาดนัดทั่วไป ซื้อผลิตภัณฑ๑สมุนไพรเพราะปลอดภัยตอํสุขภาพ ได๎รับขําวสารผลิตภัณฑ๑จาก
เพื่อนหรือ บุคคลในครอบรัว ครอบครัว เป็นผู๎ที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจเลอืกซื้อผลติภณัฑ๑สมนุไพรซึง่สอดคลอ๎งกับงานวิจัยของ รุ๎ง
ทอแสง ช้ันสุวรรณ (2559 ) ศึกษาเรื่องป๓จจัยที่สํงผลพฤติกรรมตํอการ บริโภคเครื่องส าอางทั่วไปของสมุนไพร ผลการวิจัย พบวํา 
1) กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง อายุต่ า กวํา 25 ปี การศึกษาปริญญา ตรี เป็นนักเรียน/ นักศึกษา รายได๎ตํอเดือน ไมํเกิน 
15,000 บาท 2) ความรู๎ ความ เข๎าใจสมุนไพรเพื่อความงาม พบวํา กลุํมตัวอยํางมีความรู๎ความเข๎าใจมากที่สุด ได๎แกํ สมุนไพรที่ใช๎ 
กับเส๎นผม, สมุนไพรเพื่อความงามของใบหน๎า, สมุนไพรใช๎ เพื่อความงามของผิวกาย, สมุนไพรเพื่อความ งามของเท๎า 3) ป๓จจัยสํวน
ประสม ทางการตลาด พบวํา ด๎านการจัดจ าหนําย ผลิตภัณฑ๑ การสํงเสริม การตลาด และ ด๎านราคา ตามล าดับ 4) พฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ๑เครื่องส าอางทั่วไปของ สมุนไพร พบวํา ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ๑ ทุก 2-3 เดือน, ทุก 4-5 เดือน และ 5 เดือน
ขึ้นไป จ านวนเงินที่จําย เทํากับ 5,000 บาทขึ้นไป ซื้อที่ร๎านจ าหนํายผลิตภัณฑ๑ อาหารเสริม ผู๎มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อ 
ผลิตภัณฑ๑ คือ แพทย๑ เภสัชกร รับรู๎ข๎อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑จากเพื่อน ญาติ คนแนะน า , โทรทัศน๑/ วิทยุ และประกาศตํางๆ 
เหตุผลที่เลือกผลิตภัณฑ๑เครื่องส าอางทั่วไปของสมุนไพร คือ บ ารุงสุขภาพรํางกายให๎ มี ความสมดุล และเพื่อเสริมสร๎างกล๎ามเนื้อ 

 สํวนท่ี 3 ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับป๓จจัยสํวนประสมทาการตลาดบริการ 7Ps 
ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญด๎านผลิตภัณฑ๑ โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎

ความส าคัญกับผลิตภัณฑ๑ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน มีมาตรฐานรองรับ ผลิตภัณฑ๑ สมุนไพรมีหลากหลายประเภทให๎เลือก 
ผลิตภัณฑ๑สมุนไพรมีประโยชน๑ตํอรํางกาย บรรจุภัณฑ๑สวยงา ม คงทน ผลิตภัณฑ๑หาซื้อได๎งํายคุณประโยชน๑ของผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
ใช๎แทนยาแผนป๓จจุบันได๎ อยูํในระดับ การตัดสินใจปานมาก 

ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญด๎านราคา โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎ตอบ แบบสอบถามให๎
ความส าคัญกับ ราคาไมํแพง เหมาะสมกับก าลังการซื้อ ราคาถูกกวําเมื่อเทียบกับยาแผน ป๓จจุบัน ประโยชน๑ที่ได๎รับคุ๎มคํากับเงินที่
จําย สภาพเศรษฐกิจมีผลตํอการตัดสินใจช้ือ อยูํในระดับการตัดสินใจมาก 

ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา เป็นรายข๎อพบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามให๎ความส าคัญกับ หาซื้อได๎งํายตามร๎านขายยาทั่วไป ผลิตภัณฑ๑มี ขายตามท๎องตลาดทั่วไปมีตัวแทนจ าหนํายตาม
ชุมชน มีชํองทางการจัดจ าหนํายหลายรูปแบบ เชํน ออนไลน๑อยูํในระดับการตัดสินใจปานกลาง 

ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญด๎านการสํงเสริมการตลาด โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น รายข๎อพบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามให๎ความส าคัญกับมีสํวนลดกับสมาชิกที่ซื้อปริมาณมาก มีการโฆษณา ผํานทางอินเตอร๑เน็ต เชํน Youtube, 
Facebook มีการสะสมแต๎มแลกรางวัล มีการประชาสัมพันธ๑ เกี่ยวกับตัวสินค๎าอยํางสม่ าเสมออยูํในระดับการตัดสินใจปานกลาง 

ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญด๎านบุคคล โดยรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อพบวํา ผู๎ ตอบแบบสอบถามให๎
ความส าคัญกับเครื่องแตํงกายของพนักงานดูสะอาด บริการเป็นกันเอง พูดจาสุภาพ อํอนโยน อยูํในระดับการตัดสินใจ มาก 

ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญด๎านลักษณะทางกายภาพ โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา เป็นรายข๎อพบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามให๎ความส าคัญกับ สถานท่ีมีอากาศถํายเทได๎สะดวก มีการคมนาคม ที่สะดวก มีการจัดเรียงสินค๎าท่ีเหมาะสม มองเห็น
ได๎งํายอยูํในระดับการตัดสินใจ ปานกลาง 
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ผู๎บริโภคให๎ความส าคัญด๎านกระบวนการ โดยรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข๎อ พบวํา ผู๎ตอบ
แบบสอบถามให๎ความส าคัญกับ มีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย มีระบบการผลิตที่ ทันสมัย มีระบบการบริหารที่มีคุณภาพ 
อยูํในระดับการตัดสินใจปานกลาง 

 ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ สุพพัตรา ปานแก๎ว และคณะ(2557) ศึกษาเรื่องป๓จจัยที่มี ความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ เพื่อมาจ าหนํายในร๎านขาย ยาแผนป๓จจุบันในอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ๑ 
ผลการวิจัยพบวําพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือก ซื้อยาสมุนไพรและยาแผนโบราณเพื่อมาจ าหนํายในร๎านขายยาแผนป๓จจุบัน จาก
การศึกษาพบวํา ผู๎ประกอบการร๎านยาให๎ความส าคัญกับป๓จจัยด๎านนี้อยูํในระดับมากที่สุดและป๓จจัยยํอยที่ให๎ความส าคัญใน ระดับ
มากที่สุด ด๎านราคา พบวํา ผู๎ประกอบการร๎านยาให๎ความส าคัญกับป๓จจัยด๎านนี้อยูํในระดับมาก ด๎าน การจัดจ าหนําย พบวํา 
ผู๎ประกอบการร๎านยาให๎ความส าคัญกับป๓จจัยด๎านนี้อยูํในระดับมาก ด๎านการ สํงเสริมการตลาดพบวําผู๎ประกอบการร๎านยาให๎
ความส าคัญกับป๓จจัยด๎านนี้อยูํในระดับปานกลาง จาการ วิเคราะห๑ป๓จจัยที่มีความสมัพันธ๑กับพฤติกรรมการตัดสนิใจเลอืกซื้อยาสุมน
ไพรและยาแผนโบราณเพื่อมา จ าหนํายในร๎านขายยาแผนป๓จจุบัน พบวําการเคยผํานการเรียน/การอบรม มีความสัมพันธ๑กับด๎าน 
ผลิตภัณฑ๑ ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านการจัดจ าหนําย เภสัชกรประจ าอยูํร๎านตลอดเวลาที่เปิดท าการ และผู๎ที่มีอ านาจในการ
ตัดสินใจซื้อยาเข๎าร๎าน มีความสัมพันธ๑กับด๎าน ผลิตภัณฑ๑ ด๎านการสํงเสริมการตลาด ด๎านการจัดจ าหนําย 
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การพัฒนาแอพพลิเคชั่นค้นหาเส้นทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานคร 
The development of the bus route search application in Bangkok 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุํงหมาย 1) พัฒนาแอพพลิเคชั่นค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานคร 2) ค๎นหาเส๎นทาง
ที่ใกล๎ที่สุด ตํอรถน๎อยที่สุด ประหยัดคําใช๎จําย และได๎เส๎นทางที่ถูกต๎องผํานแอพพลิเคช่ัน 3) ศึกษาคุณภาพและความถูกต๎องของ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการพัฒนาแอพพลิเคช่ันค๎นหาเส๎นทางของรถ
ประจ าทางในกรุงเทพมหานคร ซึ่งการพัฒนาระบบของการค๎นหาเส๎นทางจะแสดงเนื้อหาอยูํบนแอพพลิเคชั่นท้ัง 2 ระบบโดยระบบ
จะท าการเลือกเส๎นทางมาให๎ผู๎ใช๎ได๎สามารถตัดสินใจเลือกเส๎นทางในการเดินทางจากการเลือกต าแหนํง ซึ่งจะต๎องท าการเลือกการ
เดินทางระหวํางจุดต๎นทางและจุดปลายทางของเส๎นทางภายในเขตการเดินรถที่ 1 ในกลํองข๎อความโดยใช๎ช่ือสถานที่ส าคัญในการ
ค๎นหา ในการการแสดงผลระบบจะค านวณจากระยะทางที่ใกล๎ที่สุดเป็นอันดับรกในการค๎นหา ระบบสามารถแสดงข๎อมูลระยะทาง 
ระยะเวลา ราคาคําโดยสาร รายละเอียดสายรถโดยสารประจ าทาง แผนที่เส๎นทางการเดินทาง รวมถึงการตํอรถโดยสารมากกวํา
หนึ่งคัน และนอกจากน้ีระบบยังสามารถบ ารุงรักษาข๎อมูลโดยการเพิ่ม ลบ แก๎ไขข๎อมูลของสถานที่ตํางๆ คําโดยสาร เพื่อให๎ระบบ
ท างานได๎อยํางถูกต๎องและแมํนย ามากยิ่งขึ้น 
 จากการศึกษาผู๎ศึกษาคาดวํา หากน าผลที่ได๎จากการศึกษาไปพัฒนาตํอไป จะเป็นประโยชน๑ตํอการเลือกใช๎เส๎นทางที่ใกล๎
ที่สุดระหวํางจุดต๎นทางและจุดปลายทาง เพื่อความสะดวกในการใช๎งานในอนาคต และการออกแบบ พัฒนาระบบยังสามารถน าไป
ปรับและสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎กับการเดินรถประเภทตํางๆเพื่อลดต๎นทุนการสํงสํงได๎ในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: แอพพลิเคชั่น, ค๎นหาเส๎นทาง, รถประจ าทาง 
 
Abstract 

The purpose of this research is 1) develop the bus route finding system application in Bangkok 2) to 
find the nearest route Minimal transfer save money and get the right route through the application. 3) Study 
the quality and accuracy of the development of the bus route search system application in Bangkok. Which is 
the development of the bus route search system application in Bangkok In which the development of the 
route search system will display content on both applications, the system will select the route for users to 
decide the route to travel from the location selection Which must select travel between the origin and 
destination of the route within the bus no. 1 in the text box by using the name of the important place in the 
search In the display, the system calculates the nearest distance as the cluttered position in the search. The 
system can show distance information, duration, price of the fare. Bus line details Travel route map Including 
connecting more than one bus And in addition, the system can maintain data by adding, deleting, editing 
information of various locations, fares to make the system work more accurately and accurately. 
 From the study, the students expect that If the results obtained from the study continue to improve 
It will be useful to choose the nearest route between the origin and destination. For ease of use in the future 
                                                           
1 อาจารย๑, สาขาวิชาคอมพวิเตอร๑ธุรกจิ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
2 อาจารย๑, สาขาวิชาคอมพวิเตอร๑ธุรกจิ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
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And the system design and development can be adjusted and can be applied to different types of vehicles 
to reduce delivery costs in the future. 
 
บทน า 

การโดยสารประจ าทางในป๓จจุบันหรือท่ีเรานิยมเรียกกันวํา “รถเมล๑” เป็นการขนสํงมวลชนอยํางหนึ่งที่ให๎บริการบนท๎อง
ถนนและถือวําเป็นป๓จจัยส าคัญในการเดินทาง โดยเฉพาะป๓จจัยพื้นฐานอยํางการขนสํงมวลชนด๎วยรถโดยสาร ซึ่งมีความส าคัญมาก
ส าหรับประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และคนท างาน เนื่องจากคําโดยสารมีราคาถูก และการโดยสารด๎วยรถประจ าทาง
ครอบคลุมพื้นที่ในการขนสํงประชากรมากที่สุด ในการเดินทางด๎วยรถโดยสารในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอยูํภายใต๎ความควบคุมของ
องค๑การขนสํงมวลชนกรุงเทพ  มีเส๎นทางเดินรถอยูํรวมทั้งสิ้นกวํา 200 สายทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยแตํละสายกจ็ะมี
เส๎นทางที่แตกตํางกันออกไปครอบคลุมถนนในกรุงเทพมหานครและจังหวัดข๎างเคียงที่มีเส๎นทางเดินรถตํอเนื่องโดยรอบ (วิโรจน๑ , 
2548) 

การค๎นหาเส๎นทางการเดินรถโดยสารประจ าทางในกรุงเทพมหานครนั้น  มีแอพพลิเคช่ันและระบบที่ใช๎ในการค๎นหา
เส๎นทางเดินรถอยูํไมํมาก ซึ่งเป็นแบบเครื่องคอมพิวเตอร๑สํวนบุคคล (Standalone) ต๎องท าการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร๑กํอนจึง
จะสามารถใช๎งานได๎ และสามารถค๎นหาได๎เฉพาะสายรถโดยสารประจ าทางที่มีอยูํ เดิมในระบบเทํานั้น  เนื่องจากระบบที่กลําวมา
ข๎างต๎นไมํมีการอัพเดทรายละเอียดของข๎อมูลใหมํๆ เชํน ประเภทของรถโดยสารประจ าทางและสายรถโดยสารประจ าทาง เป็นต๎น 
ท าให๎ ข๎อมูลเส๎นทางเดินรถคลาดเคลื่อนไปจากเดิม และผู๎ใช๎งานเสียเวลาในการค๎นหาข๎อมูลมากขึ้น สํวนระบบอินเทอร๑เน็ตที่ใช๎อยูํ
ในป๓จจุบันมี 2 รูปแบบด๎วยกัน คือ แบบสอบถามผํานกระทู๎ของผู๎ใช๎งานซึ่งถือวํามีความแมํนย ามาก ถึงแม๎จะมีความแมํนย ามากก็ยัง
มีข๎อเสีย คือ มีความลําช๎าในการให๎บริการ และอีกรูปแบบหนึ่งคือ การพัฒนาแบบจ าลองสารสนเทศเพื่อเลือกเส๎นทางโดยสารรถ
ประจ าทางบนพ้ืนฐานอัลกอริทึมพลวัต เอ สตาร๑เป็นน าแนวคิดการคัดเลือกเส๎นทางด๎วยอัลกอริทึมพลวัต เอ สตาร๑มาใช๎เพื่อค๎นหา
และคัดเลือกเส๎นทางที่เหมาะสมแกํผู๎ใช๎งาน ท าให๎ชํวยค านวณเวลาและวางแผนการเดินทาง (พงษ๑ศิลป์และณัฏฐวุฒิสิทธ์ิ, 2561) 
ด๎วยเหตุนี้จึงเกิดความคิดที่จะพัฒนาแอพพลิเคชั่นค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานคร ข้ึนมาเพื่อสร๎างความสะดวก
รวดเร็วแกํผู๎ใช๎งาน ที่ต๎องการค๎นหาสถานที่  ที่ต๎องการทราบพร๎อมทั้งสายรถประจ าทางตามชํวงเวลาที่ผู๎ใช๎ต๎องการใช๎บริการรถ
ประจ าทาง โดยสามารถค๎นหาผํานอินเทอร๑เน็ตได๎ แอพพลิเคช่ันจะชํวยค๎นหาเส๎นทางที่เหมาะสมจึงมีสํวนชํวยในการวางแผนการ
เดินทางและชํวยลดงบประมาณคําใช๎จํายในการเดินทางโดยรถประจ าทางและยังสามารถอ านวยความสะดวกแกํผู๎ใช๎งานบน
อินเทอร๑เน็ตได๎อีกด๎วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานคร  
2) เพื่อค๎นหาเส๎นทางที่ใกล๎ที่สุด ตํอรถน๎อยที่สุด ประหยัดคําใช๎จําย และได๎เส๎นทางที่ถูกต๎องผํานแอพพลิเคชั่น  
3) เพื่อศึกษาคุณภาพและความถูกต๎องของการพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางใน

กรุงเทพมหานคร 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Google Map API เป็นเว็บเซอร๑วิสเอพีไอ (Web Service API) แบบหนึ่งที่ Google เป็นผู๎ให๎บริการ Google API              

ซึ่งประกอบด๎วย 2 สํวนด๎วยกัน คือ สํวนท่ี 1 เว็บเซอร๑วิสเซิร๑ฟเวอร๑ (Web Service Server) ที่ให๎บริการ Google Maps ซึ่งจะท า
การแสดงข๎อมูลแผนที่ตํางๆ และ สํวนที่ 2 เว็บเซอร๑วิสไคลแอนท๑ (Web Service Client) โปรแกรมที่สร๎างขึ้นมา เพื่อเรียกการ
ท างานของเว็บเซอร๑วิส Google Map API เป็นหนึ่งใน Google API ที่ได๎รับความนิยมมากในป๓จจุบัน ซึ่งนักพัฒนาบน
แอพพลิเคชั่น สามารถพัฒนาแผนที่ใหม๎ีความละเอียดสูงในการประยุกต๑ใช๎ตําง ๆ เชํน การจราจร และการส ารวจ ซึ่งเป็นประโยชน๑
มากกับผู๎ใช๎ และผู๎ที่มีความสนใจ 
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 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นช่ือเรียก ชุดซอฟต๑แวร๑หรือแพลตฟอร๑ม 
(Platform) ส าหรับอุปกรณ๑อิเล็กทรอนิกส๑ที่มีหนํวยประมวลผลเป็นสํวนประกอบ เชํน คอมพิวเตอร๑ โทรศัพท๑เคลื่อนที่ (Cell 
phone) รวมไปถึงอุปกรณ๑เลํนอินเทอร๑เน็ตขนาดพกพา เป็นต๎น 

 หนังสือคู่มือเส้นทางประจ าทางและลายละเอียด ฉบับปี 2548-2549 จากหนังสือคูํมือเส๎นทางประจ าทาง
และรายละเอียดนั้น ได๎ถูกรวบรวมข๎อมูลเส๎นทางและรายละเอียดของรถประจ าทางแตํละสายไว๎อยํางครบถ๎วน ครบทุกสาย ที่
ให๎บริการ ณ เวลานี้ซึ่งการท าครั้งน้ี ได๎ใช๎เวลาในการรวบรวมข๎อมูลจากผู๎ที่มีความรู๎เกี่ยวกับเส๎นทางรถประจ าทางจากหลายๆสํวน 
อาทิ เชํน ส านักนโยบายและแผน สํวนประสานงานเดินรถ องค๑การขนสํงมวลชนกรุงเทพ กองเดินรถ เขตเดินรถของ ขสมก. หรือ 
องค๑การขนสํงมวลชนกรุงเทพ บริษัทเดินรถของเอกชน และผู๎สนใจ ซึ่งได๎จัดท ามาเป็นครั้งที่ 7 จากครั้งแรกได๎ท าการแก๎ไข 
ปรับปรุงข๎อมูล ทั้งในเรื่องการล าดับข๎อมูล ปรับปรุงรายละเอียดรูปแบบเอกสาร รวมทั้งในสํวนของเนื้อหา เชํน เพิ่มเส๎นทางใหมํ 
แก๎ไขเส๎นทางเดิม ลบเส๎นทางเกําที่ยกเลิกไปแล๎ว จัดการแบํงโดยเรียงตามเลขสายตั้งแตํสายที่ 1 ถึงสายที่ 547 ส าหรับการรวบรวม
ข๎อมูลเส๎นทางการเดินรถเมล๑  ได๎จัดท าการรวบรวมเส๎นทางรถเมล๑โดยใช๎ข๎อมูลพื้นฐานจากส านักนโยบายและแผน  สํวน
ประสานงานการเดินรถองค๑การขนสํงมวลชนกรุงเทพ ส าหรับสํวนอื่นได๎ท าการรวบรวมจาการส ารวจภาคสนามเพื่อนสมาชิก  และ
ประสบการณ๑สํวนบุคคล  เพื่อน ามาวิเคราะห๑และน าเสมอในรูปแบบเอกสาร หนังสือ พร๎อมรายละเอียดอื่นๆ เชํน อัตราคําโดยสาร, 
ประเภทรถ, เส๎นทางการเดินรถ เขตการเดินรถ ฯลฯ เป็นต๎น 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย  
 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานคร ผู๎วิจัยมีการน าวงจรการพัฒนาระบบมาชํวย
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อแก๎ป๓ญหาและตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎ โดยพัฒนาระบบสารสนเทศจะมีกิจกรรมและ
ขั้นตอนมากมาย รวมถึงความซับซ๎อนของระบบงาน  ดังนั้นการมีแนวทางที่เป็นล าดับขั้นตอนนั้นจะสํงผลตํอมาตรฐานของ
ระบบงาน จึงเป็นสิ่งท่ีนักวิเคราะห๑ระบบต๎องการ เพื่อสํงผลให๎การวิเคราะห๑ระบบเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีขั้นตอนล าดับกิจกรรม
ที่ต๎องท าอยํางชัดเจนในแตํละขั้นตอนจึงเกิดเป็น “วงจรการพัฒนาระบบ” ขึ้นมา  
วงจรการพัฒนาระบบ หรือเรียกวํา SDLC  (System Development Life Cycle) เป็นวงจรที่แสดงถึงกิจกรรมตํางๆ ที่เป็นล าดับ
ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ ซึ่งวงจรการพัฒนาระบบนั้นจะประกอบด๎วยกิจกรรมตํางๆ 7 ระยะด๎วยกันดังนี ้
การก าหนดป๓ญหา (Defined)  
  จากการศึกษาป๓ญหาในการค๎นหาเส๎นทางเดินรถโดยสารประจ าทางผํานแอพพลิเคช่ันในป๓จจุบัน มีการค๎นหา
เส๎นทางการใช๎รถโดยสารประจ าทางอยูํหลายรูปแบบตํางๆ ซึ่งอาจท าให๎ได๎รับข๎อมูลเส๎นทางเดินรถลําช๎าและคลาดเคลื่อนไปจาก
เวลาที่ต๎องการเดินทางรวมไปถึงการค านวณราคาคําโดยสายในการเดินทาง ระบบงานสามารถค๎นหาได๎เฉพาะสายรถโดยสาร
ประจ าทางที่ผํานบริเวณนั้นๆ ท าให๎เสียเวลาในการค๎นหา และใช๎เวลานานในการเดินทาง   
การวิเคราะห๑ (Analysis)  
  จากการศึกษาผู๎วิจัยได๎มองเห็นถึงป๓ญหาในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางใน
กรุงเทพมหานครนั้น จึงได๎ท าการวิเคราะห๑ระบบตํางๆได๎วํา ระบบการค๎นหาบนแอพพลิเคชั่นมีความล๎าช๎าและมีความคลาดเคลื่อน
ไปจากเวลาที่ต๎องการเดินทาง รวมไปถึงการค านวณราคาคําโดยสายในการเดินทาง จึงได๎ท าการพัฒนาแอพพลิเคช่ันค๎นหาเส๎นทาง
ของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให๎แกํผู๎ที่ใช๎บริการ โดยระบบได๎เลือกทางเลือกให๎กับผู๎ใช๎รถโดยสาร
ประจ าทาง เพื่อเป็นการแก๎ไขป๓ญหาการค๎นหาการใช๎รถโดยสารประจ าทางที่มีความล๎าช๎า และมีความคลาดเคลื่อน  และเพื่อน า
แนวทางขั้นตอนการพัฒนาระบบไปประยุกต๑ใช๎ในการค๎นหาเส๎นทางอื่นๆและมีการค านวณคําใช๎จํายตํางๆเพิ่มขึ้นในอนาคต  
การออกแบบระบบ (Systems Design)  
  จากการวิเคราะห๑ป๓ญหาจึงได๎ท าการพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่ใช๎ในการค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด๎วยข๎อมูลของสายรถประจ าทาง ปูายหยุดรถโดยสารประจ าทาง  ประเภทของรถโดยสารประจ าทาง 
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และแผนที่เส๎นทางการเดินรถ และค านวณคําใช๎จํายในการเดินทาง ท าให๎ระบบมีความสามารถในการค๎นหาข๎อมูลที่ต๎องการ เชํน 
สถานที่ที่ต๎องการทราบ ระบบสามารถบอกสายรถโดยสารประจ าทาง ประเภทของรถโดยสารประจ าทางที่ผําน พร๎อมระยะทาง 
แผนที่ในการเดินทาง และคําใช๎จํายในการเดินทาง ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ชํวยให๎แกํผู๎ที่ใช๎บริการ โดยระบบได๎เลือกทางเลือก
ให๎กับผู๎ใช๎รถโดยสารประจ าทาง เพื่อเป็นการแก๎ไขป๓ญหาการค๎นหาการใช๎รถโดยสารประจ าทางที่มีความล๎าช๎า  และมีความ
คลาดเคลื่อน   ผลจากการวิเคราะห๑และออกแบบแอพพลิเคช่ัน โดยแสดงผลการวิเคราะห๑และออกแบบด๎วย โครงสร๎างบริบท 
(Context Diagram), แผนภาพกระแสข๎อมูล (Data Flow Diagram: DFD) 
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ภาพที่ 1 แผนภาพโครงสร๎างบรบิท (Context Diagram) 
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข๎อมูล (Data Flow Diagram: DFD) 
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       1.4  การพัฒนาระบบ (System Development)  
  จากการศึกษาในขั้นตอนการออกแบบระบบได๎ท าการพัฒนาแอพพลิเคช่ันที่ใช๎ในการค๎นหาเส๎นทางของรถประจ า
ทางในกรุงเทพมหานคร ท าให๎สามรถออกแบบระบบให๎ตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎งานได๎สะดวกและถูกต๎อง ไมํวําจะเป็นการ
ค๎นหาเส๎นทาง การแสดงข๎อมูลรถโดยสารประจ าทาง การค านวณหาเส๎นทางหลายๆเส๎น การค านวณคําใช๎จํายและการโดยไมํมีการ
เปลี่ยนหรือตํอรถโดยสารประจ าทาง 
1.5 การทดสอบระบบ (System Testing)  
  จากขั้นตอนการพัฒนาระบบ ผู๎พัฒนาได๎น าระบบไปใช๎กับกลุํมตัวอยํางผู๎ใช๎บริการรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งเมื่อเกิด
ป๓ญหาหรือเกิดข๎อผิดพลาดขึ้น ทางผู๎จัดท าได๎ท าการปรับปรงุแก๎ไข๎ข๎อมูลระบบโดยทันที เพื่อให๎เกิดความถูกต๎องและไมํคลาดเคลื่อน 
เพื่อไมํให๎เกิดความเข๎าใจผิดในข๎อมูล 
 1.6 การน าไปใช๎จริง (Deployment)  
  จากการทดสอบแอพพลิเคชั่นระบบค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานคร จนมั่นใจวําระบบได๎รับการ
ทดสอบพร๎อมที่จะน าไปติดตั้งเพื่อใช๎งานบนสถานการณ๑จริง เมื่อแอพพลิเคช่ันสามารถท างานได๎จนเป็นที่นําพอใจทั้งทั้งผู๎พัฒนา
และผู๎ใช๎งาน ก็จะต๎องจัดท าเอกสารคูํมือแอพพลิเคช่ัน และผู๎พัฒนาได๎ส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานโดยการใช๎วิธีแจกแบบ
ประเมินให๎แกํกลุํมตัวอยํางผู๎ใช๎บริการรถโดยสารประจ าทาง ซึ่งผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลจะน ามาหาคําเฉลี่ยและสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานโดยใช๎สูตร เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู๎ใช๎งานแอพพลิเคชั่นและน าข๎อมูลมาปรับปรุงแก๎ไขตํอไป 
         1.7 การบ ารุงรักษา (Maintenance)  
หลังจากที่แอพพลิเคช่ันที่พัฒนาขึ้นใหมํได๎ถูกน าไปใช๎งานจริง ทางผู๎พัฒนาวางแผนรองรับเหตุการณ๑ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้
ข๎อบกพรํองในด๎านการท างานแอพพลิเคชั่นทีค่๎นพบ ทางผู๎พัฒนาได๎ด าเนินการแก๎ไขให๎ถูกต๎องอยูเํสมอ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.1 ประชากร คือ ผู๎ใช๎บริการแอพพลิเคช่ันระบบค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานคร โดยใช๎

โทรศัพท๑มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด๑   
2.2 กลุํมตัวอยําง คือ ผู๎ใช๎บริการแอพพลิเคช่ันระบบค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานครโดยใช๎

โทรศัพท๑มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด๑ จ านวน 30 คน  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3.1 เครื่องมือที่ใช๎ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
 โปรแกรม Android Studio ใช๎เป็นเครื่องมือในการเขียนภาษา Java ระบบฐานข๎อมูล MySQLและใช๎ N๐X APP 

Player เป็นสภาพแวดล๎อมบนอุปกรณ๑สื่อสารเคลื่อนที่แบบจ าลองเพื่อใช๎ในการแสดงผล 
3.2 เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บข๎อมูล 
แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎ใช๎บริการแอพพลิเคชั่นระบบค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานคร 
สถิติที่ใช้ในการวจิัย 
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลการพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานครโดยใช๎

มาตราวัดแบบมาตราสํวนประเมินคํา (Rating Scale) ได๎แกํ คําร๎อยละการแจกแจงความถี่ คําเฉลี่ย (Average:  ) และสํวน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) โดยมีเกณฑ๑ในการให๎คะแนนของค าถามตามแนวคิดของลิเคอรท๑ (Likert‖s 
Scale) คือ 

เกณฑ๑การให๎คะแนนเกี่ยวกับความพึงพอใจมีลักษณะดังนี้  
ระดับ 5  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
ระดับ 4  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  
ระดับ 3  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  
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ระดับ 2  หมายถึง มีความพึงพอใจน๎อย 
ระดับ 1  หมายถึง มีความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด  

โดยผู๎จัดท าได๎ก าหนดเกณฑ๑ในการแปลความหมายของคําเฉลี่ยของความพึงพอใจ มีลักษณะดังนี้ 
 คําเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 คําเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก  
 คําเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง  
 คําเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจน๎อย  
 คําเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด 
 
ผลการวิจัย 

ผลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบค้นหาเส้นทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานคร 
ผู๎วิจัยท าได๎การพัฒนาแอพพลิเคช่ันระบบค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานครตามขั้นตอนพัฒนาระบบ 

โดยน าข๎อมูลจากการศึกษา และวิเคราะห๑ป๓ญหาในการค๎นหาเส๎นทางเดินรถโดยสารประจ าทางผํานแอพพลิเคช่ันในป๓จจุบัน มา
จัดท าแอพพลิ เค ช่ันค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางในกรุ งเทพมหานคร ผู๎ วิจัยได๎ด า เนินการพัฒนาแอพพลิ เค ช่ัน 
แสดงดังรูปที่ 3 – 6 

 
ภาพที่ 3 ภาพโลโก๎ของแอพพลิเคช่ัน 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ภาพที่ 4 ภาพโลโก๎กํอนเข๎าแอพพลิเคชั่น ภาพที่ 5 หน๎าจอหลักของแอพพลิเคชั่น 
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ภาพที่ 6 หน๎าจอการค๎นหาเส๎นทางและผลการค๎นหาต าแหนํง 
 

จากภาพท่ี 3 - 6 แสดงผลการพัฒนาแอพพลิเคช่ันค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานคร ประกอบด๎วยโล
โก๎กํอนเข๎าแอพพลิเคช่ัน หน๎าจอหลักของแอพพลิเคช่ัน หน๎าจอแสดงหมวดหมูํของสถานที่ หน๎าจอสถานที่ยอดนิยมและผลการ
ค๎นหาต าแหนํง 
 
อภิปรายผล 

จากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและระบบค านวณคําใช๎จํายและเลอืกเส๎นทางโดยสารรถโดยสารประจ าทางตามเง่ือนไขท่ีผู๎ใช๎
ระบุต๎องการ โดยพื้นฐานของระบบในแอพพลิเคช่ันจะท าการแสดงเส๎นทางที่ใช๎เวลาน๎อยที่สุดในการเดินทาง ซึ่งแสดงให๎เห็นวํา
ระบบในแอพพลิเคช่ันที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้นสามารถรองรับความต๎องการของผู๎ใช๎งานแอพพลิเคช่ันได๎ แตํด๎วยจ านวนข๎อมูลในระบบมี
จ านวนน๎อยท าให๎การใช๎ ในการค านวณหาเส๎นทางที่สั้นที่สุด และค านวณคําใช๎จํายผลประมวลผลได๎อยํางรวดเร็ว และแมํนย า หาก
มีการเพิ่มจ านวนของข๎อมูลในแอพพลิเคชั่นเพิ่มมากข้ึนใน ระบบของแอพพลิเคชั่นอาจมีการประมวลผลที่ช๎าลงได๎ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาแอพพลิเคช่ันค๎นหาเส๎นทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานครคณะผู๎จัดท าขอขอบคุณ 
องค๑การขนสํงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และผู๎เกี่ยวข๎องที่ให๎ค าช้ีแนะแนวทางในการท าวิจัยในครั้ง รวมไปถึงการให๎ข๎อมูลตํางๆ และ
ระบบงานเดิมขององค๑กรเพื่อน ามาเป็นกรณีศึกษา คณะผู๎จัดท าหวังเป็นอยํางยิ่ง การศึกษาค๎นคว๎าครั้งนี้จะเป็นประโยชน๑ตํอผู๎ที่
สนใจสามารถน าไปใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎อยํางเกิดประโยชน๑ และสามารถน าไปประยุกต๑ใช๎กับการเดินรถประเภทตํางๆเพื่อลด
ต๎นทุนการสํงสํงได๎ในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะ 
ในการสร๎างแอพพลเิคชั่นค๎นหาเสน๎ทางของรถประจ าทางในกรุงเทพมหานคร 

 1. ในสํวนของการค านวณคําใช๎จําย ของรถโดยสารประจ าทางประเภทรถปรับอากาศบางประเภท ยังไมํสามารถค านวณ
คําใช๎จํายได๎ตามการค านวณคิดคําโดยสารของบริษัทขนสํง เนื่องจากคําโดยสารในแตํละปูายมีราคาตํางกันไปตามประเภทรถ
โดยสารที่ให๎บริการเพราะยังมีการขึ้นลงท่ีไมํแนํนอน 
 2. แอพพลิเคชั่นไมํรองรับการเลือกเส๎นทางที่ผู๎ใช๎ต๎องการผํานหรือเลี่ยงท่ีจะผํานเส๎นทางนั้นๆ 
 3. ควรเพิ่มการค๎นหาเส๎นทางที่ต๎องการโดยสามารถเลือกเส๎นทางที่ต๎องการผําน หรือไมํต๎องการผํานได๎  

4. ควรเพิ่มระบบที่สามารถจัดการข๎อมูลคําใช๎จํายในการเดินทางได๎ เชํน สามารถให๎ทางผู๎ประกอบการเดินรถโดยสาร
ประจ าทางเป็นผู๎จัดการข๎อมูลราคาคําโดยสาน เป็นต๎น 

5. น าสัญญาณไฟจราจรและสภาพการจราจร มาวิเคราะห๑รํวมกันกับระบบในการค๎นหาเส๎นทางรอง เพื่อสนับสนุน
ผู๎ใช๎งาน โดยค านึงถึง สภาพการจราจร โดยน าป๓จจัยตํางๆ เชํน จ านวนปริมาณความหนาแนํนของรถในชํวงเวลาตํางๆ หรือจะเป็น
จ านวนสัญญาณไฟจราจรในเส๎นทางนั้นๆ มาวิเคราะห๑ค านวณในการค๎นหาเส๎นทางที่ท่ีเหมาะสมตามที่ผู๎ใช๎ต๎องการ 
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ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจผักปลอดสารพิษ อ าเภอเมืองจังหวัดตาก 
The Marketing Mix of Pesticide-Free Vegetable Business in Mueang Tak District, Tak  Province 

 
ศิริอมร  กาวีระ1, ธิติมา ตกแตง่2, แสงอุดม  ภุมราเศวต3 

Siriamorn  Krawira, Thitima Toktang, Saeng-udom Phummarasawet 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องสํวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผักปลอดสารพิษ อ าเภอเมืองจังหวัดตาก  มีวัตถุประสงค๑เพื่อ1)ศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคผกัปลอดสารพิษของผู๎บริโภคในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดตาก และ2) เพื่อศึกษาสํวนประสมทางการตลาดที่มีผล
ตํอการตัดสอนใจซื้อผักปลอดสารพิษ และ3)เพื่อศึกษาความความคิดเห็นของผู๎บริโภคที่มีตํอสํวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผัก
ปลอดสารพิษในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา คือ) กลุํม
ประชาชนอ าเภอเมืองจังหวัดตาก จ านวน 400 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ 
ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี
รายได๎เฉลี่ยตํอเดือนรายได๎ 5,001-10,000 บาท มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน  พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดตาก ซื้อผักปลอดสารพิษ 3-4 ครั้งตํอสัปดาห๑ ผักปลอดสารพิษประเภท กะหล่ าปลี มีคําใช๎จํายในการซื้อผักปลอด
สารพิษ 300-500 บาทตํอครั้ง เลือกซื้อผักปลอดสารพิษเพราะการดูแลสุขภาพ เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อเนื่องจากความนําเช่ือถือของ
ธุรกิจผักปลอดสารพิษ สํวนใหญํโลตัส/บิ๊กซี และตัวเองมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซิ้อ ป๓จจัยสํวนประสมทาการตลาดมีผลตํอการ
ตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษอยูํในระดับปานกลาง อันดับแรกคือด๎านผลิตภัณฑ๑ รองลงมาด๎านราคา และด๎านด๎านการสร๎าง และ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ มีความคิดเห็นตํอสํวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผักปลอดสารพิษอยูํในระดับปานกลาง 
 
ค าส าคัญ : สํวนประสมทางการตลาด, ทัศนคติ,พฤติกรรมการบริโภค,ธุรกิจผักปลอดสารพิษ 
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Abstract 
The purposes of the research seemed to investigate 1) the pesticide-free vegetable consumption 

behavior in Mueang District, Tak Province 2) the marketing mix that influenced the decision in purchasing 
pesticide-free vegetables and 3) the consumer opinion on the marketing mix of pesticide-free vegetables 
business in Mueang District, Tak Province which was a survey research. The samples of the research were 400 
people of Mueang District, Tak Province. The research instruments were questionnaires. The collected data 
were analyzed by frequency, percentages, arithmetic means, and standard deviation. The findings of the 
research indicated that most of the respondents were female whose ages were 26 to 30 years old. Their 
average monthly income was 5,001 to 10,000 baht. Their occupations were private sector employees. The 
study of the pesticide-free vegetable consumption behavior in Mueang District, Tak Province indicated that 
they purchased pesticide-free vegetables three to four times a week and the kind of pesticide-free vegetables 
they chose to purchase was cabbage.The expense in purchasing pesticide-free vegetables was 300 to 400 
baht at a time. The reason for purchasing pesticide-free vegetables was a business‖s credibility mostly from 
Big C and Tesco Lotus and made their own decision to purchase. In term of the marketing mix that influenced 
the decision in purchasing pesticide-free vegetables, the respondents rated at medium level. The respondents 
valued the product factor as the most important factor followed by price, physical and presentation, in orderly. 
The opinion on the marketing mix of pesticide-free vegetable business was rated at medium level. 
 
Keywords: Marketing Mix, Opinion, Consumption behavior, Pesticide-free Vegetable Business 
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาตั้งแตํอดีต มีความเป็นอยูํแบบเรียบงํายพึ่งพาตนเองและอาศัยธรรมชาติในการ
ด ารงชีวิตภายใต๎ภูมิศาสตร๑ที่เหมาะสมท าให๎ประชากรสํวนใหญํประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นแหลํงผลิตอาหารที่ส าคัญ 
(ปราโมทย๑ ยอดแก๎ว.2552:1) การเกษตรจึงเป็นแหลํงรายได๎ที่ส าคัญ ของประชากรไทยตั้งแตํอดีตจนถึงป๓จจุบันและมีนโยบายเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตให๎สูงขึ้นแทนการขยายพื้นท่ีท าการเกษตรและเน๎นการผลิตที่สอดคล๎องกับความต๎องการของตลาดทั้งด๎าน
ปริมาณและคุณภาพ พัฒนาศักยภาพของคนไทยให๎ความส าคัญกับการเกษตรเน๎นให๎พัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎ความส าคัญด๎านคุณภาพผลผลิตให๎ปลอดภัยตํอสุขภาพและอนามัย ของคนไทย (ธิติมา เทียนไพร 2550:1 ) 

ในป๓จจุบันประเทศไทยให๎ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพเป็นอยํางมากการบริโภคผักปลอดสารพิษจึงเป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่ส าคัญของผู๎รักสุขภาพ เนื่องจากผักมีสารอาหารที่จ าเป็นตํอรํางกายมากมายเชํน แคลเซียม เหล็ก  คาร๑โบไฮเดรต ไขมัน 
เกลือแรํ และวิตามิน ตํางๆรวมถึงเส๎นใยของผักผลไม๎ยังชํวยท าให๎ระบบการขับถํายของรํางกายเป็นปกติ นอกจากสารอาหารตํางๆ
ที่อยูํในผักท่ีจะได๎รับจากการรับประทานแล๎วภาพมันชนิดใดมีประโยชน๑มากกวําการเป็นอาหารนั่นคือสรรพคุณทางยา เชํน บล็อก
ส าคัญคลี่ โดยสมาคมโรคมะเร็งแหํงสหรัฐอเมริกา ระบุวําบล็อกโคลี่เป็นพืชที่ชํวยตํอต๎านโรคมะเร็ง เป็นต๎นด๎วยสรรพคุณที่มากมาย
เหลํานี้ ผู๎บริโภคจึงนิยมหันมารับประทานผักกันมากขึ้น เพราะต๎องการดูแลบ ารุงรักษาสุขภาพของตนเองให๎แข็งแรงอยูํเสมอ (กรม
พัฒนาการตรวจสอบพืชและป๓จจัยการผลิต ส านักวิจัยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3) อีกทั้งองค๑กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได๎ให๎
ความรู๎ผํานสื่อตําง ๆ ถึงอันตรายจากการบริโภคอาหารที่ผลิตจากการท าการเกษตร ที่ใช๎สารเคมีเป็นจ านวนมากในการเพาะปลูก
พืชผัก เพื่อให๎ทันกับความต๎องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นอยํางรวดเร็ว จึงมีธุรกิจผักปลอดสารพิษเพิ่มมากขึ้น ในอ าเภอพบพระ 
จังหวัดตาก มีสภาพอากาศ-ดิน ฟูาอากาศที่เหมาะสมกับการท าการเกษตรอยํางมาก ปลูกพืชผักผลไม๎ได๎เกือบทุกชนิดตลอดทั้งปี 
ในทุกฤดูกาล เพราะดินดี น้ าดี อากาศดี มีเกษตรกรจ านวนมากท่ีท าการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตํอเนื่อง จนได๎ชื่อวํา อ าเภอ
พบพระ คือ แหลํงอาหารช้ันดี ครัวไทย ครัวอาเซียน สูํครัวโลก เกษตรกรมีรายได๎งามจากผลผลิตที่ออกสูํตลาดมีคุณภาพ มี
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มาตรฐาน และผลผลิตที่สวยงาม และเกษตรกรที่ อ าเภอพบพระ จะมีภูมิป๓ญญาในการเพิ่มศักยภาพและมูลคําผลผลิต (AEC 
อาเซียน ออนไลน๑ News:2557) แตํในหลายปีที่ผํานมามีการแขํงขันในตลาดสูงท าให๎เกษตรกรหันมาใช๎สารเคมีเพิ่มขึ้นเป็นเทําตัว 
เพื่อเพิ่มผลผลิต เรํงการเจริญเติบโตของพืช และรวมถึงการก าจัดศัตรูพืช ท าให๎ผักในป๓จจุบันมีสารเคมีปนเปื้อนมากขึ้น รวมถึงท าให๎
หน๎าดินขาดความอุดมสมบูรณ๑ ท าลายระบบนิเวศ และสภาพแวดล๎อม ด๎วยเหตุนี้ท าให๎เกษตรกรบางสํวนสนใจและตื่นตัวในการลดใช๎
สารเคมีมากขึ้น หันมาปลูกผักปลอดสารพิษไว๎บริโภคและสํงขาย ซึ่งในป๓จจุบันผักปลอดสารพิษเป็นท่ีต๎องการในตลาดสูงมาก เพราะ
ผู๎บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป หันมาใสํใจเรื่องสุขภาพมากข้ึน และในอ าเภอพบพระมีผู๎ประกอบการหลายรายที่สนใจและหันมา
ศึกษาเกษตรอินทรีย๑อยํางจริงจัง เพื่อตํอยํอให๎เป็นธุรกิจที่นําสนใจและต๎องการในอนาคต (AEC อาเซียน ออนไลน๑ News:2557)  

จากแนวโน๎มการดูแลสุขภาพ การบริโภคผักปลอดสารพิษที่มีมากขึ้น รวมถึงสภาพการแขํงขันทางการตลาดของธุรกิจผัก
ปลอดสารพิษที่เพ่ิมขึ้น ท าให๎คณะผู๎วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงสํวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผักปลอดสารพิษ อ าเภอเมืองจังหวัด
ตาก เพื่อเป็นข๎อมูลสํวนหน่ึงในการพัฒนาธรุิจปลอดสารพิษ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู๎บรโิภคในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดตาก  
2) เพื่อศึกษาสํวนประสมทางการตลาดทีม่ีผลตํอการตัดสอนใจซื้อผกัปลอดสารพิษ  
3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู๎บริโภคทีม่ีตํอสํวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผักปลอดสารพิษในเขตอ าเภอเมือง

จังหวัดตาก   
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1.แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
ความหมายของพฤติกรรมผู๎บรโิภค 
        ค าวํา พฤติกรรมผู๎บรโิภค มผีู๎ให๎นิยามไว๎มากมาย ดังนี ้
               ปริญ ลักษิตานนท๑ (2558) ได๎กลําวไว๎วํา  พฤติกรรมของผู๎บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง
เกี่ยวข๎องโดยตรงกับการจัดหาและการใช๎ผลิตภัณฑ๑ซึ่งรวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกํอน และมีสํวนในการก าหนดให๎มีการ
กระท า ซึ่งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกํอนนั้น หมายถึงลักษณะทางพฤติกรรมของผู๎บริโภคในขณะหนึ่งที่ผู๎บริโภคซื้อสินค๎านั้น 
จะมีกระบวนการทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาท่ีมีสํวนสร๎างและขัดเกลาทัศนคติและคํานิยม  
               พิบูล ทีปะปาล (2559) ได๎ให๎ความหมายไว๎วํา พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง กระบวนการและกิจกรรมตํางๆ ที่บุคคล
เข๎าไปมีสํวนเกี่ยวข๎องในการเสาะแสวงหา การเลือก การซื้อ การใช๎ การประเมินผล และการก าจัดผลิตภัณฑ๑และบริการหลังจาก
การใช๎ เพื่อสนองความต๎องการและความปรารถนาอยากให๎ได๎รับความพอใจ 
              ดารา ทีปะปาล (2560) ได๎กลําวไว๎วํา พฤติกรรมผู๎บริโภค หมายถึง การศึกษาถึงหนํวยการซื้อ และกระบวนการ
แลกเปลี่ยนท่ีเกี่ยวข๎องกับการได๎รับมา การบริโภค และการก าจัด อันเกี่ยวกับสินค๎า บริการ ประสบการณ๑ และความคิด 

2. การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 
                Kotler (Kotler, 2006, 105) กลําววํา การวิเคราะห๑พฤติกรรมผู๎บริโภคเป็นการค๎นหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและ
การใช๎ของผู๎บริโภค เพื่อให๎ทราบถึงลักษณะของความต๎องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช๎ของผู๎บริโภค หรือลักษณะตลาดของ
ผู๎บริโภค  ค าตอบท่ีได๎สามารถน าไปชํวยก าหนดกลยุทธ๑การตลาดที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู๎บริโภคได๎อยํางเหมาะสม  
เรียกอีกยํางหนึ่งวํา6W1H  (7Os’ ) ดังรายละเอียดตํอไปนี้ 

1. ใครอยูํในตลาดเปูาหมาย (who constitutes the market?) เป็นค าตอบเพื่อทราบถึงลักษณะของกลุํมเปูาหมาย  
 2. ผู๎บริโภคซื้ออะไร (what does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงสิ่งที่ตลาดหรือผู๎บริโภคต๎องการซื้อ  
 3. ท าไมผู๎บริโภคจึงซื้อ (why does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงวัตถุประสงค๑ในการซื้อ ของผู๎บริโภคหรือตลาด 

News:2557
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4. ใครมีสํวนรํวมในการตัดสินใจ (who participates in the buying) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงบทบาทของกลุํมตําง ๆ ที่
มีอิทธิพลหรือมีสํวนรํวมในการตัดสอนใจซื้อ  

5. ผู๎บริโภคซื้ออยํางไร (how does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงขั้นตอนของการตัดสินใจซื้อ ของ
ผู๎บริโภคหรือตลาด 

6. ผู๎บริโภคซื้อเมื่อใด (when does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบโอกาสการซื้อสินค๎า 
7. ผู๎บริโภคซื้อท่ีไหน (where does the market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงชํองทางที่ผู๎บริโภคจะไปซื้อในชํองทาง

การจัดจ าหนํายนั้น ๆ  
3 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 

             Kotler (Kotler, 2006 ) กลําวถึงสํวนประสมทางการตลาดบริการประกอบ  ผลิตภณัฑ๑ ราคา ชํองทางการจัดจ าหนําย 
การสํงเสริมการตลาด กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ  
                  1.ผลิตภัณฑ๑ (Product) เป็นสิ่งที่สนองความจ าเป็นและความต๎องการของมนุษย๑ได๎คือ  สิ่งที่ผู๎ขายต๎องมอบให๎แกํ
ลูกค๎าและลูกค๎าจะได๎รับผลประโยชน๑และคุณคําของผลิตภัณฑ๑นั้น ๆ   
                  2.ราคา ( Price ) หมายถึง  คุณคําผลิตภัณฑ๑ในรูปตัวเงิน ลูกค๎าจะเปรียบเทียบระหวํางคุณคํา ( Value )  ของ
บริการกับราคา  ( Price ) ของบริการนั้น  ถ๎าคุณคําสูงกวําราคาลูกค๎าจะตัดสินใจซื้อ                                    
     3.ชํองทางการจัดจ าหนําย ( Place ) เป็น กิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับบรรยากาศสิ่งแวดล๎อมในการน าเสนอบริการให๎แกํลูกค๎า ซึ่งมี
ผลตํอการรับรู๎ของลูกค๎าในคุณคําและคุณประโยชน๑ของบริการที่น าเสนอ  ซึ่งจะต๎องพิจารณาในด๎านท าเลที่ตั้ง  ( Location ) และ
ชํองทางในการน าเสนอบริการ ( Channels ) 
                  4.การสํงเสริมการตลาด  ( Promotion ) เป็นเครื่องมือท่ีใช๎ในการติดตํอสื่อสารให๎ผู๎ใช๎บริการ  โดยมีวัตถุประสงค๑ที่
แจ๎งขําวสารหรือชักจูงให๎เกิดทัศนคติและพฤติกรรม  การใช๎บริการและเป็นกุญแจส าคัญของการตลาดสายสัมพันธ๑ 
                   5.บุคคล ( People ) หรือพนักงาน ( Employee ) ต๎องคัดเลือก  การฝึกอบรม  การจูงใจ  เพื่อ ให๎สามารถสร๎าง
ความพึงพอใจให๎กับลูกค๎าได๎แตกตํางเหนือคูํแขํงขัน 
                   6.ด๎านการสร๎างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation) เป็นการสร๎างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพให๎กับลูกค๎า โดยพยายามสร๎างคุณภาพ ทั้งทางด๎ายกายภาพและรูปแบบการให๎บริการเพื่อสร๎างคุณคําให๎กับลูกค๎า 
เชํนการแตํงกายสะอาดเรียบร๎อย การเจรจาต๎องสุภาพอํอนโยน และการให๎บริการที่รวดเร็ว หรือผลประโยชน๑อ่ืน ๆ ที่ลูกค๎าควรได๎รับ 
                   7.ด๎านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับระเบียบวิธีการและการปฏิบัติในด๎านการให๎บริการ              
ที่น าเสนอให๎กับผู๎ใช๎บริการเพื่อมอบการให๎บริการอยํางถูกต๎องรวดเร็ว  และเกิดความประทับใจ                 

4. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
                 ศิริวรรณ เสรีรัตน๑; และคณะ 2557,44) ทัศนคติ หมายถึง ความรู๎สึกนึกคิดของบุคคลที่มีตํอสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งผู๎บริโภค
เรียนรู๎จากประสบการณ๑ในอดีต โดยใช๎เป็นตัวเช่ือมระหวํางความคิดและพฤติกรรม นักการตลาดนิยมใช๎เพื่อการฆษณา สร๎าง
ทัศนคติที่ดีตํอผลิตภัณฑ๑และตราสินค๎า 
                  ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร (2559,138) กลําววํา ทัศนคติ คือ สภาวะความพร๎อมทางจิตที่เกี่ยวข๎องกับความรู๎สึก ความคิด 
และแนวโน๎มของพฤติกรรมบุคคลที่มีตํอบุคคล สิ่งของ สถานการณ๑ตําง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  
                  พงศ๑  หรดาล (2560,42) ให๎ความหมายของทัศนคติไว๎วํา ทัศนคติ  คือ ความรู๎สึก  ทําที  ความคิดเห็น และ
พฤติกรรมของคน  ที่มีตํอเพื่อนรํวมงาน  ผู๎บริหาร  กลุํมคน  องค๑กรหรือสภาพแวดล๎อมอื่นๆ  โดยการแสดงออกในลักษณะของ
ความรู๎สึกหรือทําทีในทางยอมรับหรือการปฏิเสธ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
                 ตัวแปรต้น                                                            ตัวแปรตาม 
         (Independent Variables)                                       (Dependent Variables) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ(Survey Research) มีรายละเอียด ดังน้ี 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช๎ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ กลุํมคนท่ัวไปในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
         3.1.2 กลุํมตัวอยําง 
                   การวิจัยนี้ มีประชากรเป็นผู๎บริโภคที่อาศัยอยูํในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก ซึ่งมีจ านวน 103,124 คน ดังนั้น การ
ก าหนดขนาดกลุํมตัวอยํางจึงใช๎ตารางส าเร็จรูปค านวณหาขนาดของกลุํมตัวอยํางของ  R.V.Krejcie และ D.W.Morg (ธานินทร๑ 
ศิลป์จารุ) ได๎กลุํมตัวอยํางผู๎บริโภคผักปลอดสารพิษ จ านวน 400 คน 
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 2เ.คร่ืองมือ/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย 
 - แบบสอบถามใช๎เก็บรวบรวมข๎อมูล จากประชากรทีบ่รโิภคผักปลอดสารพิษ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห๑ข๎อมูลและสถิติที่ใช๎ วิเคราะห๑ได๎แกํ  ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัย พบวํา 1)ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง มีอายุ  26-30 ปีรายได๎เฉลี่ยตํอเดือนรายได๎5,001-
10,000  บาท มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน 2)พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก  ซื้อผักปลอด
สารพิษ3-4 ครั้งตํอสัปดาห๑ ผักปลอดสารพิษประเภท กะหล่ าปลี  มีคําใช๎จํายในการซื้อผักปลอดสารพิษ300-500 บาทตํอครั้ง เลือก
ซื้อผักปลอดสารพิษเพราะการดูแลสุขภาพ เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อเนื่องจากความนําเช่ือถือของธุรกิจผักปลอดสารพิษ โลตัส/บิ๊กซี 
และตัวเองมีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซิ้อ 3)ป๓จจัยสํวนประสมทาการตลาดมีผลตํอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษอยูํในระดับมาก 2 
ด๎าน คือด๎านผลิตภัณฑ๑ และด๎านราคา ระดับปานกลาง 5 ด๎าน ได๎แกํด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านกระบวนการ การสร๎าง
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ และ ด๎านสํงเสริมการตลาด ตามล าดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําด๎านผลิตภัณฑ๑มี อันดับแรก
ความสดใหมํของผักปลอดสารพิษ รองลงมา ผักปลอดสารพิษมีหลากหลายประเภทให๎เลือกและ มาตรฐานความปลอดภัยของ
สินค๎า ด๎านราคา อันดับแรกได๎แกํคุณภาพที่ได๎รับเมื่อเทียบกับราคา รองลงมา ราคาที่เหมาะสมสามารถจับต๎องได๎ และการปรับ
ราคาผักปลอดสารพิษมีผลตํอการตัดสินใจซื้อ  ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย อันดับแรกได๎แกํการเดินทางสะดวกรวดเร็ว รองลงมา 
ระยะเวลาการเปิด ปิดและท าเลที่ตั้งเหมาะสม ด๎านการสํงเสริมการตลาด ได๎แกํ  มีการประชาสัมพันธ๑โปรโมช่ันใหมํอยํางทั่วถึง 
รองลงมาความส าคัญกับข๎อความโฆษณา และมีสํวนลดกับสมาชิกที่ซื้อปริมาณมาก  ด๎านบุคคล อันดับแรกได๎แกํการบริการเป็น
กันเอง รองลงมาพูดจาสุภาพ อํอนโยน และเครื่องแตํงกายของพนักงานดูสะอาด ด๎านกระบวนการ อันดับแรกได๎แกํ มีขั้นตอนใน
เก็บผักท่ีสะอาดไมํปนเปื้อนสารเคมีใดๆ รองลงมามีบริการที่ไมํซับซ๎อนและรวดเร็วและ มีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย  ด๎าน
การสร๎างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ อันดับแรกได๎แกํสถานที่กว๎างขวาง สะอาด รองลงมาบรรยากาศสื่อให๎เห็นถึงความ
สะอาดปลอดภัย และอากาศถํายเทได๎สะดวก 4)ความคิดเห็นของผู๎บริโภคตํอสํวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผักปลอดสารพิษ
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดตากอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวําอยูํในระดับมาก 2 ด๎านได๎แกํด๎านราคา และ
ด๎านผลิตภัณฑ๑ สํวน ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ด๎านสํงเสริมการตลาด  ด๎านบุคคล ด๎านกระบวนการและด๎านการสร๎างและ
น าเสนอลักษณะทางกายภาพ อยูํในระดับปานกลาง ด๎านราคาอันดับแรกได๎แกํ ราคามีความเหมาะสมสามารถจับต๎องได๎ รองลงมา
ราคาเหมาะกับคุณภาพของสินค๎า และราคาเหมาะสมกับประเภทสินค๎า ด๎านผลิตภัณฑ๑อันดับแรกได๎แกํความสดใหมํของผักปลอด
สารพิษรองลงมา ผักปลอดสารพิษมีหลากหลายประเภทให๎เลือกและ  ความสะอาดปลอดภัยจากสารพิษมีมาตรฐานรองรับ ด๎าน
ชํองทางการจัดจ าหนําย อันดับแรกได๎แกํ การเดินทางสะดวกรวดเร็ว รองลงมา ท าเลที่ตั้งเหมาะสม และระยะเวลาการเปิด ปิด 
ด๎านการสํงเสริมการตลาด  อันดับแรกได๎แกํ มีการความส าคัญกับข๎อความโฆษณา รองลงมามีสํวนลดกับสมาชิกที่ซื้อปริมาณมาก  
และการโฆษณาทั่วถึง ด๎านบุคคล อันดับแรกได๎แกํพูดจาสุภาพ อํอนโยน รองลงมาการบริการเป็นกันเอง และเครื่องแตํงกายของ
พนักงานดูสะอาด ด๎านกระบวนการ อันดับแรกได๎แกํ มีขั้นตอนในเก็บผักที่สะอาดไมํปนเปื้อนสารเคมี ใดๆ รองลงมามีบริการที่ไมํ
ซับซ๎อนและรวดเร็วและ มีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย  ด๎านการสร๎างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ อันดับแรกได๎แกํ
บรรยากาศสื่อให๎เห็นถึงความสะอาดปลอดภัยรองลงมาสถานท่ีกว๎างขวาง สะอาด รองลงมา และอากาศถํายเทได๎สะดวก  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

สํวนประสมทางการตลาดของธุรกจิผักปลอดสารพิษ อ าเภอเมืองจังหวัดตาก สามารถอธิบายผลการศกึษาได๎ดังนี ้
1.พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตาก  ซื้อผักปลอดสารพิษ3-4 ครั้งตํอสัปดาห๑ ผักปลอด

สารพิษประเภท กะหล่ าปลี  มีคําใช๎จํายในการซื้อผักปลอดสารพิษ300-500 บาทตํอครั้ง เลือกซื้อผักปลอดสารพิษเพราะการดูแลสุขภาพ 
เหตุผลที่ตัดสินใจซื้อเนื่องจากความนําเช่ือถือของธุรกิจผักปลอดสารพิษสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณิชชมนันท๑  ใจค าและ ปรีดา 
ศรีนฤวรรณ (2558) ได๎ศึกษาเรื่อง ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา ริมปิง
ซุปเปอร๑มาร๑เก็ต ในจังหวัดเชียงใหมํ พบวํา ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญตํอ ด๎านพฤติกรรมการบริโภค ผักปลอดสารพิษ พบวํา 
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บริโภคผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ โดยบริโภคผักที่ปรุงให๎สุกกํอนบริโภค เชํน ผักคะน๎า ฯลฯ มีความถี่ในการบริโภคผักปลอดสารพิษ 3–
4 ครั้งตํอสัปดาห๑ ในชํวงเวลาเย็น คําใช๎จํายเฉลี่ย 101–200 บาท และบุคคลที่มีอิทธิพลตํอการตัดสินใจซื้อคือ ตัวผู๎บริโภคเอง 
 2) ป๓จจัยสํวนประสมทาการตลาดมผีลตํอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษอยูํในระดับมาก 2 ด๎าน คือด๎านผลิตภัณฑ๑ และ
ด๎านราคา ด๎านผลิตด๎านผลิตภัณฑ๑มี อันดับแรกความสดใหมํของผักปลอดสารพิษ รองลงมา ผักปลอดสารพิษมีหลากหลายประเภท
ให๎เลือกและ มาตรฐานความปลอดภัยของสินค๎า ด๎านราคา อันดับแรกได๎แกํคุณภาพที่ได๎รับเมื่อเทียบกับราคา รองลงมา ราคาที่
เหมาะสมสามารถจับต๎องได๎ และการปรับราคาผักปลอดสารพิษมีผลตํอการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ณิชชมนันท๑  
ใจค าและ ปรีดา ศรีนฤวรรณ (2558) ได๎ศึกษา ป๓จจัยสํวนประสมทางการตลาดที่สํงผลตํอพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ 
กรณีศึกษา ริมปิงซุปเปอร๑มาร๑เก็ต ในจังหวัดเชียงใหมํ ผู๎ตอบแบบสอบถามให๎ความส าคัญตํอป๓จจัยสํวนประสม ทางการตลาด ใน
ด๎านผลิตภัณฑ๑ ด๎านราคา ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย อยูํในระดับมาก และสอดคล๎องกับพรวิมล  เจริญสุข (2557) ได๎ศึกษาป๓จจัย
ที่มีผลตํอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษาจังหวัดตาก  ที่พบวําผู๎บริโภคผักปลอดสารพิษให๎ความส าคัญกับตรารับรอง
คุณภาพ (2) 2 มาตรฐานผัก อีกทั้งยังให๎ความส าคัญกับราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ ไมํนิยมซื้อผักปลอดสารพิษที่มี ราคาถูกเกินไป
แตํนิยมซื้อผักที่ตั้งราคาสูงแตํสามารถตํอราคาลงได๎ ข๎อค๎นพบทางเศรษฐศาสตร๑ในงานศึกษาครั้งนี้ พบวํา ข๎อมูลขําวสารด๎าน
คุณภาพและ การรับรองมาตรฐานเป็นป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอการบริโภคผักปลอดสารพิษของคนในพ้ืนท่ีจังหวัดตาก 
  4) ความเห็นคิดของผู๎บริโภคตํอสํวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผักปลอดสารพิษในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดตากอยูํใน
ระดับปานกลาง ราคามีความเหมาะสมสามารถจับตอ๎งได๎ ราคาเหมาะสมกับประเภทสินค๎า ด๎านผลิตภัณฑ๑อันดับแรกได๎แกํความสด
ใหมขํองผักปลอดสารพิษรองลงมา ผักปลอดสารพิษมีหลากหลายประเภทให๎เลือกและ  ความสะอาดปลอดภัยจากสารพิษมีมาตรฐาน
รองรับ ด๎านชํองทางการจัดจ าหนําย ท าเลที่ตั้งเหมาะสม ด๎านบุคคล พูดจาสุภาพ อํอนโยน รบริการเป็นกันเอง ด๎านกระบวน มี
ขั้นตอนในให๎บริการรวดเร็ว สอดคล๎องกับงานวิจัยของชลธิชา ศิริสมบัติ ได๎ศึกษาความพึงพอใจในการบริโภคผักออร๑แกนิคของ
ผู๎บริโภคชาวไทย ในซุปเปอร๑สโตร๑ของจังหวัดปทุมธานี พบวํามีระดับความีคิดเห็นตํอการซื้อสินค๎าออกกานิก คือสินค๎าสดสะอาด 
พื้นที่ให๎บริการสะอาด ซื้อเพราะความปลอดภัย และราคามีความเหมาะสมกับสินค๎า พนักงานมีความกระตือรือร๎น บริการรวดเร็ว 
 
สรุป 

จากผลการศึกษาวิจัยพบวําการบริโภคผักปลอดสารพิษของผู๎บริโภคในอ าเภอเมืองจังหวัดตากเพราะเหตุผลคือการดูแล
สุขภาพ ความนําเชื่อถือของธุรกิจผักปลอดสารพิษ เป็นการตัดสินใจซื้อด๎วยตัวเอง ส าหรับ สํวนประสมทางการตลาดมีความส าคัญ
ตํอการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษมากที่สุดคือด๎านผลิตภัณฑ๑และมีทัศนคติตํอสํวนประสมทางการตลาดของของธุรกิจผักปลอด
สารพิษอยูํในระดับปานกลางอันดับแรกเป็นด๎านผลิตภัณฑ๑  
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.ศึกษาถึงโอกาศของธุรกิจผักปลอดสารพิษในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดตากเชิงลึก 
 2.ศึกษาความเข๎าใจ ความพร๎อมของเกษตรกรในการท าเกษตรแบบปลอดสารพิษ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเรื่องสํวนประสมทางการตลาดของธุรกิจผักปลอดสารพิษ อ าเภอเมืองจังหวัดตาก ส าเร็จลุํลํวงด๎วยดีคณะผู๎วิจัย 
ได๎ค าแนะน าจาก ผศ.ดร.สิรินี วํองวิไลรัตน๑ ที่ให๎ค าปรึกษา และแนะน า ในการท าวิจัยในครั้งน้ี 

ขอบคุณผู๎ประกอบการธุรกิจผักปลอดสารพิษ อ าเภอเมืองจังหวัดตากท่ีให๎ข๎อมูลที่เป็นประโยชน๑ในการท าวิจัย 
ขอบคุณผู๎ตอบแบบสอบถามทุกทํานที่ได๎ให๎ข๎อมูลประกอบในการท าวิจัยที่ท าให๎งานวิจัยสมบูรณ๑มากขึ้น 

 ขอบคุณวิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑นท่ีให๎การสนับสนุนในการท าวิจัยและเสร็จลุํลํวงไปด๎วยดี 
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The Development of Blended Learning in English-1 Students’ Perception  
on 21st Century Skill 4Cs 

 
Win Soe Aung1 

Abstract 
 This research was aim to develop blended learning in English-1 students‖ perception on 21st century 
skills 4Cs and to compare students‖ perception on 21st century skills 4Cs between before and after use 
blended learning in English-1 at Northern College. The sample groups were selected by specific random in 1st 
year student 15 who register in English 1 and attend class 2 hours a week including 36 hours. The research 
tool was lesson plan for 4Cs development English-1 elements content and perception on 21st century skills 
4Cs (communication, critical thinking, collaboration and creativity) test. The research methodology was 
experiment by One Group Pretest-Posttest Design, effectiveness and academic achievement evaluation by t-
test Dependent and analyzing the means and standard deviations of the scores to determine the statistical 
significance. The statistical significance level was set at .01. 
 The research finding was as follows 
1. The sample group have to develop their perception on 21st century skills 4Cs by significantly at .01 level. 
2. The sample group have to develop their perception on 21st century skills 4Cs higher than between before 
use blended learning in English-1 by significantly at .01 level. 
 
Background  

Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and 
opportunities for interaction online with traditional place-based classroom methods. It requires the physical 
presence of both teacher and student, with some elements of student control over time, place, path, or 
pace. While students still attend "brick-and-mortar" schools with a teacher present, face-to-face classroom 
practices are combined with computer-mediated activities regarding content and delivery. Blended learning is 
also used in professional development and training settings. Blended learning is highly context-dependent 
therefore a universal conception of it is hard to come by. Some reports have claimed that a lack of 
consensus on a hard definition of blended learning had led to difficulties in research on its effectiveness. 
However, a 2015 meta-analysis that historically looked back at a comprehensive review of evidence-based 
research studies around blended learning, found commonalities in defining that blended learning was 
"considered a combination of traditional f2f (face to face) modes of instruction with online modes of learning, 
drawing on technology-mediated instruction, where all participants in the learning process are separated by 
distance some of the time." This report also found that all of these evidence-based studies concluded that 
student achievement was higher in blended learning experiences when compared to either fully online or 
fully face-to-face learning experiences. The Digital Delivery of Blended Learning through Master-O Mobile App, 
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by Inspire One the Digital Delivery of Blended Learning on a mobile app. "Blended learning" is sometimes 
used in the same breath as "personalized learning" and differentiated instruction. 

There are the 21st Century skills needed inside the classroom as well as profession career. 
Communication is about sharing thoughts, questions, ideas, and solutions. In the technological age, it‖s much 
easier and, at the same time, harder to communicate. Technology has provided us with more convenient 
ways to communicate, but sometimes the various ways can become overwhelming. In addition, the 
communication can become more about the tech being used than the message you‖re trying to send. 
Without effective communication, there‖s no way to get anything done inside the classroom or anywhere, 
which is why this is an essential 21st Century skill. Communication is the practice of conveying ideas quickly 
and clearly. Communication is often taken for granted in today‖s society. After all, if you say something that 
means you conveyed an idea, right? In the age of text-based communications — SMS, emails, social media, 
etc. — it‖s never been more important for students to learn how to convey their thoughts in a way that 
others can understand them. That‖s because text-based communications lack tone, which is critical to 
understanding the context of someone‖s words. Still, even in situations where vocal tone is available, 
students need to learn how to communicate effectively. That includes minimizing tangents, speaking directly 
to an idea, and checking other participants to make sure they‖re engaged. Reading an audience — even if it‖s 
just two other people in a group discussion — lets students determine whether they should keep expanding 
on an idea or wrap up their point. Their audience could even be their family at Thanksgiving dinner. The point 
is that as students practice communication, they become better at efficiently conveying an idea without 
losing their point “in the weeds,” so to speak. With communication locked down, students can streamline 
their ideas and make a positive impression on those around them. Still, it‖s important to note that 
communication isn‖t enough on its own to help students with 21st Century skills. To really succeed, students 
need to use all four of these skills together. 
 
Definition 

Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and 
opportunities for interaction online with traditional place-based classroom methods 

Perception is the awareness of on 21st century skills 4Cs through the senses. In other word it's the 
ability to see, hear, understand or become aware of something after blended learning in English-1 
 21st century skills 4Cs  skills, abilities, and learning dispositions that have been identified as being 
required for success in 21st century society and workplaces by educators, business leaders, academics, and 
governmental agencies; collaboration, critical thinking, creativity and communication. 
 
Objective  

1. To develop blended learning in English-1 students‖ perception on 21st century skills 4Cs 
2. To compare students‖ perception on 21st century skills 4Cs between before and after use blended 

learning in English-1 
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Literatures 
Blended Learning 
Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and 

opportunities for interaction online with traditional place-based classroom methods. It requires the physical 
presence of both teacher and student, with some elements of student control over time, place, path, or 
pace. While students still attend "brick-and-mortar" schools with a teacher present, face-to-face classroom 
practices are combined with computer-mediated activities regarding content and delivery. Blended learning is 
also used in professional development and training settings. Blended learning is highly context-dependent 
therefore a universal conception of it is hard to come by. Some reports have claimed that a lack of 
consensus on a hard definition of blended learning had led to difficulties in research on its effectiveness. 
However, a 2015 meta-analysis that historically looked back at a comprehensive review of evidence-based 
research studies around blended learning, found commonalities in defining that blended learning was 
"considered a combination of traditional f2f (face to face) modes of instruction with online modes of learning, 
drawing on technology-mediated instruction, where all participants in the learning process are separated by 
distance some of the time." This report also found that all of these evidence-based studies concluded that 
student achievement was higher in blended learning experiences when compared to either fully online or 
fully face-to-face learning experiences. The Digital Delivery of Blended Learning through Master-O Mobile App, 
by Inspire One The Digital Delivery of Blended Learning on a mobile app."Blended learning" is sometimes 
used in the same breath as "personalized learning" and differentiated instruction. 

The terms "blended learning", "hybrid learning", "technology-mediated instruction", "web-enhanced 
instruction", and "mixed-mode instruction" are often used interchangeably in research literature. Although the 
concepts behind blended learning first developed in the 1960s, the formal terminology to describe it did not 
take its current form until the late 1990s. One of the earliest uses of the term appears in a 1999 press release, 
in which the Interactive Learning Centers, an Atlanta-based education business, announced a change of name 
to EPIC Learning. The release mentions that "The Company currently operates 220 on-line courses, but will 
begin offering its Internet courseware using the company's Blended Learning methodology." The term 
"blended learning" was initially vague, encompassing a wide variety of technologies and pedagogical methods 
in varying combinations (some making no use of technology whatsoever). In 2006, the term became more 
concrete with the publication of the first Handbook of Blended Learning by Bonk and Graham. Graham 
challenged the breadth and ambiguity of the term's definition, and defined "blended learning systems" as 
learning systems that "combine face-to-face instruction with computer mediated instruction". In a report titled 
"Defining Blended Learning", researcher Norm Friesen suggests that, in its current form, blended learning 
"designates the range of possibilities presented by combining Internet and digital media with established 
classroom forms that require the physical co‐presence of teacher and students". 

Technology-based training emerged as an alternative to instructor-led training in the 1960s on 
mainframes and mini-computers. The major advantage that blended learning offers is scale, whereas one 
instructor can only teach so many people. One example is PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching 
Operations), a system developed by the University of Illinois and Control Data. PLATO in particular had a long 
history of innovations and offered coursework from elementary to the college level. Mainframe-based training 
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had a number of interface limitations that gave way to satellite-based live video in the 1970s. The advantage 
here was serving people who were not as computer literate. The major challenge was the expense required 
to make this work. In the early 1990s, CD-ROMs emerged as a dominant form of providing technology-based 
learning as bandwidth through 56k modems weren't able to support very high quality sound and video. The 
limitation to CD-ROMs was tracking completion of coursework, so learning management systems emerged as a way 
to facilitate progress tracking. The aviation industry used this heavily to track how well one did on courses, how 
much time was spent, and where someone left off. AICC, Aviation Industry Computer-Based Training Committee, 
was formed in 1988 and companies such as Boeing used CD-ROMs to provide training for personnel. Modern 
blended learning is delivered online, although CD-ROMs could feasibly still be used if a learning management 
system meets an institution's standards. Some examples of channels through which online blending learning can 
be delivered include webcasting (synchronous and asynchronous) and online video (live and recorded). Solutions 
such as Khan Academy have been used in classrooms to serve as platforms for blended learning. 

There is little consensus on the definition of blended learning. Some academic studies have 
suggested it is a redundant term. However, there are distinct blended learning models suggested by some 
researchers and educational think-tanks. These models include: 

Face-to-face driver – where the teacher drives the instruction and augments with digital tools. 
Rotation – students cycle through a schedule of independent online study and face-to-face classroom time. 
Flex – Most of the curriculum is delivered via a digital platform and teachers are available for face-to-face 
consultation and support. 

Labs – All of the curriculum is delivered via a digital platform but in a consistent physical location. 
Students usually take traditional classes in this model as well. 

Self-blend – Students choose to augment their traditional learning with online course work. 
Online driver – Students complete an entire course through an online platform with possible teacher 

check-ins. All curriculum and teaching is delivered via a digital platform and face-to-face meetings are 
scheduled or made available if necessary. 

It is important to note that even blended learning models can be blended together and many 
implementations use some, many, or even all of these as dimensions of larger blended learning strategy. 
These models, for the most part, are not mutually exclusive. 

There are many components that can comprise a blended learning model, including "instructor-
delivered content, e-learning, webinars, conference calls, live or online sessions with instructors, and other 
media and events, for example, Facebook, e-mail, chat rooms, blogs, podcasting, Twitter, YouTube, Skype 
and web boards". Blended instruction is reportedly more effective than purely face-to-face or purely online 
classes. Blended learning methods can also result in high levels of student achievement more effective than 
face-to-face learning. By using a combination of digital instruction and one-on-one face time, students can 
work on their own with new concepts which frees teachers up to circulate and support individual students 
who may need individualized attention. "Rather than playing to the lowest common denominator – as they 
would in a traditional classroom – teachers can now streamline their instruction to help all students reach 
their full potential." Proponents of blended learning argue that incorporating the "asynchronous Internet 
communication technology" into higher education courses serves to "facilitate a simultaneous independent 
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and collaborative learning experience". This incorporation is a major contributor to student satisfaction and 
success in such courses. The use of information and communication technologies have been found to 
improve student attitudes towards learning. By incorporating information technology into class projects, 
communication between lecturers and part-time students has improved, and students were able to better 
evaluate their understanding of course material via the use of "computer-based qualitative and quantitative 
assessment modules". 

Blended learning also have the potential to reduce educational expenses, although some dispute 
that blended learning is inherently less expensive than traditional classroom learning. Blended learning can 
lower costs by putting classrooms in the online space and it essentially replaces pricey textbooks with 
electronic devices that students often bring themselves to class. E-textbooks, which can be accessed digitally, 
may also help to drive down textbook budgets. Proponents of blended learning cite the opportunity for data 
collection and customization of instruction and assessment as two major benefits of this approach. Blended 
learning often includes software that automatically collects student data and measures academic progress, 
providing teachers, students and parents detailed student‖s data. Often, tests are automatically scored, 
providing instantaneous feedback. Student logins and work times are also measured to ensure accountability. 
Schools with blended learning programs may also choose to reallocate resources to boost student 
achievement outcomes. Students with special talents or interests outside of the available curricula use 
educational technology to advance their skills or exceed grade restrictions. Blended learning allows for 
personalized education, replacing the model where a teacher stands in front of the classroom and everyone 
is expected to stay at the same pace. "Blended learning allows students to work at their own pace, making 
sure they fully understand new concepts before moving on." A classroom environment that incorporates 
blended learning naturally requires learners to demonstrate more autonomy, self-regulation, and 
independence in order to succeed. If teachers offer a form of initial program orientation before introducing 
blended learning strategies, it can better prepare students to feel confident navigating the different 
components and developing a stronger sense of independence. 

Some online institutions connect students with instructors via web conference technology to form a 
digital classroom. These institutions borrow many of the technologies that have popularized online courses at 
the university level. Some advantages of blended learning, particularly at a Kindergarten to grade 12 level of 
education, can be found under the general concept of educational technology. It is also one of the most 
effective ways for personalized learning at scale. Blended learning supports the use of standards as a way to 
manage quality and ease of use. This includes multiple kinds of standards: interoperability standards like the 
SIF specification from A4L or the Learning Tools Interoperability specification from IMS Global Consortium or 
academic standards like state standards and Common Core State Standards, which encourage integration of 
technology into a variety of subjects. 

A learning management system, or federation of systems, helps develop a better feel for an online 
community where discussions can be held to better aid students. This virtual learning environment helps 
connect professors with students without physically being present, thus making this a 'virtual cafe'. Many 
schools use this online tool for online classes, classwork, question & answer forums, and other school related 
work. Blended learning yielded positive results from the online community. Such results were compared and 
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showed similar results from that of Alcoholics Anonymous and Weight Watchers. The advantages of blended 
learning are dependent on the quality of the programs being implemented. Some indicators of excellent 
blended learning programs are "facilitating student learning, communicating ideas effectively, demonstrating 
an interest in learning, organizing effectively, showing respect for students, and assessing progress fairly". 

Unless successfully planned and executed, blended learning could have disadvantages in technical 
aspects since it has a strong dependence on the technical resources or tools with which the blended learning 
experience is delivered. These tools need to be reliable, easy to use, and up to date, for them to have a 
meaningful impact on the learning experience. IT literacy can serve as a significant barrier for students 
attempting to get access to the course materials, making the availability of high-quality technical support 
paramount. Other aspects of blended learning that can be challenging is group work because of difficulties 
with management in an online setting. Reportedly the use of lecture recording technologies can result in 
students falling behind on the materials. In a study performed across four different universities, it was found 
that only half of the students watched the lecture videos on a regular basis, and nearly 40% of students 
watched several weeks' worth of videos in one sitting. This has further implications for the educator and in 
how much online resources need to be revealed to the student but also ensure it is at the right level for the 
intended student. From an educator's perspective, most recently, it has been noted that providing effective 
feedback is more time-consuming (and therefore more expensive) when electronic media are used, in 
comparison to traditional (e.g. paper-based) assessments. Using e-learning platforms can be more time 
consuming than traditional methods and can also come with new costs as e-learning platforms and service 
providers may charge user fees to educators. Another critical issue is access to network infrastructure. 
Although the digital divide is narrowing as the Internet becomes more pervasive, many students do not have 
pervasive and ubiquitous access to the Internet – even in their classrooms. Any attempt to incorporate 
blended learning strategies into an organization's pedagogical strategy needs to account for this. This is why 
learning centers are built with good wi-fi connections to make sure this issue is addressed. 

The term "21st century literacies" was coined by The National Council of Teachers of English to 
describe the social nature of learning that is supported by the ability to collaborate using digital technologies 
in learning. These 'new literacies' are described as "skills students will need for the society in which they will 
work", including "strong communication and collaboration skills, expertise in technology, innovative and 
creative thinking skills, and an ability to solve problems". This set of skills and understandings will "prepare 
the workforce or citizenry for a changing, interconnected world". These literacies are dynamic due to the 
ability to be linked to one another. According to NCTE, active, successful participants in this 21st century 
global society must be able to: 
develop proficiency and fluency with the tools of technology; 

build intentional cross-cultural connections and relationships with others so to pose and solve 
problems collaboratively and strengthen independent thought; 

design and share information for global communities to meet a variety of purposes; 
manage, analyze and synthesize multiple streams of simultaneous information; 
create, critique, analyze and evaluate multimedia texts; 
Attend to the ethical responsibilities required by these complex environments. 
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21st Century Skill 
Communication is about sharing thoughts, questions, ideas, and solutions. In the technological age, 

it‖s much easier and, at the same time, harder to communicate. Technology has provided us with more 
convenient ways to communicate, but sometimes the various ways can become overwhelming. In addition, 
the communication can become more about the tech being used than the message you‖re trying to send. 
Without effective communication, there‖s no way to get anything done inside the classroom or anywhere, 
which is why this is an essential 21st Century skill. Communication is the practice of conveying ideas quickly 
and clearly. Communication is often taken for granted in today‖s society. After all, if you say something that 
means you conveyed an idea, right? In the age of text-based communications — SMS, emails, social media, 
etc. — it‖s never been more important for students to learn how to convey their thoughts in a way that 
others can understand them. That‖s because text-based communications lack tone, which is critical to 
understanding the context of someone‖s words. Still, even in situations where vocal tone is available, 
students need to learn how to communicate effectively. That includes minimizing tangents, speaking directly 
to an idea, and checking other participants to make sure they‖re engaged. Reading an audience — even if it‖s 
just two other people in a group discussion — lets students determine whether they should keep expanding 
on an idea or wrap up their point. Their audience could even be their family at Thanksgiving dinner. The point 
is that as students practice communication, they become better at efficiently conveying an idea without 
losing their point “in the weeds,” so to speak. With communication locked down, students can streamline 
their ideas and make a positive impression on those around them. Still, it‖s important to note that 
communication isn‖t enough on its own to help students with 21st Century skills. To really succeed, students 
need to use all four of these skills together. 
Collaboration is about working together to reach a goal and putting talent, expertise, and smarts to work. Just 
like with communication, technology has made collaboration easier. Actually, technology takes collaboration 
a step farther, making types of collaboration possible that weren‖t before technology. Just like with 
communication though, the same breakdowns can happen. The number of choices can get overwhelming, 
and the actual collaboration can get lost while we pay too much attention to the tool we‖re using to 
collaborate. As the world goes more interconnected, collaboration will become a more and more essential 
skill than it already is, which is why it makes the list of the 4Cs for 21st Century skills. Collaboration is the 
practice of working together to achieve a common goal. Collaboration is important because whether students 
realize it or not, they‖ll probably work with other people for the rest of their lives. 

Virtually every job requires someone to work with another person at some point, even if it‖s for 
something as simple as what to get for lunch. Practicing collaboration helps students understand how to 
address a problem, pitch solutions, and decide the best course of action. It‖s also helpful for them to learn that 
other people don‖t always have the same ideas that they do. In fact, as students practice collaboration more 
and more, they‖ll learn that they have almost none of the same ideas that others do. This can affect students 
in one of two ways. First, it could discourage them since nobody seems to agree with them that often. Second, 
it could embolden them because they realize they‖re bringing something unique to every conversation. As a 
teacher, it‖s crucial that you encourage students to look at themselves through that second lens. That way, 
students learn that they should speak up when they have an idea. They may not be on the money 100% of the 

https://www.aeseducation.com/blog/what-is-collaborative-learning-and-how-do-you-use-it
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time — and some of their peers may have strong, opinionated reactions — but it‖ll teach them to speak up 
when they‖re working with others. 

Critical thinking is looking at problems in a new way and linking learning across subjects and 
disciplines. Just like with the previous two ideas, critical thinking has been an essential skill in every century 
and profession. However, technology has changed the critical thinking platform. The more technology makes 
menial tasks such as memorization null and void, the more room that gives us to spend time on more 
complex thinking skills. However, it‖s too easy to let technology do the thinking for us, or thinking that it 
does. In order to succeed in the 21st Century, you have to remember that, no matter how high tech the 
machine, it‖s useless without a person telling it what to do and thinking critically about the result. (Tori 
Pakizer, 2016) Critical Thinking is the practice of solving problems, among other qualities. In addition to 
working through problems, solving puzzles, and similar activities, critical thinking also includes an element of 
skepticism. This is important in the 21st Century because it‖s harder than ever to verify accurate information 
(mostly thanks to the Internet). 

Critical thinking empowers students to discover the truth in assertions, especially when it comes to 
separating fact from opinion. With critical thinking, students don‖t just learn a set of facts or figures. Instead, 
they learn how to discover the facts and figures for themselves. They ask questions. They become engaged in 
the world around them. They help others think critically, too. 

That might be the most important part of critical thinking. Once one student has it mastered, it 
quickly spreads to their peers. Whether they learn how to think critically from spending time online or simply 
asking “Why?” in everyday life, this skill prepares students for a life of independence and purposeful thought. 
Still, critical thinking is just one of the four C‖s in 21st Century skills. It works just fine when students use it 
alone. But when students combine it with the next skill, the sky is the limit to what they can achieve. 
 Creativity is trying new approaches to get things done, innovation, and invention. The 21st Century is 
a fun time to be creative thanks to technology. Not only are the traditional ways of creativity still available, 
but there are tons of new possibilities made available. Instead of just painting a picture, you can animate it or 
arrange a piece of music on a computer without ever learning how to play an instrument. All that said, it‖s 
still up to you to put things through the creative process. Whether you‖re going to tell the world‖s next 
bestselling story or you are just trying to find a way to organize your classroom more efficiently, it‖s up to you 
to utilize both your own thinking power and the technology at hand to get the creative project done.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.simplek12.com/author/tpakizer/
https://www.simplek12.com/author/tpakizer/
https://www.aeseducation.com/careercenter21/top-7-critical-thinking-lesson-plans
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Creativity is the practice of thinking outside the box. While creativity is often treated like you-have-it-or-
you-don‖t quality, students can learn how to be creative by solving problems, creating systems, or just trying 
something they haven‖t tried before. That doesn‖t mean every student will become an artist or a writer. Instead, it 
means they‖ll be able to look at a problem from multiple perspectives — including those that others may not 
see. 
Creativity allows students to embrace their inner strengths from big-picture planning to meticulous 
organization. As a student learns about their creativity, they also learn how to express it in healthy and 
productive ways. More importantly, they also become motivated to share that creativity with others. Just like 
with critical thinking that makes creativity contagious. 

One student creates an interesting or innovative solution to a problem. Then, when they share it, the 
next student can become inspired to try something similar. That‖s not to say every single creative endeavor 
will be a ringing success. Students will fail at some point, and some of their ideas simply won‖t work. 
But that‖s okay. The point of creativity is to encourage students to think differently than convention 
demands. They don‖t have to do things the way they‖ve always been done. Instead, they can figure out a 
better way. Students don‖t have to embrace their creativity alone, either. In fact, creativity works best when 
combined with the next 21st Century skill. 
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Research Conceptual Framework 
  Blended Learning ( Friezen, 2012) 

an approach to education that combines 
online educational materials and 
opportunities for interaction online with 
traditional place-based classroom methods 

+ 

English -1 elements content 
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การทดสอบทางพฤกษเคมี ลักษณะโครมาโตแกรมและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
ของอุตพิด บุกคางคกและบอน 

Phytochemistry Thin layer Chromatography and Antioxidant activity of 
Typhonium trilobatum (L.) Schott, Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson, 

Colocasia esculenta (L.) Schott 
 

ณิชชนันท์ บุญสขุ1 
Nitchanan Bunsuk 

 
บทคัดย่อ 
 อุตพิด บุกคางคก และบอน เป็นพืชล๎มลุก พบได๎ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีสรรพคุณเป็นยารกัษาโรคในต ารายาแพทย๑
พื้นบ๎าน เชํน อาการโรคผิวหนัง ฝีหนอง ใช๎กัดเถาดานในท๎อง แก๎ท๎องผูก แก๎อักเสบ แก๎ปวด ดังนั้นงานวิจัยในครั้งนี้จึงท าการศึกษา
ฤทธิ์ทางพฤกษเคมีของพืชทั้งสามชนิด โดยการสกัดตํอเนื่องด๎วยวิธี soxhlet extraction พบวําอุตพิดและบุกคางคก พบสารกลุํมฟ
ลาโวนอยด๑ และพบสารกลุํมสเตียรอยด๑ในพืชทั้ง 3 ชนิด  จากนั้นศึกษาฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระพบวําอุตพิดและบอนมีฤทธิ์ต๎านอนุมูล
อิสระได๎ มีคํา IC50 ที่ 140.58 , 193.89 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ตามล าดับ สํวนคํา IC50 ของสารสกัดบุกคางคกอาจพบที่คําความ
เข๎มข๎นของสารสกัดที่ใช๎ทดสอบสูงกวํา 500 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร การทดสอบลายพิมพ๑นิ้วมือด๎วยเทคนิครงคเลขผิวบางนั้นพบวํา
สารสกัดของพืชทั้ง 3 ชนิด ไมํพบแถบสารเมื่ออํานผลด๎วย UV 254 นาโนเมตร แตํเรืองแสงท่ี UV 366 นาโนเมตร  
 
ค าส าคัญ: สกัดแบบตํอเนื่อง, พฤกษเคมี, รงคเลขผิวบาง, ต๎านอนุมูลอิสระ 
 
Abstract 
 Typhonium trilobatum (L.) Schott, Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson, Colocasia 
esculenta (L.) Schott. Found throughout all regions of Thailand. Has medicinal properties in treating diseases 
such as skin symptoms, suppurative abscess, cure constipation, resolve inflammation and pain, so this 
research is to study the phytochemicals of all three plants by soxhlet extraction method, it was found that it 
T. trilobatum and A. paeoniifolius found flavonoid substances. And steroids are found in all 3 plants. Studies 
of antioxidant activity found that T. trilobatum and A. paeoniifolius have antioxidant activity with IC50 value at 
140.58, 193.89 microgram / milliliter respectively, but also less free radicals than the standard ascorbic acid 
with IC50 value at 2.300 micrograms / milliliter. IC50 values of C. esculenta may be found at the concentration 
of the extracts tested greater than 500 micrograms / milliliter. Thin layer Chromatography showed that all 3 
plant extracts did not find the band when reading with UV 254 nm but have band at UV 366 nm. 
 
Keyword: phytochemical, soxhlet extraction, Thin layer chromatography, antioxidant 
 
  

                                                           
1 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร๑ สาขาเภสัชกรรมแผนไทย มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
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บทน า 
ป๓จจุบันนี้พืชสมุนไพรก าลังเป็นท่ีนิยมและถูกสนับสนุนให๎มีการศึกษาวิจัยและพัฒนามากขึ้น อีกทั้งสมุนไพรแตํละชนิดยัง

มีคุณสมบัติเฉพาะตัว เป็นแหลํงที่มาของสารพฤกษเคมีที่ส าคัญๆ ยกตัวอยํางเชํน สารกลุํมฟลาโวนอยด๑ที่มีฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระ 
สารกลุํมสเตียรอยด๑ มีฤทธิ์ลดการอักเสบ น ามาสังเคราะห๑เป็นยาฮอร๑โมนเพศ เป็นต๎น  

อุตพิดTyphonium trilobatum (L.) Schott, บุกคางคก Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson, 
บอน Colocasia esculenta (L.) Schott จัดอยูํในวงศ๑ Araceae เป็นพืชล๎มลุกท่ีเกิดขึ้นได๎ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และพบเจอ
ได๎ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ จากรายงานการศึกษาวิจัยพบวํา พืชทั้ง 3 ชนิดนี้ มีสรรพคุณลดอาการอักเสบ โดยมี
การศึกษาในหนูทดลองพบวําสารสกัดจากใบอุตพิดมีฤทธิ์รักษาแผลเบาหวาน ต๎านการอักเสบ ระงับปวด  (Ali et al, 2012) สาร
สกัดบอนด๎วยปิโตรเลียมอีเธอร๑สามารถลดอาการปวดบิด (Dey YN et al, 2016) ลดการอักเสบ (De S et al, 2010) และไมํมี
ความเป็นพิษตํอตับในหนูทดลอง (Sharstry RA et al , 2010) สารสกัดจากใบบอนแห๎งด๎วยแอลกอฮอล๑มีฤทธิ์ฆําเช้ือหนอง มีเส๎น
ใยชํวยในการดูดซับสารกํอกลายพันธุ๑ สารสกัดจากรากบอนมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญของเนื้องอก หัวใต๎ดินของต๎นบอนมีฤทธิ์
ชํวยลดความดันโลหิต (สมุนไพรพื้นบ๎านล๎านนา มหาวิทยาลัยมหิดล, 2012) 

ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ศึกษาองค๑ประกอบทางพฤกษเคมี ลักษณะลายพิมพ๑นิ้วมือและฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดอุตพิด บุกคางคกและบอนที่ท าการสกัดแบบตํอเนื่องด๎วย 95% เมทานอลเพื่อเปรียบเทียบความเหมือนหรือตํางกันของ
ลายพิมพ๑น้ิวมือ และน าข๎อมูลที่ได๎ไปพัฒนาสมุนไพรและคิดค๎นงานวิจัยตํอไป 
 
วัตถุประสงค ์

เพื่อศึกษาพฤกษเคมีเบื้องต๎นของอุตพิด บุกคางคกและบอน 
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบลายพิมพ๑น้ิวมือด๎วยเทคนิครงคเลขผิวบางของอุตพิด บุกคางคกและบอน 
 

วิธีการวิจัย 
แหล่งที่มาของตัวอย่าง 
เก็บอุตพิด บุกคางคก และบอนจากส านักสงฆ๑ไชยบวร อ.โพธิ์ทะเล จ.พิจิตร เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 น ามา

ล๎างให๎สะอาด หั่นเอาแตํหัว น าไปอบแห๎งในตู๎อบลมร๎อนที่อุณหภูมิ 50oC จนแห๎งสนิทและน าไปบดให๎ละเอียดใช๎แรํงเบอร๑ 60 
เพื่อให๎ได๎ผงยาขนาดที่เทํากัน  

การเตรียมสารสกัด 
สกัดแบบตํอเนื่อง (soxhlet extraction) โดยใช๎ 95% เมธานอลเป็นตัวท าละลาย อัตราสํวน 20 กรัม ตํอตัวท าละลาย 

500 มิลลิลิตร เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง จากนั้นกรองด๎วยกระดาษกรองเบอร๑1น าไประเหยตัวท าละลายออก แล๎วน าไปท าแห๎งแบบแชํ
เยือกแข็ง (Freeze dry) จนได๎สารสกัดในรูปของแข็งเก็บไว๎ท่ีอุณหภูมิ 4oC เพื่อน าไปใช๎ทดสอบตํอไป 

การตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต้น  
ท าการตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต๎นของการสกัดอุตพิด บุกคางคก บอน 5 กลุํม ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ แทนนิน ซาโปนิน 

อัลคาลอยด๑และสเตียรอยด๑ 
 กลุํมฟลาโวนอยด๑ 

ทดสอบด๎วยวิธี Shinoda‖s test ช่ังสารสกัด 200 มิลลิกรัม ละลายสารสกัดด๎วย 95% เอทานอลปริมาตร 3 มิลลิลิตร ใสํ
แม็กนีเซียมริบบอนลงในหลอดทดลองเติมกรดไฮโดรคลอลิกเข๎มข๎น 2 หยด สังเกตการเปลี่ยนแปลง หากเปลี่ยนเป็นสีแดงหรือชมพู
แสดงวําพบสารกลุํมฟลาโวนอยด๑  
 การตรวจสอบแทนนิน 
 ช่ังสารสกัด 200 กรัม ตํอน้ ากลั่น 500 มิลลิลิตร น าไปอุํนบนอํางให๎ความร๎อน จากนั้นกรองด๎วยกระดาษกรองเบอร๑1 
หยดสารละลายเฟอริกคลอไรด๑ 2-3 หยด หากเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือด าแสดงวําพบสารประกอบแทนนิน 
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การตรวจสอบซาโปนิน 
 ช่ังสารสกัด 200 กรัมตํอน้ ากลั่น 500 มิลลิลิตร ต๎มให๎เดือด จากนั้นกรองด๎วยกระดาษกรองเบอร๑1 เติมน้ ากลั่นลงไป 2 
มิลลิลิตร เขยําอยํางแรง หากเกิดฟองแสดงวําพบสารกลุํมซาโปนิน 
การตรวจสอบอลัคาลอยด๑ 
 ช่ังสารสกัด 20 กรัมละลายด๎วย 1%กรดซัลฟิวริก 15 มิลลิลิตร น าไปอํุน 5-10 นาทีจากนั้นกรองแล๎วน ามาสกัดด๎วยปริโต
เลียมอีเทอร๑ ปรับคําความเป็นกรดดําง แล๎วน าไประเหยบนหม๎ออังไอน้ า จากน้ันน าไปหยดลงกระดาษกรอง แล๎วฉีดพํนด๎วยน้ ายาด
ราเจนดอร๑ฟ ถ๎าบริเวณที่หยดพบสีแดงหรือชมพูแสดงวําพบสารประกอบอัลคาลอยด๑ 
การตรวจสอบสเตียรอยด๑ 
น าผงของพืชทั้ง 3 ชนิด 20 กรัม เติม 1N ethanolic HCl พอทํวม น าไปอุํน จากนั้นกรองและน าไปสกัดด๎วยปิโตรเลียมอีเทอร๑ 
จากนั้นน าไประเหยจนแห๎ง หยด acetic anhydride 3 หยด ผสมให๎เข๎ากัน หยด sulfuric acid เข๎มข๎นลงไป จ านวน 1 หยด 
สังเกตสีที่เกิดขึ้นหากพบสเตียรอยด๑จะมีสีเขียวเข๎มหรือน้ าเงิน 

การทดสอบลายพิมพ์นิ้วมือด้วยเทคนิครงคเลขผิวบาง (Thin layer chromatography) 
เตรียมวัฏภาคเคลื่อนที่ 3 วัฏภาค คือ 1) Hexane: Ethyl acetate ในอัตราสํวน 9:1 2) Hexane: Ethyl acetate ใน

อัตราสํวน 7: 3 3) Dichloromethane: Methanol ในอัตราสํวน 9:1 หยดสารตัวอยํางที่ต๎องการทดสอบด๎วยหลอดคาปิลลารีรูเล็กลง
บนแผํนลายพิมพ๑นิ้วมือ TLC silica gel 60 F254 น าแผํนลายพิมพ๑นิ้วมือ มาใสํในวัฏภาคเคลื่อนที่ที่เตรียมไว๎ ปิดฝาเพื่อปูองกันไมํให๎ตัว
ท าละลายระเหยตั้งทิ้งไว๎ให๎ตัวท าละลายเคลื่อนที่ถึง solvent front พักไว๎ให๎แห๎งแล๎วน าไปตรวจสอบแถบสีด๎วยเครื่อง UV detector 

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ 
 ทดสอบด๎วยวิธี DPPH assay (2,2-diphenyl-1-picrydrazyl) ใช๎กรดแอสคอบิกเป็นสารมาตรฐาน ใช๎สารสกัดเจือจาง
ด๎วยเมธานอลแบบครึ่งตํอครึ่ง ดูดสารสกัดแตํละความเข๎มข๎นลง 96 well plate ความเข๎มข๎นละ 3 ซ้ า ปริมาณ 100 ไมโครลิตรตํอ
หลุม เติม 200 nM DPPH ปริมาตร 100 ไมโครลิตรลงทุกหลุม เก็บไว๎ในท่ีมืด 30 นาที วัดคําการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 
นาโนเมตร ค านวณร๎อยละฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระจาก %free radical scavenging 
 
 
 
 

ADPPH คือคําการดูดกลืนแสงของ DPPH ซึ่งใช๎เป็นคําอนุมูลอิสระเริ่มต๎น       
  Asample คือคําการดูดกลืนแสงของสารที่ใช๎ทดสอบฤทธิ์ 
 
ผลการทดลอง 
 สารสกัดของอุตพิด บุกคางคก บอน มีลักษณะเป็นของเหลวหนืดสีน้ าตาลเข๎ม มีคําเทํากับ 5.95, 6.75, 7.1 % yield 
ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต๎น 5 ชนิด ได๎แกํ ฟลาโวนอยด๑ สเตียรอยด๑ อัลคาลอยด๑ แทนนินและซาโปนิน พบวํา
สารสกัดอุตพิดและบุกคางคกพบสารกลุํมฟลาโวนอยด๑ และพบสารกลุํมสเตียรอยด๑ในสารสกัดพืชทั้ง 3 ชนิด แตํไมํพบสารกลุํมแทน
นิน ซาโปนิน และอัลคาลอยด๑ ดังแสดงตารางที่ 2 
 การทดสอบลายพิมพ๑น้ิวมือด๎วยเทคนิครงคเลขผวิบาง (Thin layer chromatography)ที่ใช๎วัฏภาคเคลื่อนที่ตํางกัน 3 วัฏ
ภาคพบวํา สารสกัดทั้งอุตพิด บุกคางคก บอน ไมํพบแถบสารเมื่ออํานผลด๎วย UV 254 นาโนเมตร แตํจะพบแถบสารเป็นสีตํางๆ 
เมื่อท าการพํนสเปรย๑กรดซัลฟิวริกและอังความร๎อนจากนั้นอํานผลด๎วยแสง UV 366 นาโนเมตร 

% radical scavenging = [(ADPPH – Asample)/ ADPPH] × 100 
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การทดสอบฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระ พบคําความเข๎มข๎นของสารต๎านออกซิเดชันท่ีท าให๎ความเข๎มข๎นของอนุมูล DPPH ลดลงร๎อยละ50 
( IC50 ) ของสารสกัดอุตพิดและบอนท่ี 140.58 , 193.89 มิลลิกรัม/ไมโครลิตร ตามล าดับ สํวนคํา IC50 ของสารสกัดบุกคางคกอาจ
พบที่คําความเข๎มข๎นของสารสกัดที่ใช๎ทดสอบสูงกวํา 500 มิลลิกรัม/ไมโครลิตร 
 
ตารางที่ 1 ปริมาณสารสกัดได๎คิดเป็นร๎อยละ (% yield) 

สารสกัด น้ าหนักสารสกัด (กรัม) ผลได้เป็นร้อยละ 
อุตพิด 1.19 5.95 

บุกคางคก 1.27 6.75 
บอน 1.42 7.1 

 
ตารางที่ 2 การตรวจสอบพฤกษเคมีเบื้องต๎น 

สารพฤกษเคม ี สารสกัดอุตพิด สารสกัดบุกคางคก สารสกัดบอน 
ฟลาโวนอยด๑ + + - 

แทนนิน - - - 
ซาโปนิน - - - 

อัลคาลอยด๑ - - - 
คาร๑ดิแอกไกลโคไซด๑ + + + 

หมายเหตุ  + หมายถึง ตรวจสอบพบ  - หมายถึง ตรวจสอบไมํพบ 
 
ผลทดสอบลายพิมพ์นิ้วมือด้วยวิธีโครมาโตแกรม 
วัฏภาคเคลื่อนที่ Hexane: Ethyl acetate ในอัตราสํวน 9:1 
 

 
Lane 1= สารสกัดอุตพิดสกัด Lane 2 = สารสกดับุกคางคก Lane 3 = สารสกดับอน 
A = ตรวจสอบลายพิมพ๑น้ิวมือภายใต๎ UV 254 นาโนเมตร 
B = ตรวจสอบลายพิมพ๑น้ิวมือพํนด๎วย 10%กรดซัลฟิวริก ให๎ความร๎อน UV 366 นาโนเมตร 
วัฏภาคเคลื่อนที่ Hexane: Ethyl acetate ในอัตราสํวน 7: 3 
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  Lane 1= สารสกัดอุตพดิสกดั Lane 2 = สารสกดับุกคางคก  Lane 3 = สารสกัดบอน 
A = ตรวจสอบลายพิมพ๑น้ิวมือภายใต๎ UV 254 นาโนเมตร 
B = ตรวจสอบลายพิมพ๑น้ิวมือพํนด๎วย 10%กรดซัลฟิวริก ให๎ความร๎อน UV 366 นาโนเมตร 
  
Dichloromethane: Methanol ในอัตราสํวน 9:1 
 

   
Lane 1= สารสกัดอุตพิดสกัด Lane 2 = สารสกดับุกคางคก Lane 3 = สารสกดับอน 
A = ตรวจสอบลายพิมพ๑น้ิวมือภายใต๎ UV 254 นาโนเมตร 
B = ตรวจสอบลายพิมพ๑น้ิวมือพํนด๎วย 10%กรดซัลฟิวริก ให๎ความรอ๎น UV 366 นาโนเมตร 
 
ตารางที ่3 คํา IC50 ของสารสกัดอุตพิด บุกคางคก บอน 
 

ตัวอย่างสาร ค่า IC50 (ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) 
กรดแอสคอบิค 2.300 
สารสกัดอุตพิด 140.58 

สารสกัดบุกคางคก ND 
สารสกัดบอน 193.89 

*ND ไมํพบคํา IC50 ของสารสกัดบุกคางคก / อาจพบท่ีคําความเข๎มข๎นของสารสกัดสูงกวํา 500ไมโครกรัม/มิลลิลิตร 
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บทวิจารณ์และสรุปผลการทดลอง 
การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต๎น พบวําสารสกัดอุตพิด บุกคางคกมีสารกลุํมฟลาโวนอยด๑ และพบสารกลุํมส

เตียรอยด๑ในสารสกัดจากพืชทั้ง 3 ชนิด แตํไมํพบสารกลุํมแทนนิน ซาโปนิน และอัลคาลอยด๑ (ตารางที่ 2) การตรวจสอบพบ
สารพฤกษเคมีดังกลําวชํวยยืนยันฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดที่สามารถแก๎พิษสัตว๑กัดตํอยได๎ เนื่องจากฟลาโวนอยด๑มีฤทธิ์ต๎าน
อักเสบ (Sharma et al., 2011; พิสมัย, 2548) จากรายงานการศึกษาวิจัยพบวํา สารสกัดจากใบของพืชในสกุล Clerodendrum 
หลายชนิด เชํน C. trichotomum และ C. inerme มีฤทธิ์ต๎านอักเสบ (Choi et al., 2004; Yankanchi and Koli, 2010) และ
พบวําสารสกัดของพืชดังกลําว ประกอบด๎วยสารพฤกษเคมีในกลุํม เทอร๑พีนอยด๑ สารประกอบฟีนอลิก ฟลาโวนอยด๑ (Choi et al., 
2012; Florence et al., 2012) 

การทดสอบลายพิมพ๑น้ิวมือด๎วยเทคนิครงคเลขผิวบาง ท่ีใช๎วัฏภาคเคลื่อนที่ตํางกัน 3 ระบบพบวํา สารสกัดทั้งอุตพิด บุก
คางคก บอน ไมํพบแถบสารเมื่ออํานผลด๎วย UV 254 นาโนเมตร แตํจะพบแถบสารเป็นสีตํางๆเมื่อท าการพํนเสปรย๑กรดซัลฟิวริก
และอังความร๎อนจากนั้นอํานผลด๎วยแสง UV 366 นาโนเมตร การตรวจสอบดังกลําวชํวยยืนยันได๎วําสารสกัดจากพืชทั้ง 3 มี
สารประกอบสเตียรอยด๑เนื่องจากสารประกอบสเตียรอยจะเรืองแสงตํอการตรวจสอบภายใต๎ UV 366 นาโนเมตร ดังรูป B  ซึ่ง
สอดคล๎องกับผลการตรวจสอบสารพฤกษเคมีที่พบสารกลุํมสเตียรอยด๑  

การทดสอบฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระท าให๎ทราบวําในสารสกัดอุตพิดและบอนน้ันมีฤทธิ์ต๎านอนุมูลอิสระ แม๎เมื่อเทียบกับสาร
มาตรฐานแล๎วจะมีฤทธ์ิต๎านอนุมูลอิสระที่น๎อยกวํามาก  

จากการทดสอบท าให๎ทราบสารองค๑ประกอบทางพฤกษเคมีของอุตพิด บุกคางคก บอน และทราบลักษณะลายพิมพ๑นิ้ว
มือที่เหมือนและแตกตํางกันของพืชทั้ง 3 ชนิด เป็นข๎อมูลการศึกษาทางวิทยาศาสตร๑สามารถน าไปตํอยอดศึกษาข๎อบํงใช๎ใหมํของ
สมุนไพร ฤทธิ์ทางชีวภาพอื่นๆ และสามารถน าไปตํอยอดในการศึกษาวิเคราะห๑แยกสารแบบ  High Performance Liquid 
Chromatography (HPLC) ได๎อีกตํอไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการจัดการเรียนการสอนใช๎
โครงงานเป็นฐานในรายวิชาสมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนในลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 413273 สมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562  จ านวน 19 คน โดยกลุํมตัวอยํางได๎มาจากการเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช๎ในการเก็บรวบรวม
ข๎อมูลครั้งนี้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยคําคูเดอร๑-ริชาร๑ดสัน 20 ของ
แบบทดสอบความรู๎กลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนเทํากับ 0.77 และ 0.72 ตามล าดับ วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติเชิงพรรณนา 
ผลการศึกษาพบวํา  

ผู๎เรียนสามารถพัฒนาโครงงานด๎านการประยุกต๑ใช๎สมุนไพรและการแพทย๑แผนไทยตามความถนัดและความสนใจของ
สมาชิกในกลุํมได๎ จ านวน 3 โครงงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีระดับผลการเรียนรู๎เกรด A ร๎อยละ 
52.63 และนักศึกษามีความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู๎โดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด 
(4.58 ± 0.61) โดยเมื่อพิจารณารายข๎อ พบวําด๎านอาจารย๑ นักศึกษามีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด (4.72 ± 0.58) ข๎อมูลที่
ได๎จากการศึกษาในครั้งนี้ช้ีให๎เห็นวําการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐานชํวยให๎นักศึกษามีความรู๎ความเข๎าใจในเนื้อหา
รายวิชาได๎เป็นอยํางดี จึงควรน าใช๎เป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให๎ดียิ่งข้ึนไป 
 
ค าส าคัญ : การจัดการเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐาน, สมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย, นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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Abstract 
 This research aimed to study the learning achievement and satisfaction of students with learning 
management by project based learning in herbal and thai traditional medicine subject. The 19 samples of this 
research were undergraduate students in nakhon ratchasima rajabhat university who were studying in 413273 
herbal and thai traditional medicine of the second semester of the academic year 2019. The samples were 
selected by purposive sampling method. The research instruments were achievement test and satisfaction 
questionnaire. The reliability test of achievement midterm and final exam test by KR-20 was 0.77 and 0.72, 
respectively. The data were analyzed by descriptive statistics. 
 The results revealed that the students were alble created 3 projects based on the skills and interests 
of own group members. The achievement of samples had a high level by mostly get A level 52.63%. 
Futhermore, the samples had overall satisfaction with participation in project–based learning at high level 
(4.58 ± 0.61). When each aspect was considered, it was found that the samples had highest level of 
satisfaction in teacher toppic (4.72 ± 0.58). The results of this study demonstrated that the project based 
learning could be used as pattern and guidelines for development future teaching and learning process. 
 
Keywords : Project–Based Learning, Learning achievement, Herbal and Thai Traditional Medicine,  
Undergraduate Students 
 
บทน า 
 การสอนแบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning : PBL) เป็นวิธีการที่ชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถคิดเป็น ท า
เป็นรู๎จักการแก๎ป๓ญหาด๎วยการปฏิบัติ โดยใช๎วิธีการเรียนรู๎ทางป๓ญญา ( Intellectual strategy) ซึ่งผู๎เรียนสามารถเรียนรู๎โดยการ
ผสมผสานการวิจัยและการสร๎างสรรค๑โครงงานโดยรวบรวมทักษะใหมํๆ ด๎านเทคโนโลยี การสื่อสารกับผู๎เช่ียวชาญ และการฝึกการ
แก๎ป๓ญหาตําง ๆ ที่สะท๎อนถึงความรู๎ของผู๎เรียน สอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
ที่เน๎นการเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑ พัฒนาวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยมีเปูาหมายส าคัญ 5 
ด๎าน ได๎แกํ การเข๎าถึง ความเทําเทียม คุณภาพประสิทธิภาพ และตอบโจทย๑บริบทที่เปลี่ยนแปลง (ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) นอกจากนี้การท าโครงงานยังท าให๎นักศึกษาได๎ท างานรํวมกันและได๎พัฒนาความสัมพันธ๑ที่ดีระหวําง
กันอีกด๎วย (กนิษฐา ศรีอเนก, 2555) 
 รายวิชา 413273 สมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย (Herbal and Thai Traditional Medicine) เป็นรายวิชาในหมวด
วิชาเฉพาะ กลุํมวิชาแกนพื้นฐานสาธารณสุข ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2555 มี
จ านวนหนํวยกิต 2 (2-0-4) ซึ่งในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาได๎เปิดสอนเป็นวิชาเลือกเสรีให๎แกํนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ
และสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งพบวํามีนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา และหลากหลายคณะ
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานี้ ทั้งนี้รายวิชาดังกลําวจะศึกษาเกี่ยวกับพืชสมุนไพร ลักษณะทางพฤกษศาสตร๑ สํวนที่ใช๎ 
สรรพคุณและประโยชน๑ในงานสาธารณสุข ประวัติการแพทย๑แผนไทย ความส าคัญของแพทย๑แผนไทย ทฤษฎีการแพทย๑แผนไทย 
การสํงเสริมสุขภาพด๎วยการแพทย๑แผนไทย โดยใช๎ข๎อมูลจากสถานการณ๑ การพัฒนา และการวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรและการแพทย๑
แผนไทยในป๓จจุบันในเป็นพื้นฐานในการจัดการเรียนการสอนรํวมกับการเรียนรู๎เชิงรุกเพื่อสํงเสริมให๎การเรียนรู๎ของนักศึกษามี
ประสิทธิภาพสูงสุดและมีความทันสมัยอยูํเสมอ สามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตประจ าวันได๎  
 ด๎วยเหตุผลข๎างต๎นที่กลําวมานี้ ผู๎วิจัยได๎เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 413273 
สมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย จึงต๎องการศึกษาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช๎โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู๎รายวิชา
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สมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม า เพื่อน าผลการวิจัยมาใช๎
ประโยชน๑ในการจัดการเรียนการสอนให๎ดียิ่งข้ึนตํอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยการใช๎โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชา 413273 สมุนไพรและ
การแพทย๑แผนไทย 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐาน ในรายวิชา 413273 
สมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลของการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐานในรายวิชาสมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู๎วิจัยได๎ก าหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยภายใต๎แนวคิดดังตํอไปนี้ 
  
        ตัวแปรต๎น             ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) โดยด าเนินการวิจัยระหวําง พฤศจิกายน 2562 – 
กุมภาพันธ๑ 2563 
 1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
      ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ลงทะเบียนเรียนในลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 413273 สมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  จ านวน 19 คน โดยกลุํมตัวอยํางได๎มาจาก
การเลือกกลุํมตัวอยํางแบบเจาะจง (Purposive sampling) จากประชากรทั้งหมด 
      เกณฑ๑การคัดผู๎เข๎ารํวมเข๎าโครงการวิจัย (Inclusion criteria) ได๎แกํ นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชา 413273 สมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 และยินยอมเข๎ารํวมการวิจัย  
      เกณฑ๑การคัดออกจากโครงการวิจัย (Exclusion criteria) ได๎แกํ ผู๎ที่ไมํยินยอมเข๎ารํวมการวิจัย 
 2. พ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
      ห๎องเรียน 31.06.05 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ปรากฏตามตารางเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 413273 สมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
      เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวมรวบข๎อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งผู๎วิจัยได๎ปรับปรุงและพัฒนาขึ้น ประกอบด๎วย
รายละเอียด 2 สํวน ดังนี ้

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
การจัดการเรยีนการสอน 
โดยใช๎โครงงานเป็นฐาน 

(Project Based Learning) 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตํอการ

จัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐาน  
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      สํวนท่ี 1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลางภาคเรียน จ านวน 60 ข๎อ และปลายภาคเรียน จ านวน 60 ข๎อ 
ที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น โดยข๎อค าถามเป็นแบบปรนัยมี 4 ตัวเลือก โดยมีเกณฑ๑การให๎คะแนน ดังนี้ ตอบถูก ได๎ 1 คะแนน และตอบผิด 
ได๎ 0 คะแนน 
      สํวนท่ี 2 แบบสอบถามประเมนิความพึงพอใจของผู๎เรียนตํอการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎กรณศีกึษา จ านวน 12 
ข๎อ  โดยลักษณะเป็นแบบวดัมาตราสํวนประมาณคํา (Rating scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น๎อย และน๎อยที่สดุ 
โดยมเีกณฑ๑การให๎คะแนนดังนี ้
    มากที่สุด  5  คะแนน 
    มาก  4  คะแนน 
    ปานกลาง  3  คะแนน 
    น๎อย  2  คะแนน 
    น๎อยที่สุด  1  คะแนน 
 และแบํงระดับความพึงพอใจตํอการจัดการเรยีนการสอนโดยใช๎เกณฑ๑ ดังนี้ 
 คําเฉลี่ย 4.51-5.00   หมายถึง   ความพึงพอใจตํอการจัดการเรยีนการสอนมากทีสุ่ด 
 คําเฉลี่ย 3.51-4.50   หมายถึง   ความพึงพอใจตํอการจัดการเรยีนการสอนมาก 
 คําเฉลี่ย 2.51-3.50   หมายถึง   ความพึงพอใจตํอการจัดการเรยีนการสอนปานกลาง 
 คําเฉลี่ย 1.51-2.50   หมายถึง   ความพึงพอใจตํอการจัดการเรยีนการสอนน๎อย 
 คําเฉลี่ย 1.00-1.50   หมายถึง   ความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนการสอนน๎อยที่สดุ 
 ทั้งนี้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนของรายวิชา 413273 สมุนไพรและ
การแพทย๑แผนไทย ซึ่งใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ได๎วิเคราะห๑การออกข๎อสอบ (Test Blueprint) และผํานการพิจารณาโดยคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561 โดยข๎อสอบสามารถจ าแนกระดับพฤติกรรมการวัดออกเป็นด๎านตําง ๆ ดังนี้ ด๎านรู๎จ า ร๎อยละ 34.17, ด๎านความเข๎าใจ ร๎อย
ละ 29.17, ด๎านการน าไปใช๎ และด๎านการวิเคราะห๑ ร๎อยละ 18.33 
 โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิเคราะห๑คําความเช่ือมั่น (reliability) ด๎วยวิธีของคูเดอร๑ ริชาร๑ดสัน (Kuder-
Richardson) คํา KR-20 ของแบบทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนเทํากับ 0.77 และ 0.72 ตามล าดับ  
 4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
       ผู๎วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี ้
       1) ในช่ัวโมงแรกเมื่อเปิดภาคการศึกษา ผู๎วิจัยได๎ชี้แจงและอธิบายวัตถุประสงค๑ของการวิจัยแกํนักศึกษา โดย
นักศึกษาสามารถตัดสินใจเข๎ารํวมโครงการวิจัยได๎อยํางอิสระ 
      2) ด าเนินการจัดการเรียนรูโ๎ดยโครงงานเป็นฐาน เป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมง       
      3) เก็บรวบรวมข๎อมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน       
                4) เมื่อสิ้นภาคการศกึษา เก็บข๎อมูลความพึงพอใจของกลุํมตัวอยํางตํอจดัการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐาน 
โดยกลุมํตัวอยํางสามารถตอบได๎อยํางอิสระ และผู๎วิจัยมีการตรวจสอบความครบถ๎วนและความสมบรูณ๑ข๎อมูลของแบบสอบถาม
กํอนเก็บคืนทุกฉบับ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
         ข๎อมูลจากแบบสอบถามที่ผํานการตรวจสอบถูกน ามาวิเคราะห๑ทางสถิติด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช๎สถิติ
เชิงพรรณนา ได๎แกํ ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คําต่ าสุดและคําสูงสุด  
 6. การพิทักษ์สิทธขิองกลุม่ตัวอย่าง 
     การเข๎ารํวมการวิจัยในครั้งนี้เป็นไปด๎วยความสมัครใจของกลุํมตัวอยําง โดยเมื่อเปิดภาคการศึกษาผู๎วิจัยได๎ช้ีแจงให๎
นักศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค๑ของการวิจัย วิธีการวิจัย การเก็บรวบรวมข๎อมูล การเก็บรักษาข๎อมูล และการน าข๎อมูลไปใช๎
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ประโยชน๑ ซึ่งการวิจัยนี้ได๎รับการยินยอมให๎ข๎อมูลในการตอบแบบสอบถามจากกลุํมตัวอยําง และหากกลุํมตัวอยํางต๎องการออกจาก
การวิจัยสามารถกระท าได๎ทันทีโดยไมํมีผลเสียใดเกิดขึ้นแกํผู๎เข๎ารํวมการวิจัย 
     เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยและกระบวนการการวิจัยในครั้งนี้ได๎ผํานการพิจารณาความเหมาะสมและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นตํอจิตใจของกลุํมตัวอยํางโดยคณาจารย๑ผู๎ทรงคุณวุฒิ คณะสาธารณสุขศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ส าหรับการ
พิทักษ๑สิทธิของกลุํมตัวอยํางด าเนนิการโดยใช๎รหัสในการบันทึกข๎อมูล ข๎อมูลที่ได๎จากกลุํมตัวอยํางจะถือเป็นความลับโดยไมํเปิดเผย
ข๎อมูลสํวนตัวของกลุํมตัวอยําง และข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับผู๎มีสํวนรํวมในการวิจัยถูกท าลายทิ้งในเดือนพฤษภาคม 2563 
 
ผลการวิจัย 
 ผู๎วิจัยได๎รับแบบสอบถามสมบูรณ๑กลับคืนมาทั้งสิ้น จ านวน 18 ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับคืน (Response rate) ร๎อย
ละ 94.74 สามารถสรุปผลการวิจัยได๎ดังนี้ 
 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง ร๎อยละ 73.68 โดยกลุํมตัวอยํางประกอบด๎วยนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ ร๎อยละ 63.16 รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ ร๎อยละ 26.32  คณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีและคณะ
สาธารณสุขศาสตร๑ ร๎อยละ 5.26 
 โครงงานด้านการประยุกต์ใช้สมุนไพรและการแพทย์แผนไทยในการดูแลสุขภาพ 
 จากกการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐาน พบวํา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาผู๎เรี ยนสามารถพัฒนาโครงงาน
ด๎านการประยุกต๑ใช๎สมุนไพรและการแพทย๑แผนไทยตามความถนัดและความสนใจของสมาชิกในกลุํมได๎ จ านวน 3 โครงงาน ดังนี้ 
กลุํมที่ 1 ถุงหอมดับกลิ่น กลุํมที่ 2 ลูกประคบจากสมุนไพร และกลุํมที่ 3 น้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ รายละเอียดดังแสดงในภาพที่ 1 - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 โครงงานเรื่อง ถุงหอมดบักลิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 โครงงานเรื่อง ลูกประคบจากสมุนไพร 
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ภาพที่ 3 โครงงานเรื่อง น้ าสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 
 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู๎ของนักศึกษาในรายวิชา 413273 สมุนไพรและการแพทย๑แผนไทยโดยใช๎โครงงานเป็นฐาน และ
ประเมินผลแบบอิงเกณฑ๑ พบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํมีผลการเรียนรู๎เกรด A ร๎อยละ 52.63 รองลงมาคือ เกรด B+ ร๎อยละ 26.32 
อยํางไรก็ตามมีนักศึกษาไมํเข๎าสอบปลายภาค จึงท าให๎ได๎ผลการเรียนรู๎เกรด M ร๎อยละ 5.26 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1   
 
ตารางที่ 1  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาโดยการใช๎โครงงานเป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (n = 19) 

ระดับผลการเรียนรู้ ช่วงคะแนน จ านวน (คน) ร้อยละ 
A 80-100 10 52.63 
B+ 75-79.99 5 26.32 
B 70-74.99 1 5.26 
C+ 65-69.99 2 10.53 
M* - 1 5.26 

Midterm exam ; Mean = 38.78, SD = 6.67, Min = 30, Max = 48      
Final exam ; Mean =47.89, SD = 8.99, Min = 28, Max = 57     

รวม  19 100 
     * ขาดสอบปลายภาค 
 

 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
 จากการศึกษาพบวํา นักศึกษามีความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู๎โดยรวมอยูํ
ในระดับมากที่สุด (4.58 ± 0.61) โดยเมื่อพิจารณารายข๎อ พบวําด๎านอาจารย๑ คือ อาจารย๑ให๎ความเป็นอิสระในการเรียนรู๎ และการ
ก าหนดหัวข๎อโครงงานตามความถนัดและสนใจผู๎เรียนมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากที่สุด (4.72 ± 0.58) รองลงมาคือ อาจารย๑เปิด
โอกาสให๎ซักถาม รับฟ๓งข๎อคิดเห็น และให๎ค าแนะน าพร๎อมกับรํวมกับสรุปข๎อคิดเห็นของผู๎เรียน (4.67 ± 0.60) และนักศึกษาสามารถ
น าความรู๎ด๎านสมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย ของภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมาประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคมได๎ ซึ่งมีความพึงพอใจ
อยูํในระดับมากท่ีสุดเชํนเดียวกัน (4.67 ± 0.49) ด๎านท่ีมีความพึงพอใจน๎อยท่ีสุด คือ การเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐานชํวยกระตุ๎น
ให๎ผู๎เรียนเกิดประสบการณ๑เรียนรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลาย แตํอยํางไรก็ตาม พบวํา ด๎านดังกลําวยังคงมีความพึงพอใจอยูํใน
ระดับมาก (4.44 ± 0.61) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 2 ท้ังนี้ นักศึกษามีข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ ดี, อยากให๎แนะน าโครงงาน
ให๎มากขึ้น, ดเียี่ยม, สอนดีมากครับผม, อาจารย๑สอนได๎เยี่ยมมากครับ, เป็นความรู๎อยํางดี และได๎ประโยชน๑มากคํะ  
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ตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐาน (n = 19) 
ข้อค าถาม x  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1.  การจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐานชํวยสํงเสริมให๎
นักศึกษาเข๎าใจเนื้อหาและสาระของรายวิชาสมุนไพรและการแพทย๑แผน
ไทยได๎ดียิ่งขึ้น 

4.56 0.705 มากที่สุด 

2.  เนื้อหาการเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐานสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑
การเรียนรู๎ และจุดมุํงหมายของรายวิชา 

4.61 0.698 มากที่สุด 

3.  การจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐานครั้งนี้สํงเสริมให๎
ผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง 

4.50 0.618 มาก 

4.  การเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐานชํวยกระตุ๎นให๎ผู๎เรียนเกิด
ประสบการณ๑เรียนรู๎จากแหลํงการเรียนรู๎ที่หลากหลาย 

4.44 0.616 มาก 

5.  นักศึกษาทุกคนในกลุํมได๎มีสํวนรํวมในการเลือกหัวข๎อการจัดท า
โครงการตามความถนัดและความสนใจ 

4.56 0.705 มากที่สุด 

6.  การจัดท าโครงงานสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎ฝึกท างานเป็นทีม มีสํวน
รํวมระดมความคิดเห็นภายในกลุํม ได๎ฝึกการรับผิดชอบงานที่ได๎รับ
มอบหมาย และเคารพความคิดเห็นของผู๎อื่น 

4.61 0.608 มาก 

7. การจัดท าโครงงานสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะการประสานงาน
และการแก๎ไขป๓ญหาความขัดแย๎งภายในกลุํม 

4.50 0.618 มาก 

8.  การจัดท าโครงงานได๎สํงเสริมให๎เกิดการฝึกปฏิบัติจริงเพื่อสร๎าง
ช้ินงาน ชํวยให๎เกิดการเรียนรู๎อยํางระบบ และเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานของตนเอง 

4.56 0.616 มากที่สุด 

9.  การเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นฐานสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎ฝึกทักษะ
การน าเสนอผลงานวิชาการ โดยได๎เลือกใช๎สื่อและเทคโนโลยีที่มีความ
เหมาะสมกับช้ินงาน 

4.61 0.502 มากที่สุด 

10.  อาจารย๑ให๎ความเป็นอิสระในการเรียนรู๎ และการก าหนดหัวข๎อ
โครงงานตามความถนัดและสนใจผู๎เรียน 

4.72 0.575 มากที่สุด 

11.  อาจารย๑เปิดโอกาสให๎ซักถาม รับฟ๓งข๎อคิดเห็น และให๎ค าแนะน า
พร๎อมกับรํวมกับสรุปข๎อคิดเห็นของผู๎เรียน 

4.67 0.594 มากที่สุด 

12.  ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐานมี
ความเหมาะสม 

4.56 0.616 มากที่สุด 

13.  นักศึกษาสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ ในชีวิตประจ าวัน
ได๎ 

4.61 0.608 มากที่สุด 

14.  นักศึกษาสามารถน าความรู๎ด๎านสมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย 
ของภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นมาประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดประโยชน๑ตํอสังคมได๎ 

4.67 0.485 มากที่สุด 

15.  ความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐาน
โดยรวม 

4.56 0.511 มากที่สุด 

รวม 4.58 0.61 มากที่สุด 
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สรุปและอภิปรายผล 
 จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐานในรายวิชาสมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย พบวํา เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษานักศึกษาสามารถพัฒนาโครงงานสมุนไพรและการแพทย๑แผนไทยตามความถนัดและความสนใจเฉพาะด๎านของสมาชิกใน
กลุํมได๎ จ านวน 3 โครงงาน ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎ โดยใช๎โครงงานเป็นฐาน ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการวิจัยตามการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการของ Kemmis and McTaggart (1990) ประกอบด๎วย 4 ขั้นตอน ได๎แกํ ขั้นวางแผน (Plan) ขั้นปฏิบัติการ (Act) ขั้น
สังเกตการณ๑ (Observe) และขั้นสะท๎อนผลการปฏิบัติ (Reflect) โดยมีกิจกรรมการเรียนรู๎ ประกอบด๎วย การประชุมและวางแผน
ของสมาชิกในกลุํมในการจัดท าโครงงาน, การศึกษาค๎นคว๎าข๎อมูลรํวมกันของสมาชิกในกลุํม, การลงมือปฏิบัติโครงงานเพื่อพัฒนา
ช้ินงาน และเมื่อด าเนินโครงงานเสร็จสิ้นนักศึกษาได๎น าเสนอโครงงานและช้ินงานที่พัฒนาขึ้นโดยนักศึกษาสามารถเลือกใช๎สื่อและ
เทคโนโลยีได๎ตามความเหมาะสมของช้ินงาน นอกจากน้ียังได๎รํวมกันถํายทอดแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ในการจัดท าโครงงานระหวําง
กันภายในกลุํมผู๎เรียน ซึ่งผู๎เรียนสามารถแสดงคิดเห็นได๎อยํางอิสระ ภายใต๎การเคารพความคิดเห็นที่แตกตํางกันระหวํางบุคคล  การ
จัดการเรียนการสอนใช๎โครงงานในครั้งนี้ สอดคล๎องกับแนวคิดสี่เสาหลักของการศึกษา (The four Pillars of Education) 
หมายถึง หลักส าคัญ 4 ประการของการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งประกอบด๎วย การเรียนเพื่อรู๎ (Learning to know), การเรียนเพื่อการ
ปฏิบัติ (Learning to Do), การเรียนรู๎เพื่อการด าเนินชีวิตอยูํรํวมกับผู๎อื่น (Learning to Live Together) และการเรียนรู๎เพื่อให๎
รู๎จักตัวเองอยํางถํองแท๎ รู๎ถึงศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของตนเอง (Learning  to  be) ซึ่งเป็นการพัฒนาผู๎เรียนครอบคลุมใน
หลายมิติ ทั้งในด๎านรํางกาย จิตใจ สติป๓ญญา สังคมและอารมณ๑ (ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3, 2559) 
 โครงงานที่นักศึกษาได๎รํวมกันพัฒนาในรายวิชาสมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย จัดเป็นโครงงานประเภทสร๎าง
สิ่งประดิษฐ๑ (Development project) เนื่องจากเป็นโครงงานที่เกิดจากนักศึกษาได๎น าทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดจากการเรียน
ในรายวิชามาประยุกต๑ใช๎ โดยพัฒนาสร๎างสิ่งประดิษฐ๑ เครื่องมือ เครื่องใช๎ และอุปกรณ๑  เพื่อประโยชน๑ใช๎สอยตําง ๆ (ปรัชญนันท๑ 
นิลสุข, 2558) และเมื่อจ าแนกตามระดับการให๎ค าปรึกษาของครูหรือระดับการมีบทบาทของผู๎เรียน  จะจัดเป็นประเภทผู๎เรียนน า
เอง ครูไมํต๎องน าทาง (Unguided  Project) (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุรินทร๑ เขต 3, 2559) เนื่องจากผู๎เรียนได๎
รํวมกันพัฒนาหัวข๎อในการจัดท าโครงงานตามความสนใจและความถนัดของสมาชิกในกลุํม โดยผู๎สอนไมํก าหนดหัวข๎อในการจัดท า
โครงการให๎แกํกลุํมผู๎เรียน ซึ่งผู๎วิจัยได๎จัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรู๎เชิงรุก (Active learning) ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญ โดย
ผู๎เรียนได๎ลงมือปฏิบัติและฝึกทักษะตําง ๆ ด๎วยตนเองทุกขั้นตอน และมีผู๎สอนเป็นผู๎สํงเสริมสนับสนุน ซึ่งกระบวนการดังกลําวจะ
ชํวยให๎ผู๎เรียนเกิดความเข๎าใจและจดจ าสิ่งที่เรียนได๎มากขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2553)  
 การใช๎โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู๎ เป็นการสํงเสริมการเรียนรู๎ตลอดชีวิต สอดคล๎องกับทฤษฎีการสร๎างความรู๎ด๎วย
ตนเอง (Constructivism) ทฤษฎีการสร๎างความรู๎ด๎วยตนเองโดยการสร๎างสรรค๑ช้ินงาน (Constructionism) และการเรียนรู๎แบบ
รํวมมือ (Cooperative learning) ซึ่งการเรียนรู๎ประกอบด๎วย การแสวงหาความรู๎ การใช๎กระบวนคิด และทักษะในการแก๎ป๓ญหา 
โดยผู๎เรียนสร๎างองค๑ความรู๎ด๎วยตนเองโดยใช๎โครงงานเป็นฐาน  (หนํวยศึกษานิเทศก๑ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2559) เนื่องจากการเรียนรู๎โดยใช๎โครงงานเป็นการเรียนรู๎ที่เช่ือมโยงหลักการพัฒนาทักษะการคิดของ 
Bloom ระดับขั้นการใช๎ความคิดด๎านพุทธิพิสัย (Cognitive domain) มีทั้งหมด 6 ขั้น โดยเรียงล าดับความรู๎ความสามารถการคิด
จากล าดับที่งํายไปยังล าดับท่ียาก คือ ข้ันท่ี 1 ความรู๎ความจ า (Knowledge) ขัน้ท่ี 2 ความเข๎าใจ (Comprehension) ขั้นที่ 3 การ
น าไปใช๎ (Application) ขั้นที่ 4 การวิเคราะห๑ (Analysis) ขั้นที่ 5 การสังเคราะห๑ (Synthesis) ขั้นที่ 6 การประเมินคํา 
(Evaluation) และเป็นกระบวนการเรียนรู๎ที่เน๎นผู๎เรียนเป็นส าคัญในทุกขั้นตอนของการเรียนรู๎ ซึ่งเริ่มตั้งแตํการวางแผนการเรียนรู๎ 
การออกแบบการเรียนรู๎ การสร๎างสรรค๑ประยุกต๑ใช๎ผลผลิต และการประเมินผลงาน โดยผู๎สอนมีบทบาทเป็นผู๎จัดการเรียนรู๎ (อัญชลี 
ทองเอม, 2561) กระบวนการเรียนรู๎รูปแบบดังกลําวจะชํวยสํงเสริมให๎ผู๎เรียนสามารถรักษาผลการเรียนรู๎ให๎อยูํคงทนได๎มากและ
นานกวํากระบวนการเรียนรู๎ที่ผู๎เรียนเป็นฝุายรับความรู๎ (Passive learning) เนื่องจากการเรียนรู๎อยํางมีสํวนรํวม มีปฏิสัมพันธ๑กับ
เพื่อน ผู๎สอน สิ่งแวดล๎อม และได๎ผํานการปฏิบัติจริงจะสามารถเก็บจะสามารถเก็บความจ าในระบบความจ าระยะยาว (Long term 
memory) ท าให๎ผลการเรียนรู๎ยังคงอยูํได๎ในปริมาณที่มากและระยะยาวกวํา (วัฒนา หงสกุล, 2561) 
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 สอดคล๎องกับผลการวิจัยในครั้งน้ี ท่ีพบวํา นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูํในระดับสูง โดยสํวนใหญํมีผลการเรียนรู๎
เกรด A ถึงร๎อยละ 52.63 นอกจากน้ียังพบวํา กลุํมตัวอยํางมีคะแนนสอบปลายภาคเรียนโดยเฉลี่ยสูงกวํากลางภาคเรียน (47.89 ± 
8.99) ซึ่งสอดคล๎องกับรายงานวิจัยของ ดลนภา หงษ๑ทอง และคณะ (2556) ซึ่งได๎ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎โครงงาน
เป็นฐาน ในรายวิชากายวิภาคศาสตร๑ และสรีรวิทยาในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ผล
การศึกษาพบวํา นักศึกษาสามารถผลิตโครงงานสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาได๎จ านวน 10 โครงงาน และมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยนักศึกษามีคะแนนเกรดเฉลี่ยในรายวิชาเทํากับ 2.67 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ (2.50) รายงานวิจัยของรุํงกานต๑ 
ใจวงค๑ยะ (2560) ความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร๑ไมํอิง
พารามิเตอร๑ ผลการศึกษาพบวํา นักศึกษาที่เรียนโดยใช๎โครงการเป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร๑ไมํอิงพารามิเตอร๑ ผําน
เกณฑ๑ที่กหนดทุกคน โดยสํวนใหญํได๎เกรด A และเกรด B+ ร๎อยละ 36.84 รายงานวิจัยของศิริพร ศรีจันทะ (2560) ซึ่งศึกษาการ
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการจัดการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ 1 ของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร๑ คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการศึกษาพบวํา ผลสัมฤทธ์ิทางการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎โครงการ
เป็นฐาน ของนักศึกษาหลังการจัดการเรียนรู๎เพิ่มขึ้นจากกํอนการจัดการเรียนรู๎อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) รายงานวิจัย
ของกัมปนาท คูศิริรัตน และคณะ (2562) ซึ่งได๎ศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู๎แบบโครงงานเป็นฐาน เพื่อบูรณาการช้ินงาน
รายวิชาคูํขนานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ผลการศึกษาพบวํา ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู๎รายวิชาประติมากรรม 3 มิติ มีระดับ
คะแนนเฉลี่ยเทํากับ 65.11 คะแนน นักศึกษาร๎อยละ 52.78 มีคะแนนสูงกวําคะแนนเฉลี่ย และรายวิชาหลักการออกแบบกราฟิก มี
ระดับคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 68.47 นักศึกษาร๎อยละ 63.89 มีคะแนนสูงกวําคะแนนเฉลี่ย และรายงานวิจัยของอิทธิพล อาจอินท๑ 
และธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ (2554) ซึ่งศึกษาการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎โครงการเป็นฐานในรายวิชาการพัฒนาหลักสูตร ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ผลการศึกษาพบวํา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษามีคําเฉลี่ยเทํากับ 24.72 คิดเป็น
ร๎อยละ 82.40 สูงกวําเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ร๎อยละ 80 และมีจ านวนนักศึกษาที่ผํานเกณฑ๑ที่ก าาหนดไว๎ จ าานวน 41 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 77.36 สูงกวําเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ร๎อยละ 75 
 จากการวิเคราะห๑ความพึงพอใจของนักศึกษาตํอการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู๎ พบวํา 
นักศึกษามีความพึงพอใจโดยรวมอยูํในระดับมากที่สุด (4.58 ± 0.61) เมื่อพิจารณารายข๎อ พบวําด๎านอาจารย๑ คือ อาจารย๑ให๎ความ
เป็นอิสระในการเรียนรู๎ และการก าหนดหัวข๎อโครงงานตามความถนัดและสนใจผู๎เรียนมีความพึงพอใจอยูํในระดับมากท่ีสุด (4.72 ± 
0.58) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู๎สอนได๎สํงเสริมให๎กระบวนการเรียนรู๎ในรายวิชาสมุนไพรและการแพทย๑แผนไทยมีกิจกรรมการเรียน
การสอนเป็นไปแบบเน๎นผู๎เรียนเป็นศูนย๑กลาง นักศึกษาจึงมีอิสระทางการคิดและค๎นคว๎าหาความรู๎ด๎วยตนเอง ได๎รํ วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู๎ระหวํางบุคคล ซึ่งน าไปสูํการเรียนรู๎ผํานกระบวนการท างานเป็นกลุํม ที่จะน ามาสูํการสรุปความรู๎ใหมํ มีการเขียน
กระบวนการจัดท าโครงงานและได๎ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม (ดุษฎี โยเหลา และคณะ , 2557) ซึ่งสอดคล๎องกับ
ผลการวิจัยที่พบในครั้งนี้ คือ นักศึกษามีความพึงพอใจตํอข๎อค าถามวํา อาจารย๑เปิดโอกาสให๎ซักถาม รับฟ๓งข๎อคิดเห็น และให๎
ค าแนะน าพร๎อมกับรํวมกับสรุปข๎อคิดเห็นของผู๎เรียนอยูํในระดับมากที่สุด (4.67 ± 0.60) เชํนเดียวกัน ผลวิจัยที่พบในครั้งนี้
สอดคล๎องกับรายงานวิจัยของรายงานวิจัยของรุํงกานต๑ ใจวงค๑ยะ (2560) ความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงการ
เป็นฐาน ในรายวิชา สต423 สถิติศาสตร๑ไมํอิงพารามิเตอร๑ ผลการศึกษาพบวํา นักศึกษามีความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนการ
สอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐานในภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด (4.34 ± 0.63) รายงานวิจัยของศิริพร ศรีจันทะ (2560) ซึ่งศึกษาการ
จัดการเรียนรู๎โดยใช๎โครงการเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาการจัดการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ 1 ของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร๑ คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลการศึกษาพบวํา ความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนรู๎โดยใช๎
โครงการเป็นฐานในวิชาการจัดการเรียนรู๎วิชาคณิตศาสตร๑ 1 ของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร๑ คณะครุศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย โดยภาพรวมอยูํในระดับมากท่ีสุด (4.94 ± 0.62)  
 สรุป 
 จากการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐานในรายวิชาสมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย พบวํา เมื่อสิ้ นสุดภาค
การศึกษานักศึกษาสามารถพัฒนาโครงงานได๎ จ านวน 3 โครงงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู๎ของนักศึกษาสํวนใหญํมีระดับผลการ
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เรียนรู๎เกรด A ร๎อยละ 52.63 นักศึกษามีความพึงพอใจตํอการจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐานในการเรียนรู๎โดยรวมอยูํ
ในระดับมากที่สุด (4.58 ± 0.61) โดยด๎านที่ผู๎เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ อาจารย๑ให๎ความเป็นอิสระในการเรียนรู๎ 
และการก าหนดหัวข๎อโครงงานตามความถนัดและสนใจผู๎เรียน (4.72 ± 0.58) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 การจัดการเรียนการสอนโดยใช๎โครงงานเป็นฐาน เรื่อง ด๎านการประยุกต๑ใช๎สมุนไพรและการแพทย๑แผนไทยในการดูแล
สุขภาพ ควรน าไปใช๎ในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา 413134   สมุนไพรและการแพทย๑แผนไทย จ านวนหนํวยกิต 2(2-0-4) 
ซึ่งเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 เพื่อจะชํวยสํงเสริมให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ควบคูํไปกับการลงมือปฏิบัติ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกในรูปแบบตําง ๆ เพิ่มเติม เพื่อให๎ทราบถึงแนวทางการสอนที่
เหมาะสมกับนักศึกษาในบริบทท่ีหลากหลายสาขาวิชา  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยนี้ได๎รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากฝุายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู๎วิจัยขอขอบคุณคณาจารย๑ผู๎ทรงคุณวุฒิภายในคณะสาธารณสุขศาสตร๑ ที่ชํวยพิจารณา
ความเหมาะสมของเครื่องมือวิจัยพร๎อมทั้งให๎ข๎อเสนอแนะในการด าเนินกระบวนการวิจัยนอกจากนี้ ผู๎วิจัยขอขอบคุณนักศึกษาจาก
หลายหลากสาขาวิชาและคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ให๎ความรํวมมือและสละเวลาในการตอบแบบสอบถามซึ่ง
เป็นประโยชน๑อยํางยิ่งตํอการวิจัยในครั้งน้ี 
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ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลโรงเรียนบริบาลในเชียงราย 
SELF – ESTEEM OF NURSE AID STUDENTS AT NURSING SCHOOLS IN CHIANG RAI PROVINCE 

 
เมธี สุทธศิลป์1 

Mathee Sootthasil 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจภาคตัดขวางเพื่อศึกษาการศึกษาความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวย
พยาบาลโรงเรียนบริบาลในจังหวัดเชียงราย กลุํมตัวอยํางคือ นักเรียนบริบาลที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จ านวน  180 คน ซึ่งได๎จากการ
สุํมตัวอยํางแบบแบํงช้ันภูมิ เก็บข๎อมูลโดยการตอบแบบสอบถามด๎วยตนเอง ระหวํางวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2562 วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎ความถี่ ร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ๑ของเพียร๑สัน
และการวิเคราะห๑ถดถอยพหุคูณแบบมีขั้นตอน 
 ผลการศึกษา พบวํา นักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลร๎อยละ 40.0 มีการรับรู๎คุณคําในตนเองอยูํในระดับต่ า  ร๎อยละ 36.1 การ
รับรู๎คุณคําในตนเองในระดับสูงและร๎อยละ 23.9 การรับรู๎คุณคําในตนเองในระดับ ปานกลางมีทัศนคติตํอการรับรู๎คุณคําตนเองใน
ระดับดี ร๎อยละ 26.7 ป๓จจัยที่มีอิทธิพลและสามารถคาดท านายความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล ได๎แกํ การ
รับรู๎คุณคําในตนเอง ทัศนคติตํอการรับรู๎คุณคําตนเอง ( p – value < 0.05 ) ซึ่งป๓จจัยเหลํานี้สามารถรํวมท านายความรู๎สึกมีคุณคํา
ในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลโรงเรียนบริบาลในจังหวัดเชียงราย  ได๎ร๎อยละ 5 และป๓จจัยด๎านการรับรู๎คุณคําในตนเอง
สามารถรํวมท านายได๎สูงสุด 

ผลการวิจัยนี้มีข๎อเสนอแนะให๎โรงเรียนริบาล ควรวางแผนในการการรับรู๎คุณคําในตนเองให๎เหมาะสมมากขึ้นโดยเน๎นการ
สํงเสริมการรับรู๎เกี่ยวกับตนเอง ทัศนคติตํอการรับรู๎คุณคําตนเองและปรับทัศนคติของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลให๎ดี 
        
ค าส าคัญ : การรับรู๎คณุคําในตนเอง ทัศนคติตํอการรับรู๎คุณคาํตนเอง 
 
Abstract 

This cross-sectional survey research was aimed at studying the self - esteem of nurse aid students at 
nursing schools in chiang rai province. The samples of this study consisted of 180 nurse aid students aging 17 
years and over. These samples were selected using stratified random sampling technique. Data were 
collected through self - administered questionnaires during the 10th November 2013 to the 24th November 
2013. Then the data were analyzed by using frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's 
correlation coefficient statistics, and multiple regression analysis with steps. 
The findings of the study showed that 40 percent of nurse aid students had their self – esteem perception at 
a low level, 36.1 percent of them indicated their self – esteem perception at a high level, and 23.9 percent 
them indicated their self – esteem perception at a moderate level. The attitudes towards students‖ self – 
esteem perception were shown at a good level of 26.7 percent. Factors that influenced and could be 
expected to predict self – esteem of nurse aid students included self- esteem perception, attitudes towards 
self- esteem perception. (p -value < 0.05) All these factors could anticipate self – esteem of nurse aid 

                                                           
1 หัวหนา๎สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน  วิทยาลยันอร๑ทเทิร๑น 
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students at nursing schools in chiang rai province at 5 %, and the self – esteem perception factor could 
anticipate the highest. 
 The study results suggested that nursing schools should plan on perceiving their self – esteem in 
appropriate ways focusing on promotion of their self – esteem perception, attitudes towards self- esteem 
perception, and attitude adjustment of the nurse aid students as well. 
 
Key Word: Self – esteem Perception, Attitudes towards Self – esteem Perception 
 
บทน า 
 เนื่องจากสภาพป๓จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท าให๎บุคคล
ต๎องปรับตัวเข๎ากับสถานการณ๑ดังกลําวมากขึ้น บุคคลบางคนมีป๓ญหาในการปรับตัวท าให๎เกิดป๓ญหาสุขภาพจิตและสํงผลให๎ป๓ญหา
สุขภาพจิตเป็นป๓ญหาสังคมที่เกิดขึ้นได๎กับคนทุกเพศ ทุกวัย จากข๎อมูลขององค๑การอนามัยโลก ได๎ประมาณการวําในปี ค.ศ. 2020 
โรคจิตเวช จะเป็นโรคที่มีผู๎ปุวยสูงเป็นอันดับ 2 ซึ่งถือเป็นป๓ญหาที่ส าคัญของโลกในอนาคตข๎างหน๎า ส าหรับประเทศไทยนั้น จาก
ข๎อมูลของกรมสุขภาพจิตคาดการณ๑วํา ประเทศไทยจะมีผู๎ปุวยท่ีมีป๓ญหาสุขภาพจิตร๎อยละ 10 ของประชากรทั้งหมดหรือประมาณ 
6 ล๎านคน (ป๓ญหาจิตเวชเด็กและวัยรุํน สิ่งท่ีพํอแมํควรรู๎แหลํงที่มา. 2554) นักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลก็เชํนเดียวกันต๎องปรับตัวให๎เข๎า
กับสถานการณ๑ดังกลําวด๎วย ในขณะเดียวกันนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลสํวนใหญํมีอายุระหวําง 16-22 ปี ซึ่งอยูํในชํวงวัยรุํนตอนปลาย
ก๎าวไปสูํความเป็นผู๎ใหญํเป็นวัยที่ประสบกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งทางด๎านรํางกาย จิตใจ อารมณ๑และสังคม  ท าให๎เกิด
ความเครียดและมีป๓ญหาการปรับตัวได๎งําย ประกอบกับการศึกษาด๎านวิชาชีพจะมีลักษณะแตกตํางจากวิชาชีพอื่น คือ นักเรียน
ผู๎ชํวยพยาบาลจะต๎องศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติโดยตรงกับชีวิตมนุษย๑ ท าให๎นักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับ
สภาพแวดล๎อมของวิชาชีพ ปรับตัวให๎เหมาะสมกับการศึกษาท่ีต๎องเรียนทั้งภาคทฤษฎีควบคูํกับภาคปฏิบัติ ในขณะที่ฝึกปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ นักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลจะต๎องได๎รับการนิเทศงานอยํางใกล๎ชิดท าให๎นักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลเกิดความรู๎สึกอึด
อัด ไมํเป็นสํวนตัว รู๎สึกตื่นเต๎น กลัวจะท างานผิดพลาด (วีณา ชยางคบุตร. 2533 : 3) 
 นอกจากนี้นักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลต๎องเข๎ามาอยูํในสังคมสิ่งแวดล๎อมใหมํที่แตกตํางจากการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสูํ
วิชาชีพ เข๎ามาอยูํในหอพักรวมกับผู๎อื่นที่มีความแตกตํางกันท้ังการอบรมเลีย้งดู บุคลิกภาพ อุปนิสัย ต๎องปรับตัวให๎เข๎ากับกลุํมเพื่อน
ในช้ันเรียน ปรับตัวเข๎ากับกฎ ระเบียบของสถานศึกษา ป๓จจัยตํางๆ ที่กลําวมานั้นท าให๎นักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลตอ๎งมีการปรับตัวมาก
ขึ้น ส าหรับนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลที่ไมํสามารถปรับตัวได๎จะท าให๎เกิดความคับข๎องใจ ความเครียด ความรู๎สึกเหลํานี้ถ๎าไมํได๎รับการ
แก๎ไขจะท าให๎เกิดป๓ญหาสุขภาพจิตในเวลาตํอมา (อรทัย ช่ืนมนุษย๑. มปป : 11-16) ซึ่งผลกระทบจากการที่นักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลมี
ป๓ญหาสุขภาพจิตคือ มีความล๎มเหลวทางการศึกษา ลาออกจากการศึกษา และอาจสํงผลตํอการประกอบอาชีพของนักเรียนผู๎ชํวย
พยาบาลในอนาคตได๎ 
 การเห็นคุณคําในตนเอง (Self - esteem) เป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งตํอสุขภาพจิตและการด าเนินชีวิตของแตํละบุคคล เพราะ
เป็นพื้นฐานของการมองชีวิตของบุคคลซึ่งจะสามารถท าให๎บุคคลมีการพัฒนาหรือด ารงอยูํอยํางมีคุณคําเป็นเสมือนพลังที่จะชํวยให๎
บุคคลสามารถเผชิญป๓ญหาและอุปสรรคตํางๆ ที่ผํานเข๎ามาในชีวิตได๎อยํางมีประสิทธิภาพ สามารถปรับตัวได๎ดี ชํวยให๎ด ารงชีวิต
รํวมกับบุคคลอื่นในสังคมได๎อยํางมีความสุข หรืออาจกลําวได๎วําการที่บุคคลจะประสบความส าเร็จหรือความล๎มเหลวในชีวิตนั้น
ยํอมขึ้นอยูํกับความรู๎สึกเห็นคุณคําในตนเอง (อัญชลี ประสบจตุรพร. 2549 : 74) นักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลที่เห็นคุณคําในตนเองสูง
จะมีความรู๎สึกวําตนเองมีคุณคํา มีความส าคัญ มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของบุคคลอื่น เกิดความเช่ือมั่นในตนเองและยอมรับ
ตนเอง มีความช่ืนชมและพึงพอใจในตนเอง มีความคิดสร๎างสรรค๑ กล๎าแสดงความคิดเห็น มีความมานะพยา ยามและอดทน 
กระตือรือร๎นในการท ากิจการงานตํางๆ มีจิตใจเปิดกว๎าง รู๎จักและเข๎าใจตนเองตามความเป็นจริง ยอมรับความแตกตํางระหวําง
บุคคล ตลอดจนมองโลกในแงํดี สามารถยอมรับและเผชิญอุปสรรคตํางๆและสิ่งใหมํๆที่ผํานเข๎ามาในชีวิตได๎อยํางมั่นใจ แม๎จะอยูํใน
สถานการณ๑ที่ท าให๎ตนเองผิดหวังและท๎อแท๎ก็ตามซึ่งตรงข๎ามกับนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลที่มีความรู๎สึกเห็นคุณคําในตนเองต่ า ดังนั้น
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ความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญกับนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลทุกคนที่จะพัฒนาบุคคลไปสูํการเป็นบุคคลที่สมบูรณ๑  เพราะ
ความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองนั้นเป็นการรับรู๎ของบุคคลวํามีความส าคัญ มีความสามารถและมีประโยชน๑ตํอสังคมครู อาจารย๑ใน
สถานศึกษาจะเป็นบุคคลส าคัญในการชํวยเหลือให๎นักเรียนเข๎าใจตนเองและยอมรับตนเองตามความเป็นจริงท าให๎เห็นคุณคําใน
ตนเองเพิ่มขึ้นได๎ (สุดา สงเดช. 2546 : 16) 
 ผู๎วิจัยมีความตระหนักถึงความส าคัญของการใช๎ชีวิตในการเป็นนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลที่ต๎องมีภาระหน๎าท่ีความรับผิดชอบ
รวมทั้งการปรับตัวเองอยูํเสมอ เพื่อให๎เข๎ากับสภาพแวดล๎อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้นผู๎รับผิดชอบด๎านการเรียนการสอนควรให๎ความ
สนใจและเอาใจใสํ ผู๎วิจัยในฐานะเป็นอาจารย๑พิเศษในโรงเรียนบริบาลมาเป็นเวลาหลายปี พบวําในป๓จจุบันนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล
ประสบป๓ญหากับสุขภาพจิตมากขึ้น ซึ่งสํงผลกระทบตํอการเรียน และนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบริบาล 
ที่ปฏิบัติงานในองค๑การตํางๆ ไมํมีความสุขจากการท างานเทําที่ควร ผู๎วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของ
นักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล เพราะนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลมีความจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีความรู๎สึกมีคุณคําในตนเอง และพัฒนา
ความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองให๎สูงขึ้น เพื่อเตรียมตัวเป็นผู๎ชํวยพยาบาลที่ดี ซึ่งหากนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลมีความรู๎สึกมีคุณคําใน
ตนเองสูง จะท าให๎เห็นวําตนเองส าคัญ สํงผลให๎เกิดการจัดการที่ดี ทั้งในการฝึกปฏิบัติ การพัฒนาตนเองให๎มีความเข๎มแข็ง และมี
สัมพันธภาพที่ดีตํอผู๎รับบริการ ความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองยังมีความส าคัญยิ่งตํอการปรับตัวทางด๎านอารมณ๑ สังคมและการเรียนรู๎
ของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล เพราะจะชํวยท าให๎จิตใจมั่นคง สามารถด ารงตนประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต๎องดีงาม และส านึกใน
หน๎าที่ของตน เกิดความภาคภูมิใจและความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองและวิชาชีพโดยท าการศึกษาถึงความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของ
นักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลโรงเรียนบริบาลในจังหวัดเชียงรายวําความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลเป็นอยํางไร ผลที่ได๎
จากการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข๎อมูลน ามาประกอบการวางแผนการเรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรมที่จะชํวยสร๎างความรู๎สึกมีคุณคําใน
ตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลเพื่อท่ีจะได๎น าไปสนับสนุนให๎ความชํวยเหลือได๎ตรงตามความต๎องการของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล
ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพื่อศึกษาความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล โรงเรียนบริบาล 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ด๎านป๓จจัยสํวนบุคคลกับความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล โรงเรียนบริบาล 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ด๎านการรับรู๎คุณคําในตนเอง กับความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล โรงเรียน

บริบาล 
เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ด๎านทัศนคติตํอคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล โรงเรียนบริบาล 
เพื่อศึกษาป๓จจัยท่ีมีอิทธิพลและคาดท านายความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล โรงเรียนบริบาล 

 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาเรื่องความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลโรงเรียนบริบาลในจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงส ารวจภาคตัดขวางโดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษาความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล 2) ศึกษา
ความสัมพันธ๑ด๎านป๓จจัยสํวนบุคคลกับความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล 3) ศึกษาความสัมพันธ๑ด๎านการรับรู๎
คุณคําในตนเอง กับความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล 4) ศึกษาความสัมพันธ๑ด๎านทัศนคติตํอคุณคําในตนเอง
ของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล 5) ศึกษาป๓จจัยที่มีอิทธิพลและคาดท านายความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล กลุํม
ตัวอยํางในการศึกษาครั้งน้ีคือ คือนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล โรงเรียนบริบาล ในจังหวัดเชียงราย จ านวน 341 คนซึ่งได๎มาจากการสุํม
แบบช้ันภูมิ เครื่องมือที่ใช๎คือ แบบสอบถามชนิดถามตอบด๎วยตนเองประกอบด๎วย 4 ตอน ได๎แกํ ตอนที่ 1 แบบสอบถามข๎อมูล
ทั่วไปของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลมีข๎อค าถามจ านวน 10 ข๎อ ตอนที่ 2 แบบสอบถามความรู๎สึกมีคุณคําในตนเอง มีข๎อค าถาม
จ านวน 40 ข๎อ ตอนท่ี 3 แบบสอบถามการรับรู๎มีคุณคําในตนเองมีข๎อค าถามจ านวน 15 ข๎อ ตอนที่ 4 แบบสอบถามทัศนคติตํอ
คุณคําในตนเอง มีข๎อค าถามจ านวน 13 ข๎อ ตรวจสอบความตรงของ เนื้อหาโดยผู๎ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ทําน เป็น
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ผู๎ทรงคุณวุฒิจากคณะสาธารณสุขศาสตร๑จ านวน 2 ทําน และผู๎ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา 1 ทําน และน า
แบบสอบถามมาทดลองใช๎ จ านวน 30 คน ที่มีความคล๎ายคลึงกับกลุํมตัวอยํา ง  และน าข๎อมูลมาวิเคราะห๑ความเที่ยงตาม
วิธีการของครอนบาค โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ส าเร็จรูป ได๎คําสัมประสิทธิ์แอลฟุาดังนี้ ด๎านการรับรู๎คุณคําในตนเองได๎
สัมประสิทธ์ิแอลฟุา 0.75 ด๎านทัศนคติตํอคุณคําในตนเองได๎สัมประสิทธ์ิแอลฟุา 0.75 สัมประสิทธิ์รวมได๎ 0.75 โดยผู๎วิจัยได๎ท าการ
เก็บรวบรวมข๎อมูลระหวํางวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ข๎อมูลที่ได๎น ามาวิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วย
โปรแกรมส าเร็จรูป ใช๎คําสถิติเชิงพรรณนาคือ คําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สํวนการวิเคราะห๑
ความสัมพันธ๑ระหวํางตัวแปรใช๎การทดสอบไคสแควร๑ Pearson‖s product moment coefficient และ Multiple Regression 
Analysis 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยที่ส าคัญตามวัตถุประสงค๑การวิจัยดังตํอไปนี้  
 ลักษณะทั่วไปของกลุํมตัวอยํางที่ศึกษานักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลเป็นเพศหญิงมากกวําเพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 64.4 และ
ร๎อยละ 35.6 สถานภาพครอบครัวบิดามารดาอยูํด๎วยกันคิดเป็นร๎อยละ 87.2 และบิดามารดาแยกกันอยูํคิดเป็นร๎อยละ 12.8 อาชีพ
ของบิดารับราชการคิดเป็นร๎อยละ 42.2 รองลงมามีอาชีพค๎าขายคิดเป็นร๎อยละ 28.9 และไมํประกอบอาชีพ/แมํบ๎านคิดเป็นร๎อยละ 
18.6  และคําใช๎จํายสํวนตัวตํอเดือนสํวนใหญํอยูํที่ 1 – 5,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 95.0  และ 5,001 – 10,000 บาท               
คิดเป็นร๎อยละ 5.0 คําใช๎จํายสํวนตัวพอเพียงหรือไมํ สํวนใหญํพอเพียงมีเหลือเก็บคิดเป็นร๎อยละ 82.8 พอเพียงไมํเหลือเก็บคิดเป็น
ร๎อยละ 17.2 
 ความสัมพันธ๑ด๎านป๓จจัยสํวนบุคคลกับความรู๎สึกมีคุณคําในตนเอง ผลการศึกษาพบวําพบวําการรับรู๎มีคุณคําในตนเองของ
นักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลในภาพรวมนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลมีความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองสํวนมากอยูํในระดับต่ า คิดเป็นร๎อยละ 39.5 
รองลงมาอยูํในระดับสูงคิดเป็นร๎อยละ 37.2 และอยูํในระดับปานกลางร๎อยละ 23.3 ในรายด๎านพบวําด๎านการมีความส าคัญมี
ความรู๎สึกมีคุณคําในตัวเองระดับสูงร๎อยละ 47.8 รองลงมาคือด๎านการมีคุณความดีมีความส าคัญมีความรู๎สึกมีคุณคําในตัวเอง
ระดับสูงร๎อยละ 37.8 ด๎านการมีความสามรถมคีวามส าคัญมคีวามรูส๎ึกมคีุณคําในตัวเองระดบัสูงร๎อยละ 26.1 และสุดท๎ายได๎แกํด๎าน
การมีอ านาจมีความส าคัญมีความรู๎สึกมีคุณคําในตัวเองระดับสูงร๎อยละ 19.4 ตามล าดับ 
 ทัศนคติตํอคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล พบวําพบวําในภาพรวมพบวํานักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลมี
ทัศนคติตํอคุณคําในตนเองสํวนมากอยูํในระดับปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ 60.6 รองลง มาอยูํในระดับสูงคิดเป็นร๎อยละ 26.1 และ
อยูํในระดับต่ าร๎อยละ 13.3 
 ป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑กับความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล พบวําป๓จจัยด๎านการรับรู๎การมี
คุณคําในตนเองและทัศนคติตํอคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล มีความสัมพันธ๑กับการมีคุณคําในตนเองของนักเรียน
ผู๎ชํวยพยาบาล อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05 (ดังตารางที ่1) 
 ป๓จจัยที่มีที่มีอิทธิพลและคาดท านายความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลพบวําป๓จจัยที่มี
อิทธิพลและคาดท านายคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล โรงเรียนบริบาลในจังหวัดเชียงราย อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ได๎แกํ การรับรู๎คุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล ทัศนคติตํอคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลและอายุ โดย
สามารถคาดท านายการมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล โรงเรียนบริบาลได๎ ร๎อยละ 5 และป๓จจัยที่สามารถคาดท านาย
การมีคุณคําในตนเองของนกัเรียนผู๎ชํวยพยาบาลโรงเรียนบรบิาลในจังหวัดเชียงรายได๎ดทีี่สุดโดยพิจารณาจากคํา Beta คือ อายุมีคํา 
Beta = -0.076 รองลงมาคือ การรับรู๎คุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลมีคํา Beta = 0.896 สุดท๎ายคือ ทัศนคติตํอคุณคํา
ในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลมีคํา Beta = 0.868 (ดังตารางที่ 2) 
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ตารางที่ 1 ความสัมพันธ๑ระหวํางป๓จจัยสํวนบุคคลกับความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลโดยใช๎สถิติวิเคราะห๑ไคสแควร๑  
ปัจจัยส่วนบุคคล  ระดับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 

สูง ปานกลาง ต่ า P-value 

 จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ จ านวน ร๎อยละ  

เพศ    
   ชาย 

 
49 

 
42.2 

 
11 

 
9.5 

 
56 

 
48.3 

 
 <0.001* 

   หญิง 18 28.1 31 48.8 15 23.1  
สถานภาพสมรสบิดา    
   อยูํด๎วยกัน 

 
65 

 
41.4 

 
32 

 
20.4 

 
60 

 
38.2 

 
 0.004* 

   แยกกัน 2 8.7 10 43.5 11 47.8  
อาชีพบิดา        
   ไมํประกอบอาชีพ 14 41.2 10 29.4 10 29.4 0.006* 
   รับราชการ 25 26.6 21 22.3 48 51.1  
   ค๎าขาย 28 53.8 11 21.2 13 25.0  
การรับรู้คุณค่าในตนเอง        
   สูง 47 72.3 18 27.7 0 0.0 <0.001* 
   ปานกลาง 18 41.9 3 7.0 22 51.2  
   ต่ า 2 2.8 21 29.2 49 68.1  
ทัศนคติต่อคุณค่าในตนเอง        
   สูง 47 100 0 0.0 0 0.0 <0.001* 
   ปานกลาง 17 15.6 32 29.4 60 55.0  
   ต่ า 3 12.5 10 41.7 11 45.8  

 *  = p – value < 0.05 
 
ตารางที่ 2 ป๓จจัยที่มีอิทธิพลและคาดท านายความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลโดยการ
วิเคราะห๑แบบ Multiple Regression Analysis (n=358)  

  Std.    
ตัวท านาย B  Beta t P - value 

  Error (B)    
การรับรูค๎ุณคาํในตนเองของนักเรยีนผู๎ชํวย
พยาบาล 

2.279 0.085 0.896 26.887 
 

<0.001 

ทัศนคติตํอคณุคําในตนเองของนักเรียน
ผู๎ชํวยพยาบาล 
อาย ุ

2.209 
 

-3.394 

0.090 
 

1.572 

0.868 
 

-0.076 

24.578 
 

-2.159 

<0.001 
 

<0.001 
B(0) =  23.802    Std. Error B(0) = 4.851 Sig F < 0.05 
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อภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็น การศึกษาการมีความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล  ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถ
อภิปรายผลดังตํอไปนี้ 
 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนบริบาล 
จากการศึกษา พบวําในภาพรวมพบวํานักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลมีความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองสํวนมากอยูํในระดับต่ า คิดเป็นร๎อยละ 
39.5 รองลงมาอยูํในระดับสูงคิดเป็นร๎อยละ 37.2 และอยูํในระดับปานกลางร๎อยละ 23.3 การศึกษาในครั้งนี้พบวํานักเรียนผู๎ชํวย
พยาบาลสํวนใหญํอายุเฉลี่ย 18 ปี ท าให๎ยังไมํเห็นคุณคําในตัวเองเทําที่ควรจึงท าให๎ผลการศึกษาออกมาอยํางนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้
สอดคล๎องกับการศึกษาของ Deborah. (2000) พบวําระดับของความเครียดสูงที่สุด ในตอนเริ่มเรียนของปีที่ 3 และความรู๎สึกมี
คุณคําในตนเองจะต่ าสุดในวันสุดท๎ายของการเรียนปีที่ 3 ผลการศึกษาครั้งนี้ไมํสอดคล๎องกับการศึกษาของ อัญชลี ประสบจตุพร 
(2559) พบวํา 1. นักเรียนสํวนใหญํมีการเห็นคุณคําในตนเองระดับปานกลาง 2. นักเรียนที่ได๎รับรูปแบบการสื่อสารในครอบครัว
ตํางกัน มีการเห็นคุณคําในตนเองแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และไมํสอดคล๎องกับการศึกษาของ นภาพร 
เอื้ออุป๓มภ๑ (2556) พบวํานิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีมีคุณคําในตนเองตนเองโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง  การ
เปรียบเทียบตามตัวแปรอิสระ พบวํา นิสิตมีการเข๎ารํวมกิจกรรมนิสิต การอบรมเลี้ยงดูของผู๎ปกครอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตํางกัน มีความรู๎สึกในตนเองแตกตํางกันแตํไมํพบความแตกตํางเมื่อเปรียบเทียบในตัวแปร เพศ สาขาวิชาที่ศึกษา และฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว 

ความสัมพันธ์ด้านปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนบริบาล 
     จากการศึกษา พบวําอายุ อาชีพ มีความสัมพันธ๑กับความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลโรงเรียน
บริบาลในจังหวัดเชียงราย อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ p-value < 0.05 สํวนป๓จจัยอื่นๆ ไมํมีความสัมพันธ๑ เป็นไปตามสมมุตตฐิานข๎อ
ที่ 1 ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สอดคล๎องกับการศึกษาของรุํงกาญจ๑ ปรียานุภาพ (2558) พบวํา 1.นักเรียนมีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูํใน
ระดับมาก และนักเรียนมีพฤติกรรมการเห็นคุณคําในตนเองอยูํในระดับปานกลาง 2.นักเรียนที่มีสัมพันธภาพในครอบครัวที่ตํางกันมี
การบรรลุงานตามขั้นพัฒนาการแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และ 3. นักเรียนท่ีมีสัมพันธภาพในครอบครัวที่
ตํางกันมีพฤติกรรมการเห็นคุณคําในตนเองแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 สอดคล๎องกับการศึกษาของ ไมํ
สอดคล๎องกับการศึกษาของคนึงนิตย๑ นุเกตุ (2561) พบวําวุฒิการศึกษามีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียด อยํางมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และความรู๎สึกมีคุณคําในตนเอง ก็มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียด อยํางมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 สํวนอายุ สถานภาพสมรส รายได๎ และระยะเวลาการท างาน พบวําไมํมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเผชิญ
ความเครียดของพยาบาล 
 ความสัมพันธ์ด้านการรับรู้มีคุณค่าในตนเอง กับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียน
บริบาล 
 ผลการศึกษาพบวํา การรับรู๎มีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลในภาพรวมนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลการรับรู๎มี
คุณคําในตนเองสํวนมากอยูํในระดับต่ าคิดเป็นร๎อยละ 39.5 รองลงมาอยูํในระดับสูงคิดเป็นร๎อยละ 37.2 และอยูํในระดับปานกลาง
ร๎อยละ 23.3 สอดคล๎องกับการศึกษาของ Deborah. (2019) พบวําระดับของความเครียดสูงที่สุด ในตอนเริ่มเรียนของปีที่ 3 และ
ความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองจะต่ าสุดในวันสุดท๎ายของการเรียนปีท่ี 3 ไมํสอดคล๎องกับการศึกษาของ ทวีพง ธรรมทวี (2561) พบวํา
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมีคําเฉลี่ยในการการเห็นคุณคําในตนเองอยูํในระดับปานกลางและป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑กับการเห็น
คุณคําในตนเองของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง คือป๓จจัยด๎านการพักอาศัยและจ านวนพี่น๎อง โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สํวน
ป๓จจัยที่เหลือพบวําไมํมีความสัมพันธ๑กับการเห็นคุณคําในตนเอง และไมํสอดคล๎องกับการศึกษาของคนึงนิตย๑ นุเกตุ (2561) พบวํา
วุฒิการศึกษามีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียด อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และความรู๎สึกมีคุณคําในตนเอง ก็มี
ความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียด อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 สํวนอายุ สถานภาพสมรส รายได๎ และระยะเวลา
การท างาน พบวําไมํมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของพยาบาล 
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 ความสัมพันธ์ด้านทัศนคติกับการมีคุณค่าในตนเองของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนบริบาล 
 จากผลการศึกษาพบวํา ในภาพรวมพบวํานักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลมีทัศนคติตํอคุณคําในตนเองสํวนมากอยูํในระดับปาน
กลาง คิดเป็นร๎อยละ 60.6 รองลงมาอยูํในระดับสูงคิดเป็นร๎อยละ 26.1 และอยูํในระดับต่ าร๎อยละ 13.3 ผลการศึกษานี้สอดคล๎อง
กับการศึกษาของ นภาพร เอื้ออุป๓มภ๑ (2556) พบวํา ด๎านทัศนคติตํอตนเองโดยทั่วไป ด๎านทัศนคติตํอตนเองในครอบครัวและ
ความสัมพันธ๑กับบิดามมารดา ด๎านทัศนคติตํอตนเองในสถาบันการศึกษาและทางวิชาการ ด๎านทัศนคติตํอตนเองในสังคมและกลุํม
เพื่อนโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบตามตัวแปรอิสระ พบวํา นิสิตมีการเข๎ารํวมกิจกรรมนิสิต การอบรมเลี้ยงดูของ
ผู๎ปกครอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํางกัน มีความรู๎สึกในตนเองแตกตํางกันแตํไมํพบความแตกตํางเมื่อเปรียบเทียบในตัวแปร เพศ 
สาขาวิชาที่ศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และไมํสอดคล๎องกับการศึกษาของพนาดร แสนใจ (2554) พบวํา1.ความ
ผูกพันในครอบครัว อยูใํนระดับปานกลาง 2. การเห็นคุณคําในตนเอง อยูํในระดับปานกลาง และ3. กลวิธีในการเผชิญป๓ญหา พบวํา 
กลวิธีในการเผชิญป๓ญหาแบบมุํงจัดการกับป๓ญหา และแบบแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม อยูํในระดับสูง สํวนกลวิธีในการเผชิญ
ป๓ญหา อยูํในระดับปานกลาง 
 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนบริบาล 
 จากผลการศึกษาพบวําป๓จจัยด๎านการรับรูก๎ารมีคุณคําในตนเองอยูํในระดับต่ า คิดเป็นร๎อยละ 40.0 เป็นไปตามสมมุติฐาน
ข๎อที่ 2 ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของ Deborah. (2019) พบวําระดับของความเครียดสูงที่สุด ในตอนเริ่มเรียนของปีที่ 3 และ
ความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองจะต่ าสุดในวันสุดท๎ายของการเรียนปีท่ี 3 ไมํสอดคล๎องกับการศึกษาของ ทวีพง ธรรมทวี (2561) พบวํา
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมีคําเฉลี่ยในการการเห็นคุณคําในตนเองอยูํในระดับปานกลางและป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑กับการเห็น
คุณคําในตนเองของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง คือป๓จจัยด๎านการพักอาศัยและจ านวนพี่น๎อง โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สํวน
ป๓จจัยที่เหลือพบวําไมํมีความสัมพันธ๑กับการเห็นคุณคําในตนเอง และไมํสอดคล๎องกับการศึกษาของคนึงนิตย๑ นุเกตุ (2561) พบวํา
วุฒิการศึกษามีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียด อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และความรู๎สึกมีคุณคําในตนเอง ก็มี
ความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียด อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 สํวนอายุ สถานภาพสมรส รายได๎ และระยะเวลา
การท างาน พบวําไมํมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของพยาบาล และทัศนคติตํอคุณคําในตนเองของนักเรียน
ผู๎ชํวยพยาบาลสํวนมากอยูํในระดับปานกลาง คิดเป็นร๎อยละ 60.6 เป็นไปตามสมมุตติฐานข๎อที่ 3 ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล๎องกับ
การศึกษาของ นภาพร เอื้ออุป๓มภ๑ (2556) พบวํา ด๎านทัศนคติตํอตนเองโดยทั่วไป ด๎านทัศนคติตํอตนเองในครอบครัวและ
ความสัมพันธ๑กับบิดามมารดา ด๎านทัศนคติตํอตนเองในสถาบันการศึกษาและทางวิชาการ ด๎านทัศนคติตํอตนเองในสังคมและกลุํม
เพื่อนโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบตามตัวแปรอิสระ พบวํา นิสิตมีการเข๎ารํวมกิจกรรมนิสิต การอบรมเลี้ยงดูของ
ผู๎ปกครอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํางกัน มีความรู๎สึกในตนเองแตกตํางกันแตํไมํพบความแตกตํางเมื่อเปรียบเทียบในตัวแปร เพศ 
สาขาวิชาที่ศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และไมํสอดคล๎องกับการศึกษาของพนาดร แสนใจ (2554) พบวํา1.ความ
ผูกพันในครอบครัว อยูํในระดับปานกลาง 2. การเห็นคุณคําในตนเอง อยูํในระดับปานกลาง และ 3. กลวิธีในการเผชิญป๓ญหา 
พบวํา กลวิธีในการเผชิญป๓ญหาแบบมุํงจัดการกับป๓ญหา และแบบแสวงหาการสนับสนุนทางสังคม อยูํในระดับสูง สํวนกลวิธีในการ
เผชิญป๓ญหา อยูํในระดับปานกลาง  

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลและคาดท านายความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนบริบาล 
 จากผลการศึกษา พบวําป๓จจัยที่มีอิทธิพลและคาดท านายคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล โรงเรียนบริบาลใน
จังหวัดเชียงราย อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ ได๎แกํ การรับรู๎คุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล ทัศนคติตํอคุณคําในตนเอง
ของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลและอายุ โดยสามารถคาดท านายการมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล โรงเรียนบริบาลได๎ 
ร๎อยละ 5 และป๓จจัยที่สามารถคาดท านายการมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลโรงเรียนบริบาลในจังหวัดเชียงรายได๎ดี
ที่สุด โดยพิจารณาจากคํา Beta คือ อายุมีคํา Beta = -0.076 รองลงมาคือ การรับรู๎คุณคําในตนเองของนักเรียนผูชํ๎วยพยาบาลมีคาํ 
Beta = 0.896 และสุดท๎ายคือ ทัศนคติตํอคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลมีคํา Beta = 0.868 ตามล าดับ สอดคล๎องกับ
การศึกษาของทวีพง ธรรมทวี (2561) พบวํานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมีคําเฉลี่ยในการการเห็นคุณคําในตนเองอยูํในระดับปาน



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 1256 
 

กลางและป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑กับการเห็นคุณคําในตนเองของนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง คือป๓จจัยด๎านการพักอาศัยและจ านวน
พี่น๎อง โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สํวนป๓จจัยที่เหลือพบวําไมํมีความสัมพันธ๑กับการเห็นคุณคําในตนเอง สอดคล๎องกับ
การศึกษาของนภาพร เอื้ออุป๓มภ๑ (2556) พบวํา ด๎านทัศนคติตํอตนเองโดยทั่วไป ด๎านทัศนคติตํอตนเองในครอบครัวและ
ความสัมพันธ๑กับบิดามมารดา ด๎านทัศนคติตํอตนเองในสถาบันการศึกษาและทางวิชาการ ด๎านทัศนคติตํอตนเองในสังคมและกลุํม
เพื่อนโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบตามตัวแปรอิสระ พบวํา นิสิตมีการเข๎ารํวมกิจกรรมนิสิต การอบรมเลี้ยงดูของ
ผู๎ปกครอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํางกัน มีความรู๎สึกในตนเองแตกตํางกันแตํไมํพบความแตกตํางเมื่อเปรียบเทียบในตัวแปร เพศ 
สาขาวิชาที่ศึกษา และฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว และไมํสอดคล๎องกับการศึกษาของคนึงนิตย๑ นุเกตุ (2561) พบวําวุฒิ
การศึกษามีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียด อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และความรู๎สึกมีคุณคําในตนเอง ก็มี
ความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียด อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 สํวนอายุ สถานภาพสมรส รายได๎ และระยะเวลา
การท างาน พบวําไมํมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของพยาบาล 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. โรงเรียนบริบาลควรมีนโยบาย แผนงาน และการรณรงค๑สํงเสริมการรับรู๎ความรู๎สึกมีคุณคําในตนเอง ที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรมและแบบองค๑รวม โดยการสํงเสริมให๎นักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลได๎มีสํวนรํวมในการค๎นหาป๓ญหา การวางแผนแก๎ไขป๓ญหา   

2. โรงเรียนบริบาลควรเน๎นการการสรา๎งทัศนคติตํอการรับรูค๎วามรูส๎กึมีคุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชวํยพยาบาล โดย
เน๎นให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ  

3. หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง ได๎แกํ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล โรงพยาบาลชุมชน ควร
รํวมมือกันในการสํงเสริมทัศนคติตํอตนเองและการรับรู๎คุณคําในตนเองของนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาล 

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรศึกษารูปแบบการให๎ข๎อมูลขําวสารเรื่องการรับรู๎ความรู๎สึกมีคุณคําในตนเองให๎แกํนักเรียนผู๎ชํวยพยาบาลเพื่อให๎

ทราบวิธีการให๎ข๎อมูลขําวสารที่เหมาะสมกับกลุํมและพื้นที่ 
2. ศึกษารูปแบบหรือกระบวนการการรับรูค๎วามรูส๎ึกมคีุณคําในตนเองของนักเรียนผูชํ๎วยพยาบาลในโรงเรียนบริบาลแตํละ

แหํงให๎เหมาะสมกับบริบทในพ้ืนท่ี    
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ประสิทธิภาพของคู่มือการเตรียมความพร้อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉินส าหรับสารเคมีอันตราย ของ
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร 

The Efficiency of  Emergency Preparedness and Response Manual for hazardous 
chemicals in Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd. Kamphaeng-phet Factory. 

 

ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรม1, พุฒิพงศ์ มากมาย2, เสาวลักษณ์ รุ่งรตัน์อาชา3 
Teerapart Intham, Phutthipong makmai, Saowalak Rungratarcha 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคูํมือการเตรียมความพร๎อมและ

แผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน  ส าหรับสารเคมีอันตราย ของบริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร 
และเพื่อทดสอบความรู๎กํอนและหลังของการศึกษาการใช๎คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับ
สารเคมีอันตราย ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานของ บริษัทอายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร 
จ านวน 182 คน ส าหรับกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา จ านวน 125 คน ลักษณะของเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบทดสอบความรู๎ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) และลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Scoring 
Rubric พบวําผลการทดสอบความรู๎กํอนการใช๎คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมี
อันตราย มีคําเฉลี่ยของคะแนนเทํากับ 8.75 (S.D.= 2.191) การทดสอบความรู๎หลังการใช๎คูํมือการเตรียมความพร๎อมและ
แผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย มีคําเฉลี่ยของคะแนนเทํากับ 13.11 (S.D.= 1.165) จากผลการทดลอง
พบวําพนักงานมีคําเฉลี่ยของคะแนนหลังการใช๎คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมี
อันตรายเพิ่มขึ้น อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 
 

ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ, คูํมือการเตรียมความพร๎อม, แผนปฏิบัติการกรณีเหตฉุุกเฉิน 
 

ABSTRACT 
This research is experimental research. The objective is to study the effectiveness of the emergency 

preparedness plan and action plan.  For dangerous chemicals of Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd., Kamphaeng 
Phet Plant And to test knowledge before and after the study of the use of preparedness guides and 
emergency action plans  For dangerous chemicals  The population used in this study is 182 employees of 
Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd., Kamphaeng Phet Plant. For 125 samples in the study, the instrument used in 
this research is a test. The knowledge The questionnaire was a check-list form and the questionnaire was a 
scoring rubric. It was found that the results of the knowledge test before using the preparation manual and 
emergency action plan  For dangerous chemicals  With an average score of 8.75 (S.D. = 2.191). Test of 
knowledge after using the preparedness guide and emergency action plan  For dangerous chemicals  The 
average score was 13.11 (S.D. = 1.165). The results showed that the average score after the use of emergency 
preparedness plans and emergency action plans. For increased hazardous chemicals With statistical 
significance at the level of 0.01, which is in accordance with the assumptions set. 
 

Keywords: The Efficiency, Preparedness Response Manual, Emergency action plan 
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บทน า 
จากกฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล๎อมในการท างาน เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556 กลําวไว๎ใน หมวด 9 การควบคุมและปฏิบัติการกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉิน ข๎อ 33 ให๎นายจ๎างตามข๎อ 32 (ข๎อ 32 ให๎นายจ๎างที่มีสารเคมีอันตรายไว๎ในครอบครองตามรายช่ือและปริมาณที่อธิบดี
ประกาศก าหนด จัดให๎มีการประเมินความเสี่ยงในการกํอให๎เกิดอันตรายและจัดท ารายงานการประเมินความเสี่ยงนั้นอยํางน๎อยห๎า
ปีตํอหนึ่งครั้ง) จัดท าแผนปฏิบัติการกรณีมีเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 
และเก็บแผนดังกลําวไว๎ ณ สถานประกอบกิจการพร๎อมที่จะให๎พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได๎ ตลอดจนปรับปรุงแผนให๎
ทันสมัยและฝึกซ๎อมตามแผนอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง  

บริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร ได๎มีการจัดให๎มีระเบียบปฏิบั ติ เรื่องการซ๎อมแผน
ฉุกเฉิน (ESP KPP 43-09) เพื่อเตรียมความพร๎อมในการโต๎ตอบ ระงับเหตุ และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ๑ฉุกเฉินไว๎
เรียบร๎อยแล๎ว โดยก าหนดแผนฉุกเฉินไว๎ ทั้งหมด 4 แผน ได๎แกํ ไฟไหม๎ สารเคมีรั่วไหล หม๎อไอน้ าระเบิด และก๏าซชีวภาพรั่วไหล แตํ
จากการศึกษาระเบียบปฏิบัติในสวํนของแผนฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมีนั้น พบวํา ไมํมีการระบุมาตรการส าหรับการเตรียมความพร๎อม
ในการระงับเหตุสารเคมีอันตรายแตํละชนิดอยํางชัดเจน แตํเนื่องจากสารเคมีอันตรายแตํละชนิดมีความเป็นอันตรายแตกตํางกัน 
ท าให๎อาจเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายจากการเข๎าระงับเหตุที่ไมํถูกต๎องได๎ 

ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงมีความสนใจที่จะจัดท าโครงการ คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับ
สารเคมีอันตราย  เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร๎อมส าหรับการฝึกซ๎อมตอบโต๎และระงับเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสารเคมี
อันตรายทีใ่ช๎ภายในโรงงาน และศึกษาการรับรู๎การเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย
ของบริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร เพื่อเปรียบเทียบการรับรู๎การเตรียมความพร๎อมและ
แผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉินส าหรับสารเคมีอันตรายของบริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร 
ระหวํางกํอนและหลังการใช๎คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย 
ของบริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร 

2.เพื่อทดสอบความรู๎กํอนและหลังของการศึกษาการใช๎คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุ ฉุกเฉิน 
ส าหรับสารเคมีอันตราย ของบริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร 
 
สมมุติฐานของการวิจัย  

ผลการทดสอบการรับรู๎หลังการใช๎คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมี
อันตราย ของบริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร มีคําคะแนนสูงกวํากํอนการใช๎คูํมือการเตรียมความ
พร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย ของบริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงาน
ก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ด๎านเนื้อหา : มุํงศึกษาทดสอบความรู๎กํอนและหลังของการศึกษาการใช๎คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการ
กรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย ของบริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร 
ด๎านประชากร : แผนกที่ท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายของบริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร 
ได๎แกํ แผนก OHS ,QC ,MFGH ,UTY ,WW ,H1 ,H2 ,H4 ,H5 ,N2 ,N3 ,N4A ,N5A จ านวนประชากร 182 คน เลือกกลุํมตัวอยําง 
125 คน จากการค านวณหาขนาดของกลุํมตัวอยํางจากตารางของเครจซี่และมอร๑แกน (R.V.Krejcie และ D.W.Morgan) 
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ด๎านพื้นท่ี : บริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร เลขท่ี 369 หมูํ 3 ถนนสายก าแพงเพชร-ทํา
มะเขือ ต าบลคณฑี อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
 ด๎านระยะเวลาการศึกษา : 4 พฤศจิกายน 2562 – 28 กุมภาพันธ๑ 2563 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัย ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานของ บริษัทอายิโนะโมะโต๏ะ 

(ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร จ านวน 182 คน ส าหรับกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษา ได๎แกํ พนักงานของ บริษัทอายิ
โนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร จ านวน 125 คน และใช๎สุํมแบบแบํงช้ัน (Stratfied Random Sampling) 
การก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยําง โดยใช๎สูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น ร๎อยละ 95 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ลักษณะของเครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบทดสอบความรู๎ เรื่อง คูํมือการเตรียมความ

พร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย ซึ่งแบํงออกเป็น 2 สํวน ดังนี้ 
สํวนท่ี 1 ข๎อมูลทั่วไป ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) มีจ านวน 3 ข๎อ 
สํวนที่ 2 แบบทดสอบความรู๎ เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายจาก คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุ

ฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย ในบริษัทอายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบ Scoring Rubric มีจ านวน 15 ข๎อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข๎อมูล ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยได๎ด าเนินการเป็น 4 ข้ันตอน 
1.ผู๎วิจัยได๎ท าการติดตํอบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับสารเคมีอันตราย เพื่อท าการเก็บข๎อมูลแบบสอบถาม ซึ่งเป็นบุคลากรที่มี

ความรู๎ความเข๎าใจในการท าวิจัยเป็นอยํางดี 
2. ผู๎วิจัยได๎น าแบบทดสอบ เรื่อง คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย 

ระหวํางกํอนและหลัง  
3. ผู๎วิจัยได๎ท าการเก็บข๎อมูล โดยการแบํง และกระจายไปแตํละแผนก ในการเก็บแบบสอบถามให๎ครอบคลุมพนักงาน

ของ บริษัทอายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร ที่ท างานเกี่ยวข๎องกับสารเคมีอันตราย 
4. น าแบบสอบถามที่ได๎มาท าการตรวจสอบความถูกต๎องสมบูรณ๑ของแบบสอบถาม และน าไปวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล การวิจัยครั้งนี้วิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติด๎วยโปรแกรมส าเร็จ SPSS โดยได๎ค าข๎อมูลจาก

แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได๎มาเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลข (Code) แล๎วบันทึกลงในโปรแกรม เพื่อด าเนินการวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติ
ตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  

1. การค านวณหาข๎อมูลสถานภาพสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถามจากแบบสอบถามสํวนที่ 1 ที่มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช๎วิธีการหาความถี่ (Frequency) และคําร๎อยละ (Percentage)  

2. การค านวณหาสถิติที่ใช๎ในการทดสอบสมมติฐาน โดยการเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบ ระหวํางกํอนและหลัง 
จากแบบสอบถามสํวนท่ี 2 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Scoring Rubric ใช๎วิธีการหาคํา T-Test (Paired Samples Test) 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของคูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมี
อันตราย ของบริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคูํมือการเตรียมความ
พร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน  ส าหรับสารเคมีอันตราย ของบริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงาน
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ก าแพงเพชร และเพื่อทดสอบความรู๎กํอนและหลังการศึกษาการใช๎คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน 
ส าหรับสารเคมีอันตราย โดยมีการก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยําง  ในกรณีที่ทราบจ านวนประชากร กลุํมตัวอยําง คือ 125 คน 
ผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑ผลการวิจัยและเสนอผลการวิเคราะห๑ 2 หัวข๎อ ดังตํอไปนี้ 

1.ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของบุคคล 
1.1ข๎อมูลทั่วไปของบุคคลด๎านเพศ  พบวํา เพศของผู๎ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได๎แกํ เพศชาย จ านวน 108 คน คิดเป็น

ร๎อยละ 86.3 และเพศหญิง จ านวน 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.6 
1.2 ข๎อมูลทั่วไปของบุคคลด๎านอายุงาน  พบวํา อายุงานของผู๎ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได๎แกํ อายุงาน 10 -15 ปี 

จ านวน 35 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.0 รองลงมาได๎แกํ อายุงาน 15-20 ปี จ าวนวน 27 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.6 อายุงาน 5-10 ปี 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0 อายุงาน 20 ปีข้ึนไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.4  และอายุงาน 0-5 ปี จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 12.0 ตามล าดับ 

1.3 ข๎อมูลทั่วไปของบุคคลด๎านแผนก  พบวํา แผนกของผู๎ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได๎แกํ แผนก UTY จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 12.0 รองลงมา ได๎แกํ แผนก QC และ แผนก N3 จ านวน 14 คิดเป็นร๎อยละ 11.2 แผนก N5A จ านวน 12 คน คิด
เป็นร๎อยละ 9.6 แผนก N2 จ านวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.8 แผนก H2 และแผนก N4A  จ านวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.0 
แผนก MFGH และแผนก WW จ านวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.2 แผนก H4 จ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.4 แผนก H5 จ านวน 5 
คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 และน๎อยที่สุด คือ แผนก OHS และแผนก H1 จ านวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.2 ตามล าดับ 

2. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบความรู๎ เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายจาก คูํมือการเตรียมความพร๎อมและ
แผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย ในบริษัทอายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร   
พบวําผลการทดสอบความรู๎กํอนการใช๎คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย มี
คําเฉลี่ยของคะแนนเทํากับ 8.75 (S.D.= 2.191) การทดสอบความรู๎หลังการใช๎คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณี
เหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย มีคําเฉลี่ยของคะแนนเทํากับ 13.11 (S.D.= 1.165) 
 
การอภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพของคูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย 
ของบริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของคูํมือการเตรียม
ความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน  ส าหรับสารเคมีอันตราย ของบริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงาน
ก าแพงเพชร และเพื่อทดสอบความรู๎กํอนและหลังของการศึกษาการใช๎คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุ
ฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย ของบริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร จ านวนประชากรตัวอยํ าง 
125 คน  และด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลโดยใช๎แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check-List) และแบบ Scoring 
Rubric ท าการวิเคราะห๑โดยหาความถี่ (Frequency) คําร๎อยละ (Percentage) และคํา T-Test (Paired Samples Test) 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับข๎อมูลทั่วไปของบุคคล ผู๎ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได๎แกํ เพศชาย จ านวน 108 คน 

คิดเป็นร๎อยละ 86.3 และเพศหญิง จ านวน 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 13.6 อายุงานของผู๎ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได๎แกํ อายุงาน 
10-15 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.0 รองลงมา ได๎แกํ อายุงาน 15-20 ปี จ าวนวน 27 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.6 อายุงาน 
5-10 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0 อายุงาน 20 ปีขึ้นไป จ านวน 23 คน คิดเป็นร๎อยละ 18.4  และอายุงาน 0-5 ปี 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร๎อยละ 12.0 ตามล าดับ แผนกของผู๎ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ได๎แกํ แผนก UTY จ านวน 15 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 12.0 รองลงมา ได๎แกํ แผนก QC และ แผนก N3 จ านวน 14 คิดเป็นร๎อยละ 11.2 แผนก N5A จ านวน 12 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 9.6 แผนก N2 จ านวน 11 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.8 แผนก H2 และแผนก N4A  จ านวน 10 คน คิดเป็นร๎อยละ 8.0 แผนก 
MFGH และแผนก WW จ านวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 7.2 แผนก H4 จ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 6.4 แผนก H5 จ านวน 5 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 4.0 และน๎อยที่สุด คือ แผนก OHS และแผนก H1 จ านวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.2 ตามล าดับ 
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2. ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบความรู๎ เกี่ยวกับสารเคมีอันตรายจากคูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการ
กรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย ในบริษัทอายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร พบวําผลการทดสอบ
ความรู๎กํอนการใช๎คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตราย มีคําเฉลี่ยของคะแนน
เทํากับ 8.75  (S.D.= 2.191) การทดสอบความรู๎หลังการใช๎คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับ
สารเคมีอันตราย มีคําเฉลี่ยของคะแนนเทํากับ 13.11 (S.D.= 1.165) จากผลการทดลองพบวําพนักงานมีคําเฉลี่ยของคะแนนหลัง
การใช๎คูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมีอันตรายเพิ่มขึ้น อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข๎อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช๎ 
 1. จากการท าแบบทดสอบของพนักงาน บริษัทอายิโนะโมะโต๏ะ (จ ากัด) โรงงานก าแพงเพชร พบวํา สํวนที่ 2 จ านวน 
15 ข๎อ ข๎อที่ตอบผิดมากท่ีสุด คือ ข๎อ 15 (15.ข๎อใดเรียงล าดับขั้นตอนของการตอบโต๎เหตุฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลได๎ถูกต๎องที่สุด) 
ผู๎วิจัยจึงเสนอวํา เพื่อการเข๎าระงับเหตุที่ถูกต๎องควรมีการอบรม และการซ๎อมตอบโต๎การระงับเหตุฉุกเฉิน อยํางสม่ าเสมอ 
 2. ควรมีการด าเนินการเผยแพรํคูํมือคูํมือการเตรียมความพร๎อมและแผนปฏิบัติการกรณีเหตุฉุกเฉิน ส าหรับสารเคมี
อันตราย ของบริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร ให๎กับพนักงานและผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎องทุกฝุายได๎
รับทราบ 2. ข๎อเสนอแนะในการวิจัยครั้งตํอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบพระคุณบุคลากรหลายๆฝุายใน บริษัทอายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร ที่ให๎ความ
อนุเคราะห๑ให๎โอกาสและการสนับสนุนในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ คณะผูวิจัยรู๎สึกซาบซึ้งใจเป็นอยํางยิ่ง จึงใครํขอกลําวนามไว๎ ณ 
โอกาสนี้ ได๎แกํ คุณ นัฎทพนธ๑ พานิชดี ผู๎จัดการโรงงานก าแพงเพชร คุณ อนันท๑ จุลไกวัลสุจริต หัวหน๎ากองความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย คุณ พลอยรินทร๑  ประเทืองไพรศรี พนักงานที่ปรึกษาฝุายทรัพยากรมนุษย๑ หัวหน๎างานทุกสํวน และ
พนักงานบริษัทอายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร ทุกทํานที่ได๎ให๎ความอนุเคราะห๑ในการอ านวยความ
สะดวกในการเก็บข๎อมูลในการจัดท าวิจัยครั้งนี้  
 
เอกสารอ้างอิง 
พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล๎อมในการท างาน พ.ศ. 2554. (2554, 17, มกราคม).  

ราชกิจจานุเบกษา. เลํม 128 ตอนที่ 4 ก.  
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล แผนกปั่นเกลียวด้าย 
แผนกทอผ้าลูกไม้ Raschel แผนกย้อมสีผ้า บริษัท ไทยซาคาเอะเลซ จ ากัด 

Factors affecting wearing behavior of personal safety protection equipment of the 
department Twister department Raschel department DyeingThai Sakae Lace Co.,Ltd. 

 
ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรม1, รุ่งตะวัน เมืองมลู2, ยุทธนา แซ่ทา้ว3 

Teerapart Intham, Roongtawan Muangmoon, Yuthana Saetaow 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ 1. เพื่อศึกษาป๓จจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความ
ปลอดภัย ของพนักงานฝุายการผลิต แผนก ป๓่นเกลียวด๎าย แผนก ทอผ๎าลูกไม๎Raschel แผนก ย๎อมสี บริษัท ไทยซาคาอะเลซ จ ากัด 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล ผู๎ศึกษาใช๎กลุํมประชากรที่ใช๎ศึกษาในครั้งนี้เป็น
ประชากร ฝุายผลิต แผนก ป๓่นเกลียวด๎าย แผนก ทอผ๎าลูกไม๎Raschel แผนก ย๎อมสี จ านวน 82 คน ผู๎วิจัยได๎รวบรวมข๎อมูลและ
วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วยตนเองโดยใช๎สถิติ ได๎แกํ ความถี่ (frequency) คําเฉลี่ย (Average) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) นอกจากนี้ผู๎วิจัยยังได๎ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยโดยใช๎ คําความสัมพันธ๑ของเพียรสัน ที่ระดับ Sig (.05) มาอธิบาย
ความสัมพันธ๑ท่ีสํงผลตํอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล 

ผลการศึกษา พบวํา 1. ป๓จจัยสํวนบุคคล สํวนใหญํเป็นเพศหญิง 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.6 % มีชํวงอายุสํวนใหญํเฉลี่ย 
30-39 ปี คิดเป็นร๎อยละ 48.5% สํวนใหญํระดับการศึกษาต่ ากวําปริญญาตรี คิดเป็นร๎อยละ 74.4 % สํวนใหญํอายุนับตั้งแตํเริ่ม
ท างานครั้งแรกน๎อยกวํา 3 ปี คิดเป็นร๎อยละ 43.9 % สํวนใหญํ แผนกการท างานเป็นแผนก ทอผ๎าลูกไม๎Raschel คิดเป็นร๎อยละ 
35.4 %  2. ป๓จจัยการรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล อยูํในระดับ มากที่สุด = 79.12 คะแนน  3. 
ป๓จจัยด๎านทัศนคติตํออุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล อยูํในระดับ ไมํใชํ (x  = 2.11) 4. ป๓จจัยทางด๎านอุปกรณ๑คุ๎มครอง
ความปลอดภัยสํวนบุคคล อยูํในระดับ ดี (x  = 3.55) และเมื่อน าข๎อมูลมาทดสอบสมมุติฐาน พบวํา ป๓จจัยการรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับ
อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล ป๓จจัยทัศนคติตํอการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มความปลอดภัยสํวนบุคคล ป๓จจัยทางด๎านอุปกรณ๑
คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ไมํมีความแตกตํางท าให๎ไมํมีผลตํอพฤติกรรมการสวมใสํอุปกรณ๑
คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม, การหลีกเลีย่ง, อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภยั 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study 1. To study the factors affecting the avoidance behavior of wearing safety 
equipment  Of the production department, thread spinning department, weaving department, Raschel lace 
fabric, dyeing department, Thai Sakala Palace Company Limited 2. To study the behavior of wearing personal 
protective equipment  The subjects used in this study were 82 production, spinning, weaving, Raschel lace, 
dyeing department. The researcher collected data and analyzed data by using statistics such as frequency, 
mean (  Average) Standard deviation. In addition, the researcher tested the hypothesis using  Pianson 's 
                                                           
1  อาจารย๑,วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
2  ดร.,วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
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Proceedings of the National Research Conference Northern College 1264 
 

relation at the level of Sig (.05) to explain the relationship that affects the avoidance behavior of using 
personal safety equipment. The results of the study revealed that  

1. Personal factors  Most of them are female, accounting for 86.6%, with the average age range 30-39 
years, accounting for 48.5%, most of them have a bachelor's degree.  74.4% were most of the age since 
starting to work less than 3 years, accounting for 43.9% of the majority.  Raschel lace fabric  Or 35.4% 2. The 
information perception of the personal safety protection equipment is at the highest level = 79.12 points 3. 
The attitude factor of personal safety protection equipment is at the non level (x   = 2.11)  4. The factor of 
personal safety protection equipment is at a good level (x   = 3.55) and when the data is tested for the 
hypothesis, it is found that the information perception about the device  Protection of personal safety  
Attitude factors towards the use of personal protective equipment  Personal protective equipment factors 
were statistically significant at the .05 level without differences, resulting in no effect on wearing behavior of 
personal safety protection devices. 
 
KEYWORDS:  behavior, avoidance, safety protection equipment 
 
บทน า 

ป๓ญหาการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานเป็นป๓ญหาส าคัญที่น ามาซึ่งการบาดเจ็บ พิการสูญเสียอวัยวะ สูญเสียทรัพย๑สิน 
รวมทั้งยังสํงผลกระทบตํอกระบวนการผลิตท าให๎การผลิตต๎องหยุดชะงัก ซึ่งผลเสียเหลํานี้ได๎สํงผลกระทบทั้งแกํตัวลูกจ๎าง นายจ๎าง 
ครอบครัว องค๑กร ประเทศชาติฯลฯ ซึ่งบริษัท ไทยซาคาเอะเลซ  จ ากัดตั้งอยูํเลขที่อยูํ 99/18 หมูํ 5 ล าพูน -ปุาซาง ต าบลปุาสัก 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัด ล าพูน, 51000  ซึ่งเป็นบริษัท ที่ผลิตผ๎าลูกไม๎ทั้ง ผ๎าลูกไม๎ Leaver ผ๎าลูกไม๎Raschel   โดยมี
กระบวนการตั้งแตํกระบวนป๓่นเกลียวด๎าย  กระบวนการทอผ๎าลูกไม๎  Leaverกระบวนการผ๎าลูกไม๎ Raschel กระบวนการย๎อมสี  
กระบวนยืดขยายผ๎า กระบวนการตรวจสอบช้ินงานและกระบวนการทดสอบทางกายภาพ รวมไปจนถึงกระบวนการสํงออก โดยมี
จ านวนพนักงานท้ังหมด 392 คน (แผนก ทรัพยาการฝุายบุคคล บริษัท ไทยซาคาเอะเลซ ปี 2562) ระยะเวลาท างานวันจันทร๑วัน
เสาร๑เวลา 8.00 น.ถึง 17.00 น.และเวลา 20.00-05.00 น. ซึ่งทางบริษัทได๎ให๎ความส าคัญกับการเกิดอุบัติเหตุเป็นอยํางมากและมี
แนวทางในการลดอุบัติเหตุให๎เป็นศูนย๑โดยการปฐมนิเทศพนักงานกํอนเริ่มปฏิบัติงาน มีการประชาสัมพันธ๑ถึงผลเสียของการเกิด
อุบัติเหตุ มีการจัดกิจกรรม morning talk ให๎กับพนักงานตอนเช๎าเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีปลอดภัย มีการก าหนดเขตการบังคับใช๎
อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนในการท าปฏิบัติงาน มีการก าหนดมาตรการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลใน
เวลาการปฏิบัติงาน แตํสถิติการเกิดอุบัติเหตุในแตํละปีก็ไมํสามารถเป็นศูนย๑ได๎ ซึ่งสถิตการเกิดอุบัติเหตุ 5 ปีที่ผํานมา  (ตั้งแตํปี 
พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2562) สามารถสรุปได๎ ดังนี้ 

ปี พ.ศ. 2558 การเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 5 ครั้ง หยุดงานเกิน3วัน 1 ครั้ง หยุดงานไมํเกิน3วัน 1 ไมํหยุดงาน ไมํหยุดงาน 3 
ครั้ง ปี พ.ศ. 2559  การเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 9 ครั้ง หยุดงานเกิน3วัน 2 ครั้ง หยุดงานไมํเกิน3วัน 1 ครั้ง ไมํหยุดงาน 6 ครั้ง ปี พ.ศ.
2560  การเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 2 ครั้ง หยุดงานไมํเกิน3วัน 1 ครั้ง ไมํหยุดงาน 1 ครั้ง ปี พ.ศ. 2561 การเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 2 
ครั้ง ไมํหยุดงาน 2 ครั้ง ปี พ.ศ. 2562 การเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 5 ครั้ง หยุดงานเกิน3วัน 3 ครั้ง หยุดงานไมํเกิน3วัน 1 ไมํหยุดงาน 
ไมํหยุดงาน 1 ครั้ง  

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในการท างานแสดงให๎เห็นวําในแตํละปีที่ผํานมามีพนักงานได๎รับอุบัติเหตุเป็นจ านวนมาก
พอสมควรเมื่อพิจารณาจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของพนักงานในแตํละปีโดยในปี พ.ศ. 2559 สถิติการเกิด
อุบัติเหตุมีจ านวนมากที่สุด รวมการเกิดอุบัติเหตุทั้งปี จ านวน 9 ครั้ง และรองลงมาคือ ปี พ.ศ.2558 และปีพ.ศ. 2562 รวมจ านวน
การเกิดอุบัติเหตุทั้งปี จ านวน 5 โดยสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานมีหลายสาเหตุได๎แกํ  การท างานที่เรํงรีบ ความ
ประมาทในการท างานและสาเหตทุี่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือสาเหตทุี่พนักงานไมํสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล
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ในการปฏิบัติงานโดยสาเหตุที่ท าให๎พนักงานได๎รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงานสํวนใหญํเกิดจากที่พนักงานละเลยไมํ
สวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลขณะปฏิบัติงานท่ีทางบริษัทจัดให๎  
  จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุของบริษัทไทยซาคาเอะเลซ จ ากัด ในปีระหวํางพ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2562 อีกทั้งผลจากการ
ส ารวจของแผนกความปลอดภัยบริษัทไทยซาคาเอะเลซ จ ากัดปี 2562 โดยการเกิดการอุบัติเหตุสํวนใหญํภายในบริษัท ฯ จะเกิดใน
ฝุายการผลิตแผนก ป๓่นเกลียวด๎าย แผนก ทอผ๎าลูกไม๎ Raschel แผนก ย๎อมสีผ๎า โดยสถิติของการเกิดอุบัติเหตุตลอดระยะเวลา
ภายใน 5 ปีตั้งแตํ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ.2562 มีจ านวนของการเกิดอุบัติเหตุเฉพาะ 3 แผนก คือ แผนกป๓่นเกลียวด๎าย แผนกทอ
ผ๎าลูกไม๎ Raschel แผนกย๎อมสี จ านวนทั้งสิ้น 9 ครั้ง จากการเกิดอุบัติเหตุทั้งสิ้น 23 ครั้ง  (ผลการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
แผนก ความปลอดภัยบริษัทไทยซาคาเอะเลซ จ ากัด 2562 ) โดยการเกิดอุบัติเหตุแตํละครั้งสํงผลเสียตํอตัวพนักงานเองทั้งการเจ็บ
ตัวและการหยุดงานและสํงผลเสียตํอบริษัทในเรื่องของการจัดการความปลอดภัย โดยสาเหตุของของการเกิดอุบัติเหตุจากการ
สอบสวนและการสอบถามจากตัวพนักงานผลที่ได๎ออกมาก็คือ การที่พนักงานปฏิบัติงานไมํสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัย
สํวนบุคคลที่ทางบริษัทจัดให๎ และเป็นการปฏิบัติงานที่รัดขั้นตอนการท างานจึงเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ โดยทั้งที่กํอนการ
เริ่มงานท่ีบริษัท ไทยซาคาเอะเลซ จ ากัด ได๎มีการปฐมนิเทศงานท่ีเกี่ยวกับอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน มีการ morning 
talk กํอนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให๎ปลอดภัย และก็มีการสอนงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน จึงเกิดเป็นค าถามที่
ผู๎วิจัยตั้งข้ึนวํา การที่พนักงานหลีกเลี่ยงการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มความปลอดภัยสํวนบุคคลจากการปฏิบัติงานนั้น เกิดจากพฤติกรรม
ของพนักงานเองที่ชอบความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน หรือเกิดจากอุปกรณ๑คุ๎มความปลอดภยัสํวนบุคคลไมํเพียงพอ ,ไมํเหมาะ
กับลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยูํ ,ขนาดไมํเหมาะสมกับสรรีะราํงกายหรอืเกิดจากป๓จจัยอื่นๆ ที่สํงผลให๎พนักงานไมํยอมสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎ม
ความปลอดภัยสํวนบุคคล 

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยจึงท าการศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัย
สํวนบุคคล ของแผนก ป๓่นเกลียวด๎าย แผนก ทอผ๎าลูกไม๎ Raschel แผนก ย๎อมสี เพื่อให๎ได๎ทราบถึงป๓จจัยการหลีกเลี่ยงการใช๎
อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลและเพื่อเป็นข๎อมูลในการแก๎ป๓ญหาการที่พนักงานหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความ
ปลอดภัยสํวนบุคคล และเป็นแนวทางในการจัดท าแผนการลดอุบัติเหตุให๎เป็นศูนย๑ตามนโยบายของบริษัท 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาป๓จจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล ของแผนก ป๓่น
เกลียวด๎าย ทอผ๎าลูกไม๎ Raschel และย๎อมสี 

2.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล 
 
สมมุติฐานของการวิจัย  

1.ป๓จจัยการรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับอุปกรณ๑คุ๎มครองอันตรายสํวนบุคคลความสัมพันธ๑กับการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครอง
อันตรายสํวนบุคคล 

2.ป๓จจัยทัศนคติมีความสัมพันธ๑กับการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล 
3.ป๓จจัยลักษณะและขนาดของอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมีความสัมพันธ๑กับการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความ

ปลอดภัยสํวนบุคคล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มุํงศึกษาค๎นคว๎าหาป๓จจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความ
ปลอดภัยอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลของแผนกป๓่นเกลียวด๎าย แผนกผลิตผ๎าลูกไม๎ Raschel และ แผนกย๎อมสี 
บริษัทไทยซาคาเอะเลซ จ ากัด โดยมีขอบเขตดังนี้ 
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1. ประชากรที่ใช๎ในการวิจัยเพื่อท าการศึกษาค๎นคว๎าส าหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานฝุายผลิตผ๎าลูกไม๎ แผนก ป๓่น
เกลียวด๎าย แผนก ทอผ๎าลูกไม๎Raschel แผนก ย๎อมสี ของบริษัทไทยซาคาเอะเลซ จ ากัด มาท าการศึกษาวิจัย 

2. ขอบเขตด๎านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุํงศึกษาพฤติกรรมการที่พนักงานฝุายผลิตผ๎าลูกไม๎ของแผนก ป๓่นเกลียว แผนก
ทอผ๎าลูกไม๎Raschel และแผนกย๎อมสี ของบริษัทไทยซาคาเอะเลซ จ ากัด โดยแบํงเป็น 5 ด๎าน ดังนี้ 

1. ป๓จจัยสํวนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการท างานนับตั้งแตํเริ่มท างาน 
2. การรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล 
3. ทัศนคติที่มีตํอการใช๎การอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล 
4. ลักษณะและขนาดอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล 

  5. พฤติกรรมการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัย 
3. ขอบเขตด๎านระยะเวลา  
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย ตั้งแตํเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน กุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2563 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ พนักงานฝุายผลิต แผนกป๓่นเกลียวด๎าย แผนก ทอผ๎าลูกไม๎ Raschel แผนกย๎อมสี 

จ านวนพนักงานท้ังหมดจ านวน 82 คน (แผนก ทรัพยากรบุคคล บริษัทไทยซาคาเอะเลซ จ ากัด ปี 2562) 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาครั้งได๎แกํ พนักงานฝุายผลิต แผนก ป๓่นเกลียวด๎าย แผนก ทอผ๎าลูกไม๎ Raschel แผนก ย๎อมสี จ านวน
พนักงานท้ังหมดจ านวน 82 คน เนื่องจากกลุํมตัวอยํางมีจ านวนไมํมากและสามารถเก็บข๎อมูลได๎ทั้งหมดจึงใช๎ประชากรทั้งหมด 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัย ผู๎วิจัยได๎ศึกษาจากวัตถุของการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย การส ารวจการปฏิบัติงานของ

พนักงานฝุายการผลิต แผนก ป๓่นเกลียวด๎าย แผนก ทอผ๎าลูกไม๎ Raschel แผนก ย๎อมสี และเอกสารที่เกี่ยวข๎องน ามาเป็นแนว
ทางการสร๎างเป็นแบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด๎วย 5 สํวน ดังนี ้

สํวนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข๎อมูลสํวนบุคคลของผู๎ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 
ประกอบด๎วย 4 ข๎อ ดังนี ้

- เพศ  
- อาย ุ
- ระดับการศึกษา 
- อายุงานนับตั้งแตํเริ่มท างานครั้งแรก  
สํวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู๎ขําวสารและการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด๎วย 8 ข๎อ ดังนี้ 
1. กํอนการเริ่มปฏิบัติงาน บริษัทฯ ได๎แจ๎งให๎พนักงานได๎ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการท างานในแตํละจุดงาน

รวมถึงการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลที่ถูกต๎อง 
2. พนักงานได๎รับรู๎หรือรับทราบวิธีการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลที่ถูกต๎อง 
3. พนักงานรับทราบหรือไมํวําเขตพื้นที่ในการท างานของพนักงานมีการบังคับใช๎อุปกรณ๑คุ๎มความปลอดภัยสํวนบุคคล

ใดบ๎าง 
4. พนักงานรู๎ถึงวิธีในการ เบิก-จํายอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลที่ชัดเจน 
5. มีผู๎รับผิดชอบในการ เบิก-จําย อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลที่ชัดเจน 
6. พนักงานรู๎ถึงวิธีการเก็บรักษาอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัย สํวนบุคคลที่ถูกต๎อง 
7. พนักงานรับทราบถึงประโยชน๑ของการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลตํอการปฏิบัติงาน 
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8. พนักงานทราบถึงอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงานโดยไมํมีอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัย 
สํวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติงานของพนักงานที่มีตํอการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล มี

ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด๎วย 10 ข๎อ ดังนี ้
1. ข้ันตอนการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมีขั้นตอนซับซ๎อนท าให๎ทํานไมํอยากสวมใสํ 
2. การใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลท าให๎งานของทํานที่ท าลําช๎า 
3. การสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลท าให๎ทํานรู๎สึกไมํสบายตัว 
4. การสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลท าให๎ความสามารถของการสื่อสารของทํานลดน๎อยลง 
5. การสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลท าให๎ทํานรู๎เจ็บเมื่อสวมใสํในระยะเวลานานๆ 
6. ทํานไมํสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลเพราะสภาพแวดล๎อมไมํเหมาะสมตํอการสวมใสํเชํน อุณหภูมิ

สูง-ต่ า ห๎องอับอากาศ 
7. การสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลในการปฏิบัติงานบางขั้นตอนในระยะเวลาสั้นๆท าให๎เสียเวลา

และความสะดวกตํอการปฏิบัติงาน 
8. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลลักษณะสีสันไมํสวยงามทํานเลยไมํยอมสวมใสํ 
9. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมีน้ าหนักมากสํงผลให๎ทํานไมํสวมใสํอุปกรณ๑ 
10. ทํานไมํยอมสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนเพราะทํานมีอาการไมํสบายอยูํ เชํน เป็นไข๎ เจ็บปุวยรํางกาย 
สํวนท่ี 4 ความพึงพอใจตํออุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลในการใช๎งาน มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) ประกอบด๎วย 9 ชนิดอุปกรณ๑ ดังนี้ 
1. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันศีรษะ (หมวกนิรภัย) 
2. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมือและนิ้วมือ (ถุงมือ) 
3. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันเท๎าและนิ้วเท๎า (รองเท๎า) 
4. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันดวงตา (แวํนตา) 
5. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันใบหน๎า (กระบังหน๎า) 
6. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันหู (ท่ีอุดหู) 
7. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันหู (ท่ีครอบหู) 
8. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันปอด (หน๎ากากปูองฝุุน,สารเคมี) 
9. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันหลัง (เข็มขัดพยุงหลัง) 
10.อื่นๆ 
สํวนที่ 5 พฤติกรรมการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัย มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ประกอบด๎วย 9 ข๎อ ดังนี ้
1.ทํานสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันศีรษะ (หมวกนิรภัย) 
2.ทํานสวมใสํอุปกรณ๑คุมครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมือและนิ้วมือ (ถุงมือ) 
3.ทาํนสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันเท๎าและนิ้วเท๎า (รองเท๎า) 
4.ทํานสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันดวงตา (แวํนตา) 
5.ทํานสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันใบหน๎า (กระบังหน๎า) 
6.ทํานสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันหู (ท่ีอุดหู) 
7.ทํานสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันหู (ท่ีครอบหู) 
8.ทํานสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันปอด (หน๎ากากปูองฝุุน,สารเคมี) 
9.ทํานสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันหลัง (เข็มขัดพยุงหลัง) 
3.การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เก็บข๎อมูลจากพนักงานฝุายผลิตผ๎าลูกไม๎ แผนก ป๓่นเกลียวด๎ายแผนกทอผ๎าลูกไม๎ Raschel แผนก
ย๎อมสี ของบริษัทไทยซาคาเอะเลซ จ ากัด โดยการแจกแบบสอบถามให๎กับพนักงานโดยใช๎แบบสอบถามที่สร๎างขึ้นตามกรอบแนวคิด
ของการวิจัยในบทที่ 2 ของการวิจัย จากการส ารวจของการปฏิบัติงานของพนักงานฝุายการผลิต แผนก ป๓่นเกลียวด๎าย แผนก ทอ
ผ๎าลูกไม๎Raschel แผนกย๎อมสี และเอกสารต าราที่เกี่ยวข๎อง โดยประสานไปยังหัวงานแตํละแผนกเพ่ือขอความรํวมมือจากพนักงาน
ในการให๎ข๎อมูลโดยแจกแบบสอบไปจ านวนท้ังหมด 82 ชุด โดยแจกไปยังแผนก ป๓่นเกลียวด๎าย จ านวน 21 ชุด  แผนกทอผ๎าลูกไม๎
Raschel 27 ชุด แผนกย๎อมสี 34 ชุด ใช๎ระยะเวลาในการเก็บข๎อมูล 2 สัปดาห๑ และเก็บแบบสอบถามกลับมาได๎จ านวน ทั้งหมด 82 
ชุด ครบตามจ านวนท่ีแจกแบบสอบถามไป 

4.สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล  
ผู๎วิจัยประมวลผล และวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อค านวณหาคําสถิติตํางๆได๎แกํ คําร๎อยละ 

(Percentage)ใช๎กับ คําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงมาตรฐาน (Standard Deviation) คํา F-test (One way ANOVA) เพื่อ
เปรียบเทียบป๓จจัยที่สํงผลตํอการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล จ าแนกตามตัวแปรต๎น 

1.ข๎อมูลทั่วไป เชํน เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการท างาน ค านวณหาคําเฉลี่ย คําร๎อยละ 
2.ป๓จจัยด๎านการรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล เชํน กํอนการปฏิบัติงานบริษัทได๎แจ๎งให๎

พนักงานทราบถึงอันตรายที่จะอาจจะเกิดในแตํละจุดค านวณหาคํา ความถี่ ร๎อยละ เฉลี่ย  
3.ป๓จจัยด๎านทัศนคติตํอการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัย เชํน ขั้นตอนการสวมใสํอุปกรณ๑มีขั้นตอนซับซ๎อนท าให๎

ทํานไมํอยากสวมใสํ ค านวณหาคํา เฉลี่ย  
4.ป๓จจัยด๎านอุปกรณ๑ฯ เชํน อุปกรณ๑ฯปูองกันศีรษะ อุปกรณ๑ฯ ปูองกันมือ ค านวณหาคําความถี่ ร๎อยละ เฉลี่ย  
5.พฤติกรรมการสวมใสํอุปกรณ๑ฯ ค านวณหาคํา ความถี่ ร๎อยละ เฉลี่ย   
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
หลังจากได๎เก็บข๎อมูลและตรวจสอบความถูกต๎องของแบบสอบถามที่ได๎รับแล๎วจะน าท าการลงรหัสข๎อมูล(Coding)ไป

ประมวลผลตํอไปด๎วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ผู๎วิจัยได๎น าข๎อมูลจากการตอบแบบสอบถามของพนักงานจ านวนทั้งสิ้น 82 ชุด 

จากการแจกแบบสอบถามทั้งสิ้น 82 ชุดคิดเป็นร๎อยละ 100 ของแบบสอบถามทั้งหมด เพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ของการวิจัย 
ผู๎วิจัยได๎น าข๎อมูลที่ได๎มาท าการวิเคราะห๑และเสนอ ผลการวิเคราะห๑โดยใช๎ตารางประกอบค าบรรยาย 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ป๓จจัยที่มีผลตํอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล ของ
แผนก ป๓่นเกลียวด๎าย แผนก ทอผ๎าลูกไม๎Raschel แผนก ย๎อมสี ของบริษัท ไทยซาคาเอะเลซ จ ากัด 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
ตอนท่ี 1 ข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบแบบสอบถาม 
ผู๎ตอบแบบสอบถามสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 71 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.6% มีอายุอยูํระหวํางชํวง 30-39 ปี จ านวน 

48 คน คิดเป็นร๎อยละ 48.8% ระดับการศึกษาสํวนใหญํต่ ากวําปริญญาตรี จ านวน 67 คน คิดเป็นร๎อยละ 74.4 %  อายุงานการ
ท างานนับตั้งแตํเริ่มงานครั้งแรกสํวนใหญํ น๎อยกวํา 3 ปี จ านวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.9% แผนกการท างานสํวนใหญํเป็น
แผนก ทอผ๎าลูกไม๎Raschel จ านวน 29 คน คิดเป็นร๎อยละ 43.9%  

ตอนท่ี 2 การรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล 
พบวําการรับรู๎ขําวสารและการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลอยูํโดยรวมอยูํในระดับ รับทราบ = 7.72 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด๎าน สํวนด๎านที่มากที่สุด คือ ด๎านกํอนการปฏิบัติงานบริษัทได๎แจ๎งให๎พนักงานได๎ทราบถึงอันตรายที่อาจจะเกิด
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จากการแตํละจุด ด๎านพนักงานได๎รับรู๎หรือรับทราบวิธีการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลที่ถูกต๎อง ด๎านพนักงาน
รับทราบถึงประโยชน๑ของการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลตํอการใช๎งาน คําเฉลี่ยอยูํที่ 81คะแนน 

ตอนท่ี 3 ทัศนคติงานของพนักงานท่ีมีตํอการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล 
พบวําทัศนคติงานของพนักงานท่ีมีตํอการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลโดยรวมอยูํในระดับ ไมํใชํ คําเฉลี่ย 

2.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านพบวํา ด๎านที่มีคํามากที่สุด คือด๎านการสวมใสํอุปกรณ๑ฯท าให๎ความสามารถของการสื่อของทําน
ลดลง คําเฉลี่ย 2.87  

ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจตํออุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล 
พบวําความพึงพอใจตํออุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลโดยรวมอยูํในระดับดี  คําเฉลี่ย = 3.55 เมื่อพิจารณา

รายชนิดได๎ดังนี้ 
1. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันศีรษะ (หมวดนิรภัย) 
พบวําความพึงพอใจตํออุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันศีรษะ(หมวกนิรภัย)โดยรวมอยูํในระดับ ดี 

คําเฉลี่ย 3.43 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านที่มีคํามากที่สุด คือด๎าน อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมีความเหมาะสม
กับลักษณะงาน คําเฉลี่ย=3.67  

2. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมือและนิ้วมือ (ถุงมือ) 
พบวําความพึงพอใจตํออุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันนิ้วมือและมือ(ถุงมือ)โดยรวมอยูํในระดับ ดี 

คําเฉลี่ย 3.625 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านที่มีคํามากที่สุด คือด๎านอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมีจ านวนเพียงพอ
ตํอการใช๎งาน คําเฉลี่ย=3.82  

3. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันเท๎าและนิ้วเท๎า (รองเท๎า) 
พบวําความพึงพอใจตํออุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันเท๎าและนิ้วเท๎า(หมวกนิรภัย)โดยรวมอยูํ ใน

ระดับ ดี คําเฉลี่ย 3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านที่มีคํามากที่สุด คือด๎านอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมีขนาดที่
เหมาะสมกับสรีระรํางกาย คําเฉลี่ย=3.67  

4. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันดวงตา (แวํนตา) 
พบวําความพึงพอใจตํออุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันดวงตา (แวํนตา)โดยรวมอยูํในระดับ ดี คําเฉลี่ย 

= 3.61 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านที่มีคํามากที่สุด คือด๎านอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน คําเฉลี่ย = 3.71  

5. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันใบหน๎า (กระบังหน๎า) 
พบวําความพึงพอใจตํออุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันใบหน๎า(กระบังหน๎า)โดยรวมอยูํในระดับ ดี 

คําเฉลี่ย 3.44 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านที่มีคํามากที่สุด คือ ด๎านอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมีความทนทานตํอ
การใช๎งาน, ด๎านอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลสามารถบ ารุงรักษาดูแลงําย คําเฉลี่ย=3.52  

6. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันหู (ท่ีอุดหู) 
พบวําความพึงพอใจตํออุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันหู(ที่อุดหู)โดยรวมอยูํในระดับ ดี คําเฉลี่ย= 3.77 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านที่มีคํามากที่สุด คือด๎านอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมีความเหมาะสมกับลักษณะงาน 
คําเฉลี่ย =3.91  

7. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันหู (ท่ีครอบหู) 
พบวําความพึงพอใจตํออุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันหู(ที่ครอบหู)โดยรวมอยูํในระดับ ปานกลาง 

คําเฉลี่ย = 3.40 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านที่มีคํามากที่สุด คือด๎านอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมีความทนทาน
ตํอการใช๎งาน คําเฉลี่ย =3.48  

8. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันปอด (หน๎ากากปูองฝุุน, สารเคมี) 
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พบวําความพึงพอใจตํออุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันปอด(หน๎ากากปูองกันฝุุน ,สารเคมี)โดยรวมอยูํ
ในระดับ ดี คําเฉลี่ย = 3.56 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านที่มีคํามากที่สุด คือด๎านอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมี
น้ าหนักเบาสวมใสํสบายคําเฉลี่ย = 3.67  

9. อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันหลัง (เข็มขัดพยุงหลัง) 
พบวําความพึงพอใจตํออุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลปูองกันหลัง (เข็มขัดพยุงหลัง)โดยรวมอยูํในระดับ ดี 

คําเฉลี่ย = 3.65 เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านที่มีคํามากที่สุด คือด๎านอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลมีความเหมาะสม
กับลักษณะงาน คําเฉลี่ย =3.79  

ตอนท่ี 5 พฤติกรรมสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล 
พบวําพฤติกรรมสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลโดยรวมอยูํระดับ เกือบใสํทุกครั้ง `= 3.77 เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด๎าน ด๎านที่มีคํามากที่สุดคือ ด๎านทํานสวมใสํอุปกรณ๑ปูองกันหู (ท่ีครอบหู) (x =4.13) 
  

ทดสอบสมมุติฐาน 
สมมุติฐานที่ 1 ระดับป๓จจัยการรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับอุปกรณ๑คุ๎มครองอันตรายสํวนบุคคลมีผลตํอการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครอง

อันตรายสํวนบุคคล ผลการทดสอบพบวําภาพรวม ไมํมีความแตกตํางทางนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 = (.240) ไมํมีผลตํอ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยบุคคล 

สมมุติฐานที่ 2  ระดับป๓จจัยทัศนคติสํงผลตํอการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองอันตรายสํวนบุคคลผลการทดสอบพบวํา ภาพรวมไมํ
มีความแตกตํางทางนัยส าคัญ ที่ระดับ .05 = (.894) ไมํมีผลตํอพฤติกรรมการหลกีเลี่ยงการใช๎อุปกรณ๑คุม๎ครองความปลอดภยับุคคล  

สมมุติฐานที่ 3 ระดับป๓จจัยลักษณะและขนาดของอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลสํงผลตํอการใช๎อุปกรณ๑
คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล ผลการทดสอบพบวํา ภาพรวมมีความแตกตํางทางนัยส าคัญ ที่ระดับ .05 = (.563) ไมํมี ผลตํอ
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิจัยพบวํา  ป๓จจัยการรับรู๎ขําวสารเกี่ยวกับอุปกรณ๑คุ๎มครองอันตรายสํวนบุคคล ไมํมีความแตกตํางทาง
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 = (.240) ไมํมีผลตํอพฤติกรรมการหลกีเลีย่งการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยบุคคล สอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ สุรดา ลัดลอย (2559) ระดับการรับรู๎ความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน มีบางข๎อที่อยูํในระดับคะแนนปาน
กลาง คือ ข๎อ 3.8 ทํานรู๎วําสภาพแวดล๎อมในการท างานใดที่อาจท าให๎ทํานเกิดอันตรายได๎ขณะท างาน เมื่อทํานต๎องสัมผัสงานร๎อนๆ 
มีการสวมใสํถุงมือหนังเพื่อกันร๎อนพบวํา มีความสัมพันธ๑กันอยํางมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05  
             ป๓จจัยทัศนคติตํอการใช๎ตํอการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัย ไมํมีความแตกตํางทางนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
= (.894) ไมํมีผลตํอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยบุคคล สอดคล๎องกับงานวิจัยของ พิทักษ๑ อนุสาย 
(2558) พบวําป๓จจัย ที่มีความสัมพันธ๑ตํอความปลอดภัยในการท างานของคนงานกํอสร๎าง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เชํน ป๓จจัยด๎านทัศนคติที่เกี่ยวกับวิธีในการท างานป๓จจัยด๎านการปฏิบัติที่เกี่ยวกับอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล 
           ป๓จจัยความพึงพอใจตํออุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล ไมํมีความแตกตํางทางนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 
= (.563) ไมํมีผลตํอพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล สอดคล๎องกับงานวิจัย พิทักษ๑ 
อนุสาย (2558) พบวําป๓จจัยที่มีอิทธิพลตํอความปลอดภัยในการท างานของคนงานกํอสร๎าง มีความสัมพันธ๑ตํอความปลอดภยัในการ
ท างานของคนงานกํอสร๎าง อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชํน การได๎รับอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุค คลที่
เหมาะสมกับลักษณะงานท่ีปฏิบัติและเหมาะสมกับพนักงานท่ีปฏิบัติงาน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.การศึกษาท าวิจัยในครั้งตํอไป ควรใช๎ข๎อค าถามในการเก็บข๎อมูลในแบบสัมภาษณ๑ เพราะการเก็บข๎อมูลแบบใช๎การ
แบบสอบถามแบบ แบบcheck list ผู๎ให๎ข๎อมูลอาจไมํได๎ตอบค าถามตามความจริงในการให๎คะแนน ท าให๎แบบสอบถามที่เก็บ
กลับมามีคะแนนที่ไมํเป็นจริงท าให๎การวิเคราะห๑ข๎อมูลไมํได๎ตรงสมมุติฐาน 
 2. การศึกษาในครั้งตํอไปควรมีการทดสอบเครื่องกํอนเพราะบางทีในการใช๎เครื่องมือวิเคราะห๑อาจไมํตรงตาม
แบบสอบถามหรือใช๎กับแบบถามไมํได๎ 
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ศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่บ้านขะเนจื้อ หมู่ 7 
ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

Study exercise behavior of the elderly in the area of Ban Khanejue, Moo 7,Khanejue 
Subdistrict, Maeramat District, Tak Province 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ของผู๎สูงอายุในเขต
พื้นที่ บ๎านขะเนจื้อ หมูํ 7 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัดตาก โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความรู๎ที่มีความสัมพันธ๑กับ
พฤติกรรมการออกก าลังกายของผู๎สูงอายุและเพื่อศึกษาแบบแผนความเชื่อด๎านสุขภาพทีมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการออกก าลัง
กายของผู๎สูงอายุ กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนในเขตพื้นที่บ๎านขะเนจื้อ จ านวน 130 คน เครื่องมือที่ใช๎เป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห๑ข๎อมูลด๎วย คําร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
และใช๎สถิติ (Pearson‖s Correlation Coefficient) จากการศึกษาพบวํากลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 65.0 
และคิดเป็นเพศชายร๎อยละ 35.0 ตามล าดับ จากการส ารวจพบวํา ประชากรที่ศึกษาสํวนใหญํมีอายุอยูํในชํวงต่ ากวํา 70 ปี คิดเป็น
ร๎อยละ 27.0, มีสถานภาพการสมรส คิดเป็นร๎อยละ 79.2, การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร๎อยละ 67.0, มีจ านวนสมาชิกไมํ
ต่ ากวํา 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.5, ประชากรสํวนใหญํวํางงาน คิดเป็นร๎อยละ 40.7, รายได๎เฉลี่ย ต่ ากวํา 5,000 บาท คิดเป็นร๎อย
ละ 70.0 และโรคประจ าตัว พบโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร๎อยละ 41.5   

จากการวิเคราะห๑ผลพบวําแบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพ อยูํระดับดีคําเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 2.32 , สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทํากับ 0.46 และเมื่อวิเคราะห๑ระดับแบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพ เป็นรายข๎อ พบวํา ระดับการได๎รับแบบแผนความ
เช่ือด๎านสุขภาพทุกข๎ออยูํในระดับดี และระดับพฤติกรรมการออกก าลังกายของกลุํมตัวอยํางในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง 
คําเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 1.23 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.36 และเมื่อวิเคราะห๑ระดับพฤติกรรมการออกก าลังกายจ าแนกเป็น
รายข๎อ พบวําระดับพฤติกรรมการออกก าลังกายทุกข๎ออยูํในระดับปานกลางและระดับดี ซึ่งผู๎สูงอายุมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับ
หลักการปฏิบัติด๎านการออกก าลังกายท าให๎มีพฤติกรรมการออกก าลังกายที่ดีขึ้น 
 
ค าส าคัญ:  พฤติกรรมการออกก าลังกาย, ผูส๎ูงอาย ุ
 
ABSTRACT 

The study of exercise behavior of the elderly in the area of Ban Khanejue Moo 7, Khanejue 
Subdistrict, Maeramat District, Tak Province  is a descriptive research with the objective to study knowledge 
related to exercise behavior. Of the elderly in the area of Ban Khanejue and to study health belief patterns 
relationship And the exercise behavior of the elderly in the area of Ban Khanejue deviation is 0.36, and when 
analyzing the level of exercise behavior is divided into individual items, it is found that all exercise behavior 
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levels are at medium and good levels. Which the elderly have knowledge and understanding about the 
practice of exercise, resulting in better exercise behavior. 
 
KEYWORDS:  exercise behavior, the elderly 
 
บทน า 

ป๓จจุบันโลกก าลังก๎าวสูํศตวรรษแหํงผู๎สูงอายุ (Population Aging Center) ตั้งแตํเริ่มปีคริสต๑ศตวรรษใหมํคือนับตั้งแตํ ปี 
พ.ศ.2544 – 2643 จ านวนผู๎สูงอายุท่ัวโลก สัดสํวนเพ่ิมขึ้นอยํางรวดเร็ว จากงานองค๑กรอนามัยโลก (WHO, 2543) ในปี ค.ศ.1998 
จ านวนผู๎สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจ านวนร๎อยละ 7 และ คาดวําในปี พ.ศ.2568 จ านวนผู๎สูงอายุทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ10
โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคเอเชีย จะมีผู๎สูงอายุถึงร๎อยละ 9.6 หรือประมาณ 470 ล๎านคน ส าหรับประเทศในอาเซียนมีความแตกตําง
กันอยํางมาก ประชากรกลุํมแรกยังมีโครงสร๎างประชากรเป็นประชากรเยาว๑วัยคือ มีสัดสํวนของประชากร วัยเด็กมากกวําร๎อยละ 
30ได๎แกํ ฟิลิปปินส๑ ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย กลุํมที่ 2 อยูํในกลุํมเปลี่ยนทางผํานทางประชากรเยาว๑วัยเป็นประชากรสูงวัย ได๎แกํ 
เวียดนาม พมํา อินโดนีเซียและบูรไน กลุํมที่ 3 เป็นกลุํมมีโครงสร๎างทางประชากรเป็นประชากรสูงวัย ได๎แกํ สิงคโปร๑และไทย  
(กระทรวงสาธารณสุข, 2530) 

จากการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 –พ.ศ.2583 พบวําสัดสํวนของประชากรผู๎สูงอายุ (อายุ 60 ปี
ขึ้นไป) มีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้นอยํางชัดเจนกลําวคือสัดสํวนของผู๎สูงอายุ จะเพิ่มจากประมาณร๎อยละ12.7 ของประชากรผู๎สูงอายุทั้งหมด
เป็นเกือบ 1 ใน 5 ของประชากรสูงอายุ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุนี้ จะสะท๎อนถึงการสูงอายุขึ้นของประชากรสูงอายุและ
น าไปสูํการเพิ่มขึ้นของประชากรที่อยูํในวัยพึงพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพ เมื่อพิจารณาสัดสํวนเพศของประชากรสูงอายุ
พบวําประชากรสูงอายุเพศหญิงมีสัดสํวนร๎อยละ55.1ในปี 2553 เพิ่มขึ้นเป็นร๎อยละ56.8 ในปี 2583โดยเฉพาะประชากรสูงอายุเพศ
หญิงมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นอยํางเห็นได๎ชัดจากร๎อยละ13.9ในปี 2553 เป็นร๎อยละ21.3 ในปี 2583 เนื่องจากเพศหญิงจะมีอายุยืนยาวกวํา
เพศชายส าหรับแนวโน๎มประชากรสูงอายุไทยจะอาศัยอยูํในเขตเทศบาลหรือเขตเมืองเพิ่มขึ้นโดยในปี 2553 มีประชากรสูงอายุที่
อาศัยอยูํในเขตเทศบาลจ านวน 3.3 ล๎านคนหรือคิด เป็นร๎อยละ 39.7 เพิ่มขึ้นเป็น 11.6 ล๎านคน หรือร๎อยละ 59.8 ในปี 2583 ท้ังนี้
เนื่องมาจากแนวโน๎มการเติบโตของประชากรเมืองในประเทศไทยมีสัดสํวนเพิ่มสูงขึ้น (กรมอนามัย, 2545) 
จากการเพิ่มขึ้นของประชากรไทยวัยผู๎สูงอายุ มีแนวโน๎มการเป็นโรควิถีชีวิตเพิ่มขึ้นและเกิดในกลุํมวัยที่มีอายุน๎อยลงเรื่อยๆดัง
รายงานจากส านักนโยบายและยุทธศาสตร๑กระทรวงสาธารณสุขปี พ.ศ.2556   จากรายงานสนับสนุนของคณะจัดท าภาระโรคและ
ป๓จจัยเสี่ยงของประเทศไทย โดยส านักงานพัฒนานโยบายสขุภาพระหวํางประเทศรายงานการเจ็บปวุยและเสยีชีวิตของประเทศไทย
ด๎วยโรคไมํติดตํอเรื้อรังและป๓จจัยเสีย่งท่ีกํอเกิดภาระโรค 10 อันดับแรกพบวําป๓จจัยเสี่ยงด๎านพฤติกรรมสุขภาพท่ีไมํเหมาะสม ได๎แกํ 
การดื่มแอลกอฮอล๑   ดัชนีมวลกายสูง โคเลสเตอรอลสูงและขาดการออกก าลังกาย เป็นต๎น  
   ป๓จจัยเสี่ยงเหลํานี้เป็นสาเหตุหนึ่งของโรควิถีชีวิต (ส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ, 2556) นอกจากนี้
มีรายงานสถิติอัตราตายของคนไทยด๎วยโรควิถีชีวิต เชํน โรคหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน ช่ัวโมงละ 5 คน และคิดมูลคําความสูญเสียจาก
การรักษาผู๎ปุวยโรคไมํติดตํอที่เป็นผลสืบเนื่องจากการออกก าลังกายไมํเพียงพอ มีมูลคําปีละ 175,000 ล๎านบาท (จดหมายขําว
ชุมชนคนรักษาสุขภาพ, 2556; อ๎างถึงในกรมอนามัย, 2556)จากข๎อมูลดังกลําว นับเป็นการสูญเสียบุคคลของชาติทั้งด๎านปริมาณ
และคุณภาพ ท้ังนี้เพราะสุขภาพของประชาชนเป็นป๓จจัยส าคัญของการพัฒนาประเทศและเป็นป๓จจัยเบื้องต๎นของการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งการออกก าลังกายเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร๎างสุขภาพท่ีสามารถชํวยลดอัตราการเกิดโรคที่เกิดจากพฤติกรรม
สุขภาพ (ชนะวงศ๑ หงษ๑สุวรรณ, 2555) 

จังหวัดตากพบจ านวนผู๎สูงอายุทีเพิ่มสูงขึ้น มี 4 อ าเภอ คือ อ าเภอบ๎านตาก , แมํสอด, พบพระ, และ แมํระมาด ร๎อยละ 
4.15, 3.18, 2.73 และ 2.57 ตามล าดับ ภาพรวมจังหวัดตากมีจ านวนผู๎สูงอายุรายใหมํแนวโน๎มเพิ่มขึ้น ปี 2558 - 2560 พบ 
314.36, 324.51, 339.42 ตํอประชากรแสนคน ตามล าดับ  
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จากข๎อมูลโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านขะเนจื้อในปีงบประมาณ 2561 รับผิดชอบดูแลประชาชน บ๎านขะเนจื้อ 
หมูํ 7 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัดตาก ซึ่งมีประชากรในพ้ืนท่ีจ านวนประชากรผู๎สูงอายุท่ีมีอายุ 60ปี ข้ึนไปจ านวน 178 
คน  จะเห็นวําป๓ญหาสุขภาพมีแนวโน๎มที่สูงขึ้น สาเหตุจากการเกิดสํวนใหญํมาจาก  (1) การดื่มแอลกอฮอล๑ ร๎อยละ36.3  (2) ขาด
การออกก าลังกาย ร๎อยละ 33.3  (3) โคเลสเตอรอลสูง ร๎อยละ 20.79 และ (4) ดัชนีมวลกายสูง  ร๎อยละ 9.61  เป็นต๎น  (กระทรวง
สาธารณสุข,2558) ซึ่งป๓ญหาสุขภาพของบุคคลสามารถปูองกันได๎โดยมุํงควบคุม ปูองกันไมํให๎เกิดโรคดว๎ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การด าเนินชีวิตประจ าวัน เน๎นกิจกรรมการออกก าลังกาย ซึ่งหมายถึงการใช๎แรงกล๎ามเนื้อเพื่อการเคลื่อนไหวรํางกายสํวนตํางๆ 
อยํางเป็นระบบแบบแผน มีการเลือกกิจกรรมออกก าลังกายตามความถี่  ความนาน  ความหนักเบา และความแรงในการออกก าลัง
กายที่ถูกต๎องเพียงพอ โดยมีเปูาหมายเพื่อการสร๎างสุขภาพท่ีดี   (สุทธิพงษ๑ ทิพชาติโยธิน และวุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย๑, 2555)   
ดังนั้นผู๎ศึกษาจึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู๎สูงอายุในเขตพื้นที่ บ๎านขะเนจื้อ  หมูํ7ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํ
ระมาด จังหวัดตาก เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสนับสนุนให๎ผู๎สูงอายุมีสุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากโรควิถีชีวิต มีพฤติกรรมสุขภาพ 
ด๎านการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมกับวัย การจัดระบบบริการด๎านการสํงเสริมพฤติกรรมสุขภาพด๎านการออกก าลังกายในผู๎สูงอายุ
ใหเ๎หมาะสมตํอไป เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีสุขภาพดีและมีความสุข 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรู๎ที่มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู๎สูงอายุในเขตพื้นที่ บ๎านขะเนจื้อ หมูํ 7 ต าบล
ขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัดตาก  

2. เพื่อศึกษาแบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพที่มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู๎สูงอายุในเขตพื้นที่ 
บ๎านขะเนจื้อ หมูํ 7 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัดตาก 
 
สมมุติฐานของการวิจัย  

1. ความรู๎มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการออกก าลังกายโดยอาศัยแบบแผนอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู๎สูงอายุในเขตพื้นที่บ๎านขะเนจื้อ  หมูํ 7 ต าบลขะเนจื้อ 
อ าเภอแมํระมาด จังหวัดตาก สามารถแบํงเขตการศึกษาได๎ดังนี้ 

1. ด๎านพื้นท่ี  
พื้นที่ในการวิจัยครั้งนี้ผู๎วิจัยท าการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู๎สูงอายุ ในเขตพื้นที่   บ๎านขะเนจื้อ หมูํ 7 

ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัดตาก  
2. ด๎านประชากร  
ประชากรที่ใช๎ในการท าวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎สูงอายุท้ังชายและหญิงตั้งแตํอายุ 60 ปีข้ึนไป ที่มีรายช่ือในทะเบียนบ๎านและมี

ระยะเวลาในการอาศัยไมํน๎อยกวํา 1 ปี อาศัยอยูํในเขตพื้นที่บ๎านขะเนจื้อ หมูํ 7 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัดตาก 
จ านวนผู๎สูงอายุทั้งหมด178 คนโดยจะท าการเลือกกลุํมตัวอยํางของประชากรจ านวน 130 ตัวอยําง ซึ่งได๎จากการค านวณโดยใช๎
สูตร Taro yamane   

3. ด๎านระยะเวลา  
ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัยระหวํางเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562-เดือนกุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2563  
4. ด๎านเนื้อหา 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู๎สูงอายุในเขตพื้นที่บ๎านขะเนจื้อ หมูํ 7 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํ

ระมาด จังหวัดตาก โดยศึกษาความรู๎ที่มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู๎สูงอายุในเขตพื้นที่บ๎านขะเนจื้อ หมูํ 7 
ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัดตาก และศึกษาแบบแผนความเชื่อด๎านสุขภาพทีมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการออกก าลัง
กายของผู๎สูงอายุในเขตพื้นท่ีบ๎านขะเนจื้อ หมูํ 7 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัดตาก 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร 
ประชากรที่ใช๎ในการท าวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ ผู๎สูงอายุท้ังชายและหญิงตั้งแตํอายุ 60 ปีข้ึนไป ที่มีรายช่ือในทะเบียนบ๎านและมี

ระยะเวลาในการอาศัยไมํน๎อยกวํา 1 ปี อาศัยอยูํในเขตพื้นที่บ๎านขะเนจื้อ หมูํ7 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัดตาก 
จ านวนผู๎สูงอายุท้ังหมด178 คน  

2. กลุํมตัวอยําง 
กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้เป็นประชาชนในเขตพื้นที่บ๎านขะเนจื้อ หมูํ7 จ านวน 130 คน ได๎จากการค านวณจาก

สูตรของ Taro yamane โดยผู๎วิจัยได๎ก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางตามขั้นตอนดังน้ี 
การก าหนดขนาดของกลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตร Taro yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น ร๎อยละ 95  
จากการค านวณได๎ขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ 123.2 คน เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการสุํมกลุํม

ตัวอยําง ผู๎วิจัยจึงใช๎กลุํมตัวอยํางเพิ่มขึ้นเป็น 130 คน 
การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
การสุํมตัวอยํางในการศึกษาครั้งนี้ได๎ก าหนดกลุมํตัวอยํางโดยการให๎สัดสวํน (Propotion) ตามจ านวนประชากรที่อาศัยใน

พื้นที่บ๎านขะเนจื้อ หมูํ 7 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด  จังหวัดตาก 
การสุํมแบบเป็นระบบ (Pystematic sampling) 

I   =    N  
———————- 

                      n 
n =    จ านวนของกลุํมตัวอยําง 
N =   จ านวนของประชากร 
I  =    ชํวงของการสุํมเลือก 

 
  I   =   170   
                      ———————- 
                130 
  = 1.37     

1.  ครัวเรือนละ 1 คน 
2.   โดยอาศัยพ้ืนท่ีบ๎านขะเนจื้อเป็นเกณฑ๑ก าหนด 
3.    กรณีครัวเรือนมีกลุํมตัวอยํางมากกวํา 1คน โดยพิจารณาจากผู๎ทีมีศักยภาพมากท่ีสุดคือ 

3.1 สามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมตํางๆ 
3.2 สื่อสารเข๎าใจ 

4. ผู๎วิจัยจะเลือกสุํมกลุํมตัวอยําง แบบเป็นระบบตามบัญชีรายช่ือผู๎สูงอายุ โดยจะเริ่มเก็บในล าดับที่ 1 และเว๎น 3 ล าดับ 
ในกรณีที่อยูํบ๎านเลขท่ีเดียวกัน 2 คนขึ้นไป เราจะเลือกผู๎สูงอายุแคํคนเดียว 

5. กรณีที่ครัวเรือนไมํมีประชากรกลุํมตัวอยําง จะข๎ามเก็บหลังถัดไป 
6. กรณีกลุํมตัวอยํางไมํครบตามจ านวนให๎กลับไปเริ่มต๎นหลงัคาเรอืนที่เป็นกลุํมตวัอยํางท่ียังไมํเก็บข๎อมูลที่ก าหนดไว๎ในแตํ

ละบ๎าน 
การสุํมแบบเป็นระบบ โอกาสถูกเลือกของตัวอยํางไมํเป็นอิสระจากกัน เพราะเมื่อตัวอยํางแรกถูกสุํมแล๎ว ตัวอยํางหนํวย

อื่นก็จะถูกก าหนดให๎เลือกตามมาโดยอัตโนมัติ โดยไมํมีการสุํม 
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ดังแสดงในตารางในตารางที่ 3.1 จากนั้นได๎ท าการสุํมกลุํมตัวอยําง อายุตั้งแตํ 60 ปีขึ้นไปโดยวิธีการสุํมแบบมีระบบ โดย
มีเง่ือนไขดังนี้ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ได๎แกํ เป็นแบบสอบถามที่ใช๎วัดแบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพทีมีความสัมพันธ๑กับ

พฤติกรรมการออกก าลังกายของผู๎สูงอายุ จ านวน 130 ชุด ซึ่งภายในแบบสอบถาม ผู๎วิจัยได๎สร๎างขึ้นตามกรอบแนวคิดและ 
วัตถุประสงค๑การวิจัย โดยแบํงออกเป็น4 สํวน ดังนี้ สํวนท่ี  

สํวนท่ี 1 แบบสอบถามข๎อมูลด๎านบุคคล  
สํวนท่ี 2 แบบสอบถาม ความรู๎เกี่ยวกับการออกก าลังกาย,แบบแผนความเชื่อด๎านสุขภาพ 
สํวนท่ี 3 แบบสอบถามพฤติกรรมการออกก าลังกายในผู๎สูงอายุ 
ตอนท่ี 1 ข๎อมูลสํวนบุคคลของประชาชนบ๎านขะเนจื้อ หมูํ 7 ต าบลขะเนจิ้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัดตาก ประกอบด๎วย 

อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ สมาชิกในครอบครัว อาชีพ รายได๎ โรคประจ าตัว  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู๎เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ลักษณะของข๎อค าถาม เป็นแบบสัมภาษณ๑ที่มีลักษณะ 

2 ลักษณะ คือ ถูก และ ผิด โดยมีเกณฑ๑การให๎คะแนนของแบบวัดความรู๎ก าหนดดังนี้ ตอบถูก ให๎คะแนนเทํากับ 1 คะแนน ตอบ
ผิด ให๎คะแนนเทํากับ 0 คะแนน เกณฑ๑การแปรผลคะแนนความรู๎เกี่ยวกับการออกก าลังกายแบบอิงเกณฑ๑โดยใช๎ อันตรภาคช้ัน 
ดังนี้ (Best, 1977) 

ชํวงคะแนนเฉลี่ย    ระดับความรู๎เกี่ยวกับการออกก าลังกาย  
0.00 -0.33     ระดับปรับปรุง  
0.34 -0.67     ระดับพอใช๎   
0.68 -1.00     ระดับดี  
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบแผนความเชื่อด๎านสุขภาพ  
ลักษณะของข๎อค าถาม เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคําโดยแบํงออกเป็น 3 ระดับ คือ เห็นด๎วย ไมํแนํใจ    ไมํเห็นด๎วย 

โดยมีเกณฑ๑การให๎คะแนน ดังนี้ 
เห็นด๎วย         หมายถึง  ทํานมีความคิดเห็นตรงกับข๎อความนั้นมาก  
ไมํแนํใจ         หมายถึง  ทํานมีความคิดเห็นตํอข๎อความนั้นมีความก้ ากึ่ง 
ไมํเห็นด๎วย      หมายถึง  ทํานมีความคิดไมํเห็นตรงกับข๎อความนั้น 
คะแนนแบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพ  คะแนน 
เห็นด๎วย         2  
ไมํแนํใจ         1  
ไมํเห็นด๎วย        0  
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย ลักษณะของข๎อค าถาม เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 

โดยแบํงออกเป็น 3 ระดับ คือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ไมํเคยปฏิบัติโดยมีเกณฑ๑การให๎คะแนน ดังนี้  
ปฏิบัติเป็นประจ า  หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรม 4-7วัน ตํอสัปดาห๑  
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง   หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรม 1 -3วัน ตํอสัปดาห๑  
ไมํเคยปฏิบัติ   หมายถึง  ไมํเคยปฏิบัติกิจกรรมในสัปดาห๑ 
คะแนนพฤติกรรมการออกก าลังกาย   คะแนน  
ปฏิบัติเป็นประจ า           2  
ปฏิบัติเป็นบางครั้ง            1 
  ไมํเคยปฏิบัติ      0 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการเก็บรวบรวมข๎อมูล โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข๎อมูล ดังนี้ 
1. ผู๎วิจัยได๎ขอความรํวมมือจากโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านขะเนจื้อ ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัด

ตาก เพื่อขอข๎อมูลจ านวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ในเขตพื้นที่บ๎านขะเนจื้อ หมูํ 7 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัด
ตาก และข๎อมูลเกี่ยวกับการเกิดโรคไมํติดตํอ เชํน โรคเบาหวาน โรคความดัน โลหิตสูง โรคหัวใจ โรคมะเร็ง ของประชาชนพ้ืนท่ี 

2. ผู๎วิจัยได๎จัดท าแบบสอบถามท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
3. ผู๎วิจัยได๎น าแบบสอบถามท่ีจัดท าขึ้น ไปท าการส ารวจกับกลุํมตัวอยําง จ านวน 130 คน โดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

1) การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยเป็นผู๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลด๎วยตนเองโดยมีอาสาสมัครประจ าหมูํบ๎าน                      
คอยชํวยเหลือน าทาง   

2) เป็นผู๎ที่มีอายุ 60 ข้ึนไป ทีมีรายชื่อในทะเบียนบ๎านและมีระยะเวลาในการอาศัยไมํน๎อยกวํา 1 ปี อาศัยอยูํใน
เขตพื้นท่ีบ๎านเดํนวัว หมูํ4 ต าบลเชียงทอง อ าเภอวังเจ๎า จังหวัดตาก 

3) ผู๎วิจัยจะเลือกสุํมกลุํมตัวอยํางแบบเป็นระบบ ตามบัญชีรายชื่อผู๎สูงอายุ โดยจะเริ่มเก็บในล าดับที่ 1 แล๎วเว๎น 
3 ล าดับ 

4) กรณีที่มีผู๎สูงอายุ 2 คนขึ้นไป ในบ๎านเลขที่เดียวกัน ให๎เลือกเก็บผู๎สูงอายุเพียงคนเดียว โดยพิจารณาจากผู๎ที่มี
ศักยภาพมากที่สุด 

5) กรณีที่ผู๎สูงอายุไมํอยูํบ๎าน ให๎ข๎ามไปเก็บในล าดับตํอไป 
6) กรณีที่เก็บแบบสอบถามยังไมํครบตามก าหนดในแตํละบ๎าน ผู๎วิจัยจะวนมาเก็บข๎อมูล โดยท าการเก็บข๎อมูล

ในล าดับที่ข๎ามไป ซึ่งจะไมํให๎ซ้ ากับกลุํมตัวอยํางท่ีได๎ท าการสอบถามไว๎แล๎ว 
7) ผู๎วิจัยจะไมํท าการเก็บแบบสอบถามในกรณีที่เป็นผู๎สูงอายุติดเตียง 

4. ผู๎วิจัยได๎ท าการบันทึกข๎อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร๑โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูป 
5. ผู๎วิจัยได๎น าข๎อมูลมาวิเคราะห๑ตามขั้นตอน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยใช๎สถิติทางการวิจัย ดังน้ี 
1. การวิเคราะห๑ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านบุคคล ประกอบด๎วย อายุ เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา สมาชิกในครอบครัว 

อาชีพ รายได๎ ครอบครัวผู๎สูงอายุ และโรคประจ าตัว โดยใช๎สถิติการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร๎อยละ (Percentage) 
2. การวิเคราะห๑ระดับความรู๎เกี่ยวกับการออกก าลังกาย การรับรู๎ประโยชน๑ของการออกก าลังกาย การรับรู๎อุปสรรคของ

การออกก าลังกาย แบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพ และพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู๎สูงอายุ โดยใช๎ คําร๎อยละ (Percentage) 
คําเฉลี่ย (Mean) และคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การศึกษาแบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพทีมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู๎สูงอายุ โดยใช๎การ
ทดสอบสถิติ (Pearson‖s Correlation Coefficient) 
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พฤติกรรมการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ 

 

 
แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู๎สูงอายุในเขตพื้นที่บ๎านขะเนจื้อ หมูํ  7 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด 
จังหวัดตาก เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความรู๎ที่มีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรม
การออกก าลังกายของผู๎สูงอายุในเขตพื้นที่บ๎านขะเนจื้อ หมูํ 7 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัดตาก และเพื่อศึกษาแบบ
แผนความเช่ือด๎านสุขภาพทีมีความสัมพันธ๑กับพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู๎สูงอายุในเขตพื้นที่บ๎านขะเนจื้อ หมูํ  7 ต าบล
ขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด จังหวัดตาก 

 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู๎สูงอายุในเขตพื้นท่ีบ๎านขะเนจื้อ หมูํ7 ต าบลขะเนจื้อ อ าเภอแมํระมาด 
จังหวัดตาก 

(1) ผลการศึกษาเกี่ยวกับข๎อมูลสํวนบุคคลได๎แกํ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกใ น
ครอบครัว  อาชีพ รายได๎ตํอเดือน โรคประจ าตัว ผลการศึกษาพบวํา กลุํมตัวอยํางสํวนใหญํเป็นเพศหญิง คิดเป็นร๎อยละ 65.0 
รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็นร๎อยละ 35.0 และอายุ พบวํา ประชากรที่ศึกษาสํวนใหญํมีอายุอยูํในชํวงต่ ากวํา 70 ปีคิดเป็นร๎อยละ 
27.0 สถานภาพการสมรส พบวํา ประชากรที่ศึกษาสํวนใหญํมีสถานภาพสมรส คิดเป็นร๎อยละ79.2  ระดั บการศึกษาพบวํา
ประชากรที่ศึกษาสํวนใหญํจบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็น  ร๎อยละ 67.0 จ านวนสมาชิกในครอบครัว พบวํา ประชากรที่
ศึกษาสํวนใหญํมีจ านวนสมาชิกไมํต่ ากวํา 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 28.5 อาชีพ พบวํา ประชากรที่ศึกษาสํวนใหญํไมํได๎ประกอบอาชีพ 
คิดเป็นร๎อยละ 40.7 รายได๎ตํอครอบครัว พบวําประชากรที่ศึกษาสํวนใหญํมีรายได๎ตํอครอบครัวต่ ากวํา 5,000 บาท คิดเป็นร๎อยละ 
70.0 โรคประจ าตัว พบวํา ประชากรที่ศึกษาสํวนใหญํเป็นโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร๎อยละ 41.5  



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 1279 
 

(2) ผลการศึกษาเกี่ยวกับแบบแผนความเชื่อด๎านสุขภาพ ได๎แกํ การรับรู๎โอกาสเสี่ยงของการเกิดโรค การรับรู๎ความรุํนแรง
ของโรค การรับรู๎ถึงประโยชน๑ของการรักษาและปูองกันโรค การรับรู๎ตํออุปสรรค และสิ่งชักน าให๎เกิดการปฏิบัติ พบวํา  การศึกษา
ระดับการรับรู๎ประโยชน๑เกี่ยวกับการออกก าลังกายผลการศึกษา พบวํา ระดับการรับรู๎ประโยชน๑เกี่ยวกับการออกก าลังกายของกลุํม
ตัวอยํางในภาพรวมอยูํระดับดี คําเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 1.64 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 สํวนใหญํเห็นด๎วยกับการรับรู๎ประโยชน๑
เกี่ยวกับการออกก าลังกาย ซึ่งผู๎สูงอายุมีความคิดเห็นและทัศนคติที่ดีตํอการรับรู๎ประโยชน๑เกี่ยวกับการ ออกก าลังกาย เห็นวํา การ
รับรู๎ประโยชน๑เกี่ยวกับการออกก าลังกาย เป็นสํวนหนึ่งของการด ารงชีวิตท าให๎มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดความเมื่อยล๎าและอาการปวด
เมื่อย ตามรํางกายน๎อยลงและหํางไกลจากโรคภัยไข๎เจ็บตํางๆ 

2. ระดับการรับรู๎อุปสรรคของการออกก าลังกาย ผลการศึกษาพบวํา ระดับการรับรู๎อุปสรรคของการออกก าลังกายของ
กลุํมตัวอยํางในภาพรวม อยูํระดับดี คําเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 1.34 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.48 สํวนใหญํแนํใจกับการรับรู๎
อุปสรรคของการออกก าลังกาย ซึ่งผู๎สูงอายุมีความคิดเห็นและทัศนคติที่แนํใจตํอการรับรู๎อุปสรรคของการออกก าลังกายเห็นวํา การ
รับรู๎อุปสรรคของการออกก าลังกายเป็นสํวนหนึ่งของงานประจ า ท าให๎ทํานไมํสามารถออกก าลังกายได๎ตามที่ตั้งใจ และการมีโรค
ประจ าตัว การเจ็บปุวย ท าให๎ทํานไมํสามารถออกก าลังกายได๎ตามที่ตั้งใจ  

3. การได๎รับแบบแผนความเชื่อด๎านสุขภาพผลการศึกษาพบวํา การได๎รับแบบ 
แผนความเช่ือด๎านสุขภาพ ของกลุํมตัวอยํางในภาพรวมอยูํระดับดีคําเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 2.32 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทํากับ 0.46 และเมื่อวิเคราะห๑ระดับแบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพ เป็นรายข๎อ พบวํา ระดับการได๎รับแบบแผนความเช่ือด๎าน
สุขภาพทุกข๎ออยูํในระดับดี  

4. ระดับพฤติกรรมการออกก าลังกายของผู๎สูงอายุ ผลการศึกษาพบวํา 
ระดับพฤติกรรมการออกก าลังกายของกลุํมตัวอยํางในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง คําเฉลี่ยโดยรวมเทํากับ 1.23 สํวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทํากับ 0.36 และเมื่อวิเคราะห๑ระดบัพฤติกรรมการออกก าลังกายจ าแนกเป็นรายข๎อ พบวํา ระดับพฤติกรรมการ
ออกก าลังกายทุกข๎ออยูํในระดับปานกลางและระดับดี ซึ่งผู๎สูงอายุมีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติด๎านการออกก าลัง
กายท าให๎มีพฤติกรรมการออกก าลังกายที่ดีขึ้น   
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ประสิทธิผลการใชโ้ปรแกรมการยืดกล้ามเนื้อ ในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลต าบลหนองบัวใต้ จังหวัดตาก 
Effectiveness of the Stretching Program in the Elderly School  

at Nongbuatai Subdistrict Municipality, Tak Province. 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช๎โปรแกรมการยืดกล๎ามเนื้อในโรงเรียนผู๎สูงอายุเทศบาล
ต าบลหนองบัวใต๎ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ศึกษาจากประชากรผู๎สูงอายุ จ านวน 48 คน ที่เข๎ารํวมกิจกรรมโรงเรียนผู๎สูงอายุ
เทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยคือโปรแกรมการยืดกล๎ามเนื้อ และแบบสอบถามซึ่งมีการตรวจสอบคุณภาพ หา
คําความตรงของเนื้อหาด๎วยคําดัชนีความสอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามกับจุดประสงค๑ (IOC) สถิติที่ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําเฉลี่ย
และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบวํา 

ประสิทธิผลของโปรแกรมการยืดกล๎ามเนื้อในโรงเรียนผู๎สูงอายุ เทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ โดยรวมอยูํในระดับดี และเมื่อ
พิจารณาโดยแยกเป็น 3 ด๎าน ได๎แกํด๎านป๓จจัยน าเข๎า ด๎านกระบวนการ และด๎านผลลัพธ๑ อยูํในระดับดี โปรแกรมการยืดกล๎ามเนื้อนี้
นับวําเป็นประโยชน๑ตํอสุขภาพผู๎สูงอายุอีกทั้งยังชํวยสร๎างความสัมพันธ๑กับเพื่อนได๎เป็นอยํางดี 
 
ค าส าคัญ: การยืดกล๎ามเนื้อ  โรงเรียนผู๎สูงอายุ  เทศบาลต าบลหนองบัวใต๎   
 
Abstract 
  The purpose of research was to assess effectiveness of the stretching program in the elderly school 
at Nongbuatai subdistrict municipality, Muang Tak district, Tak province. The population consisted of 48 elders 
in the elderly school at Nongbuatai subdistrict municipality.  Research tools were the stretching program and 
questionnaire. The qualities testing of questionnaire were using “Index of Item-Objective Congruence: IOC”. 
The statistics employed for data analysis were the mean and standard deviation. This research found that 
overall, 

The stretching program in the elderly school at Nongbuatai subdistrict municipality were at good 
level of quality. Considering by 3 separate factors: input, process and outcome were at good level of quality. 
The Stretching Program were beneficial to elderly health promotion, create a happy and friendly relationship 
with them as well. 
 
Keywords: Stretching, Elderly School, Nongbuatai Subdistrict Municipality 
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บทน า  
  ประเทศไทยเริ่มเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุมาตั้งแตํปี พ.ศ.2547 และคาดการณ๑วําจะเป็นสังคมของผู๎สูงอายุโดยสมบูรณ๑ ในปี 
พ.ศ.2567 จากตัวเลขวิเคราะห๑ของนักวิชาการประเทศไทยมีผู๎สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป ประมาณร๎อยละ 20 หรือประมาณ 
13 ล๎านคนจากประชากรไทย 68 ล๎านคน ดังนั้นหลายหนํวยงานตํางตื่นตัวและเตรียมพร๎อมในการรับมือกับสถานการณ๑ที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ, 2559) 
 โรงเรียนผู๎สูงอายุของเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จัดตั้งขึ้นภายใต๎โครงการสนับสนุนกิจกรรม
พัฒนาบทบาทของกลุํมผู๎สูงอายุ เทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ เริ่มเปิดโครงการอยํางเป็นทางการ วันที่ 19 กุมภาพันธ๑ พ.ศ.2559 ใช๎
ห๎องประชุมเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎หรือศาลาประชาคมหมูบํ๎าน เป็นสถานท่ีด าเนินกิจกรรมโรงเรียนผูส๎ูงอายุ ซึ่งกิจกรรมโรงเรียน
ผู๎สูงอายุนี้เป็นการสร๎างโอกาสให๎ผู๎สูงอายุได๎พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ รํวมคิด รํวมท า ตลอดจนการถํายทอดประสบการณ๑อันมี
คุณคําตํอการด ารงชีพรํวมกัน โดยผู๎สูงอายุจะมาโรงเรียนผู๎สูงอายุอยํางน๎อยเดือนละ 1 ครั้ง ตามวันที่กลุํมผู๎สูงอายุและเทศบาล
ต าบลหนองบัวใต๎รํวมกันก าหนดขึ้นโดยมีกิจกรรมตําง ๆ ทั้งด๎านความรู๎รวมถึงการถํายทอดประสบการณ๑ของผู๎สูงอายุซึ่งจะมี
หนํวยงานตําง ๆ เข๎ามามีสํวนรํวมในการให๎ความรู๎หรือเป็นวิทยากร จนถึง พ.ศ.2563 ได๎ด าเนินการมาเข๎าสูํปีที่ 4  
 วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น ตั้งอยูํเลขที่ 888 หมูํ 2 ต าบลหนองบัวใต๎ อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งอยูํในเขตพื้นที่การ
ปกครองสํวนท๎องถิ่นของเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ มีคณะสาธารณสุขศาสตร๑ เปิดสอนระดับปริญญาตรีทางด๎านสุขภาพ ได๎มีสํวน
รํวมกับเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ ในการจัดโปรแกรมการยืดกลา๎มเนื้อส าหรบัผู๎สงูอาย ุ อันเป็นกิจกรรมการสร๎างเสริมสุขภาพให๎แกํ
ผู๎สูงอายุท่ีมาโรงเรียนผู๎สูงอายุเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ ชํวยผํอนคลายความเมื่อยล๎าจากการท างาน  ลดความตึงเครียดและการ
ยึดเกร็งของกล๎ามเนื้อ ชํวยปูองกันและลดป๓ญหาอาการข๎อยึดหรือข๎อติด 
 โปรแกรมการยืดกล๎ามเนื้อ เกิดจากการรํวมกันวางแผนการจัดโปรแกรมของนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร๑ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการยศาสตร๑ (Ergonomics) และ นักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสุขภาพชุมชน (Community 
Health) ได๎น าโปรแกรมนี้ไปใช๎ในกิจกรรมของโรงเรียนผู๎สูงอายุเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎  เป็นการบูรณาความรู๎จากวิชาที่
นักศึกษาได๎เรียนไปสูํการบริการวิชาการแกํสังคมและงานวิจัย 
  ดังนั้นเพื่อให๎ทราบถึงผลการน าโปรแกรมการยืดเหยียดกล๎ามเนื้อที่ได๎น าไปใช๎กับผู๎สูงอายุ ผู๎วิจัยจึงได๎ท าการประเมินผล
การใช๎โปรแกรมดังกลําว อันจะเป็นประโยชน๑ตํอเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ได๎น าผลวิจัยไปเป็นข๎อมูลในการพัฒนาโปรแกรมหรือจัด
กิจกรรมส าหรับพัฒนาสุขภาพของผู๎สูงอายุในโรงเรียนผู๎สูงอายุในโอกาสตํอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
  เพื่อประเมินประสิทธิผลการใช๎โปรแกรมการยืดกล๎ามเนื้อในโรงเรียนผู๎สูงอายุ เทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การยืดกล๎ามเนื้อ (Stretching) หรือการยืดเหยียดกล๎ามเนื้อ เป็นการออกก าลังกายประเภทหนึ่งในการเสริมสร๎างความ
ยืดหยุํนตัวของกล๎ามเนื้อ และข๎อตํอ ซึ่งชํวยในการพัฒนา และเสริมสร๎างการท างานของกล๎ามเนื้อรวมไปถึงข๎อตํอ โดยจะกํอให๎เกิด
ผลลัพธ๑ที่ดีตํอสุขภาพในด๎านการเคลื่อนไหวรํางกาย ชํวยปูองกัน และบ าบัดรักษาอาการเจ็บปวดบริเวณหัวไหลํ หลัง เขํา และ
กล๎ามเนื้อสํวนอ่ืนได๎เป็นอยํางดี (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ, 2560) 
การยืดกล๎ามเนื้อมีประโยชน๑และเกิดผลดีตํอสุขภาพรํางกาย ดังนี้ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ, 2562) 

1. สํงผลให๎สมรรถภาพทางกายดีขึ้น 
2. สํงผลให๎ความสามารถในการรับรู๎เรียนรู๎และการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวสามารถกระท าได๎อยํางคลํองแคลํววํองไว

และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
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3. ชํวยให๎รํางกายและจิตใจได๎รับการผํอนคลายเพิ่มมากยิ่งข้ึน 
4. ชํวยกระตุ๎นการรับรู๎และพัฒนารํางกายให๎มีความตื่นตัวและมีความพร๎อมในการปฏิบัติกิจกรรมการเคลื่อนไหวได๎ดี

ยิ่งข้ึน 
5. ลดโอกาสเสี่ยงตํอการเกิดการบาดเจ็บที่กล๎ามเนื้อ เอ็นกล๎ามเนื้อ ข๎อตํอและเอ็นข๎อตํอในสํวนท่ีได๎รับการยืดเหยียดเป็น

ประจ า 
6. ลดอาการเจ็บปวดหรืออาการระบมของกล๎ามเนื้อ 
7. ลดความตึงเครียดและยึดเกร็งของกล๎ามเนื้อ 
8. เพิ่มความอํอนตัวของข๎อตํอและกระตุ๎นการผลิตสารเคมีน้ าเลี้ยงข๎อตํอ น้ าไขข๎อ (Synovial Fluid) เพื่อหลํอลื่นข๎อตํอ

และเนื้อเยื่อเกี่ยวพันได๎อยํางพอเพียง 
9. ชํวยลดแรงต๎านทานภายในกล๎ามเนื้อ เอ็นกล๎ามเนื้อและเอ็นข๎อตํอ 
10. ชํวยปูองกันและลดป๓ญหาอาการข๎อยึดหรือข๎อติด 
11. ชํวยสํงเสริมความแข็งแรง ความเร็วและก าลังกล๎ามเนื้อให๎มีประสิทธิภาพ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงประเมินผล (Evaluation Research) การใช๎โปรแกรมการยืดกล๎ามเนื้อ โดยประเมินจาก
การสอบถามผู๎สูงอายุท่ีมีตํอโปรแกรมดังกลําว 
      ประชากรเปูาหมาย 
 การวิจัยนี้ ศึกษาในประชากรผู๎สูงอายุที่เข๎ารํวมกิจกรรมโรงเรียนผู๎สูงอายุเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก จ านวน 48 คน เป็นประชากรเปูาหมาย 
     เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด๎วยโปรแกรมการยืดกล๎ามเนื้อ และแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) โปรแกรมการยืดกล้ามเนื้อ 
 ระยะเวลาการใช๎โปรแกรมนี้คือ 2 ช่ัวโมง หรือ 120 นาที  โดยมีทีมวิทยากรประกอบด๎วยนักศึกษา และอาจารย๑ โดย 30 
นาทีแรก มีอาจารย๑บรรยายให๎ความรู๎ถึงประโยชน๑ของการยืดกล๎ามเนื้อ อีก 60 นาทีถัดมา เป็นกิจกรรมการยืดกล๎ามเนื้อ โดยมี
นักศึกษาเป็นแกนน าท ากิจกรรมกับกลุํมผู๎สูงอายุ ชํวยกระตุ๎นและสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎สูงอายุปฏิบัติตามโปรแกรม และอีก 30 นาที
สุดท๎าย เป็นการตอบข๎อซักถามและบรรยายสรุป 
  ทํายืดกล๎ามเนื้อส าหรับผู๎สูงอายุในโปรแกรมนี้ประกอบด๎วย 9 ทํา ได๎แกํ 1) ทําเอียงศีรษะ ซ๎าย-ขวา หน๎า-หลัง  2) ทํายืด
เหยียดไหลํ  3) ทํายืดล าตัวด๎านข๎าง 4) ทํายืดต๎นแขนด๎านหลัง  5) ทํายืดเหยียดหน๎าอก  6) ทํายืดปลายแขนด๎านหน๎า  7) ทํายืด
ปลายแขนด๎านหลัง 8) ทํายืดกล๎ามเนื้อหลัง  9) ทํายืดขาและนํองโดยนั่งบนเก๎าอ้ีเหยียดขาไปข๎างหน๎า 

2) แบบสอบถามผู้สูงอายุต่อโปรแกรมการยืดกล้ามเนื้อ 
แบบสอบถามผู๎สูงอายุตํอโปรแกรมการยืดกล๎ามเนื้อ มีทั้งหมด 10 ข๎อ ซึ่งแบํงเป็น 3 ด๎าน คือ ด๎านป๓จจัยน าเข๎า (Input) 

จ านวน 3 ข๎อ ด๎านกระบวนการ (Process) จ านวน 3 ข๎อ และ ด๎านผลลัพธ๑ (Outcome) จ านวน 4 ข๎อ มีการตรวจคุณภาพของ
แบบสอบถามคือ การหาคําความตรงของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู๎ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 คน เพื่อหาคําดัชนีความ
สอดคล๎องระหวํางข๎อค าถามกับจุดประสงค๑ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) ปรากฏวําสูงกวํา 0.5 ทุกข๎อ  
  การก าหนดคําคะแนน แบํงเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด = 5   มาก = 4  ปานกลาง = 3   น๎อย = 4  น๎อยที่สุด = 1  การ
แปลผลคะแนน จัดแบํงเป็น 5 ระดับ (เทียบเคียงกับเกณฑ๑ที่นิยมใช๎ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา) ตามชํวงคะแนน
เฉลี่ย ดังน้ี  4.51 – 5.00 หมายถึงดีมาก 3.51-4.50 หมายถึงดี  2.51-3.51 หมายถึงพอใช๎ 1.51-2.50 หมายถึงควรปรับปรุง และ 
1.00-1.50 หมายถึงควรปรับปรุงอยํางยิ่ง   
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  การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลในวันที่ 6 กุมภาพันธ๑ 2563 ซึ่งเป็นวันที่ใช๎โปรแกรมยืดกล๎ามเนื้อในประชากรเปูาหมาย ณ ศาลา
ประชาคมหมูํที่ 2 ต าบลหนองบัวใต๎ มีผู๎สูงอายุมารํวมกิจกรรมโรงเรียนผู๎สูงอายุเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ จ านวน 48 คน (ภาพที่ 
1) หลังจากเสร็จกิจกรรมตามโปรแกรมแล๎วให๎ผู๎สูงอายุตอบแบบสอบถามด๎วยตนเองส าหรับกรณีที่ผู๎สูงอายุสามารถอํานออกเขียน
ได๎ สํวนกรณีผู๎สูงอายบุางรายที่มีป๓ญหาทางสายตา เห็นตัวอักษรไมํชัด หรืออํานหนังสือไมํได๎ จะมีนักศึกษาซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของทีม
วิจัย เข๎าไปชํวยอํานข๎อความ โดยให๎ผู๎สูงอายุจะเป็นผู๎ท าเครื่องหมายลงในแบบสอบถามด๎วยตนเอง   
  ข๎อมูลจากการตอบแบบสอบถามจะน ามาวิเคราะห๑โดยใช๎สถิติ ได๎แกํ คําเฉลี่ย () และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการสอบถามผู๎สูงอายุตํอโปรแกรมการยืดกล๎ามเนื้อในโรงเรียนผู๎สูงอายุ เทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ อ าเภอเมืองตาก 
จังหวัดตาก ในภาพรวมทุกประเด็น อยูํในระดับดี ( = 4.33) เมื่อพิจารณาประเด็นการประเมินเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎าน
กระบวนการ (Process) ได๎คะแนนเฉลี่ย มากท่ีสุด อยูํในระดับดี ( = 4.35) รองลงมาคือด๎านผลลัพธ๑ (Outcome) อยูํในระดับดี 
( = 4.34)และด๎านป๓จจัยน าเข๎า (Input) ( = 4.29) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1  
หากพิจารณาประเด็นการประเมินเป็นรายข๎อพบวํา กลวิธีถํายทอดความรู๎ของวิทยากรท าให๎เข๎าใจได๎ดี  (ตารางที่ 1 ข๎อ 5) ได๎
คะแนนเฉลี่ยมากท่ีสุด อยูํในระดับดี ( = 4.46) ซึ่งอยูํในด๎านกระบวนการ (Process) 
 
ตารางที่ 1  คําเฉลี่ย ()  สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน () และการแปลผลระดับคะแนนทีผู่๎สูงอายุประเมินให๎กับโปรแกรมการยืด
กล๎ามเนื้อ (N = 48) 

ประเด็นการประเมิน   
การแปลผล 
ระดับคะแนน 

ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 4.29 0.67 ดี 
1. จ านวนวิทยากรและทีมงานมีความเหมาะสม 4.44 0.58 ด ี
2. ความรู๎ความสามารถของวิทยากรและทีมงาน 4.19 0.61 ด ี
3. สถานท่ีส าหรับจัดกิจกรรมนีม้ีความเหมาะสม 4.25 0.81 ด ี
ด้านกระบวนการ (Process) 4.35 0.73 ดี 
4. การสาธิตของวิทยากรและทีมงานท าให๎เข๎าใจได๎งําย 4.33 0.75 ด ี
5. กลวิธีถํายทอดความรู๎ของวิทยากรท าให๎เข๎าใจได๎ด ี 4.46 0.62 ด ี
6. ระยะเวลาท ากิจกรรมนีม้ีความเหมาะสม  4.25 0.81 ด ี
ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 4.34 0.75 ดี 
7. กิจกรรมนี้มีประโยชน๑ตํอสุขภาพ 4.35 0.76 ด ี
8. กิจกรรมนีชํ้วยสร๎างความสัมพนัธ๑อันดีกันเพื่อน 4.27 0.71 ด ี
9. ทํานจะน าความรู๎จากกิจกรรมนี้ไปปฏิบตัิอยํางตํอเนื่อง 4.31 0.80 ด ี
10. ทํานสามารถน าความรู๎จากกิจกรรมนีไ้ปถํายทอดใหผ๎ู๎อื่นได๎ 4.42 0.74 ด ี

รวมทุกประเด็น 4.33 0.72 ดี 
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ภาพที่ 1  ผู๎สูงอายุของโรงเรียนผูส๎ูงอายุเทศบาลต าบลหนองบัวใต๎ รํวมโปรแกรมการยืดกล๎ามเนื้อ 
เมื่อวันท่ี 6 กุมภาพันธ๑ 2563 ณ ศาลาประชาคมหมูํที่ 2 ต าบลหนองบัวใต๎ อ.เมืองตาก จ.ตาก   

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ประสิทธิผลของการใช๎โปรแกรมการยืดกล๎ามเนื้อนี้ มีประสิทธิผลอยูํในระดับดี และจากคะแนนการประเมินจากผู๎สูงอายุ
นั้นแสดงให๎เห็นวําโปรแกรมนีเ้ป็นประโยชน๑ตํอสุขภาพ ชํวยสร๎างความสัมพันธ๑อันดีกับเพื่อน โดยผู๎สูงอายุสามารถน าความรู๎จากการ
เข๎ารํวมกิจกรรมตามโปรแกรมการยืดกล๎ามเนื้อไปปฏิบัติได๎อยํางตํอเนื่อง และสามารถน าความรู๎จากกิจกรรมนี้ไปถํายทอดให๎ผู๎อื่นได๎ 
โปรแกรมการยืดกล๎ามเนื้อจึงนับวําเป็นประโยชน๑ตํอสุขภาพของผู๎สูงอายุ และชํวยสร๎างความสัมพันธ๑กับเพื่อนได๎เป็นอยํางดี โดย
ผู๎สูงอายุสามารถน าความรู๎จากการเข๎ารํวมกิจกรรมตามโปรแกรมไปปฏิบัติ สามารถปฏิบัติได๎อยํางตํอเนื่อง เทศบาลต าบลหนองบัว
ใตส๎ามารถน าโปรแกรมการยืดกล๎ามเนื้อนี้ไปใช๎ในการท ากิจกรรมของโรงเรียนผู๎สูงอายุได๎ตามโอกาสอันสมควร  
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การด าเนินมาตรการอนุรักษ์การได้ยินตามกฎหมายไทย 
กรณีศึกษา บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร 

Implementation of Hearing Conservation Measures according to Thai law : 
A Case Study of Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd. Kamphaeng-Phet Factory. 

 
เจนธรรม เลา่ไทวนันท์1 สุเวช พิมน้ าเยน็2* รุ่งตะวัน เมืองมูล2 และธัญวสิิษฐ์  เจริญยิ่ง
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Roongtawan Muangmoon and Thanyawisit Charoenying 

 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการด าเนินมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินตามกฎหมายไทย 
ของ บริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบส ารวจ เก็บข๎อมูลโดยการส ารวจ
ประกอบการสัมภาษณ๑ สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล คือ ร๎อยละ 
ผลการศึกษาการด าเนินมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินตามกฎหมายไทย ของ บริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงาน
ก าแพงเพชร พบวํา มีการด าเนินมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินตามกฎหมายไทยเสร็จสมบูรณ๑แล๎ว ร๎อยละ 50.00  ได๎ด าเนินการไป
แล๎วแตํยังไมํเสร็จสมบูรณ๑ ร๎อยละ 28.57 และยังไมํได๎ด าเนินการ ร๎อยละ 21.43 
 
ค าส าคัญ: การอนุรักษ๑การได๎ยิน 
 
Abstract 
  The survey research aimed to study the implementation of hearing conservation measures according 
to Thai law: a case study of Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd. Kamphaeng-Phet Factory. The survey form was a 
research tool. Data collection was obtained from surveys and interviews. Percentage is a statistic used in data 
analysis. 
  The results of the study of the implementation of hearing conservation measures according to Thai 
law: a case study of Ajinomoto Co., (Thailand) Ltd. Kamphaeng-Phet Factory, found that 50.00% have 
completed the measures, 28.57% carried out measures but had not been completed and 21.43% did not 
implement measures. 
 
Keywords: Hearing Conservation 
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บทน า  
  การจัดท ามาตราการอนุรักษ๑การได๎ยินในสถานประกอบกิจการ มีวัตถุประสงค๑เพื่อปูองกันพนักงานที่มีความเสี่ยงตํอการ
เป็นโรคประสาทหูเสือ่มจากการสัมผัสเสยีงดังเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างานแปดช่ัวโมงตั้งแตแํปดสบิห๎าเดซิเบลเอขึ้นไป ซึ่งต๎องมี
รายละเอียดเนื้อหาอยํางน๎อยดังนี้ นโยบายการอนุรักษ๑การได๎ยิน การเฝูาระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) การเฝูาระวังการได๎ยิน
(Hearing Monitoring) และหน๎าท่ีความรับผิดชอบของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งในแตํละรายละเอียดจะมีล าดับขั้นตอนวิธีการด าเนินการที่
แตกตํางกันจึงเห็นได๎วําการจัดท ามาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินในสถานประกอบการ สามารถบํงช้ีถึงป๓ญหาและภาวะถดถอยของ
สมรรถภาพการได๎ยิน สามารถตรวจพบได๎ตั้งแตํแรกเริ่มและการควบคุมปูองกันจึงจะกระท าได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและด าเนินการด๎านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล๎อม
ในการท างานเกี่ยวกับความร๎อน แสงสวําง และเสียง พ.ศ. 2559 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 
วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 วรรคหนึ่ง แหํงพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล๎อมในการท างาน พ.ศ. 2554 
ได๎ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับเสียงไว๎ใน หมวด 3 เรื่องเสียง ซึ่งข๎อ 11 ของกฎกระทรวงได๎ก าหนดไว๎วําในกรณีที่สภาวะการท างานใน
สถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ๎างได๎รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานแปดช่ัวโมงตั้งแตํ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป ให๎นายจ๎างจัด
ให๎มีมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด (ราชกิจานุเบกษา, 2559). 
 การด าเนินงานตามมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินในสถานประกอบกิจการ  จะมีหลักเกณฑ๑และประกาศกรมสวัสดิการ
คุ๎มครองแรงงานท่ีเกี่ยวข๎องกับการด าเนินการจัดท ามาตรการอนุรักษ๑การได๎ยิน ซึ่งเป็นป๓ญหาในการศึกษารวบรวมข๎อมูลของบริษัท 
อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร เนื่องจากเจ๎าหน๎าที่ความปลอดภัยในการท างานมีบทบาทหน๎าที่การ
ท างานหลายด๎าน และอาจจะท าให๎การด าเนินการบริหารจัดท ามาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินไมํตํอเนื่องและลําช๎าได๎ 
 ดังนั้น ผู๎วิจัย จึงท าการศึกษาเรื่องการด าเนินมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยนิตามกฎหมายไทย กรณีศึกษา บริษัท อายิโนะโมะ
โต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร เพื่อศึกษาการด าเนินมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินตามกฎหมายไทย ของ บริษัท อายิ
โนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร วําได๎ด าเนินการไปแล๎วอยํางไร มีข๎อควรปรับปรุงหรือไมํ และผลจาก
การศึกษานี้จะได๎เป็นข๎อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานตามมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินให๎ดียิ่งข้ึนตํอไป 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย   
  เพื่อศึกษาการด าเนินมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินตามกฎหมายไทย ของ บริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด 
โรงงานก าแพงเพชร 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ๑และวิธีการจัดท ามาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินในสถาน
ประกอบกิจการ ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ราชกิจานุเบกษา, 2561) มีสาระดังนี้ 

ข๎อ 1 ประกาศนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต๎นไป 
ข๎อ 2 ให๎นายจ๎างจัดท ามาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินในสถานประกอบกิจการเป็นลายลักษณ๑อักษรในกรณีที่สภาวะการ

ท างานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ๎างได๎รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานแปดช่ัวโมงตั้งแตํแปดสิบห๎าเดซิเบลเอ
ขึ้นไป ซึ่งอยํางน๎อยต๎องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังน้ี 

(1) นโยบายการอนุรักษ๑การได๎ยิน 
(2) การเฝูาระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) 
(3) การเฝูาระวังการได๎ยิน (Hearing Monitoring) 
(4) หน๎าท่ีความรับผิดชอบของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง 
ทั้งนี้ ให๎นายจ๎างประกาศมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินในสถานประกอบกิจการให๎ลูกจ๎างทราบ 
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ข๎อ 3 ให๎นายจ๎างจัดให๎มีการเฝูาระวังเสียงดัง โดยการส ารวจและตรวจวัดระดับเสียง การศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง 
และการประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจ๎างในสถานประกอบกิจการ แล๎วแจ๎งผลให๎ลูกจ๎างทราบ 

ข๎อ 4 ให๎นายจ๎างจัดให๎มีการเฝูาระวังการได๎ยินโดยให๎ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ทดสอบสมรรถภาพการได๎ยิน (Audiometric sting) แกํลูกจ๎างที่สัมผัสเสียงดังที่ได๎รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน

แปดช่ัวโมงตั้งแตํแปดสิบห๎าเดซิเบลเอขึ้นไป และให๎ทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินของลูกจ๎างครั้งตํอไปอยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้ง 
(2) แจ๎งผลการทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินให๎ลูกจ๎างทราบภายในเจ็ดวันนับแตํวันท่ีนายจ๎างทราบผลการทดสอบ 
(3) ทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินของลูกจ๎างซ้ าอีกครั้งภายในสามสิบวันนับแตํวันที่นายจ๎างทราบผลการทดสอบ กรณี

พบวําลูกจ๎างมีสมรรถภาพการได๎ยินเป็นไปตามข๎อ ๖ 
ข๎อ 5 เกณฑ๑การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินให๎เป็นไป ดังนี้ 
(1) ใช๎ผลการทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินครั้งแรกของลูกจ๎างที่ความถี่ ๕๐๐ ๑๐๐๐ ๒๐๐๐ ๓๐๐๐ ๔๐๐๐ และ 

๖๐๐๐ เฮิรตซ๑ ของหูทั้งสองข๎างเป็นข๎อมูลพื้นฐาน (Baseline Audiogram) และ 
(2) น าผลการทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินครั้งตํอไปเปรียบเทียบกับผลการทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินที่เป็นข๎อมูล

พื้นฐานทุกครั้ง 
ข๎อ 6 หากผลการทดสอบสมรรถภาพการได๎ยิน พบวําลูกจ๎างสูญเสียการได๎ยนิท่ีหูข๎างใดข๎างหนึ่งตั้งแตํสิบห๎าเดซิเบลขึ้นไป

ที่ความถี่ใดความถี่หนึ่ง ให๎นายจ๎างจัดให๎มีมาตรการปูองกันอันตรายอยํางหนึ่งอยํางใดแกํลูกจ๎าง ดังนี้ 
(1) จัดให๎ลูกจ๎างสวมใสํอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลที่สามารถลดระดับเสียงที่ลูกจ๎างได๎รับเฉลี่ยตลอด

ระยะเวลาการท างานแปดช่ัวโมงน๎อยกวําแปดสิบห๎าเดซิเบลเอ 
(2) เปลี่ยนงานให๎ลูกจ๎าง หรือหมุนเวียนสลับหน๎าที่ระหวํางลูกจ๎างด๎วยกันเพื่อให๎ระดับเสียงที่ลูกจ๎างได๎รับเฉลี่ยตลอด

ระยะเวลาการท างานแปดช่ัวโมงน๎อยกวําแปดสิบห๎าเดซิเบลเอ 
ข๎อ 7 ให๎นายจ๎างจัดท าและติดแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ในแตํละพื้นที่เกี่ยวกับผลการตรวจวัด

ระดับเสียง ติดปูายบอกระดับเสียงและเตือนให๎ระวังอันตรายจากเสียงดังรวมถึงจัดให๎มีเครื่องหมายเตือนให๎ใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครอง
ความปลอดภัยสํวนบุคคลในแตํละพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากเสียงดังและทุกพื้นที่ที่มีระดับเสียงดังตั้งแตํแปดสิบห๎าเดซิเบลเอขึ้นไป 
โดยรูปแบบและขนาดของแผนผังแสดงระดับเสียง ปูายบอกระดับเสียงและเตือนให๎ระวังอันตรายจากเสียงดัง และเครื่องหมาย
เตือนให๎ใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคล ให๎เป็นไปตามแนบท๎ายประกาศนี้ 

ข๎อ 8 ให๎นายจ๎างอบรมให๎ความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินความส าคัญของการทดสอบสมรรถภาพ
การได๎ยิน อันตรายของเสียงดัง การควบคุม ปูองกัน และการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลแกํลูกจ๎างที่ท างานใน
บริเวณที่มีระดับเสียงดังที่ได๎รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานแปดช่ัวโมงตั้งแตํแปดสิบห๎าเดซิเบลเอขึ้นไป และลูกจ๎างที่เกี่ยวข๎อง
ในสถานประกอบกิจการ 

ข๎อ 9 ให๎นายจ๎างประเมินผลและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินในสถานประกอบกิจการไมํน๎อยกวําปีละหนึ่งครั้ง 
 ข๎อ 10 ให๎นายจ๎างบันทึกข๎อมูลและจัดท าเอกสารการด าเนินการตามข๎อ 3 ถึงข๎อ 10เก็บไว๎ในสถานประกอบกิจการไมํ
น๎อยกวําห๎าปี พร๎อมท่ีจะให๎พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได๎ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   การจัดท าวิจัยครั้งนี้จะส ารวจการด าเนินงานตามมาตรการทางกฎหมายของไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ๑และวิธีการจัดท า
มาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินในสถานประกอบกิจการ ซึ่งสอดคล๎องตามประกาศกรมสวัสดิการแลคุ๎มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ๑
และวิธีการจัดท ามาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินในสถานประกอบกิจการ โดยมีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
พื้นที่ในการท าวิจัย คือ บริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร  ตั้งอยูํเลขที่  369 หมูํ 3 บ๎านทําเสลี่ยง 
ต าบลคณฑี อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  
  เครื่องมือวิจัยคือ แบบส ารวจการด าเนินงานมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยิน (check list) จ านวน 14 ข๎อ 
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 เก็บข๎อมูลโดยการส ารวจประกอบการสัมภาษณ๑ การตรวจสอบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข๎อง   
สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล คือ ร๎อยละ (Percentage)  
ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตํวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 ถึง 28 กุมภาพันธ๑ 2563 

  
ผลการวิจัย 
 การส ารวจการด าเนินมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินตามหลักเกณฑ๑และวิธีการจัดท ามาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินในสถาน
ประกอบกิจการ ตามกฎหมายไทย โดยมีแบบส ารวจ จ านวน 14 ข๎อ เป็นเครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้ พบวํา บริษัท อายิโนะโมะ
โต๏ะ (ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร ได๎ด าเนินมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินเสร็จสมบูรณ๑ตามกฎหมายไทยไปแล๎ว 7 ข๎อ  
คิดเป็นคําร๎อยละ 50.00  ด าเนินการไปแล๎วแตํยังไมํเสร็จสมบูรณ๑ 4 ข๎อ คิดเป็นคําร๎อยละ 28.57 และยังไมํได๎ด าเนินการ 3 ข๎อ คิด
เป็นคําร๎อยละ 21.43 ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ผลการส ารวจการด าเนินมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินตามกฎหมายไทย ของ บริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ (ประเทศไทย) 
จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร 

ข้อ รายการ 
การด าเนินมาตรการ ข้อสังเกต 

ด าเนินมาตรการ 
เสร็จสมบูรณ์ 

ด าเนินการแล้วแต่
ไม่สมบูรณ์ 

ยังไม่
ท า 

 

1 การก าหนดนโยบายการอนุรักษ๑การไดย๎ิน    เอกสาร 

2 การก าหนดหน๎าที่ความรับผิดชอบของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง   
 ยังไมํมีการบันทึก

เป็นเอกสาร 

 
3 
 

การส ารวจก าหนดในแผนผังและตรวจวัดเสียง และ
การศึกษาระยะเวลาสัมผสัเสียง 
และการประเมินการสัมผัสเสยีงดงัของลูกจ๎าง 

 
 
 

 

 

เอกสาร 

4 

ทดสอบสมรรถภาพการได๎ยิน ของลูกจ๎างที่สัมผัสเสียงดัง
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานแปดชั่วโมงตั้งแตํ 85 
dB(A) ขึ้นไป และให๎ทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินของ
ลูกจ๎างครั้งตํอไป อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง 

  

 

เอกสาร 

5 
แจ๎งผลการทดสอบใหล๎ูกจ๎างทราบภายใน 7 วันนับแตํ
วันท่ีนายจ๎างทราบผลการทดสอบ   

 
- 

6 
ทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินของลูกจ๎างซ้ าอีกครั้ง 
ภายใน 30 วัน กรณีพบวําลูกจ๎างมีการสญูเสียการไดย๎ินที่
ความถี่ใดความถี่หนึ่ง 

  
 

เอกสาร 

7 

ปฏิบัติตามเกณฑ๑การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพ
การไดย๎ิน โดยใช๎ผลการทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินครั้ง
แรกของลูกจ๎างที่ความถี่ 500 1,000 2,000 3,000 
4,000 และ 6,000 เฮิรตซ๑ ของหูทั้งสองข๎างเป็นข๎อมูล
พื้นฐาน 

  

 

เอกสาร 

8 
น าผลการทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินครั้งตํอ ๆ ไปมา
เปรียบเทยีบกับผลการทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินที่
เป็นข๎อมูลพื้นฐานทุกครั้ง 

   
อยูํระหวําง
ด าเนินการ 
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ข้อ รายการ 

การด าเนินมาตรการ ข้อสังเกต 
ด าเนิน

มาตรการ 
เสร็จสมบูรณ์ 

ด าเนินการ
แล้วแต่ไม่
สมบูรณ์ 

ยังไม่ท า  

9 

จัดหาอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลใหล๎ูกจ๎าง
และการเปลีย่นงานให๎พนักงาน หรือหมุนเวียนสลับหน๎าท่ี 
เพื่อให๎ระดับเสียงท่ีพนักงานไดเ๎ฉลีย่ตลอดระยะเวลาการ
ท างาน 8 ช่ัวโมง น๎อยกวํา 85 dB (A) 

  

 

เอกสาร 

10 
การจัดท าแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour 
Map) ในบริเวนท่ีมีพนักงานท างานตลอดระยะเวลา 8 
ช่ัวโมง ที่ระดับเสียง 85 เดซิเบล 

   
ยังไมํมีการจัดท า

แผนผัง 

11 
การติดปูายบอกระดับเสียงและเตอืนให๎ระวังในบริเวณที่
มีพนักงานท างานเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 8 ช่ัวโมง เสียงดัง
เกิน 85 เดซิเบล ขึ้นไป 

  
 

รูปแบบไมํเป็นไป
ตามมาฐาน 

12 
การติดปูายหรือเครื่องหมายเตือนให๎ใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครอง
ความปลอดภัยทุกพื้นที่ท่ีมีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล 

  
 ยังไมํมีการบันทึก

และจัดท าเอกสาร 

13 

การจัดอบรมให๎ความรู๎เข๎าใจเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ๑
การไดย๎ินให๎กับพนักงานท่ีท างานตลอดระยะเวลา 8 
ช่ัวโมง ที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซเิบล  ส าหรับพนักงาน
ใหม ํ

  

 แตํยังไมมํีจัดท า
หลักสตูรการอบรม
เกี่ยวกับมาตรการ
อนุรักษ๑การได๎ยิน

อยํางชัดเจน 

14 
การประเมินผลและทบทวนการจดัการมาตรการอนุรักษ๑
การไดย๎ิน 

   
ยังไมํมีการ
ประเมินทบทวน 

 คิดเป็นร้อยล่ะ 50.00 28.57 21.43  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการเนินมาตรการตามหลักเกณฑ๑และวิธีการจัดท ามาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินของ บริษัท อายิโนะโมะโต๏ะ 
(ประเทศไทย) จ ากัด โรงงานก าแพงเพชร สิ่งที่ด าเนินตามมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินตามกฎหมายไทยเสร็จสมบูรณ๑แล๎ว 
ประกอบด๎วย 7 ข๎อ (ตามแบบส ารวจ) คือ 
  1. การก าหนดนโยบายการอนุรักษ๑การได๎ยิน (ข๎อ 1) จากการวิจัย มีการบันทึกและจัดท าเอกสารนโยบายการอนุรักษ๑การ
ได๎ยินและลงนามโดยผู๎จัดการโรงงาน 
  2. การส ารวจก าหนดในแผนผังและตรวจวัดเสียง การศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียง การประเมินการสัมผัสเสียงดังของลูกจ๎าง (ข๎อ 3)  

3. ทดสอบสมรรถภาพการได๎ยิน ของลูกจ๎างที่สัมผัสเสียงดังเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานแปดช่ัวโมงตั้งแตํ 85 dB(A)
ขึ้นไป และให๎ทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินของลูกจ๎างครั้งตํอไป อยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง (ข๎อ 4)  
  4. แจ๎งผลการทดสอบให๎ลูกจ๎างทราบภายใน 7 วันนับแตํวันท่ีนายจ๎างทราบผลการทดสอบ (ข๎อ 5) 
  5. ทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินของลูกจ๎างซ้ าอีกครั้ง ภายใน 30 วัน กรณีพบวําลูกจ๎างมีการสูญเสียการได๎ยินท่ีความถี่ใด
ความถี่หนึ่ง (ข๎อ 6) 
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  6. ปฏิบัติตามเกณฑ๑การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได๎ยิน โดยใช๎ผลการทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินครั้งแรก
ของลูกจ๎างท่ีความถี่ 500 1,000 2,000 3,000 4,000 และ 6,000 เฮิรตซ๑ ของหูทั้งสองข๎างเป็นข๎อมูลพื้นฐาน (ข๎อ 7)  
  7. จัดหาอุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลให๎ลูกจ๎างและการเปลี่ยนงานให๎พนักงาน หรือหมุนเวียนสลับหน๎าที่ 
เพื่อให๎ระดับเสียงที่พนักงานได๎เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ช่ัวโมง น๎อยกวํา 85 dB(A) (ข๎อ 9) มีประเด็นอภิปรายและ
ข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให๎ดีขึ้นส าหรับข๎อทีด่ าเนินการไปแล๎วแตํยังไมํเสร็จสมบูรณ๑ จ านวน 4 ข๎อ (จากแบบส ารวจ ตารางที่ 1) ดังนี้ 
 1. การก าหนดหน๎าท่ีความรับผิดชอบของผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ควรมีการบันทึกเป็นลายลักษณ๑อักษรตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ๎มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ๑และวิธีการจัดท ามาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินในสถานประกอบกิจการ ข๎อ 2 (4) 

2. รูปแบบและขนาดของปูายบอกระดับเสียงและเตือนให๎ระวังไมํเป็นไปตามมาตรฐาน ควรด าเนินแก๎ไขให๎เป็นไปตาม
เอกสารแนบท๎ายประกาศกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ๑และวิธีการจัดท ามาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินในสถาน
ประกอบกิจการ ข๎อ 2 รูปแบบและขนาดของปูายบอกระดับเสียงและเตือนให๎ระวังอันตรายจากเสียงดัง 

3. ควรจัดท าหลักสูตรการอบรมให๎ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยิน ความส าคัญของการทดสอบสมรรถภาพ
การได๎ยิน อันตรายของเสียงดัง การควบคุม ปูองกัน และการใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยสํวนบุคคลให๎กับพนักงานที่เข๎ารํวม
โครงการมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ๑และวิธีการจัดท ามาตรการ
อนุรักษ๑การได๎ยินในสถานประกอบกิจการ ข๎อ 8 

4. การติดปูายหรือเครื่องหมายเตือนให๎ใช๎อุปกรณ๑คุ๎มครองความปลอดภัยทุกพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล ควรมีการ
บันทึกและจัดท าเอกสารตามประกาศกรมสวัสดกิารและคุ๎มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ๑และวิธีการจัดท ามาตรการอนุรักษ๑การได๎
ยินในสถานประกอบกิจการ ข๎อ 7 

รายการที่ยังไมํได๎ด าเนินการ 3 ข๎อ (จากแบบส ารวจ ตารางที่ 1) มีข๎อเสนอแนะเพื่อพัฒนาดังนี ้
1. ควรมีการน าผลการทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินครั้งตํอ ๆไปมาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบสมรรถภาพการได๎ยินที่

เป็นข๎อมูลพื้นฐานทุกครั้งตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ๑และวิธีการจัดท ามาตรการอนุรักษ๑การได๎
ยินในสถานประกอบกิจการ ข๎อ 5 (2) เพื่อค๎นหาคําการสูญเสียการได๎ยินท่ีแตํละความถี่ของพนักงานแตํละคน 

2. ควรรีบด าเนินการจัดท าแผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) ในบริเวนที่มีพนักงาท างานตลอดระยะเวลา 
8 ช่ัวโมง ที่ระดับเสียง 85 เดซิเบล ขึ้นไป ตามเอกสารแนบท๎ายประกาศกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ๑และ
วิธีการจัดท ามาตรการอนุรักษ๑การได๎ยนิในสถานประกอบกิจการ ข๎อ 1 รูปแบบและขนาดแผนผังแสดงระดับเสยีง (Noise Contour 
Map) เพื่อให๎ผู๎ปฏิบัติงานทราบวําจะต๎องใช๎อุปกรณ๑ปูองกันเสียง หรือมีเวลาในการปฏิบัติงานบนพื้นที่นั้น  ๆ มากน๎อยเพียงใดโดย
ไมํให๎มีผลกระทบตํอการได๎ยินท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

3. ควรมีการประเมินผลและทบทวนการจัดการมาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินอยํางน๎อยปีละครั้งตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ๎มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ๑และวิธีการจัดท ามาตรการอนุรักษ๑การได๎ยินในสถานประกอบกิจการ ข๎อ 9 
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การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนต่อการลดขยะมูลฝอยในโครงการอาหารกลางวัน 
ส าหรับเด็กเล็กช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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Parents’ Participation to Reduce Garbage in the Lunch Program  

for Children during the Coronavirus Disease 2019 Pandemic : a Case Study of the Child 
Development Center of Pakordum Subdistrict Administration Organization 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยจากการปฏิบัติงานประจ านี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการลดขยะมูลฝอย
ในโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเลก็ชํวงสถานการณ๑แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กรณีศึกษาศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย  ประชากรเปูาหมายส าหรับการวิจัยคือผู๎ปกครองของเด็ก
นักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด า จ านวน 45 คน ใช๎แบบสอบถามและการสังเกตเป็นเครื่องมือในการ
วิจัย สถิติที่ใช๎วิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ ความถี่และคําร๎อยละ  
 ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ปกครองของนักเรียนท้ังหมดร๎อยละ 100 มีสํวนรํวมในการลดขยะมูลฝอยตามโครงการอาหารกลางวัน
ส าหรับเด็กเล็กชํวงสถานการณ๑แพรํระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยการน าภาชนะบรรจุอาหารมารับอาหารส าหรับ
เด็กเล็ก อันเป็นการชํวยลดการใช๎ภาชนะโฟมซึ่งจะเป็นขยะมูลฝอยท่ีเป็นป๓ญหาตํอการก าจัดและท าลาย 
 
ค าส าคัญ: การลดขยะมูลฝอย ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก การมีสํวนรํวมของผู๎ปกครอง 
 
Abstract 
  The purpose of routine to research was to study the parents‖ participation to reduce garbage in the 
lunch program for children during the Coronavirus disease 2019 pandemic : a case study of the child 
development center of Pakordum subdistrict administration organization, Mae Lao District, Chiang Rai 
Province.The target population of the research was 45 parents. Research tools were questionnaires and 
observation. The statistics used for data analysis were frequency and percentage. 
  The results showed that 100% of parents in the lunch program for children during the Coronavirus 
disease 2019 pandemic have participated for reducing garbage by carrying food packing boxes or containers to 
receive food for children, which reduced to foam packaging. 
 
Keywords: Reduce Garbage, Child Development Center, Parents Participation 
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บทน า  
  เนื่องจากสถานการณ๑แพรํระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 สํงผลให๎ผู๎ปกครองเด็กเล็กของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น วํางงาน ขาดรายได๎ ได๎รับความเดือดร๎อนในการครองชีพ และท าให๎ไมํสามารถจัดหาอาหารกลาง
วันที่มีคุณคําทางโภชนาการครบถ๎วนให๎เด็กเล็กได๎ สํงผลกระทบตํอการเจริญเติบโตตามวัยของเด็กเล็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น หากเป็นกรณีที่มิได๎ปิดศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก เด็กเล็กจะได๎รับอาหารกลางวันที่มีคุณคําทางโภชนาการ
ครบถ๎วนจากศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กตามงบประมาณที่ได๎รับจากกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น  แตํเนื่องจากมีการแพรํระบาด
ของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ท าให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นสถานศึกษาต๎องปิดการเรียนการสอน และมีก าหนดการเปิดเรียน
ในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 หากสถานการณ๑คลี่คลาย (กองสํงเสริมและพัฒนาการศึกษาท๎องถิ่น, 2563) 
 เพื่อสํงเสริมให๎เด็กเล็กได๎รับอาหารกลางวันที่มีคุณคําทางโภชนาการครบถ๎วน กองสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา กรม
สํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได๎มีหนังสือดํวนที่สุด ท่ี มท 0816.2/ว2523 ลงวันท่ี 30 เมษายน 2563 เรื่อง 
การจัดการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในชํวงการปิดศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
เนื่องจากสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนํา 2019 (COVID-19) โดยมีสาระส าคัญให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
ส ารวจความต๎องการอาหารกลางวันจากผู๎ปกครองและให๎ด าเนินการจัดหาอาหารกลางวันให๎แกํเด็กเล็กโดยใช๎งบประมาณที่กรม
สํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นจัดสรรให๎ 
 ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด า รับเด็กเล็กในชํวงอายุ 2-5 ปี เข๎าสูํสถานศึกษา ได๎ด าเนินการตาม
ค าสั่งของหนังสือดังกลําวเพื่อสํงเสริมให๎เด็กเล็กได๎รับอาหารกลางวันซึ่งมีคุณคําทางโภชนาการครบถ๎วน แตํอยํางไรก็ตามการจัดหา
อาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กหลังจากท่ีประกอบอาหารเรียบร๎อยแล๎ว จะต๎องมีการบรรจุหรือใช๎ภาชนะบรรจุส าหรับน าสํงให๎เด็ก
อยํางเหมาะสม  หากมีการใช๎ภาชนะบรรจุโฟมหรือภาชนะบรรจุจากธรรมชาติก็ยังเป็นป๓ญหากํอให๎เกิดขยะมูลฝอยได๎ 
 ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด า จึงได๎ขอความรํวมมือผู๎ปกครองนักเรียนในการชํวยลดขยะมูลฝอย
ตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก โดยขอให๎ผู๎ปกครองได๎น าภาชนะบรรจุอาหาร เชํน ปิ่นโต กลํองบรรจุอาหาร มารับ
อาหาร ณ โรงอาหาร ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด า  
เพื่อให๎ทราบถึงผลการด าเนินการการลดขยะมูลฝอยโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในชํวงสถานการณ๑แพรํระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 จึงได๎ท าวิจัยการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการลดขยะมูลฝอยในโครงการอาการกลางวันส าหรับเด็ก
เล็กในชํวงสถานการณ๑แพรํระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการส ารวจ ขอความรํวมมือจากผู๎ปกครอง และประเมินผล
เพื่อให๎ทราบผลลัพธ๑ที่เกิดขึ้น และอาจน าไปสูํการเป็นตัวอยํางและต๎นแบบให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กอ่ืนๆ ได๎น าไปปรับใช๎ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย   
  เพื่อศึกษาการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการลดขยะมูลฝอยในโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในชํวง
สถานการณ๑แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  กรณีศึกษาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด า                           
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การลด (Reducing) การสร๎างขยะในชีวิตประจ าวัน อาจท าได๎หลายวิธี เชํน ใช๎ถุงผ๎า ตะกร๎า เพื่อลดการใช๎ถุงพลาสติก ใช๎
ผ๎าเช็ดหน๎าแทนการใช๎กระดาษเช็ดหน๎า การใช๎ปิ่นโตหรือกลํองข๎าวใสํอาหารแทนการใสํกลํองโฟม ปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเมื่อซื้อ
ของ เลือกซื้อบรรจุภัณฑ๑ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เลือกทานอาหารที่ร๎านแทนการใสํกลํองกลับ หลีกเลี่ยงการใช๎วัสดุสิ้นเปลืองแบบ
ใช๎ครั้งเดียวแล๎วทิ้ง เป็นต๎น (Green Network, 2562) 
 กองสํงเสริมและพัฒนาการศึกษา กรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได๎มีหนังสือดํวนที่สุด ที่ มท 
0816.2/ว2523 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563 เรื่อง การจัดการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในชํวงการปิดศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนํา 2019 
(COVID-19) 
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  ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสวํนต าบลปุากํอด า รับเด็กเล็กในชํางอายุ 2-5 ป ีเข๎าสูํสถานศึกษา มีการจัดเมนูอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็กตามระบบแนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ หรือ Thai School Lunch ซึ่งมีการ
ค านวณคุณคําโภชนาการและเมนูอาหารที่เหมาะสมส าหรับเด็กเล็ก (ศูนย๑เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑แหํงชาติ, 2563) 
  ในการด าเนินโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กในชํวงสถานการณ๑แพรํระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด าได๎ขอความรํวมมือผู๎ปกครองนักเรียนในการชํวยลดขยะมูลฝอยตาม
โครงการอาการกลางวันส าหรับเด็กเล็ก โดยขอให๎ผู๎ปกครองนักเรียนเป็นผู๎รับผิดชอบน าภาชนะบรรจุอาหาร เชํน ปิ่นโต กลํองบรรจุ
อาหาร มารับอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก ณ โรงอาหาร ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด า  อันเป็นการ             
ชํวยลด (Reduce) การสร๎างขยะในชีวิตประจ าวัน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยจากการปฏิบัติงานประจ า หรือจากการปฏิบัติงานในหน๎าที่ (Routine to Research: R to R หรือ 
R2R) ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  
      ประชากรเปูาหมาย 
 ผู๎ปกครองของนักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จ านวน 45 คน เป็น
ประชากรเปูาหมายในการท าวิจัย 
     เคร่ืองมือการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัยคือแบบสอบถามและการสังเกต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ค าถามความต๎องการรับอาหารกลางวัน เพื่อให๎ทราบวํา ต๎องการ หรือ ไมํต๎องการ 
 2) สถานท่ีสะดวกรับอาหารกลางวัน เพื่อให๎ทราบวํา สะดวกรับที่ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด า 
หรือสถานท่ีอื่น ๆ (ระบุ…) 
 3) ค าถาม ถามถึงความคิดเห็นในการน าภาชนะมารับอาหารของผู๎ปกครอง วําเห็นด๎วย หรือ ไมํเห็นด๎วย 
 4) การสังเกตการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการลดขยะมูลฝอย ในวันแรก (วันที่ 5 พฤษภาคม 2563) ของการ
มารับอาหารให๎นักเรียนของผู๎ปกครอง  
 พ้ืนที่วิจัย 
 งานวิจัยนี้เก็บข๎อมูลในเขตพื้นที่องค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด า ซึ่งเป็นท่ีตั้งของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวน
ต าบลปุากํอด า ต าบลปุากํอด า อ าเภอแมํลาว จังหวัดเชียงราย เป็นพื้นที่หลักและพื้นที่ใกล๎เคียงซึ่งผู๎ปกครองและนักเรียนของของ
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด า อาศัยอยูํ 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข๎อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 4 วัน ในชํวง วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2563 โดยคณะครูศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด า จ านวน 6 คน และการสังเกตพฤติกรรมการมารับอาหารของผู๎ปกครองวําน าภาชนะมารับ
อาหารด๎วยหรือไมํ   
 สถิติที่ใช้และการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช๎สถิติส าหรับวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ ความถี่ (frequency) และคําร๎อยละ (Percentage) วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยการ
บรรยาย 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการสอบถามความต๎องการรับอาหารกลางวัน ผู๎ปกครองนักเรียนทั้งหมด ร๎อยละ 100 มีความต๎องการรับอาหาร
กลางวันส าหรับเด็กเล็ก ผู๎ปกครองทั้งหมดร๎อยละ 100 มีความสะดวกในการมารับอาหารกลางวัน ณ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การ
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บริหารสํวนต าบลปุากํอด า ในสํวนของความคิดเห็นนั้น ร๎อยละ 91.11 เห็นด๎วยกับการน าภาชนะมารับอาหารเพื่อชํวยลดขยะมูล
ฝอย ดังตารางที่ 1 
  ผลการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการลดขยะมูลฝอยในโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กชํวงสถานการณ๑
แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการสังเกตของครูผู๎วิจัยซึ่งพบวํา ในวันแรก (วันที่ 5 พฤษภาคม 2563) ของการ
มารับอาหารให๎นักเรียนของผู๎ปกครอง พบวําผู๎ปกครองทั้งหมด ร๎อยละ 100 น าภาชนะมารับอาหาร ณ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การ
บริหารสํวนต าบลปุากํอด า  ดังภาพท่ี 1 
  
ตารางที่ 1  แสดงความถี่และคํารอ๎ยละ จากการสอบถามผู๎ปกครองนักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด า  
(N = 45) 
ประเด็นค าถาม ความถี่ ร้อยละ 
1. ท่านมีความต้องการรับอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก   
    ต๎องการ 45 100.00 
    ไมํต๎องการ - - 
2. สถานที่สะดวกรับอาหารกลางวัน   
    ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบรหิารสํวนต าบลปาุกํอด า 45 100.00 
    สถานท่ีอื่น ๆ (ระบุ) ... - - 
3. ท่านเห็นด้วยกับการน าภาชนะมารับอาหารเพ่ือช่วยลดขยะมูลฝอย   
    เห็นด๎วย 41 91.11 
    ไมํเห็นด๎วย   4  8.89 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  ภาพผู๎ปกครองของนักเรียน น าภาชนะบรรจุอาหารมารับอาหารส าหรับเด็กเล็ก  

ณ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบรหิารสํวนต าบลปาุกํอด า อ.แมํลาว จ.เชียงราย  
ประมวลภาพโดย อุทุมพร เขื่อนค า ครูศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด า 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยนี้ ผู๎ปกครองนักเรียนศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด าทั้งหมดร๎อยละ 100 มีความ
ต๎องการรับอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็ก แสดงให๎เห็นวําผู๎ปกครองได๎ให๎ความส าคัญตํออาหารกลางวันที่มีคุณคําทางโภชนาการ
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ครบถ๎วน ทั้งนี้ครูของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด ามีการจัดเมนูอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กตามระบบ
แนะน าส ารับอาหารกลางวันส าหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ หรือ Thai School Lunch ซึ่งมีการค านวณคุณคําโภชนาการและ
เมนูอาหารที่เหมาะสมส าหรับเด็กเล็กด๎วย (ศูนย๑เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส๑และคอมพิวเตอร๑แหํงชาติ, 2563) 
  ผู๎ปกครองนักเรียนทั้งหมดร๎อยละ 100 มีความสะดวกในการมารับรับอาหารกลางวัน ณ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การ
บริหารสํวนต าบลปุากํอด า ซึ่งมีการจัดสถานท่ีประกอบอาหารและการสุขาภิบาลที่ถูกสุขอนามัย  ในสํวนของความคิดเห็นนั้น ร๎อย
ละ 91.11 เห็นด๎วยกับการน าภาชนะมารับอาหารเพื่อชํวยลดขยะมูลฝอย และมีเพียงสํวนน๎อยร๎อยละ 8.89 ท่ีไมํเห็นด๎วยกับการน า
ภาชนะมารับอาหาร อาจเป็นเพราะไมํสะดวกในการจัดหาภาชนะส าหรับบรรจุอาหาร ซึ่งในสํวนนี้ครูผู๎วิจัยได๎โน๎มน๎าวอธิบายให๎
ผู๎ปกครองเข๎าใจและเห็นผลดีของการชํวยลดปริมาณขยะมูลฝอย   
  อยํางไรก็ตามจากการสังเกตของครูผู๎วิจัย ในวันแรก (วันท่ี 5 พฤษภาคม 2563) ของการมารับอาหารให๎เด็กนักเรียนของ
ผู๎ปกครอง พบวําผู๎ปกครองทั้งหมดร๎อยละ 100 น าภาชนะมารับอาหารส าหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวน
ต าบลปุากํอด า การที่ผู๎ปกครองน าภาชนะมารับอาหารส าหรับเด็กเล็กนี้นับวําเป็นการชํวยลดปริมาณขยะมูลฝอย สอดคล๎องกับ
มาตรการลด (Reduce) การสร๎างขยะในชีวิตประจ าวัน ที่รัฐบาลสํงเสริมและรณรงค๑กันอยูํ การมีสํวนรวมของผู๎ปกครองนักเรียนนี้
ชํวยลดปริมาณการใช๎กลํองโฟมบรรจุอาหาร ได๎ถึงวันละ 45 กลํอง  หากคิดเป็น 20 วันท าการใน 1 เดือน จะสามารถลดการใช๎กลํอง
โฟมได๎ถึง 900 กลํอง และไมํเป็นการเพิ่มปริมาณขยะมูลฝอยจากภาชนะบรรจุอื่น ๆ แม๎จะผลิตจากธรรมชาติหรือยํอยสลายได๎เร็วก็ตาม  
จากท่ีกลําวมานี้แสดงถึงการมีสํวนรํวมของผู๎ปกครองนักเรียนตํอการลดขยะมูลฝอยในโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กเล็กชํวง
สถานการณ๑แพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหารสํวนต าบลปุากํอด าเป็นอยํางดียิ่ง 
แม๎วําจากการส ารวจเบื้องต๎นนั้นจะมีผู๎ปกครองนักเรียนสํวนหนึ่งที่ไมํเห็นด๎วยกับการที่ต๎องจัดหาภาชนะบรรจุอาหารก็ตาม แตํเมื่อ
ครูได๎อธิบายเหตุผลและประโยชน๑แล๎ว ประกอบกับผู๎ปกครองนักเรียนสํวนใหญํให๎ความรํวมมือและน าสูํการปฏิบัติ เป็นการสร๎าง
แรงจูงใจให๎ผู๎ปกครองทุกคนคล๎อยตามและปฏิบัติตามกันโดยปริยาย 
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ผลของโปรแกรมส่งเสริมแรงจูงใจในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกและการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี ในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางพูน 1 

The effect of motivation promoting program for cervical cencer prevention and the 
service of screening for cervical cencer in women aged 30-60 years in the area of 
responsibility in bang phun 1 health promotion hospital, pathumthani province 

 
ชัญณชัชา อินบุญเชดิ1 

Channutcha Inbooncherd 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง ผลของโปรแกรมสํงเสริมแรงจูงใจในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกและการมารับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูกในสตรีอายุ 30-60 ปี เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi Experimental research) เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
สํงเสริมแรงจูงใจในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกและ การมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามนัดในสตรีอายุ 30-60 
ปี กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาผู๎วิจัยได๎ก าหนดสัดสํวน โดยใช๎สูตรของ Hosmer DW,1990 จ านวน 132 คน กลุํมตัวอยํางได๎จาก
การคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว๎ แบํงกลุํมโดยวิธีการสุํมอยํางงํายเป็นกลุํมทดลอง 66 คน และกลุํมควบคุม 66 คน เครื่องมือ
ที่ใช๎ในการทดลอง ประกอบด๎วยแผนการสอนแรงจูงใจในการปูองกันมะเร็งปากมดลูก และเครื่องมือที่ใช๎ในการรวบรวมข๎อมูลเป็น
แบบสอบถาม การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยผู๎ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content validity) จ านวน 3 
ทํานและมีความเหมาะสมของเนื้อหาคําดัชนีของความสอดคล๎อง (IOC) ได๎เทํากับ 0.9 และคําความมเช่ือมั่น (Reliability) ทั้งฉบับ
ได๎เทํากับ 0.8 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลได๎แกํ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และPaired  Sample  t-test 
,Independent  Sample  t-test 

ผลการศึกษา พบวํา ภายหลังเข๎ารํวมโปรแกรมการสํงเสริมแรงจูงใจในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกกลุํมทดลองมี
คําเฉลี่ยคะแนนการรับรู๎ทั้ง 4 ด๎าน สูงกวํากํอนเข๎ารํวมโปรแกรมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01 ) และพบวําภายหลังเข๎ารํวม
โปรแกรมการสํงเสริมแรงจูงใจในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกกลุํมทดลองมีคําเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของคะแนนการรับรู๎ทั้ง 4 
ด๎าน สูงกวํากลุํมควบคุมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) และพบวําร๎อยละของการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
ตามนัดของกลุํมทดลองสูงกวํากลุํมควบคุม   

ข๎อเสนอแนะจากการวิจัยควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมการสํงเสริมแรงจูงใจในการปูองกันโรค
ตํอการรับรู๎การปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกในระยะยาวเพื่อติดตามผลในสตรีกลุํมเปูาหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมการมารับบริการ
ตํอเนื่อง 
 
ค าส าคัญ : โปรแกรมสํงเสริมในการปูองกันโรค  ทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรค  มะเร็งปากมดลูก 
 
 
 
 
  

                                                           
1 อาจารย๑คณะสาธารณสุขศาสตร๑และสิ่งแวดล๎อม มหาวิทยาลยัปทุมธานี E-mail: i.Channutcha@gmail.com เบอรโทรศัพท 0909591908 
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ABSTRACT 
Research subject The effect of motivation promoting program for cervical cencer prevention and the 

service of screening for cervical cencer in women aged 30-60 years, The samples were selected according to 
the specified qualifications. The subjects were divided by simple random sampling into 66 experimental 
groups and 66 control groups. It includes lesson plans, rotection motivation programs  And tools used to 
gather data as a questionnaire The tool quality inspection by 3 experts to check the content validity and the 
suitability of the content, the index of the consistency (IOC) was 0.9 and the reliability. (Reliability) is equal to 
0.8 The statistics used in data analysis are percentage, average, standard deviation and Paired Sample t-test, 
Independent Sample t-test. 

The results showed that after joining the cervical cancer prevention incentive promotion program, 
the experimental group had an average score of 4 aspects higher than before joining the program with 
statistical significance (p <0.01) and It was found that after participating in the cervical cancer prevention 
incentive promotion program, the experimental group had the mean scores of perceived scores in all 4 
aspects higher than the group. Control statistically significant (p<0.01) and showed that the percentage of the 
service cervical cancer screening by appointment of the experimental group than the control group. 

Suggestions from the research should conduct research on the effectiveness of the disease 
prevention incentive promotion program on cervical cancer prevention perceptions in the long term in order 
to follow up on target women regarding their behavior. 
 
Keywords : motivation promoting program Protection Motivation Theory  cervical cancer  
 
บทน า 

สถิติมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยนับเป็นโรคที่เป็นป๓ญหาสาธารณสุขที่ส าคัญของไทยจากรายงานทางสถิติในปี พ.ศ.
2552-2554 พบวําสตรีไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกมากเป็นอันดับ 2 สํวนใหญํจะพบในสตรีอายุ 30 -60 ปี และมีผู๎ปุวยจ านวน 
19,011 ราย และในแตํละปีสตรีที่เข๎ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูกจะได๎รับการวินิจฉัยวําเป็นมะเร็งปากมดลูกรายใหมํ ประมาณ 
6,500-7,000 ราย   และมีสตรีไทยที่เสียชีวิตด๎วยโรคนี้เฉลี่ยวันละ 7 ราย และคาดการณ๑วําในอีก 5 ปีข๎างหน๎าหากยังไมํมี การ
ปูองกันที่ดีจะมีผู๎ปุวยเพิ่มมากขึ้นจ านวน 11 ,526 ราย และมีผู๎เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 17 ราย (สถาบันมะเร็งแหํงชาติ , 2554) 
มาตรการส าคัญในการลดการตายและอุบัติการณ๑ของการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกท่ีส าคัญคือ การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกซึ่ง
เป็นวิธีที่ชํวยค๎นพบโรคได๎ในระยะเริ่มแรก และสามารถรักษาได๎ผลดี (กระทรวงสาธารณสุข, 2547)  

จังหวัดปทุมธานีพบวําอัตราการปุวยด๎วยมะเร็งปากมดลูกอยูํอันดับ 1 ใน 10 ของอัตราการปุวยตํอแสนประชากรของ
ผู๎ปุวยโรคไมํติดตํอเรื้อรังในปี 2556 (กระทรวงสาธารณสุข, 2556) ส าหรับโรงพยาบาลธรรมศาสตร๑เฉลิมพระเกียรติในปี พ.ศ. 
2553 - 2557 มีจ านวนผู๎ปุวยมะเร็งปากมดลูกเข๎ารับการรักษาจ านวน 109 245 และ 251 คนตํอปีตามล าดับ และสถิติ
โรงพยาบาลปทุมธานีใน ปีพ.ศ.2553-2557 มีผู๎ปุวยมะเร็งปากมดลูกเพิ่มจ านวนสูงขึ้นทุกปีคือ 328 355 และ 326 รายตามล าดับ) 
จะเห็นได๎วําอัตราการเจ็บปุวยด๎วยมะเร็งปากมดลูกมีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกปี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดได๎เข๎ารํวมโครงการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูก75 จังหวัด และด าเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกอยํางตํอเนื่องทุกปี และในปี 2557 ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ปทุมธานีมีการออกมาตรการเรํงรัดในโครงการ“ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุํมเปูาหมาย จังหวัด
ปทุมธานีปี 2557”โดยการจัดมาตรการเชิงรุกตํางๆ เชํน จัดชํองทางดํวนและจัดให๎บริการเฉพาะแบบเบ็ดเสร็จ (one stop 
service) บริการตรวจคัดกรองโดยไมํคิดมูลคําจัดให๎บริการนอกเวลาราชการคือ ในชํวงเย็น และวันเสาร๑ -อาทิตย๑ เรํงรัดการลง
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ข๎อมูลในระบบ (คีย๑ข๎อมูล) และการแจกแบบสอบถาม (การบ๎านนักเรียน) เพื่อเป็นการเชิญชวนผู๎ปกครองให๎มารับการตรวจคัด
กรองและส ารวจความครอบคลุม (การเคยได๎รับการตรวจคัดกรองจากแหลํงอื่นๆ) ซึ่งทางอ าเภอเมืองได๎มีการด าเนินงานตามนโน
บายอยํางเครํงครัด แตํผลการด าเนินงานการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุํมเปูาหมาย อายุ 30-60 ปี สะสม 5 ปี (ปี 
พ.ศ.2553-2557) ท าได๎เพียงร๎อยละ 47.60 (สถาบันมะเร็ง แหํงชาติ, 2557)  

จากสถิติข๎อมูลระดับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบางพูน1 ร๎อยละของสตรี 30-60 ปี ได๎รับการตรวจคัดกรองมะเร็ง
ปากมดลูกปีงบประมาณ 2558 จ านวนกลุํมเปูาหมายทั้งหมด 1,610 คนได๎เข๎ารับการตรวจจ านวน 155 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.43 
ซึ่งถือวําเป็นการเข๎ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูกที่น๎อยมากเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพอื่น (น้ าผึ้ง ปิ่น
ทอง, 2559) 

ดังนั้นผู๎วิจัยจึงมีความจ าเป็นที่จะน ารูปแบบจากแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรค (Protection Motivation 
Theory) ของโรเจอร๑ มาประยุกต๑ใช๎ในการจัดโปรแกรมเพื่อสํงเสริมการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมารับบริการตรวจคัดกรอง
มะเร็งปากมดลูก ซึ่งท าให๎สตรีมีความเข๎าใจเกี่ยวกับโรครับรู๎เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองก าลังเผชิญอยูํและกระตุ๎นให๎เกิดความกลัว เกิด
แรงจูงใจในการปฏิบัติพฤติกรรมในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกมากยิ่งข้ึน  
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1.เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการรับรู๎แรงจูงใจในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกภายในกลุํมทดลองกับกลุํมควบคุม กํอน
เข๎ารํวมโปรแกรมและหลังได๎รับโปรแกรม 

2.เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคะแนนการรับรู๎แรงจูงในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกระหวํางกลุํมทดลองกับ
กลุํมควบคุม หลังได๎รับโปรแกรม 

3. เพื่อเปรียบเทียบการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามนัดระหวํางสตรีกลุํมทดลองกับกลุํมควบคุม 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1.สตรีที่เข๎ารํวมโปรแกรมสํงเสริมแรงจูงใจในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูก หลังเข๎ารํวมโปรแกรมมีการรับรู๎แรงจูงใจใน

การปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูก สูงกวํากํอนเข๎ารํวมโปรแกรม 
2.สตรีที่เข๎ารํวมโปรแกรมสํงเสริมแรงจูงใจในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูก มีการรับรู๎การปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูก 

สูงกวําสตรีกลุํมควบคุม 
3.สตรีที่เข๎ารํวมโปรแกรมสํงเสริมแรงจูงใจในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกมคีําร๎อยละทีม่ารับการตรวจคัดกรองมะเร็ง

ปากมดลูก สูงกวําสตรีกลุํมควบคุม 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
แนวทางการด าเนินงานแก๎ป๓ญหาจะต๎องเน๎นการปูองกันโดยใช๎แนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรค (Protection 

Motivation Theory) ของโรเจอร๑ (Maddux & Rogers, 1983) มีแนวคิดในการสร๎างแรงจูงใจมีพื้นฐานของการกระตุ๎นให๎เกิด
ความกลัวเป็นการโน๎มน๎าวใจให๎เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมโดยการประเมินความรู๎เกี่ยวกับโรค การรับรู๎ ความรุนแรงของโรครํวมกับ
การสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎รับรู๎วําตนเองมีโอกาสเสี่ยงตํอการเกิดโรคท าให๎เกิดการรับรู๎ตํอพฤติกรรมที่เหมาะสมในการปูองกัน
การเกิดโรค (จันทนี แต๎ไพสิฐพงษ๑ และ ณัฐวุฒิ กันตถาวร, 2556)  

ซึ่งทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรคนี้เป็นตัวเช่ือมระหวํางความรู๎ และการกระท าโดยการรับรู๎จะสํงผลการเรียนรู๎การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการคงไว๎ซึ่งพฤติกรรมโดยการรับรู๎ประกอบด๎วย 4 องค๑ประกอบ คือ 1) การรับรู๎ความรุนแรง 2) การ
รับรู๎โอกาสเสี่ยง 3) ความเช่ือมั่นในผลลัพธ๑ของการปฏิบัติตัว และ4) ความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง จากองค๑ประกอบ 
สรุปเป็นกระบวนการรับรู๎ได๎ 2 กระบวนการคือกระบวนการรับรู๎แบบที่ 1 การประเมินอันตรายตํอสุขภาพ (Threat Appraisal) 
ประกอบด๎วย 1) การรับรู๎ความรุนแรงของโรค 2) การรับรู๎โอกาสเสี่ยงตํอการเกิดโรคส าหรับกระบวนการนี้เป็นการสร๎างแรงจูงใจ
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โดยใช๎ความกลัวเป็นตัวกระตุ๎นและน าไปสูํการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมและเป็นไปได๎ที่การรับรู๎อาจท าให๎บุคคลเกิดการ
ปรับตัวตอบสนองหรือเกิดพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค๑คือ มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติสม่ าเสมอ และมีการแก๎ป๓ญหาอยํางมีเหตุผล
เกิดพฤติกรรมการดูแลตนเองหาวิธีการปูองกันที่เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของตนรํวมกับกระบวนการรับรู๎แบบที่ 2 การประเมิน
การเผชิญป๓ญหา (Coping Appraisal) ประกอบด๎วย  

1) ความเช่ือมั่นในผลลัพธ๑ของการปฏิบัติตัวและ 2) ความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเอง  กระบวนการนี้เป็นการ
เสริมสร๎างให๎เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติพฤติกรรมซึ่งทางส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองยังจ าเป็นที่จะต๎องด าเนินการให๎ได๎
ครอบคลุมตามเปูาหมาย เพื่อลดอุบัติการณ๑ และความรุนแรงของโรคอยํางไรก็ตามยังไมํมีการศึกษาเฉพาะท่ีบํงช้ีวําป๓จจัยใดบ๎างที่มี
ความสัมพันธ๑กับการเข๎ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีกลุํมเปูาหมายอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (ปริยานุช 
รุํงเรือง, 2558)  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

1. ข้ันเตรียมการใช๎ระยะเวลา 2 สัปดาห๑ กํอนเริ่มทดลองประกอบด๎วยกิจกรรม ดังน้ี 
 1.1ประสานงานเตรียมความพร๎อมของทีมวิจัย เรื่องการติดตํอขออนุญาติผู๎บริหาร และเจ๎าหน๎าที่ของ

โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบางพูน 1 เพื่อขออนุญาติด าเนินการวิจัย  
 1.2 ประสานงานกับประธานอาสาสมัครประจ าหมูํบ๎านในเขตต าบลบางพูนเพื่อขอความรํวมมือการมีสํวนรํวม

ในการด าเนินการวิจัย 
2.ขั้นด าเนินการวิจัยใช๎ระยะเวลา 3 สัปดาห๑ประกอบด๎วยกิจกรรมของกลุํมทดลอง และกลุํมควบคุม ดังน้ี 
2.1 กิจกรรมกลุ่มทดลอง  
สัปดาห์ท่ี 1 กิจกรรมการรับรู๎โอการเสี่ยง และการรับรู๎ความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก ระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค ์เพื่อกระตุ๎นให๎เกิดการรับรู๎โอการเสี่ยงตํอการเกิดโรค และการรับรู๎ความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูก 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1) ผู๎วิจัยช้ีแจงวัตถุประสงค๑ ข้ันตอนการด าเนินงานวิจัย และ แนวทางการปฏิบัตตินในฐานะสมาชิกกลุํมทดลอง 
2) สร๎างกิจกรรม และ สร๎างสัมพันธภาพ “แนะน าตัว” น าความรู๎มาจัดกิจกรรมกับกลุํมทดลอง เพื่อเข๎าสูํการบรรยาย 
3) ผู๎วิจัยด าเนินกิจกรรมเพื่อสร๎างการรับรู๎โอกาสเสี่ยง และการรับรู๎ความรุนแรงของโรงมะเร็งปากมดลูก ในหัวข๎อตําง ๆ 

ดังนี ้
 - บรรยายประกอบภาพน่ิงในหัวข๎อ“มะเร็งปากมดลูกนํากลัวกวําท่ีคิด” 
 - บรรยายเรื่อง“ความเสี่ยงและการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก” มีความยาว 15 นาที เพื่อให๎กลุํมทดลองมีความ

ตะหนักในการรับรู๎โอกาสเสี่ยงตํอการเกิดโรค และ การรับรู๎ความรุนแรงของโรคมะเร็งปากมดลูกมากขึ้น 
 - ผู๎วิจัยด าเนินการประเมินความเสี่ยง ระยะเวลา 15 นาที เพื่อให๎กลุํมทดลองประเมินความเสี่ยงด๎วยตนเอง 
สัปดาห์ท่ี 2 กิจกรรมสร๎างความสามารถ และความเช่ือมั่นในความสามารถของตนเองในการปฏิบัตติัว ระยะเวลา 40 นาท ี
วัตถุประสงค ์เพื่อเสริมสร๎างความสามารถ และความเชื่อมั่นของตนเองเพื่อปฏิบัติตัวในปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูก และ 

มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามนัด  
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1) ผู๎วิจัยช้ีแจ๎งรายละเอียดของกิจกรรมครั้งนี้ 
2) บรรยายประกอบภาพน่ิงในหัวข๎อ “ท าไมผู๎หญิงจึงต๎องคัดกรองมะเรง็ปากมดลกู” เพื่อเน๎นถึงประโยชน๑ท่ีเกิดขึ้นเมื่อมา

รับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 
3) บรรยายเกี่ยวกับประสบการณ๑ของผู๎ปุวยโรคมะเร็งปากมดลูกที่สามารถปฏิบัติตัวได๎ส าเร็จ และผลดีของการคัดกรอง

มะเร็งปากมดลูก ความยาว 20 นาที 
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สัปดาห์ท่ี 3 กิจกรรมกระตุ๎นให๎เกิดความกลัว และการปฏิบัตติัวเพื่อปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูก ระยะเวลา 30 นาที 
วัตถุประสงค ์เพื่อปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูก และ เข๎าใจการปฏิบัตติัวในการปูองการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
1) ผู๎วิจัยช้ีแจ๎งรายละเอียดของกิจกรรมครั้งนี้ 
2) บรรยายประกอบภาพน่ิงในหัวข๎อ “การปฏิบัตติัวเพื่อปูองกันมะเร็งปากมดลูก” เพื่อเน๎นถึงการปูองกันโรคมะเร็งปาก

มดลูก และ การมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก     
3) บรรยายเกี่ยวกับความรู๎การปฏิบัตติัวในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกความยาว 15 นาที 
2.2 กิจกรรมกลุ่มควบคมุ  
สัปดาห์ท่ี 1 ให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก โดยการแจกแผํนพับความรู๎เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูก 
วัตถุประสงค ์เพื่อกระตุ๎นเตือนให๎เข๎ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามนัด 
ขั้นตอนการจัดกิจกรรม 
ผู๎วิจัยแจกแบบสอบถามให๎กลุํมควบคุมประเมินการรับรู๎กํอนการทดลองเมื่อเสร็จสิ้นจึงแจกแผํนพับที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

โรคมะเร็งปากมดลูกและ ให๎กลุํมควบคุมประเมินการรับรู๎หลังการทดลอง 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช๎ในศึกษาในครั้งนี้เป็นสตรีอายุ 30-60 ปี ที่มีการรวบรวมบัญชีรายช่ือของประชากรจากโรงพยาบาล

สํงเสริมสุขภาพต าบลบางพูน 1 จ านวน 1,610 คน (ข๎อมูลทะเบียนผู๎ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบางพูน 1 ณ 
วันท่ี 3 ธันวาคม 2561) 

2. การก าหนดกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นผู๎ที่มีการรวบรวมบัญชีรายช่ือของประชากรจากโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบลบางพูน 1 โดยผู๎วิจัยได๎ก าหนดกลุํมประชากรและกลุํมตัวอยํางโดยใช๎สูตรของ Hosmer DW,1990 ดังนั้น
ขนาดของกลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เทํากับ 66 คน ตํอกลุํม การคัดเลือกกลุํมตัวอยํางผู๎วิจัยคัดเลือกโดยใช๎หลักความ
ไมํนําจะเป็นเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดเกณฑ๑ในการคัดเข๎า (Inclusion criteria) และ เกณฑ๑ในการคัด
ออก (Exclusion criteria)  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือท่ีใช๎ในการทดลอง 
2. เครื่องมือท่ีใช๎ในการรวบรวมข๎อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข๎อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ๑ทั้ง 5 สํวนมาวิเคราะห๑โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ประมวลผลส าเร็จรูปโดยก าหนด

ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในการทดสอบสมมติฐานส าหรับการวิจัยครั้งนี้และด าเนินการตามขั้นตอนดังนี ้
 1. แบบสอบถามข๎อมูลสํวนบุคคลสํวนท่ี 1 อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ตํอเดือนจ านวน

การตั้งครรภ๑ จ านวนบุตร ประวัติการเป็นโรคติดตํอทางเพศสัมพันธ๑ ประวัติโรคประจ าตัว ประวัติการใช๎ยาคุมก าเนิด ประวัติการ
เป็นมะเร็งปากมดลูกของบุคคลในครอบครัวโดยน าข๎อมูลมาหาการแจกแจงความถี่  และหาคําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู๎การปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกสํวนที่  2-5 น าข๎อมูลมาวิเคราะห๑โดยใช๎สถิติ Paired 
Sample t-test เพื่อเปรียบเทียบคําเฉลี่ยคะแนนการการรับรู๎การปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกภายในกลุํมเดียวกันกํอน และ หลัง
เข๎ารํวมโปรแกรม 

3. เปรียบเทียบคําเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของคะแนนการรับรู๎การปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกหลังเข๎ารํวมโปรแกรม
ระหวํางกลุํมทดลอง และ กลุํมควบคุมโดยใช๎สถิติ Independent Sample t-test 

4. เปรียบเทียบร๎อยละของสตรีในการมารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของกลุํมทดลอง และกลุํมควบคุม 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 1301 
 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.1 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มทดลอง พบวํา สํวนใหญํมีอายุ 41-50 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.4 โดยมีอายุเฉลี่ย 45.29 ปี ระดับ

การศึกษาสูงสุด สํวนใหญํอยูํในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 25 คน คิดเป็นร๎อยละ 37.9 อาชีพสํวนใหญํเป็นแมํบ๎าน 
และรับจ๎างท่ัวไป จ านวน 18 คนเทํากัน คิดเป็นร๎อยละ 27.3 รายได๎สํวนใหญํจะอยูํที่ 11,000-15,000 บาท/เดือน จ านวน 34 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 51.5 มีรายได๎เฉลี่ย 13,765 บาท/เดือน สํวนใหญํมีสถานภาพสมรสจ านวน 54 คน คิดเป็นร๎อยละ 81.8  

กลุ่มควบคุม พบวํา สํวนใหญํมีอายุ 30-40 ปี จ านวน 37 คน คิดเป็นร๎อยละ 56.1 โดยมีอายุเฉลี่ย 40.44 ปี ระดับ
การศึกษาสูงสุด สํวนใหญํอยูํในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 31.8 อาชีพสํวนใหญํรับจ๎างทั่วไป 
จ านวน 28 คน คิดเป็นร๎อยละ 42.4 รายได๎สํวนใหญํจะอยูํที่ 11,000-15,000 บาท/เดือน จ านวน 36 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.5 มี
รายได๎เฉลี่ย 13,606 บาท/เดือน สํวนใหญํมีสถานภาพสมรสจ านวน 57 คน คิดเป็นร๎อยละ 86.4 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยการรับรู้แรงจูงใจในปูองกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกของภายในระหว่าง
ก่อน และหลังเข้าร่วมโปรแกรม และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเข้าร่วมโปรแกรม ระหว่างกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม  
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางคะแนนเฉลี่ยการรับรู๎แรงจูงใจในปูองกันการเกิดโรคมะเร็งปาก
มดลูกกํอน และหลังเข๎ารํวมโปรแกรมของกลุํมทดลอง  (n=66) 

การรับรู้ n �̅� S.D t df p-value 
กํอนเข๎ารํวมโปรแกรม 66 29.81 2.81 -13.82 65 <0.001** 
หลังเข๎ารํวมโปรแกรม 66 34.85 .70    

 
จากตารางที1่ ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางคะแนนเฉลี่ยการรับรู๎แรงจูงใจในปูองกันการเกิดโรคมะเร็งปาก
มดลูกกํอน และหลังเข๎ารํวมโปรแกรมของกลุํมทดลอง พบวําหลังการเข๎ารํวมโปรแกรมกลุํมตัวอยํางมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู๎แรงจูงใจ
ในปูองกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกสูงกวํากํอนเข๎ารํวมโปรแกรมแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางคะแนนเฉลี่ยการรับรู๎แรงจูงใจในปูองกันการเกิดโรคมะเร็งปาก
มดลูกกํอน และหลังเข๎ารํวมโปรแกรมของกลุํมควบคุม  (n=66) 

การรับรู้ n �̅� S.D t df p-value 
กํอนเข๎ารํวมโปรแกรม 66 32.64 13.13 .83 65 0.40 
หลังเข๎ารํวมโปรแกรม 66 31.31 1.55    

 
จากตารางที่2 ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบความแตกตํางระหวํางคะแนนเฉลี่ยการรับรู๎กํอน และหลังเข๎ารํวมโปรแกรมของกลุํม
ควบคุม พบวํากํอนและ หลังการเข๎ารํวมโปรแกรมกลุํมตัวอยํางมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู๎ แรงจูงใจในปูองกันการเกิดโรคมะเร็งปาก
มดลูกไมํแตกตํางกัน 
 
 
 
 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 1302 
 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบความแตกตํางคะแนนเฉลี่ยการรับรู๎แรงจูงใจในปูองกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก
ระหวํางกลุํมทดลอง และกลุํมควบคุมหลังเข๎ารํวมโปรแกรม  (n=66)    

 
 
    
 
 
**มี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

จากตารางที3่ ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบความแตกตํางคะแนนเฉลี่ยการรับรู๎แรงจูงใจในปูองกันการเกิดโรคมะเร็งปาก
มดลูกระหวํางกลุํมทดลองและกลุํมควบคุมหลังเข๎ารํวมโปรแกรม พบวํา กลุํมทดลองมีผลตํางของคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 34.85 
คะแนน สํวนกลุํมควบคุมมีผลตํางของคะแนนเฉลี่ยเทํากับ 31.31 คะแนน โดยทั้ง 2 กลุํมมีผลตํางของคะแนนเฉลี่ยแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.01) 
 
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามนัดระหว่างสตรีกลุ่มทดลองกับกลุ่ม
ควบคุม 
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบความแตกตํางการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามนัดระหวํางสตรี
กลุํมทดลองกับกลุํมควบคุม  (n=66) 

การเข้ารับบริการ 
ตรวจคัดกรอง 

กลุ่มทดลอง กลุ่มเปรียบเทียบ 
จ านวน(ร้อยละ) จ านวน(ร้อยละ) 

มารับบริการ 53(80.3) 24(36.4) 
ไมํมารับบริการ 13(19.7) 42(63.6) 

รวม 66(100) 66(100) 
 

จากตารางที4่ ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบความแตกตํางการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกตามนัดระหวําง
สตรีกลุํมทดลองกับกลุํมควบคุม  พบวํา กลุํมทดลองมีจ านวนผู๎มารับบริการตรวจคัดกรอง 
มะเร็งปากมดลูกสูงกวํากลุํมควบคุม ซึ่งมีผู๎มารับบริการจ านวน 53 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.3 สํวนกลุํมควบคุมมีผู๎มารับบริการ
จ านวน 24 คน คิดเป็นร๎อยละ 36.4 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการรับรู๎แรงจูงใจในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกภายในกลุํมทดลองกับ
กลุํมควบคุม กํอนเข๎ารํวมโปรแกรมและหลังได๎รับโปรแกรม 

สมมุติฐานที่ 1 สตรีที่เข๎ารํวมโปรแกรมสํงเสริมแรงจูงใจในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูก หลังเข๎ารํวมโปรแกรมมีการ
รับรู๎แรงจูงใจในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูก สูงกวํากํอนเข๎ารํวมโปรแกรม ผลการศึกษาพบวํา หลังการเข๎ารํวมโปรแกรมกลุํม
ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการรับรู๎แรงจูงใจในปูองกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูก สูงกวํากํอนเข๎ารํวมโปรแกรมแตกตํางอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ (p<0.01) เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาของนภัสวรรณ โอภาส (2560) ที่

กลุ่มตัวอย่าง 
การรับรู้แรงจูงใจ ฯ 

t df p-value 
n x̄   S.D 

กลุํมทดลอง 66 34.85 .70 16.82 130 <0.001** 

กลุํมควบคุม 66 31.31 1.55    
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ศึกษาเกี่ยวกับผลของโปรแกรมการสํงเสริมแรงจงูใจในการปูองกันโรคตํอการรับรู๎การปูองโรคมะเร็งปากมดลูกและการมารับการ
ตรวจสํองกล๎องปากมดลูกในสตรีที่มีผลการตรวจเซลล๑เยื่อบุปากมดลูกผิดปกติซึ่งพบวํา กลุํมทดลองมีการรับรู๎ความรุนแรงข อง 
โรคมะเร็งปากมดลูก การรับรู๎โอกาสเสี่ยงตํอการเกิดมะเร็งปากมดลูก การรับรู๎ความเช่ือมั่นในผลลัพธ๑ของการปฏิบัติตัว การรับรู๎
ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตัว เพื่อรับการตรวจ สํองกล๎องปากมดลูกสูงกวํากํอนเข๎ารํวมโปรแกรมอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติ (p<.05)  นอกจากนี้ยังพบวําสอดคล๎องกับการศึกษาของ วลัยพร สิงห๑จุ๎ย ,วันเพ็ญ แก๎วปาน และอาภาพร เผํา
วัฒนา (2557) ที่ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการประยุกต๑ทฤษฎีแรงจูงใจในการปูองกันโรคตํอพฤติกรรมการปูองกันวัณโรค
ปอดของผู๎ดูแลแบบกลุํมเดียววัดกํอน-หลังภายหลังการจัดกิจกรรม สัปดาห๑ที่ 4 และสัปดาห๑ที่ 8 กลุํมตัวอยํางมีการรับรู๎ความ
รุนแรงการรับรู๎โอกาสเสี่ยงความคาดหวังในความสามารถของตนเองในการปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันโรคความคาดหวัง ในผลลัพธ๑การ
ปฏิบัติตัวเพื่อปูองกันวัณโรค และมีพฤติกรรมการปูองกันวัณโรคสูงกวํากํอนทดลอง (p<.05)   

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของคะแนนการรับรู๎แรงจูงในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูก
ระหวํางกลุํมทดลองกับกลุํมควบคุม หลังได๎รับโปรแกรม 

สมมุติฐานที่ 2 สตรีที่เข๎ารํวมโปรแกรมสํงเสริมแรงจูงใจในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกมีการรับรู๎การปูองกัน
โรคมะเร็งปากมดลูก สูงกวําสตรีกลุํมควบคุม ผลการศึกษาพบวํา คําเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของคะแนนรับรู๎แรงจูงในการปูองกัน
โรคมะเร็งปากมดลูก ภายหลังเข๎ารํวมโปรแกรมของกลุํมทดลองสูงกวํา กลุํมควบคุมอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว๎ สอดคล๎องกับการศึกษาของสุธิศา บุญรัตน๑ (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของโปรแกรมสํงเสริมการรับบริการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยประยุกต๑ใช๎ทฤษฎีการแบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพรํวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ของพื้นที่
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบึงบอน อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบวํากลุํมทดลองมีคําคะแนนเฉลี่ยการรับรู๎
แรงจูงใจในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูก สูงกวํากลุํมเปรียบเทียบอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.01) 

วัตถุประสงค์ท่ี 3 เพื่อเปรียบเทียบจ านวน และร๎อยละการมารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกระหวํางสตรีกลุํม
ทดลองกับกลุํมควบคุม 

สมมติฐานที่ 3 สตรีที่เข๎ารํวมโปรแกรมสํงเสริมแรงจูงใจในการปูองกันโรคมะเร็งปากมดลูกมีคําร๎อยละที่มารับการตรวจ
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก สูงกวําสตรีกลุํมควบคุม ผลการศึกษาพบวํากลุํมทดลองมีจ านวนผู๎มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก
มดลูกสูงกวํากลุํมควบคุม ซึ่งมีผู๎มารับบริการจ านวน 53 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.3 สํวนกลุํมควบคุมมีผู๎มารับบริการจ านวน 24 คน 
คิดเป็นร๎อยละ 36.4 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษา นภัสวรรณ โอภาส (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของ
โปรแกรมการสํงเสรมิแรงจงูใจในการปูองกันโรคตํอการรับรู๎การปูองโรคมะเร็งปากมดลูกและการมารับการตรวจสํองกล๎องปาก
มดลูกในสตรีที่มีผลการตรวจเซลล๑เยื่อบุปากมดลกูผิดปกติซึ่งพบวําสตรีที่เข๎ารํวมโปรแกรมการสํงเสริมแรงจูงใจในการปูองกันโรค มี
ร๎อยละของสตรีในการมารับการตรวจสํองกล๎องปากมดลูกตามนัด สูงกวําสตรีกลุํมควบคุม นอกจากนี้ยังพบวําสอดคล๎องกับ
การศึกษาของสุธิศา บุญรัตน๑ (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของโปรแกรมสํงเสริมการรับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดย
ประยุกต๑ใช๎ทฤษฎีการแบบแผนความเช่ือด๎านสุขภาพรํวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม ของพื้นที่โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบึง
บอน อ าเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบวําเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมสุขศึกษาในสัปดาห๑ที่ 6 พบวํากลุํมทดลองเข๎ารับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกจ านวน 24 คน จาก 33 คน คิดร๎อยละ 66.7  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1.ควรท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโปรแกรมการสํงเสริมแรงจูงใจในการปูองกันโรคตํอการรับรู๎การปูองกัน
โรคมะเร็งปากมดลูกในระยะยาวเพื่อติดตามผลในสตรีกลุํมเปูาหมายเกี่ยวกับพฤติกรรมการมารับบริการตํอเนื่อง    

2.ควรมีการศึกษาในเชิงปริมาณและวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับการรับรู๎ป๓จจัยที่เป็นอุปสรรคของการไมํมารับการตรวจคัด
กรองมะเร็งปากมดลูกตามนัดเพื่อหาแนวทางแก๎ไขป๓ญหา 
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ศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตชุมชนชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดปทุมธานี 
COMPARISON OF THE QUALITY OF LIFE OF ELDERLY BETWEEN URBAN COMMUNITIES AND 

RURAL COMMUNITIES IN PATHUMTHANI PROVINCE. 
 

อัษฎาวุฒิ โยธาสุภาพ1 
Aussadawut Yothasupap 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาพตัดขวาง(Cross – Sectional Descriptive Study) มีวัตถุประสงค๑
เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุที่อาศัยในเขตชุมชนเมืองและชุมชนชนบท จังหวัดปทุมธานี กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ใน
การศึกษาผู๎วิจัยได๎ใช๎สูตรค านวณขนาดกลุํมของ Hosmer DW ; 1990 ชุมชนชนบท 100 คน และชุมชนเมือง 100 คน โดยมี
เกณฑ๑ในการคัดเข๎าคือ ผู๎สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแตํ 60 ปีข้ึนไปที่อาศัยในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดปทุมธานี เครื่องมือที่ใช๎เก็บ
ข๎อมูลเป็น แบบช้ีวัดคุณภาพชีวิตขององค๑การอนามัยโลกชุดยํอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) โดยคําความความเช่ือมั่น 
Cronbach’s alpha coefficient เทํากับ 0.8406 คําความเที่ยงตรง เทํากับ 0.6515 สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ คําร๎อย
ละ คําเฉลี่ย และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Independent t-test  
 ผลการศึกษา พบวํา ข๎อมูลทั่วไปชุมชนชนบท เป็นเพศชาย ร๎อยละ 46 เพศหญิง ร๎อยละ 54 ชุมชนชนเมืองเป็นเพศชาย 
ร๎อยละ 51 เพศหญิงร๎อยละ 49 ผู๎สูงอายุชุมชนชนบท มีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม ในระดับปานกลาง ( =94.21, S.D=12.45) 
ผู๎สูงอายุชุมชนเมืองมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม ในระดับปานกลาง ( =89.09, S.D=7.33) เมื่อพิจารณาตามองค๑ประกอบพบวํา 
คุณภาพชีวิตด๎านรํางกายผู๎สูงอายุชุมชนชนบท อยูํในระดับปานกลาง ( =23.83, S.D=4.24) ผู๎สูงอายุชุมชนเมืองอยูํในระดับปาน
กลาง ( =22.04, S.D=2.34) คุณภาพชีวิตด๎านจิตใจ ผู๎สูงอายุชุมชนชนบทอยูํในระดับดี ( =23.17, S.D=3.54) ผู๎สูงอายุชุมชนเมือง
อยูํในระดับปานกลาง ( =20.53, S.D=4.52) คุณภาพชีวิตด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคมผู๎สูงอายุชุมชนชนบท อยูํในระดับดี ( =
11.55, S.D=1.87) ผู๎สูงอายุชุมชนเมือง อยูํในระดับปานกลาง ( =9.80, S.D=1.43) คุณภาพชีวิตด๎านสิ่งแวดล๎อมผู๎สูงอายุชุมชน
ชนบทอยูํในระดับปานกลาง ( =28.09, S.D=4.19) ผู๎สูงอายุชุมชนเมืองมีอยูํในระดับปานกลาง ( =29.26, S.D=2.38) ผลการ
เปรียบเทียบความแตกตําง พบวํา คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู๎สูงอายุที่อาศัยในเขตชุมชนชนบทและชุมชนเมืองมีความแตกตํางกัน
อยํางนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาตามองค๑ประกอบพบวํา คุณภาพชีวิตด๎านรํางกาย ด๎านจิตใจ ด๎านความสัมพันธ๑
ทางสังคม ด๎านสิ่งแวดล๎อมแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 
 ข๎อเสนอแนะ ให๎โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพชุมชนและครอบครัวมีสํวนรํวมในการเข๎ามาสํงเสริมและรับผิดชอบในการ
พัฒนา ด๎านรํางกายและจิตใจ สํวนด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคม และด๎านสภาพแวดล๎อมให๎ความส าคัญกับด๎านเหลํานี้ให๎มากขึ้น
เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น พัฒนารูปแบบในการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุให๎มีความเหมาะสม ตาม
บริบทของแตํละพื้นท่ีตํอไป 
 
ค าส าคัญ : คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ, ชุมชนชนบท, ชุนชนเมือง 
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Abstract 
This study was cross – sectional study aimed to comparison of quality of life of elderly between 

urban communities and rural communities in Pathumthani Province. the samples were elderly aged 60 years 
old or more in Pathumthani Province and were classified into urban communities 100 elderly and rural 
communities 100 elderly. The data are collected by using questionnaire (WHOQOL-BREF-THAI). Data was 
analyzed using frequency, percentage, average, standard deviation, Independent t-test. 

The results showed the most elderly in urban communities was male and (46.0%) and most elderly 
in rural communities was male and (51.0%). The overall of quality of life of elderly in rural communities was 
at a moderate level ( =94.21, S.D =12.45). When divided by domains, physical and environment were at a 
moderate level and psychological and social relations were at good level.The overall of quality of life of 
elderly in rural communities was at a moderate level ( =89.09, S.D =7.33). When divided by domains, physical, 
psychological, environment and social relations were at moderate level.  

There was different quality of life of elderly between urban communities and rural communities in 
pathumthani Province statistical significance (p-value = 0.01). When divided by domains, physical, 
psychological, environment and social relations were different quality of life of elderly between urban 
communities and rural communities in pathumthani Province statistical significance (p-value = 0.01) 
 
Key words: quality of life of elderly, urban communities, rural communities 
 
บทน า 

ป๓จจุบันสังคมไทยก าลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างทางประชากรครั้งส าคัญ คือ การเข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ โดย
สัดสํวนจ านวนประชากรในวัยท างานและวัยเด็กลดลง ท าให๎ประชากรไทยโดยเฉลี่ยมีอายุยืนยาวขึ้น ซึ่งสถานการณ๑ของประเทศ
ไทยก็ด าเนินไปเชํนเดียวกับนานาประเทศ กลําวคือ การด าเนินนโยบาย ด๎านประชากรและการวางแผนครอบครัวที่ประสบ
ผลส าเร็จ ตลอดจนความก๎าวหน๎าในการพัฒนาประเทศทั้งด๎านเศรษฐกิจและสังคม สํงผลให๎คนไทยมีสุขภาพดี มีอายุยืนยาวขึ้น 
และมีโอกาสได๎รับการศึกษาที่สูงขึ้น มีความรู๎และทักษะในการปูองกันและดูแลสุขภาพ ตลอดจนการวางแผนครอบครัวที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งผลส าเร็จดังกลําวท าให๎ภาวการณ๑เจริญพันธุ๑และอัตราการเกิดมีแนวโน๎มที่ลดลง จนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด๎านโครงสร๎างของประชากร กลําวคือ ประชากรที่อยูํในวัยสูงอายุ มีแนวโน๎มเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงาน
มีแนวโน๎มที่ลดลง องค๑การสหประชาชาติ (UN) ได๎นิยามวํา ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป เป็นสัดสํวนเกิน 10% หรืออายุ 
65 ปีขึ้นไป เกิน 7% ของประชากรทั้งประเทศ ถือวําประเทศนั้นได๎ก๎าวเข๎าสูํสังคม ผู๎สูงอายุ (Aging Society) และจะเป็นสังคม
ผู๎สูงอายุโดยสมบูรณ๑ (Aged Society) เมื่อสัดสํวนประชากร อายุ 60 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็นร๎อยละ 20 และอายุ 65 ปีขึ้นไป เพิ่มเป็น
ร๎อยละ 14  

จากการส ารวจข๎อมูลประชากรผู๎สูงอายุในประเทศไทยพบวํา พ.ศ. 2557 มีจ านวน 9,101,754 คน คิดเป็นร๎อยละ 14.23 
และพบวํา พ.ศ. 2558 มีจ านวน 9,728,802 คน คิดเป็นร๎อยละ 15.15 และพบวํา พ.ศ. 2559 มีจ านวน 9,802,068 คน คิดเป็น
ร๎อยละ 15.22 ป๓จจุบันพบวํา พ.ศ. 2560 มีจ านวน 11,302,761 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.1 ของประชากรรวมทั้งประเทศ 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลยัมหดิล : 2560) การส ารวจสุขภาพผู๎สงูอายุโดยการตรวจราํงกายยังพบวํา โรคที่มักพบ
ในผู๎สูงอายุ ได๎แกํ โรคอ๎วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคข๎อเสื่อม โรคหัวใจขาดเลือด โรคสมอง
เสื่อม โรคซึมเศร๎า อาการวิตกกังวลและนอนไมํหลับ และโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารท๎องอืด ท๎องผูก เมื่อสมรรถภาพรํางกายลดลง 
ท าให๎ความสามารถในการชํวยเหลือตัวเองหรือกิจวัตรประจ าวันเป็นไปได๎ยากล าบาก จะสํงผลกระทบทางจิตใจ เกิดความไมํมั่นใจ
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ในตัวเอง หดหูํกับสภาพตัวเอง อีกทั้งยังท าให๎ผู๎สูงอายุ ไมํกล๎ามีสังคมหรือมีกิจกรรมรํวมกับผู๎อื่น ดังนั้นในการดูแลผู๎สูงอายุ ต๎ อง
ค านึงถึงทุก ๆ ดา๎น ครอบครัวควรให๎ก าลังใจและเอาใจใสํ สํวนทางด๎านรํางกายก็ต๎องได๎รับการดูแลอยํางถูกต๎องและเหมาะสม เมื่อ
ผู๎สูงอายุมีศักยภาพทางรํางกายที่ดี ความมั่นใจในการท ากิจกรรมก็จะตามมาอีกทั้งการเข๎าสังคมก็เป็นอีกอยํางที่ต๎องกระตุ๎นให๎
ผู๎สูงอายุรู๎ถึงคุณคําในตัวเองผู๎สูงอายุถือได๎วําเป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณคําของสังคม เป็นบุคคลที่สามารถจะถํายทอดความรู๎ประวัติ
ความเป็นมาของสังคม สํงตํอความรู๎ในเรื่องของภูมิป๓ญญา ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมให๎กับรุํนลูกรุํนหลานได๎อยํางมี
ศักยภาพ เนื่องจากผู๎สูงอายุมีองค๑ความรู๎สะสมของตนเองตั้งแตํอดีตมาจนถึงป๓จจุบันอยํางมากมาย จึงเหมาะสมกับการที่จะเป็น
บุคคลส าคัญในการ ถํายทอดองค๑ความรู๎เหลํานี้ให๎แกํลูกหลานเพื่อการสืบทอดตํอไป เพื่อที่จะให๎สิ่งดีงามทั้งภูมิป๓ญญา ประเพณี
วัฒนธรรมตําง ๆ ของสังคมนั้น ๆ (อนามัยผู๎สูงอายุ ส านักงานสํงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข : 2558) 
 คุณภาพชีวิตเป็นการรับรู๎ของบุคคลที่มีตํอสภาวะความเป็นอยูํในชีวิตของตนเอง ภายใต๎บริบททางวัฒนธรรมและระบบ
คํานิยมที่บุคคลนั้นอาศัยอยูํมีความสัมพันธ๑กับเปูาหมาย ความคาดหวัง มาตรฐาน และความสนใจของบุคคล (WHO, 1996) 
ประกอบด๎วยคุณภาพชีวิตด๎านรํางกาย ด๎านจิตใจ ด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคมและด๎านสิ่งแวดล๎อม ซึ่งจะสอดคล๎องกับงานวิจัยของ 
เสาวรส ฉันทธรรมสกุลและคณะ (2555) ศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุที่อาศัยอยูํในเขตชุมชนเมืองกับชุมชน
ชนบท พื้นที่อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัย พบวําคุณภาพชีวิตโดยรวมผู๎สูงอายุ ที่อาศัยอยูํในเขตชุมชนเมืองและ
ชุมชนชนบท อยูํในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ ที่อาศัยอยูํในเขตชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท พบวํา คุณภาพ
ชีวิตโดยรวมไมํมีความแตกตําง เมื่อพิจารณารายด๎าน พบวํา คุณภาพชีวิตด๎ านจิตใจและด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคม มีความ
แตกตําง คุณภาพชีวิตด๎านรํางกายและสิ่งแวดล๎อม ไมํมีความแตกตํางกัน  
 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงด๎านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล๎อม ดังกลําวล๎วนสํงผลกระทบตํอวิถีชีวิตและความเป็นอยูํของ
ผู๎สูงอายุไมํแตกตํางจากพ้ืนท่ีอื่น ๆ ของประเทศ และคาดวําการเปลี่ยนแปลงดังกลําวจะสํงผลกระทบตํอ คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ
ได๎ แตํเนื่องจากข๎อมูลด๎านคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุทั้งสองกลุํมยังไมํมีการศึกษาไว๎ในบริบทของจังหวัดปทุมธานี ผู๎วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุที่อาศัยอยูํในเขตชุมชนชนบทกับชุมชนเมือง โดยประเมินคุณภาพชีวิตจากความพึงพอใจตามการ
รับรู๎ในชีวิตและการด าเนินชีวิตของผู๎สูงอายุครอบคลมุด๎านราํงกาย ด๎านจิตใจ ด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคมและด๎านสิ่งแวดล๎อม ตาม
แนวคิดขององค๑การอนามัยโลก (WHO, 1996) ผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็น   ข๎อมูลเบื้องต๎นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุใน
ชุมชนเมืองและในชุมชนชนบทเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดูแลและจัดรูปแบบบริการด๎านสุขภาพตลอดจนสํงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ  ผู๎สูงอายุให๎เหมาะสมตามบริบทของชุมชน 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุท่ีอาศัยในเขตชุมชนเมืองและในชุมชนชนบท จังหวัดปทุมธานี 
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุท่ีอาศัยในเขตชุมชนเมืองและในชุมชนชนบทจังหวัดปทุม 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุที่อาศัยในเขตชุมชนชนบทและชุมชนเมือง ผู๎วิจัยได๎
ค๎นคว๎าเอกสาร ต าราทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องเพื่อน ามาเป็นพ้ืนฐานของกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยการทบทวนองค๑
ความรู๎ ดังนั้นคือ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 
องค๑การอนามัยโลก (The World Health Organization : WHO) ใช๎ค าวํา“elderly” ส าหรับเรียกผู๎สูงอายุ และได๎รับ

ความหมายวํา ผู๎สูงอายุ คือ ผู๎ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เชํนเดียวกับความหมายขององค๑การสหประชาชาติ และได๎แบํงชํวงของผู๎สูงอายุ
อกเป็น 3 ชํวงด๎วยกัน คือ ชํวงที่หนึ่ง เรียกวํา “ The elderly” เป็นชํวงอายุระหวําง 60-75 ปี ชํวงที่สอง เรียกวํา “The old” 
หมายถึงชํวงอายุระหวําง 76-90 ปีและชํวงสุดท๎าย เรียกวํา “The very old” หมายถึงชํวงอายุตั้งแตํ 90 ปีขึ้นไป (Cavanaugh, 
1997 อ๎างถึงใน ธราธร ดวงแก๎ว และหิรัญญา เดชอุดม: 11) 
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 Murry & Zentner. 1985. (อ๎างถึงในธราธร ดวงแก๎วและหิรัญญา เดชอุดม: 11) อธิบายวํา ผู๎สูงอายุหรือวัยสูงอายุ เป็น
ภาวะของการมีอายุสูงขึ้นหรือแกํมากขึ้น โดยพิจารณาตั้งแตํอายุ 60 ปีขึ้นไป และถือวําวัยนี้เป็นวัยที่อยูํในระยะสุดท๎ายของวัย
ผู๎ใหญํ ซึ่งอาจจะมีความอํอนแอของรํางกายและจิตใจ ตลอดจนการเจ็บปุวยหรือความพิการรํวมด๎วย 

แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
คุณภาพชีวิต (Quality of life) หมายถึงความรู๎สึกมีความสุขอันมาจากความเป็นอยูํท่ีดีสภาพแวดล๎อมท่ีดีมีความผูกพันที่

ดีทั้งในครอบครัวและสังคมเพื่อนมนุษย๑ด๎วยกันสิ่งเหลํานี้ ป๓จจุบันในหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยได๎ให๎ความส าคัญกันมากขึ้น
เพราะหากประชากรใน ประเทศมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะสงํผลโดยตรงตํอการพัฒนาประเทศงํายและรวดเรว็ข้ึน จึงมีนักวิชาการหลาย
ทํานให๎ความสนใจและให๎ความหมายคุณภาพชีวิตหลากหลายดังตํอไปนี้    

สํวนองค๑การอนามัยโลก (The WHOQOL Group, 1994) ได๎ให๎ความหมายของคุณภาพชีวิตวําคุณภาพชีวิตเป็นการรับรู๎
ความพึงพอใจและการรับรู๎สถานะของบุคคลในการด าเนินชีวิตในสังคม โดยจะสัมพันธ๑กับเปูาหมายและความคาดหวังของตนเอง 
ภายใต๎วัฒนธรรม คํานิยม มาตรฐานของสังคม รวมทั้งเรื่องการเมืองการปกครองของสังคมที่บุคคลนั้นอาศัยอยูํด๎วย ซึ่ง พัฌณิณ 
กติพราภรณ๑ (2531) ได๎เพิ่มเติมวํา คุณภาพชีวิตคือชีวิตที่มีความสุข ความสุขน้ีเกิดจาก  
 (1) ความสุขทางกาย หมายถึง การที่เรามีความเป็นอยูํที่ดี อาทิเชํน มีที่อยูํอาศัยที่ดี มีสุขภาพและ Health Care ที่ดี มี
สาธารณูปโภค เชํน การคมนาคมที่ดี มีสิ่งแวดล๎อมท่ีดี เชํน น้ า อากาศบริสุทธิ์ รวมไปถึงการพักผํอนและสันทนาการที่ดีตามความ
สมควรอีกด๎วย  
 (2) ความสุขทางใจได๎มาจากการรู๎จักความพอดี ความพอใจในสภาพที่เป็นอยูํ การมีทัศนคติที่ดีตํอตนเองและผู๎อื่น มี
ความรักความอบอํุนผูกพันกันในครอบครัวและเพื่อนมนุษย๑มีความอดทนเสียสละท าประโยชน๑น าแกํสังคม 

แนวคิดเกี่ยวกับเคร่ืองมือชี้วัดคุณภาพชีวิต  
เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค๑การอนามัยโลก(WHO-QOL) เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขององค๑การอนามัยโลก (WHO-

QOL) เป็น เครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่มีทั้งหมด 6 องค๑ประกอบ 100 ตัวช้ีวัด ถูกพัฒนาโดยทีมงานพัฒนา คุณภาพชีวิตองค๑การ
อนามัยโลก (WHOQOL Group) โดยมี Dr.John Orley นายแพทย๑ใหญํเป็นผู๎น า ในการพัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตขึ้นมา 
ทีมงานจะประกอบด๎วยศูนย๑ปฏิบัติการภาคสนามจ านวน 15 ประเทศ ในการพยายามสร๎างเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิตที่สามารถ
น าไปใช๎อยํางสากล ไมํวํา วัฒนธรรมแตํละท๎องถิ่นที่จะแตกตํางกันอยํางไรเหตุผลที่ WHO พัฒนาเครื่องมือวัดคุณภาพชีวิต มีสาเหตุ
ดังตํอไปนี้  
  1) หลายปีที่ผํานมา การประเมินคุณภาพชีวิตมุํงไปที่การวัดคุณภาพ มักใช๎ตัวบํงช้ีทางสุขภาพที่เคยใช๎กันมา
กํอน เชํน อัตราการตาย อัตราการ (WHO, 1991, อ๎างถึงใน สุวัฒน๑ มหัตนิรันดร๑กุล และคณะ, 2541, น. 18) มีการนับรวมไปถึง
ผลกระทบที่เกิดจากโรคภัย และ ความเสื่อมถอย ในความสามารถท่ีจะด าเนินชีวิตประจ าวันและพฤติกรรม การวัดการรับรู๎ในเรื่อง 
สุขภาพ และการประเมินสถานภาพท่ีสามารถท างานได๎/ท างานไมํได๎ เครื่องมือเหลํานี้เริ่มต๎นด๎วย การแยกวัดผลกระทบที่เกิดจาก
การเจ็บปุวย ไมํได๎ใช๎วัดคุณภาพชีวิตโดยตรง ซึ่งถูกกลําววํา เป็นการวัดที่ผิดเปูาหมายในเรื่องสุขภาพ (Fallowfield, 1990, อ๎างถึง
ใน สุวัฒน๑ มหัตนิรันดร๑กุล และคณะ, 2541, น. 18)  
  2) เครื่องมือวัดสถานะสุขภาพ สํวนใหญํถูกพัฒนามาจากทางอเมริกาเหนือ และอังกฤษและการแปลภาษา
เหลํานี้ไปใช๎ในประเทศอื่น ๆ เป็นสิ่งที่ต๎องใช๎เวลาและไมํเป็นที่พอใจ ด๎วยหลายๆ เหตุผล (Satorius & Kuyken, 1994; Kuyken 
Orley, Hudelson & Satorius, 1994, อ๎างถึงใน สุวัฒน๑ มหัตนิรันดร๑กุล และคณะ, 2541, น. 19)  
  3) การรักษาทางการแพทย๑มีการใช๎เครื่องมือเครื่องใช๎ที่เป็นเครื่องจักรกล มากขึ้นจะให๎ความส าคัญเฉพาะการ
ก าจัดโรคและอาการเป็นแรงผลักดันให๎เกิดความต๎องการ ท่ีจะน าเอารากเหง๎าของความเป็นมนุษย๑เข๎ามาสูํกระบวนการดูแลสุขภาพ 
จากการเรียกร๎องหา เครื่องช้ีวัด คุณภาพชีวิตส าหรับใช๎ในกระบวนการดูแลสุขภาพ ความสนใจจึงมุํงไปเรื่องของสุขภาพ และผล
ของวิธีการรักษาจะเพิ่มความสนใจไปในเรื่องของความเป็นอยูํที่ดี (Well-being) ของผู๎ปุวยการเริ่มต๎น พัฒนาเครื่องช้ีวัดคุณภาพ
ชีวิตเกิดขึ้นจากความต๎องการที่จะวัดคุณภาพชีวิตอยํางแท๎จริงและจากข๎อผูกมัดที่ต๎องสํงเสริมสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพ
อยํางองค๑รวมให๎ด าเนินไปอยํางตํอเนื่อง  
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
อภินันท๑ สนน๎อย (2559) ศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย๑ มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ศึกษา

สภาพคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย๑ 2) ศึกษาระดับของคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย๑ 3) ศึกษาป๓จจัยที่สํงผลตํอ
คุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย๑ และ 4) สร๎างรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ ในจังหวัดบุรีรัมย๑ ผลการวิจัยพบวํา 
ระดับคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุในจังหวัดบุรีรัมย๑ีโดยภาพรวม อยูํในระดับสูงเมื่อพิจารณารายด๎าน ระดับคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ อยูํใน
ระดับสูง ได๎แกํ ด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคม และด๎านจิตใจ อยูํในระดับปานกลาง ได๎แกํ ด๎านรํางกาย และด๎านสภาพแวดล๎อม 
ปลื้มใจ ไพจิตร (2558) ศกึษาคุณภาพในการด ารงชีวิตของผู๎สูงอายุในจังหวัดสุราษฎร๑ธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อศึกษา
ระดับคุณภาพในการด ารงชีวิตเปรียบเทียบคุณภาพในการด ารงชีวิตจ าแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคลศึกษาระดับความพึงพอใจในการ
จัดสวัสดิการสังคมและศึกษาป๓ญหา และข๎อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุจังหวัดสุราษฎร๑ธานี ผลการวิจัยพบวํา 
คุณภาพชีวิตในการด ารงชีวิตของผู๎สูงอายุในภาพรวมและรายด๎านอยูํในคุณภาพดี ผลเปรียบเทียบคุณภาพในการด ารงชีวิตของ
ผู๎สูงอายุจ าแนกตามป๓จจัยสํวนบุคคลพบวํา เพศ อายุ วุฒิการศึกษา แหลํงที่มาของรายได๎หลักและรายได๎เฉลี่ยตํอเดือน แตกตํางกัน
ท าให๎คุณภาพในการด ารงชีวิตของผู๎สูงอายุตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และระดับความพึงพอใจในการจัด
สวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุ พบวํา ในภาพรวมอยูํในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด๎านพบวํา อยูํในระดับมาก 3 ด๎าน และ
ระดับปานกลาง 7 ด๎าน ผลจากการศึกษาป๓ญหาและข๎อเสนอแนะในการจัดสวัสดิการสังคมของผู๎สูงอายุมีป๓ญหาที่ส าคัญ คือ การ
จํายเบี้ยยังชีพไมํตรงเวลา ความลําช๎าของการให๎บริการของเจ๎าหน๎าท่ีสาธารณสุขไมํทั่วถึง 
 
กรอบแนวคิด   
 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

   
วิธีด าเนินการวิจัย 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง(Cross – Sectional Descriptive Study) ศึกษาเปรียบเทียบ

คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุที่อาศัยในเขตชุมชนเมืองและในชุมชนชนบทจังหวัดปทุม เครื่องมือที่ในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ผู๎สูงอายุท้ังเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุตั้งแตํ 60 ปีข้ึนไปอาศัยอยูํเขตรับผิดชอบจังหวัดปทุมธาน ี 
 การเลือกกลุํมตัวอยําง ผู๎วิจัยได๎ก าหนดกลุํมตัวอยํางจากการค านวณโดยใช๎สูตรค านวณขนาดกลุํมของ Hosmer DW ; 
1990 
 สูตร   n/group   =     2(Z /2+ Zß )

2 S2p 
                   (µ1 - µ2)

2 

         =     2(1.96+0.84)2 (0.162) 
          (3.56 – 3.63)2 

ชุมชนเมืองจังหวัดปทุมธาน ี

ชุมชนชนบทจังหวัดปทุมธาน ี
  

คุณภาพชีวิตของผูส๎ูงอาย ุ
- คุณภาพชีวิตด๎านรํางกาย 
- คุณภาพชีวิตด๎านจติใจ 
- คุณภาพชีวิตด๎านความสมัพันธ๑ทางสังคม 
- คุณภาพชีวิตด๎านสิ่งแวดล๎อม 
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        =     2(7.84) (0.26) 
         (-0.07)2 

         =       0.4077 
                      0.0049 
        =   83.20 
        ≈   83 คน 

เมื่อ    n/group      แทน   จ านวนกลุํมตัวอยํางทีต่๎องการตํอกลุํม 
  Z /2    แทน   คํามาตรฐานใต๎โค๎ง ซึ่งสอดคล๎องกับระดับนัยส าคัญที่ก าหนด คือ1.96 
  Zß    แทน   อ านาจการทดสอบ คือ 0.84 
  µ1 , µ2    แทน   คําเฉลี่ยของกลุํมที่ 1 และ กลุํมที่ 2 ของเรื่องที่สนใจศึกษา (เสาวรส ฉันทธรรมสกุล และ
คณะ (2556) µ1 เทํากับ 3.56 และ µ2 เทํากับ 3.63 
                 แทน   คําความแปรปรวน  
ได๎ขนาดกลุํมตัวอยํางท่ีใชํในการศึกษาวิจัย 83 คน 
 เพือ่ปูองกันการสูญเสียข๎อมูลของกลุํมตัวอยําง (drop out) จึงได๎เพิ่มขนาดกลุํมตัวอยํางเป็นจ าวน 100 คน จากนั้นผู๎วิจัย
ได๎ก าหนดเกณฑ๑ในการก าหนดกลุํมตัวอยํางโดยไมํใช๎หลักความนําจะเป็น   (Non Probability sampling) โดยสุํมกลุํมตัวอยําง
แบบบังเอิญหรือไมํเฉพาะเจาะจง (Accidental sampling) ด าเนินการสุํมกลุํมตัวอยํางจากผู๎สูงอายุที่อาศัยอยูํ ในเขตชนบท 
จังหวัดปทุธานี จ านวน 100 คน และ ผู๎สูงอายุท่ีอาศัยในเขตชุมชนเมืองจังหวัดปทุมธาน ีจ านวน 100 คน 
โดยมีเกณฑ๑ในการคัดเข๎า (Inclusion criteria) ดังนี ้
 - ผู๎สูงอายุท่ีมีอายุตั้งแตํ 60 ปีข้ึนไป 
 - ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 
 - สามารถสื่อสารภาษาไทยได๎ 
 - ยินดี เต็มใจท่ีจะเข๎ารํวมท าการศึกษาในครั้งนี้ 
 - ผู๎สูงอายุท่ีไมํมีความผิดปกติทางสมอง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู๎วิจัยได๎ศึกษาค๎นคว๎าจาก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎อง ประกอบด๎วย สํวนที่ 1 ป๓จจัยข๎อมูลสํวนบุคคล ได๎แกํ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได๎ สถานภาพ ลักษณะการดูแลผู๎สูงอายุ และโรคประจ าตัว สํวนที่ 2 แบบทดสอบคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุองค๑การอนามัยโลก
ชุดยํอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL – BREF – THAI) (นายแพทย๑สุวัฒน๑ มหัตนิรันดร๑กุล และคณะ)  
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนาท่ีใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูล ได๎แกํ จ านวน ร๎อยละ (Percentage) คําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 - แบบสอบถามสํวนที่ 1 ป๓จจัยลักษณะข๎อมูลสํวนบุคคล เป็นลักษณะแบบเลือกตอบ ประกอบไปด๎วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได๎ ลักษณะการดูแลของครอบครัว และโรคประจ าตัว โดยแจกแจงความถี่ (Frequencies) 
และหาคําร๎อยละ (Percent) 
 - แบบสอบถามสํวนที่ 2 คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ น าข๎อมูลมาหาคําเฉลี่ย (Mean) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2. สถิติเชิงอนุมาน เพื่อวิเคราะห๑เปรียบเทียบระหวํางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระหวําง
คุณภาพชีวิตผู๎สูงชุมชนชนบทและชุมชนเมือง โดยใช๎สถิติ Independent t-test 

http://db.hitap.net/researchers/8413
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ผลการวิจัย 

ชุมชนชนบท ผู๎สูงอายุสํวนใหญํเป็นเพศหญิง จ านวน 54 คน คิดเป็นร๎อยละ 54.0 มีอายุระหวําง 70-79 ปี มากที่สุด 
จ านวน 46 คน คิดเป็นร๎อยละ 46.0 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด จ านวน 80 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.0 สํวนใหญํไมํ
ประกอบอาชีพ/อยูํบ๎านเฉยๆมากที่สุด จ านวน 57 คน คิดเป็นร๎อยละ 57.0 มีรายได๎ระหวําง 500 - 3000 บาท มากที่สุด จ านวน 
79 คน คิดเป็นร๎อยละ 79.0 สถานภาพสํวนใหญํมีสถานภาพสมรสอยูํด๎วยกัน จ านวน 70 คน คิดเป็นร๎อยละ 70.0 ผู๎สูงอายุสํวน
ใหญํมีคนดูแล จ านวน 62 คน คิดเป็นร๎อยละ 62.0 และ เป็นโรคความดันโลหิตสูง มากที่สุด จ านวน 21 คน คิดเป็นร๎อยละ 21.0 
รองลงมาคือ โรคความเบาหวาน จ านวน 19 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.0 โรคมะเร็ง จ านวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 4.0 โรคเกี่ยวกับทาง
สายตา จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 3.0 โรคเกาต๑ จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.0 โรคไต จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.0 สํวน
โรคอื่น ๆ คือ โรคหัวใจจ านวน 4 คน คิดเป็นร๎อยละ 2.0 โรคหอบหืด จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.5 ตํอมลูกหมากโต จ านวน 2 
คน คิดเป็นร๎อยละ 1.0 อัมพฤกษ๑ 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.0 โรคเส๎นเลือดในสมองอุดตัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 0.5 ภูมิแพ๎ 1 
คน คิดเป็นร๎อยละ 0.5 ตามล าดับ  

ชุมชนเมืองผู๎สูงอายสุํวนใหญํเป็นเพศชาย จ านวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.0 มีอายุระหวําง 60-69 ปี มากที่สุด จ านวน 
57 คน คิดเป็นร๎อยละ 57.0  มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มากที่สุด จ านวน 41 คน คิดเป็นร๎อยละ 41.0 สํวนใหญํประกอบ
อาชีพเกษตรกร มากที่สุด จ านวน 45 คน คิดเป็นร๎อยละ 45.0 มีรายได๎ระหวําง 500 - 3000 บาท มากที่สุด จ านวน 35 คน คิด
เป็นร๎อยละ 35.0 สถานภาพสํวนใหญํมีสถานภาพสมรสอยูํด๎วยกัน จ านวน 51 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.0 ผู๎สูงอายุสํวนใหญํมีคนดูแล 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร๎อยละ 93.0 ผู๎สูงอายุเป็นโรคเบาหวาน มากที่สุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.0 รองลงมาคือ โรค
เกาต๑ จ านวน 19 คน คิดเป็นร๎อยละ 19.0 โรคความดันโลหิตสูง จ านวน 17 คน คิดเป็นร๎อยละ 17.0 โรคเกี่ยวกับทางสายตา 
จ านวน 9 คน คิดเป็นร๎อยละ 9.0 โรคไต จ านวน 1 คน คิดเป็นร๎อยละ 1.0 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห๑คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามองค๑ประกอบและ คุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตของ
ผู๎สูงอายุชุมชนชนบท                 

คุณภาพชีวิต ชุมชนชนบท 
  S.D. ระดับ 

1. คุณภาพชีวิตด๎านรํางกาย 23.80 4.24 ปานกลาง 
2. คุณภาพชีวิตด๎านจติใจ 23.17 3.54 ด ี
3. คุณภาพชีวิตด๎านความสมัพันธ๑ทางสังคม 11.55 1.87 ด ี
4. คุณภาพชีวิตด๎านสิ่งแวดล๎อม 28.09 4.19 ปานกลาง 
ระดับคณุภาพชีวิตของผู๎สูงอาย ุ 94.21 12.43 ปานกลาง 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห๑คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามองค๑ประกอบและคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู๎สูงอายุชุมชนเมือง                         

คุณภาพชีวิต ชุมชนชายเมือง 
  S.D. ระดับ 

1. คุณภาพชีวิตด๎านรํางกาย 22.04 2.34 ปานกลาง 
2. คุณภาพชีวิตด๎านจติใจ 20.53 4.52 ปานกลาง 
3. คุณภาพชีวิตด๎านความสมัพันธ๑ทางสังคม 9.80 1.43 ปานกลาง 
4. คุณภาพชีวิตด๎านสิ่งแวดล๎อม 29.26 2.38 ปานกลาง 
ระดับคณุภาพชีวิตของผู๎สูงอาย ุ 89.09 7.33 ปานกลาง 
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คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู๎สูงอายุชุมชนชนบท พบวํา ผู๎สูงอายุชุมชนชนบทมีคุณภาพชีวิตด๎านรํางกายอยูํในระดับปาน
กลาง ( =23.83, S.D=4.24) คุณภาพชีวิตด๎านจิตใจอยูํในระดับดี คุณภาพชีวิตด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคมอยูํในระดับดี คุณภาพ
ชีวิตด๎านสิ่งแวดล๎อมอยูํในระดับปานกลาง และระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม ในระดับปานกลาง (ดังตารางที่ 1) 
คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู๎สูงอายุชุมชนเมือง พบวํา ผู๎สูงอายุชุมชนเมือง มีคุณภาพชีวิตด๎านรํางกายอยูํในระดับปานกลาง ( =
22.04, S.D=2.34) คุณภาพชีวิตด๎านจิตใจอยูํในระดับปานกลาง  คุณภาพชีวิตด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคม อยูํในระดับปานกลาง 
คุณภาพด๎านสิ่งแวดล๎อม อยูํในระดับปานกลาง  และมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม ในระดับปานกลาง (ดังตารางที่ 2)  
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตพิจารณาตามองค๑ประกอบและคุณภาพชีวิตโดยรวมระหวํางผู๎สูงอายุที่อาศัย
ในเขตชุมชนชนบทและชุมชนเมือง 

 
คุณภาพชีวิต 

ชุมชนชนบท     (n=
100) 

ชุมชนเมือง      (n=
100) 

 
t 

 
p-value 

 S.D.  S.D. 

คุณภาพชีวิตด๎านรํางกาย 23.80 4.23 22.04 2.33 3.64 <0.001** 
คุณภาพชีวิตด๎านจิตใจ 23.17 3.53 20.53 4.51 4.60 <0.001** 
คุณภาพชีวิตด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคม 11.55 1.86 9.80 1.42 7.44 <0.001** 
คุณภาพชีวิตด๎านสิ่งแวดล๎อม 28.09 4.18 29.26 2.37 -2.43 0.016* 
คุณภาพชีวิตโดยรวม 94.21 12.43 89.09 7.33 3.54 0.001** 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิเคราะห๑เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตด๎านรํางกาย ด๎านจิตใจ ด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคม ด๎านสิ่งแวดล๎อม และ
คุณภาพชีวิตโดยรวม ระหวํางผู๎สูงอายุท่ีอาศัยในเขตชุมชนชนบทและชุมชนเมือง พบวํา คุณภาพชีวิตด๎านรํางกาย ด๎านจิตใจ ด๎าน
ความสัมพันธ๑ทางสังคม และคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู๎สูงอายุท่ีอาศัยในเขตชุมชนชนบทและชุมชนเมือง มีความแตกตํางกันอยํางมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด๎านสิ่งแวดล๎อม มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05(ดังตารางที่ 3) 
 
อภิปรายผล 

ผลการศึกษา พบวํา ผู๎สูงอายุที่อาศัยในเขตชุมชนชนบทมีระดับคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุโดยรวมในระดับปานกลาง และ
ผู๎สูงอายุชุมชนเมือง มีระดับคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุโดยรวมในระดับปานกลาง ซึ่งไมํเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว๎ สอดคล๎องกับ
งานวิจัยของวิไลพร ข าวงษ๑ และคณะ (2554) ศึกษาป๓จจัยที่มีความสัมพันธ๑กับคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ ผลการศึกษาพบวํา กลุํม
ตัวอยํางมีคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูํในระดับปานกลาง 
 ผลการศึกษา พบวํา ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมระหวํางผู๎สูงอายุที่อาศัยในเขตชุมชนชนบทและชุมชนเมือง จังหวัด
ปทุมธาน ีมีคุณภาพชีวิต แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผู๎สูงอายุชุมชนชนบทมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม 
ในระดับปานกลาง ( =94.21, S.D=12.45) ผู๎สูงอายุชุมชนเมืองมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวม ในระดับปานกลาง ( =89.09, 
S.D=7.33) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ สามารถอธิบายได๎วํา ชุมชนชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวําชุมชนเมืองเพราะเมื่อลักษณะ
บริบทของพื้นที่แตกกัน ไมํวําจะเป็นลักษณะของการด ารงชีวิตในแตํละวัน การเดินทางคมนาคม การประกอบอาชีพ ความสัมพันธ๑
กันทางสังคม สภาพแวดล๎อมตําง ๆ ก็มีความแตกตํางกัน ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ หนังสือเพื่อนชํวยจ า , 2551 กลําวไว๎วํา 
สังคมของมนุษย๑มีการอยูํรํวมกันมีปฏิกิริยาโต๎ตอบ มีการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และมีความรู๎สึกวําตนเป็น
สมาชิกของกลุํม ซึ่งเหลํานี้เป็นความต๎องการทางสังคม ในผู๎สูงอายุก็เชํนเดียวกัน ผู๎สูงอายุต๎องการ การยอมรับจากสมาชิกอื่น ๆ ใน
กลุํมในครอบครัวและในสังคม แตํเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกายเกิดขึ้น ความสามารถในการท ากิจกรรมช๎าลง เนื่องจาก
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ความเสื่อมของรํางกายจึงท าให๎ผู๎สูงอายุถูกจ ากัดหรือลดความส าคัญทางสังคม โดยสังคมของผู๎สูงอายุสํวนใหญํจะเหลือแคํเพียง
ครอบครัวและเพื่อนรํวมงานที่มีความสนใจและคํานิยมคล๎าย ๆ กันเทํานั้น ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ เสนํ ห๑ แสงเงิน (2557) 
ศึกษาคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุในเขตชุมชนชนบท จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค๑ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ผู๎สูงอายุในเขตชุมชนชนบทกับคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุในเขตชุมชน กึ่งเมืองและเขตชุมชนเมืองในจังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัย เขตที่อยูํ
อาศัยแตกตํางกันท าให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 การศึกษาครั้งน้ีแยกเป็น คุณภาพชีวิตด๎านรํางกาย คุณภาพชีวิตด๎านจิตใจ คุณภาพชีวิตด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคม และ
คุณภาพชีวิตด๎านสิ่งแวดล๎อม 
 คุณภาพชีวิตด๎านรํางกาย พบวําผู๎สูงอายุที่อาศัยในเขตชุมชนชนบทและชุมชนเมือง มีคุณภาพชีวิตด๎านรํางกายความ
แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว๎  สามารถอธิบายได๎วําใน ชุมชนชนบทผู๎สูงอายุ
ยอมรับในภาวการณ๑เปลี่ยนแปลงของสภาพรํางกายที่จะต๎องเข๎าสูํวัยผู๎สูงอายุวํา เป็นเรื่องธรรมชาติที่ต๎องเผชิญ การที่ยังมีสภาพ
รํางกายที่สมบูรณ๑ แข็งแรง สามารถชํวยเหลือตนเองได๎ไมํเป็นภาระให๎แกํผู๎อื่น บางรายยังท าหน๎าที่เป็นหัวหน๎าครอบครัว หารายได๎ 
เลี้ยงครอบครัวได๎จึงรู๎สึกพอใจภาคภูมิใจในตนเอง ชุมชนเมืองผู๎สูงอายจุะไมํยอมรับการเปลี่ยนแปลงทางด๎านรํางกายที่เสื่อมถอยลง 
ผู๎สูงอายุสํวนใหญํความเช่ือตามแนวคิดของตนเอง มีความรู๎ในเรื่องการดูแลสุขภาพดี เพราะสํวนใหญํได๎รับการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือสูงกวํา อาจะท าให๎มีป๓ญหาสุขภาพรํางกายตามมา (ณัฏฐา ณ ราช : 2555) กลําววํา ผู๎สูงอายุมีความพอใจในการ
ด ารงชีวิตและมีความภูมิใจในการท าอะไรได๎ด๎วยตนเองได๎ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ อัมภัสชา ภานิชชอบ (2546) ศึกษา
คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุในสถานสงเคราะห๑คนชราบ๎านบางแคและสถานที่พักผู๎สูงอายุเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการวิจัย พบวํา คุณภาพชีวิตด๎านสุขภาพรํางกายแตกตํางกัน 
 คุณภาพชีวิตด๎านจิตใจ พบวํา ผู๎สูงอายุที่อาศัยในเขตชุมชนชนบทและชุมชนเมือง มีคุณภาพชีวิตด๎านจิตใจแตกตํางกัน 
อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานที่ตั้งไว๎ สามารถอธิบายได๎วํา  ชุมชนชนบทผู๎สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงทาง
จิตใจ การแสดงออกทางอารมณ๑ลักษณะของความท๎อแท๎ น๎อยใจ หงุดหงิดงําย โกรธงําย และซึมเศร๎า เกิดความวิตกกังวลในเรื่อง
ตําง ๆ ความต๎องการให๎ครอบครัวดูแลเอาใจใสํ ดูแลเมื่อเจ็บปุวย และมีรายได๎ที่เพียงพอตํอการยังชีพ ชุมชนชนบทผู๎สูงอายุมีจิตใจ
และอารมณ๑ได๎ดีกวําผู๎สูงอายุชุมชนเมือง เนื่องจากผู๎สูงอายุอยูํแบบสงบสุข แบํงป๓น เอื้อเฟื้อเผื่อแผํ และจริงใจตํอกัน ที่ส าคัญ
ผู๎สูงอายุที่อาศัยอยูํตามล าพังหรือไมํได๎อยูํกับญาติมีคําเฉลี่ยคุณภาพชีวิตต่ ากวําผู๎สูงอายุที่อาศัยอยูํกับครอบครัว บุตร หลาน 
เนื่องจากขาดผู๎คอยดูแลเอาใจใสํและให๎ความชํวยเหลือ ดังนั้น ครอบครัวจึงมีสํวนส าคัญตํอผู๎สูงอายุและความต๎องการอยากมีชีวิต
อยูํที่ยืนยาว (Miller and Iris, 2002, pp. 249–267 อ๎างใน ทิพย๑อรุณ สมภูํ : 2552) ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของเสาวรส ฉันทธ
รรมสกุลและคณะ (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุที่อาศัยอยูํในเขตชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท พื้นที่
อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัย พบวําพิจารณารายด๎าน พบวํา คะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตด๎านจิตใจ มีความแตกตํางกัน
อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติคุณภาพชีวิตด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคม พบวํา ผู๎สูงอายุที่อาศัยในเขตชุมชนชนบทและชุมชนเมือง มี
คุณภาพชีวิตด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคมแตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตามสมติฐานท่ีตั้งไว๎ สามารถอธิบายได๎
วํา ชุมชนชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวําชุมชนเมือง เพราะชุมชนชนบท ผู๎คนในพื้นที่มีความผูกผันกันในครอบครัวอยํางแนํนแฟูน 
สมาชิกให๎ความส าคัญในเรื่องความเป็นมิตรตํอเพื่อนบ๎าน มีการติดตํอกันแบบเป็นกันเอง เอื้อเฟื้อเผื่อแผํและจริงใจตํอกัน สํวนใน
เขตพื้นท่ีชุมชนเมือง ผู๎คนในพ้ืนท่ีมีความผูกผันในครอบครัวน๎อย มีลักษณะเป็นครอบครัวเดีย่วโดยเฉพาะอยํางยิ่งความผูกผันกับกับ
เพื่อนบ๎านมีน๎อยลงทั้งนี้เพราะความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและการแขํงขันในการด ารงชีวิต ท าให๎ไมํคํอยมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํรวมถึง
การชํวยเหลือพึ่งพาอาศัยกันมีน๎อย จึงสํงผลให๎มีคุณภาพชีวิตด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคมที่แตกตํางกัน สอดคล๎องกับแนวคิดของ 
(House,1981) กลําวไว๎วํา จ าแนกบุคคลที่เป็นแหลํงแรงสนับสนุนทางสังคมไว๎ 2 กลุํม ตามลักษณะความสัมพันธ๑ คือ 1) กลุํมที่มี
ความสัมพันธ๑อยํางไมํเป็นทางการ หรือกลุํมแรงสนับสนุนจากแหลํงปฐมภูมิ หมายถึง บุคคลที่ให๎ความชํวยเหลือแกํบุคคลอื่น โดยมี
ความสัมพันธ๑กันตามธรรมชาติ 1.1) บุคคลที่อยูํในครอบครัวสายตรง คือ ปูุยํา ตายาย เครือญาติคูํสมรส 1.2) บุคคลครอบครัว
ใกล๎ชิด คือ เพื่อนฝูง เพื่อนบ๎าน คนรู๎จักคุ๎นเคย คนที่ท างานเดียวกัน ซึ่งมีความส าคัญตํอการเจ็บปุวยและพฤติกรรมอนามัยของ
บุคคลเป็นอยํางยิ่งโดยเฉพาะแรงสนับสนุนทางอารมณ๑ 2) กลุํมที่มีความสัมพันธ๑อยํางเป็นทางการ หรือแรงสนับสนุนทางสังคมจาก
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แหลํงทุติยภูมิ ถือวําเป็นผู๎ให๎บริการทางสุขภาพ หมายถึงบุคคลที่ให๎ความชํวยเหลือบุคคลอื่นโดยเกี่ยวข๎องกับบทบาทการท างาน 
หรือ วิชาชีพ ซึ่งมีลักษณะการชํวยเหลือที่เฉพาะเจาะจงประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นสํวนมาก  2.1) กลุํมผู๎ชํวยเหลือทางวิชาชีพ 
(Professional health care worker) หมายถึง บุคคลที่อยูํในวงการสํงเสริม ปูองกัน รักษา ฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนโดยอาชีพ 
ได๎แกํ แพทย๑ พยาบาล เจ๎าหน๎าที่สาธารณสุข/ทีมสุขภาพ 2.2) องค๑กรหรือสมาคมที่ให๎การสนับสนุน (Organization support) 
หมายถึง กลุํมบุคคลที่มารวมตัวกันเป็นหนํวย ชมรมสมาคม ซึ่งไมํใชํกลุํมที่จัดโดยกลุํมวิชาชีพทางสุขภาพคือสมาคมผู๎สูงอายุ เป็น
ต๎น (ครู พระ ผู๎น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ซึ่งมีความส าคัญในการสนับสนุนข๎อมูล ขําวสาร และความรู๎ที่เกี่ยวข๎องกับ
สุขภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับงานวิจัยของ เสาวรส ฉันทธรรมสกุลและคณะ (2556) ศึกษาการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุที่
อาศัยอยูํในเขตชุมชนเมืองกับชุมชนชนบท พื้นที่อ าเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ผลการวิจัย พบวํา เมื่อพิจารณารายด๎าน
ความสัมพันธ๑ทางสังคม มีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 คุณภาพชีวิตด๎านสิ่งแวดล๎อม พบวํา ผู๎สูงอายุที่อาศัยในเขตชุมชนชนบทและชุมชนเมือง มีคุณภาพชีวิตด๎านสิ่งแวดล๎อม
แตกตํางกัน อยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .01  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว๎ สามารถอธิบายได๎วํา ชุมชนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชน
ชนบท เพราะเขตพื้นท่ีชุมชนชนเมือง การเดินทางการคมนาคม การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบาย การสื่อสารการรับรู๎ข๎อมูล
ขําวสารสะดวก สถาพบ๎านเรือนที่อยูํอาศัย รวมถึงมีการเข๎ารับบริการทางสุขภาพมากกวํา สํวนในเขตพื้นที่ชุมชนชนชนบท การ
เดินทางการคมนาคมไมํสะดวกการเดินทางใชํเรือเป็นยานพาหนะในการไปไหนมาไหน ไมํคํอยมีสันญาณในการสื่อสาร การเข๎าถึง
ทางด๎านการบริการสุขภาพน๎อยมากชุมชนเมือง แตํชุมชนชนบทมีความมั่นคงปลอดภัยในการด ารงชีวิต มีสภาพแวดล๎อมที่ดีตํอ
สุขภาพ ซึ่งสอดคล๎องกับแนวคิดของ นิพนธ๑ พงศกร และคนอื่น ๆ (2535) กลําวไว๎วํา สภาพแวดล๎อม ได๎แกํ ภาวะแวดล๎อมที่
บริสุทธิ์ สะอาด และเป็นระเบียบ ปราศจากมลภาวะในดิน น้ า อากาศ และเสียง มีทรัพยากรที่จ าเป็นตํอการด ารงชีวิตและการ
คมนาคมที่สะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน เป็นองค๑ปประกอบท่ีส าคัญของคุณภาพชีวิตอยํางหนึ่ง และยังสอดคล๎องกับ
งานวิจัยของอัมภัสชา ภานิชชอบ (2546) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุในสถานสงเคราะห๑คนชราบ๎านบางแคและสถานที่พั ก
ผู๎สูงอายุเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัย พบวํา คุณภาพชีวิตด๎านสภาพแวดล๎อม ของผู๎สูงอายุที่พักในสถานที่
พักผู๎สูงอายุเอกชนดีกวําผู๎สูงอายุท่ีพักในสถานสงเคราะห๑คนชราบ๎านบางแค 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

ข๎อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช๎ 
 ระดับคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุท่ีอาศัยอยูํในชุมชนชนบทและชุมชนเมือง จังหวัดปทุมธานี พบวํา องค๑ประกอบคุณภาพชีวิต
ควรได๎รับพัฒนา ดังนั้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจึงควรได๎รับการพัฒนา ด๎านรํางกายและจิตใจโดยโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพ
ชุมชนและครอบครัวมีสํวนรํวมในการเข๎ามาสงํเสรมิและรับผิดชอบ สํวนด๎านความสัมพันธ๑ทางสังคม และด๎านสภาพแวดล๎อมควรให๎
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเข๎ามารับผิดชอบและให๎ความส าคัญกับด๎านเหลํานี้ให๎มากขึ้นเพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น 
 ข๎อเสนอแนะการวิจัยครั้งตํอไป 
 - เนื่องจากการศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุท่ีอาศัยอยูํในเขตชุมชนชนบทและชุมชนเมือง 
พื้นที่จังหวัดปทุมธานเีทํานั้น จึงควรจะศึกษาเฉพาะชุมชนเพื่อหาป๓จจัยท่ีมีความสัมพันธ๑กับคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ หรือ เปรียบเทียบ
ป๓จจัยสํวนบุคคลกับคุณภาพชีวิตผู๎สูงอายุ เพื่อท่ีจะได๎รู๎วําป๓จจัยด๎านไหนท่ีมีผลตํอคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุโดยตรง 
 - ควรจะศึกษาการวิจัยการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสม ในการสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุ โดยการมีสํวน
รํวมของครอบครัวและชุมชน ทั้งในเขตชุมชนชนบทและในชุมชนเมืองเพื่อน าผลการวิจัย ที่ได๎ไปใช๎ในวางแผนและจัดท าโครงการ
สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายุให๎มีความเหมาะสม ตามบริบทของแตํละพื้นท่ีตํอไป 
 
กิติกรรมประกาศ 

วิจัยฉบับน้ีส าเร็จได๎ด๎วยความกรุณาจากทุนวิจัยมหาวิทยาลัยปทุมธานีที่ให๎ทุนสนับสนุน งานวิจัยในครั้งนี้จนเสร็จสมบูรณ๑
ผู๎วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอยํางสูงไว๎ณ โอกาสนี้  
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ขอขอบพระคุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานีและคณบดีสาธารณสุขศาสตร๑และ สิ่งแวดล๎อม ที่ให๎การสนับสนุน มอบ
ทุนวิจัยและให๎ค าแนะน าอยํางดีตลอดมา ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร ไพลิน นุกูลกิจ รองอธิการบดี ที่คํอยให๎ค าปรึกษา ปรับแก๎ในการ
ด าเนินการวิจัยให๎ส าเร็จลุลํวงตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณครอบครัวที่สนับสนุนให๎ผู๎วิจัย ได๎มีก าลังใจในการท าวิจัย และกราบขอบพระคุณผู๎อ านวยการ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพในเขตจังหวัดปทุมธานี นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร๑ คณะสาธารณสุขศาสตร๑และสิ่งแวดล๎อม 
รวมทั้ง อาสาสมัครกลุํมตัวอยํางทุกทํานที่ได๎ให๎ความอนุเคราะห๑ อ านวยความสะดวก ให๎ความ รํวมมือในง านวิจัยเป็นอยํางดี และมี
สํวนรํวมในการวิจัยครั้งนี้  

สุดท๎ายนี้ ขอมอบความส าเร็จทั้งหมดให๎แกํ บิดา มารดา และครอบครัว ทุกทําน ตลอดจนอาจารย๑ในคณะสาธารณสุข
ศาสตร๑และสิ่งแวดล๎อมทุกทํานท่ีมีสํวนชํวยเหลือให๎ก าลังใจ พร๎อม ให๎ความรัก ความหํวงใย และเป็นก าลังใจให๎ผู๎วิจัยเสมอมา จึงท า
ให๎วิจัยฉบับนี้ลุลํวงไปได๎ด๎วยดี 
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การพัฒนาเจลเคลือบผลไม้จากพอลิเมอร์จากธรรมชาติ 
Development of fruit coating gels from natural polymers 

 
เมธินี ชยัวงค์1 และ พัชราวรินทร์ เรือนโต2 

Methinee Chaiwong and Patcharawarin Ruanto 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวจากอารบิกกัมตํอคุณภาพและอายุการเก็บรักษา

มะนาวภายหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อพัฒนาเป็นเจลเคลือบผลไม๎โดยมีการวางแผนชุดการทดลองแบบสุํมสมบูรณ๑ (Completely  
Randomized Design : CRD) ได๎แกํ ชุดควบคุมที่ไมํผํานการเคลือบผิว การเคลือบผิวด๎วยอารบิกกัม 0.5 , 1.0, 1.5 และ 2.0 % 
w/w ท าการบรรจุมะนาวที่ผํานการเคลือบผิวแล๎วในถุงพลาสติกแบบปิด เก็บรักษาไว๎ที่อุณหภูมิห๎อง (32±2 °C ,75±2%RH) ผล
การศึกษาพบวํา การเคลือบผิวด๎วยอารบิกกัม  0.5 % w/v สามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสีผิวของเปลือกมะนาวได๎ดีที่สุด และ
สามารถชะลอการสูญเสียน้ าหนัก และการลดลงของปริมาณวิตามินซีได๎ นอกจากน้ียังชํวยยืดอายุการเก็บรักษาได๎นานที่สุด 31 วัน 
ในขณะที่ชุดควบคุมที่ไมํได๎เคลือบผิวมีอายุการเก็บรักษาเพียง 7 วัน 
 
ค าส าคัญ : สารเคลือบผลไม๎, มะนาว, อารบิกกัม 
 
Abstract 

This research aimed to study the effectiveness of Arabic gum as a natural coating material to improve 
quality and shelf life of limes after harvesting and to develop a fruit coating gel. A set of completely randomized 
design experiment was designed comprising a control unit without coating, coating with Arabic gum at 
concentration of 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0% w/v. The coated fruits were packed in closed plastic bags and kept at 
room temperature (32 ± 2 °C, 75 ± 2% RH). The results showed that the fruits coated with 0.5% w/v Arabic gum 
could delay the change of peel color and weight loss and vitamin C reduction. It also prolonged the fruit shelf 
life to 31 days, while the non-coated control unit had only a 7-day shelf life. 
 
Keywords : fruit coating material, limes, Arabic gum 
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บทน า 
มะนาว (Lime ; Citrus aurantifolia Swingle) เป็นผลไม๎เขตร๎อนที่มีความส าคัญมากทางเศรษฐกิจ โดยสามารถ

น ามาใช๎ประโยชน๑ได๎ทั้งในลักษณะบริโภคสด และใช๎เป็นวัตถุดิบของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในลักษณะตําง ๆ นอกจาก
การจ าหนํายภายในประเทศแล๎วในป๓จจุบันมีการสํงมะนาวสดออกจ าหนํายตํางประเทศมากพอสมควร เชํน ฮํองกง มาเลเซีย 
สิงคโปร๑และไต๎หวัน จึงท าให๎ความต๎องการบริโภคมะนาวอยูํในเกณฑ๑ที่สูงตลอดทั้งปี ด๎วยป๓ญหาภายหลังการเก็บเกี่ยวท่ีเกิดจากการ
คายน้ าออกจากผล ท าให๎ผลเหี่ยว สํงผลให๎มะนาวมีรสชาติที่ด๎อยลง เกิดการเปลี่ยนแปลงสีผิว การสูญเสียน้ าหนัก และการลดลง
ของปริมาณวิตามินซี ท าให๎ผลมะนาวมีอายุการเก็บรักษาและอายุการวางจ าหนํายสั้น คุณภาพของมะนาวลดต่ าลง ไมํเป็นที่ยอมรับ
ของตลาดและผู๎บริโภค และสํงผลตํอยอดการจ าหนํายภายในประเทศและตํางประเทศและ ซึ่งสาเหตุของป๓ญหาเหลํานี้มาจาก
มะนาวได๎รับป๓จจัยตํางๆ ไมํวําจะเป็นป๓จจัยภายในหรือป๓จจัยภายนอกที่มีผลกระทบตํอการเสื่อมสภาพของมะนาว ผูวิจัยจึงมีความ
สนใจศึกษาประสิทธิภาพของพอลิเมอร๑ในธรรมชาติทีป่ลอดภัยและเหมาะสมในการเป็นสารเคลือบผิว เพื่อน ามาใช๎ผลิตเจลเคลือบ
ผลไม๎ที่ชํวยชะลอการเสื่อมสภาพของมะนาวภายหลังการเก็บเกี่ยว ขณะขนสํง วางจ าหนําย รวมถึงชํวยรักษาคุณภาพของมะนาว 
ตลอดจนการเพิ่มมูลคําทางการตลาด และเพิ่มโอกาสในการสํงออกมากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวจากอารบิกกัมในการยืดอายุและรักษาคุณภาพของมะนาว 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

อารบิกกัม (Arabic gum) เป็นพอลิเมอร๑ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่อยูํในกลุํมสารไฮโดรคอลลอยด๑ (Hydrocolloids) โดยเป็น
น้ ายางธรรมชาติที่ไหลออกมาจากผิวเปลือกของล าต๎นของพืชในกลุํมอากาเซีย (Acacia) จึงเป็นสารประกอบจากธรรมชาติที่ไมํมี
กลิ่น ไมํมีสี ไมํมีรส และไมํเป็นพิษตํอรํางกาย ไมํกํอให๎เกิดมลภาวะ ป๓จจุบันได๎ผํานการรับรองระบบมาตรฐานของอาหารโลก และ
ได๎รับการรับรองจาก GRAS (Generally Recognized as Safe) และมาตรฐานของ United State pharmacopia, Food 
Chemical Codex และ EU Number E414 รวมทั้งผํานการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศไทย 
เนื่องจากโครงสร๎างมีสํวนที่เป็นกรดอะมิโนสามารถดูดซับจับอยูํบนพื้นผิวของหยดน้ าได๎อยํางดีและแข็งแรง  จึงเป็นคุณสมบัติที่
เหมาะสมมากในการเป็นอิมัลซิฟายเออร๑ นอกจากน้ีโครงสร๎างที่เป็น  arabinogalactan  ยังชํวยเพิ่มความหนืดให๎กับสํวนที่เป็นน้ า
อีกด๎วย สารละลายกัมอารบิกจะให๎ความหนืดต่ าที่ความเข๎มข๎นต่ า แตํเมื่อเพิ่มความเข๎มข๎นขึ้นสูงกวําร๎อยละ 40  จะให๎ความหนืดสูง
มากจนมีลักษณะข๎นหนืดคล๎ายเจล  และความหนืดของกัมอารบิกนี้จะคงอยูํได๎ที่ระดับความเป็นกรด-ดํางที่ชํวงกว๎างคือ 4 – 10 
(Benech, 2008; Saha & Bhattacharya, 2010) ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นสารเคลือบผิวในรูปแบบเจลเคลือบ
ผลไม๎ เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา รวมถึงชํวยรักษาคุณภาพของมะนาว  
 
วิธกีารด าเนินการวิจัย 
การเตรียมวัตถุดิบ  

ละลายอารบิกกัมด๎วยน้ าให๎ได๎สารละลายความเข๎มข๎น  0.5, 1.0, 1.5 และ 2.0 %w/v ส าหรับมะนาวได๎มีการคัดเลือก
มะนาวพันธุ๑แปูนจากสวนของเกษตรกรในต าบลบ๎านดูํ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ท าการคัดมะนาวที่มีขนาดใกล๎เคียงกัน สีเขียว
สม่ าเสมอ คัดผลที่มีรอยต าหนิจากโรคและแมลงทิ้ง น ามะนาวมาล๎างท าความสะอาด ทิ้งไว๎ให๎แห๎ง  
การวางแผนการทดลอง  

ชุดการทดลอง (3 ซ้ า) ได๎แกํ (1) ชุดควบคุมที่ไมํเคลือบผิว (2) เคลือบผิวด๎วย Arabic Gum 0.5 %w/v (3) เคลือบผิว
ด๎วย Arabic Gum 1.0 %w/v (4) เคลือบผิวด๎วย Arabic Gum 1.5  %w/v (5) เคลือบผิวด๎วย Arabic Gum 2.0 %w/v น า
มะนาวแปูนท่ีคัดเลือกและผํานการท าความสะอาดแล๎วมาเคลือบผิวด๎วยการจุํมเป็นเวลา 1 นาทีตามแผนการทดลองที่ความเข๎มข๎น

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saha%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23572691
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bhattacharya%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23572691
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ตํางๆ จากนั้นทิ้งไว๎ให๎แห๎ง บรรจุลงในถุงพลาสติกแบบปิด เก็บรักษาไว๎ท่ีอุณหภูมิห๎อง  (32±2 °C ,75±2 %RH)จุํ ท าการเก็บข๎อมูล
สี น้ าหนัก ปริมาณวิตามินซีของแตํละชุดการทดลองทุกๆ 3 วัน  
การบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  

วิเคราะห๑การเปลี่ยนแปลงคุณภาพทางด๎านกายภาพและเคมี ดังนี้ (1.) การเปลี่ยนแปลงสีผิวของเปลือกมะนาว โดยใช๎เกณฑ๑
ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหารแหํงชาติกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ มกษ. 27-2560 ดังนี้  1 = สีน้ าตาล (เนํา) มากกวํา 
75 % ของพื้นที่ผิวทั้งหมด, 2 = สีผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลือง 50 -75 % ของพื้นที่ผิวทั้งหมด, 3 = สีผิวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองออกสีเขียว 25-
50 % ของพื้นท่ีผิวท้ังหมด, 4 = สีผิวเปลี่ยนเป็นสีเขียวออกเหลือง น๎อยกวํา 25 % ของพื้นท่ีผิวท้ังหมด, 5 = สีผิวเป็นสีเขียว (2.) 
เปอร๑เซ็นต๑การสูญเสียน้ าหนัก  (3.) ปริมาณวิตามินซีในมะนาว ใช๎วิธีการไทเทรตกับสารละลายไอโอดีน (Babashahi-Kouhanestani 
et al., 2014) โดยเริ่มจากการปิเปตน ามะนาวที่ผํานการคั้น 2 ml ใสํลงในขวดรูปชมพูํที่มีน้ ากลั่น 100 ml และน้ าแปูง 5 ml ท าการ 
ไทเทรตกับสารละลายไอโอดีนจนกระทั่งถึงจุดยุติ คือ สารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ าเงิน ท าการบันทึกปริมาตรสารละลายไอโอดีนที่ใช๎ใน
การไทเทรต ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้ง จากนั้นน าปริมาณที่ได๎มาค านวณหาปริมาณวิตามินซี (4.) อายุการเก็บรักษา ประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสีผิวมะนาว โดยใช๎ระดับคะแนนของเปลือกผล ณ วันที่มีคะแนนสีผิวเทํากับ 2 ซึ่งเป็นเกณฑ๑ที่ผู๎บริโภคยังยอมรับได๎ ท าการ
บันทึกข๎อมูลและวิเคราะห๑ข๎อมูลทางสถิติ ตามวิธี Analysis of Variance (ANOVA) เปรียบเทียบความแตกตํางของคําเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan‖s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95 % โดยใช๎โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
ผลการวิจัย 
การเปลี่ยนแปลงสีผิวของเปลือกผล  

มะนาวชุดควบคุมมีการเปลี่ยนสีผิวจากสีเขียวเป็นสีเขียวออกเหลืองตั้งแตํวันที่ 4 ของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห๎อง และ
เมื่อท าการเคลือบผิวด๎วยอารบิกกัมพบวําทุกความเข๎มข๎นสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสีผิวของมะนาวได๎ดีกวํามะนาวในชุด
ควบคุมที่ไมํได๎เคลือบผิว โดยในวันที่ 22 ผลมะนาวที่เคลือบผิวด๎วยอารบิกกัม 0.5 %w/v ยังคงมีระดับคะแนนเป็น 5 (ผลเป็นสี
เขียวผู๎บริโภคยอมรับ) ในขณะที่ชุดควบคุมที่ไมํได๎ผํานการเคลือบผิว มีระดับคะแนนการเปลี่ยนแปลงสีผิวเป็น 1 คะแนน (สีผิวเป็น
สีน้ าตาลถือวําหมดสภาพในการบริโภค) ตั้งแตํวันท่ี 7 ของการเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิห๎อง (32±2 °C ,75±2%RH) ดังแสดงในตารางที่ 
1 ประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสีผวิของมะนาว สรุปได๎วําการเคลอืบผิวดว๎ยอารบิกกัมความเข๎มข๎น 0.5 %w/v สามารถยืดอายุการ
เก็บรักษาได๎นาน 31 วัน ในขณะที่ชุดควบคุมที่ไมํผํานการเคลือบผิวมีอายุการเก็บรักษาเพียง 7 วัน  
ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงสีผิวของเปลือกมะนาวท่ีเคลือบด๎วยอารบิกกัมความเข๎มข๎นตํางๆ  
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การสูญเสียน้ าหนัก  
มะนาวท่ีผํานการเคลือบด๎วยอารบิกกัมทุกความเข๎มข๎น มีการสูญเสียน้ าหนักน๎อยกวําผลมะนาวในชุดควบคุมที่ไมํเคลือบ

ผิว โดยมีการสูญเสียน้ าหนักเพิ่มขึ้นเมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษานานขึ้น โดยผลมะนาวที่ผํานการเคลือบผิวด๎วยอารบิกกัม 0.5  
และ 1.0 %w/v มีการสูญเสียน้ าหนักน๎อยท่ีสุดตลอดระยะเวลาในการเก็บรักษาท่ี ดังแสดงในภาพที่ 1  
 
ปริมาณวิตามินซ ี 

เมื่อระยะเวลาในการเก็บรักษามะนาวนานขึ้น ปริมาณวิตามินซีจะมีคําลดลง จากการทดลองพบวําการเคลือบผิวด๎วยอาร
บิกกัม 1.5 และ 2.0 %w/v มีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณวิตามินซีน๎อยท่ีสุด ดังแสดงในภาพที่ 2   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 1 การสญูเสยีน้ าหนักของมะนาวท่ีผํานการเคลือบด๎วยอารบกิกัมความเข๎มข๎นตํางๆ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 การสญูเสยีปริมาณวติามินซีของมะนาวท่ีผํานการเคลือบด๎วยอารบิกกัมความเข๎มข๎นตํางๆ 
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สรุป และอภิปรายผล 
ในผักผลไม๎มีเมแทบอลิซึม ซึ่งกํอนการเก็บเกี่ยวจะมีการสร๎างและสะสมพลังงานมากกวําการใช๎พลังงาน พืชผลจึงมีการ

เจริญเติบโต แตํหลังจากการเก็บเกี่ยวแล๎วเนื่องจากขาดองค๑ประกอบในการสร๎างพลังงาน เชํน น้ า แรํธาตุ และแสง จึงท าให๎
พลังงานท่ีสร๎างขึ้นนั้นน๎อยกวําพลังงานท่ีถูกใช๎ไปมาก ดังนั้นจึงมีผลท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปรําง ลักษณะเนื้อ รสชาติ มีการน า
อาหารและน้ าที่สะสมอยูํภายในมาใช๎ควบคูํไปกับการสร๎างสารประกอบชนิดตํางๆ   จึงเรํงให๎ผักผลไม๎เกิดการเสื่อมสภาพจากการ
หายใจ การสูญเสียน้ า ท าให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงสีผิวของเปลือกผล การลดลงของปริมาณวิตามิน เป็นต๎น สํงผลตํออายุการเก็บ
รักษาและอายุการวางจ าหนําย เนื่องจากคุณภาพลดต่ าลง งานวิจัยนี้ทดสอบกับมะนาวซึ่งมีการเสื่อมสภาพเกิดขึ้นระหวํางการเก็บ
รักษาที่อุณหภูมิห๎อง การเปลี่ยนแปลงที่สามารถสังเกตได๎ชัดเจน คือ การเปลี่ยนแปลงสีผิวของเปลือกผลจากสีเขียวเป็นสีเหลือง
และสีน้ าตาล และการเนําเสีย ซึ่งสํงผลให๎มะนาวมีอายุการเก็บรักษาและอายุการวางจ าหนํายสั้น คุณภาพของมะนาวลดต่ าลง จาก
การทดลองพบวําการเคลือบผิวด๎วยอารบิกกัมทุกความเข๎มข๎นสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสีผิวของเปลือกมะนาวได๎ดีกวําชุด
ควบคุมที่ไมํผํานการเคลือบผิว สาเหตุที่คําสีเขียวของเปลือกผลมะนาวลดลงนั้นเป็นเพราะคลอโรฟิลล๑ที่ผิวเกิดการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการท างานของเอนไซม๑คลอโรฟิลล๑เลส (chorophyllase หรือ chlase) ซึ่งเป็นเอนไซม๑ที่กระตุ๎นการสลายคลอโรฟิลล๑ด๎วย
การดึงหมูํ phytol และแมกนีเซียมออกจากวงแหวนพอไฟริน (porphyrin ring) การสลายของสารประกอบอินทรีย๑พอไฟรินนี้
สํงผลตํอการสูญเสียคุณสมบัติการดูกลืนชํวงแสง จึงท าให๎สีเขียวที่ปรากฏลดลง (Kariola et al., 2005 and Milling, 2008) และ
เมื่อมะนาวเริ่มเข๎าสูํระยะการสุกเอทีลีนที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวกระตุ๎นให๎เอนไซม๑คลอโรฟิลล๑เลสท างานเพิ่มขึ้น สํงผลท าให๎สีเขียวที่
เปลือกผลลดลง อารบิกกัมมีคุณสมบัติในการปกคลุมผิวหรือเลนติเซล (lenticel) ท าให๎สามารถชะลอการสลายตัวของคลอโรฟิลล๑ 
โดยไปยับยั้งกระบวนการ denovo synthesis ของเอนไซม๑ Chlorophyllase (Purvis and Barmore, 1981; Jacob-Wilk, et 
al., 1999; Shemer et al., 2008; Trebitsh et al., 1993) จึงสามารถชะลอการเปลี่ยนแปลงสีผิวของผลมะนาวได๎ ผลการ
ทดลองที่ได๎สอดคล๎องกับงานวิจัยของ Ali และคณะ (2013) ซึ่งพบวํามะเขือเทศที่เคลือบผิวด๎วยอารบิกกัม สามารถชะลอ
กระบวนการสุกได๎โดยชํวยลดอัตราการหายใจ และการผลิตเอทิลนี ชํวยรักษาฤทธิ์ของการต๎านอนุมูลอิสระ ปริมาณฟีนอลิคทั้งหมด 
และปริมาณแคโรทีนอยด๑ในระหวํางการเก็บรักษา การเคลือบผิวชํวยลดอัตราการคายน ้าและการแลกเปลี่ยนแก๏สระหวํางภายใน
และภายนอกผล ท าให๎ปริมาณคาร๑บอนไดร๑ออกไซด๑ที่เกิดจากการหายใจภายในผลมีการสะสมน๎อยลง สํงผลให๎ชะลอการสุก การ
เสื่อมสภาพ การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี ท าให๎อัตราการหายใจและการสังเคราะห๑เอทิลีนช๎าลง (จริงแท๎ , 2542; สุธีรา และคณะ, 
2557) จากผลการทดลองสามารถสรุปได๎วํา การเคลือบผิวด๎วยอารบิกกัม ความเข๎มข๎น 0.5 %w/v มีประสิทธิภาพสูงสุดโดย
สามารถยืดอายุการเก็บรักษาได๎นาน 31 วัน ของการเก็บรักษาที่อุณหภูมิห๎อง (32±2 °C ,75±2%RH) และชํวยชะลอการสูญเสีย
น้ าหนักและปริมาณวิตามินซีได๎ ในขณะที่ชุดควบคุมที่ไมํเคลือบผิวมีอายุการเก็บรักษาเพียง 7 วัน  
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การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขม้ินชันในสภาพปลอดเชื้อ  
Micropropagation of Curcuma longa L. 

  
ณัตฐิยา ชยัชนะ1 และ สภุาวดี แก้วเมืองกล2 

Natthiya Chaichana and Supawadee Keawmuangkol 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของขมิ้นชันในสภาพปลอดเชื้อ โดยท าการศึกษาการฟอกฆําเช้ือ
หนํอขมิ้นชันด๎วยสารละลายคลอร็อกซ๑ ความเข๎มข๎น 10%, 15% และ 20% เป็นเวลา 10 และ 15 นาที ผลการศึกษาพบวํา การ
ฟอกฆําเช้ือโดยใช๎สารละลายคลอร็อกซ๑ 15% เป็นเวลา 15 นาที เป็นวิธีการฟอกฆําเช้ือที่ดีที่สุด โดยไมํพบการปนเปื้อนของ
จุลินทรีย๑ และมีอัตราการรอดชีวิต 100% หลังจากนั้น ย๎ายเลี้ยงหนํอของขมิ้นชันลงบนอาหารชักน ายอดและรากสูตร MS 
(Murashige and Skoog) รํวมกับ สารควบคุมการเจริญเติบโต benzyladenine (BA)  และ α -naphthalene acetic Acid 
(NAA) ผลการศึกษาพบวํา สูตรอาหาร MS ไมํเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต สามารถชักน าให๎เกิดยอดและรากสูงสุดที่ 20% 
(ความยาวยอดเฉลี่ย 11.1 เซนติเมตร) และ 10% (ความยาวรากเฉลี่ย 8.5 เซนติเมตร) ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ: ขมิ้นชัน, การชักน ายอด, การชักน าราก 
 
Abstract 
 The objective of this study is to study micropropagation of Curcuma longa L. The C. longa L. buds 
were surfaced sterilized with 10%, 15% and 20% Clorox for 10 and 15 minute. The result revealed that 15% 
Clorox for 15 minute was appropriate method. This method was not infection by microorganism and provided 
100% survival rate. After that, C. longa L. buds were transferred to MS (Murashige and Skoog) media 
supplemented with benzyladenine (BA) and α -naphthalene acetic Acid (NAA). It was found that MS medium 
presented the highest shoot and root induction at 20% (11.1 cm average shoot length) and 10% (8.5 cm 
average root length), respectively.  
 
Keywords: Curcuma longa L., shoot induction, root induction 
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บทน า 
ขมิ้นชัน (turmeric) มีชื่อวิทยาศาสตร๑วํา Curcuma longa L. อยูํในวงศ๑ Zingiberaceae จัดเป็นพืชเศรษฐกิจประเภท

เครื่องเทศชนิดหนึ่ง เป็นพืชที่นิยมปลูกในทุกภาคของประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค๑หลักเพื่อประกอบอาหารและท ายาสมุนไพร 
เหง๎า (rhizome) ของขมิ้นชันเป็นสํวนของล าต๎นใต๎ดิน ท าหน๎าที่สะสมสารสีเหลืองมีช่ือวํา เคอร๑คูมิน (curcumin) ที่ประกอบด๎วย
เภสัชกรรมสารหลายชนิด  สารเหลํานี้ออกฤทธิ์ในการรักษาโรคหลายชนิดทั้งในมนุษย๑และสัตว๑ เชํน โรคระบบทางเดินอาหาร โรค
ถุงน้ าดี โรคตับ แผลไฟไหม๎และ น้ าร๎อนลวก รวมทั้งกระตุ๎นการท างานของระบบภูมิคุ๎มกัน ตํอต๎านเช้ือจุลินทรีย๑และโรคมะเร็งบาง
ชนิดคนไทยสมัยโบราณใช๎ประโยชน๑จากขมิ้นชันในการรักษาโรคตํางๆ จึงปรากฏอยูํในต าหรับยาแพทย๑แผนไทย สํวนการแพทย๑
แผนป๓จจุบันมีการศึกษาวิจัยจนยอมรับสรรพคุณของขมิ้นชัน จึงน ามาบรรจุไว๎ในกลุํมยาในงานสาธารณสุขมูลฐาน ขมิ้นชันจึงถูกใช๎
อยํางแพรํหลายทั้งด๎านอาหาร สุขภาพอนามัย ความงาม และยารักษาโรค ความต๎องการใช๎ขมิ้นชันเพิ่มขึ้นมากในชํวง 10 ปี ที่ผําน
มานี้ ท าให๎ผลผลิตที่เกิดขึ้นไมํเพียงพอเพราะมีผลผลิตตํอไรํ คํอนข๎างต่ า การศึกษาวิจัยทั้งในและตํางประเทศเพื่อเพิ่มผลผลิตยังมี
น๎อยมาก สํวนใหญํท าในแปลงปลูกโดยวิธีการเขตกรรม ป๓ญหาส าคัญอื่นๆ ท่ีท าให๎ผลผลิตต่ าเชํน โรคเนําของเหง๎าและแมลงรบกวน 
ความไมํสม่ าเสมอและคุณภาพต๎นพันธุ๑ไมํดีพอ อุปสรรคเหลํานี้จะเห็นผลชัดเจนในกรณีที่มีการปลูกในปริมาณมาก กับป๓ญหา
สุขภาพคนจ านวนมากจึงหันมารักษาและให๎ความส าคัญพืชสมุนไพร 
 ดังนั้นทางผู๎วิจัยจึงได๎เห็นความส าคัญของป๓ญหาจึงได๎ท าการศึกษาและท าการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของขมิ้นชันเพื่อการ
สํงเสริมให๎มีการปลูกโดยใช๎ต๎นพันธุ๑ที่มีคุณภาพดี เพิ่มผลผลิตสูง ปลอดโรคและมีความสม่ าเสมอทางพันธุกรรม นอกจากนี้ ยัง
สามารถใช๎วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อขมิ้นชันเพื่อการศึกษาผลิตสารเคอร๑คูมิน ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถผลิตสารส าคัญปริมาณมากใน
พืชตํอไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาวิธีการฟอกฆําเช้ือขมิ้นชัน 
2. เพื่อศึกษาวิธีการขยายพันธุ๑ขมิ้นชันโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช คือ การน าเอาสํวนใดสํวนหนึ่งของพืช ไมํวําจะเป็นสํวนอวัยวะ หรือสํวนเนื้อเยื่อ มาเลี้ยงใน
อาหารวิทยาศาสตร๑ที่ประกอบด๎วย แรํธาตุ น้ าตาล วิตามิน และสารควบคุมความเจริญเติบโต ภายใต๎สภาพปลอดเช้ือจุลินทรีย๑และ
อยูํในสภาวะควบคุมอุณหภูมิ แสง ความช้ืน โดยสํวนของพืชที่น ามาเลี้ยงน้ีจะสามารถเติบโตพัฒนาได๎หลายรูปแบบ ไมํวําจะพัฒนา
เป็นสํวนอวัยวะ เกิดเป็นกลุํมเซลล๑ที่เรียกวํา แคลลัสหรือคัพภะ (ต๎นอํอนขนาดเล็ก) ที่เรียกวํา เอ็มบริโอ ซึ่งในที่สุดก็จะสามารถ
บังคับให๎สํวนตําง ๆ เหลํานี้เกิดเป็นต๎นใหมํที่มีรากท่ีสมบูรณ๑ส าหรับการน าไปปลูกลงดินตํอไปได๎ พืชที่เกิดขึ้นมาจากการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อจะมีลักษณะเหมือนกับพืชต๎นพันธุ๑ที่น ามาใช๎เพาะเลี้ยงทุกประการ จึงเป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามารถน ามาใช๎ในการขยายพันธุ๑พืช 
และการเก็บรักษาและอนุรักษ๑เช้ือพันธุ๑พืชตําง ๆ 

จากงานวิจัยที่ได๎มีการศึกษาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ พบวําป๓จจัยส าคัญที่จะท าให๎การเพาะเลี้ยงประสบความส าเร็จนั้น
ขึ้นอยูํกับสายพันธุ๑ ชนิดของเนื้อเยื่อ สารควบคุมการเจริญเติบโต และสภาพการเพาะเลี้ยง (Puhan and Siddiq, 2013) การใช๎
สารฟอกฆําเช้ือฝนกระบวนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชได๎ถูกน ามาใช๎อยํางกว๎างขวางในพืชหลายชนิด โดยได๎มีการน าสารละลาย 
sodium hypochlorite (NaOCl) หรือ Clorox มาใช๎ในการฟอกฆําเช้ือผักหวานบ๎าน การจากผลการทดลองพบวํา Clorox ที่
ความเข๎มข๎น 10 เปอร๑เซ็นต๑ เป็นเวลา 10 นาที และตามด๎วยสารละลาย Clorox 5 เปอร๑เซ็นต๑ เป็นเวลา 5 นาที มีเปอร๑เซ็นการ
ปนเปื้อนน๎อยที่สุดและมีอัตราการรอดชีวิตของเนื้อเยื่อมากที่สุด (ภพเก๎า และวารุต , 2554) นอกจากนี้ยังได๎มีการใช๎สารละลาย 
Clorox ในการฟอกฆําเช้ือใบอํอนกุหลาบปารากวัย จากผลการศึกษาพบวํา ความเข๎มข๎นของสารละลายคลอร็อกซ๑ 10 เปอร๑เซ็นต๑ 
เป็นเวลา 10 นาที ตามด๎วย  คลอร็อกซ๑ 5 เปอร๑เซ็นต๑ เป็นเวลา 5 นาที มีประสิทธิภาพตํอการฟอกฆําเช้ือดีที่สุด สามารถลดการ
ปนเปื้อนราและแบคทีเรียได๎ดีถึง 80 เปอร๑เซ็นต๑ (มณฑล และคณะ, 2556) และยังได๎มีการใช๎สารละลายที่ความเข๎มข๎นตํางๆ 
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Clorox ในการฟอกฆําเช้ือเมล็ดมัลเบอร๑รี่ ผลการทดลองพบวํา การฟอกด๎วยคลอรอกซ๑ 10 % นาน 10 นาที ตามด๎วยคลอรอกซ๑ 5 
% นาน 15 นาที มีเปอร๑เซ็นต๑ที่ไมํเกิดการปนเปื้อนของเมล็ดสูงที่สุด คือ 96.67 % (เจนจิรา และคณะ, 2559) 

 ในการชักน ายอดหรือรากในงานวิจัยที่ผํานมาในพืชตํางๆ โดยการใช๎สารควบคุมการเจริญเติบโตประสบความส าเร็จใน
พืชหลายชนิด อาทิเชํน จากการน าช้ินสํวนยอดอํอนมะคังขาวมาเพาะเลี้ยงบนสูตรอาหาร MS ที่เติมสารควบคุมการเจริญเติบโต  
ชนิด BA ที่ความเข๎มข๎น 0, 1, 2 และ 3 มิลลิกรัมตํอลิตร  เป็นเวลา 6 สัปดาห๑  พบวําสูตรอาหาร MS ที่เติม BA ความเข๎มข๎น 2 
มิลลิกรัมตํอลิตร  สามารถเกิดยอดได๎เร็วที่สุด หลังจากท าการเพาะเลี้ยงเป็นเวลา 6 สัปดาห๑ โดยมีปริมาณยอดเฉลี่ย 4.20 ยอดตํอ
ช้ินสํวน (ภพเก๎า และวารุต, 2554) นอกจากน้ี การใช๎สารควบคุมการเจริญเติบโตประเภทออกซินและไซโทไคนินรํวมกันสามารถชัก
น าให๎เกิดทั้งยอดและรากได๎เชํนกัน โดยพบวําสูตรอาหาร MS ดัดแปลงที่เติม BA ความเข๎มข๎น 1 มิลลิกรัมตํอลิตร รํวมกับ NAA 
ความเข๎มข๎น 0.1 มิลลิกรัมตํอลิตร ชักน าให๎เกิดยอดชิงช๎าชาลีเฉลี่ยได๎สูง 3.80 ยอดตํอช้ินสํวนพืชเริ่มต๎น (Sanjeev  et  al., 2003)  

 
วิธีการด าเนินการวิจัย  

การศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อขมิน้ชนั 
ท าการคัดเลือกหนํอของขมิ้นชัน โดยล๎างหนํอของขมิ้นชันให๎สะอาด แล๎วน าหนํอของขมิ้นชัน มาฟอกฆําเช้ือด๎วยสูตรฟอก

ฆําเช้ือ จ านวน 10 ซ้ า ดังนี ้
  - 10% (v/v) Clorox เป็นเวลา 10 นาที  
 - 10% (v/v) Clorox เป็นเวลา 15 นาที 
  - 15% (v/v) Clorox เป็นเวลา 10 นาที 
 - 15% (v/v) Clorox เป็นเวลา 15 นาที 

- 20% (v/v) Clorox เป็นเวลา 10 นาที 
- 20% (v/v) Clorox เป็นเวลา 15 นาที 

หลังจากนั้น ย๎ายเลี้ยงหนํอของขมิ้นชันลงบนอาหารสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) เป็นเวลา 1 สัปดาห๑ 
บันทึกผลอัตราการปนเปื้อนและการรอดชีวิตของเนื้อเยื่อ เพ่ือหาสูตรฟอกฆําเช้ือท่ีดีที่สุดในการทดลองหัวข๎อถัดไป  
 การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ขมิ้นชันโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 น าหนํอของขมิ้นชันมาฟอกฆําเช้ือด๎วยสูตรฟอกฆําเช้ือที่ได๎จากการทดลองในขั้นตอนแรก หลังจากนั้นย๎ายเลี้ยงหนํอ
ขมิ้นชันในอาหารสูตรตํางๆ จ านวน 10 ซ้ า เพื่อชักน ายอดและราก ดังนี้  

         - สูตรอาหาร MS 
         - สูตรอาหาร MS + BA 0.5 มก./ล + NAA 0.05 มก./ล. 
         - สูตรอาหาร MS + BA 1 มก./ล + NAA 0.05 มก./ล. 
         - สูตรอาหาร MS + BA 2 มก./ล + + NAA 0.05 มก./ล. 
         - สูตรอาหาร MS + BA 0.5 มก./ล. 
         - สูตรอาหาร MS + BA 1 มก./ล. 
         - สูตรอาหาร MS + BA 2 มก./ล. 
หลังจากเลี้ยงเป็นเวลา 5 สัปดาห๑ ในห๎องความคุมอุณหภูมิ 25 ± 2 °C ให๎แสง 16 ช่ัวโมงตํอวัน บันทึกการเจริญเติบโต 

เชํน อัตราการเกิดยอดและราก ความยาวยอดและราก เป็นต๎น เพื่อหาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของขมิ้นชันท่ีดีที่สุด 
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ผลการวิจัย 
การศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อขมิน้ชนั 

 จากผลการทดลองสูตรฟอกฆําเช้ือทั้ง 6 สูตร พบวํา สูตร 15% Clorox เวลา 15 นาที และ 20 % Clorox เวลา 10 
นาที และ 15 นาที มีประสิทธิภาพในการฟอกฆําเช้ือได๎ดีที่สุดคือขมิ้นมีอัตราการรอดถึง 100 % และมีอัตราการรอดชีวิต 100% 
สํวนสูตรฟอกฆําเช้ือที่มีประสิทฺภาพน๎อยที่สุด คือ สูตร 10% Clorox เวลา 10 นาที ซึ่งพบอัตราการปนเปื้อนและอัตราการรอด
ชีวิตที่ 50% (ตารางที ่1)  
 ตารางที ่ 1  ผลการศึกษาสูตรฟอกฆําเช้ือตํอการรอดชีวิตของขมิ้นชันเป็นเวลา 1  สัปดาห๑ 

Clorox (v/v) เวลา (นาท)ี อัตราการปนเปื้อน (%) อัตราการรอดชีวิต (%) 

10% 
10 50 50 

15 40 60 

15% 
10 30 70 

15 0 100 

20% 
10 0 100 

15 0 100 
  

การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ขมิ้นชันโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 จากการทดลองลักษณะการตอบสนองของหนํออํอนของขมิ้นชันเพาะเลี้ยงในอาหาร พบวํา  สูตรอาหาร ที่สามารถชักน า
ยอดและรากได๎ดีที่สุด คืออาหารสูตร MS โดยให๎อัตราการเกิดยอด 20% และอัตราการเกิดราก 10% โดยมีความยาวยอดและราก
เฉลี่ย เทํากับ 11.1 เซนติเมตร และ 8.5 เซนติเมตร ตามล าดับ นอกจากน้ี สูตรอาหาร MS รํวมกับ BA และ NAA ยังสามารถชักน า
ยอดและรากได๎เชํนกัน โดยมีอัตราการเกิดยอดและรากที่ 10% สํวนอาหารสูตร MS รํวมกับ BA 2 มก./ล. สามารถชักน ายอดได๎ 
20%  (ตารางที ่2) 
 

 
 

ภาพที่  1  ต๎นอํอนขมิ้นชันท่ีได๎จากการเลีย้งบนอาหารสูตร MS เป็นเวลา 5 สัปดาห๑ 
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ตารางที่ 2   การตอบสนองของหนํออํอนของขมิ้นชันตํออาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

สูตรอาหาร 
อัตราการเกิดยอด 

(%) 

ความยาวยอดเฉลี่ย 
(cm.) อัตราการเกิดราก (%) 

ความยาวรากเฉลี่ย 
(cm.) 

MS 20 11.1 10 8.5 

MS + 0.5 มก./ล. BA  0 - 0 - 

MS +1 มก./ล. BA 0 - 0 - 

MS + 2 มก./ล. BA 20 3.4 0 - 

MS + 0.5 มก./ล. BA + 
0.05 มก./ล. NAA 

10 7.2 10 2.5 

MS + 1 มก./ล. BA + 0.05 
มก./ล. NAA 

10 4.0 10 3.0 

MS + 2 มก./ล. BA + 0.05 
มก./ล. NAA 

10 4.0 10 1.0 

    
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาสูตรฟอกฆําเช้ือหนํอของขมิ้นชัน พบวําสูตรที่มีประสิทธิภาพในการฟอกฆําเช้ือได๎ดีที่สุดคือ 15% Clorox 
เป็นเวลา 15 นาที เนื่องจากมีอัตราการปนเปื้อน 0% และมีอัตราการรอดของขมิ้นชันถึง 100% สํวนสูตรอาหารที่มีประสิทธิภาพ
ในการชักน ายอดและรากได๎ดีที่สุดคือสูตร MS โดยมีอัตราการชักน ายอด 20% ให๎ความยาวยอดเฉลี่ย 11.1 เซนติเมตร และอัตรา
การชักน าราก 10% ให๎ความยาวรากเฉลี่ย 8.5 เซนติเมตร 
 จากการศึกษาการฟอกฆําเช้ือในพืชหลายชนิด พบวํา พืชแตํละชนิดใช๎ปริมาณและระยะเวลาการฟอกฆําเช้ือแตกตํางกัน
ออกไป เชํน การฟอกฆําเช้ือสํวนไรโซมของไพล พบวํา การฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลาย Clorox ความเข๎มข๎น 30% เป็นเวลา 30 นาที 
และตามด๎วยสารละลาย Clorox ความเข๎มข๎น 10% เป็นเวลา 10 นาที ให๎อัตราการปนเปื้อนเพียง 22.22% และมีอัตราการรอดชีวิต
สูงสุด 77.78% (รัตนา และ จิตรกร, 2562) และจากการศึกษาวิธีหาวิธีการฟอกฆําเชื้อเมล็ดจันทน๑ผาโดยใช๎น้ ายาฟอกฆําเชื้อท่ีความ
เข๎มข๎น 5,10 และ 15 % ที่เวลาตํางกันคือ 5, 10 และ 15 นาที พบวําความเข๎มข๎นน้ ายาฟอกฆําเชื้อ 10 % เป็นเวลา 10 นาทีให๎ผลดี
ที่สุดมีประประสิทธิภาพในการฟอกฆําเชื้อ 90% (ธงชัย, 2561) นอกจากน้ีการฟอกฆําเชื้อด๎วยสารฟอกฆําเชื้อ ความเข๎มข๎น 20% 
เป็นเวลา 20 นาที เป็นวิธีการที่ได๎ที่สุดในการฟอกฆําเช้ือเมล็ดลิงลาว โดยให๎อัตราการปนเปื้อนต่ าที่สุดที่ 40% (จิราภรณ๑, 2559) 

สูตรอาหาร MS ประกอบด๎วยสารอาหารที่จ าเป็นครบถ๎วนในการเจริญของพืช ดังนั้นในพืชบางชนิดจะตอบสนองได๎ดีใน
อาหารสูตร MS ที่ไมํเติมสารควบคุมการเจริญเติบโต ยกตัวอยํางเชํน การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหอมหัวใหญํ พบวําอาหารสูตร MS 
สามารถชักน าให๎เกิดยอดสูงสุด 100% และสามารถชักน ารากได๎ 10% (กิ่งกาญจน๑, 2555) และพบวําสูตรอาหาร MS ยังสามารถ
ชักน าให๎เกิดยอดมะรุมสูงทีสุ่ด โดยให๎ร๎อยละการชักน ายอดรวม (ร๎อยละ 60±0.26) จ านวนยอดเฉลี่ย (0.97±0.69 ยอดตํอช้ินสํวน) 
และร๎อยละการเกิดราก (ร๎อยละ 63±0.09) (ฤทัยชนก และคณะ, 2561) นอกจากนี้ สารควบคุมการเจริญเติบโตประเภทไซโทไค
นิน เชํน BA สามารถชักน าให๎เกิดยอดในพืชหลายชนิด อาทิเชํน อภิชาต และคณะ (2543) ได๎ท าการศึกษาผลของ BA ที่มีตํอการ
เพิ่มจ านวนยอดของกระชายด าในสภาพปลอดเช้ือ พบวําเมื่อเลี้ยงช้ินสํวนยอดบนสูตรอาหาร MS ที่เติม BA ความเข๎มข๎น 2 
มิลลิกรัมตํอลิตรสามารถเกิดยอด 4 ยอดตํอช้ินสํวนพืชเริ่มต๎น ส าหรับสูตรอาหารที่เติม BA ความเข๎มข๎น 1 มิลลิกรัมตํอลิตร
สามารถสร๎างยอดเฉลี่ย 3 ยอดตํอช้ินสํวนพืชเริ่มต๎น และ ฐิติภาส (2530) ได๎ทดลองเลี้ยงเนื้อเยื่อจากสํวนตาข๎างของขิง บนสูตร
อาหาร MS ที่เติม  BA 2 มิลลกิรัมตํอลิตร สามารถเพิ่มจ านวนยอดเฉลี่ย 3.6 ยอดตํอช้ินสํวนพืชเริ่มต๎น การใช๎สารควบคุมการ
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เจริญเติบโตประเภทออกซินและไซโทไคนินรํวมกันสามารถชักน าให๎เกิดทั้งยอดและรากได๎เชํนกัน การใช๎สารควบคุมการ
เจริญเติบโต BA รํวมกับ NAA สามารถชักน าให๎เกิดยอดจากตาข๎างของ Nyctanthes arbortristis Linn. โดยใช๎ BA ความเข๎มข๎น 
1.5 มิลลิกรัมตํอลิตร รํวมกับ NAA ความเข๎มข๎น 0.1 มิลลิกรัมตํอลิตร โดยมีจ านวนยอดเฉลี่ย 4.78 ยอดตํอช้ินสํวนพืชเริ่มต๎น 
(Ruot  et  al., 2008) และจากงานวิจัยของ Bhattacharya and Bhattacharyya (1997) ได๎ใช๎ BA ความเข๎มข๎น 1 มิลลิกรัมตํอ
ลิตร รํวมกับ NAA ความเข๎มข๎น 0.1 มิลลิกรัมตํอลิตร ในการชักน าการเกิดยอดจากตาข๎างของ Jasminum officinale L. โดย
สามารถชักน าให๎เกิดยอดเฉลี่ย 2.5 ยอดตํอช้ินสํวนเริ่มต๎น จะเห็นได๎วําไซโตไคนินเพียงชนิดเดียวมีผลท าให๎เซลล๑ยืดยาวขึ้นได๎แตํ
ควรใช๎ออกซินรํวมด๎วยเนื่องจากการท างานของออกซินจะสํงเสริมการเกิดยอดและรากของเนื้อเยื่อได๎   

อยํางไรก็ตามอัตราการเกิดยอดและรากของขมิ้นชันยังไมํสูงเทําที่ควร ดังนั้นในงานวิจัยตํอไปจึงควรศึกษาในสารควบคุม
การเจริญเติบโตตัวอื่นตํอการเกิดยอดและรากของขมิ้นชัน เชํน การควบคุมการเจริญเติบโต Thidiazuron (TDZ) ซึ่งเป็นสาร
ควบคุมการเจริญเติบโตประเภทไซโทไคนิน จากงานวิจัยที่ผํานมา การเพาะเลี้ยงช้ินสํวนต๎นที่ปลอดเช้ือของกระเจียวขาวพันธุ๑ปุา 
พบวํา ช้ินสํวนที่เลี้ยงบนอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ ความเข๎มข๎น 0.5 มิลลิกรัมตํอลิตรสามารถชักน าให๎เกิดการสร๎างยอดได๎มาก
ที่สุด คือ 2.7 ยอดตํอช้ินสํวน (Kongbangkerd and Kamol, 2006) และ ยังได๎มีการใช๎สารควบคุมการเจริญเติบโตประเภทไซโท
ไคนินตัวอื่น ในการชักน ายอด อาทิเชํน Kinetin ซึ่งชํวยในการชักน าให๎เกิดยอดจากตาข๎างหนํอไม๎ฝรั่ง โดยพบวําสูตรอาหารที่
สามารถชักน าให๎เกิดยอด คือ อาหารแข็งสูตร MS รํวมกับ NAA ความเข๎มข๎น 0.27-0.54 ไมโครโมลาร๑ และ Kinetin ความเข๎มข๎น 
0.23 ไมโครโมลาร๑ ให๎ผลดีที่สุด โดยให๎จ านวนยอดสูงสุด 1 ยอด จ านวนข๎อ 6.1-7.7 ข๎อ ความยาวยอด 7.35-7.94 เซนติเมตร (รัฐ
พล, 2550) นอกจากนี้ สารควบคุมการเจริญเติบโตประเภทออกซินชนิดอื่น ก็สามารถชักน าให๎เกิดรากได๎เชํนกัน เชํน Indole-3-
acetic acid (IAA) โดยพบวํา สูตรอาหาร MS ที่เติม IAA ความเข๎มข๎น 2 ppm สามารถชักน าให๎เกิดรากจากต๎นอํอนพริกพิโรธที่
ปลูก ณ สถานีเกษตรหลวงปางดะ มูลนิธิโครงการหลวง (อัญชลี และเกวลิน, 2555)  
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การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระของค้างคาวด า  
(Tacca chantrieri André) 

Analysis of Nutrition Composition and Antioxidant of Tacca chantrieri André 
  

วัฒนา ปัญญามณีศร1 และ ณัตฐิยา ชยัชนะ2 
Wathana Panyamaneesorn and Natthiya Chaichana 

 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อวิเคราะห๑คุณคําทางโภชนาการและสารต๎านอนุมูลอิสระของค๎างคาวด า (Tacca chantrieri 
André) จากการวิเคราะห๑คุณคําทางโภชนาการด๎วยวิธีการ AOAC พบวํา หัวของค๎างคาวด ามีปริมาณคาร๑โบไฮเดรตสูงสุดที่ 35.64 
กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง และยังพบวํามีปริมาณโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร และเถ๎า 8.71, 1.29, 14.43 และ 7.01 กรัมตํอ 100 
กรัมน้ าหนักแห๎ง ตามล าดับ หลังจากนั้น น าหัวของค๎างคาวด ามาวิเคราะห๑สารต๎านอนุมูลอิสระด๎วยวิธีการ DPPH และวิเคราะห๑
ปริมาณฟินอลิกรวมด๎วยวิธีการของ Folin และ Ciocalteu ผลการศึกษาพบปริมาณสารต๎านอนุมูลอิสระและปริมาณฟินอลิกรวม
เทํากับ 18.59 umol TE/g dry weight และ 3.49 mg GE/g dry weight ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: ค๎างคาวด า, คุณคําทางโภชนาการ, สารตา๎นอนุมูลอสิระ, ฟินอลิก 
 
Abstract 
 The purpose of this study is to investigated nutrition composition and antioxidant of Tacca chantrieri 
André. The analysis of nutrition composition by AOAC method found that T. chantrieri André rhizome 
provided the highest carbohydrate of 35.64 g/ 100g dry weight and also presented protein, lipid, fiber and ash 
with 8.71, 1.29, 14.43 and 7.01 g/ 100g dry weight, respectively. After that, T. chantrieri André rhizome was 
analyzed antioxidant activity by DPPH method and total phenolic compound by Folin and Ciocalteu method. 
The result revealed that antioxidant activity and total phenolic compound were 18.59 umol TE/g dry weight 
and 3.49 mg GE/g dry weight, respectively. 
 
Keywords: Tacca chantrieri André, nutrition information, antioxidant, phenolic 
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บทน า 
จังหวัดเชียงรายมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง รวมทั้งเป็นแหลํงภูมิป๓ญญาด๎านสมุนไพรพื้นบ๎าน จากการส ารวจพืช

สมุนไพรและการใช๎ประโยชน๑ตามภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได๎ข๎อมูลพืชสมุนไพรจ านวน 67 วงศ๑ 175 
สกุล 218 ชนิด และยังระบุชนิดไมํได๎จ านวน 25 ชนิด โดยแบํงเป็น กลุํมเฟิน กลุํมพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคูํ  โดยวงศ๑ที่มี
สมาชิกมากที่สุด 3 อันดับได๎แกํ วงศ๑ ZINGIBERACEAE จ านวน 19 ชนิด วงศ๑ ACANTHACEAE จ านวน 17 ชนิด และวงศ๑ 
ASTERACEAE จ านวน 10 ชนิด   
 ค๎างคาวด า หรือ ดีงูหว๎า (Tacca chantrieri André) เป็นพืชสมุนไพรหนึ่งที่พบและมีการใช๎ประโยชน๑ในอ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย มีลักษณะทางพฤษศาสตร๑ คือ เป็นไม๎ล๎มลุก มีเหง๎ารูปทรงกระบอก  ใบเดี่ยว รูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปใบหอก 
ผิวเกลี้ยง ฐานใบ รูปลิ่ม ปลายใบ แหลม หรือมีลักษณะเป็นติ่ง เส๎นใบ จ านวน 8-10 คูํ ก๎านใบ  ดอกชํอ 1-2 ชํอ แตํละชํอมี 4-6 
มากสุดถึง 25 ดอกยํอย วงใบประดับ มี 2 คูํ สีเขียว หรือเขียวเข๎ม ออกตรงข๎ามสลับตั้งฉาก ไมํมีก๎าน คูํด๎านนอกรูปไขํ หรือรูปใบ
หอก คูํด๎านในรูปไขํหรือไขํกลับ มีหลายขนาด ริ้วประดับ รูปเส๎นด๎าย 6-25 อัน สีเขียว หรือสีมํวง ดอกสีเขียว หรือสีมํวง วงกลีบ
รวม ปลายแยก 6 แฉก 3 อัน ด๎านนอกรูปไขํ หรือรูปสามเหลี่ยม 3 กลีบด๎านใน เกสรเพศผู๎สีเขียวหรือสีเหลือง  ผล รูปขอบขนาน 
สามเหลี่ยม แตํละด๎านมีสันตามยาว มีวงกลีบรวมที่ยังไมํรํวงติด  เมล็ด รูปไต หัวและใบใช๎ประโยชน๑ในการแก๎อักเสบ แก๎ช้ าใน เป็น
ยาบ ารุงก าลัง  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก)     (ข) 
 ภาพที ่1 ต๎น (ก) และ หัว (ข) ของค๎างคาวด า (Tacca chantrieri André) 
 

อยํางไรก็ตาม สํวนหัวค๎างคาวด าที่ชาวบ๎านในพื้นที่ใช๎บริโภคและมีความเช่ือในการใช๎เป็นยารักษาโรค ยังไมํได๎
ท าการศึกษายืนยันถึงคุณประโยชน๑ที่แท๎จริง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค๑ในการศึกษาคุณคําโภชนาการ และสารต๎านอนุมูล
อิสระของค๎างคาวด า เพื่อเป็นองค๑ความรู๎ด๎านพืชสมุนไพรในชุมชนและสามารถน าความรู๎ด๎านการวิจัยลงสูํการใช๎ประโยชน๑ในระดับ
ชุมชนจังหวัด ท าให๎เกิดองค๑ความรู๎ ได๎งานวิจัยเพื่อเผยแพรํ รวมไปถึงการน าผลการวิจัยไปตํอยอดใช๎ประโยชน๑สูํการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ๑และการบริการได๎ในอนาคต 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อวิเคราะห๑คุณคาํทางโภชนาการและสารต๎านอนุมลูอิสระของค๎างคาวด า (Tacca chantrieri André) 
 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 ในประเทศไทยมีพืชพรรณหลากหลายชนิด แตกตํางกันตามสภาพพื้นที่ ภูมิป๓ญญาและการใช๎ประโยชน๑ของชุมชนท๎องถิ่น 
โดยเฉพาะพืชที่มีการบริโภคหรือน ามาใช๎เป็นสมุนไพรในชุมชนยํอมเป็นที่นําสนใจที่จะท าการศึกษาเป็นอันดับแรก ไมํวําจะเป็น
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ทางด๎านนิเวศวิทยา สรรพคุณและคุณประโยชน๑ รวมไปถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑ของท๎องถิ่น พืชหลายชนิดถูกน ามาวิเคราะห๑
เพื่อหาคุณคําทางโภชนาการและสรรพคุณที่เป็นประโยชน๑ในการรักษาหรือบรรเทาอาการของโรค อาทิเชํน การวิเคราะห๑คุณคํา
ทางอาหารของข๎าวพื้นเมืองสายพันธุ๑ดีเดํนภาคเหนือตอนบน คือ ข๎าวเหนียวเขี้ยวงู พบวําคํา พลังงาน โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร และ
วิตามินอีในข๎าวกล๎องสูงกวําพันธุ๑ กข6 ผลการทดสอบเบื้องต๎นของ ผู๎บริโภคในศูนย๑วิจัยข๎าวเชียงรายพบวําสํวนใหญํให๎การยอมรับ
ผลิตภัณฑ๑ที่ท าจากข๎าวเหนียวเขี้ยวงู (ศิวะพงศ๑ และคณะ, 2553) และการศึกษาคุณคําทางโภชนาการของข๎าว 9 สายพันธุ๑ จาก
จังหวัดอุบลราชธานี คือ ข๎าวเหนียวด า ข๎าวหอมกัญญา ข๎าวหอมนิล ข๎าวสังข๑หยด ข๎าวหอมมะลิแดง ข๎าวหอมมะลิ 105 ข๎าวเล๎า
แตก ข๎าวสินเหล็ก และข๎าวหอมอุบล จากผลการวิจัยพบวํา ข๎าวเหนียวด ามีปริมาณโปรตีนสูงที่สุด ข๎าวหอมกัญญามีปริมาณ  
วิตามินอี และไขมันสูงที่สุด ข๎าวหอมนิลมีปริมาณใยอาหาร ซีลีเนียม และไนอะซินสูงที่สุด ข๎าวสังข๑หยดมีปริมาณสังกะสีสูงที่สุด 
ข๎าวสินเหล็กมีปริมาณวิตามินบี 1 สูงที่สุด และข๎าวหอมอุบลมีปริมาณคาร๑โบไฮเดรต และธาตุเหล็กสูงท่ีสุด เป็นต๎น (Rujirapisit et 
al., 2012) นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห๑หาปริมาณสารอาหารในใบมะรุม โดยพบวําในใบมะรุมนั้น มีโปรตีน 
27.06 เปอร๑เซ็นต๑ ไขมัน 5.68 เปอร๑เซ็นต๑ เยื่อไย 19.84 เปอร๑เซ็นต๑ เถ๎า 12.82 เปอร๑เซ็นต๑ ความช้ืน 79.34 เปอร๑เซ็นต๑ และ
พลังงานท้ังหมด 4,521.27 แคลลอรีตํอกรัม ซึ่งจากข๎อมูลดังกลําว จะเห็นได๎วําใบมะรุมมีปริมาณโปรตีนที่คํอนข๎างสูงซึ่งสามารถใช๎
เป็นอาหารเสริมโปรตีนส าหรับมนุษย๑ และใช๎เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว๑ได๎ (สนามชัยและคณะ, 2555)  

สรรพคุณอยํางหน่ึงของสารสกัดจากพืช คือมีความสามารถในการต๎านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ซึ่งเป็นสารที่ท าหน๎าที่
ยับยั้ง หรือตํอต๎านปฏิกิริยาออกซิเดชัน หรือสารที่สามารถขจัดอนุมูลอิสระ (free radical) ออกจากรํางกาย โดยอนุมูลอิสระสํงผล
ให๎เซลล๑ในรํางกายเสื่อมสภาพและมีประสิทธิภาพในการท างานน๎อยลง อาจท าให๎เกิดโรคตําง ๆ ตามมา เชํน โรคมะเร็ง ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน และโรครูมาตอยด๑ เป็นต๎น จากงานวิจัยท่ีผํานมาได๎มีการศึกษาสารต๎านอนุมูลอิสระในพืชหลากหลายชนิด อาทิ
เชํน การศึกษาสารสกัดเหง๎าจากวํานตาลเดี่ยว (Hypoxis aurea Lour.) ซึ่งความสามารถในการต๎านอนุมูลอิสระ ซึ่งอาจน ามา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑เครื่องส าอางได๎ (กรวินท๑วิชญ๑ และคณะ, 2556) การศึกษาได๎มีการวิเคราะห๑สารต๎านอนุมูลอิสระจากเมล็ดข๎าว
สีน้ าตาล Sangyod กับเมล็ดข๎าวสีขาวหอมมะลิ (Dawk Mali 105) พบวํา สารต๎านอนุมูลอิสระใน เมล็ดข๎าวสีน้ าตาลมากกวําเมล็ด
ข๎าวสีขาว และเพิ่มขึ้นสัมพันธ๑กับปริมาณสารฟินอลิกที่เพิ่มขึ้นอีกด๎วย (Srisawat et al., 2010) และยังได๎มีการศึกษาสารต๎าน
อนุมูลอิสระในพืชบางชนิด เชํน Cajanus cajan (L.) Millsp. ซึ่งจากผลการศึกษาพบวํา มีคํา IC50 เทํากับ 0.242 mg/ml (Wu et 
al., 2009) เป็นต๎น 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของค้างคาวด า 

เก็บตัวอยํางหัวค๎าวคาวด าจากอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย น ามาอบแห๎งและวิเคราะห๑ปริมาณ โปรตีน ไขมัน 
คาร๑โบไฮเดรต เถ๎า ใยอาหารและพลังงาน โดยใช๎วิธี AOAC (AOAC, 2000) ได๎ปริมาณ โปรตีน ไขมัน คาร๑โบไฮเดรต เถ๎า และใย
อาหาร ออกมา เป็น มิลลิกรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง  
 การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระและปริมาณฟินอลิกรวมของค้างคาวด า 

น าตัวอยํางแห๎งของสํวนหัวค๎างคาวด ามาสกัดด๎วย 95% ethanol ระเหยแห๎ง จนได๎สารสกัดหยาบวิเคราะห๑
ความสามารถในการต๎านอนุมูลอิสระดีพีเอช (DPPH scavenging activity) โดย เตรียมตัวอยํางสารสกัดความเข๎มข๎น 500 µg/mL 
ตวงตัวอยํางสารสกัดนี้ปริมาตร 0.3 mL เติมลงใน DPPH ความเข๎มข๎น 0.1 mM ปริมาตร 0.5 mL ผสมให๎เข๎ากันด๎วยเครื่อง 
Vortex mixer เป็นเวลา 10 นาที ตั้งพักไว๎ที่อุณหภูมิห๎องเป็นเวลา 30 นาที แล๎ววัดคําการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm 
โดยใช๎เครื่อง UV-Vis spectrophotometer โดยใช๎ BHT เป็นสารมาตรฐาน ค านวณหาร๎อยละของการต๎านอนุมูลอิสระ (Brand-
Williams et. al., 1995; Miliauskasa et. al., 2004) 

วิเคราะห๑ปริมาณฟินอลิกรวมโดยใช๎ Folin-Ciocalteu method โดยสร๎างกราฟมาตรฐานของสารละลาย gallic acid 
โดยปิเปตสารละลาย gallic acid ที่มีความเข๎มข๎นตํางๆ ปริมาตร 0.4 mL เติมในหลอดทดลอง 10 % Folin-Ciocalteu reagent 
ปริมาตร 2 mL เขยําให๎เข๎ากัน ตั้งพักไว๎ 5 นาที จากนั้นเติม 7.5% โซเดียมคาร๑บอเนต ปริมาตร 1.6 mL พักไว๎ที่อุณหภูมิห๎องเป็น
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เวลา 30 นาที น าสารที่ได๎ มาวัดคําการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 765 nm โดยใช๎เครื่อง UV-Vis spectrophotometer สร๎าง
กราฟมาตรฐานการดูดกลืนแสงของสารละลาย gallic acid ที่รู๎ความเข๎มข๎นแล๎ว   วิเคราะห๑ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมใน
ตัวอยํางสารสกัดโดยน าตัวอยํางสารสกัดปริมาตร 0.4 mL ท าการทดลองเชํนเดียวกับการสารละลาย gallic acid มาตรฐาน ท า
การทดสอบตัวอยํางละ 3 ซ้ า ค านวณปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมเฉลี่ยในรูปมิลลิกรัมของ gallic acid equivalents (GAE) 
ตํอน้ าหนักแห๎ง 1 กรัม  
 การเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 

น าผลวิจัยที่ได๎จากห๎องปฏิบัติการมาวิเคราะห๑หาความแตกตํางทางสถิติ (Statistic analysis) โดยท าการทดสอบตัวอยําง
ละ 3 ครั้ง (n=3) วิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎โปรแกรม ส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห๑ความแปรปรวน (Analysis of Variance) แบบ 
Complete Randomized Design (CRD) เปรียบเทียบคําเฉลี่ยที่ระดับความเชื่อมั่นร๎อยละ 95 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห๑คุณคําทางโภชนาการของค๎างคาวด า ผลการศึกษาแสดงใน ตารางที่ 1 พบวําปริมาณโปรตีน ไขมัน 
คาร๑โบไฮเดรต ใยอาหาร และเถ๎า เทํากับ 8.71, 1.29, 35.64, 14.43 และ 7.01 กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง ตามล าดับ และจาก
ผลการวิเคราะห๑สารต๎านอนุมูลอิสระและปริมาณฟินอลิกรวม พบวํา หัวค๎างคาวด าพบปริมาณสารต๎านอนุมูลอิสระเทํากับ 18.59 
umol TE/g และมีปริมาณฟินอลิกรวมเทํากับ 3.49 mg GE/g dry weight  

 
ตารางที่ 1 คุณคําทางโภชนาการ สารตา๎นอนุมูลอสิระ และปริมาณฟินอลิกรวมของค๎างคาวด า 

รายการวิเคราะห์ ปริมาณที่พบ 
โปรตีน (กรมัตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง) 8.71±0.062c 
ไขมัน (กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง) 1.29±0.026e 
คาร๑โบไฮเดรต (กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง) 35.64±0.295a 
ใยอาหาร (กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง) 14.43±0.154b 
เถ๎า (กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแหง๎) 7.01±0.066d 
DPPH radical scavenging activity 
(umol TE/g dry weight) 

18.59±0.075 

Total phenol content (mg GE/g dry weight) 3.49±0.085 
*ปริมาณที่พบแสดงในรูปของคําเฉลี่ย±SD ตัวอักษรที่แตกตํางในสดมภ๑หมายถึงแตกตํางอยํางมีนยัส าคัญที่ p<0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การศึกษาปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร๑โบไฮเดรต ใยอาหาร และเถ๎าของหัวค๎างคาวด า พบปริมาณคุณคําโภชนาการ
ดังกลําวเทํากับ 8.71, 1.29, 35.64, 14.43 และ 7.01 กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง ตามล าดับ นอกจากนี้จากการวิเคราะห๑
ปริมาณสารต๎านอนุมูลอิสระและฟินอลิกรวม พบสารทั้งสองในปริมาณ 18.59 umol TE/g dry weight และ 3.49 mg GE/g dry 
weight ตามล าดับ 

จากผลการศึกษาแสดงให๎เห็นวํา ปริมาณโปรตีนที่พบในหัวค๎างคาวด าคํอนข๎างสูง (8.71 กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง) 
โดยหัวค๎างคาวด าพบปริมาณโปรตีนมากกวําข๎าวพื้นเมืองในหมูํบ๎านทิพุเย อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งพบปริมาณ
โปรตีน 0.68-7.86 กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง (ปิ่นธิดา และคณะ, 2560) และพบปริมาณโปรตีนมากกวําข๎าวพันธุ๑พื้นเมืองจาก
ศูนย๑วิจัยข๎าวพัทลุง ซึ่งพบปริมาณโปรตีน 7.6 กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง (เชาวนีพร และคณะ, 2560) จากการศึกษาคุณคําทาง
โภชนาการของพืชพื้นถิ่นในประเทศไนจีเรีย พบปริมาณคุณคําทางโภชนาการแตกตํางกันออกไปในพืชแตํละชนิด โดยหัวของค๎าว
คาวด าพบปริมาณโปรตีนและใยอาหารสงูกวําพืชบางตัวที่พบในไนจีเรียเชํนกัน อาทิเชํน Canarium schweinfurthii, Dacryodes 



 

Proceedings of the National Research Conference Northern College 1333 
 

edulis, Afzelia africana, Dialium guineense และ Detarium macrocarpium เป็นต๎น (Dike, 2010) นอกจากนี้ ปริมาณ
โปรตีนที่พบในค๎างคาวด ายังสูงกวําพืชอัตลักษณ๑ในจังหวัดอุตรดิตถ๑ เชํน ทุเรียนหลงลับแล (3.70 กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง)  
ทุเรียนหลินลับแล (3.33 กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง)   ลางสาดลับแล (1.03 กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง)   ลองกองลับแล 
(0.95 กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง) และ สัปรดห๎วยมุํน (0.46 กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง) เป็นต๎น (รัชนี, 2560) ยิ่งไปกวํานั้น 
ยังพบปริมาณไขมันของหัวค๎างคาวด ามากกวําข๎าวเหนียวดิบ (0.6 กรัมตํอ 100 กรัมน้ าหนักแห๎ง) อีกด๎วย (แสงโสม, 2544) 

จากผลการวิเคราะห๑พบวํา หัวค๎างคาวด าพบปริมาณสารต๎านอนุมูลอิสระเทํากับ 18.59 umol TE/g เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประสิทธิภาพของสารต๎านอนุมูลอิสระของผักพ้ืนบ๎านในจังหวัดสุราษฎร๑ธานีในฤดูฝนพบวํา หัวค๎างคาวด าจัดอยูํในกลุํมที่มีสารต๎าน
อนุมูลอิสระคํอนข๎างสูง โดยพบสารต๎านอนุมูลอิสระมากกวํา เมล็ดกระถิน (Leucaena leucocepphala) ผลตะลิงปลิง 
(Averrhoa bilimbi) ผลเนียง (Archidendron pauciflorum) และ ผลสะตอ (Parkia speciosa) ซึ่งพืชทั้ง 4 ชนิดข๎างต๎น พบ
ปริมาณสารต๎านอนุมูลอิสะเทํากับ 14.13 umol TE/g, 6.98 umol TE/g, 1.25 umol TE/g และ 3.02 umol TE/g ตามล าดับ 
(กามีละห๑ และคณะ, 2561) นอกจากนี้ หัวค๎างคาวด ายังพบปริมาณสารต๎านอนุมูลอิสระสูงกวําพืชผักสมุนไพรพื้นบ๎านบางชนิด 
อาทิเชํน ฝ๓กมะรุม (Moringa oleifera) ผลมะตูม (Aegle marmelos) เนื้อมะขาม (Tamarindus indica) ผลมะนาว (Citrus 
aurantifolia) ซึ่งพบสารต๎านอนุมูลอิสระ 2.15 umol TE/g, 11.41 umol TE/g, 0.58 umol TE/g และ 0.39 umol TE/g 
ตามล าดับ (อเนก และ บุณยกฤต, 2560) ทั้งนี้ หัวค๎างคาวด ามีลักษณะที่มีสีเข๎ม ซึ่งลักษณะดังกลําวอาจสํงผลให๎ประกอบด๎วยสาร
ต๎านอนุมูลอิสระในปริมาณที่คํอนข๎างสูง ซึ่งสอดคล๎องกับการศึกษาปริมาณสารต๎านอนุมูลอิสระในข๎าวโพดข๎าวเหนียว (Zea may 
L. var. certaina) 20 สายพันธุ๑ ซึ่งพบวําสายพันธุ๑ที่มีเมล็ดมีสีเข๎มมีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและความสามารถในการต๎าน
อนุมูลอิสระสูงกวํากลุํมทีเ่มล็ดไมํมีสี (พรชัย และคณะ, 2558) ซึ่งในหัวของค๎างคาวด านอกจากจะพบสารต๎านอนุมูลอิสระแล๎ว ยัง
พบสารประกอบฟินิลิกด๎วยเชํนกัน เนื่องจากหัวของค๎างคาวด ามีสีเข๎ม 

จะเห็นได๎วําหัวค๎างคาวด ามีคุณคําทางโภชนาการและสารต๎านอนุมูลอิสระ จึงเป็นที่นําสนใจในการศึกษาตํอยอดเพื่อ
พัฒนา ปรับปรุง และอนุรักษ๑เพื่อใช๎ประโยชน๑ตํอไปในอนาคต ไมํวําจะเป็นทางด๎านการขยายพันธุ๑ ตํอยอดในการวิเคราะห๑สารทาง
เภสัชวิทยาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มมูลคําให๎กับพืชในท๎องถิ่นสูํการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจในอนาคต 
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การศึกษาวิธีการฟอกฆ่าเชื้อพืชสมุนไพรท้องถิ่นอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
เพื่อการขยายพันธุ์ในสภาพปลอดเชื้อ 

Study on Surface Sterilization Method of Local Herb Plants in  
Chiang Saen District, Chiang Rai for In Vitro Propagation 

 

จิราภรณ ์ ปาลี1 
Jiraporn  Palee 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาวิธีการฟอกฆําเช้ือพืชสมุนไพรตามภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

เพื่อการขยายพันธุ๑ในสภาพปลอดเช้ือ โดยผู๎วิจัยได๎ท าการคัดเลือกพืชสมุนไพรจ านวน 3 ชนิด ได๎แกํ วํานเกราะเพชรไพฑูรย๑ วําน
เอ็นเหลือง และวํานเสนํห๑จันทร๑หอม ซึ่งสํวนของพืชที่ใช๎ในการทดลอง คือ หนํอ โดยน าช้ินสํวนหนํอของวํานทั้ง 3 ชนิด มาท าการ
ฟอกฆําเช้ือด๎วยสารฟอกขาวที่มีช่ือการค๎าคือ ไฮเตอร๑ (ซึ่งมีโซเดียมไฮโปคลอไรด๑ 6%) ที่ระดับความเข๎มข๎นและเวลาที่แตกตํางกัน 
จากนั้นย๎ายเลี้ยงหนํอวํานที่ผํานการฟอกฆําเช้ือแล๎วบนอาหารวุ๎นสูตร MS เป็นเวลา 8 สัปดาห๑ ผลจากการทดลองพบวํา วิธีการ
ฟอกฆําเช้ือหนํอวํานเกราะเพชรไพฑูรย๑ที่ดีท่ีสุด คือ การฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ความเข๎มข๎น 15% นาน 15 นาที โดยมี
อัตราการรอดของช้ินสํวนสูงสุด 86.7% ขณะที่วิธีการฟอกฆําเช้ือหนํอวํานเอ็นเหลืองและหนํอวํานเสนํห๑จันทร๑หอมที่ดีที่สุด คือ 
การฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ความเข๎มข๎น 15% นาน 10 นาที โดยมีอัตราการรอดชีวิตสูงสุด 93.3% และ 73.3% 
ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ : การฟอกฆําเช้ือ การขยายพันธุ๑ เชียงแสน สมุนไพร สภาพปลอดเชื้อ 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to study the surface sterilization method of local herb plants in 
Chiang Saen District, Chiang Rai for in vitro propagation. The three species of local herb plant namely “Wan 
Korw Ped Pai Toon (Zingiber sp.)”“Wan En Luang (Curcuma sp.)” and “Wan Sanea Jun Horm (Kaempferia 
galanga)” were examined. The bud explants were surface-sterilized with different concentrations of surface 
disinfectant, Haiter® (6% w/w sodium hypochlorite), and time periods. Then, the bud explants were cultured 
on MS ager medium for 8 weeks. The results revealed that the best disinfection method for Zingiber sp. was 
using 15% Haiter solution for 15 min, resulting in the highest survival rate of 86.7%. While, the surface 
disinfestation of Curcuma sp. and K. galanga by using 15% Haiter solution for 10 min was the best method 
which resulted in 93.3% and 73.3% survival rate, respectively. 
 
Keywords : Surface Sterilization, Propagation, Chiang Saen, Herb Plant, In Vitro Culture 
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บทน า 
 ในพื้นที่อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบวํามีปุาไม๎ที่อุดมสมบูรณ๑อยูํเป็นจ านวนมาก เชํน ปุาห๎วยฮ๎อม ปุาหนองเหียง 
ปุาชุมชนวัดพระธาตุผาเงา เป็นต๎น ซึ่งชาวบ๎านในอ าเภอเชียงแสนยังมีการใช๎ประโยชน๑จากพืชสมุนไพรตามภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นอยําง
ตํอเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีการน าพืชสมุนไพรมาใช๎บ าบั ดรักษาโรคภายในครัวเรือน และผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑สมุนไพร
ออกจ าหนํายให๎กับคนในพ้ืนท่ีและสํงขายให๎กับประเทศเพื่อนบ๎าน อาทิ สาธารณรัฐแหํงสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สํงผลท าให๎ความต๎องการพืชสมุนไพรเพื่อใช๎เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นยารักษาโรค หรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑เกี่ยวกับ
สุขภาพมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน ซึ่งการน าพืชสมุนไพรมาใช๎เป็นวัตถุดิบในการผลิตยาหรือผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ คราวละมากๆ โดย
ไมํมีมาตรการควบคุมอาจกํอให๎เกิดป๓ญหาการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติของประเทศได๎ในอนาคต  
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นเทคนิคหนึ่งที่ไดร๎ับความนิยมในด๎านการขยายพันธุ๑พืช โดยพบวําสามารถขยายพันธุ๑พืชให๎ได๎
จ านวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยไมํขึ้นกับฤดูกาลและสภาพแวดล๎อม อีกทั้งยังชํวยแก๎ป๓ญหาเกี่ยวกับการขยายพันธุ๑พืชที่หา
ยากใกล๎สูญพันธุ๑ หรือพืชที่มีป๓ญหาเกี่ยวกับการขยายพันธุ๑ตามธรรมชาติ เชํน มีการพักตัวของเมล็ด มีอัตราการงอกของเมล็ดต่ า 
หรือมีจ านวนเมล็ดน๎อย ฯลฯ แตํอยํางไรก็ตาม ความส าเร็จของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชนั้นขึ้นอยูํกับหลากหลายป๓จจัยที่เกี่ยวข๎อง 
โดยเฉพาะขั้นตอนการฟอกฆําเช้ือชินสํวนพืช ซึ่งชนิดและความเข๎มข๎นของสารฟอกฆําเช้ือ รวมถึงระยะเวลาที่ใช๎ในการฟอกฆําเช้ือ
ที่เหมาะสมของพืชแตํละชนิดก็จะแตกตํางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับหลายๆ ป๓จจัย เชํน ชนิดของพืช ช้ินสํวนที่ใช๎ ขนาดของช้ินสํวน 
เป็นต๎น โดยมีงานวิจัยในพืชหลายชนิดที่ศึกษาวิธีการฟอกฆําเช้ือช้ินสํวนพืช เชํน การฟอกฆําเช้ือเมล็ดลิงลาว (จิราภรณ๑, 2016) 
การฟอกฆําเช้ือ Amorphophallus oncophyllus (Chotigamas et al., 2009) การฟอกฆําเช้ือพรรณไม๎น้ าบูเซป (นงนุช และ
คณะ, 2560) การฟอกฆําเช้ือบัวยักษ๑ออสเตรเลีย (รุํงอรุณ และคณะ, 2560) การฟอกฆําเช้ือต๎นหม๎อข๎าวหม๎อแกงลิง (จันทร๑เพ็ญ 
และคณะ, 2562) การฟอกฆําเช้ือไรโซมของไพล (รัตนาและจิตรกร, 2562) เป็นต๎น 
 ดังนั้น การน าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมาใช๎ในการขยายพันธุ๑พืชสมุนไพร นําจะท าให๎ได๎ต๎นพันธุ๑สมุนไพรจ านวนมาก
ในระยะเวลาอันสั้น ได๎ต๎นพันธุ๑สมุนไพรเพื่อการแจกจํายให๎แกํชาวบ๎านในชุมชน เพื่อการอนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑พืชสมุนไพรตามภูมิ
ป๓ญญาท๎องถิ่นอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ให๎คงอยูํสืบไป อีกทั้งยังได๎ต๎นพันธุ๑สมุนไพรเพื่อใช๎ในการศึกษาทางด๎านตํางๆ ตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาวิธีการฟอกฆําเช้ือพืชสมุนไพรตามภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 
เพื่อการขยายพันธุ๑พืชสมุนไพรในสภาพปลอดเช้ือ  

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ป๓ญหาการปนเปื้อนจากเช้ือราและแบคทีเรีย ถือเป็นอีกหนึ่งป๓ญหาหลักของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ดังนั้น การศึกษา
วิธีการฟอกฆําเช้ือช้ินสํวนพืชจึงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนท่ีถือวําส าคัญส าหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งสารฟอกฆําเช้ือที่นิยมใช๎กันอยําง
แพรํหลาย ได๎แกํ สารละลายคลอรอกซ๑ (Clorox) สารละลายไฮเตอร๑ (Haiter®) โดยชนิดและความเข๎มข๎นของสารฟอกฆําเช้ือ 
รวมถึงระยะเวลาที่ใช๎ในการฟอกฆําเช้ือท่ีเหมาะสมจะแตกตํางกันออกไปขึ้นกับหลายๆ ป๓จจัย เชํน ชนิดของพืช ช้ินสํวนที่ใช๎ ขนาด
ของช้ินสํวน เป็นต๎น ซึ่งมีงานวิจัยในพืชหลายชนิดที่ศึกษาวิธีการฟอกฆําเช้ือช้ินสํวนพืชด๎วยสารละลายไฮเตอร๑หรือคลอรอกซ๑ 
ตัวอยํางเชํน การศึกษาวิธีการฟอกฆําเช้ือหนํอ Amorphophallus oncophyllus ทีพ่บวําวิธีการฟอกฆําเช้ือหนํอที่ดีที่สุด คือ การ
ฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ 20% นาน 20 นาที (Chotigamas et al., 2009) ขณะที่วิธีการฟอกฆําเช้ือหนํอ Stemona 
curtisii ที่เหมาะสม คือ การฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายคลอรอกซ๑ 15% นาน15 นาที (Palee et al., 2013) 

ความส าเร็จของการฟอกฆําเช้ือน้ัน ไมํใชํเพียงดูจากเปอร๑เซ็นต๑การปนเปื้อนจากเช้ือราและแบคทีเรียต่ าสุดเทํานั้น แตํต๎อง
ดูอัตราการรอดชีวิตของช้ินสํวนพืชที่ผํานการฟอกฆําเช้ือควบคูํไปด๎วย ภพเก๎า และคณะ (2555) ศึกษาวิธีการฟอกฆําเช้ือใบอํอน
บอนสี กุหลาบหิน และคว่ าตายหงายเป็น พบวํา ความเข๎มข๎นของสารฟอกฆําเช้ือจะมีผลตํอการปนเปื้อนและการรอด ชีวิตของ
ช้ินสํวนใบอํอนที่เพาะเลี้ยง โดยอัตราการปนเปื้อนจะสูงสุด 100% (เปอร๑เซ็นต๑การรอดเป็น 0) เมื่อฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายคลอ
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รอกซ๑ 5% นาน 15 นาที แตํอัตราการการปนเปื้อนจะลดลงเมื่อความเข๎มข๎นของสารฟอกฆําเช้ือเพิ่มขึ้น การฟอกฆําเช้ือด๎วย
สารละลายคลอรอกซ๑ 15% นาน 15 นาที เป็นความเข๎มข๎นที่ดีที่สุด ซึ่งถึงแม๎วําจะพบการปนเปื้อนถึง 40% แตํอัตราการรอดชีวิต
ของเนื้อเยื่อก็สูงถึง 60% ขณะทีก่ารฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายคลอรอกซ๑ 20% นาน 15 นาที ถึงแม๎จะไมํพบการปนเปื้อนของเช้ือ
ราและแบคทีเรีย แตํช้ินสํวนใบอํอนที่ผํานการฟอกฆําเช้ือท่ีความเข๎มข๎นดังกลําวจะถูกท าลายและช้ าตายไปในท่ีสุด (เปอร๑เซ็นต๑การ
รอดชีวิตเป็น 0) การศึกษาวิธีการขยายพันธุ๑ต๎นลิงลาวในสภาพปลอดเชื้อ พบวํา วิธีการฟอกฆําเช้ือเมล็ดลิงลาวท่ีดีที่สุดคือ การฟอก
ด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ 20% นาน 20 นาที แล๎วแชํใน 95% แอลกอฮอล๑ นาน 5 นาที โดยพบการปนเปื้อนจากเช้ือราและ
แบคทีเรีย 40% และมีอัตราการงอกของเมล็ด 40% ขณะที่การฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ 20% นาน 20 นาที แล๎วแชํใน 
95% แอลกอฮอล๑ นาน 20 นาที มีการปนเปื้อนต่ าสุดเพียง 10% แตํกลับไมํพบการงอกของเมล็ดลิงลาวเลย (จิราภรณ๑, 2016) 

ซึ่งการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการฟอกฆําเช้ือช้ินสํวนพืชยังพบรายงานในพืชชนิดอื่นๆ เชํน การฟอกฆําเชื้อหัววํานสี่ทิศ (ภพเก๎า 
และคณะ, 2554) การฟอกฆําเช้ือปลายยอดโมกพวง รักขาว รักมํวง และใบอํอนพุดจีบ (ภพเก๎า และวารุต, 2555) การฟอกฆําเช้ือ
ส๎มซํา (อุบล, 2556) การฟอกฆําเช้ือเมล็ด Achyranthes aspera (Sen et al., 2013) การฟอกฆําเช้ือสตรอเบอร๑รี่ (Jan et al., 
2013) การฟอกฆําเช้ือเมล็ด Andrographis paniculata (Talei et al., 2011) การฟอกฆําเช้ือบัวยักษ๑ออสเตรเลีย (รุํงอรุณ และ
คณะ, 2560) การฟอกฆําเช้ือพรรณไม๎น้ าบูเซป (นงนุช และคณะ, 2560) การฟอกฆําเช้ือต๎นหม๎อข๎าวหม๎อแกงลิง (จันทร๑เพ็ญ และ
คณะ, 2562) และการฟอกฆําเช้ือไรโซมของไพล (รัตนาและจิตรกร, 2562) เป็นต๎น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

พืชสมุนไพรท๎องถิ่นอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่คัดเลือกมาท าการทดลองนั้น จะเน๎นพืชสมุนไพรที่ชาวบ๎านนิยม
น ามาใช๎ประโยชน๑หรือคํอนข๎างหายาก อันได๎แกํ วํานเกราะเพชรไพฑูรย๑ (ภาพที่ 1ก) วํานเอ็นเหลือง (ภาพที่ 2ก) และวํานเสนํห๑
จันทร๑หอม (ภาพท่ี 3ก) โดยสรรพคุณของวํานเกราะเพชรไพฑูรย๑นั้น ชาวบ๎านมีความเช่ือวําเหง๎าใช๎ต๎มดื่มยับยั้งและรักษาโรคมะเร็ง
ได๎ เหง๎าของวํานเอ็นเหลืองสามารถใช๎เป็นยาแก๎โรคเหน็บชา แก๎โรคเบาหวาน และแก๎โรคกษัยได๎ ขณะที่เหง๎าของวํานเสนํห๑จันทร๑
หอมสามารถบรรเทาอาการท๎องอืดเฟูอและขับลมในล าไส๎ได๎  ซึ่งช้ินสํวนพืชสมุนไพรที่ใช๎ในการทดลอง คือ หนํอ โดยตัดหนํอวําน
เกราะเพชรไพฑูรย๑ (ภาพท่ี 1ข) หนํอวํานเอ็นเหลือง (ภาพที่ 2ข) และหนํอวํานเสนํห๑จันทร๑หอม (ภาพที่ 3ข) ความยาว 1.0 – 1.5 
เซนติเมตร มาล๎างท าความสะอาดด๎วยน้ าก๏อกไหลผําน จากนั้นฟอกฆําเช้ือหนํอวํานท้ัง 3 ชนิดด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ที่ความเข๎มข๎น
และเวลาที่แตกตํางกัน 4 วิธี ดังนี ้

วิธีท่ี 1 ฟอกด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ ความเข๎มข๎น 10% เขยํานาน 10 นาที 
วิธีท่ี 2 ฟอกด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ ความเข๎มข๎น 10% เขยํานาน 15 นาที 
วิธีท่ี 3 ฟอกด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ ความเข๎มข๎น 15% เขยํานาน 10 นาที 
วิธีท่ี 4 ฟอกด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ ความเข๎มข๎น 15% เขยํานาน 15 นาที 
จากนั้นน าหนํอวํานท้ัง 3 ชนิดที่ผํานการฟอกฆําเช้ือจากทั้ง 4 วิธี มาลา๎งด๎วยน้ ากลั่นที่ผํานการนึ่งฆําเช้ือแล๎ว 3 ครั้ง เขยํา

นานครั้งละ 3 – 5 นาที ย๎ายเลี้ยงหนํอวํานทั้ง 3 ชนิด ลงบนอาหารวุ๎นสูตร MS (Murashige and Skoog, 1962) ที่ไมํเติมสาร
ควบคุมการเจริญเติบโต โดยเลี้ยงภายใต๎ห๎องควบคุมอุณหภูมิ 25 ± 2 °C ให๎แสง 16 ช่ัวโมงตํอวัน บันทึกเปอร๑เซ็นต๑การปนเปื้อน
เชื้อราและแบคทีเรีย เปอร๑เซ็นต๑การตาย และอัตราการรอดของช้ินสํวนเพาะเลี้ยงทุกๆ สัปดาห๑ เป็นเวลา 8 สัปดาห๑ 

    
เปอร์เซ็นต์การปนเปื้อน  =  จ านวนช้ินสํวนหนํอที่เกิดการปนเปื้อน   x   100 

        จ านวนช้ินสํวนหนํอทั้งหมด 
 

เปอร์เซ็นต์การตาย  = จ านวนช้ินสํวนหนํอที่ตาย   x   100 
   จ านวนช้ินสํวนหนํอทั้งหมด 
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อัตราการรอดชีวิต  =  จ านวนช้ินสํวนหนํอที่งอก   x   100 
จ านวนช้ินสํวนหนํอทั้งหมด 

 

 
 

ภาพที่ 1 วํานเกราะเพชรไพฑรูย๑และช้ินสํวนหนํอที่ใช๎ในการทดลอง 
 

 
 

ภาพที่ 2 วํานเอ็นเหลืองและชิ้นสวํนหนํอท่ีใช๎ในการทดลอง 
 

 
 

ภาพที่ 3 วํานเสนํห๑จันทร๑หอมและชิ้นสํวนหนํอท่ีใช๎ในการทดลอง 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิธีการฟอกฆําเช้ือพืชสมุนไพรท๎องถิ่นอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ที่ความเข๎มข๎น
และเวลาที่แตกตํางกัน 4 วิธี ให๎ผลการทดลองดังนี้  
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1. ว่านเกราะเพชรไพฑูรย์ 
จากการฟอกฆําเช้ือหนํอวํานเกราะเพชรไพฑูรย๑ด๎วยวิธีการที่แตกตํางกัน พบวํา การฟอกฆําเช้ือหนํอด๎วยวิธีที่ 4 คือ การ

ฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ความเข๎มข๎น 15% นาน 15 นาที พบอัตราการปนเปื้อนจากเช้ือราและแบคทีเรียของช้ินสํวน
ต่ าสุด 13.3% รองลงมาคือ การฟอกฆําเช้ือด๎วยวิธีที่ 3 ด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ความเข๎มข๎น 15% นาน 10 นาที (ตารางที่ 1) 
ขณะที่การฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ความเข๎มข๎น 10% นาน 10 นาที พบการปนเปื้อนจากเช้ือราและแบคทีเรียสูงถึง 
100.0% ซึ่งเมื่อเพาะเลี้ยงหนํอวํานเกราะเพชรไพฑูรย๑ครบ 8 สัปดาห๑ พบวํา หนํอที่ผํานการฟอกฆําเช้ือด๎วยวิธีที่ 4 มีอัตราการรอด
ชีวิตของช้ินสํวนสูงสุด 86.7% โดยหนํอวํานเกราะเพชรไพฑูรย๑ที่รอดชีวิตจะมีการเจริญพัฒนาเป็นต๎นอํอนที่มีทั้งยอดและราก ดัง
ภาพที่ 4ก 

 
ตารางที่ 1 เปอร๑เซ็นต๑การปนเปื้อน การตาย และอัตราการรอดของหนํอวํานเกราะเพชรไพฑูรย๑ที่ผํานการฟอกฆําเช้ือด๎วยวิธีที่
แตกตํางกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห๑ 

วิธีการฟอกฆ่าเชื้อ เปอร์เซ็นต์ 
การปนเปื้อน 

เปอร์เซ็นต์ 
การตาย 

เปอร์เซ็นต์การ
รอดชีวิต 

วิธีท่ี 1 สารละลายไฮเตอร๑ 10% นาน 10 นาที 100.0% - 0.0% 
วิธีท่ี 2 สารละลายไฮเตอร๑ 10% นาน 15 นาที 80.0% - 20.0% 
วิธีท่ี 3 สารละลายไฮเตอร๑ 15% นาน 10 นาที 66.7% - 33.3% 
วิธีท่ี 4 สารละลายไฮเตอร๑ 15% นาน 15 นาที 13.3% - 86.7% 

 
2. ว่านเอ็นเหลือง 
ผลจากการศึกษาวิธีการฟอกฆําเช้ือหนํอวํานเอ็นเหลือง พบวํา การฟอกฆําเช้ือหนํอด๎วยวิธีที่ 3 คือ การฟอกฆําเช้ือด๎วย

สารละลายไฮเตอร๑ความเข๎มข๎น 15% นาน 10 นาที และวิธีที่ 4 คือ การฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ความเข๎มข๎น 15% นาน 
15 นาที พบการปนเปื้อนจากเช้ือราและแบคทีเรียของช้ินสํวนต่ าสุด 6.7% (ตารางที่ 2) รองลงมาคือ การฟอกฆําเช้ือด๎วยวิธีที่ 2 
ด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ 10% นาน 15 นาที พบการปนเปื้อนจากเช้ือราและแบคทีเรีย 46.7% ขณะที่การฟอกฆําเช้ือด๎วย
สารละลายไฮเตอร๑ความเข๎มข๎น 10% นาน 10 นาที พบการปนเปื้อนจากเช้ือราและแบคทีเรียสูงถึง 73.3% อยํางไรก็ตาม 
ความส าเร็จของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้น ไมํใชํเพียงดูจากการปนเปื้อนของช้ินสํวน แตํต๎องดูอัตราการรอดของช้ินสํวนพืชที่ผําน
การฟอกฆําเช้ือด๎วย ซึ่งเมื่อเพาะเลี้ยงหนํอวํานเอ็นเหลืองครบ 8 สัปดาห๑ พบวํา หนํอที่ผํานการฟอกฆําเช้ือด๎วยวิธีที่ 3 มีอัตราการ
รอดชีวิตของช้ินสํวนสูงสุด 93.3% ขณะที่หนํอท่ีผํานการฟอกฆําเช้ือด๎วยวิธีที่ 4 พบวํามีอัตราการรอดชีวิตเพียง 86.7% เนื่องจากมี
การตายของช้ินสํวนหนํอที่เพาะเลี้ยง 6.7% โดยหนํอท่ีเพาะเลี้ยงสามารถเจริญพัฒนาไปเป็นต๎นอํอน ดังภาพท่ี 4ข 
 
ตารางที่ 2 เปอร๑เซ็นต๑การปนเปื้อน การตาย และอัตราการรอดของหนํอวํานเอ็นเหลืองที่ผํานการฟอกฆําเช้ือด๎วยวิธีที่แตกตํางกัน 
เป็นเวลา 8 สัปดาห๑ 

วิธีการฟอกฆ่าเชื้อ เปอร์เซ็นต์ 
การปนเปื้อน 

เปอร์เซ็นต์ 
การตาย 

เปอร์เซ็นต์การ
รอดชีวิต 

วิธีท่ี 1 สารละลายไฮเตอร๑ 10% นาน 10 นาที 73.3% - 26.7% 
วิธีท่ี 2 สารละลายไฮเตอร๑ 10% นาน 15 นาที 46.7%  53.3% 
วิธีท่ี 3 สารละลายไฮเตอร๑ 15% นาน 10 นาที 6.7% - 93.3% 
วิธีท่ี 4 สารละลายไฮเตอร๑ 15% นาน 15 นาที 6.7% 6.7% 86.7% 
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3. ว่านเสน่ห์จันทร์หอม 
จากการฟอกฆําเช้ือหนํอวํานเสนํห๑จันทร๑หอมด๎วยวิธีการที่แตกตํางกัน พบวํา การฟอกฆําเช้ือหนํอด๎วยวิธีที่ 4 คือ การ

ฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ความเข๎มข๎น 15% นาน 15 นาที พบการปนเปื้อนจากเช้ือราและแบคทีเรียของช้ินสํวนต่ าสุด 
13.3% (ตารางที่ 3) รองลงมาคือ การฟอกฆําเช้ือด๎วยวิธีที่ 3 ด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ 15% นาน 10 นาที พบการปนเปื้อนจากเช้ือ
ราและแบคทีเรีย 20.0% ขณะที่การฟอกฆําเช้ือด๎วยวิธีที่ 1 ด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ความเข๎มข๎น 10% นาน 10 นาที พบการ
ปนเปื้อนจากเช้ือราและแบคทีเรียสูงสุด 93.3% แตํอยํางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากอัตราการรอดชีวิตของช้ินสํวนเพาะเลี้ยงที่ 8 
สัปดาห๑ พบวํา หนํอที่ผํานการฟอกฆําเช้ือด๎วยวิธีที่ 3 มีอัตราการรอดชีวิตของช้ินสํวนสูงสุด 73.3% มีการตายของช้ินสํวน
เพาะเลี้ยง 6.7% ขณะที่หนํอที่ผํานการฟอกฆําเช้ือด๎วยวิธีที่ 4 พบวํามีอัตราการรอดชีวิตเพียง 66.7% เนื่องจากมีการตายของ
ช้ินสํวนหนํอที่เพาะเลี้ยงสูงถึง 20.0% โดยหนํอวํานเสนํห๑จันทร๑หอมที่รอดชีวิตสามารถเจริญพัฒนาไปเป็นต๎นอํอนดังภาพท่ี 4ค 
      
ตารางที่ 3 เปอร๑เซ็นต๑การปนเปื้อน การตาย และอัตราการรอดของหนํอวํานเสนํห๑จันทร๑หอม ที่ผํานการฟอกฆําเช้ือด๎วยวิธีที่
แตกตํางกัน เป็นเวลา 8 สัปดาห๑ 

วิธีการฟอกฆ่าเชื้อ เปอร์เซ็นต์ 
การปนเปื้อน 

เปอร์เซ็นต์ 
การตาย 

เปอร์เซ็นต์การ
รอดชีวิต 

วิธีท่ี 1 สารละลายไฮเตอร๑ 10% นาน 10 นาที 93.3% - 6.7% 
วิธีท่ี 2 สารละลายไฮเตอร๑ 10% นาน 15 นาที 60.0% - 40.0% 
วิธีท่ี 3 สารละลายไฮเตอร๑ 15% นาน 10 นาที 20.0% 6.7% 73.3% 
วิธีท่ี 4 สารละลายไฮเตอร๑ 15% นาน 15 นาที 13.3% 20.0% 66.7% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 หนํอวํานท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารวุ๎นสตูร MS เป็นเวลา 8 สปัดาห๑ ก) วํานเกราะเพชรไพฑรูย๑  
ข) วํานเอ็นเหลือง และ ค) วํานเสนํห๑จันทร๑หอม 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาวิธีการฟอกฆําเช้ือพืชสมุนไพรตามภูมิป๓ญญาท๎องถิ่นอ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อการขยายพันธุ๑
ในสภาพปลอดเช้ือ สามารถสรุปผลการทดลองได๎ดังนี้ 

1. วิธีการฟอกฆําเช้ือหนํอวํานเกราะเพชรไพฑูรย๑ที่ดีที่สุด คือ การฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ความเข๎มข๎น 15% 
นาน 15 นาที โดยมีอัตราการรอดชีวิตของช้ินสํวนสูงสุด 86.7%  
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2. วิธีการฟอกฆําเช้ือหนํอวํานเอ็นเหลืองที่ดีท่ีสุด คือ การฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ความเข๎มข๎น 15% นาน 10 
นาที โดยมีอัตราการรอดชีวิตของช้ินสํวนสงูสุด 93.3% 

3. วิธีการฟอกฆําเช้ือหนํอวํานเสนํห๑จันทร๑หอมที่ดีที่สุด คือ การฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ความเข๎มข๎น 15% 
นาน 10 นาที โดยมีอัตราการรอดชีวิตของช้ินสํวนสูงสุด 73.3% 
 ผลจากการทดลองนี้แสดงให๎เห็นวํา ถึงแม๎ช้ินสํวนของพืชทดลองจะใช๎หนํอเหมือนกันและมีความยาวเทํากัน (1.0 – 1.5 
เซนติเมตร) แตํถ๎ามีขนาดแตกตํางกัน ความเข๎มข๎นของสารฟอกฆําเช้ือ และระยะเวลาที่ใช๎ในการฟอกฆําเช้ือก็จะแตกตํางกัน โดย
ความเข๎มข๎นของสารฟอกฆําเช้ือและระยะเวลาในการฟอกฆําเช้ือจะมีผลตํออัตราการปนเปื้อนของเช้ือราและแบคทีเรีย อัตราการ
ตาย และอัตราการรอดชีวิตของช้ินสํวนหนํอที่เพาะเลี้ยง ซึ่งผลจากการทดลองที่ได๎พบวําสอดคล๎องกับการทดลองของภพเก๎า และ
คณะ (2555) ที่พบวํา ความเข๎มข๎นของสารฟอกฆําเช้ือจะมีผลตํอการปนเปื้อนและการรอดชีวิตของช้ินสํวนใบอํอนของบอนสี 
กุหลาบหิน และคว่ าตายหงายเป็น โดยวิธีการฟอกฆําเช้ือใบอํอนท่ีดีที่สุด คือ การฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายคลอรอกซ๑ 15% นาน 
15 นาที ซึ่งถึงแม๎วําจะพบการปนเปื้อนของเช้ือราและแบคทีเรีย 40% แตํอัตราการรอดชีวิตของเนื้อเยื่อก็สูงถึง 60% ขณะที่การ
ฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายคลอรอกซ๑ 20% นาน 15 นาที ถึงแม๎วําจะไมํพบการปนเปื้อนของเช้ือราและแบคทีเรีย แตํช้ินสํวนใบ
อํอนท่ีผํานการฟอกฆําเช้ือท่ีความเข๎มข๎นดังกลําวจะถูกท าลายและช้ าตายไปในท่ีสุด นอกจากน้ียังสอดคล๎องกับผลการทดลองของจิ
ราภรณ๑ (2016) ที่พบวํา วิธีการฟอกฆําเช้ือเมล็ดลิงลาวท่ีดีที่สุดคือ การฟอกฆําเช้ือด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ 20% นาน 20 นาที แล๎ว
แชํใน 95% แอลกอฮอล๑ นาน 5 นาท ีโดยมีอัตราการปนเปื้อนของเช้ือราและแบคทีเรีย 40% และมีอัตราการงอกของเมล็ด 40% 
ขณะที่การฟอกฆําเชื้อด๎วยสารละลายไฮเตอร๑ 20% นาน 20 นาที แล๎วแชํใน 95% แอลกอฮอล๑ นาน 20 นาที มีการปนเปื้อนของ
เชื้อราและแบคทีเรียต่ าสุดเพียง 10% แตํกลับไมํพบการงอกของเมล็ดลิงลาวเลย ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากเนื้อเยื่อของเอ็มบริโอที่อยูํ
ภายในเมล็ดถูกท าลายอันเนื่องมาจากการแชํเมล็ดใน 95% แอลกอฮอล๑ นานเกินไป  
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การพัฒนาสารเคลือบผิวจากสารสกัดกะเพราและสะเดากักเก็บด้วยอนุภาค 
ไคโตซานเพื่อยืดอายุการเก็บและการดูดซับสารพิษตกค้างในผลไม้สด 

Development of coating from Siamese neem and basil extracts extracts encapsulated in 
chitosan particles for extending shelf life and adsorbing toxic chemical of fresh fruits 

 
สมฤทัย ตันมา1 

Somruthai Tunma 
 

บทคัดย่อ 
 ผลไม๎สดเป็นอาหารที่เสียงํายเนื่องจากมีปริมาณน้ าสูงและมีสารอาหารที่เหมาะกับการเจริญของจุลินทรีย๑ กํอให๎เกิดความ
เสียหายทั้งตํอเกษตรกรและผู๎บริโภค โดยทั่วไปนิยมใช๎สารเคลือบผิวเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลไม๎สด สารเคลือบผิวที่ได๎รับความ
สนใจในป๓จจุบันคือสารเคลือบผิวจากสารธรรมชาติที่มีความปลอดภัยทั้งตํอผู๎ผลิตและผู๎บริโภค งานวิจัยนี้ศึกษาการเตรียมสาร
เคลือบผิวจากสารสกัดหยาบกะเพราและสะเดากักเก็บดว๎ยอนุภาคไคโตซานท่ีมีขนาดนาโนเมตรหรือไมโครเมตรด๎วยเทคนิคการเกิด
เจลแบบไอออนิกโดยใช๎สารไตรพอลิฟอสเฟต (TPP) เป็นสารเชื่อมขวางที่มีประจุลบ และศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวตํอ
การยืดอายุการเก็บรักษาสตรอว๑เบอร๑รีสด รวมทั้งประสิทธิภาพดูดซับสารเคมีตกค๎างของสารเคลือบผวิ พบวําสารเคลือบผิวท่ีเตรยีม
จากอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดามีประสิทธิภาพยืดอายุการเก็บรักษาสตรอว๑เบอร๑รีสดได๎นานที่สุดคือ 8 วัน โดยที่
ผลสตรอว๑เบอร๑รีไมํเกิดเช้ือราและไมํเนําเสีย ในขณะที่สารเคลือบผิวที่เตรียมจากอนุภาคไคโตซาน , อนุภาคไมโครไคโตซาน และ
อนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดตะไคร๎สามารถรักษาสตรอว๑เบอร๑รีได๎ 5 วัน, 6 วัน และ 6 วัน ตามล าดับ โดยที่สตรอว๑เบอร๑รี
กลุํมควบคุมเก็บรักษาได๎ 4 วัน จากนั้นศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับยาฆําแมลง (Pyrethroid) ของสารเคลือบผิวชนิดตํางๆ พบวํา
สารเคลือบผิวท่ีเตรียมจากอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดามีประสิทธิภาพการดูดซับยาฆําแมลงที่ตกค๎างบนผิวสตรอว๑
เบอร๑รีได๎ดีที่สุด ดังนั้นอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดาที่เตรียมได๎จากงานวิจัยนี้ สามารถน าไปพัฒนาตํอยอดเพื่อผลิต
เป็นสารเคลือบผิวส าหรับยืดอายุการเก็บรักษาและสามารถดูดซับสารเคมีตกค๎างที่ผิวผลไม๎สดได๎ อีกทั้งเป็นสารธรรมชาติที่มีความ
ปลอดภัยตํอผู๎บริโภค 
 
ค าส าคัญ : ไมโครไคโตซาน สารเคลือบผิว พืชสมุนไพร สตรอว๑เบอร๑รี 
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Abstract 
 Fresh fruit is easy spoilage due to the high amount of water and nutrients suitable for microbial 
growth causing damage to both farmers and consumers. In general, coating is used to extend the shelf life of 
fresh fruit. The surface coating has been interested in today is the natural coating that are safe. This research 
prepared the coatings from basil and Siam neem extracts encapsulated in chitosan micro-particle by ionic 
gelation method and used tripolyphosphate as an anion crosslinking agent. We study the efficiency of the 
coating on extending shelf life of fresh strawberries and the efficiency of absorbing the chemical residue of 
the coating. It was found that the coating prepared from chitosan micro-particles contained Siam neem 
extract is effective for extending shelf life of fresh strawberries for a maximum of 8 days without the fungal 
effect and not rotten of the strawberry. While the coating prepared from chitosan particles, micro-particles 
and chitosan micro-particles contained basil extract can preserve strawberry for 5 days, 6 days and 6 days, 
respectively and the control group storing strawberry for 4 days. Then, the efficiency of the adsorption of 
insecticides (Pyrethroid) was studied. It was found that the coating prepared from chitosan micro-particles 
contained Siam neem extract had the best absorption of pesticide residue on the strawberry skin. Therefore, 
chitosan micro-particles contained Siam neem extract can be further developed to produce as a surface 
coating for extending shelf life and able to absorb chemical residues on the surface of fresh fruit. It is also a 
natural substance that is safe for consumers. 
 
Keyword: Microchitosan, Coating, Herbs, Strawberry 
 
บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตสินค๎าเกษตรและสํงออกผลไม๎สดไปขายยังตลาดตํางประเทศทั่วโลก ซึ่งแตํละปีมีมูลคํา
คํอนข๎างสูง โดยเฉพาะการสํงออกผลไม๎ไทย อาทิ ส๎ม ส๎มโอ มะละกอ มังคุด ชมพูํ ทุเรียน มะมํวง ลิ้นจี่ สตรอเบอรี่ เป็นต๎น ตลาด
สํงออกหลักได๎แกํอาเซียนและจีน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของผลผลิตตามหลักสากลด๎านมาตรฐานสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช จะต๎องมีการพัฒนาผลผลิตให๎ตรงตามที่ตลาดต๎องการ รวมทั้งให๎ความส าคัญกับการสํงออกผลไม๎ปลอดสารพิษ และ
ผลไม๎ที่มีนวัตกรรมเพื่อสร๎างความแตกตํางและเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันให๎กับผลไม๎ไทย นอกจากข๎อควรตระหนักในเรื่อง
สารพิษตกค๎างในผลิตผลแล๎ว ป๓ญหาส าคัญอีกอยํางหนึ่งของการสํงออกผลไม๎สดของไทยไปจ าหนํายทั้งในและตํางประเทศก็คือ 
ความเสียหายที่เกิดกับผลิตผลอันเนื่องจากเชื้อจุลินทรีย๑ตํางๆ ท่ีกํอให๎เกิดการเนําเสียในเวลาอันสั้น สํงผลให๎เป็นอุปสรรคส าคัญตํอ
การสํงออก เพื่อเป็นการแก๎ป๓ญหาดังกลําวข๎างต๎น จึงควรมีการศึกษาการลดปริมาณสารพิษตกค๎างและยับยั้งเช้ือจุลินทรีย๑ รวมทั้ง
การยืดอายุการเก็บรักษาผลไมส๎ด โดยทั่วไปจะมีการใช๎สารเคลือบผิวเพื่อชะลอการเหี่ยวเฉาของผลไม๎สด ที่นิยมได๎แกํ แวกซ๑ (Wax) 
ซึ่งเป็นไขมันที่มีลักษณะคล๎ายขี้ผึ้งสามารถปูองกันน้ าไมํให๎ระเหยออกจากผลไม๎สด จึงชํวยปูองกันผลเหี่ยวได๎และสามารถเก็บไว๎ได๎
นานขึ้น อยํางไรก็ตามสารเคลือบผิวโดยทั่วไปเป็นสารสังเคราะห๑ มีราคาคํอนข๎างสูง และยังมีข๎อตระหนักถึงความปลอดภัยเมื่อ
น าไปบริโภค และผลไม๎ที่จะน ามาเคลือบผิวควรผํานการท าความสะอาดอยํางดีเพื่อให๎แนํใจวําไมํมีสิ่งสกปรกและยาฆําแมลงหรือ
จุลินทรีย๑ตํางๆ ตกค๎างอยูํบนผิว เพราะสารเคลือบผิวจะเคลือบกักเก็บสิ่งแปลกปลอมเหลํานี้ไว๎ด๎วย  
 ป๓จจุบันนี้การใช๎สารเคลือบผิวผักผลไม๎สดที่มาจากธรรมชาติจงึได๎รับความสนใจโดยเลือกสารที่มีคุณสมบัติยืดอายุการเก็บ
ผลไม๎สดและสามารถดูดซับสารพิษตกค๎างจากผิวผลไม๎ เพื่อลดการปนเปื้อนสารพิษและยับยั้งเช้ือจุลินทรีย๑ที่กํอให๎เกิดการเนําเสีย
ของผลไม๎ได๎ อีกทั้งค านึงความปลอดภัยของสารเคลือบผิวตํอผู๎บริโภคอีกด๎วย เพื่อสํงเสริมการใช๎พืชสมุนไพรในท๎องถิ่นให๎เกิดมูลคํา
มากที่สุดโดยเน๎นการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพรและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและ
สิ่งแวดล๎อมของประเทศ และให๎ความส าคัญกับภูมิป๓ญญาท๎องถิ่น งานวิจัยนี้ เลือกศึกษาการเตรียมสารเคลือบผิวจากสารสกัดพืช
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สมุนไพรในท๎องถิ่นจังหวัดเชียงรายที่มีคุณสมบัติต๎านเช้ือจุลินทรีย๑ตํางๆ และเลือกใช๎ไคโตซานซึ่งเป็นพอลิเมอร๑ธรรมชาติ มีความ
ปลอดภัยทั้งตํอผู๎บริโภคและสิ่งแวดล๎อม อีกทั้งมีรายงานผลการวิจัยทั้งในและตํางประเทศตํอการใ ช๎ไคโตซานในด๎านตํางๆ อาทิ 
ด๎านเกษตรกรรม ด๎านอาหารและยาอยํางแพรํหลาย อยํางไรก็ตามการน าสารสกัดหยาบจากพืชและไคโตซานมาใช๎แบบผสม (แบบ
ดั้งเดิม) มักมีคุณสมบัติที่มีความคงตัวอยูํได๎ในระยะเวลาไมํนาน มีความเสื่อมสลายสารส าคัญอันเนื่องจากป๓จจัยสิ่งแวดล๎อม ดังนั้น
จึงศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพและความคงตัวของสารส าคัญของพืชด๎วยการเตรียมสารสกัดหยาบพืชสมุนไพรมาหํอหุ๎มและท า
ระบบกักเก็บ (encapsulation) ไว๎ในตัวขนสํงสารที่มีความแข็งแรง คงตัว ไมํมีความเป็นพิษ ซึ่งตัวกักเก็บสารส าคัญที่นิยมได๎แกํ ไค
โตซาน ซึ่งมีรายงานวิจัยการใช๎ไคโตซานเป็นสารเคลือบผิวผลไม๎อยํางแพรํหลาย อยํางไรก็ตามข๎อมูลส าคัญทางวิชาการยังไมํ
เพียงพอ จึงควรมีการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช๎ไคโตซานเป็นสารเคลือบผิวและพัฒนาเป็นนวัตกรรมต๎นแบบ
ผลิตภัณฑ๑สารเคลือบผิวธรรมชาติที่สามารถยกระดับและเพิ่มมูลคําให๎กับผักผลไม๎สดของไทยให๎มีความแตกตํางในตลาด
ตํางประเทศได๎ โดยคณะผู๎วิจัยมุํงหวังวําสารเคลือบผิวจากสารสกัดพืชกักเก็บด๎วยอนุภาคไคโตซานนี้จะสามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาผลไม๎สด รักษาคุณคําสารอาหารของวิตามิน แรํธาตุส าคัญ และสํวนประกอบส าคัญจากไคโตซานสามารถดูดซับสารเคมี
ตกค๎างจากผลไม๎เพื่อลดการตกค๎างจากสารก าจัดศัตรูพืช เพื่อให๎ผู๎บริโภครับประทานผลไม๎ได๎อยํางปลอดภัยมากขึ้น 
  
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

1. เพื่อสกัดสารส าคัญจากพืชสมุนไพรพื้นบ๎านได๎แกํ กะเพราและสะเดา  
2. เพื่อกักเก็บสารสกัดกะเพราและสะเดาด๎วยอนุภาคไคโตซานด๎วยเทคนิคไอออนิกเจลเลชัน  
3. เพื่อศึกษาคุณสมบัติตํางๆ ของอนุภาคไคโตซานกักเก็บสารสกัดพืชส าหรับประยุกต๑ใช๎เป็นสารเคลือบผิวผลไม๎สด 

 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ป๓จจุบันมีการคิดค๎นวิธีการตํางๆ เพื่อปูองกันและถนอมอาหารไมํให๎เกิดการเสื่อมเสีย หรือมีการเปลี่ยนแปลงทางด๎าน
ตํางๆ ท่ีจะท าให๎อาหารด๎อยคุณภาพลงเมื่อเก็บไว๎เป็นเวลานาน การยับยั้งการเจริญและปูองกันไมํให๎มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย๑ใน
อาหาร เป็นหนทางหนึ่งที่จะท าให๎อาหารไมํเกิดการเสื่อมเสีย และปูองกันไมํให๎เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในอาหาร ซึ่งวิธีการที่
นิยมใช๎มีหลายวิธีได๎แกํ การให๎ความร๎อน เก็บที่อุณหภูมิต่ า การท าแห๎ง การฉายรังสี และการใช๎สารกันเสียหรือสารกันหืนบาง
ประเภท ซึ่งสํวนใหญํจะเป็นสารเคมีอินทรีย๑สังเคราะห๑หรือสารอนินทรีย๑ แตํถ๎ามีการใช๎สารกันเสียและสารกันหืนในปริมาณที่มาก
เกินไปนั้นอาจกํอให๎เกิดผลเสียตํอรํางกายของผู๎บริโภคได๎ และเป็นการสูญเสียรายได๎เนื่องจากการน าเข๎าสารเคมีจากตํางประเทศ 
ดังนั้นจะเห็นได๎วําใน 5-10 ปี ที่ผํานมามีการศึกษาวิจัยน าสารสกัดจากธรรมชาติ เชํน จากพืชผักสมุนไพรไทยมาใช๎ในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของจุลินทรีย๑ชนิดตํางๆ ทั้งที่มีความส าคัญในอาหารและในด๎านอื่นเพิ่มมากขึ้นอยํางตํอเนื่อง  
 มีรายงานผลของไคโตซานความเข๎มข๎นต่ าตํอคุณภาพการเก็บรักษาชมพูํพันธุ๑ทองสามสี พบวําชมพูํสดที่สเปรย๑ด๎วย
สารละลายไคโตซานความเข๎มข๎น 50 ppm ให๎ผลดีในด๎านการลดการสูญเสียน้ าหนัก ชะลอการเปลี่ยนสีและรักษาความสดของ
ผลิตผลหลังการเก็บรักษานาน 15 วัน แตํผลการทดลองที่ได๎ยังไมํแตกตํางอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติกับการสเปรย๑ด๎วยน้ าสะอาด 
เพื่อให๎ทราบข๎อมูลที่แนํชัดจ าเป็นต๎องมีการศึกษาเพิ่มเติมตํอไป (ปรางค๑ทอง, 2557)  
 อยํางไรก็ตามการใช๎สารสกัดจากธรรมชาติมีข๎อจ ากัดในด๎านการใช๎งานและความคงตัวของสารออกฤทธิ์ ดังนั้นจึงมีการ
ประยุกต๑ใช๎วิธีการหํอหุ๎มสารส าคัญของสมุนไพรด๎วยอนุภาคนาโนหรือไมโครไคโตซาน ตัวอยํางเชํนการเก็บกักสาร catechins ที่ได๎
จากใบชาในไมโครไคโตซานขนาดประมาณ 2 ไมโครเมตร จะชํวยเพิ่มความคงตัวของสารเมื่อเปรียบเทียบกับสาร catechins ที่
ไมํได๎ถูกกักเก็บในไมโครไคโตซาน (Wisuitiprot et. al., 2011) นอกจากนี้ Yadav et.al., 2012 ยังได๎รายงานผลของการกักเก็บ
สาร curcumin ในนาโนไคโตซานเพื่อชํวยเพิ่มความสามารถในการต๎านออกซิเดชันและความสามารถในการจับกับสารหนูใน
สัตว๑ทดลองได๎ โดยพบวําต๎องใช๎สาร curcumin ทีไมํได๎กักเก็บในนาโนไคโตซานในปริมาณสูงกวําสาร curcumin ที่เก็บกักในนาโน
ไคโตซานถึง 10 เทํา อีกท้ังการกักเก็บสาร curcumin ในนาโนไคโตซานยังชํวยเพิ่มความคงตัวของสาร curcumin ได๎อีกด๎วย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
1) การสกัดสารสกัดจากใบกะเพราและใบสะเดาด๎วยเอทานอล และเตรียมสารสกัดหยาบ (crude extracts) ด๎วย

เครื่องระเหยสารสุญญากาศ (evaporator) 
2) การเตรียมอนุภาคไคโตซานให๎มีขนาดนาโนเมตรหรอืไมโครเมตร และอนุภาคนาโนหรือไมโครไคโตซานผสมสารสกัด

พืชสมุนไพร ด๎วยเทคนิคไอออนิกเจลเลชัน 
 การเตรียมอนุภาคนาโนหรือไมโครไคโตซานด๎วยเทคนิคไอออนิกเจลเลชัน (ionic gelation) หรือ ionic 

crosslinking หรือ ionotropic gelation เตรียมได๎โดยการเติมสารกํอ cross-link ที่นิยมใช๎ได๎แกํ ไตรพอลิฟอสเฟต 
(Tripolyphosphate; TPP) ลงไปในสารละลายไคโตซานภายใต๎การคนอยํางสม่ าเสมอ ประจุบวกของไคโตซานกับประจุลบของ
สารกํอ cross-link เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ๎อน ท าให๎เกิดการตกตะกอนของไคโตซาน เกิดเป็นอนุภาคนาโนหรือไมโครไคโตซาน 

 การเตรียมอนุภาคนาโนหรือไมโครไคโตซานและอนุภาคนาโนหรือไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดพืช แสดงดังภาพ 
(Chandirika, et al, 2018 และ Servat-Medina, et al, 2015)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
กลุ่มสารเคลือบผิวทดสอบ ประกอบด้วย 

1. กลุํมควบคุม (สตรอว๑เบอร๑รีไมํได๎เคลือบสาร) 
2. สารละลายไคโตซาน 
3. สารละลายไมโครไคโตซาน 
4. สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรา 
5. สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดา 
1. ค่าความเป็นกรด-เบสของสารละลาย 

 ผลการวิเคราะห๑คําความเป็นกรด - เบสของสารละลาย พบวําสารละลายไคโตซานมีคําความเป็นกรด -เบส 4.6, 
สารละลายไมโครไคโตซานมีคําความเป็นกรด-เบส 4.1, สารสกัดกะเพรามีคําความเป็นกรด-เบส 3.7, สารสกัดสะเดามีคําความเป็น
กรด-เบส 4.2, สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรามีคําความเป็นกรด-เบส 2.9 และสารละลายไมโครไคโตซานกัก
เก็บสารสกัดสะเดามีคําความเป็นกรด-เบส 2.9 แสดงดังตารางที่ 1 
 สารละลายตัวอยํางมีคําความเป็นกรด-เบส ระหวําง 2.9 – 5 มีสมบัติเป็นกรดอํอน และอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บ
สารสกัดสะเดาและกะเพรา มีคําความเป็นกรดสูงกวําอนุภาคไมโครไคโตซานและสารสกัดกะเพราและสะเดา 
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ตารางที่ 1 คําความเป็นกรด-เบสของสารละลายตัวอยําง 
สารทดสอบ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (C) 

1. สารละลายไคโตซาน 4.6 23.5 

2. สารละลายไมโครไคโตซาน 4.1 23 

3. สารสกัดกะเพรา 3.7 22 

4. สารสกัดสะเดา 4.2 22 

5. สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรา 2.9 23 

6. สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดา 3.0 23 

 
2. ประสิทธิภาพการยืดอายุการเก็บรักษาสตรอว์เบอร์รีของสารเคลือบผิว 

2.1 การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผลสตรอว์เบอร์รี 
 การทดสอบประสิทธิภาพการยืดอายุการเก็บรักษาสตรอว๑เบอร๑รีของสารเคลือบผิว ท าโดยน าผลสตรอว๑เบอร๑รีสด มา
แบํงกลุํมๆ ละ 4 ผล และเตรียมสารเคลือบผิวตัวด๎วยการน าสารตัวอยํางมาละลายในน้ ากลั่นให๎มีความเข๎มข๎น 1%w/v จากนั้นน า
ผลสตรอว๑เบอร๑รีแตลํะกลุํมมาแชํในสารละลายเคลือบผวิเป็นเวลา 2 นาที แล๎วน าผลสตรอว๑เบอร๑รีออกมาวางไว๎ท่ีอุณหภูมิห๎อง และ
สังเกตผลการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผลสตรอว๑เบอร๑รี แสดงผลดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 บันทึกผลการเปลีย่นแปลงทางกายภาพของผลสตรอว๑เบอร๑ร ี

กลุ่มควบคุม สารละลายไคโตซาน สารละลายไมโคร     
ไคโตซาน 

สารละลายไมโคร        
ไคโตซานกักเก็บสาร

สกัดกะเพรา 

สารละลายไมโคร          
ไคโตซานกักเก็บสาร

สกัดสะเดา 

 
1 วัน 

 
1 วัน 

 
1 วัน 

 
1 วัน 

 
1 วัน 

 
6 วัน 

 
6 วัน 

 
6 วัน 

 
6 วัน 

 
6 วัน 
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กลุ่มควบคุม สารละลายไคโตซาน สารละลายไมโคร     
ไคโตซาน 

สารละลายไมโคร        
ไคโตซานกักเก็บสาร

สกัดกะเพรา 

สารละลายไมโคร          
ไคโตซานกักเก็บสาร

สกัดสะเดา 
8 วัน 8 วัน 8 วัน 8 วัน 8 วัน 

 
2.2 ประสิทธิภาพการยืดอายุการเก็บรักษาผลสตรอว์เบอร์รีของสารเคลือบผิวชนิดต่างๆ 
ผลการเนําเสียของสตรอว๑เบอร๑รีกลุํมตํางๆ ที่เวลา 8 วัน แสดงดังตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 จ านวนผลของสตรอว๑เบอร๑รีที่เนําเสียเมื่อเวลา 8 วัน (จากเริ่มต๎นทั้งหมด 4 ผล) 
กลุ่มสตรอว์เบอร์รีทดสอบ จ านวนผลสตรอว์เบอร์รี 

ที่เน่าเสีย (ผล) 
ร้อยละการเน่าเสีย 

(%) 

1. กลุํมควบคุม 3 75 

2. กลุํมที่เคลือบด๎วยสารละลายไคโตซาน 4 100 

3. กลุํมที่เคลือบด๎วยสารละลายไมโครไคโตซาน 3 75 

4. กลุํมที่เคลือบด๎วยสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บกะเพรา 2 50 
5. กลุํมที่เคลือบด๎วยสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสะเดา 1 25 

 

 
                  (a)               (b)               (c)               (d)               (e) 

(a) กลุํมควบคุม, (b)  กลุํมที่เคลือบสารละลายไคโตซาน, (c)  กลุํมที่เคลือบสารละลายไมโครไคโตซาน, (d) กลุํมที่
เคลือบสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บกะเพรา และ (e) กลุํมที่เคลือบสารละลายไมโครไคโตซานกกัเก็บสะเดา 

ภาพที่ 1 แสดงร๎อยละการเนําเสียของผลสตรอว๑เบอร๑รีที่เคลือบด๎วยสารเคลือบผิวชนิดตํางๆ เมื่อเวลา 8 วัน 
 
จากภาพที่ 1 พบวําสตรอว๑เบอร๑รีกลุํมควบคุมที่ไมํได๎เคลือบด๎วยสารใดมีจ านวนผลสตรอเบอรี่ที่เนําเสีย 3 ใน 4 ผล คิด

เป็นร๎อยละ 75 กลุํมที่เคลือบด๎วยสารละลายไคโตซานมีจ านวนผลสตรอว๑เบอร๑รีเนําเสียทั้งหมด คิดเป็นร๎อยละ 100 กลุํมที่เคลือบ
ด๎วยสารละลายไมโครไคโตซานมีจ านวนผลสตรอว๑เบอร๑รีที่เนําเสีย 3 ใน 4 ผล คิดเป็นร๎อยละ 75 กลุํมที่เคลือบด๎วยสารละลายไม
โครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกระเพรามีจ านวนผลสตรอว๑เบอร๑รีที่เนําเสีย 2 ใน 4 ผล คิดเป็นร๎อยละ 50 และกลุํมที่เคลือบด๎วย
สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดามีจ านวนผลสตรอว๑เบอร๑รีที่เนําเสีย 1 ใน 4 ผล คิดเป็นร๎อยละ 25 ดังนั้นอาจสรุป
ได๎วําสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดามีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาผลสตรอว๑เบอร๑รีสดได๎ดีที่สุด โดยที่สามารถ
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เก็บรักษาผลสตรอว๑เบอร๑รีไว๎ได๎นานถึง 8 วัน โดยที่ผลสตรอว๑เบอร๑รีเกิดความเสียโดยมีแผลสีน้ าตาลเล็กน๎อย 1 ผล จาก 4 ผล และ
ไมํมีผลที่เกิดเชื้อราเลย  
3. ประสิทธิภาพการดูดซับสารเคมีตกค้างท่ีผิวสตรอว์เบอร์รีของสารเคลือบผิว 

          ผลการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับยาฆําแมลงกลุํมสาร Pyrethroid ที่เคลือบผิวสตรอว๑เบอร๑รีของสารละลายตัวอยําง 
น้ า สารละลายไคโตซาน สารละลายไมโครไคโตซาน สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรา และสารละลายไคโตซาน
กักเก็บสารสกัดสะเดา โดยน าสตรอว๑เบอร๑รีที่เคลือบด๎วยยาฆําแมลงมาแชํในสารละลายตัวอยํางทั้ง 5 ชนิด เป็นเวลา 30 นาที 
จากนั้นน าสารละลายหลังแชํสตรอว๑เบอร๑รีมาอยํางละ 10 มล. และเจือจางด๎วยน้ ากลั่นในอัตราสํวน 1:1 แล๎วน าไปวิเคราะห๑ผลเพื่อ
ตรวจสอบทางคุณภาพเบื้องต๎นด๎วยเครื่องสเปคโตรโฟโตมิเตอร๑ พบวําสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรา และ
สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสะเดา มีสเปกตรัมการดูดกลืนแสงชํวง uv-vis ที่ความยาวคลื่น 200-800 nm ของสารละลาย
หลังแชํสตรอว๑เบอร๑รีสูงกวําสารละลายกํอนแชํสตรอว๑เบอร๑รีอยํางเห็นได๎ชัด แสดงให๎เห็นได๎วําเมื่อน าสตรอว๑เบอร๑รีที่เคลือบด๎วยยา
ฆําแมลงมาแชํด๎วยสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรา และสารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสะเดา เป็นเวลา 30 
นาที สารละลายดังกลําวนี้สามารถดูดซับยาฆําแมลงออกจากสตรอว๑เบอร๑รีได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่สารละลายชนิดอื่นๆ มี
เส๎นสเปกตรัมการดูดกลืนแสงของสารละลายกํอนแชํและหลังแชํสตรอว๑เบอร๑รีไมํตํางกัน กลําวได๎วําสารละลายอื่นๆ ไมํสามารถดูด
ซับยาฆําแมลงออกจากสตรอว๑เบอร๑รีได๎ แสดงผลดังภาพท่ี 2 

 
(a) น้ าเปลํา 

 
        (b) สารละลายไคโตซาน      (c) สารละลายไมโครไคโตซาน 
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(d) สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรา        (e) สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดา 

ภาพที่ 2 แสดงสเปกตรมัการดูดซบัของสารละลายชนิดตํางๆ หลังการแชํด๎วยสตรอเบอรี่เคลือบยาฆําแมลง 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห๑คําความเป็นกรด- เบสของสารละลาย พบวําสารละลายไคโตซานมีคําความเป็นกรด -เบส 4.6 ที่
อุณหภูมิ 23.5 องศาเซลเซียส สารละลายไมโครไคโตซานมีคําความเป็นกรด-เบส 4.1 ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส สารสกัด
กะเพรามีคําความเป็นกรด-เบส 3.7 ที่อุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส สารสกัดสะเดาคําความเป็นกรด-เบส 4.2 ที่อุณหภูมิ 22 องศา
เซลเซียส สารละลายไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรามีคําความเป็นกรด-เบส 2.9 ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส สารละลาย
ไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดามีคําความเป็นกรด-เบส 2.9 ที่อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ซึ่งอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บ
สารสกัดพืชจะมีคําความเป็นกรดเพิ่มมากข้ึน 
 การพัฒนาสารเคลือบผิวจากอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดา สามารถยืดอายุการเก็บรักษาผลสตรอว๑เบอร๑รี
สดให๎อยูํได๎นาน 8 วัน โดยที่ไมํต๎องเก็บไว๎ในตู๎เย็น ซึ่งอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดามีประสิทธิภาพดีกวําอนุภาคไค
โตซาน, อนุภาคไมโครไคโตซาน และอนุภาคไมโครไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพรา ตามล าดับ แสดงให๎เห็นวําการเตรียมอนุภาค
ไมโครไคโตซานด๎วยเทคนิคเจลไออนิกโดยใช๎สารไตรพอลิฟอสเฟต (TPP) เป็นสารเชื่อมขวางที่มีประจุลบ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช๎งานของอนุภาคไคโตซานปกติได๎ และเมื่อประยุกต๑ใช๎เทคนิคดังกลําวนี้เพื่อการกักเก็บสารส าคัญพืชด๎วยอนุภาคไคโตซาน 
(encapsulation) ด๎วยการเตรียมอนุภาคไคโตซานกักเก็บสารสกัดกะเพราและสารสกัดสะเดา พบวําสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ
สารส าคัญในพืชตํอการยับยั้งการเกิดเชื้อราและสามารถยืดอายุการเก็บรักษาสตรอว๑เบอร๑รีได๎นานขึ้น  
 จากผลการทดลองพบวําสารเคลือบผิวที่เตรียมจากอนุภาคไคโตซานกักเก็บสารสกัดสะเดามีประสิทธิภาพในการเก็บ
รักษาผลสตรอว๑เบอร๑รีได๎ดีที่สุดเพราะมีการเข๎าท าลายของเช้ือราน๎อยที่สุด เนื่องจากสารสกัดจากใบสะเดามีสารเคมีที่มีผลตํอการ
ปูองกันและก าจัดแมลง โดยเฉพาะสารที่ออกฤทธิ์สูงสุดในการปูองกันและก าจัดแมลงคือ อะซาไดแรคติน (azadirachtin) ในขณะ
ที่หากน าสารสกัดใบสะเดามามาละลายน้ าเพื่อเตรียมเป็นสารเคลือบผิวพบวําสารละลายดังกลําวเกิดการเนําเสียเมื่อทิ้งไว๎เกิน 8 
ชม. ซึ่งไมํสามารถน ามาทดสอบเป็นสารเคลือบผิวตํอไปได๎ 
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การเปรียบเทียบตัวแบบพยากรณ์มูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราของประเทศไทย 
Comparison of export value forecasting models of rubber products in Thailand 
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บทคัดย่อ 
โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการพยากรณ๑เดี่ยวและการพยากรณ๑รวม และหาตัวแบบ

พยากรณ๑ที่เหมาะสมในการพยากรณ๑มูลคําการสํงออกผลิตภัณฑ๑ยางพาราของประเทศไทย โดยใช๎วิธีการพยากรณ๑เดี่ยว 3 วิธี 
และวิธีการพยากรณ๑รวมโดยหาตัวถํวงน้ าหนักจาก 3 วิธี โดยพิจารณาจากคําร๎อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ๑เฉลี่ย ( MAPE) 
และคําความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (MSE) เป็นเกณฑ๑ในการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวแบบพยากรณ๑ ในการศึกษา
ครั้งนี้ใช๎ข๎อมูลมูลคําการสํงออกผลิตภัณฑ๑ยางพารารายเดือนตั้งแตํปี พ.ศ.2556 -2561  ผลการวิจัยพบวํา จากวิธีการพยากรณ๑
ทั้งหมดที่ได๎ศึกษา ภายใต๎เกณฑ๑คําร๎อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ๑เฉลี่ ย (MAPE) วิธีการให๎น้ าหนักไมํเทํากัน (UNEW) เป็น
วิธีการพยากรณ๑ที่เหมาะสมที่สุดในการพยากรณ๑มูลคําการสํงออกผลิตภัณฑ๑ยางพาราของประเทศไทย และภายใต๎เกณฑ๑คําความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (MSE) วิธีความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยผกผัน ( IMSE) เป็นวิธีการพยากรณ๑ที่เหมาะสมที่สุดใน
การพยากรณ๑มูลคําการสํงออกผลิตภัณฑ๑ยางพาราของประเทศไทย เนื่องจากให๎คํา MAPE และ MSE ต่ าที่สุด 

 

ค าส าคัญ : การพยากรณ๑เดี่ยว การพยากรณ๑รวม คําร๎อยละความคลาดเคลื่อนสัมบรูณ๑เฉลีย่ คําความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย 
 
Abstract 
 This research aims to compare the efficiency of Individual forecasting methods and Combined 
forecasting Method. And find a suitable forecasting model to forecast the export value of rubber products in 
Thailand by using 3  Individual forecasting methods and Combined forecasting methods by using weighters 
from 3 methods by considering the percentage of Mean Absolute Percentage Error (MAPE) and Mean Square 
Error (MSE) are the criteria for comparing the performance of the forecasting model. In this study, use the 
monthly export value of rubber products from 2013-2018. The result of the research shows that from all 
predictive methods studied under the Mean Absolute Percentage Error (MAPE), Unequivalent Weighted 
method (UNEW) is the most suitable forecasting method to forecast the export value of rubber products in 
Thailand. And under the Mean Square Error (MSE), the Inverse of Mean Square Error method (IMSE) is the 
most suitable forecasting method for predicting the export value of rubber products of Thailand because of 
the lowest MAPE and MSE values. 
 

Keyword : Individual Forecasting Method, Combined Forecasting Method, Mean Square Error, Mean Absolute 
Percentage Error 
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บทน า 
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ๑ยางเป็นอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญตํอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ท้ังในด๎านการสร๎างมูลคําเพิ่ม

ให๎กับผลิตผลทางการเกษตร การจ๎างงาน และเป็นอุตสาหกรรมที่สร๎างรายได๎จากการสํงออกให๎กับประเทศเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
ป๓จจัยส าคัญที่สนับสนุนการสํงออกของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ๑ยางในประเทศ คือ ประเทศไทยมีข๎อได๎เปรียบในด๎านที่เป็นแหลํง
วัตถุดิบสามารถผลิตยางธรรมชาติได๎มากเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยในปี 2553 ผลิตได๎ถึงประมาณ 3.25 ล๎านตัน  
 ในป๓จจุบันอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ๑ยางที่ส าคัญในประเทศ ประกอบไปด๎วย ยางรถยนต๑ ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางยืด 
และอื่นๆ อยํางไรก็ตาม แม๎วําประเทศไทยจะผลิตยางธรรมชาติได๎มากเป็นอันดับ 1 ของโลก แตํสํวนใหญํยังเป็นการสํงออกในรูป
ของยางแปรรูปขั้นต๎น ซึ่งคิดเป็นร๎อยละ 86 ของปริมาณการผลิตยางธรรมชาติทั้งหมด และสํวนท่ีเหลืออีกประมาณร๎อยละ 14 เป็น
การผลิตผลิตภัณฑ๑ยางเพื่อใช๎ในประเทศและบางสํวนผลิตเพื่อการสํงออก ซึ่งในสํวนนี้สามารถท ารายได๎จากการสํงออกถึง 6,400 
ล๎านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร๎อยละ 45 ของมูลคําการสํงออกยางพาราและผลิตภัณฑ๑ยางทั้งหมด จากมูลคําการสํงออกผลิตภัณฑ๑
ยางและสัดสํวนการใช๎ยางธรรมชาติตามที่กลําวมานั้น จะเห็นได๎วําการสํงออกผลิตภัณฑ๑ยางมีมูลคําสูงเมื่อเทียบกับมูลคําการ
สํงออกยางพาราและผลิตภัณฑ๑ยางท้ังหมด ซึ่งหากเพิ่มปริมาณการใช๎ยางธรรมชาติผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ยางมากขึ้น จะสามารถสร๎าง
มูลคําเพิ่มให๎กับผลิตภัณฑ๑และสร๎างรายได๎ให๎กับประเทศได๎เป็นจ านวนมาก [9]   
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการพยากรณ๑ ด๎วยวิธีการพยากรณ๑เดี่ยวและวิธีการพยากรณ๑รวมและหาตัวแบบ
พยากรณ๑ที่เหมาะสมในการพยากรณ๑มูลคําการสํงออกผลิตภัณฑ๑ยางพาราของประเทศไทย 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 รองศาสตราจารย๑ ดวงพร หัชชะวณิช(2556) ได๎ท าการศึกษาอัตราเงินเฟูอเป็นคําที่ใช๎วัดราคาที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
อ านาจซื้อท่ีระดับมาตรฐาน วัตถุประสงค๑เพื่อเปรียบเทียบการพยากรณ๑ดัชนีราคาผู๎บริโภครายเดือนด๎วยตัวแบบที่ได๎จากวิธีบอกซ๑ - 
เจนกินส๑ และวิธีปรับให๎เรียบเอกซ๑โพเนนเชียล โดยใช๎ข๎อมูลของกรุงเทพมหานคร ภาค เหนือ ภาคใต๎ ภาคกลาง ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และข๎อมูลรวมทั้งประเทศ ตั้งแตํเดือนมกราคม พ.ศ. 2537 ถึงเดือนกุมภาพันธ๑ พ.ศ. 2554 รวมทั้งสิ้น 206 
เดือน เมื่อพิจารณาจากคํา RMSE และคํา MAPE จากผลการศึกษาได๎ผลสรุปที่เหมือนกันใน 2 กรณี ดังนี้ 1) ในการพยากรณ๑ดัชนี
ราคาผู๎บริโภคของภาคใต๎ พบวํา วิธีบอกซ๑ - เจนกินส๑ให๎ผลดีกวําวิธีปรับให๎เรียบเอกซ๑โพเนนเชียล 2) ในการพยากรณ๑ดัชนีราคา
ผู๎บริโภค ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและภาพรวมของประเทศ พบวํา วิธีปรับให๎เรียบเอกซ๑โพเนนเชียล ให๎ผลดีกวําวิธี
บอกซ๑ - เจนกินส๑ 
 วรางคณา เรียนสุทธิ์(2559) ได๎ท าการศึกษาการสร๎างตัวแบบพยากรณ๑ที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลามูลคําการสํงออกไม๎
ยางพาราแปรรูปและเฟอร๑นิเจอร๑ของประเทศไทย ตั้งแตํเดือนมกราคม 2538 ถึงเดือนมกราคม 2558 จ านวน 241 คํา ส าหรับการ
สร๎างตัวแบบพยากรณ๑ด๎วยวิธีการที่เหมาะสมกับอนุกรมเวลาชุดนี้มีทั้งหมดด 3 วิธี คือ วิธีบอกซ๑ - เจนกินส๑ วิธีการปรับเรียบด๎วย
เส๎นโค๎งเลขช้ีก าลังของวินเทอร๑แบบคูณ และวิธีการพยากรณ๑รวม โดยใช๎เกณฑ๑เปอร๑เซ็นต๑ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ๑เฉลี่ยและ
เกณฑ๑รากที่สองของความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยที่ต่ าที่สุด ผลการศึกษาพบวํา ภายใต๎เกณฑ๑เปอร๑เซ็นต๑ความคลาดเคลื่อน
สัมบูรณ๑เฉลี่ย วิธีการพยากรณ๑รวมมีความถูกต๎องมากที่สุด ขณะที่ภายใต๎เกณฑ๑รากที่สองของความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย 
วิธีการปรับเรียบด๎วยเส๎นโค๎งเลขช้ีก าลังของวินเทอร๑แบบคูณมีความถูกต๎องมากที่สุด อยํางไรก็ตาม คําพยากรณ๑ของทั้ง 2 วิธี มี
ความนําเชื่อถือ เนื่องจากไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 พลากร กลมกูล(2560) ได๎ท าการศึกษาวัตถุประสงค๑ของการศึกษาการพยากรณ๑ราคาของแปูงมันส าปะหลังในประเทศ
ไทย ด๎วยเทคนิคอนุกรมเวลา 5 วิธี ได๎แกํ วิธีบอกซ๑ - เจนกินส๑ วิธีการปรับเรียบด๎วยเส๎นโค๎งเลขช้ีก าลังของโฮลต๑ วิธีการปรับเรียบ
ด๎วยเส๎นโค๎งเลขช้ีก าลัง ที่มีแนวโน๎มแบบแด็มพ๑ วิธีการปรับเรียบด๎วยเส๎นโค๎งเลขช้ีก าลังอยํางงําย และวิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่อยํางงําย 
3 , 6 และ 12 เดือน จ านวน 72เดือน ตั้งแตํเดือนมกราคม 2552 ถึงเดือน ธันวาคม 2557 ผลการศึกษาพบวําจากวิธีการพยากรณ๑
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ทั้งหมดที่ได๎ศึกษา ภายใด๎เกณฑ๑เปอร๑เซ็นต๑ความคลาดเคลื่อนสมบูรณ๑เฉลี่ย วิธีการเฉลี่ยเคลื่อนที่อยํางงําย สามเดือนเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุด ขณะที่ภายใต๎เกณฑ๑รากท่ีสองของความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย วิธีการปรับเรียบด๎วยเส๎นโค๎งเลขช้ีก าลัง
อยํางงําย เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด อยํางไรก็ตาม คําพยากรณ๑ของทั้งสองวิธี มีความนําเช่ือถือ เนื่องจากไมํมีความแตกตําง
กันอยํางมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 นางสาวอรณัญช๑ ข าบางพูน(2560) ได๎ท าการศึกษาการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ๑เพื่อหาตัวแบบที่เหมาะสมที่สุด และ
เพื่อพยากรณ๑ปริมาณรถยนต๑รายเดือนท่ีผํานดํานในเขตทางพิเศษเฉลิมมหานคร และ เขตทางพิเศษศรีรัช โดยใช๎วิธีการท าให๎เรียบ
แบบเอ็กซ๑โพเนนเชียล วิธีบ็อกซ๑-เจนกินส๑ และวิธีการพยากรณ๑รวม ซึ่งข๎อมูลอนุกรมเวลาที่น ามาใช๎ในการวิเคราะห๑เป็นข๎อมูล
ปริมาณรถยนต๑รายเดือนที่ผํานดํานโดยแบํงข๎อมูลเป็นสองสํวน คือสํวนที่หนึ่งใช๎หาวิธีที่เหมาะสมในแตํละวิธีการพยากรณ๑ สํวนที่
สองใช๎ในการเปรียบเทียบกับคําพยากรณ๑ลํวงหน๎าที่ได๎ และคัดเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุด ใช๎ข๎อมูลตั้งแตํเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 
จนถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 จ านวน 12 เดือน และเกณฑ๑ที่ใช๎ในการเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ๑ของแตํ
ละวิธีด๎วยคําเฉลี่ยของคําสัมบูรณ๑ เปอร๑เซ็นต๑ความคลาดเคลื่อน (MAPE) โดยวิธีที่เหมาะสมจะให๎คํา MAPE ต่ าที่สุด ผลการศึกษา
พบวําวิธีบ็อกซ๑-เจนกินส๑ เป็นวิธีท่ีเหมาะสมที่สุดส าหรับการพยากรณ๑ 
 นายณัฐพล วีระชาลี(2561) ได๎ท าการศึกษาการปรับปรุงรูปแบบการพยากรณ๑แบบอนุกรมเวลาที่เหมาะสมเพื่อ ทดแทน
วิธีการพยากรณ๑ในป๓จจุบันของสินค๎าเคมีเกษตรของบริษัทกรณีศึกษาซึ่งมีความแมํนย าต่ า โดยใช๎ข๎อมูลยอดขายตั้งแตํเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2557 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 และเลือกสินค๎าที่มีปริมาณความต๎องการและก าไรสูงที่สุด 4 อันดับแรก ได๎แกํ 
1.Glyphosate 48 2. Fez 48 3. DMA-6 และ 4. Primatron โดยใช๎เทคนิคอนุกรมเวลา 3 แบบ ได๎แกํ วิธี Winter‖s 
Exponential Smoothing วิธี Decomposition และวิธีรวมผลพยากรณ๑เปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ๑ที่เหมาะสมโดยใช๎
คําเฉลี่ยของเปอร๑เซ็นต๑ความผิดพลาดสมบูรณ๑ (MAPE) และวิธีรากท่ีสองของคําเฉลี่ยของก าลังสองของความผิดพลาด (RMSE) จาก
ผลการศึกษาพบวํา เทคนิคการพยากรณ๑ที่เหมาะสมส าหรับสินค๎า Glyphosate 48 Fez 48 และ DMA-6 คือ วิธี 
Decomposition สํวนสินค๎า Primatron เทคนิคการพยากรณ๑ที่เหมาะสมคือวิธี Winter‖s Exponential Smoothing ซึ่งให๎
คําเฉลี่ยของเปอร๑เซ็นต๑ความผิดพลาดสมบูรณ๑ (MAPE) และวิธีรากท่ีสองของคําเฉลี่ยของก าลังสองของความผิดพลาด (RMSE) ต่ า
ที่สุด 
 
เทคนิคการพยากรณ์ 
 1. การสร๎างตัวแบบพยากรณ๑โดยวธิีการถดถอยแบบอนุกรมเวลา (Time Serie Regression Model Method : TS) 
 เป็นการวิเคราะห๑การถดถอยที่ตัวแปรอิสระเป็นเวลา โดยตัวแปรเวลานี้อาจจะมีหนํวยเป็น วัน เดือน ไตรมาส หรือปี ถ๎า
ข๎อมูลมีลักษณะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไป แสดงวําเป็นตัวแบบถดถอยเชิงเส๎นที่มีพารามิเตอร๑ความชันเข๎ามา
เกี่ยวข๎องนอกเหนือจากคําคงท่ี ในข๎อมูลบางอยํางอาจมีการเปลี่ยนแปลงทางฤดูกาล มีตัวแบบดังน้ี 
                           (1) 
        คือ ข๎อมูลอนุกรมเวลา ณ คาบเวลา t 
       คือ ความคลาดเคลื่อน ณ คาบเวลา t 
 2. การสร๎างตัวแบบพยากรณ๑โดยวิธีการปรับให๎เรียบแบบเลขช้ีก าลัง (Exponential Smoothing Method : ES) 
 วิธีการท าให๎เรียบส าหรับการพยากรณ๑ข๎อมูลอนุกรมเวลามีหลายวิธี ส าหรับการวิจัยนี้ การเคลื่อนไหวของข๎อมูลอนุกรม
เวลามูลคําการสํงออกผลิตภัณฑ๑ยางพาราของประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวแบบแนวโน๎ม จึงเลือกวิธีที่เหมาะสมกับวิธีการปรับให๎
เรียบแบบเอ็กซ๑โปเนนเชียลโดยใช๎วิธีการพยากรณ๑ปรับให๎เรียบแบบ Holt's Linear Trend  มีตัวแบบดังน้ี 
      ̂               (2) 
โดยที ่                          
                          
      หมายถึง คําคงที ่
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      หมายถึง ความชัน (Slope) ของข๎อมูล 
 α    หมายถึง คําคงที่ท่ีท าให๎เรียบระหวํางข๎อมูลกับคําพยากรณ๑  
      หมายถึง คําคงที่ท่ีท าให๎เรียบระหวํางแนวโน๎มจริงกับคําประมาณแนวโน๎ม 
     หมายถึง จ านวนชํวงเวลาที่ต๎องการพยากรณ๑ไปข๎างหน๎า  
 3. การสร๎างตัวแบบพยากรณ๑โดยวิธีบอกซ๑-เจนกินส๑ (Box-Jenkins Method : ARIMA) 
 การพยากรณ๑เป็นกระบวนการเชิงความนําจะเป็นหรือกระบวนการความไมํแนํนอน ในเทคนิคอนุกรมเวลาบ็อกซ๑ -เจน
กินส๑ หากจะสร๎างหรือก าหนดตัวแบบที่เหมาะสมได๎ข๎อมูลต๎องอยูํในกระบวนการสมดุลทางสถิติ หมายถึง กระบวนการที่อยูํใน
สภาวะสมดุลทางสถิติในเรื่องคําเฉลี่ยเละความแปรปรวน มีตัวแบบดังน้ี 
  3.1 ตัวแบบกระบวนการคําเฉลี่ยเคลื่อนที่ล าดับท่ี 1 (MA(1)) 

                  
                   

  3.2 ตัวแบบกระบวนการคําเฉลี่ยเคลื่อนที่ล าดับท่ี 2 (MA(2)) 
                           
                  

       
 3.3 ตัวแบบกระบวนการคําเฉลี่ยเคลื่อนที่ล าดับท่ี q (MA(q)) 

                                    
                  

        
      

 4. การสร๎างตัวแบบพยากรณ๑โดยวิธีการให๎น้ าหนักไมํเทํากัน (Unequivalent Weighted Methods : UNEW) 
ตัวแบบพยากรณ๑รวมในรูปแบบท่ัวไป คือ   ̂     ̂      ̂      ̂     (4) 
โดยที ่  ̂    ̂    ̂    หมายถึง คําพยากรณ๑ที่ได๎จากวิธีพยากรณ๑โดยใช๎วิธีการปรับให๎เรียบแบบเลขช้ีก าลัง วิธีบอกซ๑-เจนกินส๑
และวิธีการถดถอยแบบอนุกรมเวลา ตามล าดับ 
    ,  ,      หมายถึง คําถํวงน้ าหนักของวิธีการพยากรณ๑โดยวิธีการปรับให๎เรียบแบบเลขช้ีก าลัง วิธีบอกซ๑ -เจนกินส๑
และวิธีการถดถอยแบบอนุกรมเวลา ตามล าดับ 
 วิธีการพยากรณ๑โดยวิธีการให๎น้ าหนักไมํเทํากันน้ีให๎ความส าคัญกับวิธีการพยากรณ๑ที่จ านวนครั้งในการพยากรณ๑ใกล๎เคียง
กับคําท่ีเกิดขึ้นจริงมากที่สุดคือคําความคลาดเคลื่อนต่ าสุด มีสูตรในการค านวณหาคําถํวงน้ าหนักดังนี้ 
      

  

 
                              (5) 

โดยที ่    คือ จ านวนครั้งท่ีคําความคลาดเคลื่อนต่ าสุดในวิธีท่ี   
    คือ ขนาดของตัวอยํางที่ใช๎ในการพยากรณ๑  
 5. การสร๎างตัวแบบการพยากรณ๑โดยวิธีความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยผกผัน ( Inverse of Mean Square Error 
Method : IMSE) 
 มีสูตรในการค านวณหาคําถํวงน้ าหนักดังนี้ 

       

 

    

∑
 

    

 
   

   ;       
 

 
∑      ̂   

 
       (6)                      

โดยที ่     หมายถึง ตัวถํวงน้ าหนักของวิธีการพยากรณ๑ที่   
      หมายถึง ข๎อมูลหรือคําสังเกต ณ คาบเวลาที่   
  ̂    หมายถึง คําพยากรณ๑ของวิธีพยากรณ๑ที่   ณ คาบเวลาที่   
       หมายถึง วิธีการพยากรณ๑ที่   ;   = 1,2,…,  ,       หมายถึง คาบเวลา  ;   = 1,2,…,   
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 6. วิธีการสร๎างตัวแบบการพยากรณ๑โดยวิธีความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนต่ าสุด (Minimum Variance 
Covariance Method : MV)   
 ก าหนดให๎  ̂   คือคําพยากรณ๑ของวิธีพยากรณ๑เดี่ยวท่ี   ณ คาบเวลาที่   ที่ให๎คําความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ๑ต่ า
ที่สุดจ านวน 2 วิธี มีสมการพยากรณ๑ (   ) ของวิธีความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนต่ าสุดดังนี ้
                      ̂         ̂   

เมื่อ     
     
       

    

     

       

        
    

                   (7) 

โดยที ่        หมายถึง ตัวถํวงน้ าหนักของวิธีที่ 1 
           หมายถึง ตัวถํวงน้ าหนักของวิธีที่ 2 
             

  หมายถึง ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ๑โดยวิธีท่ี 1 
             

  หมายถึง ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ๑โดยวิธีท่ี 2 
                 

  หมายถึง ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ๑โดยวิธีที่ 1 และ 2 
 
วิธีด าเนินการวจิัย 
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ผลการวิจัย 
1. ผลของตัวแบบการพยากรณ๑มูลคําการสํงออกผลิตภัณฑ๑ยางพาราของประเทศไทยท่ีได๎จากวิธีการพยากรณ๑เดี่ยว 
 1.1 วิธีการพยากรณ๑ด๎วยวิธีการถดถอยแบบอนุกรมเวลา (Time Serie Regression Model Method : TS)  
 จากการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลามูลคําการสํงออกผลิตภัณฑ๑ยางพาราของประเทศไทยรายเดือน
ของปี พ.ศ.2556-2560 พบวํา มีการเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน๎ม และอยูํในสภาพไมํคงที่ทั้งคําเฉลี่ยและความแปรปรวน  จึงแปลง
ข๎อมูลโดยการใสํลอการิทึมธรรมชาติและหาคําผลตํางเพื่อให๎ข๎อมูลอยูํในสภาพคงที่และเพื่อขจัดอิทธิพลของแนวโน๎ม และใช๎
โปรแกรม SPSS ในการประมาณคําพารามิเตอร๑ของตัวแบบพยากรณ๑โดยวิธีการวิเคราะห๑การถดถอย เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของ
คําคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ๑ พบวํา คําความคลาดเคลื่อนมีคําเฉลี่ยไมํเทํากับศูนย๑และความแปรปรวนไมํคงที่ มีการแจกแจง
แบบปกติ (Kolmogorov-Smirnov Z = 1.123, p-value = 0.160) และคําคลาดเคลื่อนไมํเป็นอิสระตํอกัน (คําความนําจะเป็น
ทุกคําของสถิติ Box-Ljung น๎อยกวําระดับนัยส าคัญ 0.05) ซึ่งพบวําฟ๓งก๑ชันอัตตสหสัมพันธ๑และฟ๓งก๑ชันอัตตสหสัมพันธ๑บางสวํนของ
ความคลาดเคลื่อนไมํตกอยูํในขอบเขต ดังนั้นตัวแบบพยากรณ๑ที่ได๎จึงไมํมีความเหมาะสม และกราฟของฟ๓งก๑ชันอัตตสหสัมพันธ๑
บางสํวนของความคลาดเคลื่อนมีลักษณะเข๎ารูปกับ AR(1) จึงต๎องท าการประมาณคําพารามิเตอร๑ใหมํ โดยวิธี Autoregression ซึ่ง
วิธีนี้จะรวมเอาเทอมของคําคลาดเคลื่อนที่มีลักษณะเข๎ากับรูป AR(1) เข๎ากับตัวแบบพยากรณ๑ใหมํ ซึ่งจากการประมาณ
คําพารามิเตอร๑ของตัวแบบพยากรณ๑ใหมํ เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของคําคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ๑ พบวํา คําความคลาด
เคลื่อนมีคําเฉลี่ยเทํากับศูนย๑และความแปรปรวนคงที่ มีการแจกแจงแบบปกติ (Kolmogorov-Smirnov Z = 0.777, p-value = 
0.582) และคําคลาดเคลื่อนเป็นอิสระตํอกัน (คําความนําจะเป็นทุกคําของสถิติ Box-Ljung มากกวําระดับนัยส าคัญ 0.05) ดังนั้น
ตัวแบบพยากรณ๑ที่ได๎จึงมีความเหมาะสม ซึ่งตัวแบบพยากรณ๑แสดงดังนี้ 

 ̂                    
เมื่อ               

 1.2 วิธีการปรับให๎เรียบแบบเลขช้ีก าลัง (Exponential Smoothing Method : ES) 
 จากการสร๎างตัวแบบพยากรณ๑โดยวิธีการปรับให๎เรียบแบบเลขช้ีก าลังโดยวิธีการพยากรณ๑แบบโฮลท๑ (Holt’s Linear 
Method) พบวํา ได๎คําปรับให๎เรียบระหวํางข๎อมูลกับคําพยากรณ๑ ( ) = 0.66 และคําปรับให๎เรียบระหวํางแนวโน๎มกับคําประมาณ
แนวโน๎ม ( ) = 0.00 ท าให๎คําผลรวมก าลังสองของความคลาดเคลื่อนมีคําต่ าสุด เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของคําคลาดเคลื่อนจาก
การพยากรณ๑ พบวํา คําความคลาดเคลื่อนมีคําเฉลี่ยเทํากับศูนย๑และความแปรปรวนคงที่ มีการแจกแจงแบบปกติ (Kolmogorov-
Smirnov Z = 0.666, p-value = 0.768) และคําคลาดเคลื่อนเป็นอิสระตํอกัน (คําความนําจะเป็นทุกคําของสถิติ Box-Ljung 
มากกวําระดับนัยส าคัญ 0.05) ดังนั้นตัวแบบพยากรณ๑ที่ได๎จึงมีความเหมาะสม ซึ่งตัวแบบพยากรณ๑แสดงดังนี้ 

 ̂                      
 1.3 วิธีบอกซ๑-เจนกินส๑ (Box-Jenkins Method : ARIMA)         
 จากการพิจารณาลักษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลามูลคําการสํงออกผลิตภัณฑ๑ยางพาราของประเทศไทยรายเดือน
ของปี พ.ศ.2556-2560 พบวํา มีการเคลื่อนไหวแบบมีแนวโน๎ม และอยูํในสภาพไมํคงที่ (Non-Stationary) ทั้งในคําเฉลี่ยและ
ความแปรปรวน จึงท าการแปลงข๎อมูลโดยการใสํลอการิทึมธรรมชาติและหาคําผลตํางล าดับที่ 1 (d=1) ได๎กราฟฟ๓งก๑ชันอัตต
สหสัมพันธ๑ (ACF) และฟ๓งก๑ชันอัตตสหสัมพันธ๑บางสํวน (PACF) ของอนุกรมเวลาที่ท าการแปลงข๎อมูลแล๎วดังรูปที่ 1 ซึ่งพบวํา
อนุกรมเวลามีลักษณะคงท่ี จึงก าหนดตัวแบบพยากรณ๑ที่เป็นไปได๎ และประมาณคําพารามิเตอร๑ โดยก าหนดตัวแบบพยากรณ๑ คือ 
ARIMA(0,1,1) หรือ MA(1) พิจารณาผลจากการวิเคราะห๑ด๎วยโปรแกรม ได๎คํา  p-value ของ MA(1) เทํากับ 0.014 ซึ่งมีคําน๎อย
กวําระดับนัยส าคัญที่ 0.05 สรุปได๎วํา คําพารามิเตอร๑ไมํเทํากับศูนย๑ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงวําตัวแบบพยากรณ๑ที่ได๎มีความ
เหมาะสม ซึ่งได๎คํา   ̂     และ  ̂          เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของคําคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ๑ พบวํา คํา
ความคลาดเคลื่อนมีคําเฉลี่ยเทํากับศูนย๑และความแปรปรวนคงที่ มีการแจกแจงแบบปกติ (Kolmogorov-Smirnov Z = 0.628, 
p-value = 0.825) และคําคลาดเคลื่อนเป็นอิสระตํอกัน (คําความนําจะเป็นทุกคําของสถิติ Box-Ljung มากกวําระดับนัยส าคัญ 
0.05) ดังนั้นตัวแบบพยากรณ๑ที่ได๎จึงมีความเหมาะสม ซึ่งตัวแบบพยากรณ๑แสดงดังนี้ 
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 ̂                  
2. ผลของตัวแบบการพยากรณ๑มูลคําการสํงออกผลิตภัณฑ๑ยางพาราของประเทศไทยท่ีได๎จากวิธีการพยากรณ๑รวม 
 วิธีการพยากรณ๑รวมนี้จะหาตัวถํวงน ้าหนักจาก 3 วิธีดังตํอไปนี้ 
 2.1 วิธีการให๎น้ าหนักไมํเทํากัน (Unequivalent Weighted Methods : UNEW) 
 ผลจากการค านวณด๎วยโปรแกรม EXCEL ซึ่งมีสูตรในการค านวณตัวถํวงน้ าหนักดังแสดงในสมการที่ (5) จะได๎ตัวถํวง
น้ าหนักของวิธีการพยากรณ๑โดยวิธีการปรับให๎เรียบแบบเลขช้ีก าลัง      = 0.250 วิธีบอกซ๑-เจนกินส๑      = 0.750 และ
วิธีการถดถอยแบบอนุกรมเวลา      = 0 สามารถเขียนเป็นตัวแบบพยากรณ๑ที่ได๎ ดังนี้ 

 ̂        ̂         ̂   
 2.2 วิธีความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยผกผัน (Inverse of Mean Square Error Method : IMSE) 
 ผลจากการค านวณด๎วยโปรแกรม EXCEL ใช๎สูตรในการค านวณตัวถํวงน้ าหนักดังแสดงในสมการที่ (6) ซึ่งได๎คําความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยของวิธีการปรับให๎เรียบแบบเลขช้ีก าลัง       6,546,059.1041  วิธีบอกซ๑-เจนกินส๑        
2,793,712.7940 วิธีการถดถอยแบบอนุกรมเวลา       13,889,920.1704  และ  ∑  

    

 
     0.00000058270  จะ

ได๎ตัวถํวงน้ าหนักของวิธีความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ยผกผันส าหรับวิธีการปรับให๎เรียบแบบเลขช้ีก าลัง   = 0.2622  วิธี
บอกซ๑-เจนกินส๑   = 0.6143 และวิธีการถดถอยแบบอนุกรมเวลา    = 0.1236 สามารถเขียนเป็นตัวแบบพยากรณ๑ที่ได๎ดังนี้ 
     ̂         ̂          ̂          ̂   
 2.3 วิธีความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนต่ าสุด (Minimum Variance – Covariance Method : MV) 
 หาตัวถํวงน้ าหนักของวิธีความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนต่ าสุดส าหรับวิธีการพยากรณ๑เดี่ยว 2 วิธี  ที่มีคํา MAPE 
ต่ าสุด คือ วิธีการปรับให๎เรียบแบบเลขช้ีก าลังที่มีคํา MAPE = 14.8466 และวิธีบอกซ๑-เจนกินส๑ที่มีคํา MAPE = 8.9515 มีสูตรใน
การค านวณตัวถํวงน้ าหนักดังแสดงในสมการที่ (7) ผลจากการค านวณด๎วยโปรแกรม EXCEL จะได๎ตัวถํวงน้ าหนักของวิธีการปรับให๎
เรียบแบบเลขช้ีก าลัง คือ          และตัวถํวงน้ าหนักของวิธีบอกซ๑-เจนกินส๑ คือ            สามารถเขียนเป็น
ตัวแบบพยากรณ๑ที่ได๎ดังนี ้

 ̂          ̂          ̂   
3. การเปรียบเทียบคําร๎อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ๑เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error : MAPE) และคํา

ความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error : MSE) ของตัวแบบพยากรณ๑ที่ได๎จากวิธีตําง ๆ แสดงดังตารางท่ี 1 
 
สรุปผล 
 ในการสร๎างตัวแบบส าหรับการพยากรณ๑มูลคําการสํงออกผลิตภัณฑ๑ยางพาราของประเทศ โดยใช๎ข๎อมูลอนุกรมเวลาราย
เดือนตั้งแตํปี พ.ศ.2556 – 2561 จ านวน 72 เดือน ซึ่งแบํงข๎อมูลออกเป็นสองชุด โดยข๎อมูลชุดที่หนึ่งตั้งแตํเดือนมกราคม พ.ศ.
2556 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ส าหรับการสร๎างตัวแบบพยากรณ๑ด๎วยการวิเคราะห๑อนุกรมเวลาด๎วยวิธีการพยากรณ๑เดี่ยว 3 วิธี 
และวิธีพยากรณ๑รวมโดยหาตัวถํวงน้ าหนักจาก 3 วิธี สํวนข๎อมูลชุดที่สองตั้งแตํเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 จ านวน 
12 เดือนใช๎เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการพยากรณ๑ด๎วยเกณฑ๑คําร๎อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ๑เฉลี่ย (MAPE) และคํา
ความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (MSE) ผลการวิจัยพบวํา วิธีการให๎น้ าหนักไมํเทํากัน (UNEW) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 
เมื่อพิจารณาภายใต๎เกณฑ๑คําร๎อยละความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ๑เฉลี่ย (MAPE) ที่ต่ าที่สุด ขณะที่วิธีความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย
ผกผัน (IMSE) เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต๎เกณฑ๑คําความคลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (MSE) ที่ต่ าที่สุด จึงมีความ
เหมาะสมที่จะน าไปพยากรณ๑คําในอนาคตตํอไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 การจัดท าโครงงานพิเศษนี้สามารถส าเร็จลุลํวงได๎ด๎วยความกรุณาของอาจารย๑ที่ปรึกษาที่ให๎ความรู๎ ค าแนะน า และให๎
ความชํวยเหลือเป็นอยํางดี ตลอดจนการตรวจสอบแก๎ไขข๎อบกพรํองตําง ๆ จากผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร. เพียรพูล เกิดวิชัย 
จนกระทั่งโครงงานพิเศษฉบับน้ีได๎เสร็จสมบูรณ๑และส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี คณะผู๎จัดท าขอกราบขอบพระคุณเป็นอยํางสูง ณ โอกาสนี้ 
 นอกจากนี้คณะผู๎จัดท าขอขอบพระคุณคณาจารย๑ภาควิชาสถิติประยุกต๑ คณะวิทยาศาสตร๑ประยุกต๑ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล๎าพระนครเหนือ ที่คอยชํวยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู๎ให๎แกํคณะผู๎จัดท า ตลอดระยะเวลาการศึกษา ซึ่ง
เป็นประโยชน๑ตํอคณะผู๎จัดท าซึ่งสามารถน าความรู๎ ความสามารถไปประยุกต๑ใช๎ให๎เกิดเป็นประโยชน๑สูงสุด 
 สุดท๎ายนี้คณะผู๎จัดท าขอขอบพระคุณสมาชิกทุกคนในครอบครัวรวมถึงรุํนพี่และเพื่อนนักศึกษา ที่คอยให๎ค าแนะน า 
ชํวยเหลือ สํงเสริมในทุกๆด๎าน และขอบคุณเพื่อนสมาชิกผู๎รํวมกันจัดท าโครงงานพิเศษที่ให๎ความชํวยเหลือ ให๎ก าลังใจและให๎ความ
รํวมมือ ตลอดจนโครงงานพิเศษนี้สามารถส าเร็จได๎โดยสมบูรณ๑  
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ภาพประกอบและตาราง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงกราฟ
ฟ๓งก๑ชันอัตตสหสัมพันธ๑ (ACF) และฟ๓งก๑ชันอัตตสหสมัพันธ๑บางสํวน (PACF) ของวิธีบอกซ๑-เจนกินส๑ หลังจากแปลงข๎อมูลให๎

อยูํในสภาวะคงท่ีโดยการใสํลอการิทึมธรรมชาติและหาคําผลตํางล าดับที่ 1 
 
ตารางที่ 1 คําจริงและคําพยากรณ๑ของมูลคําการสํงออกผลิตภัณฑ๑ยางพาราของประเทศไทย จ าแนกรายเดือนของปี พ.ศ. 2561 
และการเปรียบเทียบคํา MAPE และคํา MSE จากวิธีการพยากรณ๑ตําง ๆ 
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การพัฒนาการสร้างเตาแปรรูปน้ าอ้อย ชนิดทางเดินลมร้อนลง  
ส าหรับเคี่ยวน้ าอ้อยของชุมชนบ้านวังยาง ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 

Development Construction of a sugar cane processing furnace Hot air pathway type For 
the sugar cane juice of ban Wang yang community Nakhon Chum Subdistrict Mueang 

District kamphaeng phet Province. 
 

สฤษณ์ พรมสายใจ1 
Sarit Promsayjai 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อศึกษาอัตราสํวนผสมของวัสดุส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 2) เพื่อ
ทดลองใช๎สํวนผสมวัตถุดิบส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎อิฐส าหรับเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย ได๎แกํ แบบประเมินผลผู๎ใช๎เตา แบบประเมินคุณสมบัติวัตถุดิบ เครื่องมือทดลอง ได๎แกํ จอบ แบบพิมพ๑อิฐ 
เครื่องวัดคําความแข็งแรง  เครื่องวัดการหาคําเปอร๑เซ็นต๑ เครื่องการดูดซึมน้ า  กลุํมตัวอยําง ได๎แกํ ผู๎เชี่ยวชาญ จ านวน 10 คน ผู๎ใช๎
เตา จ านวน 20 คน โดยใช๎การเลือกแบบเจาะจง น ามาวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎การหาคําความถี่ คําร๎อยละ คําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน คําความแข็งแรง คําการดูดซึมน้ า และคําเปอร๑เซ็นต๑การหดตัว ผลจากการวิจัยพบวํา 

ตอนที่ 1 ผลจากการประเมินคุณสมบัติ จ านวน 10 คน เพศชายมากกวําเพศหญิง คิดเป็นคําร๎อยละ 40.00  มี
ประสบการณ๑ในการท าเตาคิดเป็นร๎อยละ 66.67 และอัตราสํวนผสมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่น ามาใช๎อิฐสร๎างเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย  คือ 
ดินเหนียวทุํงเศรษฐี ร๎อยละ 70 ทราย ร๎อยละ 20  ขี้เถ๎าชานอ๎อย ร๎อยละ 10  (7 :2:1)  ซึ่งมีความคงทนแข็งแรงเหมาะส าหรับดี
ตลอดจนผู๎ใช๎เตาประเมินผลมีระดับความพึงพอใจ มีคําเฉลี่ย X = 4.65, S.D. = 0.55  

ตอนที่ 2 สูตรที่มีความเหมาะสมมากที่สุด คือ สูตรที่ 2 ได๎แกํ อัตราสํวนผสม  ดินเหนียวร๎อยละ 70 ทรายร๎อยละ 20 
ขี้เถ๎าชานอ๎อยร๎อยละ 10  

ตอนท่ี 3 ผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 20 คน ได๎ประเมินการใช๎เตาเคี้ยวน้ าอ๎อย ทั้ง 3 ด๎าน มีคํา X =  4.06, S.D. = 0.45 
อยูํในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ :  การพัฒนา, พลังงาน, น้ าอ๎อย, ชุมชนท๎องถิ่น , ก าแพงเพชร 
  

                                                           
1 รศ., อาจารย๑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 069 ม.1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
โทร. 055-706599 E-Mail: sarit_741@hotmail.com 
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Abstract 
The Purpose of this research was to 1) To study the ratio of the ingredents for use in making sugar 

cane stewers 2) To experiment with the ingreients used for making sugar cane juice 3) To study satisfaction of 
stove users for sugar cane stewers research tools include  hoe  brick mold  strength mater measuring the 
percentage of water absorption sample groups include 10 persons experts 20 stove using specific selection 
and bring the data to find the percentage  average standard deviation  water absorption and percentage 
shrinkage. The results  

Evaluation of the properties ratio of the ingredients of materials for use in making suger cane stew 
furnave amount 10 people  found 40 % more males than females  have experience in making stoves as a 
percentage 66.67 and the ratio of the most suitable ingredients used in brick making to build turtle turtle 
juice Is  formula 2  include  thung setthi clay 70 % sand 20 % bagasse ash 10 % (7:2:1)  which is strong and 
suitable as well as the users of the evaluation furnace have a satisfaction level with an average X = 4.65, 
S.D. = 0.55  In which 20 people has evaluated the use of the sugar cane stew oven in 3 areas with value X =  
4.06, S.D. = 0.45  at a high level. 

 
Keyword : development of suger cane processing furnace, hot air path down  for stewing molasses  ban wang 
yang  kamphaeng phet community. 
 
บทน า 

พลังงานที่น ามาใช๎กันทุกวันนี้มีด๎วยกันหลายชนิด เชํน ไฟฟูา แก็ส  น้ ามัน ถํานหิน และถํานก็นับได๎วําเป็นพลังงานที่
มนุษย๑เราได๎น ามาใช๎กัน มีทั้งของแข็งและของเหลว ตลอดจนเป็นแก็สที่ได๎มาจากธรรมชาติ ที่น ามาใช๎ในชีวิตประจ าวันกันโดยทั่วๆ 
ไป และนับวันจะใช๎กันเพ่ิมขึ้นมาอยํางตํอเนื่อง เพราะมนุษย๑เรามีความจ าเป็นต๎องน ามาใช๎ในการท าธุรกิจ ท้ังในครัวเรือนและสถาน
ประกอบการ ดังนั้นจึงสํงผลท าให๎มีคําใช๎จํายกันมากขึ้น และสิ้นเปลือง จึงสํงผลท าให๎เกิดภาวะโลกร๎อยและสิ่ งแวดล๎อมที่เป็น
อันตรายตํอมนุษย๑ที่อาศัยในบริเวณ การใช๎พลังงานที่ได๎กลําวมานี้ทุกคนคงได๎ใช๎กันแตํสิ่งที่ส าคัญการใช๎ไมํรู๎จักคุณคําของพลังงาน 
โดยเฉพาะสถานประกอบการรายยํอยที่ใช๎พลังงานแล๎วไมํคํอยตระหนักเทําไร อันเนื่องมาจากป๓จจัยหลายประการ เชํน ไมํมีความรู๎ 
ความเข๎าใจ การใช๎พลังงานการคิดราคาต๎นทุนตํอหนํวยการผลิต การคิดคุ๎มทุนการแปรรูปอาหาร โดยเฉพาะผู๎ประกอบกิจการราย
ยํอย ชุมชนบ๎านวังยาง ต าบลนครชุมอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  ที่ได๎ใช๎เช้ือเพลิงประเภทฟืน ที่นาใช๎ในการเคี้ยวน้ าอ๎อย
จะต๎องสูญเสียพลังงานความร๎อนไปจ านวนมาก สํงผลท าให๎เสียคําใช๎จําย เสียเวลาในการลงทุนในการท าน้ าอ๎อยของแตํละวัน จาก
การสัมภาษณ๑ ปรีชา  แย๎มโกแมนท๑ (2561 พฤษภาคม 30)  ผู๎ท าน้ าอ๎อยมานานกวํา 10 ปี ได๎ให๎แนวความคิดวํา ฟืนที่ใช๎ในการ
เคี้ยวน้ าอ๎อยจ าเป็นต๎องใช๎จ านวนมาก ๆ กวําจะได๎น้ าอ๎อยที่จับตัวกันเป็นผลึกหรือเป็นก๎อนสํงผลท าให๎เสียคําใช๎จํายมากใช๎การใช๎
พลังงาน สํงผลมายังคําใช๎จํายในการท าน้ าอ๎อยแล๎วจะไมํคุ๎มทุนเทําไร ซึ่งถ๎าในอนาคตน้ าอ๎อยราคาไมํดีชาวบ๎านที่ท าท าอ๎อนแบบ
โบราณนับวันจะไมํมีใครที่จะอนุรักษ๑การท าอ๎อยนี้สืบตํอไปยังลูกหลานได๎ในอนาคต 
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ดังนั้นผู๎วิจัยได๎น าข๎อมูลที่เป็นป๓ญหามาอยํางยาวนาน จึงได๎น าเอาแนวทางพื้นฐานของการใช๎สํวนผสมที่จะน ามาใช๎ในการ
ท าอิฐใหมํ เพื่อลดป๓ญหาการสูญเสยีพลังงานที่เกิดขึ้นในการท าน้ าอ๎อยของชุมชนของชุมชนบ๎านวังยาง ต าบลนครชุมอ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร อันเนื่องมาจาก สํวนผสมนี้จะสามารถเก็บความร๎อนได๎ดีกวําของเดิมที่ใช๎กัน เพราะมีสํวนผสมที่ทนความร๎อนได๎ดี
คือขี้เถ๎าอ๎อยกับกากน้ าอ๎อยที่ท าหน๎าที่เป็นตัวประสานการยึดเกาะ และสร๎างความแข็งแรงให๎กับเตาเคี้ยวน้ าอ๎อยได๎เป็นอยํางด ี

ผู๎วิจัยจึงได๎ออกภาคสนามท าการวิเคราะห๑ข๎อมูลตําง ๆ พบวํา การสร๎างเตาเคี้ยวน้ าอ๎อยท่ีใช๎วัสดุดินเหนียวในท๎องถิ่น 
และวัสดุขี้เถ๎าเปลือกอ๎อย และน้ ากากอ๎อยท่ีทิ้งแล๎ว น ามาใช๎เป็นสํวนผสมในการสร๎างเตาใหมํ นําจะมปีระสิทธิภาพทางด๎านวัตถุดิบ 
มีสารประกอบทางเคมีและทางกายภาพที่ดีตํอไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอัตราสํวนผสมของวสัดุส าหรับน ามาใช๎ในการท า  
2. เพื่อทดลองใช๎สํวนผสมวตัถุดิบส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎อิฐส าหรับเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

วัตถุประสงค๑ของการวิจัยข๎อท่ี 1 เพื่อศึกษาอัตราสํวนผสมของวัสดุส าหรับน ามาใช๎ในการท า 
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได๎แก ํ
1. ศึกษาอัตราสํวนผสมของวัตถุดบิส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
2. ศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบส าหรับน ามาใช๎ในการท าท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ได๎แก ํ
1. ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านเตา จ านวน 5 ทําน 
2. ผู๎ใช๎เตาเคี่ยวน้ าอ๎อย จ านวน 10 ทําน 
ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรที่ศึกษา ไดแ๎กํ  
1. อัตราสํวนผสมของวัตถุดิบส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
2. คุณสมบตัิของวัตถุดิบส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย  
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  เพื่อทดลองใช๎สํวนผสมวตัถุดิบส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได๎แก ํ
1. ทดลองใช๎อัตราสํวนผสมวัตถดุบิส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
2. ศึกษาคุณสมบัติของเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ได๎แก ํ
1. ผู๎เชี่ยวชาญทางด๎านเตา จ านวน 5 ทําน 
ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรที่ศึกษา ได๎แกํ  
1. อัตราสํวนผสมวตัถุดิบส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
2. คุณสมบตัิของวัตถุดิบส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย ได๎แกํ คุณสมบัติทางกายภาพ ความแข็งแรง และการ

ดูดซึมน้ า เป็นต๎น 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎อิฐส าหรับเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
ขอบเขตด้านเนื้อหา ได๎แก ํ
ศึกษาความพึงพอใจของผู๎ใช๎เตาเคีย่วน้ าอ๎อย 
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ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล ได๎แก ํ
1. ผู๎ใช๎เตาเคี่ยวน้ าอ๎อย จ านวน 10 ทําน 
ขอบเขตด้านตัวแปร 
ตัวแปรที่ศึกษา ได๎แกํ  
1. ด๎านความเหมาะสมของวัตถุดบิท่ีน ามาใช๎ท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
2. ด๎านคุณสมบัติของวัตถุดิบส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
3. ด๎านประโยชน๑การน าไปใช๎งานเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
เนื้อหา   
ผู๎วิจัยได๎ก าหนดเนื้อหาสาระของการท าวิจัยมีดังนี้ 
3.1 บริบทชุมชนการท าน้ าอ๎อยจังหวัดก าแพงเพชร 
3.2  ความรู๎เกี่ยววัสดุดิบที่น ามาใช๎สร๎างเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
3.3  ความรู๎เกี่ยวกับทฤษฏีความพึงพอใจ 
3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎อง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ เรื่อง การพัฒนา การสร๎างเตาแปรรูปน้ าอ๎อย ชนิดทางเดินลมร๎อนลง  ส าหรับเคี่ยวน้ าอ๎อยของชุมชนของ
ชุมชนบ๎านวังยาง  ต าบลนครชุมอ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 

การลดพลังงานการท าน้ าอ๎อยท่ีสูญเสียจากการเคี้ยวน้ าอ๎อย โดยใช๎อิฐที่มีสํวนผสม ดินเหนียวก าแพงเพชร ขี้เถ๎าชานอ๎อย 
และกากน้ าอ๎อย ท่ีน ามาใช๎ท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย เพื่อประหยัดพลังงานของชุมชนของชุมชนบ๎านวังยาง 

ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือศึกษาอัตราส่วนผสมและคุณสมบัติของวัสดสุ าหรับน ามาใช้ในการท าอิฐเตาเคี่ยวท าอ้อย 
ขั้นตอนที่ 1.1  
   แหล่งข้อมูล   
1. ผู๎เช่ียวชาญทางด๎านเตา จ านวน  5  ทําน  
2. ผู๎ใช๎เตา จ านวน 10 ทําน 
ตัวแปรที่ศึกษา 
1. คุณสมบตัิของสํวนผสมอิฐส าหรับท าเตา  
2. คุณสมบตัิทางกายภาพของวัตถดุิบทั้ง 3 ชนิด 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎วิจัยได๎สร๎างเครื่องมือโดยก าหนดเป็น 2 ตอน 1) ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็น

แบบเลือกตอบ 2) แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช๎ในการท าเตา 
เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา มี  5 ระดับ (ไชยยศ  เรืองสุวรรณ, 2533, หน๎า 135)                         
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล  ดังนี้ 
1. การท าบันทึกข๎อความขอความอนุเคราะห๑ออกหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เพื่อขอความรํวมมือในการเก็บรวบรวมข๎อมูล 
2. การน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ๑ให๎กลุํมตัวอยํางตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข๎อมูล 
3. การน าแบบสอบถามท้ังหมดมาท าการวิเคราะห๑ตํอไป 
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การวิเคราะหข์้อมูล 
ผู๎วิจัยน าเอาผลทั้งหมดมาวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยตัวเองใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑  
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม เคราะห๑โดยการแจกแจงความถี่ และการหาคําร๎อยละ  
2. ข๎อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัตถุดิบที่ใช๎ในการท าอิฐส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อยเป็น

แบบมาตราสํวนประมาณคํา (Rating Scale) 5 ระดับ วิเคราะห๑โดยหาคําเฉลี่ย และคําเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ขั้นตอนยํอยท่ี 1.2  
การศึกษาหาสํวนผสมของวัตถุดิบที่น ามาใช๎ในการท าอิฐส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
 1. ศึกษาคณุสมบัติวัตถุดบิและก าหนดสํวนผสมเพื่อน ามาค านวณ และชั่งให๎ได๎ตามสูตรที่ก าหนดไว๎ จ านวน 5 สูตร 
 2. น าเสนอผู๎เชี่ยวชาญ พิจารณา จ านวน 5 ทําน 
 

ตารางที่ 1 แสดงสํวนผสมของวัตถดุิบ 
ล าดับ           ชื่อวัตถุดิบ คุณสมบัติทางกายภาพ ลักษณะท่ีมีความเหมาะกับงาน 

1 ดินเหนียว มีความเหนยีว  มีความเหนยีวและมีสิ่งเจือปนน๎อย 
2 ขี้เถ๎าเปลือกอ๎อย มีความทนไฟ มีคณุสมบัตเิป็นดําง ไมํมีความเหนียว ทนความร๎อนไดส๎ูง 
3 กากน้ าอ๎อย เป็นตัวชํวยยึดเกาะ มีความเหนยีวและเป็นวัตถุดิบทีไ่ดม๎าจากท๎องถิ่น 

 
ขั้นตอนที่  1.2.1  การทดลองใช้ส่วนผสมของวัตถุดิบท่ีใช้ในท าอิฐ  
แหล่งข้อมลู   
ผู๎เชี่ยวชาญด๎านเตาจ านวน 5 ทําน 
วิธีด าเนินการ 
1. ก าหนดเครื่องมือ และอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการศึกษาสํวนผสมของวัตถุดิบดังนี้ ได๎แกํ เครื่องการหาคาํความแข็งแกรง,  

เครื่องการหาคาํการดดูซึมน้ า,  ถังน้ า, กะละมัง,  เครื่องช่ัง และแบบพิมพ๑ไม ๎
วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู๎วิจัยได๎น าวัตถดุิบให๎ผู๎เช่ียวชาญจ านวน 5 ทําน ได๎พิจารณาดังนี้  
 

ตารางที ่2 แสดงสตูรสํวนผสมของวัตถุดิบที่ใช๎ในการท าอิฐส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคีย่วน้ าอ๎อย สตูรที่ 1 - 5   

สูตรที ่
วัตถุดิบ 

 ดินเหนียว 
ร้อยละ 

ทราย  
ร้อยละ 

ขี้เถ้าชานอ้อย 
ร้อยละ 

รวม 
ร้อยละ 

1 75 15 10 100 
2 70 15 15 100 
3 65 20 15 100 
4 60 30 15 100 
5 55 35 20 100 
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ผู๎วิจัยได๎น าสํวนผสมแตลํะสูตรมาศึกษาเพื่อท าการทดลองการท าอิฐเพื่อสรรา๎งเตาเคี่ยวน้ าอ๎อยตามล าดับ ดังน้ี    

1. การเตรยีมวัตถุดบิ จ านวน 3 ชนิด 
2. การผสมวัตถุดิบใหไ๎ด๎ตามสูตร   
3. การทดสอบประสิทธิภาพอัตราสํวนผสมของวัตถุดิบ 
4. การคัดเลือกอัตราสํวนผสมของวัตถุดิบที่ดีท่ีสดุ 
5. การขึ้นรูปอิฐตามขั้นตอน 
7. การวิเคราะห๑สตูรทางกายภาพ 
8. การขึ้นรูปอิฐสูตรที่ดีที่สดุจ านวน 1 สูตร 
9. สรุปผลวิจัยและการน าไปใช๎งานสร๎างเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 
วิธีด าเนินการท าอิฐเพื่อสร๎างเตาเคี่ยวน้ าอ๎อยชนิดทางเดินลมร๎อนขนานและทางเดินลมร๎อนลง ส าหรบัชุมชนท๎องถิ่นใน

จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ตารางที่ 3 แสดงสตูรวัตถดุิบที่น ามาใช๎ท าอิฐ  
วัตถุดิบ 

 ดินเหนียว 
ร้อยละ 

ทราย  
ร้อยละ 

ขี้เถ้าชานอ้อย 
ร้อยละ 

รวม 
ร้อยละ 

80 10 10 100 
วัตถุดิบที่น ามาใช๎เป็นสํวนผสม จ านวน 3 ชนิด มีดังนี้ 
1. ดินเหนียว ร๎อยละ 80  
2. ทราย ร๎อยละ 10  
3. ข้ีเถ๎าชานอ๎อย ร๎อยละ 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก. เนื้อดินสํวนผสม      ข. แทํงดินทดลอง 
ภาพที่ 1 แสดงอัตราสํวนผสม 

 
ขั้นตอนที่  3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้อิฐส าหรับเตาเคี่ยวน้ าอ้อย 

แหลํงข๎อมูล   
1. ผู๎ใช๎เตาจ านวน 10 ทําน 
ตัวแปรที่ศึกษา ได๎แกํ 
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ความพึงพอใจของผู๎ใช๎เตา ได๎แก ํ
1. ความแข็งแรง 
2. ความสะดวกในการน าไปใช๎งาน 
3. การดูและรักษาได๎งําย 
4. ความดูดซึมน้ าน๎อยหรือมคีวามพรุนตัวน๎อย 
5. ความสวยงาม 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎วิจัยได๎สร๎างเครื่องมือท่ีใช๎ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลขึ้น  จ านวน 1 ฉบับ  

โดยก าหนดเป็น 2 ตอน มีดังน้ี 1) ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู๎ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ 2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู๎ใช๎เตามีลักษณะเป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา  5 ระดับ (สุทธิดา  ทองแสน, 2548, หน๎า 61)   
 ล าดับขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจจากผู้ใช้เตา มีดังนี ้

1. ศึกษารูปแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจจากผู๎ใช๎เตาที่ได๎สร๎างขึ้นมาเป็นแบบสอบถาม 
2. การรํางแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจจากผู๎ใช๎เตาให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และขอบเขตของการวิจัย 
3. น าเสนอรํางแบบสอบถามตํอผู๎เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหา 
 แล๎วน าไปปรับปรุงแก๎ไขเพื่อด าเนินการในล าดับตํอไป 
4. การน าแบบสอบถามท่ีให๎ผู๎เช่ียวชาญพิจารณาความตรงตามเนื้อหา และ 
ความเหมาะสมชัดเจนจ านวน 5 ทําน  
5. การน าแบบสอบถามมาวิเคราะห๑ดัชนีความสอดคล๎อง (Item Objective Congruence : IOC)  
ได๎ก าหนดเกณฑ๑ การให๎คะแนนของผู๎เชี่ยวชาญ โดยเลือกข๎อที่มีคําเฉลี่ย  0.50  ส าหรับข๎อที่ใช๎ได๎มีคํา IOC  ตั้งแตํ 0.60 -

1.00 ขึ้นไป พร๎อมน ากลับปรับปรุงแก๎ไขตามค าแนะน าผู๎เช่ียวชาญ จ านวน 5 ทําน เพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
6. การจัดพิมพ๑แบบสอบถามฉบับสมบูรณ๑เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข๎อมูลตํอไป 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู๎วิจัยได๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูล  ดังนี้ 
1. ท าบันทึกข๎อความเพื่อให๎มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ขอความรํวมมือในการเก็บรวบรวมข๎อมลูจากผูเ๎ชี่ยวชาญ

และกลุมํตัวอยํางท่ีก าหนดไว ๎
2. การน าแบบสอบถามให๎กลุํมตัวอยํางเพื่อตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข๎อมลูด๎วยตัวเอง 
3. การน าแบบสอบถามท้ังหมดที่แจกไปกลับมาเพื่อท าการวเิคราะห๑ทางสถิติตํอไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู๎วิจัยวิเคราะห๑ข๎อมลูโดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ส าเร็จรูป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ข๎อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูต๎อบแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการวเิคราะห๑ 
โดยการแจกแจงความถี่ และหาคาํร๎อยละ  
2. ข๎อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจจากผู๎ใช๎อิฐ เป็นแบบมาตราสํวนประมาณคํา 5 ระดับ วิเคราะห๑โดยการหาคําเฉลี่ย และ

คําเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล๎วเปรยีบเทียบกับเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ ดังนี้ (สุทธิดา  ทองแสน,  2548, หน๎า  61)     
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การคําความดดูซึมน้ า  
2. การหาคําร๎อยละ (percentage)  
3. การหาคําเฉลี่ยเลขาคณิต (กานดา พูนลาภทว,ี 2530, หน๎า 42) 
4. การหาคําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (พวงรัตน๑ ทวีรัตน๑, 2543, หน๎า 122) 
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สรุปผล 

ผู๎ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 7 คน คิดเป็นคําร๎อยละ 70.00 เพศหญิงจ านวน 3 คน คิดเป็นคําร๎อยละ 
30.00 อายุ 30-40 ปี คิดเป็นคําร๎อยละ 20.00  อายุ 41-50 ปีคิดเป็นคําร๎อยละ 60.00 อายุ 50 ปีขึ้นไป คิดเป็นคําร๎อยละ20.00 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.00 ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.00 ระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกวําปริญญา จ านวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00  สํวนประสบการณ๑การใช๎อิฐ 5 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นคําร๎อย
ละ 20.00 ผู๎ใช๎ส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 5 ปี ขึ้นไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.00  
คิดเป็นคําร๎อยละ 66.67 
 
ตารางที่ 4 แสดงคําเฉลี่ย คําสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคณุสมบัติของวัตถุดิบส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย จ านวน 10 คน 
ล าดับที่  รายการ X    S.D. ระดับความต้องการ 

1 ความสามารถในการผสมวัตถุดิบ 4.60 0.66 มากที่สุด 
2 ความยากงํายในการขึ้นรูปอิฐ 4.80 0.40 มากที่สุด 
3 ระยะเวลาที่ใช๎ในการขึ้นรูปอิฐ 4.40 0.80 มากที่สุด 
4 น้ าหนักอิฐมีความเหมาะสม 4.30 0.78 มาก 
5 ความสะดวกในการเคลื่อนย๎ายอิฐ 4.50 0.67 มาก 
6 ความแข็งแรงของอิฐ 4.90 0.30 มาก 
7 ความคงรูป ไมํบิดเบีย้ว ไมํแตกร๎าว 4.70 0.64 มากที่สุด 
8 ความสะดวกในการปูพื้น 4.90 0.30 มากที่สุด 
9 ความสวยงาม 4.80 0.40 มากที่สุด 

สรุปค่าเฉลี่ยรวม 4.65 0.55 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 4 พบวํา ความต๎องการคุณสมบตัิของวัตถุดิบที่น ามาใช๎ในการผลติอิฐ จ านวน 10 คน เป็นรายข๎อโดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน๎อยดังนี ้ 

1. ความสามารถในการผสมวตัถุดบิ X เทํากับ 4.60  S.D. เทํากับ 0.66 อยูํในระดับ 
ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

2. ความยากงํายในการขึ้นรูปอิฐ X เทํากับ 4.80 S.D. เทํากับ 0.40 อยูํในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
3. ระยะเวลาที่ใช๎ในการขึ้นรูปอิฐ X เทํากับ 4.40 S.D.เทํากับ 0.80 อยูํในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4. ความคงรูป ไมํบดิเบี้ยว ไมํแตกร๎าว X เทํากับ 4.70 S.D.เทํากับ 0.64 อยูํในระดับ 

ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
5. ความสะดวกในการปูพื้นการใช๎งาน X เทํากับ 4.90 S.D.เทํากับ 0.30 อยูํในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
6. ความสวยงามในการน าไปใช๎งาน X เทํากับ 4.80 S.D. เทํากับ 0.040 อยูํในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
7. น้ าหนักอิฐมีความเหมาะสม X เทํากับ 4.30 S.D. เทํากับ 0.78 อยูํในระดับความพึงพอใจมาก 
8. ความสะดวกในการเคลื่อนย๎ายอิฐ X เทํากับ 4.50 S.D. เทํากับ 0.67 อยูํในระดับความพึงพอใจมาก 
9. ความคงทนแข็งแรง อิฐที่น ามาสร๎างเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย X เทํากับ 4.90 S.D.เทํากับ 0.30 อยูํในระดับ 

ความพึงพอใจมาก 
สรุปโดยภาพรวม อัตราสํวนผสมและคณุสมบัติของวัตถุดิบที่น ามาใช๎ในการผลติที่น ามาสร๎างเตาเคีย่วน้ าอ๎อยท่ีมีความ

เหมาะสม คือ ดินเหนียวทํุงเศรษฐีร๎อยละ 70 ทรายร๎อยละ 20  ขี้เถ๎าชานอ๎อย ร๎อยละ 10  (7:2:1)   ที่มีคุณสมบัติความคงทน
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แข็งแรงดี เหมาะส าหรับผลิตอิฐปพูื้นส าหรับทางเดินเท๎าและมรีะดับความพึงพอใจ มีคําเฉลี่ย X เทํากับ 4.65 และมคีําสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เทํากับ 0.55  

 
ตอนที่ 2 ผลจากการวิเคราะห์การทดลองใช้ส่วนผสมวัตถุดิบส าหรับน ามาใช้ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ้อย 
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห๑ทางกายภาพของอิฐที่น ามาใช๎ในการสร๎างเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 

สูตรที ่ ส่วนผสมของสูตร ผลการศึกษา 
ดิน 

ร้อยละ 
ทราย 
ร้อยละ 

ขี้เถ้าชานอ้อย 
ร้อยละ 

รวม 
ร้อยละ 

ค่าการหดตัว 
ร้อยละ 

เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ า  
ร้อยละ 

ค่าความแข็งแรงความแข็งแรง 
(กก./ตร.ซม.) 

1 80 10 10 100 6.66 8.49 20.50 
2 70 20 10 100 5.33 3.16 21.10 
3 60 30 10 100 6.00 3.16 21.00 
4 55 40 10 100 6.00 4.45 18.00 
5 40 50 10 100 3.33 15.00 17.25 
 

จากตารางที่ 5  พบวํา การทดลองหาคุณสมบัติทางกายภาพอิฐตามอัตราสํวนผสมที่ก าหนดไว๎ จ านวน 5 สูตร ได๎แกํ 
1. สูตรที่ 1 คําการหดตัวกํอนเผามากที่สดุ คือ สูตรที่ 1 คิดเป็นร๎อยละ 6.66  และสูตรที่มีคําการหดตวัน๎อยที่สุด คือ สูตร

ที่ 5 คิดเป็นร๎อยละ 3.33 
2. สูตรที่ 1 คําการหดตัวหลังเผามากท่ีสุด สูตรที่ 1 คิดเป็นร๎อยละ 10.00 สูตรที่คําการหดตัวหลังเผาน๎อยที่สุด คือ สูตรที่ 

5  คิดเป็นร๎อยละ 4.00 
3. สูตรที่มีคําเปอร๑เซ็นต๑การดูดซึมน้ ามากท่ีสุด คือ สูตรที่ 5  คิดเป็นร๎อยละ 15.00 คําเปอร๑เซ็นต๑การดูดซึมน้ าน๎อยที่สุด 

คือสูตรที่ 2 และ 3 คิดเป็นร๎อยละ 3.16 
4. สูตรที่มีคําความแข็งแรงความแข็งแรงมากท่ีสุด คือ สูตรที่ 1 มีคําทํากับ 20.50 กิโลกรัมตํอตารางเซนติเมตร  และสูตร

ที่มีคําความแข็งแรงน๎อยที่สุด คือสูตรที่ 5 มีคําทํากับ 17.25กิโลกรัมตํอตารางเซนติเมตร   
สรุปโดยภาพรวม สูตรที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ สูตรที่ 2 ได๎แกํ อัตราสํวนผสมดินเหนียวร๎อยละ 70 ทรายร๎อยละ 

20 ขี้เถ๎าชานอ๎อยร๎อยละ 10 
  

ตอนที่ 3 ผลจากการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้เตาเคี่ยวน้ าอ้อย 
ตารางที่ 6 การหาคํา X  และคํา S.D. สรุปโดยผู๎เข๎ารับการอบรม จ านวน 20 คน 

ข๎อที ่ รายการค าถาม X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
 ด้านคุณลักษณะของเตาเคี่ยวน้ าอ้อย   มาก 
1 รูปแบบเตามีความสวยงามเหมาะสมด ี 4.15 0.57 มาก 
2 ขนาดของเตามีความเหมาะสมกับการใช๎งานเพื่อ

ประหยดัพลังงาน 4.20 0.60 มาก 
3 เตามีความคงทนตํอการน าไปใช๎งาน 4.05 0.59 มาก 
4 เตามีความสะดวกปลอดภัยตํอการใช๎งาน 4.00 0.45 มาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.10 0.55 มาก 
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ตารางที่ 6 (ตํอ) 

ข๎อที ่ รายการค าถาม X  S.D. ระดับความคิดเห็น 
 ด้านลักษณะวัสดุที่ใช้เตาเคี่ยวน้ าอ้อย    
1 ใช๎วัสดุดินเหนียวท่ีมีอยูํในท๎องถิ่น 4.05 0.50 มาก 
2 สามารถซํอมเตาได๎งําย 4.15 0.36 มาก 
3 สามารถบ ารุงดูแลรักษาไดส๎ะดวก 4.05 0.22 มาก 
4 มีความคงทนตํอการใช๎งาน 3.95 0.38 มาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.05 0.36 มาก 
 ด้านลักษณะการใช้งานเตาเคี่ยวน้ าอ้อย    
1 สามารถท าข้ึนมาใช๎เองได๎อยํางเหมาะสม 4.25 0.43 มาก 
2 สามารถใช๎งานงํายและมีประสิทธิภาพ 4.20 0.40 มาก 
3 ประหยดัเช้ือเพลิงตํอการท างาน 3.90 0.54 มาก 
4 ลดมลภาวะเป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม 3.85 0.48 มาก 
 ค่าเฉลี่ย 4.05 0.46 มาก 

 
จากตารางที่ 6 ผู๎ที่เข๎ารับการอบรมจ านวน 20 คน ท่ีได๎ใช๎เตาเคี้ยวน้ าอ๎อยจ านวน 3 ด๎าน พบวํา  1) ด๎านคุณลักษณะของ

เตาเคี่ยวน้ าอ๎อยมีคํา X =  4.10 S.D. ระดับความคิดเห็นมาก = 0.55 อยูํในระดับมาก 2) ด๎านลักษณะวัสดุที่ใช๎เตาเคี่ยวน้ าอ๎อย มี
คํา X =  4.05 S.D. ระดับความคิดเห็นมาก = 0.36 อยูํในระดับมาก 3) ด๎านลักษณะการใช๎งานเตาเคี่ยวน้ าอ๎อยมีคํา X =  4.05 
S.D. ระดับความคิดเห็นมาก = 0.46 อยูํในระดับมาก สรุปโดยรวมคําเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด๎านมีคํา X =  4.06 S.D. = 0.45 อยูํในระดับ
มาก 
 
อภิปรายผล 

การวิเคราะห๑ผลข๎อมลูเรื่อง การพฒันา การสร๎างเตาแปรรูปน้ าอ๎อย ชนิดทางเดินลมร๎อนลง ส าหรับเคีย่วน้ าอ๎อยของ
ชุมชนของชุมชนบ๎านวังยาง ต าบลนครชุมอ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  มีด๎วยกัน 3 ตอน ดังนี ้

จากวัตถุประสงค๑ข๎อที่ 1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติวตัถุดิบที่น ามาใช๎เป็นอตัราสํวนผสมของวัสดสุ าหรับน ามาใช๎ในการท าเตา
เคี่ยวน้ าอ๎อย พบวําผู๎ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 7 คน คิดเป็นคําร๎อยละ 70.00 เพศหญงิจ านวน 3 คน คิดเป็นคํา
ร๎อยละ 30.00 อายุ 30-40 ปี คิดเป็นคําร๎อยละ 20.00  อาย ุ41-50 ปีคิดเป็นคําร๎อยละ 60.00 อาย ุ50 ปีข้ึนไป คิดเป็นคําร๎อยละ
20.00 ระดับการศึกษาประถมศึกษา จ านวน 2 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.00 ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 3 คน คิดเป็นร๎อยละ 30.00 
ระดับปริญญาตรีหรือสูงกวําปริญญา จ านวน 5 คน คิดเป็นร๎อยละ 50.00  สํวนประสบการณ๑การใช๎อฐิ 5 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็น
คําร๎อยละ 20.00 ผู๎ใช๎ส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย 5 ป ีข้ึนไป จ านวน 8 คน คิดเป็นร๎อยละ 80.00 คิดเป็นคําร๎อยละ
66.67 และได๎แสงดความคิดเห็นตอํคุณสมบัติของอัตราสํวนผสมของวัตถุดิบ จ านวน 10 คนพบวํา 

1. ความสามารถในการผสมวตัถุดบิมีคํา X =  4.60 S.D. =  0.66 อยูํในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
2. ความยากงํายในการขึ้นรูปอิฐมคีํา X =  4.80 S.D. =  0.40 อยูํในระดับความพึงพอใจมากท่ีสดุ 
3. ระยะเวลาที่ใช๎ในการขึ้นรูปอิฐมีคํา X =  4.40 S.D. = 0.80 อยูํในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4. ความคงรูป ไมํบดิเบี้ยว ไมํแตกร๎าวมีคํา X = 4.70 S.D. =   0.64 อยูํในระดับ 

ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
5. ความสะดวกในการปูพื้นการใช๎งานมีคํา X = 4.90 S.D. = 0.30 อยูํในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
6. ความสวยงามในการน าไปใช๎งานมีคํา X = 4.80  S.D. = 0.040 อยูํในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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7. น้ าหนักอิฐมีความเหมาะสมมีคาํ X =  4.30 S.D. = 0.78 อยูํในระดบัความพึงพอใจมาก 
8. ความสะดวกในการเคลื่อนย๎ายอิฐมีคํา X = 4.50 S.D. =  0.67 อยูํในระดับความพึงพอใจมาก 
9. ความคงทนแข็งแรง อิฐที่น ามาสร๎างเตาเคี่ยวน้ าอ๎อยมีคํา X = 4.90 S.D. =  0.30 อยูํในระดับความพงึพอใจมาก 
กลําวโดยสรุปในภาพรวมอัตราสํวนผสมและคุณสมบัติของวัตถุดิบที่น ามาใช๎ในการผลิตที่น ามาสร๎างเตาเคี่ยวน้ าอ๎อยที่มี

ความเหมาะสม คือ ดินเหนียวทุํงเศรษฐี ร๎อยละ70 ทรายร๎อยละ  20 ขี้เถ๎าชานอ๎อยร๎อยละ 10 (7:2:1) ที่มีคุณสมบัติความคงทน
แข็งแรงดี เหมาะส าหรับผลิตอิฐปูพื้นส าหรับทางเดินเท๎าและมีระดับความพึงพอใจ มีคํา X = 4.65 และมีคํา S.D. = 0.55 ซึ่งมี
ความสอดคล๎องกับสมมติฐานข๎อท่ี 1 ทุกประการ และยังมีความสอดคล๎องกับงานวิจัยของอนัน หยวกวัด (2560, หน๎า บทคัดยํอ) 
ได๎ท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาเตาถํานอั้งโลํ โดยใช๎สํวนผสมของดินเหนียว ขี้เถ๎าแกลบ ทรายละเอียด ส าหรับชุมชนในอ าเภอโกสัมพี
นคร จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 15 ทําน พบวํา  คุณสมบัติของดินที่เป็นวัตถุดิบส าหรับน ามาพัฒนาเตาถํานอั้งโลํ อ าเภอโกสัมพี
นคร จังหวัดก าแพงเพชร พบวํา มีสํวนผสมทางเคมีดังนี้ ซิลิกา (silica) SiO2 ร๎อยละ 54.26 อะลูมินา (alumina) Al2O3 ร๎อยละ 
21.49 เหล็กออกไซด๑ (ion oxide) Fe2O3 ร๎อยละ 6.54  โพแทสเซียมออกไซด๑ (potassium oxide)  K2O ร๎อยละ  3.05 
แมกนีเซียมออกไซด๑ (magnesium oxide) MgO ร๎อยละ 1.04 ไททาเนียมไดออกไซด๑ (titanium dioxide) TiO2 ร๎อยละ 0.81 
แคลเซียมออกไซด๑ (calcium oxide) CaO ร๎อยละ 0.63  โซเดียมออกไซด๑ (sodium oxide) Na2O ร๎อยละ 1.04 ไดฟอสฟอรัสเพ
นตะออกไซด๑ (phosphorus pentoxide) P2O5 ร๎อยละ 0.15 แมงกานีสไดออกไซด๑ (manganese oxide) MnO2 ร๎อยละ 0.09  
ซึ่งมีคําการสลายตัวของสารหลังจากการเผา (loss on Ignition) ร๎อยละ 11.30 2. ผลจากทดลองสํวนผสมของดินเหนียว ขี้เถ๎าแกลบ 
ทรายละเอียด ที่น ามาใช๎ในการพัฒนาเตาถํานอั้งโลํ พบวํา อัตราสํวนผสมที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ได๎แกํอัตราสํวนผสมที่ 4 
ประกอบไปด๎วยดินเหนียวร๎อยละ 40 ทรายละเอียดร๎อยละ  40  ขี้เถ๎าแกลบร๎อยละ  20 ซึ่งมีคําความแข็งแรงคือ 108.50 กิโลกรัม
ตํอตารางเซนติเมตร ซึ่งเป็นสูตรที่มีคําความแข็งแรงมากท่ีสุด 

ตอนที่ 2 ผลจากการวิเคราะห๑การทดลองใช๎สํวนผสมวัตถุดิบส าหรับน ามาใช๎ในการท าเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย พบวํา  การ
ทดลองหาคุณสมบัติทางกายภาพอิฐตามอัตราสํวนผสม ท่ีก าหนดไว๎ จ านวน 5 สูตร ได๎แกํ 

1. สูตรที่ 1 คําการหดตัวกํอนเผามากที่สดุ คือ สูตรที่ 1 คิดเป็นร๎อยละ 6.66  และสูตรที่มีคําการหดตวัน๎อยที่สุด คือ สูตร
ที่ 5 คิดเป็นร๎อยละ 3.33 

2. สูตรที่ 1 คําการหดตัวหลังเผามากท่ีสุด สูตรที่ 1 คิดเป็นร๎อยละ 10.00 สูตรที่คําการหดตัวหลังเผาน๎อยที่สุด คือ สูตรที่ 
5  คิดเป็นร๎อยละ 4.00 

3. สูตรที่มีคําเปอร๑เซ็นต๑การดูดซึมน้ ามากท่ีสุด คือ สูตรที่ 5  คิดเป็นร๎อยละ 15.00 คําเปอร๑เซ็นต๑การดูดซึมน้ าน๎อยที่สุด 
คือสูตรที่ 2 และ 3 คิดเป็นร๎อยละ 3.16 

4. สูตรที่มีคําความแข็งแรงความแข็งแรงมากท่ีสุด คือ สูตรที่ 1 มีคําทํากับ 20.50 กิโลกรัมตํอตารางเซนตเิมตร  และสูตร
ที่มีคําความแข็งแรงน๎อยที่สุด คือ สูตรที่ 5 มีคําทํากับ 17.25 กิโลกรัมตํอตารางเซนติเมตร   

สรุปโดยภาพรวมสูตรที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุดคือ สูตรที่ 2 ได๎แกํ อัตราสํวนผสมดินเหนียวร๎อยละ  70  ทรายร๎อยละ 
20 ข้ีเถ๎าชานอ๎อยร๎อยละ  10  ซึ่งมีความสอดคล๎องกับสมมติฐานข๎อท่ี 2 ทุกประการ และยังมีความสอดคล๎องกับงานวิจัยของอนัน  
หยวกวัด (2560, หน๎าบทคัดยํอ) ได๎ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาเตาถํานอั้งโลํ โดยใช๎สํวนผสมของดินเหนียว ขี้เถ๎าแกลบ ทรายละเอียด 
ส าหรับชุมชนในอ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร พบวํา คุณสมบัติของดินที่เป็นวัตถุดิบส าหรับน ามาพัฒนาเตาถํานอั้งโลํ 
อ าเภอโกสัมพีนคร จังหวัดก าแพงเพชร พบวํา มีสํวนผสมทางเคมีดังนี้ ซิลิกา (silica) SiO2 ร๎อยละ 54.26 อะลูมินา (alumina) 
Al2O3 ร๎อยละ 21.49 เหล็กออกไซด๑ (ion oxide) Fe2O3 ร๎อยละ 6.54  โพแทสเซียมออกไซด๑ (potassium oxide)  K2O ร๎อยละ  
3.05 แมกนีเซียมออกไซด๑ (magnesium oxide) MgO ร๎อยละ 1.04 ไททาเนียมไดออกไซด๑ (titanium dioxide) TiO2 ร๎อยละ 
0.81 แคลเซียมออกไซด๑ (calcium oxide) CaO ร๎อยละ 0.63  โซเดียมออกไซด๑ (sodium oxide) Na2O ร๎อยละ 1.04 ได
ฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด๑ (phosphorus pentoxide) P2O5 ร๎อยละ 0.15 แมงกานีสไดออกไซด๑ (manganese oxide) MnO2 

ร๎อยละ 0.09  ซึ่งมีคําการสลายตัวของสารหลังจากการเผา (loss on Ignition) ร๎อยละ 11.30 และมีความสอดคล๎องกับการ 
ทดลองสํวนผสมของดินเหนียว ขี้เถ๎าแกลบ ทรายละเอียด ที่น ามาใช๎ในการพัฒนาเตาถํานอั้งโลํ พบวํา อัตราสํวนผสมที่มีความ
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เหมาะสมมากที่สุด ได๎แกํอัตราสํวนผสมที่ 4 ประกอบไปด๎วยดินเหนียว จ านวน 40 % ทรายละเอียด จ านวน 40 % ขี้เถ๎าแกลบ 
จ านวน 20 % ซึ่งมีคําความแข็งแรงคือ 108.50 กิโลกรัมตํอตารางเซนติเมตร ซึ่งเป็นสูตรที่มีคําความแข็งแรงมากท่ีสุด 

ตอนท่ี 3 ผลจากการวิเคราะห๑ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎เตาเคี่ยวน้ าอ๎อย  พบวํา จ านวนผู๎เข๎ารับการอบรมการใช๎เตา
เคี้ยวน้ าอ๎อยจ านวน 3 ด๎าน โดยเรียงจากมากมาหาน๎อย พบวํา ด๎านคุณลักษณะของเตาเคี่ยวน้ าอ๎อยมีคํา X =  4.10 S.D. และ
ระดับความคิดเห็นมาก = 0.55 อยูํในระดับมาก  รองลงมา คือ คือ ด๎านลักษณะการใช๎งานเตาเคี่ยวน้ าอ๎อยมีคํา X =  4.05 S.D. 
ระดับความคิดเห็นมาก = 0.46 อยูํในระดับมาก ซึ่งมีความสอดคล๎องกับสมมติฐานข๎อที่ 3 ทุกประการ และยังสมีความสอดคล๎อง
กับงานวิจัยของ สุจิรา  รํมโพธิ์ (2552, หน๎า บทคัดยํอ) ได๎ท าการศึกษาระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑ประติมากรรม พบวํา 
ความพึงพอใจจากผู๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑ประติมากรรมด๎านที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ประติมากรรมที่ได๎มีน้ าหนักเบาความ 
ผลิตภัณฑ๑ประติมากรรมที่ได๎มีความคงทน ผลิตภัณฑ๑ประติมากรรมที่ได๎มีความปลอดภัยในการใช๎สอยและผลิตภัณฑ๑ประติมากรรม
ที่ได๎มีจุดอิ่มตัวของวัตถุดิบ ความพึงพอใจจากผู๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑ประติมากรรมล าดับรองลงมา ได๎แกํ  ผลิตภัณฑ๑ประติมากรรมที่ได๎
สะดวกในการขนสํงเคลื่อนย๎ายผลิตภัณฑ๑ประติมากรรมที่ได๎สะดวกในการติดตั้งและผลิตภัณฑ๑ประติมากรรมที่ได๎มีการดูแลรักษา 
ซํอมแซมงําย เป็นต๎น 
 
การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลจากการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช๎ในชุมชนท๎องถิ่นได๎เป็นอยํางได๎ดีตํอการสร๎างเตาเคี้ยวน้ าอ๎อย และยังสามารถเป็น
เตาอเนกประสงค๑ได๎เป็นอยํางดี เชํน เตาเผาเครื่องป๓้นดินเผา เตาท าขนมในชุมชนท๎องถิ่น ท่ีสามารถเป็นต๎นแบบได๎เป็นอยํางดี 
 
ข้อเสนอทั่ว ๆ ไป 

1. ควรต๎องปูอกงกันสิ่งแวดล๎อมโดยเฉพาะปลํองควันให๎ใหญํกวํานี้เพื่อระบายอากาศ และเพิ่มการลุกไหม๎ของเช้ือเพลิงที่
สมบูรณ๑ยิ่งข้ึน 

2. อิฐท่ีสร๎างขึ้นมาควรต๎องแตกให๎แห๎งกํอนน ามากํอนทั้งนี้เพื่อปูองการการแตกร๎าวหรือการหักในขยะแคเลื่อนย๎าย และ
ความให๎น้ าดินในการประสานให๎มีความเข็มค๎นจริงๆ ระหวํางกํออิฐในการสร๎างเตาเคี่ยวน้ าอ๎อย  

3. ควรสร๎างเตาชนิดนี้ที่สามารถไปใช๎งานในครัวเรือนในการท าขนมและอื่น ๆได๎เป็นอยํางดี 
4. ได๎เตาเคี่ยวน้ าอ๎อยท่ีเป็นต๎นแบบที่สามารถเป็นแหลํงเรียนรู๎ของระดับชุมชนท๎องถิ่นและระดับจังหวัดสูํประเทศไทยได๎

เป็นอยํางดี 
5. หลักสูตรที่น ามาใช๎ควรเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาวิธีการผสมโดยถํายทอดสื่อเป็นวิดีโอเพื่องํายตํอการน าเสนอ

เพื่อเข๎าใจงํายข้ึน 
7. เผยแพรํลงในวารสารทางวิชาการ หนังสือพิมพ๑ท๎องถิ่น  ตํอไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนา การสร๎างเตาแปรรูปน้ าอ๎อย ชนิดทางเดินลมร๎อนลง ส าหรับเคี่ยวน้ าอ๎อยของชุมชนบ๎านวังยาง 
ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร ผู๎วิจัยจึงขอขอบคุณผู๎เช่ียวชาญจ านวน 5 ทําน ที่ได๎พิจารณาตรวจสอบเครื่องมือ 
และผลการวิเคราะห๑ผลการทดลอง และขอมอบความดีทั้งหมด ให๎แกํคุณพํอ – คุณแมํ  คุณครู – อาจารย๑ และผู๎มีพระคุณทุกทําน
ที่ได๎ให๎ความรู๎ จนท าให๎ผลงานวิจัยส าเร็จตามวัตถุประสงค๑ที่ก าหนดไว๎ทุกประการ  
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การประเมินสมรรถนะการท างานของเพลเทียร์ที่ท างานร่วมกับพัดลมตั้งพื้น 
Performance evaluation of the Peltier working with an electric fan 

 
สวัสดิ์ ยุคะลัง1 

Sawat Yukhalang 
 
บทคัดย่อ 

บทความนี้น าเสนอเกี่ยวกับการประกอบสร๎างชุดเพลเทียร๑รํวมกับพัดลมตั้งพื้น เพื่อประเมินสมรรถนะของการท างาน
รํวมกัน และอัตราสํวนประสิทธิภาพในการใช๎พลังงาน (Energy Efficiency Ratio : EER) โดยใช๎ไมโครคอนโทรลเลอร๑ในการ
ควบคุมระบบการท างานของชุดพัดลมท าความเย็น ผลการทดสอบการท างานจะแบํงการทดสอบเป็น 2 สํวนคือ สํวนที่ 1 การ
ทดสอบหาคําสัมประสิทธิ์สมรรถนะและอัตราสํวนประสิทธิภาพในใช๎พลังงานของพัดลมไอเย็น Hatari รุํน HT-AC10R2 ในระดับ
ความเร็วลมด๎านออกระดับสูงสุด ที่ 5.2 เมตรตํอวินาที, อุณหภูมิด๎านเข๎าเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส สามารถลดอุณหภูมิได๎ 2.71 
องศาเซลเซียส มีคําสัมประสิทธ์ิสมรรถนะเฉลี่ยเทํากับ 10.61 และอัตราสํวนประสิทธิภาพในการใช๎พลังงานเฉลี่ยเทํากับ 33.34  ที่
ราคาต๎นทุน 2,490 บาท, สํวนท่ี 2 การทดสอบของพัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับเพลเทียร๑ ในระดับความเร็วลมด๎านออกระดับสูงสุด 
ที่ 6.4 เมตรตํอวินาที, อุณหภูมิด๎านเข๎าเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส สามารถลดอุณหภูมิได๎ 1.6 องศาเซลเซียส มีคําสัมประสิทธิ์
สมรรถนะเฉลี่ยเทํากับ 0.35 และอัตราสํวนประสิทธิภาพในการใช๎พลังงานเฉลี่ยเทํากับ 1.09 ที่ราคาต๎นทุนการสร๎าง 10 ,279.5 
บาท ซึ่งจากการประเมินสมรรถนะการท างานรํวมกันสามารถประยุกต๑ใช๎งานรํวมกับอุปกรณ๑เครื่องใช๎ไฟฟูาส าหรับครัวเรือนและ
ชุมชนโดยทั่วไปได๎ 

 
ค าส าคัญ: พัดลมตั้งพื้น, เพลเทียร๑, ไมโครคอนโทรลเลอร๑ 
 
Abstract 

This paper presents the construction of a Peltier with an electric fan. To assess the performance of 
the collaboration and the Energy Efficiency Ratio (EER) by using a microcontroller to control the system of the 
cooling fan set. The test results are divided into 2 parts which are part 1, testing the performance coefficient 
and energy efficiency ratio of the Hatari model HT-AC10R2 evaporative fan at the maximum air velocity of 5.2 
meters per second. The average input temperature of 28 degrees Celsius can reduce the temperature to 2.71 
degrees Celsius with the average performance coefficient equal to 10.61 and the efficiency ratio in Energy 
costs 2,490 baht for a mean of 33.34. Part 2 test of the fan is working with the Peltier at the maximum air 
velocity of 6.4 meters per second, the average inlet temperature of 28 degrees Celsius can reduce the 
temperature by 1.6 degrees Celsius with the average performance coefficient of 0.35 and the average energy 
efficiency ratio of 1.09 at the cost of building. 10,279.5 baht. Which from the evaluation of the ability to work 
together with the use of electrical appliances for Household and the community. 

 
Keywords: Electric fan, Peltier, Microcontroller 
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1. บทน า 
ในสภาพอากาศที่คํอนข๎างร๎อนขึ้นมากทุก ๆปีของประเทศไทย จึงมีการประยุกต๑และสร๎างเครื่องชํวยท าความเย็นอยูํ

มากมายหลายชนิดที่สามารถท าความเย็นให๎กับมนุษย๑ได๎ในหลายวิธี เชํน พัดลม พัดลมไอเย็น เครื่องปรับอากาศแบบตําง ๆ เป็น
ต๎น ป๓จจุบันท่ีนิยมใช๎ระบบปรับอากาศเพราะสามารถท าความเย็นได๎ดีที่สุด โดยการใช๎คอมเพรสเซอร๑ท าหน๎าที่อัดสารท าความเย็น
หรือท่ีเราเรียกวําน้ ายาแอร๑สํงไปตามทํอน้ ายาแอร๑ที่เป็นทํอทองแดง โดยสารท าความเย็นจะเป็นตัวกลางที่น าพาความร๎อนออกจาก
บริเวณห๎องหรือบริเวณที่ต๎องการท าความเย็น ท าให๎อุณหภูมิลดลงตามความต๎องการของมนุษย๑ในบริเวณนั้น ๆ แตํเนื่องจาก
เครื่องปรับอากาศนั้นมีราคาที่คํอนข๎างสูง เมื่อเทียบกับเครื่องใช๎ไฟฟูาแบบอื่น ๆ ในการท าความเย็น ส าหรับประชาชนหรือชุมชน
ตามพื้นที่หํางไกลของประเทศไทยของผู๎ที่มีรายได๎น๎อยถึงรายได๎ปานกลาง ซึ่งเป็นประชากรสํวนใหญํของประเทศ (รายงาน
สถานการณ๑พลังงานจังหวัดตาก :2557) ประชาชนโดยทั่วไปสํวนใหญํจึงหันมานิยมใช๎พัดลมไอเย็นมากขึ้นตามที่อยูํอาศัยในพื้นที่
ขนาดเล็ก และต๎องการความเย็นเฉพาะที่  และที่หันมาใช๎พัดลมไอเย็นก็เพราะวํา ราคาถูก ประหยัดพลังงาน และสามารถ
เคลื่อนย๎ายได๎สะดวก ในการประยุกต๑ชุดการท าความเย็นแบบรํวมส าหรับตู๎ท าน าเย็นด๎วยอุปกรณ๑เทอร๑โมอิเล็กทริกหรือเพลเทียร๑ ที่
มีการน ามาประยุกต๑ใช๎งานรํวมกับชุดท าความเย็นคอมเพรสเซอร๑เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าความเย็น และเพื่อลดระยะเวลาใน
การท าให๎อุณหภูมิของน้ าลดลง สามารถชํวยท าให๎อุณหภูมิของน้ าลดลงโดยการทดสอบด๎วยปริมาณน้ า  40 ลิตร ที่อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิของน้ าขณะปกติ โดยให๎คอมเพรสเซอร๑หยุดท างานท่ี อุณหภูมิ 19 องศาเซลเซียส เป็นเวลาที่ตู๎ท าน้ า
เย็นแบบปกติสามารถท าได๎ (กิตติศักดิ์ ชาวเวียงจันทร๑ และคณะ :2561) การประยุกต๑ใช๎เพลเทียร๑ส าหรับทางด๎านงานอุตสาหกรรม 
เชํน การประยุกต๑ใช๎เพื่อการควบแนํนน้ า โดยอาศัยหลักการควบแนํนผลิตน้ าแยกออกจากอากาศ ให๎เพลเทียร๑เป็นแหลํงก าเนิด
ความเย็น มีซิงค๑ระบายความร๎อนท าหน๎าที่ระบายความร๎อนจากออกจากทางด๎านร๎อนของเทอร๑โมอิเล็กทริกและด๎านเย็นจะสํงผําน
ความเย็นไปยังซิงค๑ท าความเย็นกระตุ๎นให๎เกิดความควบแนํน ทั้งนี้เป็นการจํายระบบไฟฟูากระแสตรงในกับตัวอุปกรณ๑ สามารถ
กระตุ๎นแผงความเย็นให๎เกิดการควบแนํนเป็นหยดน้ าได๎ (อิทธิพล พึ่งเมือง :2559) ในด๎านการศึกษาและวิจัยอุปกรณ๑เพลเทียร๑มา
ประยุกต๑ใช๎ในการผลิตพลังงานไฟฟูา เป็นการศึกษาวิจัยการประยุกต๑ใช๎เพลเทียร๑รํวมกับเตาเศรษฐกิจเพื่อการผลิตไฟฟูา โดย
ทดสอบที่อุณหภูมิของแผํน 200 องศาเซลเซียส ที่ก าลังไฟฟูาสูงสุด 4.5 วัตต๑ ได๎ประสิทธิภาพการแปลงความร๎อนเป็นกระแสไฟฟูา
ที ่0.84 แอมป์แปร๑ คิดเป็นร๎อยละ 11.9 ที่ประสิทธิภาพการใช๎งานของเตาร๎อยละ 23.2 (ณรงค๑ สังวาระนที :2552) และการวิจัย
และการประยุกต๑ใช๎ในด๎านวิศวกรรมอื่น ๆ ในอนาคต เชํน อุปกรณ๑ทางด๎านการแพทย๑ การทหาร การโทรคมนาคมและการสื่อสาร 
รวมถึงระบบการใช๎เครื่องมือวัดและการตรวจสอบคําความแมํนย าส าหรับเครื่องวัด เป็นต๎น โดยมีการน าหลักการของเพลเทียร๑มา
แลกเปลี่ยนความร๎อนผลิตไฟฟูารํวมกับวงจรการผลิตไฟฟูาแบบไร๎สายของอุปกรณ๑สํงสัญญาณ (นฤชิต ธาระธนผล :2555) รวมถึง
การปรับปรุงคุณสมบัติของตัวเพลเทียร๑เพื่อให๎มีคุณสมบัติที่ดีขึ้นด๎วยการน าแมงกานีสไปแทนที่โครเมียมในสารประกอบโดลาฟอส
ไซด๑ เพื่อให๎เกิดสภาพการน าความร๎อนลดลง (วรรธนะ โกศัลวัฒน๑ :2559) และการตรวจสอบคุณสมบัติการขยายตัวเชิงความร๎อน
ของเพลเทียร๑ด๎วยระบบดิจิตัลแบบโฮโมกราฟีเพื่อศึกษาคุณสมบัติที่เหมาะสมของเพลเทียร๑ (ธัญรัตน๑ ทองอํอน :2560) ดังนั้นทาง
คณะผู๎วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสร๎างพัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑ มาท าความเย็นให๎กับชุมชนหรือประชาชนท่ีต๎องการ
ความเย็นเฉพาะที่ โดยได๎แนวคิดที่วําหากการท างานรํวมกันระหวํางชุดท าความเย็นคอมเพรสเซอร๑กับอุปกรณ๑เพลเทียร๑สามารถ
ชํวยลดอุณหภูมิของน้ า และลดระยะเวลาในการท างานของคอมเพรสเซอร๑ลงได๎  การท างานรํวมกันระหวํางพัดลมตั้งพื้นและ
อุปกรณ๑เพลเทียร๑ก็สามารถลดอุณหภูมิเฉพาะที่  ที่ต๎องการได๎เชํนกัน ซึ่งในงานวิจัยนี้ได๎เน๎นการน าเพลเทียร๑มาประยุกต๑ใช๎ในเชิง
ชุมชนและการใช๎รํวมกับอุปกรณ๑ทางไฟฟูาที่มีใช๎ของประชาชนโดยทั่วไป เพื่อกํอให๎เกิดประโยชน๑ส าหรับครัวเรือนและการ
ประยุกต๑ใช๎ เป็นต๎นแบบของการประยุกต๑ใช๎กับระบบอื่น ๆได๎ 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื่อประยุกต๑ออกแบบและประกอบบสร๎างพัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑ 
2.2 เพื่อประยุกต๑การท างานของพัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑และการควบคุมด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร๑ 
2.3 เพื่อเปรียบเทียบ ประเมินสมรรถนะการท างานและต๎นทุนกับพัดลมตั้งพื้นด๎านสํงลมเย็น 
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 
วิธีการและกระบวนการวิจัยจะเน๎นการออกแบบและสร๎างชุดพัดลมตั้งพื้นท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑ ที่ท าการ

ควบคุมด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร๑ โดยการท าวิจัยนี้จะแยกออกเป็น 
3.1 การศึกษาแนวทางและการออกแบบชุดพัดลมตั้งพื้นท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑ พร๎อมการออกแบบตัวควบคุม

ของระบบด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร๑ของแตํละแบบจากท่ีมีผู๎ผลิต 
3.2 การประยุกต๑วงจรและปรับปรุงชุดควบคุมด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร๑ที่เหมาะสมกับชุดพัดลมตั้งพื้นท างานรํวมกับ

อุปกรณ๑เพลเทียร๑โดยการค านวณเพื่อหาขนาดของพลังงานท่ีต๎องการใช๎ 
3.3 การออกแบบและติดตั้งประกอบโครงสร๎างฐานของชุดพัดลมตั้งพื้นท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑ที่ออกแบบด๎วยตัว

ควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร๑ 
3.4 การสร๎างและประกอบชุดพัดลมตั้งพื้นท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑ ควบคุมด๎วยไมโครคอนโทรลเลอร๑พร๎อม

ประกอบชุดควบคุม 
3.5 การจ าลองและทดสอบระบบที่ออกแบบและสร๎างชุดพัดลมตั้งพื้นท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑ ควบคุมด๎วย

ไมโครคอนโทรลเลอร๑ 
3.6 การวิเคราะห๑ผลและสรุปผลจากการทดสอบชุดพัดลมตั้งพื้นท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑ ควบคุมด๎วย

ไมโครคอนโทรลเลอร๑ 
3.7 ประเมินผลและเรียบเรียงข๎อมูลเขียนบทความ/เอกสาร และน าเสนอ 
 
3-1 โครงสร้างของพัดลมต้ังพ้ืนที่ท างานร่วมกับอุปกรณ์เพลเทียร์ 
จากการออกแบบเครื่องพัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑เลือกใช๎แผํนสังกะสี ความหนา 0.5 มิลลิเมตร 

เนื่องจากมีความงํายในการขึ้นรูป สามารถหาซื้อได๎งําย และสามารถใช๎ในงานเช่ือมได๎ มาสร๎างเป็นห๎องผลิตความเย็น ขนาด 
17x24x35 เซนติเมตร  โดยที่ห๎องผลิตความเย็นจะประกอบไปด๎วยพัดลมไฟฟูากระแสสลับ 3 ตัว และชํองส าหรับฮีตซิงค๑ส าหรับ
กระจายความเย็นที่ผลิตได๎ออกมา ห๎องนี้จะท าหน๎าที่เป็นทางเดินของลม จากลมด๎านเข๎า พัดเอาความเย็นท่ีผลิตได๎จากอุปกรณ๑เพล
เทียร๑ออกมาภายนอก และเพื่อระบายความร๎อนนี้ออกจากระบบให๎ได๎มากที่สุดเทําที่จะท าได๎ โดยการติดตั้งหม๎อน้ าระบายความ
ร๎อนขนาด 8x8.5 เซนติเมตร จ านวน 4 ตัว เพื่อชํวยระบายความร๎อนที่ระบบผลิตขึ้นมา ดังรูปท่ี 1 
 

 
 

รูปที่ 1 ห๎องผลิตความเย็น 
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 3-2 การออกแบบการติดต้ังแผ่นอุปกรณ์เพลเทียร์ 
 แผํนอุปกรณ๑เพลเทียร๑เป็นอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการท าความเย็น เมื่อมีกระแสไฟฟูาไหลในวงจรเทอร๑โมอิเล็กทริกด๎านหนึ่งจะท า
ความเย็นและอีกด๎านจะท าความร๎อน ซึ่งจ าเป็นอยํางมากท่ีจะต๎องมีการระบายความร๎อนทั้งนี้ เพื่อปูองตัวเพลเทียร๑เสียหาย เพื่อยืด
อายุการใช๎งานให๎เพลเทียร๑ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท าความเย็นของเพลเทียร๑ การหาขนาดพื้นที่ที่ต๎องการท า
ความเย็น และการหาประสิทธิภาพของอุปกรณ๑เพลเทียร๑ได๎จากหาคํา BTU ตํอขนาดพื้นท่ีห๎อง จากสมการ (1)   
 

           ABTU W L          (1) 
 
เมื่อ  
      BTU คือ หนํวยปริมาณความร๎อน: [BTU/hr.] 
      W     คือ ความกว๎างของพื้นที่ท่ีต๎องการท าความเย็น: [m] 
        L     คือ ความยาวของพื้นที่ท่ีต๎องการท าความเย็น: [m] 
      αA    คือ ลักษณะของพื้นที่ต๎องการท าความเย็น 

 
คําปริมาณของความร๎อนที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑ 8 แผํน เทํากับ 8,001.52 กิโลจูลวินาที แล๎วท าการหาคําปริมาณของความ
ร๎อนท่ีหม๎อน้ าระบายความร๎อนสามารถชํวยระบายความร๎อนออกจากระบบได๎ คิดจากการหาคําอัตราไหลเชิงมวลของระบบ  คําที่
หม๎อน้ าระบายความร๎อนได๎เทํากับ 5,667.72 กิโลจูลตํอวินาที น าคําที่ได๎ไปหาปริมาณของความร๎อนที่หม๎อน้ าระบายความร๎อน
สามารถชํวยระบายออกไปได๎ ดังแสดงในรูปที่ 2 ทั้งนี้หลักการออกแบบได๎อาศัยหลักการออกแบบของระบบท าความเย็น โดย
ก าหนดคําตัวแปรเป็นห๎องที่จะท าความเย็นส าหรับห๎องปกติที่ไมํมีแสงแดดมากระทบ 

 
(ก) 

 

 
(ข) 
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(ค) 

 
รูปที่ 2 การติดตั้งเพลเทียร๑กับโครงพัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑ 

(ก) การติดตั้งเพลเทียร๑ 
(ข) พัดลมตั้งพื้นที่ท างานทางด๎านลมออก  
(ค) การติดตั้งหม๎อน้ าระบายความร๎อน 

 3-3 การออกแบบพัดลม การระบายความร้อน และการประกอบติดต้ังชุดอุปกรณ์ควบคุม 
  

 
(ก) 
 

 
(ข) 

รูปที่ 3 การประกอบชุดเพลเทียร๑กับโครงพัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑ 
(ก)   ลักษณะการตดิตั้งพัดลม 
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(ข)   ชุดพัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑  
การเลือกใช๎พัดลมนี้ เนื่องจากการออกแบบโครงสร๎างที่ท าให๎พัดลมมีขนาดเล็ก จึงเลือกใช๎พัดลมระบายอากาศในการติดตัง้

พัดลม เพราะพัดลมระบายอากาศมีขนาดเล็ก มีความเร็วที่พอเหมาะและสามารถใสํไว๎ในโครงสร๎างเครื่องได๎ จากการออกแบบ ได๎
ก าหนดไว๎วําจะสร๎างพัดลมให๎มีความเร็วลมระดับสูงสุดเทียบเทํากับพัดลมตั้งพื้นโดยทั่วไป จึงเลือกติดตั้งพัดลมไฟฟูาระบายอากาศ
นี้ท้ังหมดสามตัวความเร็วท่ีระดับ 3 และสามารถท าความเร็วลมได๎ที่ 6.4 เมตรตํอวินาที การติดตั้ง จะท าการติดตั้งพัดลมดังรูปที่ 3 
พัดลมความเร็วระดับท่ี 1 จะเป็นพัดลมตัวหลักในการพัดลมขึ้นไป เพื่อนระบายออกจากชํองลมด๎านบน พัดลมความเร็วระดับที่ 2 
และความเร็วระดับที่ 3 จะท าหน๎าที่เป็นตัวพัดลมเสริมที่ท าให๎ลมแรงขึ้นไปอีก สามารถท าให๎พัดลมปรับระดับได๎ โดยมีระดับ
ความเร็วลมให๎เลือก 3 ระดับ โดยความเร็วของลมที่ระดับ 1 พัดลมตัวที่ 1 จะท างาน ระดับความเร็วที่ 2 พัดลมตัวที่ 2 จะเริ่ม
ท างาน และเมื่อเลือกระดับความเร็วที่ 3 พัดลมตัวท่ี 3 จะท างาน โดยมีการใช๎ไมโครคอนโทลเลอร๑เป็นตัวควบคุมการท างานและมี
การแสดงผลการท างาน ในสํวนของการตํอใช๎งานจอแอลซีดีกับบอร๑ด Arduino ของพัดลมตั้งพื้นท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑ 
ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยมีสวิตช๑ช่ิงเพาเวอร๑ซับพลายจะท าหน๎าท่ีเป็นแหลํงจํายไฟฟูากระแสตรง 12 โวลต๑ ให๎กับอุปกรณ๑ตําง ๆ ทั้ง 2 
สํวนน้ีจะท างานพร๎อมกัน เพื่อให๎เครื่องท างานได๎อยํางสมบูรณ๑ และมีตัวบอร๑ด Arduino mega 2560 เป็นตัวรับค าสั่งจากสวิตช๑ ซึ่ง
เป็นตัวสั่งการท างานของระบบ 
 

3-4 การออกแบบและสร้างส่วนการแสดงผลหน้าจอพร้อมส่วนของการควบคุม  

 
(ก) 

 

 
(ข) 
 

รูปที่ 4 การตํอใช๎งานจอแอลซีดีกบับอร๑ด Arduino 
(ก) รายละเอยีดแสดงผลหน๎าจอแอลซีด ี
(ข) การตํอใช๎งานจอแอลซีดี และ Sensor DS1820 กับบอร๑ด Arduino 

ในสํวนของการแสดงผลเลือกใช๎จอแอลซีดี ขนาด 20 ตัวอักษร 4 แถว จะแสดงรายละเอียดตําง ๆ และจะติดตั้งด๎านบนของเครื่อง 
เพื่อให๎เห็นสถานะการท างานได๎งํายและการวางต าแหนํงที่เหมาะสม จะเลือกจอแอลซีดีพร๎อมมีโมดูล I2C เพราะสามารถเช่ือมตํอ
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กับหน๎าจอจะตํอใช๎งานเพียง 4 สาย ท าให๎สะดวกใช๎งานงําย เหมาะสมกับการใช๎พื้นที่ในการแสดงผลไมํมากในหน๎าจอเดียว  ดัง
แสดงในรูปที่ 4 
 3-5 วงจรรวมและขั้นตอนการท างาน 

 จากรูปที่ 5 บล็อกไดอะแกรมประกอบไปด๎วยแหลํงจํายไฟฟูากระแสสลับ 220 โวลต๑ เป็นแหลํงจํายพลังงานไฟฟูาให๎ 2 
สํวน คือสํวนพัดลมไฟฟูากระแสสลับ 220 โวลต๑ และสํวนสวิตช๑ช่ิงเพาเวอร๑ซับพลาย สวิตช๑ช่ิงจะท าหน๎าที่เป็นแหลํงจํายไฟฟูา
กระแสตรง 12 โวลต๑ ให๎กับอุปกรณ๑ตําง ๆ ทั้ง 2 สํวนนี้จะท างานพร๎อมกัน เพื่อให๎เครื่องท างานได๎อยํางสมบูรณ๑ โดยหลักการ
ท างานของระบบคือเมื่อจํายไฟฟูากระแสสลับ 220 โวลต๑ ให๎กับระบบ ระบบจะจํายแรงดันไฟฟูาไป 2 ทาง คือทางพัดลมไฟฟูา
กระแสสลับ มีหน๎าที่ในการพาความเย็นให๎กระจายไปยังพ้ืนท่ีที่ต๎องการ และอีกทางคือทางสวิตช๑ช่ิงเพาเวอร๑ซับพลาย โดยสวิตช๑ช่ิง
จะเปลี่ยนแรงดันไฟฟูากระแสสลับ 220 โวลต๑ เป็นแรงดันไฟฟูากระแสตรง 12 โวลต๑ เพื่อจํายไฟฟูาให๎กับอุปกรณ๑ตําง ๆ ในระบบ 
คือบอร๑ด Arduino mega 2560, Ds1820 ดิจิตอลเทอร๑โมมิเตอร๑, อุปกรณ๑ท าความเย็นเทอร๑โมอิเล็กทริก, จอแสดงผลแอลซีดี, พัด
ลมไฟฟูากระแสตรง โดยจะมีตัวบอร๑ด Arduino mega 2560 เป็นตัวรับค าสั่งจากสวิตช๑ ซึ่งเป็นตัวสั่งการท างานของระบบ เมื่อรับ
ค าสั่งมาแล๎ว Arduino จะเป็นตัวสั่งเปิดปิดการท างานของอุปกรณ๑ผํานทางโมดูลรีเลย๑ และเมื่อตัวบอร๑ด Arduino ได๎รับข๎อมูลจาก
เซ็นเซอร๑ตรวจวัดอุณหภูมิ ตัวบอร๑ดก็จะสํงข๎อมูลไปจอแสดงผลที่หน๎าจอแอลซีดีอีกท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ระบบการท างานของพัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑ 
 
4. ผลการวิจัยและอธิปรายผล 

จากการทดสอบคําของอุณหภูมิด๎านเข๎า และอุณหภูมิด๎านออกมาสรุปเป็นกราฟดังรูปที่ 5 เพื่อให๎เห็นความแตกตํางของ
อุณหภูมิ โดยสรุปจากตารางที่ 1 จะได๎คําความตํางของอุณหภูมิทุก ๆ 5 นาที ของการทดสอบเป็นระยะเวลา 1 ช่ัวโมง จะได๎คําอุณหภูมิ
ด๎านเข๎าประมาณ 28.97 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิด๎านออกประมาณ 26.40 องซาเซลเซียส จะมีคําความตํางของอุณหภูมิเทํากับ 
2.57 องศาเซลเซียส ท่ีความเร็วลมด๎านเข๎าประมาณ 2.2 เมตรตํอวินาที และความเร็วลมด๎านออกประมาณ 3.6 เมตรตํอวินาที   
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รูปที่ 5 กราฟแสดงอุณหภูมดิ๎านเข๎าและอุณหภูมดิ๎านออก ที่ระดับความเร็วลม 3.6 เมตรตํอวินาที ของพัดลมไอเย็น 

 
ตารางที่ 1: คําความตํางของอุณหภูมิ และความเร็วลม เมื่อเทียบกับเวลา ท่ีระดับความเร็วลม 3.6 เมตรตํอวินาที ของพัดลมไอเย็น  

เวลา[นาที] ด๎านเข๎า 
[ ] 

ด๎านออก 

[ ] 
ความเร็วลม (ด๎านเข๎า)  

[ ] 
ความเร็วลม  (ด๎านออก) 

[ ] 
5 29.25 26.25 2.2 3.6 
10 29.25 26.00 2.2 3.6 
15 29.31 25.94 2.2 3.6 
20 29.31 25.69 2.2 3.6 
25 29.37 26.44 2.2 3.6 
30 29.37 26.44 2.2 3.6 
35 29.37 26.50 2.2 3.6 
40 29.37 26.62 2.2 3.6 
45 28.19 26.69 2.2 3.6 
50 28.25 26.69 2.2 3.6 
55 28.25 26.75 2.2 3.6 
60 28.31 26.75 2.2 3.6 

เฉลี่ย 28.97 26.40 2.2 3.6 
 
การทดสอบหาคําความเย็นของพัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับอุปกรณ๑เทอร๑โมอิเล็กทริก แบบพัดลมท างานรํวมกับอุปกรณ๑

เทอร๑โมอิเล็กทริก เป็นการทดสอบหาคําความตํางของอุณหภูมิ โดยใช๎พัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับอุปกรณ๑เทอร๑โมอิเล็กทริก และ
เปรียบเทียบคําของอุณหภูมิด๎านเข๎ากับคําของอุณหภมูิด๎านออก มีคําความตํางของอุณหภูมิเป็นอยํางไรในแตลํํะความเรว็ลม โดยจะ
แบํงความเร็วลม 3.76 เมตรตํอวินาที โดยการทดสอบจะวัดคําของอุณหภูมิด๎านเข๎าและอุณหภูมิด๎านออก ในทุก ๆ 5 นาที ได๎คํา
ความตํางของอุณหภูมิด๎านเข๎า และอุณหภูมิด๎านออก มีคําความตํางเทํากับ 2.69 องศาเซลเซียส แสดงได๎ดังดังตารางที่ 2 และ
กราฟแสดงคําอุณหภูมิด๎านเข๎าและด๎านออก ของพัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับอุปกรณ๑เทอร๑โมอิเล็กทริก 
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รูปที่ 6 กราฟแสดงอุณหภูมดิ๎านเข๎าและอุณหภูมดิ๎านออก ที่ระดับความเร็วลม 3.76 เมตรตํอวินาที  

ของพัดลมตั้งพื้นที่งานรํวมกับอุปกรณ๑เทอร๑โมอิเล็กทริก 
 

ตารางที่ 2: คําความตํางของอุณหภูมิ และความเร็วลม เมื่อเทียบกับเวลา ในการใช๎ระดับความเร็วลม 3.76 เมตรตํอวินาที ของพัด
ลมตั้งพื้นที่งานรํวมกับอุปกรณ๑เทอร๑โมอิเล็กทริก  

เวลา[นาที]  ด๎านเข๎า 
[ ] 

 ด๎านออก 

[ ] 
 ความเร็วลม (ด๎านเข๎า)  

[ ] 
 ความเร็วลม  (ด๎านออก) 

[ ] 

5 28.19 25.82 2.1 3.76 
10 28.00 25.44 2.1 3.76 
15 28.34 25.63 2.1 3.76 
20 27.94 25.75 2.1 3.76 
25 28.07 25.94 2.1 3.76 
30 28.63 26.38 2.1 3.76 
35 28.63 26.50 2.1 3.76 
40 29.63 26.50 2.1 3.76 
45 29.69 26.50 2.1 3.76 
50 29.88 26.69 2.1 3.76 
55 30.00 26.69 2.1 3.76 
60 29.82 26.63 2.1 3.76 

เฉลี่ย 28.90 26.21 2.1 3.76 
จากรูปที่ 6 และตารางที่ 2 การทดสอบเป็นระยะเวลา 1 ช่ัวโมง จะได๎คําอณุหภมูิด๎านเข๎าประมาณ 28.90 องศาเซลเซียส 

และอุณหภูมดิ๎านออกประมาณ 26.21 องซาเซลเซียส จะมีคําความตํางของอุณหภูมิเทํากับ 2.69  องศาเซลเซียส ท่ีความเร็วลม
ด๎านเข๎าประมาณ 2.1 เมตรตํอวินาที และความเร็วลมด๎านออกประมาณ 3.76 เมตรตํอวินาที  
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ตารางที่ 3: ผลการทดสอบคําสมัประสิทธ์ิสมรรถนะการท าความเยน็ของของพัดลมตั้งพื้นที่งานรํวมกับอุปกรณ๑เทอร๑โมอิเล็กทริกที่
ระดับความเร็วลม 3.76 เมตรตํอวินาที  

เวลา [นาที]  
ภาระการท า
ความเย็น 

[TR] 

 
อัตราการท าความเย็น 

( ×3,514.99) [W] 

COP คําสัมประสิทธ์ิ
สมรรถนะ 

 

EER อัตราส่วน 
ประสิทธภิาพในการ

ใช้พลังงาน 

5 0.0502 176.43 0.2605 0.8185 
10 0.0542 190.49 0.2813 0.8837 
15 0.0573 201.38 0.2974 0.9343 
20 0.0464 163.07 0.2408 0.7566 
25 0.0449 157.80 0.2330 0.7321 
30 0.0475 166.94 0.2465 0.7745 
35 0.0449 157.80 0.2330 0.7321 
40 0.0662 232.66 0.3435 1.0794 
45 0.0674 236.88 0.3498 1.0990 
50 0.0674 236.88 0.3498 1.0990 
55 0.2075 729.26 1.0768 3.3833 
60 0.2000 702.90 1.0379 3.2610 

เฉลี่ย 0.41 1.30 
 
ตารางที่ 4: ราคาพัดลมไอเย็น Hatari รุํน HT-AC10R2 

ล าดับ รายชื่ออุปกรณ๑ จ านวน ราคาตํอหนํวย 
(บาท) 

ราคารวม 
(บาท) 

1 พัดลมไอเย็น Hatari รุํน HT-AC10R2 1 2,490 2,490 
 
ตารางที่ 5: รายชื่ออุปกรณ๑และราคาของอุปกรณ๑พัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑ 

ล าดับ รายชื่ออุปกรณ๑ จ านวน ราคาตํอหนํวย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

1 เพลเทียร๑ 12 โวลต๑ 60 วัตต๑ 8 120 960 
2 พัดลม DC 12 โวลต๑ 4 35 140 
3 แผงระบายความร๎อน 2 430 860 

4 บล็อกพักน้ าฮีตซิงค๑ 2 261 522 
5 พัดลมหม๎อน้ า 4 300 1,200 
6 แหลํงจํายไฟฟูาสวิทช่ิง 1 1,530 1,530 
7 Arduino MEGA 2560 1  360 360 
8 โมดลูรีเลย๑ 5 โวลต๑ 8 ชํอง  1 112.50 112.50 
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ล าดับ รายชื่ออุปกรณ๑ จ านวน ราคาตํอหนํวย 
(บาท) 

ราคา 
(บาท) 

9 Supply Step Down 1 170 170 
10 ป๓๊มน้ า 12 VDC 2 250 500 
11 เซนเซอร๑วดัอุณหภุมิ DS1820 2 80 160 
12 พัดลม 220 โวลต๑ 0.23 แอมป์ 1 450 450 
13 พัดลม 220 โวลต๑ 0.14 แอมป์ 2 230 460 
14 โครงอลูมเินียม 4 500 2,000 
15 แผํนสังกะส ี 1 640 640 
16 จอแอลซีดี 20*4 1 215 215 

รวมทั้งหมด 10,279.50 
จากตารางที่ 3 เป็นผลการทดสอบคําสัมประสิทธิ์สมรรถนะการท าความเย็นของของพัดลมตั้งพื้นที่งานรํวมกับอุปกรณ๑

เทอร๑โมอิเล็กทริกที่ระดับความเร็วลม 3.76 เมตรตํอวินาที สามารถน ามาพิจารณารํวมกับตารางที่ 4 และ 5 ส าหรับการหาคํา
ต๎นทุนการประยุกต๑ใช๎งานได๎ ทั้งนี้ในการหาคําพลังงานไฟฟูาตํอหนํวย โดยวัดคําพลังงานไฟฟูาตํอหนํวยจากการวัดสถานะการ
ท างานแบบเต็มพิกัดของพัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับอุปกรณ๑เทอร๑โมอิเล็กทริก โดยจะคิดคําพลังงานไฟฟูาในการใช๎งานเป็น
ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง ที่อัตราคําไฟฟูา ประเภทที่ 1 บ๎านอยูํอาศัย 
 
ตารางที่ 6: สรุปการหาคําประสิทธิภาพในการท าความเย็นของพัดลมไอเย็น Hatari รุํน HT-AC10R2 แบบพัดลมรํวมกับน้ าแข็ง 

ระดับความเร็วลมออก  
คําสัมประสิทธ์ิ 

สมรรถนะ 

 
อัตราสํวนประสิทธิภาพ 

ในการใช๎พลังงาน 

3.6 9.97 31.32 
4.9 7.53 23.65 
5.2 14.35 45.07 

เฉลี่ย 10.61 33.34 
 

ตารางที่ 7: สรุปการหาคําประสิทธิภาพในการท าความเย็นของพัดลมตั้งพื้นที่ท่ีท างานรํวมกับอุปกรณ๑เพลเทียร๑ 
ระดับความเร็วลมออก  

คําสัมประสิทธ์ิ 
สมรรถนะ 

 
อัตราสํวนประสิทธิภาพ 

ในการใช๎พลังงาน 

3.76 0.41 1.30 
4.73 0.20 0.62 
6.4 0.44 1.37 

เฉลี่ย 0.35 1.09 
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ตารางที่ 8: ระดับประสิทธิภาพในการท าความเย็น [มอก.1155-2557] 
ระดับประสิทธิภาพ 

 
 

อัตราสํวนประสิทธิภาพ 
ในการใช๎พลังงาน 

ระดับ 5 ดีมาก 10.6 ขึ้นไป 
ระดับ 4 ด ี 9.6 ขึ้นไปแตํไมํถึง 10.6 
ระดับ 3 ปานกลาง 8.6 ขึ้นไปแตํไมํถึง 9.6 
ระดับ 2 พอใช๎ 7.6 ขึ้นไปแตํไมํถึง 8.6 
ระดับ 1 ต่ า ต่ ากวํา 7.6 

 
 จากตารางที ่6 เมื่อใสํคําพลังงานไฟฟูาเป็นหนํวยของพัดลมไอเย็นเข๎าไปในโปรแกรมการค านวณคําไฟฟูาจะได๎คําไฟฟูาที่
รวมกับคําบริการ, คํา Ft , และคําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินทั้งสิ้นที่จะต๎องจํายเป็นเงิน 16.73 บาท ของพลังงานไฟฟูาที่ใช๎
กับพัดลมไอเย็น ที่เปิดใช๎งานเป็นระยเวลา 3 ช่ัวโมงตํอวัน แตํเนื่องจากการท าความเย็นรํวมกับน้ าแข็ง มีคําเทํากับ 16.73 + 728 = 
744.73 บาทตํอเดือน และจากตารางที่ 7 เมื่อใสํคําพลังงานไฟฟูาเป็นหนํวยเข๎าไปในโปรแกรมการค านวณคาํไฟฟูา จะได๎คําไฟฟูาที่
รวมกับคําบริการ, คํา Ft , และคําภาษีมูลคําเพิ่ม 7 % รวมเป็นเงินท้ังสิ้นท่ีจะต๎องจํายเป็นเงิน 206.08 บาท ของพลังงานไฟฟูาที่ใช๎
กับพัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับอุปกรณ๑เทอร๑โมอิเล็กทริก ที่เปิดใช๎งานเป็นระยเวลา 3 ช่ัวโมงตํอวัน ทั้งนี้เปรียบเทียบประเมิน
สมรรถนะกับประสิทธิภาพในการท าความเย็นในตารางที่ 8  
 
5. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการทดสอบหาประสิทธิภาพในการท าความเย็นของอุปกรณ๑เทอร๑โมอิเล็กทริก จากขอบเขตที่ตั้งไว๎คือ ลดอุณหภูมิ
ด๎านออกจากอุณหภูมิด๎านเข๎าให๎ได ๎3 องศาเซลเซียส สามารถลดอุณหภูมิลงจากอุณหภูมิด๎านเข๎าเฉลี่ย 28.90 องศาเซลเซียส ลดลง
ได๎ 2.69 องศาเซลเซียส ท่ีระดับความเร็วลมด๎านออก 3.76 เมตรตํอวินาที ซึ่งสรุปได๎วําพัดลมตั้งพื้นที่ท างานรํวมกับอุปกรณ๑เทอร๑
โมอิเล็กทริกสามารถลดความเย็นได๎ดีที่สุดในระดับความเร็วลม 3.76 เมตรตํอวินาที เนื่องจากเป็นความเร็วลมที่ช๎าที่สุดท าให๎
อุปกรณ๑เทอร๑โมอิเล็กทริกมีเวลาในการผลิตความเย็นกํอนท่ีลมจะพาความเย็นออกมาภายนอกตัวเครื่อง มีคําสัมประสิทธ์ิสมรรถนะ
เฉลี่ยเทํากับ 0.35 และอัตราสํวนประสิทธิภาพในการใช๎พลังงานเฉลี่ยเทํากับ 1.09 จากผลการทดสอบหาประสิทธิภาพในการท า
ความเย็นของพัดลมไอเย็น Hatari รุํน HT-AC10R2 สามารถลดอุณหภูมิลงจากอุณหภูมิด๎านเข๎าเฉลี่ย 28.97 องศาเซลเซียส ลดลง
ได๎ 2.57 องศาเซลเซียส ที่ระดับความเร็วลมด๎านออก 3.6 เมตรตํอวินาที ซึ่งสรุปได๎วําพัดลมไอเย็น Hatari รุํน HT-AC10R2 
สามารถลดความเย็นได๎ดีที่สุดในระดับความเร็วลม 5.2 เมตรตํอวินาที มีคําสัมประสิทธิ์สมรรถนะเฉลี่ ยเทํากับ 10.61 และ
อัตราสํวนประสิทธิภาพในการใช๎พลังงานเฉลี่ยเทํากับ 33.34 และมีคําสัมประสิทธิ์สมรรถนะเฉลี่ยเทํากับ 0.35 และอัตราสํวน
ประสิทธิภาพในการใช๎พลังงานเฉลี่ยเทํากับ 1.09 ที่ราคาต๎นทุนการสร๎างเทํากับ 10,279.5 บาท 
 เนื่องจากการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ๑เทอร๑โมอิเล็กทริกมีประสิทธิภาพในการท าความเย็นคํอนข๎างต่ า เมื่อการ
แลกเปลี่ยนอุณหภูมิไมํสูงมาก จึงไมํเหมาะกับการน ามาใช๎กับงานท่ีต๎องการความเย็นจ านวนมาก จึงเหมาะส าหรับการให๎ความเย็น
กับช้ินสํวน หรืออุปกรณ๑ขนาดเล็กท่ีต๎องการความเย็นเฉพาะจุดนั้น ๆ 
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การประเมินโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จังหวัดตาก 

The Evaluation of the Professional Experience Project (Internship) of the Students 
Majoring in Early Childhood Education,  

the Faculty of Education, Northern College, Tak Province 
 

ไพรินทร์  บุหลัน1 , พวงพิศ  เรืองศิริกุล2 และศิรัส  ปรากฏวงษ์3 

Pairin bulan1, Poungpit ruangsislkul2 and  Siras  prakodwong3  

 
บทคัดย่อ 

การประเมินโครงการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ 
วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษา
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก โดยประยุกต๑ใช๎รูปแบบจ าลองซิป (CIPP 
Model) 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีตํอการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
กลุํมประชากรที่ใช๎ในการวิจัย คือ ผู๎บริหารสถานศึกษาจ านวน 76 คน ครูพี่เลี้ยงจ านวน 106 คน และนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยจ านวน 106 คน เครื่องมือที่ใช๎ในการวิจัยคือ แบบบันทึก แบบสอบถาม  สถิติที่ใช๎ในการวิเคราะห๑ข๎อมูลที่ใช๎ในการวิจัยครั้งนี้ 
คือ คําร๎อยละ (Percentage), คําเฉลี่ย ( X ) และสํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัย พบวํา  

1. ผลการประเมินโครงการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านบริบท  ด๎านป๓จจัย
น าเข๎า  ด๎านกระบวนการ และด๎านผลผลิต อยูํในระดับมาก   

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีตํอการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษา  โดย
ภาพรวมอยูํในระดับมาก 

 
ค าส าคัญ: การประเมินโครงการ,  การฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
 
Abstract 

 The purposes of the research were to evaluate 1) the professional experience project (Internship) of 
the students majoring in Early Childhood Education, the Faculty of Education, Northern College, Tak Province 
based on CIPP model, and 2) the satisfaction of students majoring in Early Childhood Education on the 
professional experience project (Internship). The population of the research was 76 school administrators, 106 
teacher tutors, and 106 students majoring in Early Childhood Education. The research instruments were case 
record forms and questionnaires. The collected data were analyzed by percentage, arithmetic mean, and 
standard deviation. The findings of the research indicated that;  

1. On the whole, the evaluation results of the professional experience project (Internship) of the 
students majoring in Early Childhood Education, the Faculty of Education, Northern College, Tak Province 

                                                           
1 อาจารย๑, คณะศึกษาศาสตร๑, วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น Email:education@northern.ac.th  T. 0807362358 
2 อาจารย๑, คณะศึกษาศาสตร๑, วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น  
3 อาจารย๑, คณะศึกษาศาสตร๑, วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น  
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seemed to be at the high level. When each side was considered based on arithmetic means arranged in 
descending order, it was found that all sides were at the high level; that is, context, input, process, and 
output respectively.        

2. On the whole, the satisfaction of students majoring in Early Childhood Education  
on the professional experience project (Internship) seemed to be at the high level. 
 
Keywords: Evaluation of the Project, Professional Experience (Internship) 
 
บทน า 

การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู เป็นหัวใจส าคัญของการเรียนรู๎วิชาชีพครู งานครูเป็นงานอาชีพเฉพาะและเป็นวิชาชีพช้ันสูง 
นักศึกษาควรจะได๎ฝึกงานในหน๎าท่ีครูอยํางเป็นระบบตํอเนื่องและจริงจังเพื่อหาประสบการณ๑และเกิดทักษะในวิชาชีพอยํางแท๎จริง 
ดังนั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ มีการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ 
ประกอบด๎วยการสังเกตในสถานศึกษาและการทดลองสอนในช้ันเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาปฐมวัย 
ประกอบด๎วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคูํกับการนิเทศ การบูรณาการความรู๎ในการจัดท าแผนการเรียนรู ๎การ
จัดกระบวนการเรียนรู๎โดยใช๎สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู๎ในวิชาการศึกษาปฐมวัยได๎อยํางเหมาะสมกับผู๎เรียน การ
วัดและประเมินผลการเรียนรู๎ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู๎และผู๎เรียน การจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู๎ การจัด
กิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาผู๎เรียน การปฏิบัติงานครูและ การสัมมนาทางการศึกษา 

งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ ก าหนด
โดยเน๎นงานที่นักศึกษาครูต๎องปฏิบัติจริง และเสริมสร๎างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค๑เพื่อให๎นักศึกษาพร๎อมที่จะเป็นผู๎
เริ่มต๎นวิชาชีพครูที่ดี คือ มีสมรรถภาพทางด๎านความรู๎ ได๎แกํ ความรู๎ทั้งในเนื้อหาที่ใช๎สอนตามหลักสูตรและความรู๎ในศาสตร๑สาขา
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง และมีสมรรถภาพทางด๎านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู๎ ได๎แกํ มีความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องกับการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัยในช้ันเรียน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อประเมินโครงการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก โดยประยุกต๑ใช๎รูปแบบจ าลองซิป (CIPP Model)  

2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีตํอการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูใน
สถานศึกษา 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

1. รูปแบบจ าลองซิป (CIPP Model)  
 2. โครงการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษา 
 3. ความพึงพอใจ 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การประเมินโครงการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก รุํน 1 ปีการศึกษา 2562  ด าเนินการในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 และภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มีวัตถุประสงค๑เพื่อ 1) เพื่อประเมินโครงการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษา
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สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก โดยประยุกต๑ใช๎รูปแบบจ าลองซิป (CIPP Model) 
2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีตํอการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษา โดยใช๎
กลุํมประชากรประกอบด๎วยผู๎อ านวยการโรงเรียน จ านวน 79 คน  ครูพี่เลี้ยงจ านวน 106 คน และนักศึกษาฝึกประสบการณ๑วิชาชีพ
ครูในสถานศึกษาสาขาวิชาการปฐมวัย จ านวน 106 คน ประกอบด๎วยนักศึกษาฝึกประสบการณ๑ในจังหวัดตาก ได๎แกํ อ าเภอเมือง 
11 คน อ าเภอแมํสอด 6 คน อ าเภอแมํละมาด 2 คน อ าเภอทําสองยาง 6 คน อ าเภอพบพระ 2 คน อ าเภอบ๎านตาก 5 คน อ าเภอ
สามเงา 4 คน อ าเภอวังเจ๎า 5 คน, นักศึกษาฝึกประสบการณ๑ในจังหวัดก าแพงเพชร ได๎แกํ อ าเภอเมือง 1 คน อ าเภอคลองขลุง 1 
คน, นักศึกษาฝึกประสบการณ๑ในจังหวัดเชียงใหมํ ได๎แกํ อ าเภออมก๐อย 6 คน อ าเภอจอมทอง 1 คน, และนักศึกษาฝึก
ประสบการณ๑ในจังหวัดแมํฮํองสอน ได๎แกํ อ าเภอเมือง 9 คน อ าเภอแมํลาน๎อย 8 คน อ าเภอแมํสะเรียง 11 คน อ าเภอขุนยวม 10 
คน อ าเภอปาย 1 คน อ าเภอปางมะผ๎า 7 คน และอ าเภอสบเมย 11 คน เครื่องมือที่ใช๎ประเมินโครงการคือ แผนการจัดการเรียนรู๎  
โครงการ/กิจกรรม  และแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมข๎อมูลจากกลุํมประชากรและน ามาวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎สถิติ  ร๎อยละ X

และ S.D. 
 
ผลการวิจัย 

ตอนท่ี 1 การประเมินโครงการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก ผลการวิเคราะห๑ข๎อมูลแบบสอบถามความคิดเห็นของผู๎บริหารสถานศึกษา ครูพี่
เลี้ยง  นักศึกษาฝึกประสบการณ๑ ทั้ง 4 ด๎านโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด๎านอยูํในระดับมากทุกด๎าน 
เรียงล าดับเฉลี่ยจากมากไปหาน๎อย คือ ด๎านป๓จจัยน าเข๎า ได๎แกํ ผู๎บริหารสถานศึกษา ครูพี่เลี้ยงและ ผู๎ที่เกี่ยวข๎อง ภาพรวมอยูํใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.60 และ S.D. = 0.54)  ด๎านกระบวนการ ได๎แกํ แผนการจัดการเรียนรู๎ การจัดการเรียนการสอน สื่อและอุ
กรณ๑การสอน ภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.40 และ S.D. = 0.54)  ด๎านผลผลิต ได๎แกํ ผู๎เรียน ภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x = 
4.40 และ S.D. = 0.54) ด๎านสภาพแวดล๎อม ได๎แกํ อาคารสถานที่ แหลํงเรียนรู๎ ภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.20 และ S.D. = 
0.83)  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่มีตํอการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษา  
ภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x = 4.20 และ S.D. = 0.83) 

 
สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง การประเมินโครงการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลทั้ง 4 ดา๎น ประกอบด๎วย ด๎านบริบทหรือ
สภาพแวดล๎อม ด๎านป๓จจัยน าเข๎า ด๎านกระบวนการ และด๎านผลผลิต ในภาพรวมทุกด๎านอยูํในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการ
ด าเนินการตามโครงการฝึกประสบการณ๑วิชาชีพครูในสถานศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร๑ 
วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก มีความพร๎อมในด๎านบริบท  ด๎านป๓จจัยน าเข๎า และด๎านกระบวนการ มีรูปแบบการด าเนินงานที่
ชัดเจน เป็นระบบเป็นขั้นตอน สํงผลตํอด๎านผลผลิตของโครงการที่ประสบความส าเร็จ บรรลุตามเปูาหมายของโครงการ  1. ด๎าน
บริบทโดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับเกณฑ๑การประเมินที่ก าหนด ทั้งนี้เป็นเพราะคณะศึกษาศาสตร๑ด าเนินงานตาม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ในเรื่อง  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค๑
ของหลักสูตร ในการพัฒนาในการจัดกิจกรรม สํงเสริมความรู๎และทักษะทางวิชาการให๎แกํนักศึกษาอยํางมีประสิทธิภาพ  2. ด๎าน
ป๓จจัยน าเข๎า โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับเกณฑ๑การประเมินที่ก าหนด ทั้งนี้เป็นเพราะคณะศึกษาศาสตร๑ได๎มีการ
วางแผนงาน การรับผิดชอบในงานแตํละด๎านให๎ตรงกับความต๎องการและความสามารถจึงมีผลการด า เนินงานได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพและมีผลการจัดกิจกรรมที่ดี  3. ด๎านกระบวน โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับเกณฑ๑การประเมินที่
ก าหนด ท้ังนี้เป็นเพราะคณะศึกษาศษสตร๑ได๎จัดท าโครงการและปฏิทินปฏิบัติงานท่ีชัดเจน การจัดกิจกรรมทางวิชาการ โดยก าหนด
ผู๎รับผิดชอบในแตํละกิจกรรมให๎ชัดเจน 4. ด๎านผลผลิต โดยภาพรวมอยูํในระดับมาก ซึ่งสอดคล๎องกับเกณฑ๑การประเมินที่ก าหนด 
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ทั้งนี้เพราะนักศึกษาสามารถน าทักษะทางงานวิชาการไปใช๎ประโยชน๑ในการจัดกิจกรรมของ โรงเรียน ท าให๎นักเรียนมคีวามรู๎ ทักษะ 
ความรับผิดชอบตํอการเรียนการสอน  
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การประเมินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและวิชาผู้ก ากับลูกเสือสามัญ 
วิชาผู้ก ากับลูกเสือส ารอง ข้ันความรู้เบื้องต้น (B.T.C) 

The Evaluation of the Training Project for General Information Course,  
Senior Basic Unit Leader Training Course, Cup Basic Unit Leader Training Course,  

and Basic Unit Leader Training Course 
 

สุมิตรา  ชาตานันท์1, ชวนชม เครือเขียว2, จินดามณี เลิศมโนกุล3 และนิลเนตร พรมเศษ4 

Sumitra chatanan1, Chuanchom khrueakhiao2, Chindamanee lesmanokul3 and Ninnate promsade4 

 

บทคัดย่อ 
การประเมินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นความรู๎ทั่วไปและวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ  วิชาผู๎ก ากับลูกเสือ

ส ารอง ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C) ด าเนินในระหวําง วันที่ 16-19 ตุลาคม พ.ศ.2561 และวันที่ 14-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 มี
วัตถุประสงค๑เพื่อ 1) ประเมินนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู๎ ความเข๎าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ เนตรนารี และสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนได๎อยํางถูกต๎อง 2) ประเมินนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยที่ต๎องการมีวุฒิทางลูกเสือได๎น าขบวนการ วิธีการวางแผน ประยุกต๑ใช๎ในกิจกรรมลูกเสือในแนวทางคุณธรรมน าความรู๎สูํ
สังคมไทยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 3) ประเมินนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมบุคลากรทาง
ลูกเสือขั้นความรู๎ทั่วไปและวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ วิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C)  โดยใช๎กลุํมประชากร
ประกอบด๎วยนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข๎ารํวมการฝึกอบรมฯ จ านวน 73 คน จัดฝึกอบรมฯ วันที่ 16-19 ตุลาคม พ.ศ.
2561 และวันท่ี 14-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เครื่องมือที่ใช๎ประเมินโครงการคือ แบบบันทึกและแบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวม
ข๎อมูลจากกลุํมประชากรและน ามาวิเคราะห๑ข๎อมูลโดยใช๎ สถิติ ร๎อยละ, X และ S.D. 

ผลการประเมินโครงการในแตํละด๎านดังน้ี 
1. การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือข้ันความรู๎ทั่วไปและวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ วิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ข้ันความรู๎

เบื้องต๎น (B.T.C) ด๎านสภาพแวดล๎อม ภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x = 3.93 และ S.D. = 0.78)  
2. การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นความรู๎ทั่วไปและวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ วิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู๎

เบื้องต๎น (B.T.C) ด๎านป๓จจัย ภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x =3.72 และ S.D. = 0.81)   
3. การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นความรู๎ทั่วไปและวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ วิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู๎

เบื้องต๎น (B.T.C) ด๎านกระบวนการ ภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x =3.84 และ S.D. = 0.80)   
4. จ านวนนักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี และสามารถจัด

กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีในโรงเรียนได๎อยํางถูกต๎อง จ านวน 73 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 
5. จ านวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมแสดงออกได๎ถึงความกตัญ๒ูรู๎ส านึก ในความเป็นไทย รักชาติไทยและเป็นพลเมือง

ที่ดีของชาติ พัฒนาให๎เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว จ านวนทั้งสิ้น 73 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 
6. ความพึงพอใจของนักศึกษาเข๎ารํวมการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือข้ันความรู๎ทั่วไปและวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ วิชา

ผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ข้ันความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C) ภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x =4.17 และ S.D. = 0.76) 
 

ค าส าคัญ: การประเมินโครงการฝึกอบรม,  วิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ, วิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง 
 
                                                           
1 อาจารย๑, คณะศึกษาศาสตร๑, วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น Email:education@northern.ac.th  T. 0807362358 
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Abstract 
The evaluation of the training project for General Information Course, Senior Basic Unit Leader 

Training Course, Cup Basic Unit Leader Training Course, and Basic Unit Leader Training Course was carried out 
from 16 to 19 October, 2018, and from 14 to 17 November, 2018. The purposes of the research were to 
evaluate 1) the knowledge and understandings of the learning process in the training course for scouts of the 
students majoring in Early Childhood Education and the ability to properly carry out Scout activities in the 
school, 2) the ability of the students majoring in Early Childhood Education who passed the basic unit leader 
training course to apply the process and planning methods to scout activities based on moral guidelines for 
bringing knowledge to Thai society effectively, and 3) the satisfaction of students majoring in Early Childhood 
Education on the training project for General Information Course, Senior Basic Unit Leader Training Course, 
Cup Basic Unit Leader Training Course, and Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.). The population of the 
research was 73 students majoring in Early Childhood Education who attended the training project. The 
training project was carried out from 16 to 19 October, 2018, and from 14 to 17 November, 2018. The 
research instruments were case record forms and questionnaires. The collected data were analyzed by 
percentage, arithmetic mean, and standard deviation. 

The evaluation results of the training project in each aspect were as follows: 
1. On the whole, the training project for General Information Course, Senior Basic Unit  
Leader Training Course, Cup Basic Unit Leader Training Course, and Basic Unit Leader Training Course 

(B.T.C.) in the aspect of environment seemed to be at the high level ( = 3.93 and S.D. = 0.78).  
2. On the whole, the training project for General Information Course, Senior Basic Unit  
Leader Training Course, Cup Basic Unit Leader Training Course, and Basic Unit Leader Training Course 

(B.T.C.) in the aspect of factors seemed to be at the high level ( =3.72 and S.D. = 0.81). 
3. On the whole, the training project for General Information Course, Senior Basic Unit  
Leader Training Course, Cup Basic Unit Leader Training Course, and Basic Unit Leader Training Course 

(B.T.C.) in the aspect of processes seemed to be at the high level ( =3.84 and S.D. = 0.80). 
4. In terms of the knowledge and understandings of the learning process in the training course for scouts 

of the students majoring in Early Childhood Education and the ability to properly carry out scout activities in 
the school, it was found that 73 students had knowledge and understandings of the learning process in the 
training course for scouts and the ability to properly carry out scout activities in the school (100%). 

5. The students who participated in the training project expressing gratitude, establishment of 
Thainess, loving the nation and being good Thai citizens according to the royal wish of King Rama VI consisted 
of 73 students (100%).   

6. On the whole, the satisfaction of students majoring in Early Childhood Education on the training 
project for General Information Course, Senior Basic Unit Leader Training Course, Cup Basic Unit Leader 
Training Course, and Basic Unit Leader Training Course (B.T.C.) seemed to be at the high level ( =4.17 and 
S.D. = 0.76). 
 

Keywords: Evaluation of the Training Project, Senior Basic Unit Leader Training Course, Cup Basic Unit Leader 
Training Course 
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บทน า 
การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นความรู๎ทั่วไปและวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญวิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู๎

เบื้องต๎น (B.T.C) มีความส าคัญชํวยให๎นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู๎ ความเข๎าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนลูกเสือ เนตรนารี และสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนได๎อยํางถูกต๎อง เป็นแนวทางในการน าขบวนการ 
วิธีการวางแผน ประยุกต๑ใช๎ในกิจกรรมลูกเสอืในแนวทางคุณธรรมน าความรู๎สูสํังคมไทยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งกิจการลูกเสือเป็น
กระบวนการพัฒนาเยาวชนให๎เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนให๎เป็นผู๎มีระเบียบวินัย และมุํงเน๎นให๎เยาวชนเป็นผู๎น า 
ตามค าปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นการพัฒนาเยาวชนให๎รู๎จักชํวยตนเองพร๎อมท้ังพัฒนาให๎เป็นผู๎รอบรู๎ และใฝุหาประสบการณ๑ 
เสริมสร๎างศักยภาพในทางวิทยาการ สํงเสริม ความถนัดเฉพาะตัวสูํความเป็นเลิศ  
 คณะศึกษาศาสตร๑ วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น จังหวัดตาก ตั้งอยูํในเขตอ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีความต๎องการพัฒนา
นักศึกษาสาขาวิชาการการศึกษาปฐมวัย จ านวน 73 คนให๎มีความรู๎ ความเข๎าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือ 
เนตรนารี  เพื่อน าขบวนการ วิธีการวางแผน ประยุกต๑ใช๎ในกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการปลูกฝ๓งคํานิยม คุณธรรม 
จริยธรรมให๎เกิดขึ้นกับนักเรียนสอดคล๎องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค๑ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื่อประเมินนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความรู๎ ความเข๎าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ลูกเสือ เนตรนารี และสามารถจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ในโรงเรียนได๎อยํางถูกต๎อง  

2.  เพื่อประเมินนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยที่ต๎องการมีวุฒิทางลูกเสือได๎น าขบวนการ วิธีการวางแผน 
ประยุกต๑ใช๎ในกิจกรรมลูกเสือในแนวทางคุณธรรมน าความรู๎สูํสังคมไทยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

3.  เพื่อประเมินนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยมีความพึงพอใจในการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นความรู๎ทั่วไป
และวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ วิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ข้ันความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C)   
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 1. หลักสูตรวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ วิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ข้ันความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C)   
 2. โครงการฝึกอบรม 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือข้ันความรู๎ทั่วไปและวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ  วิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู๎
เบื้องต๎น (B.T.C) ด าเนินในระหวําง วันท่ี 16-19 ตุลาคม พ.ศ.2561 และวันท่ี 14-17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 มีรายละเอียดดังนี้ 
 ประชากร 
 ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จ านวน 73 คน   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินโครงการ 
 เครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นความรู๎ทั่วไปและวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ วิชาผู๎
ก ากับลูกเสือส ารอง ข้ันความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C)  มีจ านวน 1 ฉบับ ดังนี ้

แบบประเมินโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือข้ันความรู๎ทั่วไปและวิชาผู๎ก ากับลูกเสือ 
สามัญ  วิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ข้ันความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C) มี 4 ด๎าน ดังนี ้
          1. การประเมินด๎านสภาพแวดล๎อม (Context) เกี่ยวกับ หลักการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมายของโครงการ และการ
เตรียมการด าเนินโครงการ จ านวน  5  ข๎อ 
          2. การประเมินด๎านป๓จจัย ( Input) เกี่ยวกับ บุคลากร วัสดุอุปกรณ๑ เครื่องมือ เครื่องใช๎และงบประมาณ จ านวน  6  ข๎อ 
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          3. การประเมินด๎านกระบวนการ (Process)  เกี่ยวกับ การด าเนินงาน กิจกรรมการด าเนินงานตามโครงการ การนิเทศ
ติดตามผลและการประเมินผล จ านวน  8  ข๎อ 

4. การประเมินด๎านผลผลิต ( Product ) เกี่ยวกับ ผลการด าเนินงานโครงการ และคุณภาพนักศึกษาจ านวน  35  ข๎อ 
 
การวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการ 
           วิเคราะห๑ผลการประเมินโครงการ  โดยใช๎ ร๎อยละ, X , S.D. และเปรียบเทียบกับเกณฑ๑เฉลี่ย 
 
ผลการวิจัย 

1. การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นความรู๎ทั่วไปและวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ วิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู๎
เบื้องต๎น (B.T.C) ด๎านสภาพแวดล๎อม ภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x = 3.93 และ S.D. = 0.78)  

2. การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นความรู๎ทั่วไปและวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ วิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู๎
เบื้องต๎น (B.T.C) ด๎านป๓จจัย ภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x =3.72 และ S.D. = 0.81)   

3. การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นความรู๎ทั่วไปและวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ วิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู๎
เบื้องต๎น (B.T.C) ด๎านกระบวนการ ภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x =3.84 และ S.D. = 0.80)   

4. จ านวนนักศึกษามีความรู๎ ความเข๎าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารี และสามารถจัด
กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีในโรงเรียนได๎อยํางถูกต๎อง จ านวน 73 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 

5. จ านวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมปฏิบัติกิจกรรมแสดงออกได๎ถึงความกตัญ๒ูรู๎ส านึก ในความเป็นไทย รักชาติไทยและเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ พัฒนาให๎เป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล๎าเจ๎าอยูํหัว จ านวนทั้งสิ้น 73 คน คิด
เป็นร๎อยละ 100 

6. ความพึงพอใจของนักศึกษาเข๎ารํวมการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นความรู๎ทั่วไปและวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ  
วิชาผู๎ก ากับลูกเสือส ารอง ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C) ภาพรวมอยูํในระดับมาก ( x =4.17 และ S.D. = 0.76) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การอภิปรายการประเมนิโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือข้ันความรู๎ทั่วไปและวิชาผู๎ก ากับลูกเสือสามัญ  วิชาผู๎ก ากับ
ลูกเสือส ารอง ขั้นความรู๎เบื้องต๎น (B.T.C)  ด าเนินตามรูปแบบการประเมินทุกขั้นตอนอยํางเป็นระบบ  ผลการประเมินมีความ
เชื่อมั่นเป็นไปตามวัตถุประสงค๑ที่ก าหนด คือ การด าเนินงาน มีการวิเคราะห๑สภาพป๓ญหาการด าเนินงาน การศึกษาความต๎องการ
ของบุคลากรที่รํวมด าเนินโครงการ โดยประสานกับนโยบายของหนํวยงานต๎นสังกัด  วางแผนและจัดท าโครงการพัฒนาให๎ตรงตาม
สภาพที่แท๎จริงมากที่สุด ท าให๎การด าเนินโครงการเป็นไปตามขั้นตอนที่ก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพ สอดคล๎องกับแนวคิดในการ
วางแผนของอุทัย  บุญประเสริฐ ท่ีกลําววํา  ถ๎าหนํวยงานใดมีการวางแผน โดยวางแผนเป็นไปด๎วยดี มีประสิทธิภาพ มีแผนงานที่ดี
ตั้งแตํต๎น การปฏิบัติงานตามแผนยํอมมีประสิทธิภาพสูง  นอกจากนั้นการจัดท าปฏิทินปฏิบัติงานตามขั้นตอนโดยละเอียด การ
ด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานที่ก าหนดทุกขั้นตอน และทุกกิจกรรม  ท าให๎ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  โดยเฉพาะการนิเทศ
ติดตามก ากับ  และให๎ขวัญก าลังใจแกผู๎ปฏิบัติงานอยํางสม่ าเสมอ  เป็นสํวนส าคัญอยํางยิ่งที่ชํวยให๎การด าเนินงานเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งภิญโญ  สาธร โดยให๎ทรรศนะถึงวิธีให๎ก าลังใจแกํผู๎ปฏิบัติงาน ซึ่งจะชํวยให๎ผู๎ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจ  ในการ
ปฏิบัติงานวํา การเอาใจใสํดูแลผู๎ปฏิบัติงาน เป็นการให๎ขวัญละก าลังใจอยํางหนึ่ง ส าหรับการประเมินโครงการนับเป็นสํวนส าคัญยิ่ง
อีกสํวนหน่ึง  ที่ชํวยให๎ผู๎รับผิดชอบโครงการและผู๎รํวมด าเนินโครงการทราบผลส าเร็จของการด าเนินงาน  เพื่อน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง แก๎ไขการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ซึ่งสอดคล๎องกับท่ีสมหวัง  พิธียานุวัฒน๑ กลําวไว๎ในบทน าของรวม
บทความทางการประเมินโครงการวํา  การบริหารโครงการตํางๆ ไมํวําจะเป็นโครงการทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง การ
ปกครองก็ตามจะบังเกดผลอยํางมีประสิทธิภาพสูงสุด  จ าเป็นต๎องอาศัยการประเมินโครงการ(Project  evaluation) ที่เป็นระบบ 
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คือ ผลจากการประเมินโครงการได๎ทันทํวงทีและเมื่อได๎ด าเนินโครงการไปแล๎ว ยํอมต๎องการทราบวําโครงการนั้นได๎บรรลุเปูาหมาย
หรือไมํเพียงใด  คุ๎มกับทุนและแรงงานที่ลงทุนไปหรือไมํ และสอดคล๎องกับที่ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหํงชาติ 
(2529) กลําววําการด าเนินงานควรจะมีการประชุมประเมินผลและรายงานผล  เพื่อจะได๎ทราบวําการด าเนินงานทุกขั้นตอน  ได๎
ตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดหรือไมํ  และจะต๎องน าผลการประเมินมาปรับปรุง แก๎ไข และพัฒนาการด าเนินงานให๎มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด 
 
เอกสารการอ้างอิง 
ศึกษาธิการ, กระทรวง. ปฏริูปการศึกษา 8 คุณธรรมพื้นฐาน แหลํงที่มา http://www.moe.go.th (23  พฤศจิกายน 2562). 
https://www.gotoknow.org/posts/258426 
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=9097 
  

http://www.moe.go.th/
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ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ หลักสูตรปริญญาตรี 

A Development Web-Based and  Efficiency Validation of Instruction on Web  Subject  of 
object-oriented programming. Of bachelor degree 

 
โยธิน เทพบญุ1 , นิธิมา หนูหลง2 

Yothin Thepboon, Nitima Noolhong 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน บนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต 
วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุหลักสูตรปริญญาตรี  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน ที่เรียนด๎วยบทเรียน
คอมพิวเตอร๑ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต กับการเรียนการสอนแบบปกติ  จากการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกํอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) กลุํมเปูาหมายเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 2 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามที่เรียนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ในภาคภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2555 ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวย
สอน บนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และแบบทดสอบกํอนเรียนและหลังเรียนและแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการวิจัย พบวํา ประสิทธิภาพของบทเรียน มีคําเทํากับ 81.11/80.10 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎ใน
สมมติฐานการวิจัย และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา หลังจากได๎รับการเรียนการสอน ด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน 
วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ผํานเครือขํายอินเตอร๑เน็ต สูงขึ้นอยํางมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แสดงวํา บทเรียนดังกลําวสามารถ
น าไปใช๎ประกอบการเรียนการสอน หรือใช๎ในการสอนเสริมในรายวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุได๎อยํางมีประสิทธิภาพ  

 
ค าส าคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอร๑ผาํนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต , การเขยีนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
 
ABSTRACT 

The purpose of this research were to develop a WBI, efficiency validation, and to find student‖s 
achievement on Object Oriented Programming Subject. The tools for this research were WBI on Object 
Oriented Programming Subject that consisted of contents, pretest, and posttest. The sample for this research 
were 30 students in the field of Business Computer. The research procedure started with the sampling group 
used the WBI. Before learning, the pretest was tested and then after studying, they did the posttest. The 
scores were analyzed by the statistics. The research result revealed that the developed WBI on Object 
Oriented Programming Subject reached the effectiveness of 81.11/80.10 when comparing the pretest scores 
and posttest scores with t-test, it was found that the student‖s achievement after using the developed WBI 
was higher than before studying at the statistical significant of .05 level, In conclusion, it can be used the 
developed WBI for instruction properly. 
 
Keywords: WBI, courseware, Database Management System 
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บทน า  
 ป๓จจุบันการศึกษาของประเทศไทยได๎มีการพัฒนาขึ้นอยํางมากโดยเฉพาะการน าเครือขํายอินเทอร๑เน็ตเข๎ามาชํวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาสถาบันการศึกษาตํางๆจึงได๎น าเทคโนโลยีดังกลําวเข๎ามาใช๎ในการประกอบการเรียนการสอนเพิ่ม
มากขึ้นเป็นระบบจัดการการเรียนรู ๎โดยใช๎สื่อการสอนที่พัฒนาขึ้นด๎วยโปรแกรมคอมพิวเตอร๑และสงํผํานไปให๎ผู๎เรยีนได๎เรียนรู๎โดยใช๎
อินเทอร๑เน็ตนั้น ถือวําเป็น เครื่องมือที่สามารถท าให๎ผู๎เรียนสร๎างองค๑ความรู๎ได๎ด๎วยตนเองและยังเปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ศึกษาตาม
สถานท่ีและเวลาที่ผู๎เรียนต๎องการได๎ วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเป็นวิชาหนึ่งในหลักสูตรปริญญาบณัฑิตสาขาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  โดยวิชาดังกลําวเป็นวิชาชีพบังคับ ท่ีนักศึกษาทุกคนจะต๎องเรียน ความส าคัญของวิชา
นี้มุํงเน๎นให๎ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎แนวคิด หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น คุณสมบัติและการควบคุมทิศทางการท างานของโปรแกรม  
การออกแบบโปรแกรมยํอย   การเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น  โครงสร๎างข๎อมูลเบื้องต๎น การเขียนโปรแกรมกับฐานข๎อมูล  การเขียน
โปรแกรม OOP ภาคปฏิบัติ ออกแบบและสร๎างโปรแกรมระบบงานโดยใช๎กรณีตัวอยํางทางธุรกิจ  เพื่อทดลองสร๎าง บันทึก แก๎ไข 
ข๎อมูลในฐานข๎อมูล ด๎วยภาษา Visual Basic.net การสอนในรายวิชานี้ มีทั้ง ทฤษฎีแลปฏิบัติผู๎เรียนต๎องสามารถคิดวิเคราะห๑และ
ออกแบบโปรแกรม ได๎ อีกทั้งสามารถใช๎ซึ่ง นักศึกษาบางรายยังมีป๓ญหาเรื่องของเวลา อีกทั้งบางรายเรียนตามเนื้อหาไมํทัน จาก
ป๓ญหาข๎างต๎น ผู๎วิจัยได๎มีแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ผํานเครือขําย
อินเทอร๑เน็ต เพื่อน าผลการวิจัยไปปรับปรุงการเรียนการสอน และ เป็น แนวทางให๎ผู๎สอนในวิชาอื่นๆ ได๎พัฒนาบทเรียนให๎มี
ประสิทธิภาพและใช๎ในการจัดการเรียนการสอนตํอไป  
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บนเครือขํายอินเทอร๑เนต็   
 2. เพื่อทดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต ที่
พัฒนาขึ้นตามเกณฑ๑ 80/80 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของผู๎เรยีน ท่ีเรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรม
เชิงวัตถุ บนเครือขํายอินเทอร๑เนต็ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปรญิญาตรีชั้นปีท่ี2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ ปีการศึกษาที่  2/2561 
กลุํมตัวอยําง ท่ีใช๎ในการวิจัยครั้งนี้  ผู๎วิจัยใช๎วิธีเลือกสุํมแบบเจาะจง โดยเลือกห๎องเรียนมา 2 ห๎อง มีจ านวนนักศึกษา 10 

คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ช้ันปีที่ 2  สาขาวิชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ   วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561   แล๎วแบํงออกเป็น 2 กลุํมคือ   กลุํมที่เรียนด๎วยการเรียนการสอนแบบปกติ  และกลุํมที่เรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวย
สอน     

ตัวแปรที่ศึกษาในงานวิจัยคร้ังนี้ คือ 
 ตัวแปรอิสระ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต 

ตัวแปรตาม คือ  
     1. คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนบนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต  วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
     2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต  

      3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งจ าแนกเป็นผลการทดสอบกํอนเรียน  ผลการทดสอบท๎ายบทเรียน และแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิ  บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต  
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
1.  บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 
2.  แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนเครือขํายอินเตอร๑เน็ต  
3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบน

เครือขํายอินเทอร๑เน็ต  
 
การด าเนินการวิจัย  

 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ท าการวิเคราะห๑ข๎อมูลดังตํอไปนี้  
  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต โดยวิเคราะห๑จากลักษณะ
รายวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ  วิทยาลัยนอร๑ทเทิร๑น 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2554  ก าหนดจุดประสงค๑ วิเคราะห๑เนื้อหา  ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน วิชาการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ  

การสร๎างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต 
โดยการก าหนดวัตถุประสงค๑และหัวข๎อการประเมิน สร๎างแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน วิชาการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ บนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต ส าหรับผู๎เช่ียวชาญด๎านเนื้อหา และด๎านเทคนิคการผลิตสื่อ โดยใช๎แบบมาตราสํวน
ประมาณคํา (Ratting Scale) โดยแบํงเป็น 5 ระดับ  น าแบบประเมินคุณภาพบทเรียน ไปให๎ผู๎เช่ียวชาญด๎านเนื้อหาและด๎าน
เทคนิคการผลิตสื่อ ใช๎ท าการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนบนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต 
 การสร๎างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุผําน
เครือขํายอินเทอร๑เน็ตในครั้งนี้ ได๎ศึกษาวิเคราะห๑เนื้อหาเรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต๎น จากนั้นก าหนดจุดประสงค๑การเรียนรู๎ให๎
ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาชาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม พ .ศ 2554 จากนั้น สร๎าง
แบบทดสอบปรนัย 4 เลือก จ านวน 60ข๎อ และสามารน ามาใช๎จริงได๎ 25 ข๎อโดยมีเกณฑ๑การให๎คะแนนคือ ตอบถูกได๎ 1 คะแนน ตอบ
ผิดได๎ 0 คะแนน จากนั้นหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยผู๎เชี่ยวชาญ
กลุํมเดียวกับการสร๎างบทเรียนเป็นผู๎ตรวจพิจารณาความสอดคล๎องของค าถามกับจุดประสงค๑การเรียนรู๎ โดยใช๎สูตรในการหาดัชนี
ความสอดคล๎องระหวํางข๎อสอบ กับจุดประสงค๑กาเรียนรู๎ (index of consistency :ICO) (ล๎วน และอังคณา, 2539: 197) 

IOC = 
Ν

R Σ
 

โดยผลของคําดัชนีความสอดคล๎องของข๎อสอบกบจุดประสงค๑การเรียนรู๎ IOC พบวํามีคําระหวําง 0.50-1.00 สามารถ
น าไปทดลองใช๎ได๎ จากนั้นข๎อสอบที่มีคํา IOC <0.5 ตัดทิ้ง คัดเลือกข๎อสอบที่มีคํา IOC > 0.5  ไปทดลองใช๎กับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
สาขาคอมพิวเตอร๑ธุรกิจที่ไมํใช๎กลุํมตัวอยํางที่ได๎เรียนรายวิชานี้มาแล๎วจ านวน 20 คน น าคะแนนที่ได๎มาวิเคราะห๑หาคําความยาก
งําย คําอ านาจจ าแนก และคําความเช่ือมั่น ผลการวิเคราะห๑คําความยากงําย (p) และคําอ านาจจ าแนก( r) ของแบบทดสอบ ได๎
คัดเลือกไว๎ 25 ข๎อ ซึ่งมีคําความยากงําย(P) ระหวําง 0.2-0.8 และคําอ านาจจ าแนก( r)มีคําตั้งแตํ 0.2 ขึ้นไป  น าคะแนนที่ได๎จาก
การท าแบบทดสอบ-วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของข๎อสอบ 25 ข๎อ ไปหาคําความเชื่อมั่นโดยได๎คําความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้ง
ฉบับ เทํากับ 0.66  

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ในการเก็บรวบรวมข๎อมูลการวิจัยในครั้งน้ีผู๎วิจัยได๎ด าเนินภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม  โดยแบํงขั้นตอนดังน้ี 
 6.1  นัดหมายกับนักศึกษาที่เป็นกลุํมตัวอยําง พร๎อมท้ังตรวจสอบความเรียบร๎อยของห๎องเรียน อุปกรณ๑ และโปรแกรมที่
ใช๎ในการทดลอง  
 6.2  ให๎กลุํมตัวอยํางเข๎าสูํบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต  
 6.3 แนะน าข้ันตอนการเรียนด๎วยบทเรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
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 6.3.1  ให๎กลุํมตัวอยํางลงทะเบียน เรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนผํานเครือขํายอินเทอร๑เน็ต 
 6.3.2  ท าแบบทดสอบกํอนเรียน โดยกลุํมตัวอยํางสามารถทราบคะแนนได๎ทันทีและบทเรียนจะบันทึกคะแนนไว๎ 
 6.3.3 เรียนตามเนื้อหาท่ีได๎ จัดเรียน ตามล าดับหัวข๎อ เมื่อเรียนเสร็จในแตํละหัวข๎อ จะมีแบบทดสอบท๎ายหัวข๎อน้ันๆ โดย
กลุํมตัวอยํางจะทราบผลคะแนนทันที  
 6.3.4  เมื่อเรียนครบทุกหัวข๎อแล๎ว จะมีแบบทดสอบหลังเรียน โดยกลุํมตัวอยํางท าแบบทดสอบและทราบผลคะแนนทันที    
 
ผลการวิจัย  

ส าหรับผลการวิจัยในครั้งน้ี แบํงเป็นหัวข๎อดังนี้  
 ผลของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ผํานเครือขํายอินเทอร๑เน็ตโดยผู๎วิจัยได๎
พัฒนาจากโปรแกรม Adobe Macromedia Dreamweaver CS4 และฐานข๎อมลู MysQL ภาษาคอมพิวเตอร๑ที่ใช๎คือ PHP 
รํวมกับ HTML   
 

 
รูปที่ 1.1 หน๎าแรกของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน นักศึกษาต๎อง Login เพื่อเข๎าสูรํะบบ 

 

 
รูปที่ 1.2  หน๎าแรกของบทเรียนในแตํละหนํวยการเรียน 

 
ผลวิเคราะห๑คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ผํานเครือขํายอินเทอร๑เน็ต เมื่อท า

การสร๎างบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนวิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ บนเครือขํายอินเทอร๑เน็ตเรียบร๎อยแล๎วได๎น าเสนอ
ผู๎ทรงคุณวุฒิด๎านเนื้อหาและด๎านเทคนิคการผลิตสื่อ เพื่อประเมินคุณภาพของบทเรียนผํานเครือขํายอินเทอร๑เน็ต 
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ตารางที่ 1.1  แสดงคําเฉลี่ย สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคณุภาพ และล าดับที่คุณภาพ ด๎านเนื้อหา แบํงเป็น 2 ด๎านดังน้ี  

ข้อค าถามความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 
1.  ด้านเนื้อหา 
     1.1ความเหมาะสมของวัตถุประสงค๑ 4.33 0.58 ด ี
     1.2**ความสอดคล๎องระหวํางเนื้อหากับวัตถุประสงค๑ 4.33 0.58 ด ี
     1.3**ปริมาณเนื้อหาในแตลํะบทเรียน 4.33 0.58 ด ี
     1.4   ความถูกต๎องของเนื้อหา 4.33 0.58 ด ี
     1.5 ล าดบัความยาก-งํายในการน าเสนอเนื้อหา 4.00 1.00 ด ี
     1.6  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.00 1.00 ด ี
     1.7  ความเหมาะสมระหวํางเนื้อหากับระดับผู๎เรียน 4.33 0.58 ด ี
1.8  ความนําสนใจในการด าเนินเรื่อง 4.33 0.58 ด ี
 1.9  ความเหมาะสมของปริมาณเนื้อหาโดยภาพรวม 4.33 0.58 ด ี
 1.10  วิธีการน าเสนอเนื้อหาโดยภาพรวม 4.33 0.58 ด ี
ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหา 4.26 0.45 ด ี
2.  ด้านแบบทดสอบและการประเมินผล 
   2.2  ความสอดคล๎องของแบบทดสอบกับเนื้อหา 4.00 0.00 ด ี
    2.3  ความสอดคล๎องกันระหวาํงแบบทดสอบกับวัตถุประสงค๑ 4.00 0.00 ด ี
   2.4  ความเหมาะสมของจ านวนแบบทดสอบแตลํะบทเรียน 4.00 0.00 ด ี
   2.5  ปริมาณเหมาะสมกับความสามารถของผู๎เรียน 4.33 0.58 ด ี
ค่าเฉลี่ยด้านแบบทดสอบและการประเมินผล 4.13 0.23 ดี 

 
ตารางที่ 1.2 สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคณุภาพและล าดับทีด่๎านเทคนิคการผลิตสื่อ แบํงออกเป็น  3 ด๎านดังน้ี 

ข้อค าถามความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 
1.  ด้านการออกแบบ       
    1.1  การออกแบบสํวนประกอบของหน๎าจอภาพ 5.00 0.00 ดีมาก 
    1.2  ความเหมาะสมของการใช๎สีและขนาดของภาพ 4.67 0.58 ดีมาก 
    1.3  ความเหมาะสมของการใช๎สีตัวอักษร 4.67 0.58 ดีมาก 
    1.4  เทคนิคการน าเสนอข๎อมลูแตํละสํวน 4.67 0.58 ดีมาก 
    1.5  ความนําสนใจของหน๎าจอภาพ 4.33 0.58 ด ี
ค่าเฉลี่ยด้านการออกแบบ 4.67 0.26 ดีมาก 
2.  ด้านการจัดการบทเรียน    
     2.1  การลงทะเบียนเรียน 5.00 0.00 ดีมาก 
     2.2  เทคนิคการน าเสนอเนื้อหาให๎แกํผู๎เรียนในแตํละสํวน 4.67 0.58 ด ี
     2.3  การล าดับเนื้อหาใหผ๎ู๎เรียน 4.67 0.58 ดีมาก 
     2.4  การปฏสิัมพันธ๑ (Interaction) กับบทเรียน 4.67 0.58 ด ี
     2.5  การบริหารจดัการข๎อมลูผู๎เรยีนและผูส๎อน 4.33 0.58 ด ี
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ตารางที่ 1.2 (ตํอ) สํวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับคุณภาพและล าดบัท่ีด๎านเทคนิคการผลติสื่อ แบํงออกเป็น 3  ด๎านดังนี ้
    2.6  ความเหมาะสมของการจดัการบทเรียนโดยภาพรวม 5.00 0.00 ด ี
ค่าเฉลี่ยด้านการจัดการบทเรียน 4.39 0.25 ด ี

ข้อค าถามความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย 
3.  ด้านความง่ายต่อการใช้งาน    
   3.1**บริการแหลํงค๎นคว๎าความรู๎ด๎านวิชาการและอื่น ๆ 4.67 0.58 ดีมาก 
   3.2 บริการดาวน๑โหลดเอกสารประกอบการเรียน 4.00 0.00 ด ี
     3.3**การติดตํอสื่อสารผํานกระดานถาม-ตอบ(Web board) 4.33 0.58 ด ี
     3.4**การใช๎โปรแกรมเข๎าใจงําย และมีประสิทธิภาพ 4.67 0.58 ดีมาก 

เฉลี่ยด้านความง่ายต่อการใช้งาน 4.42 0.14 ด ี
  
ผลการวิเคราะห๑ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุบนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต โดยกลุํม
ตัวอยํางเป็นนักศึกษาเป็นนักศึกษาทั้งหมด 10 คน  ได๎ท าการวัดการเรียนรู๎จากการท าแบบทดสอบท๎ายบทเรียนในแตํละบทเรียน
และวัดความรู๎จากการท าแบบทดสอบหลังบทเรียน  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน ตามเกณฑ๑ 80/80 ที่
ก าหนด  พบวํา บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.11/80.10  
 
ตารางที่ 1.3  ผลคะแนนการท าแบบทดสอบท๎ายบทเรียน 

เนื้อหา จ านวนคน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
บทที่ 1 30 5 4.20 0.41 84.00 
บทที่ 2 30 5 3.93 0.37 78.67 
บทที่ 3 30 10 8.20 0.70 83.00 
บทที่ 4 30 15 11.97 1.30 79.78 
บทที่ 5 30 10 8.10 0.48 81.00 
รวม - 45 36.50 0.39 81.11 

   การวิเคราะห๑ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  จากการท าแบบทดสอบหลังบทเรียน 
 

ตารางที่ 1.4 ผลคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จ านวนคน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 

30 32 25.63 0.98 80.10 
 
ตารางที่ 1.5 ผลการวิเคราะห๑หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนที่ผู๎วิจัยพัฒนาขึ้น 

คะแนน จ านวนคน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ 
แบบทดสอบท๎ายบทเรียน(E1) 30 45 36.50 0.39 81.11 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (E2) 30 32 25.63 0.98 80.10 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนด๎วย
บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน บนเครือขํายอินเทอร๑เน็ต  กับวิธีการเรียนแบบปกติ ได๎จากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน โดยการ
ทดสอบคํา t-test for Independent Sample ผลปรากฏดังนี้  
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ตารางที่ 1.6 ผลการวิเคราะห๑ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียนจากคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนที่ เรียนด๎วยบทเรียน
คอมพิวเตอร๑ชํวยสอนที่พัฒนาขึ้น กับวิธีการเรียนแบบปกติ 
วิธีการเรียน n X S.D. t Sig.(2-tailed) 
การเรยีนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน 30 25.63 1.03 4.652 0.000 
การเรยีนแบบปกต ิ 30 22.83 3.13   
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ,df = 30+30-2 

 
อภิปรายผลการวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร๑วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ผํานเครือขํายอินเตอร๑เน็ตได๎คุณภาพด๎านเนื้อหาอยูํใน
ระดับดีมีคําเฉลี่ย 4.26 ทั้งนี้เนื่องจากในการพัฒนาบทเรียนผู๎วิจัยได๎วิเคราะห๑หลักสูตรและเนื้อหาบทเรียน โดยการศึกษาเนื้อหา
บทเรียนตลอดเรื่องแล๎วท าการวิเคราะห๑ออกเป็นหนํวยยํอย และก าหนดวัตถุประสงค๑การเรียนรู๎ จึงท าให๎เนื้อหามีความสอดคล๎อง
กับวัตถุประสงค๑ ในเรื่องของคุณภาพด๎านเทคนิคการผลิตสื่อการสอนอยูํในระดับ ดี มีคําเฉลี่ยอยูํที่ 4.39 เนื่องจากในการพัฒนา
บทเรียน ผู๎วิจัยได๎ศึกษาและท าการออกแบบบทเรียนตามหลักการออกแบบสื่อการเรียนการสอน ท าให๎การน าเสนอบทเรียนมีความ
เหมาะสม ไมํวําจะมีด๎านการใช๎สี การใช๎ตัวอักษร และการน าภาพกราฟิกมาประกอบได๎อยํางเหมาะสม เป็นกระตุ๎นผู๎เรียนให๎สนใจ
ในการเรียนเพิ่มมากขึ้น  
 ผลการวิเคราะห๑ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ผํานเครือขําย
อินเทอร๑เน็ต  พบวํา ร๎อยละของคะแนนเฉลี่ยของคะแนนการท าแบบทดสอบระหวํางเรียนแตํละบทเรียน (E1) และมีคะแนนการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพื่อประเมินผลหลังเรียน (E2) มีคํา  81.11/80.10 ซึ่งสูงกวําเกณฑ๑ที่ก าหนดไว๎คือ  
80/80 ทั้งนี้เป็นเพราะบทเรียนที่พัฒนาขึ้น ได๎จัดแบํงเนื้อหาออกเป็น 5 หนํวย และบทเรียนได๎น าเสนอสร๎างการตัดสินใจให๎ผู๎เรียนได๎
กระท ากับเหตุการณ๑จริง และได๎เข๎ารํวมตัดสินใจอยํางเป็นล าดับขั้น  โดยคอมพิวเตอร๑สามารถสร๎างปฏิสัมพันธ๑ระหวํางผู๎เรียนกับ
โปรแกรมที่ออกแบบได๎เป็นอยํางดี (ปรัชญนันท๑, 2543:47-58) สอดคล๎องกับมนต๑ชัย (2545 : 46) ได๎กลําวไว๎วํา บทเรียนคอมพิวเตอร๑
ชํวยสอนแบบจ าลองสถานการณ๑มีประโยชน๑มากกวําบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนประเภทอื่นๆ ในด๎านตํอไปนี ้
 1. ด๎านแรงจูงใจ บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนแบบจ าลองสถานการณ๑สามารถสร๎างจูงใจให๎แกํผู๎เรียนได๎ดี เนื่องจาก
ผู๎เรียนได๎เรียนรู๎จากการกระท าแทนการอํานข๎อความจากจอภาพ 
 2. ด๎านการถํายโยงการเรียนรู๎บทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนแบบจ าลองสถานการณ๑เปิดโอกาสให๎ผู๎เรียนได๎ปฏิบัติและ
ทดลองในเงื่อนไขและสถานการณ๑ตํางๆ*ท าให๎เกิดการถํายโยงทักษะการแก๎ป๓ญหาที่สามารถน าไปประยุกต๑ใช๎ในชีวิตจริงได๎ 
 3. ด๎านประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนแบบจ าลองสถานการณ๑มีประสิทธิภาพในการเรียนดีกวํา โดยเฉพาะ
การใช๎ประโยชน๑ตํอภายหลัง 

ผลการวิเคราะห๑ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพบวํา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวํากํอนเรียน อยํางมีระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ ระดับ .05  อาจเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนบนอินเทอร๑เน็ตที่สร๎างขึ้น มีการน าเสนอเป็นแบบสถานการณ๑
จ าลอง ประกอบกับข๎อความ รูปภาพ รูปแบบการน าเสนอเฟรมเนื้อหาที่แปลกใหมํ  ชํวยเสริมความรู๎ ความเข๎าใจแกํนักศึกษาได๎ 
มากขึ้น ซึ่งผลการวิจัยสอดคล๎องกับงานวิจัยของ ยุติธรรม ปรมะ ได๎เสนองานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอน
แบบสถานการณ๑จ าลองบนอินเทอร๑เน็ต วิชาการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร๑ 1 หลักสูตรสถาบันราชภัฏวิทยานิพนธ๑ครุศาสตร๑
อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร๑ ภาควิชาคอมพิวเตอร๑ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล๎าพระนครเหนือ, 2549 ผลการวิจัยพบวําการเรียนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนที่พัฒนาขั้นสูงกวําการเรียนด๎วยวิธี
ปกติทีร่ะดับ .05  
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ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษารูปแบบการจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนผํานเครือขํายอินเทอร๑เน็ต เพื่อให๎ทราบถึงเทคนิคและ
วิธีการที่เหมาะสมส าหรับเนื้อหาวิชาและระดับของผู๎เรียน 

2. ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู๎เรียน ระหวํางการเรียนการสอนแบบปกติและการเรียน
การสอนด๎วยบทเรียนคอมพิวเตอร๑ชํวยสอนผํานเครือขํายอินเทอร๑เน็ต 
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