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บทคัดย�อ 

 การวิจัยเร่ือง ความคาดหวังของผูWประกอบการท่ีมีตFอนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มี
วัตถุประสงค?เพ่ือ 1) เปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมกับผลการเรียนในรายวิชาการฝ`กประสบการณ?
วิชาชีพของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร? ช้ันปaที่ 4 ท่ีออกฝ`กประสบการณ?วิชาชีพกับหนFวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย 2) เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังในการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝ`กงาน จาก
สถานท่ีฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ ภายนอกมหาวิทยาลัย จําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนFง
หนWาท่ี และสถานะหนFวยงาน โดยใชWการวิจัยเชิงปริมาณเปfนวิธีการในการศึกษา  

ผลการวิจัยพบวFา นักศึกษาท่ีออกฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ จํานวน 83 คน แบFงเปfนเพศชาย 
44 คน และเพศหญิง 39 คน โดยนักศึกษาสFวนใหญFมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูFระหวFาง 2.51 – 3.00 เม่ือ
เปรียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมกับผลการเรียนในการฝ`กประสบการณ?วิชาชีพแลWว พบวFาไมFแตกตFางกัน 
เกรดเฉลี่ยสะสมไมFมีผลตFอการไดWผลการเรียนในการฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ  

ผูWประกอบการ/ผูWบริหารหนFวยงาน สFวนใหญFเปfนเพศชาย อายุระหวFาง 31 - 40 ปa มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ สูงกวFาปริญญาตรี และตํ่ากวFาปริญญาตรี ตามลําดับ สFวน
ใหญFมีตําแหนFงหนWาท่ีเปfนผูWบริหารระดับตWนมากท่ีสุด รองลงมาคือผูWบริหารระดับกลาง และผูWบริหาร
ระดับสูงตามลําดับ สําหรับสถานะของหนFวยงาน สFวนใหญFเปfนหนFวยงานภาคเอกชน รองลงมาคือ
ภาครัฐ และหนFวยงานประเภทอ่ืน ๆ เชFน องค?กรสาธารณกุศล เปfนตWน 

นอกจากน้ี ผูWประกอบการมีความคาดหวังตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร? 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในระดับมาก ( X = 3.48) และในรายขWอ ผูWประกอบการมีความคาดหวัง
ระดับมากท่ีสุด 1 ขWอ คือ นักศึกษาท่ีพรWอมออกฝ`กงานตWองมีความรูWดี ( X = 4.32) สFวนขWอท่ี
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ผูWประกอบการ/ผูWบริหารหนFวยงานมีความคาดหวังในระดับมากมี 9 ขWอ เรียงตามลําดับไดWแกF มีกริยาดี 
( X = 4.17) มีความรับผิดชอบดี ( X = 4.07) มีมนุษย?สัมพันธ?ดี ( X = 4.05) มีวาจาสุภาพ ( X = 
4.00) มีบุคลิกภาพดี ( X = 3.77) มีทักษะดี ( X = 3.57) แตFงกายสุภาพเรียบรWอย ( X = 3.68) และมี
ความคิดริเร่ิมสรWางสรรค? ( X = 3.51)  

 
คําสําคัญ: ผูWประกอบการ ผูWบริหารหนFวยงาน ความคาดหวัง นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร? 
 

Abstract 

 The objectives of this research were to 1) compare CUM.-GPA. to school-
record in the subject of field experience of the fourth years Communication Arts 
students who had field experience in outside organizations 2) study and compare the 
expectation on student Field Experience which classified by genders, ages, 
educational background, positions and organization status. This research was 
quantitative research. 
 The results of the research were as follows; 44 male and 39 female students 
who had field experience. Most of them had CUM.GPA between 2.51-3.00. Compared 
the school-record of field experience and CUM.GPA, It found that there was no 
different; CUM.GPA did not effect to school-record of field experience subject. 
 The organization administrators, most of them were male aged between 31-
40 years old, bachelor’s degree graduation, next was postgraduate and 
undergraduate respectively. Most of them were top management, middle 
management and chief executive respectively as per the organization status. Most of 
organizations were private, next was government and other kinds such as the charity.  
 Furthermore the organization administrators had the expectation on the right 
features of Communication Arts students of the field experience subject, Faculty of 
Communication Arts, Bangkokthonburi University was at high level ( x =3.48). Consider 
in each item found that the administrators had the expectation was at the highest 
level for 1 item, the students must have good knowledge ( x =4.32). There were 9 
items of High level of organization administrators’ expectation; have a good manner 
( x =4.17), have a good responsibility ( x =4.07), have an interpersonal skill ( x =4.05), 
speak politeness ( x =4.00), have a good personality ( x =3.77), Dress politely ( x =3.68), 
have a good skill ( x =3.57) and creative thinking ( x =3.51) 
 
Keywords: Entrepreneurs, Organization Administrators, Expectation, Student of 
Communication Arts Program 
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บทนํา 
ในการผลิตบัณฑิตใหWเปfนไปตามเป~าประสงค?ขWางตWนเพ่ือใหWเปfนบุคลากรท่ีสามารถจะนําเอา

องค?ความรูWจากการเรียนรูWไปประกอบการปฏิบัติใหWเกิดประโยชน?สูงสุด การฝ`กปฏิบัติเพ่ือใหWเกิด
ประสบการณ?ในแตFละสาขาวิชาชีพจึงเปfนกระบวนการผลิตนักศึกษาเพ่ือท่ีจะใหWไดWบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
การผลิตนักนิเทศศาสตร?ท่ีมีคุณภาพก็เชFนเดียวกัน นักศึกษาจะศึกษาหาความรูWจากภาคทฤษฎีแตF
เพียงอยFางเดียวคงจะไมFเพียงพอ นักศึกษาจําเปfนจะตWองมีการฝ`กภาคปฏิบัติใหWมากพอจนสามารถ
ปฏิบัติงานในหนWาท่ีไดWอยFางมีความม่ันใจ และสามารถปรับตัวเพ่ือเตรียมความพรWอมสําหรับการเขWาสูF
สังคมในการทํางาน  

คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตระหนักถึงความสําคัญของการฝ`กประสบการณ?
วิชาชีพดังกลFาว จึงไดWกําหนดไวWในหลักสูตรใหWนักศึกษาช้ันปaท่ี 4 ไดWมีโอกาสฝ`กงานในภาคการศึกษา
สุดทWายกFอนสําเร็จการศึกษา โดยมีจุดมุFงหมายใหWนักศึกษาเกิดการพัฒนาการเรียนรูWดWวยตนเอง ควบคูFกับ
การศึกษาเชิงทฤษฎีซึ่งเปfนทักษะวิชาชีพท่ีมีความสําคัญและเก่ียวขWองสอดคลWองกัน 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ หลักสูตร
ใหมF พ.ศ. 2558 คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เร่ิมรับนักศึกษาเขWาศึกษาในหลักสูตร
ดังกลFาวน้ี เม่ือภาคการศึกษาท่ี 1 ปaการศึกษา 2558 ท้ังน้ีในภาคการศึกษาท่ี 1 ปaการศึกษา 2561 
นับเปfนปaแรก ท่ีคณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีนักศึกษาช้ันปaท่ี 4 รุFนท่ี 1 เขWา
โครงการฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ จึงเปfนโอกาสสําคัญอยFางย่ิงท่ีจะไดWติดตามการฝ`กประสบการณ?
วิชาชีพของนักศึกษา  

ดังน้ัน เพ่ือใหWหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิต
สื่อ มีขWอมูลสําหรับประเมินผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือนําไปสูFการปรับปรุงหลักสูตรใหW
เปfนไปตามวัตถุประสงค?และเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรอยFางตFอเน่ือง ตามกรอบมาตรฐานของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากน้ียังเปfนโอกาสท่ีฝ�ายบริหารหลักสูตรและคณาจารย?ใน
หลักสูตรจะไดWรับทราบขWอมูลสะทWอนกลับเก่ียวกับการฝ`กประสบการณ?วิชาชีพของนักศึกษาจาก
องค?กรและหนFวยงานตFาง ๆ ซึ่งจะเปfนประโยชน?ตFอการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน อีกดWวย  

การวิจัยเร่ืองความคาดหวังของผูWประกอบการท่ีมีตFอนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
จึงเปfนงานวิจัยท่ีมีจุดมุFงหมายเพ่ือรวบรวมขWอมูลจากกลุFมเป~าหมายท่ีเปfนผูWประกอบการขององค?กร
หรือหนFวยงานท่ีไดWเคยรับนักศึกษานิเทศศาสตร?เขWาฝ`กงาน ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปaการศึกษา 2561 
และผูWใชWบัณฑิตหรือผูWประกอบการท่ีรับบัณฑิตของคณะนิเทศศาสตร?เขWาทํางาน ท้ังน้ี ขWอมูลคําตอบ
เก่ียวกับความพึงพอใจดังกลFาวมีความสําคัญตFอการประเมินผลหลักสูตรฯ ซึ่งจะสFงผลตFอเน่ืองไปถึง
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ ใหWมีทิศทางท่ี
ตอบสนองตFอเป~าประสงค?ของหลักสูตร ตรงตามความตWองการของตลาดงาน การประกอบธุรกิจ ทัน
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ตFอความกWาวหนWาทางดWานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศตFอไป 

   
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนตลอดหลักสูตรกับผลการเรียนรายวิชาฝ`กประสบการณ?
วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ช้ันปaท่ี 4 คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ท่ีออกฝ`กประสบการณ?วิชาชีพกับหนFวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคาดหวังในการปฏิบัติงานของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร? ของ
ผูWประกอบการผูWดูแลการฝ`กประสบการณ?วิชาชีพนิเทศศาสตร?จากสถานท่ีฝ`กประสบการณ?ภายนอก
มหาวิทยาลัยจําแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนFงหนWาท่ี และ สถานะหนFวยงาน 

3. เพ่ือเปfนแนวทางในการพัฒนาการฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรในสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 

  
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด�านเนื้อหา 
 1.1 การศึกษาผลการเรียนตลอดหลักสูตรกับผลการเรียนรายวิชาการฝ`กประสบการณ?

วิชาชีพของนักศึกษานิเทศศาสตร?ที่ออกฝ`กงาน 
  ตัวแปรอิสระคือ ขWอมูลท่ัวไปของนักศึกษา และผลการเรียนรายวิชานิเทศศาสตร?ตลอด

หลักสูตร 
 ตัวแปรตามคือ ผลการเรียนรายวิชาการฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ 
 1.2 การศึกษาความคาดหวังของผูWประกอบการ/ผูWบริหารหนFวยงานตFอคุณลักษณะท่ี

เหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ 
 ตัวแปรอิสระ คือ ขWอมูลท่ัวไปของผูWบริหารหนFวยงาน /องค?กร ไดWแกF เพศ อายุ วุฒิ

การศึกษา ตําแหนFงหนWาท่ี และ สถานะหนFวยงาน  
 ตัวแปรตาม คือ ความคาดหวังท่ีมีตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสมในการทํางานดWานนิเทศ

ศาสตร?ของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใน 10 
คุณลักษณะ ไดWแกF บุคลิกภาพดี แตFงกายสุภาพเรียบรWอย กริยาดี วาจาสุภาพ มนุษยสัมพันธ?ดี ความรูW
ดี ทักษะดี ความคิดริเร่ิมสรWางสรรค?ดี รับผิดชอบดี และคุณภาพของงานดี 

2. ขอบเขตด�านประชากร 
 ประชากรของการวิจัย คือ ผูWประกอบการ/ผูWบริหารระดับตFาง ๆ ของหนFวยงาน/องค?กร

ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีนักศึกษาไดWเขWาฝ`กประการณ?วิชาชีพ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปaการศึกษา 2561 
ระหวFางเดือน มิถุนายน 2561 ถึง กันยายน 2561 
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3. ขอบเขตด�านระยะเวลา 
 ระยะเวลาดําเนินการวิจัย ต้ังแตF เดือนมิถุนายน 2562 ถึง เดือนกุมภาพันธ? 2563 โดย
เก็บรวบรวมขWอมูลในภาคการศึกษาท่ี 2 ปaการศึกษา 2562 ชFวงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2562 และ
ดําเนินงานตามกระบวนการวิจัยเสร็จสิ้นสมบูรณ?ในเดือนกุมภาพันธ? 2563 
 
การวิเคราะห�ข�อมูลและสถิติที่ใช� 

การวิเคราะห?ขWอมูลใชWโปรแกรมสําเร็จรูป ดังน้ี 
1. ขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม ใชWสถิติพรรณนา ไดWแกF คFาความถ่ี และ คFารWอยละ  
2. ความคาดหวังท่ีมีตFอนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ ใชWสถิติพรรณนา ไดWแกF คFาเฉลี่ย 

และ สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
3. เปรียบเทียบความคาดหวังท่ีมีตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?

วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จําแนกตาม เพศ และตําแหนFงหนWาท่ีการงาน 
ใชWสถิติอนุมาน ไดWแกF คFา t-test และ การวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง ความคาดหวังของผูWประกอบการ/ผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีตFอนักศึกษาท่ีออก
ฝ`กประสบการณ?วิชาชีพคณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผูWวิจัยสรุปผลเปfน 5 ตอน ดังน้ี 

1. ขWอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 
 ผลการวิจัยพบวFา นักศึกษาท้ังหมด 83 คน สFวนใหญFเปfนเพศชาย (44 คน) มีเกรดเฉลีย่

สะสม ระหวFาง 2.51 – 3.00 มากท่ีสุด เกรดเฉลี่ยสะสมระหวFาง 2.01 – 2.50 มากรองลงมา 
2. การเปรียบเทียบเทียบเกรดเฉลี่ยสะสมกับผลการเรียนการฝ`กประสบการณ? วิชาชีพของ

นักศึกษา 
 ผลการวิจัยพบวFา นักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยสะสมแตกตFางกันมีผลการเรียนการฝ`ก

ประสบการณ?วิชาชีพไมFแตกตFางกัน 
3. ขWอมูลท่ัวไปของผูWบริหารหนFวยงาน 
 ผลการวิจัยพบวFา ผูWตอบแบบสอบถามซึ่งเปfนผูWบริหารหนFวยงาน/องค?กร ของภาครัฐ 

ภาคเอกชน และองค?กรสาธารณกุศล ตFาง ๆ น้ัน สFวนใหญFเปfนเพศชาย อายุระหวFาง 31 - 40 ปa มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ สูงกวFาปริญญาตรี และตํ่ากวFาปริญญาตรี ตามลําดับ สFวน
ใหญFมีตําแหนFงหนWาท่ีเปfนผูWบริหารระดับตWนมากท่ีสุด รองลงมาคือผูWบริหารระดับกลาง และผูWบริหาร
ระดับสูงตามลําดับ สําหรับสถานะของหนFวยงาน สFวนใหญFเปfนหนFวยงานหรือองค?กรภาคธุรกิจ 
รองลงมาคือภาครัฐ และหนFวยงานประเภทอ่ืน ๆ เชFน องค?กรสาธารณกุศล ตามลําดับ 

4. ความคาดหวังของผูWประกอบการ/ผูWบ ริหารหนFวยงานท่ี มีตFอนักศึกษาท่ีออกฝ`ก
ประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี    
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  ผลการวิจัยพบวFา ในภาพรวม ผูWบริหารหนFวยงานมีความคาดหวังตFอคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพฯ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใน
ระดับมาก สFวนในรายดWาน น้ัน ผูWบริหารหนFวยงานมีความคาดหวังคุณลักษณะท่ีเหมาะสมดWานการมี
ความรูWดีระดับมากท่ีสุด เปfนอันดับแรก รองลงมาคือดWานกริยาดี และดWานความรับผิดชอบดี 
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

  ผลการวิจัยพบวFา ในภาพรวม ผูWบริหารหนFวยงานมีความคาดหวังตFอคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมของนักศึกษาท่ีออกฝ`กประสบการณ?วิชาชีพฯ ในดWานของการมีความรูWดี ในระดับมากท่ีสุด 
( X  = 4.32) และผูWบริหารหนFวยงานมีความคาดหวังระดับมาก 9 ขWอ เรียงลําดับตามคFาเฉลี่ย ไดWแกF 
การมีกริยาดี ( X  = 4.17) มีความรับผิดชอบดี ( X  = 4.07) มีมนุษยสัมพันธ?ดี ( X  = 405) มีวาจา
สุภาพ ( X  = 4.00) มีบุคลิกภาพดี ( X  = 3.77) มีทักษะดี ( X  = 3.57) แตFงกายสุภาพเรียบรWอย 
( X  = 3.68) มีความคิดริเร่ิมสรWางสรรค?ดี ( X  = 3.51) และคุณภาพของงานดี ( X  = 3.49) 

5. การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมตFอนักศึกษา
ฝ`กประสบการณ?วิชาชีพฯ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 5.1 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูWประกอบการ/ผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีตFอ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ในภาพรวม จําแนกตามเพศ 

  จากการวิเคราะห?ขWอมูลดWวยคFา t-test เพ่ือเปรียบเทียบความคาดหวังของผูWบริหาร
หนFวยงานท่ีมีตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จําแนกตามเพศ พบวFา ในภาพรวม ผูWบริหารหนFวยงานท่ีเปfนเพศชายและ
เพศหญิงมีความพึงพอใจไมFแตกตFางกัน  

  และจากการวิเคราะห?ขWอมูลเปfนรายดWาน พบวFาผูWบริหารหนFวยงานท่ีเปfนเพศชายและเพศ
หญิงมีความคาดหวังตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ ไมFแตกตFางกัน
ทุกดWาน 

 5.2 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูWประกอบการ/ผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีตFอ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี จําแนกตามอายุ 

  จากการวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว พบวFา ในภาพรวม ผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีอายุ
ตFางกัน มีความคาดหวังตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศ
ศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไมFแตกตFางกัน 

 และ รายดWาน พบวFาผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีอายุตFางกันมีความคาดหวังตFอคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไมF
แตกตFางกัน ทุกดWาน  
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 5.3 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูWประกอบการ/ผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีตFอ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

  จากการวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว พบวFา ในภาพรวม ผูWบริหารหนFวยงานมีความ
คาดหวังตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ? วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไมFแตกตFางกัน 

 และในรายดWาน พบวFา ผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีวุฒิการศึกษาตFางกัน มีความคาดหวังตFอ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ไมFแตกตFางกัน ทุกดWาน 

 5.4 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูWประกอบการ/ผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีตFอ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี จําแนกตามตําแหนFงหนWาท่ี 

  จากการวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว พบวFา ในภาพรวม ผูWบริหารหนFวยงานมีความ
คาดหวังตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ? วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไมFแตกตFางกัน 

  และในรายดWาน พบวFา ผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีตําแหนFงหนWาท่ีตFางกันมีความคาดหวังตFอ
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี แตกตFางกัน ในดWานทักษะของนักศึกษา โดยผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีตําแหนFงหนWาท่ีเปfนผูWบริหาร
ระดับสูงมีความคาดหวังมากท่ีสุดตFอทักษะของนักศึกษา ผูWบริหารระดับตWนมีความคาดหวังมาก
รองลงมา และผูWบริหารระดับกลางมีความคาดหวังนWอยกวFาผูWบริหารระดับตWนและระดับสูง 

 5.5 การเปรียบเทียบความคาดหวังของผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
ของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จําแนกตาม
สถานะหนFวยงาน 

  จากการวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว พบวFา ในภาพรวม ผูWประกอบการ/ผูWบริหาร
หนFวยงานท่ีมีสถานะหนFวยงานตFางกันมีความคาดหวังตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาฝ`ก
ประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แตกตFางกัน 

   และ ในรายดWาน พบวFา ผูWประกอบการ/ผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีสถานะหนFวยงานตFางกันมี
ความคาดหวังตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ใน 2 ดWาน คือ ดWาน
บุคลิกภาพ และ ดWานทักษะของนักศึกษา  

 ผลการวิเคราะห?ขWอมูลพบวFาผูWบริหารหนFวยงานใหWขWอคิดเห็นเก่ียวกับความคาดหวังในเร่ือง 
อ่ืน ๆ ท่ีมีตFอนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพฯ โดยมีการระบุประเด็นความคาดหวัง 39 ขWอ โดย
ขWอคิดเห็นท่ีมีความถ่ีของความคาดหวังมากท่ีสุดเปfนอันดับ 1 คือมีความขยัน หม่ันเพียร สูWงาน สFวน
รายขWออ่ืน ๆ มีความถ่ีของความคาดหวังรองลงมาตามลําดับ ตัวอยFางเชFน มีความเอาใจใสFมุFงม่ันใน
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การทํางาน กระตือรือรWน และต้ังใจทํางานสุดความสามารถ มีนิสัยสFวนตัวเปfนเด็กท่ีนFารัก มีการแจWง
บอกลFวงหนWาหากไมFสามารถมาทํางานไดW มีความเปfนผูW นําสูง มีความรูW ทักษะการใชWอุปกรณ?
สารสนเทศ เปfนตWน 
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัย เร่ือง ความคาดหวังของผูWประกอบการท่ีมีตFอนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ
นิเทศศาสตร? คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีสาระสําคัญท่ีนําผลการวิจัยมาอภิปราย
ผลไดWดังตFอไปน้ี 

1. ความคาดหวังมากท่ีสุดของผูWประกอบการ/ผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีตFอคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมของนักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดWาน
การมีความรูWดี ผูWวิจัยอธิบายวFา คุณลักษณะท่ีเหมาะสมดังกลFาวสอดคลWองกับภารกิจหลักของหลักสูตร
นิเทศศาสตร? ท่ีจะตWองถFายทอดและสรWางเสริมความรูWใหWแกFนักศึกษาของหลักสูตรใหWมีความรูWดWาน
นิเทศศาสตร?เพ่ือออกไปประกอบอาชีพในสายงานนิเทศศาสตร?ไดW ผลการวิจัยผูWบริหารหนFวยงานยังมี
ความคาดหวังมากตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาท่ีออกฝ`กประสบการณ?รองลงมาคือ การมี
กริยาดีและการมีความรับผิดชอบดี ซึ่งสนับสนุนจุดประสงค?การจัดการศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร
บัณฑิตคือการผลิตบัณฑิตใหWเปfนนักวิชาชีพท่ีมีความรับผิดชอบ ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม และมีจิต
สาธารณะซึ่งสอดคลWองกับผลการสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตใหมFท่ีองค?กรตWองการซึ่งดําเนินการโดยจ็
อบสตรีท ดอทคอมเปfนการสํารวจจากองค?กรตFาง ๆ พบวFาการเป�ดรับบัณฑิตใหมF และคุณลักษณะท่ี
ฝ�ายนายจWางตWองการมากท่ีสุดสําหรับดWานคุณธรรมจริยธรรม คือ ความตระหนักในคุณคFาของ
คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย?สุจริต รองลงมาคือเร่ืองความมีวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบตFอ
ตัวเองและสังคม (www.thairath.co.th, 30 มีนาคม 2555) และสอดคลWองกับงานวิจัยของวาสนา 
ทิพย?ศรี (2545) เร่ืองคุณสมบัติของผูWสําเร็จการศึกษาทางดWานบริหารธุรกิจท่ีองค?กรธุรกิจตWองการ ใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบวFาคุณสมบัติท่ีองค?กรธุรกิจตWองการในดWานลักษณะท่ีปรากฏ 
คุณสมบัติท่ีตWองการมากท่ีสุด คือ ความคลFองแคลFววFองไว กระฉับกระเฉง และ ย้ิมแยWม รFาเริงแจFมใส 
ความตWองการระดับมาก ไดWแกF กิริยามารยาท ลักษณะการพูด นํ้าเสียง สุภาพ สุขุมเยือกเย็น และ 
ความเหมาะสมในการแตFงกาย  

2. ความคาดหวังของผูWประกอบการ/ผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของ
นักศึกษาฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท้ัง 10 ดWาน ผูWวิจัย
อธิบายวFา ผลการวิจัยผูWบริหารหนFวยงานมีความคาดหวังตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดคือ การมี
ความรูWดี รองลงมาคือ การมีกริยาดี มีความรับผิดชอบดี มีมนุษยสัมพันธ? มีวาจาสุภาพ มีบุคลิกภาพ มี
ทักษะในการทํางานดี และมีความคิดริเร่ิมสรWางสรรค? สอดคลWองกับสาระสําคัญของวัตถุประสงค?
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตคือ การผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ประกอบดWวยความรูW และทักษะใน
วิชาชีพนิเทศศาสตร? และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลWองกับความตWองการของตลาด บัณฑิตท่ี
สามารถคิดริเร่ิม คิดวิเคราะห? และจัดการความรูWไดWอยFางเปfนระบบ  
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3. ความคาดหวังของผูWประกอบการ/ผูWบริหารหนFวยงานท่ีมีตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของ
นักศึกษาฝ`กประสบการณ? วิชาชีพ คณะนิเทศศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีออกฝ`ก
ประสบการณ?กFอใหWเกิดแนวทางในการจัดฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ โดยผูWวิจัยอธิบายความคาดหวังมาก
ท่ีสุดในเร่ืองการมีความรูWดีของนักศึกษาท่ีออกฝ`กงาน วFาเปfนความสามารถหรือสมรรถนะหลักท่ี
นักศึกษามีอยูFและ/หรือสามารถพัฒนาตนเองไดWจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
นิเทศศาสตรบัณฑิต ซึ่งเปfนคุณสมบัติท่ีกําหนดไวWสําหรับนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
ผลการวิจัยผูWบริหารหนFวยงานมีความคาดหวังดWานกริยา วาจาสุภาพ การแตFงกาย มนุษยสัมพันธ?ดี 
และมีความรับผิดชอบ ผลการวิจัยดังกลFาวช้ีใหWเห็นวFาการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะนิเทศ
ศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ควรนําการพัฒนาคุณลักษณะดWานบุคลิกภาพ และระบบคุณธรรม 
จริยธรรมมาใชWในการจัดการศึกษา สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสรWางเสริมบุคลิกภาพและ
ปลูกฝ�งคุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะเนWนดWานการมีความรับผิดชอบตFองานท่ีไดWรับมอบหมาย เปfน
เป~าหมายการดําเนินงานจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นอกจากน้ี 
ควรเพ่ิมเติมสมรรถนะหรือความสามารถของนักศึกษา/บัณฑิต วFาดWวยลักษณะการมีความคิดริเร่ิม
สรWางสรรค? เพ่ือนําความรูWท่ีมี ประกอบกับทักษะท่ีสั่งสมไวW มาใชWในการสรWางสรรค?งานใหWไดWงานท่ีมี
คุณภาพตามความตWองการของหนFวยงาน หรือตลาดแรงงานและสังคมท่ีตWองการใหWบัณฑิตมี
คุณลักษณะท่ีเหมาะสมตรงตามความตWองการตลาดแรงงาน สังคม และวัตถุประสงค?ของหลักสูตรท่ี
สอดคลWองกันอยFางแทWจริง 
 
ข�อเสนอแนะ 

1. ขWอเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ 
การวิจัยคร้ังน้ีผูWวิจัยมีขWอพิจารณาเพ่ือเปfนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรนิเทศ

ศาตรบัณฑิต เพ่ือเปfนแนวทางการจัดการศึกษาใหWทันสมัยมีคุณภาพระดับสูงข้ึน และเพ่ือใชWเปfนแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาการฝ`กประสบการณ?วิชาชีพท่ีผลิตบัณฑิตใหWมีความสามารถ มีทักษะทาง
วิชาชีพตรงกับความตWองการของสังคม พอสังเขปไดWดังน้ี 

จากผลการวิจัยผูWประกอบการ/ผูWบริหารหนFวยงานมีความคาดหวังตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสม
ของนักศึกษาท่ีออกฝ`กประสบการณ?ในระดับมากท่ีสุด คือ การมีความรูWดีของนักศึกษา ซึ่งการมี
ความรูWเปfนความสามารถหรือสมรรถนะหลักท่ีนักศึกษาสามารถพัฒนาไดWโดยตรงจากกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ซึ่งการมีความรูWดีของนักศึกษาเปfนคุณลักษณะ
ท่ีหนFวยงานใหWความคาดหวังมาเปfนอันดับหน่ึง  

ความคาดหวังของผูWประกอบการ/ผูWบริหารหนFวยงานรองลงมาในระดับมากคือ การมีกริยา 
วาจา มนุษยสัมพันธ? บุคลิกภาพดี รวมท้ังการมีความรับผิดชอบดี มีทักษะในการทํางาน มีความคิด
สรWางสรรค? และสรWางงานท่ีมีคุณภาพของงานดี จัดเปfนคุณลักษณะประจําตัว ซึ่งบางสFวนมีติดตัวมาใน
ดWานดีของนักศึกษา หรือลักษณะดWานดีท่ีเกิดจากการกลFอมเกลาทางสังคมรอบตัวนักศึกษามาบWางแลWว 
แตFหลักสูตรสามารถสรWางเสริมใหWมีเพ่ิมมากข้ึนไดW ดWวยการจัดอาจารย?ท่ีปรึกษาฝ`กประสบการณ?ทํา
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หนWาท่ีใหWคําปรึกษา สนับสนุนการใหWคําแนะนําท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนจัดกิจกรรมท่ีจะ
ชFวยสFงเสริม สนับสนุนการกลFอมเกลาคุณลักษณะดังกลFาวใหWเกิดข้ึนและมีอยูFประจําตัวนักศึกษาไดW
อยFางถาวร การปรับปรุงพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหWความรูW การสFงเสริมในการจัดการเรียนการสอน
ดWานอ่ืน ๆ เชFน ความกลWาคิดริเร่ิมสรWางสรรค? ซึ่งเปfนลําดับรองสุดทWายของความคาดหวังของ
ผูWประกอบการ/ผูWบริหารหนFวยงานมีตFอคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของนักศึกษาท่ีฝ`กประสบการณ?วิชาชีพ 
ใหWสามารถแกWป�ญหาในการฝ`กงานไดWอยFางเหมาะสม  

2. ขWอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตFอไป 

1. การวิจัยในคร้ังตFอไปควรศึกษารายละเอียดของตัวแปรอ่ืนๆ นอกเหนือจากตัวแปรท่ี
ศึกษาในคร้ังน้ี เชFน การประเมินคุณภาพ การศึกษาผูWใชWบัณฑิตท่ีศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
เปfนตWน 

2. การวิจัยในคร้ังตFอไปควรศึกษาการปรับปรุงดัชนีดWานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เพ่ือจะไดWนําขWอมูลมาใชWในผลิตบัณฑิตท่ีตอบสนองความตWองการ
ของสังคม 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาหากลุFมเป~าหมายท่ีมีความตWองการในการบริการใหW
ความรูWเก่ียวกับการเสียภาษีของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และศึกษาระดับความ
ตWองการของกลุFมเป~าหมายในการบริการใหWความรูWเก่ียวกับการเสียภาษีของชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จําแนกตามป�จจัย คุณลักษณะ และอาชีพ โดยใชWแบบสอบถามเปfน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขWอมูลจากประชากรท่ีอาศัยอยูFโดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
จํานวน 100 ราย สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล คFารWอยละ (Percentage) คFาเฉลี่ย (Means) สFวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และ T-test, F-test 
 ผลการวิจัยพบวFา 1) กลุFมเป~าหมายท่ีมีความตWองการในการบริการใหWความรูWเก่ียวกับการเสีย
ภาษีของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เม่ือพิจารณาตามอาชีพเรียงตามลําดับของ
กลุFมเป~าหมายท่ีมีความตWองการในการ บริการใหWความรูWเก่ียวกับการเสียภาษี คือ ผูWท่ีประกอบอาชีพ
คWาขาย ลูกจWางเอกชน ขWาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ รับจWางท่ัวไป 2) ระดับความตWองการของ
กลุFมเป~าหมายในการบริการใหWความรูWเก่ียวกับการเสียภาษี โดยรวมอยูFในระดับมาก และการประกอบ
อาชีพ มีระดับความตWองการในการบริการใหWความรูWเก่ียวกับภาษีที่แตกตFางกัน  
 
คําสําคัญ: การใหWความรูW, การเสียภาษี, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the target groups that need service 
in providing knowledge about community tax payment around Bangkokthonburi 
University and study the level of needs of the target groups in the administration of 
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tax education knowledge of the communities around Bangkokthonburi University. 
Classified by factors characteristics and careers. By using questionnaires as a tool to 
collect data from 100 people living around Bangkokthonburi University. The statistics 
used in data analysis were Percentage, Means, Standard Deviation and T-test, F-test. 
 The results of the research showed that . 1) Target groups that have a need 
for tax payment knowledge services for the communities around Bangkokthonburi 
University. When considered by occupation, in order of the target group that needs 
Tax Awareness Services namely trading private employees, civil servants, state 
enterprise employees, general contractors.2) the level of needs of the target group in 
providing knowledge about tax payment overall is at a high level and occupation 
There are different levels of demand for tax education services. 
 
Keywords: providing knowledge, tax payment, Bangkokthonburi University 
 
ความเปmนมาและความสาํคญัของป]ญหา 

เปfนท่ีรูWกันวFาพวกเราทุกคนตFางก็ตWองเสียภาษี ในฐานะท่ีเปfนพลเมืองท่ีดีของประเทศ และ
รวมไปถึงองค?กรทางธุรกิจตFางๆ ก็มีความจําเปfนท่ีจะตWองเสียภาษีเชFนเดียวกัน ซึ่งจะมีรูปแบบการเสีย
ภาษีที่แตกตFางไปจากการเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา ความแตกตFางหลักๆ ของบุคคลธรรมดากับนิติ
บุคคลในการวางแผนภาษีก็คือ ในขณะที่บุคคลธรรมดา สิ่งที่ตWองเนWนคือการหา “คFาลดหยFอน” มา
ใหWไดWมากที่สุดเพื่อลดภาษี ภาษีเงินไดWบุคคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลท่ัวไป หรือจาก
หนFวยภาษีที่มีลักษณะพิเศษ ตามท่ีกฎหมายกําหนด และมีรายไดWเกิดข้ึนตามเกณฑ?ท่ีกําหนด โดยปกติ
จัดเก็บเปfนรายปa รายไดWท่ีเกิดข้ึนในปaใดๆ ผูWมีรายไดWมีหนWาท่ีตWองนําไปแสดงรายการตนเองตามแบบ
แสดงรายการภาษีท่ีกําหนดภายในเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ของปaถัดไป สําหรับผูWมีเงินไดWบางกรณี 
กฎหมายยังกําหนดใหWย่ืนแบบเสียภาษีตอนคร่ึงปa สําหรับรายไดW ท่ีเกิดข้ึนจริงในชFวงคร่ึงปaแรก เพ่ือ
เปfนการบรรเทาภาระภาษีท่ีตWองชําระ และเงินไดWบางกรณี กฎหมายกําหนดใหWผูWจFายทําหนWาท่ีหักภาษี 
ณ ท่ีจFายจากเงินไดWท่ีจFายบางสFวน เพ่ือใหWมีการทยอยชําระภาษีขณะท่ีมีเงินไดWเกิดข้ึนอีกดWวย แตF
สําหรับนิติบุคคลสิ่งที่สามารถลดภาษีคือ “คFาใชWจFาย” หรือพูดอีกแบบก็คือ โจทย?สําหรับนิติบุคคล 
คือ เราจะลงคFาใชWจFายตFางๆ ของบริษัทลงไปในบัญชี ใหWไดWมากที่สุดตามที่กฎหมายเอื้ออํานวย 
เพราะน่ันหมายถึง “ผลกําไร” ก็จะลดลงหลังท่ีถูกนําไปคิดภาษี อันน้ีเปfนสิ่งท่ีพูดในทางหลักการมัน
พูดงFาย แตFในทางปฏิบัตินั้นซับซWอนมาก และนี่เปfนเหตุผลที่ทําใหWบริษัทระดับนิติบุคคลตWองมีนัก
บัญชีเกFงๆ และฝ�ายบัญชีดีๆ เพราะบุคคลากรกลุFมนี้จะมีสFวนชFวยเพิ่มรายไดWใหWกับบริษัท โดยการ
วางแผนภาษีใหWกับบริษัท ซึ่งวิธีการก็คือการคํานวณ และประเมินคFาใชWจFายในแตFละปa คํานวณผล
กําไร และไลFหาวFาคFาใชWจFายสFวนใดจะสามารถนําไปหักภาษีไดW นอกจากน้ี ทางฝ�ายบัญชีก็ยังมีหนWาท่ี
ทําความเขWาใจ และหาคFาลดหยFอนตFางๆ มาหักเพ่ิมเติมใหWอีกดWวย  
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จากสถานการณ?ของประเทศไทยในป�จจุบันประสบป�ญหาตFางๆมากมาย ท้ังทางดWาน
เศรษฐกิจ ดWานการเมือง ท่ีเกิดเหตุการณ?ความวุFนวายมีการเดินขบวนอีกท้ังยังมีการยึดอํานาจการ
ปกครองจากทางคณะรักษาความสงบประเทศไทยในสถานการณ?เย่ียงน้ี จึงจําเปfนอยFางย่ิงท่ีจะตWองเรFง
ฟ��นฟูประเทศเพ่ือเพ่ิมความเช่ือม่ันใหWใจแกFนานาชาติรัฐบาลจึงมีความจําเปfนตWองหาเงินทุน เพ่ือ
นํามาใชWเปfนงบประมาณในการแกWป�ญหาและพัฒนาประเทศในดWานตFางๆ ซึ่งผูWท่ีมีอํานาจหนWาท่ีท่ี
เก่ียวขWองกับการเงินการคลังของแผFนดินก็คือกระทรวงการคลัง ซึ่งจัดเก็บภาษีจัดสรรภารกิจดWาน
รายไดWซึ่ งประกอบไปดWวย 1) กรมศุลกากรท่ีมีหนWาท่ี จัดเก็บภาษีศุลกากรขาเขWาขาออกและ
คFาธรรมเนียมตFางๆ 2) กรมสรรพสามิตมีหนWาท่ีรับผิดชอบในการจัดเก็บภาษีจากสินคWาบางประเภท ท่ี
มีการควบคุมเชFน สุรา ยาสูบเปfนตWน 3) กรมสรรพากรซึ่งเปfนหนFวยงานหลักในการจัดเก็บภาษีใหWแกF
ภาครัฐ เพ่ือเปfนรายไดWหลักในการพัฒนาประเทศ (ศศิกานต? จัตุปา,2557)  

ภาษี ก็คือเงินท่ีเรียกเก็บจากประชาชนภายในประเทศ เพ่ือใหWทางภาครัฐนําไปพัฒนา
ประเทศ จะเห็นไดWอยFางชัดเจนวFาแทWจริงแลWว ภาษีมีอยูF 2 ประเภท คือ 

ภาษีทางตรง ท่ีสามารถเรียกเก็บไดWจากประชาชนท่ีมีรายไดWจากการประกอบอาชีพและภาษี 
ท่ีไดWจากการประกอบกิจการทางการคWา บริการ และอุตสาหกรรม 

ภาษีทางอ�อม เปfนภาษีที่เก็บจากประชาชนเม่ือซื้อสินคWาและบริการตFางๆ ท่ีเรียกกันอีกอยFาง 
หน่ึงวFาภาษีมูลคFาเพ่ิม ซึ่งประชาชนทุกคนจําเปfนท่ีจะตWองเสียภาษี โดยทางภาครัฐไดWนําภาษีท่ีไดWไปใชW
ประโยชน?เพ่ือกFอใหWเกิดประโยชน?แกFประชนกลับมาเชFนเดิม น่ันคือ 

1. นําไปจFายเงินเดือนใหWขWาราชการเพ่ือใหWบริการประชาชน และใชWจFายเปfนคFานํ้า คFาไฟ ของ
สถานท่ีราชการตFางๆ 

2.นํามาใชWในการพัฒนาประเทศ เชFน สรWางถนน สรWางโรงเรียน เปfนตWน ประเภทของภาษีท่ี
เก่ียวขWองกับธุรกิจ ภาษีที่มีความเก่ียวขWองกับการดําเนินธุรกิจมีอยูFมากมายหลายประเภท 

รัฐบาลจะนํามาใชWในการพัฒนาประเทศ ประเภทของภาษีท่ีเก่ียวขWองกับธุรกิจ ภาษีท่ีมีความ
เก่ียวขWองกับการดําเนินธุรกิจมีอยูFมากมายหลายประเภท รัฐบาลจะจัดเก็บภาษีแบบอัตรากWาวหนWา โดย
แบFงตามข้ันบันได กลFาวคือ ย่ิงมีรายไดWมากก็จะเสียภาษีมากดWวย ฐานภาษีเงินไดWบุคคลธรรมดา คือ เงิน
ไดWสุทธิท่ีคํานวณจากการนํารายไดWพึงประเมินตลอดท้ังปaปฏิทินหักดWวยคFาใชWจFายและคFาลดหยFอนตFางๆ 
ตามกฎหมายกําหนดจากน้ันจึงนํามาคํานวณภาษีตามอัตราภาษีท่ีกรมสรรพากรกําหนด กรมสรรพากร
จะมีนโยบายประชาสัมพันธ? เพ่ือใหWผูWมีเงินไดWรับรูWขWอมูลขFาวสารทําความเขWาใจในเร่ืองของการย่ืนแบบ
แสดงรายการในการชําระภาษี มีบริการถามตอบตFอผูWท่ีมีความสงสัยดWวยระบบอัตโนมัติอินเทอร?เน็ต แตF
เน่ืองจากกรมสรรพากรมีการเปลีย่นแปลงแกWไขขWอกําหนดและสิทธิประโยชน?ตลอดเวลา หรือแมWกระท่ังมี
การเปลี่ยนแปลงอัตรารายไดWในการเสียภาษี เพราะฉะน้ันการเสียภาษี การสื่อสารท่ีมีอยูFจึงอาจจะยังไมF
ครอบคลุมถึงประชาชนทุกคนใหWไดWทราบ จึงยังคงมีประชาชนจํานวนมากท่ีไมFทราบวิธีการคํานวณ 
วิธีการย่ืนแบบแสดงรายการ หรือแมWกระท่ังไมFทราบวFาตนเองน้ันจะตWองย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี
เงินไดWบุคคลธรรมดา ถึงแมWนวFาตนเองจะมีรายไดWไมFถึง ตามอัตราท่ีกําหนดวFาจะตWองเสียภาษีก็ตาม หรือ
อาจจะไมFทราบสิทธิประโยชน?ในบางประการท่ีทางกรมสรรพากรไดWกําหนดไวWใหW เพ่ือลดภาระในการเสีย
ภาษีจึงทําใหWประชาชนท่ีเสียภาษีไมFไดWรับสิทธิประโยชน?ที่ตนเองควรไดWรับตามสมควร 
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 จากเหตุผลขWางตWน ภาษีเปfนรายไดWหลักในการพัฒนาประเทศ ภาษีคือเงินท่ีเรียกเก็บจาก
ประชาชนภายในประเทศ เพ่ือใหWทางภาครัฐนําไปพัฒนาประเทศ แตFในขณะเดียวกันน้ัน อาจจะมี
ประชาชนหลายคนท่ีไมFทราบในเร่ืองของการเสียภาษี ขาดการวางแผนการเสียภาษีของบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล ดังน้ันแลWวผูWวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะเจาะจงเพ่ือหากลุFมเป~าหมายท่ีอยากจะมีความรูW
ความเขWาใจเก่ียวกับภาษีเพราะท้ังน้ี เพ่ือเปfนประโยชน?กับภาครัฐและประชาชน ภาครัฐก็จะไดWเงิน
ภาษีจากประชาชน ประชาชนก็จะเขWาใจในหลักการของการเสียภาษีและสามารถวางแผน เพ่ือลดภาษี 
ไดWอีกดWวย เพ่ือนําไปสูFกระบวนการในการใหWความรูWทางดWานภาษี ซึ่งเปfนการใหWบริการวิชาการกับ
ชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตFอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาหากลุFมเป~าหมายท่ีมีความตWองการในการบริการใหWความรูWเก่ียวกับการเสียภาษี
ของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาระดับความตWองการของกลุFมเป~าหมายในการบริการใหWความรูWเก่ียวกับการเสีย
ภาษีของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
  
สมมติฐานในการวิจัย 
 อาชีพของผูWตอบแบบสอบถาม สFงผลตFอความตWองการในการบริการใหWความรูWเก่ียวกับการเสีย
ภาษี แตกตFางกัน 
 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

ขอบเขตด�านเนื้อหา 
 การวิจัยในคร้ังน้ี มุFงศึกษาอาชีพและระดับความตWองการในการบริการใหWความรูWเก่ียวกับการ
เสียภาษีของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไดWแกF 
 ป�จจัยคุณลักษณะสFวนบุคคล ไดWแกF เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และสมาชิก
ท่ีมีรายไดWในครอบครัว 
 อาชีพ ไดWแกF ขWาราชการ พนักรัฐวิสาหกิจ ลูกจWางเอกชน รับจWางท่ัวไป คWาขาย  
 
ขอบเขตด�านพื้นท่ี 
 ศึกษาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตด�านประชากร 
 การวิจัยคร้ังน้ีใชWกลุFมประชากร จํานวน 100 คน ดังน้ี 
 1.ขWาราชการ จํานวน 20 คน 
 2.พนักรัฐวิสาหกิจ จํานวน 20 คน 
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 3.ลูกจWางเอกชน จํานวน 20 คน 
 4.รับจWางท่ัวไป จํานวน 20 คน 
 5.คWาขาย จํานวน 20 คน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง ผูWวิจัยไดWใชWแนวความคิด 
ทฤษฎี และผลการวิจัยท่ีเก่ียวขWองดังกลFาว มากําหนดเปfนตัวแปรตWน และตัวแปรตาม ซึ่งสามารถ
แสดงไดWดังน้ี 
 

 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข�อง 
จากการศึกษาเร่ือง กลุFมเป~าหมายในการใหWความรูWเก่ียวกับการเสียภาษีของชุมชนโดยรอบ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผูWวิจัยไดWดําเนินการศึกษาคWนควWาเอกสารงานวิจัยตFาง ๆ รวมถึงแนวคิด
ทฤษฎีที่เก่ียวขWอง ดังรายละเอียดตFอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับความตWองการ 
  1.1 ความหมายความตWองการ 

1.2 ความสําคัญของความตWองการ 
1.3 ทฤษฎีเก่ียวกับความตWองการ 

 2. ประเภทของภาษี 
  2.1 ภาษีเงินไดWบุคคลธรรมดา 
  2.2 ภาษีเงินไดWนิติบุคคล 
  2.3 ภาษีมลูคFาเพ่ิม 

ระดับความต�องการของกลุ�มเปhาหมาย 

ในการบริการให�ความรู�เก่ียวกับการเสียภาษีของ
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ป�จจัยคุณลักษณะสFวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดับการศึกษา 
5. สมาชิกท่ีมีรายไดWในครอบครัว 

อาชีพ 
1.ขWาราชการ  
2.พนักรัฐวิสาหกิจ  
3.ลูกจWางเอกชน  
4.รับจWางท่ัวไป  
5.คWาขาย 
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  2.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  2.5 ภาษีอากรแสตมป� 
  2.6 ภาษีหัก ณ ท่ีจFาย 
  2.7 ภาษีมรดก 
  2.8 ภาษีเงินไดWป�โตรเลียม 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปfนการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาหากลุFมเป~าหมายท่ีมีความ
ตWองการในการบริการใหWความรูWเก่ียวกับการเสียภาษีและเพ่ือศึกษาระดับความตWองการของ
กลุFมเป~าหมายในการใหWความรูWเก่ียวกับการเสียภาษีของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
จําแนกตามป�จจัยคุณลักษณะและอาชีพโดยเก็บขWอมูลดWวยแบบสอบถามโดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ
วิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 

 
ประชากร/กลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ประชากรท่ีอาศัยอยูFโดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เขตทวีวัฒนากรุงเทพฯโดยใชWกลุFมตัวอยFาง แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 5 อาชีพ 
อาชีพและ 20 ราย ท้ังหมด 100 ราย ผูWวิจัยไดWแจกแบบสอบถามดWวยตนเองและเก็บแบบสอบถาม
กลับมาดWวยจึงทําใหWไดWแบบสอบถามกลับมา 100 ชุดมีอัตราตอบกลับรWอยละ 100 ซึ่งสอดคลWองกับ
Aaker, Kumar และ Day (2001) กลFาววFาอัตราการตอบกลับของแบบสอบถามอยFางนWอยรWอยละ 20 
จึงเปfนท่ียอมรับไดW 
 
ตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) คือป�จจัยคุณลักษณะไดWแกF เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา สมาชิกท่ีมีรายไดWในครอบครัว และอาชีพไดWแกF ขWาราชการ พนักรัฐวิสาหกิจ 
ลูกจWางเอกชน รับจWางท่ัวไป คWาขาย  

2. ตัวแปรตาม (Defendant Variables) คือระดับความตWองการของกลุFมเป~าหมายในการ
บริการใหWความรูWเก่ียวกับการเสียภาษีของชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไดWแกF ภาษี
บุคคลธรรมดา (ม.56 ว.1) ,ภาษีหWางหุWนสFวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชFนิติบุคคล (ม.56 ว.2) ,ภาษีผูW
ถึงแกFความตาย (ม.57 ทวิ ว.2) ,กองมรดกท่ียังมิไดWแบFง (ม.5ทวิ ว.2) 

 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูWวิจัยสรWางข้ึนเพ่ือเก็บ
รวบรวมขWอมูล โดยแบFงออกเปfน 3 สFวน ดังน้ี 



18 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University  
 

 สFวนท่ี 1 เปfนแบบสอบถามเก่ียวกับขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถามประกอบดWวย เพศ 
อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สมาชิกท่ีมีรายไดWในครอบครัว และอาชีพไดWแกF ขWาราชการ 
พนักรัฐวิสาหกิจ ลูกจWางเอกชน รับจWางท่ัวไป คWาขาย 
 สFวนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความตWองการของกลุFมเป~าหมายในการบริการใหWความรูW
เก่ียวกับการเสียภาษีของชุมชนโดยรอบของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 18 ขWอ โดย
ครอบคลุมวัตถุประสงคะดับความตWองการในการบริการใหWความรูWเก่ียวกับการเสียภาษี ท้ัง 4 ประเภท 
ไดWแกF ภาษีบุคคลธรรมดา (ม.56 ว.1) จํานวน 6 ขWอ ,ภาษีหWางหุWนสFวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีมิใชFนิติ
บุคคล (ม.56 ว.2) จํานวน 6 ขWอ ,ภาษีผูWถึงแกFความตาย (ม.57 ทวิ ว.2) จํานวน 6 ขWอ ,กองมรดกท่ียัง
มิไดWแบFง (ม.5ทวิ ว.2) จํานวน 6 ขWอ 
 สFวนท่ี 3 เปfนคําถามลักษณะปลายเป�ดใหWผูWตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นและ
ใหWขWอเสนอแนะไดWโดยเสรี 
 
สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 1. ขWอมูลสFวนบุคคลของผูWตอบแบบสอบถาม ไดWแกF เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา สมาชิกท่ีมีรายไดWในครอบครัว และอาชีพไดWแกF ขWาราชการ พนักรัฐวิสาหกิจ ลูกจWางเอกชน 
รับจWางท่ัวไป คWาขาย คิดเปfนคFารWอยละ (Percentage) และคFาเฉลี่ย (Means) 
 2. ขWอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความตWองการของกลุFมเป~าหมายในการบริการใหWความรูW
เก่ียวกับการเสียภาษี ไดWแกF ภาษีบุคคลธรรมดา (ม.56 ว.1) ,ภาษีหWางหุWนสFวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ี
มิใชFนิติบุคคล (ม.56 ว.2) ,ภาษีผูWถึงแกFความตาย (ม.57 ทวิ ว.2) ,กองมรดกท่ียังมิไดWแบFง (ม.5ทวิ ว.2) 
คิดเปfนคFารWอยละ (Percentage) คFาเฉลี่ย (Means) และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) 
 3. ใชWคFาT-test เพ่ือใชWในการทดสอบความสัมพันธ?ของตัวแปรอิสระท่ีจําแนกไดW 2 กลุFม สFวน 
One Way ANOVA ใชWสําหรับทดสอบความแตกตFางดWานป�จจัยสFวนบุคคลท่ีมีตัวแปรอิสระมากกวFา 2 
กลุFมข้ึนไป สําหรับคFานัยสําคัญทางสถิติที่ใชWในการวิเคราะห? กําหนดไวWที่ระดับ .05 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.ไดWแกF เพศ กลุFมตัวอยFางสFวนใหญF เปfนเพศหญิง คิดเปfนรWอยละ 61 เพศชาย คิดเปfนรWอยละ 
39 มีอายุระหวFาง 28 - 37 ปa คิดเปfนรWอยละ 37 รองลงไป มีอายุระหวFาง 38 - 47 ปa คิดเปfนรWอยละ 
24 อายุระหวFาง 48 - 57 ปa คิดเปfนรWอยละ 17 อายุระหวFาง 18 - 27 ปa คิดเปfนรWอยละ 13 และอายุ 
58 ปaข้ึนไป คิดเปfนรWอยละ 9 เปfนผูWท่ีสมรสแลWว คิดเปfนรWอยละ 64 รองลงไปเปfนโสด คิดเปfนรWอยละ 
28 สFวนหยFา/หมWาย มีนWอยท่ีสุด คิดเปfนรWอยละ 8 ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปfนรWอยละ 49 
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. คิดเปfนรWอยละ 16 ระดับการศึกษา ปวส. คิดเปfนรWอยละ 13 ระดับ
ประถมศึกษา คิดเปfนรWอยละ 12 และนWอยท่ีสุดระดับการศึกษาสูงกวFาปริญญาตรี มีสมาชิกท่ีมีรายไดW
ในครอบครัว 1 – 2 คน คิดเปfนรWอยละ 76 สมาชิกท่ีมีรายไดWในครอบครัว 3 – 4 คน คิดเปfนรWอยละ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

19 
 

21 สมาชิกท่ีมีรายไดWในครอบครัว 5 - 6 คน คิดเปfนรWอยละ 3 และไมFครอบครัวไหนท่ีมีสมาชิกท่ีมี
รายไดW 7 คนข้ึนไป เปfนขWาราชการ คิดเปfนรWอยละ 20 เปfนพนักรัฐวิสาหกิจคิดเปfนรWอยละ 20 เปfน
ลูกจWางเอกชน คิดเปfนรWอยละ 20 รับจWางท่ัวไป คิดเปfนรWอยละ 20 และคWาขาย คิดเปfนรWอยละ 20 
 2. ผูWตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความตWองการในการบริการใหWความรูW
เก่ียวกับภาษีบุคคลธรรมดา หมFอม(ม.56 ว.2) โดยรวมอยูFในระดับมาก (Χ = 4.18,S.D.=0.65) เม่ือ
พิจารณาเปfนรายขWอ พบวFา การย่ืนแบบฟอร?ม การเสียภาษีของบุคคลธรรมดา แบบฟอร?มท่ีใชWย่ืนการ
เสียภาษี และอีกท้ังยังมีความสนใจในเร่ืองการหาคFาลดหยFอนภาษีอยูFในระดับมาก สFวนวิธีคํานวณ
ภาษีและอัตราภาษี มีความตWองการอยูFในระดับปานกลาง ความรูWเก่ียวกับ ภาษีหWางหุWนสFวนสามัญหรือ
คณะบุคคลท่ีมิใชFนิติบุคคล (ม.56 ว.2) โดยรวมอยูFในระดับมาก (Χ = 3.87,S.D.=0.78) เม่ือพิจารณา
เปfนรายขWอ พบวFา ความสนใจ เก่ียวกับวิธีคํานวณภาษี อัตราภาษี และการหาคFาลดหยFอนภาษี อยูFใน
ระดับมาก และมีความสนใจ เก่ียวกับ แบบฟอร?มท่ีใชWย่ืนภาษี วิธีย่ืนภาษีอยูFในระดับปานกลาง ความรูW
เก่ียวกับภาษีผูWถึงแกFความตาย (ม.57 ทวิ ว.2) โดยรวมอยูFในระดับมาก (Χ  = 4.03,S.D.=0.52) เม่ือ
พิจารณาเปfนรายขWอ พบวFา ความสนใจในอัตราภาษี วิธีย่ืนภาษี แบบฟอร?มการย่ืนภาษี และวิธีการ
คํานวณภาษี อยูFในระดับมาก สFวนการหาคFาลดหยFอนภาษีอยูFในระดับปานกลาง ความรูWเก่ียวกับกอง
มรดกท่ียังมิไดWแบFง (ม.5ทวิ ว.2) โดยรวมอยูFในระดับปานกลาง(Χ = 3.28,S.D.=0.47) เม่ือพิจารณา
เปfนรายขWอ พบวFา ความสนใจเก่ียวกับอัตราภาษี อยูFในระดับมาก สFวนวิธีคํานวณภาษี วิธีย่ืนภาษี 
แบบฟอร?มย่ืนภาษี และการหาคFาลดหยFอนภาษี อยูFในระดับปานกลาง 
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ระดับความตWองการของกลุFมเป~าหมายในการบริการใหWความรูWเก่ียวกับภาษีของชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจําแนกตามอาชีพพบวFาคFา F ท่ีคํานวณไดWเทFากับ 9.436 และมีคFาเทFากับ 
0.001 ซึ่งนWอยกวFาระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 แสดงวFาประชากรท่ีประกอบอาชีพตFางกันมี
ระดับความตWองการในการบริการใหWความรูWเก่ียวกับการเสียภาษีตFางกัน ตามนัยสําคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 
 
การอภิปรายผล 
  จากผลการวิจัย กลุFมเป~าหมายในการบริการใหWความรูWเก่ียวกับการเสียภาษีของชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผูWวิจัยเห็นวFามีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายผลตามสมมติฐานการ
วิจัย 2 ระดับ คือ ความตWองการในการบริการใหWความรูWเก่ียวกับการเสียภาษี อยูFในระดับมาก แสดงวFา
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความตWองการท่ีจะใหWเขWาไปใหWบริการความรูWเก่ียวกับการ
เสียภาษี และผลการวิจัยยังพบวFา ผูWที่ประกอบอาชีพคWาขาย คือ กลุFมเป~าหมายในการบริการใหWความรูW
เก่ียวกับการเสียภาษีมากท่ีสุด แสดงวFาการประกอบอาชีพท่ีแตกตFางกันมีความตWองการในการบริการ
ใหWความรูWเก่ียวกับการเสียภาษี แตกตFางกัน ซึ่งสอดคลWองกับ วิภาดา สุขสวัสด์ิ (2558) ท่ีไดWวิจัยเร่ือง 
การศึกษาความรูW ความเขWาใจ ของผูWเสียภาษีอากรท่ีมีผลตFอทัศนคติการเสียภาษีเงินไดWบุคคล ธรรมดา
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ของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 13 (เขตคลองเตย) พบวFา เพศ อายุ อาชีพ 
ประสบการณ?ในการคํานวณภาษีท่ีตFางกัน มีผลตFอทัศนคติการเสียภาษีเงินไดWบุคคลธรรมดาท่ีตFางกัน 
และสอดคลWองกับ สายสมร สังขเมฆ (2553) ท่ีทําวิจัยเร่ือง ความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการเสีย ภาษี
เงินไดWบุคคลธรรมดา ของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบวFาระดับความรูWความเขWาใจเก่ียวกับ 
การเสียภาษีเงินไดWบุคคลธรรมดาของประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตามตัวแปรเพศ วุฒิการศึกษา และ
อาชีพ แตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไมFสอดคลWองกับงานวิจัยของ  
 
ข�อเสนอแนะ 

1. ข�อเสนอแนะสาํหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกต�ใช� 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการวิเคราะห?ตWนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะนาว 
อําเภอบWานแพWว จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวบรวมขWอมูลจากแบบสัมภาษณ?ผูWประกอบการปลูกมะนาว 
ซึ่งไดWกําหนดวิธีการและเคร่ืองมือท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูลตWนทุนและผลตอบแทนของมะนาว การ
วิเคราะห?ตWนทุนและผลตอบแทน ผลการศึกษาพบวFา เกษตรกรมีรายไดWจาก การปลูกมะนาวท้ังหมด 
4,609,400บาทตFอไรF ตWนทุนการปลูกมะนาว 3,994,040 บาทตFอไรF และมีกําไรสุทธิ 615,360 บาท
ตFอไรF ดังน้ันเกษตรกรมีกําไรจากการปลูกมะนาว ดําเนินการตามมาตรฐานการปลูกแบบปลอดภัยของ
กรมวิชาการเกษตร เพ่ือขอใบรับรองมาตรฐานการปลูกแบบปลอดภัย เพ่ือตอบสนองความตWองการ
ของผูWบริโภคอาหารใหWมีความปลอดภัยจะชFวยสรWางอาชีพ 

 
คําสําคญั: มะนาว, ตWนทุนการปลูกมะนาว, ผลตอบแทนการปลูกมะนาว 
 

Abstract 
 The objective of this study is to study the cost and return analysis of lime 
growing. Ban Phaeo District Samut Sakhon Province By collecting data from the 
interview form for lime growers Which has established methods and tools used to 
analyze the cost and return data of Lime Cost and return analysis the study found 
that Farmers have income from Growing all lemons 4,609,400 baht per rai The cost 
of growing lime is 3,994,040 baht per rai and a net profit of 615,360 baht per rai. 
Therefore, farmers have profits from growing lemons. Implementation of safe 
planting standards by the Department of Agriculture To request a certificate for safe 
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planting standards to meet the needs of food consumers to be safe, will help build a 
career 
 
Keywords: Lime, Lime Planting Cost, Lime Return  
 
บทนํา 

ในป�จจุบันประเทศไทยมีประชากรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรม การทํานา ทําสวน และพืช
ไรF และดําเนินชีวิตแบบพอเพียงเรียบงFายดWวยภูมิป�ญญาทWองถ่ิน จากอดีตโครงสรWางทางเศรษฐกิจและ
สังคมของไทยน้ันมีความเรียบงFาย ผลผลิตท่ีเกิดจากปลูกเพ่ือการคWายังไมFเห็นอยFางชัดเจน ตFอมา
เกษตรกรไดWมีการพัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตรเพ่ือใหWเกิดประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมเปfนการผลิตใหWเกิดเปfน
การคWา ทําใหWเกษตรกรไดWขยายการผลิตและนําเทคโนโลยีทางการเกษตรเขWามาชFวยในการผลิต จน
เกษตรกรไดWเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพ่ือบริโภคเฉพาะในครัวเรือนเพียงอยFางเดียวเขWาสูFการ
ผลิตเพ่ือการคWาตFอไป  

เกษตรกรนิยมหันมาปลูกมะนาวโดยแหลFงปลูกมะนาวของไทยกระจายอยูFท่ัวทุกภาคของ
ประเทศ สFวนใหญFเปfนการปลูกเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนแบบสวนหลังบWาน เม่ือผลผลิตเหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนจึงนํามาขาย แตFปริมาณความตWองการมะนาวอยูFในเกณฑ?สูง และราคามะนาว
อยูFในเกณฑ?ดี จูงใจใหWมีการปลูกมะนาวในเชิงการคWามากข้ึน โดยแหลFงปลูกมะนาวท่ีสําคัญในป�จจุบัน 
และมีการปลูกมะนาวในลักษณะการคWาอยูFในภาคตะวันตก และภาคใตWไดWแกF เพชรบุรี ราชบุรี 
นครปฐม สมุทรสาคร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร?ธานี ท้ังน้ีจากการสํารวจของกรมสFงเสริม
การเกษตรปรากฏวFาอัตราการขยายตัวของการปลูกมะนาวในเชิงการคWาในเขตภาคตะวันตก 
โดยเฉพาะในจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร และราชบุรีเพ่ิมข้ึนอยFางมาก มะนาวเปfนไมWผลตระกูลสWม
ประเภทท่ีมีรสเปร้ียวและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวใชWประโยชน?ไดWหลากหลาย ผูWบริโภคและบรรดา
อุตสาหกรรมท่ีใชWมะนาวเปfนจําพวกผลิตภัณฑ?ประเภทซักลWาง และใชW ทําขนมมะนาว เคร่ืองด่ืม 
สFวนผสมของผลิตภัณฑ?ความงาม นําไปแปรรูป ทําใหWมะนาวเปfนไมWผลท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 
จากผลผลิตท่ีมีอยูFจึงไมFเพียงพอตFอความตWองการของตลาดและผูWบริโภค ทําใหWเกษตรกรหาวิธีเรFงการ
เพ่ิมผลผลิตดWวยวิธีการใชWสารเคมีตFางๆทําใหWไดWผลผลิตตามความตWองการเกษตรกรตWองใชWปุ�ยเคมี และ
สารป~องกันกําจัดศัตรูพืชในปริมาณท่ีมากข้ึนและความเขWมขWน ความสมบูรณ?ลดลง สมดุลธรรมชาติ
หมดไป ความตWานทานของพืชและแมลงลดลง แตFทําใหWโรคและแมลงศัตรูพืชเพ่ิมข้ึน จากขWอมูลของ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ปa พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีปริมาณการนําเขWา
สารกําจัดแมลงเทFากับ 18,057,000 กิโลกรัม ปริมาณนําเขWาสารกําจัดวัชพืชเทFากับ 125,280,000 
กิโลกรัม ปริมาณนําเขWาสารเคมีกําจัดศัตรูพืชทุกชนิดเทFากับ 170,932,000 กิโลกรัม จากการคํานวณ
คFาเฉลี่ยพบวFาคนไทย 66.5 ลWานคน มีความเสี่ยงตFอการไดWรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมากกวFา 2.15 
กิโลกรัมตFอคนตFอปa ถึงแมWวFาประเทศไทยไดWมีกฎหมายควบคุมการใชWสารเคมีโดยการงดการนําเขWา/ข้ึน
ทะเบียนสารเคมีบางประเภทแลWว แตFยังคงเหลือตกคWางและใชWงานภายในประเทศอยูFเปfนจํานวนมาก 
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และสารกําจัดศัตรูพืชหลายชนิดท่ีมีพิษรWายแรงตFอสิ่งมีชีวิต เชFน สารเคมี พาราควอต คลอร?ไพริฟอส 
และ ไกลโฟเสตการตรวจพบสารเคมีท่ีมีอันตรายรWายแรงตกคWางในผักและผลไมWเกินกวFาคร่ึง นํามาซึ่ง
การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนป�ญหาการใชWสารเคมีป~องกันกําจัดศัตรูพืชท่ีมีความเสี่ยงสูง ต้ังแตF
ตWนปa 2560 โดยท่ีประชุมของกระทรวงสาธารณสุขไดWรFวมกับอีกสามกระทรวงหลักคือ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอม กระทรวงเกษตรและสหกรณ? และกระทรวงอุตสาหกรรม มีมติ
ออกประกาศยกเลิกการใชWสารเคมีกําจัดศัตรูพืชสองชนิดคือ พาราควอต และ คลอร?ไพริฟอส ภายใน
ปa 2562 โดยระหวFางน้ีไมFอนุญาตใหWมีการตFอทะเบียนและข้ึนทะเบียนเพ่ิม และภายในเดือนธันวาคม 
2561 ตWองยุติการนําเขWาท้ังสองตัว สFวนไกลโฟเสตน้ันใหWจํากัดการใชWและกําหนดเพดานปริมาณนําเขWา
ใหWสอดคลWองกับพ้ืนท่ีท่ีอนุญาตใหWใชW จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเกษตรจากการเกษตรท่ีพ่ึงพา
ตนเองและธรรมชาติ การผลิตเพ่ือบริโภค เปfนการเกษตรอุตสาหกรรมเพ่ือการคWา การผลิตท่ีเนWน
ปริมาณ แตFขาดการคํานึงถึงคุณภาพและมีความเสี่ยงปนเป��อนสารเคมีตFางๆ เชFน สารปรุงแตFง สารกัน
เสีย สารฟอกขาว ยาฆFาแมลง ยากําจัดศัตรูพืช เปfนตWน การเปลี่ยนแปลงดังกลFาวเร่ิมตWนและขยายวง
กวWางข้ึนอยFางรวดเร็ว นอกจากน้ี การขยายตัวของสังคมเมืองยังเปลี่ยนพ้ืนท่ีท่ีเดิมเคยปลูกอาหาร/ผัก
สวนครัว กลายเปfนตึกสูงๆจํานวนมาก สังคมทุนนิยมทําใหWอาหารเปfนสินคWา ระบบการผลิตอาหารท่ีมี
เป~าหมายเพ่ือตอบสนองความตWองการเชิงปริมาณของตลาดและมองผลประกอบการและผลกําไรเปfน
หลัก ใชWสารเคมี ใชWพันธุกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมปริมาณของผลผลิต ซึ่งสFงผลตFอความอุดม
สมบูรณ?ของดิน นํ้า ป�าไมW และยังสFงผลตFอรFางกายของท้ังผูWผลิตและผูWบริโภคอีกดWวยจากการทดสอบ
การปนเป��อนของอาหารในตลาดของ Thai-PAN ท่ีเตือนภัยสารเคมีกําจัดศัตรูพืช หรือไทยแพน 
(Thai-PAN) ไดWแถลงผลการตรวจสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคWางในผักและผลไมW ประจําปa 2562 วFา จาก
การเก็บตัวอยFางต้ังแตF 25 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 ณ หWางโมเดิร?นเทรดช้ันนํา เชFน บ๊ิกซี แมคโคร 
ท็อป เดอะมอลล? และเทสโกW โลตัส รวมไปถึงตลาดสดในจังหวัดตFางๆ ท่ัวประเทศอีก 15 แหFง ไมFวFา
จะเปfนในกรุงเทพมหานคร เชียงใหมF ขอนแกFน ยโสธร สระแกWว จันทบุรี ราชบุรี และสงขลา โดย
แบFงเปfนผัก 15 ชนิด ชนิดละ 12 ตัวอยFาง (ยกเวWนกระเทียมจีนท่ีเก็บเพียง 10 ตัวอยFาง) รวม 178 
ตัวอยFาง เชFน กวางตุWง คะนWา กะเพรา พริก กะหล่ําดอก ผักชี มะเขือเปราะ เปfนตWน และผลไมWอีก 9 
ชนิด ชนิดละ 12 ตัวอยFาง รวม 108 ตัวอยFาง เชFน สWม ชมพูF ฝร่ัง องุFน มะละกอสุก แกWวมังกร 
แอปเป�ล มะมFวงสุก และกลWวยหอม รวมท้ังสิ้นเปfนผักและผลไมWจํานวน 287 ตัวอยFาง กFอนจะสFงตรวจ
ท่ีหWองปฏิบัติการท่ีไดWรับการรับรองมาตรฐาน ISO-17025 ท่ีสหราชอาณาจักรผลการวิเคราะห?พบวFา
ในประเภท “ผัก” 178 ตัวอยFาง มีจํานวนตัวอยFาง 40% ท่ีมีสารเคมีตกคWางเกินกวFามาตรฐาน 16% 
พบสารเคมีตกคWางแตFไมFเกินมาตรฐาน และ 44% ไมFพบสารเคมีตกคWาง ในรายละเอียดผักท่ีพบ
สารเคมีตกคWางเกินมาตรฐานในตัวอยFางมากท่ีสุดคือกวางตุWง พบสารเคมีตกคWางเกินมาตรฐาน 10 
ตัวอยFาง รองลงมาคือคะนWา กะเพรา ผักชี พริก กะหล่ําดอก ผักชี โดยพบ 9, 8, 7, 7, 7 ตัวอยFาง 
ตามลําดับ ขณะท่ีประเภท “ผลไมW” ท่ีพบการตกคWางมากท่ีสุดคือ สWมท่ีพบสารเคมีตกคWางในทุก
ตัวอยFาง รองลงมาคือชมพูF ฝร่ัง องุFน โดยพบสารพิษตกคWางเกินมาตรฐาน 11, 7, 7 ตัวอยFางตามลําดับ 
และถWาเปรียบเทียบระหวFางผักและผลไมWท่ีปลูกในประเทศกับผลไมWนําเขWาพบวFา ผลไมWนําเขWา 
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พบการตกคWาง 33.3% แตFท่ีผลิตในประเทศพบสารพิษตกคWางเกินมาตรฐานสูงถึง 48.7% นอกจากน้ี 
ขWอมูลท่ีนFาสนใจคือ เม่ือเปรียบเทียบผักผลไมWท่ีขายใหWหWางคWาปลีก ซึ่งประชาชนตWองซื้อในราคาสูงกวFา
ผักผลไมWในตลาดท่ัวไปหลายเทFาน้ัน ผลการวิเคราะห?ในปaน้ีพบวFาผักผลไมWในหWางคWาปลีกมีสารพิษ
ตกคWางเกินมาตรฐานมากกวFาตลาดสด โดยพบมากถึง 44% (พบ 52 ตัวอยFางจาก 118 ตัวอยFาง) 
ในขณะท่ีในตลาดสดพบ 39% (66 จาก 168 ตัวอยFาง) (ท่ีมา:กรมวิชาการเกษตร,สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร,ออนไลน? : 2562) 
 จากป�ญหาท่ีไดWกลFาวมา เกษตรกรจึงหาทางลดการใชWสารเคมี หันมาใชWวิธีการป~องกําจัด
ศัตรูพืชแบบธรรมชาติ เพ่ือใหWไดWผลผลิตท่ีดีตFอผูWบริโภค ทําใหWระบบนิเวศน? และสิ่งแวดลWอม โดย
เกษตรกรผูWผลิตไดWนําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. 2560-2564) หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ 
ดังน้ี ๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตFอเน่ืองมาต้ังแตFแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๙ เพ่ือใหW 
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยFางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุWมกันและ 
การบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดี ซึ่งเปfนเง่ือนไขจําเปfนสําหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนโดยมุFงเนWนการพัฒนา
คนใหWมี ความเปfนคนท่ีสมบูรณ? สังคมไทยเปfนสังคมคุณภาพ สรWางโอกาสและมีท่ียืนใหWกับทุกคนใน
สังคมไดWดําเนินชีวิต ท่ีดีมีความสุขและอยูFรFวมกันอยFางสมานฉันท? ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศก็เจริญเติบโตอยFางตFอเน่ือง มีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ การกระจายความม่ังค่ังอยFางท่ัวถึง
และเปfนธรรม เปfนการเติบโตท่ีเปfนมิตรกับ สิ่งแวดลWอม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เกิดความ
สมดุลระหวFางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลWอม และใหWเกษตรกรผูWผลิต และผูWบริโภคมี
จิตสํานึก ในการใชWทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูFอยFางเหมาะสม ผูWศึกษาจึงเลือกพ้ืนท่ี ในอําเภอบWานแพWว 
จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือเปfนพ้ืนท่ีในการศึกษาเน่ืองจากมีเกษตรกรผูWผลิตมะนาวปลอดสารพิษ และ
เปfนการศึกษาตWนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะนาวปลอดสารพิษ ซึ่งจะทําใหWทราบถึงตWนทุน
รายไดW และผลตอบแทนการปลูกมะนาวปลอดสารพิษ สามารถนําขWอมูลท่ีไดWจากการศึกษาเพ่ือเปfน
ทางเลือกในการตัดสินใจเลือกการปลูกมะนาวปลอดสารพิษ เพ่ือคํานึงถึงสุขภาพ ลดอัตราความเสี่ยง
ท่ีตกคWาง และยังไมFทําลายสิ่งแวดลWอม และเปfนการสFงเสริมขWอมูลท่ีไดWใหWกับกรมสFงเสริมเกษตรกรใน
จังหวัดใกลWเคียงตFอไป 

การศึกษาตWนทุนและผลตอบแทนของการปลูกมะนาว ผูWวิจัยเช่ือวFาจะเปfนประโยชน?ตFอ
เกษตรกรในดWานผลผลิตของท่ีเพ่ิมข้ึนสอดคลWองกับตWองการดWานเศรษฐกิจท่ีมีการนําเขWาและสFงออก
ของมะนาว และยังทําใหWเกษตรกร อําเภอบWานแพWว จังหวัดสมมุทรสาคร นิยมหันมาปลูกมะนาวใน
ปริมาณท่ีมากข้ึน แตFราคาของมะนาวท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลงทําใหWมีราคาไมFแนFนอน ซึ่งข้ึนอยูFกับฤดูกาล
และความตWองการของมะนาวในแตFละชFวงเวลา ความสําคัญท่ีเกษตรกรตWองวางแผนการปลูกมะนาว 
และจะตWองมีผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวคนละชFวงเวลาท่ีปลูกมะนาวในพ้ืนท่ีอ่ืน เพ่ือเปfนการควบคุมไมFใหW
ผลผลิตลWนตลาด และควบคุมตWนทุนการผลิตเพ่ือใหWไดWผลตอบแทนท่ีนFาพอใจ จากป�ญหาดังกลFาว
ขWางตWนทําใหWผูWวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาตWนทุนและผลตอบแทนของการปลูกมะนาว ผูWวิจัยเช่ือวFาเกษตรกร
และผูWท่ีมีสFวนเก่ียวขWองไดWทราบถึงขWอมูลและผลตอบแทนของการปลูกมะนาวแลWว สFงผลใหWเกษตรใหW
ความสนใจและเลือกลงทุนหรือประกอบกิจการท่ีเก่ียวกับการปลูกมะนาวมากข้ึน  
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วัตถุประสงค�การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาตWนทุนจากการปลูกมะนาว อําเภอบWานแพWว จังหวัดสมุทรสาคร 2. เพ่ือศึกษา

ผลตอบแทนจากการปลูกมะนาว อําเภอบWานแพWว จังหวัดสมุทรสาคร 3. เพ่ือศึกษาตWนทุนและ
ผลตอบแทนจากการปลูกมะนาว อําเภอบWานแพWว จังหวัดสมุทรสาคร 
 
การดําเนินการวิจัย 
 ประชากร คือเกษตรกรผูWปลูกมะนาว จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 125 ครัวเรือน  
 กลุFมตัวอยFาง คือ เกษตรกรผูWปลูกมะนาว อําเภอบWานแพWว จังหวัดสมุทรสาคร เปfนจํานวน 
125 ครัวเรือน ใชWวิธีการเลือกกลุFมตัวอยFางวิธีเฉพาะเจาะจง  
  เคร่ืองมือท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูล คือ แบบสอบถามซึ่งสรWางตามขอบเขตและกรอบ
แนวคิดเก่ียวกับงานวิจัย แบFงออกเปfน 6 คําถาม ดังน้ี ขWอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูWปลูกมะนาว 
ประโยชน?ในเชิงเศรษฐกิจการพัฒนาและรวมเปfนเครือขFาย เปfนขWอมูลสอบถามขWอมูลตWนทุนในการ
ผลิตและคFาใชWจFายดําเนินการผลิตและการตลาด ขWอมูลดWานผลผลิตและการจําหนFายมะนาว ขWอมูล
รายไดWจากการปลูกมะนาว และ ขWอมูลดWานป�ญหาและอุปสรรค 
 
ผลการวิจัย 

ตWนทุนหรือคFาใชWจFายในการดําเนินงาน ตWนทุนท่ีใชWในการเพาะปลูกมะนาว ซึ่งตWนทุนท่ีนํามา
วิเคราะห?แยกเปfน 2 ประเภท คือ ตWนทุนคงท่ี และตWนทุนผันแปร ดังน้ี ตWนทุนคงท่ี เปfนคFาใชWจFายใน
การผลิต อันเกิดจากการใชWป�จจัยคงท่ีซึ่งไมFเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ การผลิต ในกรณีน้ีจะไมFลงทุน
ดWานการเกษตร จึงไมFมีคFาเสื่อมราคาอุปกรณ?การเกษตร และคFาเสียโอกาสการลงทุนอุปกรณ?
การเกษตร ตWนทุนผันแปร เปfนคFาใชWจFายในการผลิตอันเกิดจากป�จจัยผันแปร ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตาม
ผลผลิต คFาใชWจFายท่ีเปfนตWนทุนผันแปร ประกอบดWวย คFาแรง คFาวัสดุ และอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
ตWนทุนเร่ิมแรกในการเพาะปลูกมะนาว ไถเตรียมดิน 229,000 บาท คFาพันธุ?มะนาว 2,748,000 บาท 
ซึ่งมีประมาณการคFาใชWจFายในการดําเนินการหรือ ตWนทุนผันแปรโดยรวม เทFากับ 3,994,040 บาท 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานWอยดังน้ี คFาไถเตรียมดิน 9,160 บาท คFามะนาว 2,748,000บาท คFาปุ�ย 
412,200 บาท คFาแรงใสFปุ�ย 183,200 บาท คFายากําจัดวัชพืช 183,200บาท และคFาแรงกําจัดวัชพืช 
119,220 บาท โดยมีอัตราคFาใชWจFายเพ่ิมข้ึนปaละ 5% และพบวFาในการสรุปตWนทุนในการลงทุน
เพาะปลูกมะนาว ในแตFละรอบ ในพ้ืนท่ีการเพาะปลูกมะนาวจํานวน 25 ไรFโดยรวม รายรับหรือ
ผลตอบแทนจากการเพาะปลูกมะนาวพบวFา มีรายรับจากการขายมะนาวดังน้ี ราคามะนาวข้ันตWน 
4,609,400 บาทตFอไรF รวมท้ังสิ้น 4,609,400 บาท ผลการวิเคราะห?ตWนทุนการเพาะปลูกมะนาวแตFละ
รอบโดยรวมท้ังสิ้น 3,994,040 บาท เฉลี่ย 639.05 บาท / กิโลกรัม  

การวิจัยคร้ังน้ีไดWทําการวิเคราะห?ตWนทุนและอัตราผลตอบแทนจากการปลูกมะนาวโดย
กําหนดโครงการ 1 ปa ซึ่งจะทําการเพาะปลูก 1 รอบ เพ่ือศึกษาตWนทุนและผลตอบแทนในการปลูก
มะนาวและป�จจัยท่ีสําคัญในการวิเคราะห? คือ คFาใชWจFายหรือตWนทุนและอัตราผลตอบแทนจากการ
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เพาะปลูกมะนาว มีผลวิเคราะห?ตWนทุนและผลตอบแทน ดังน้ีตWนทุนคงท่ี เปfนคFาใชWจFายในการผลิต อัน
เกิดจากการใชWป�จจัยคงท่ีซึ่งไมFเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ การผลิต ในกรณีน้ีจะไมFลงทุนดWานการเกษตร 
จึงไมFมีคFาเสื่อมราคาอุปกรณ?การเกษตร และคFาเสียโอกาสการลงทุนอุปกรณ?เกษตร ตWนทุนผันแปร 
เปfนคFาใชWจFายในการผลิตอันเกิดจากป�จจัยผันแปร ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามผลผลิต คFาใชWจFายท่ีเปfน
ตWนทุนผันแปร ประกอบดWวย คFาแรง คFาวัสดุ และอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี คFาแรงงาน 
ประกอบดWวย คFาไถเตรียมดิน ไรFละ 9,160 บาท จํานวน 25 ไรF คิดเปfนเงิน 229,000บาท คFาใชWจFาย
ประเภทน้ีเพ่ิมข้ึนปaละ 5% คFาแรงกําจัดวัชพืช สําหรับปaแรกของการเพาะปลูก ไรFละ 4,768.80 บาท 
/ ไรF จํานวน 25 ไรF คิดเปfนเงิน 119,220 บาท คFาใชWจFายประเภทน้ีจะเพ่ิมข้ึนปaละ 5% คFาแรงในการ
ใสFปุ�ย ไรFละ 7,328 บาท / ไรF จํานวน 25 ไรF รวมเปfนเงิน 183,200 บาทคFาใชWจFายประเภทน้ีจะเพ่ิมข้ึน
ปaละ 5%คFาแรงงานในการเก็บเก่ียวมะนาว 4,768.80 บาท / ไรF คFาวัสดุ ประกอบไปดWวย คFาพันธุ?
มะนาว ไรFละ 109,920 บาท จํานวน 25 ไรF คิดเปfนเงิน 2,748,000 บาท คFาใชWจFายประเภทน้ีจะ
เพ่ิมข้ึนปaละ 5% คFายากําจัดวัชพืชสําหรับปลูกมะนาว 7,328 บาท / ไรF จํานวน 25 ไรF คิดเปfนเงิน 
183,200 บาท คFาใชWจFายประเภทน้ีจะเพ่ิมข้ึนปaละ 5%  
  
อภิปรายผล 

ตWนทุนหรือคFาใชWจFายในการดําเนินงาน ตWนทุนท่ีใชWในการเพาะปลูกมะนาว ซึ่งตWนทุนท่ีนํามา
วิเคราะห?แยกเปfน 2 ประเภท คือตWนทุนคงท่ี และตWนทุนผันแปร ดังน้ี ตWนทุนคงท่ี เปfนคFาใชWจFายในการ
ผลิต อันเกิดจากการใชWป�จจัยคงท่ีซึ่งไมFเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ การผลิต ในกรณีน้ีจะไมFลงทุนดWาน
การเกษตร จึงไมFมีคFาเสื่อมราคาอุปกรณ?การเกษตร และคFาเสียโอกาสการลงทุนอุปกรณ?การเกษตร 
ตWนทุนผันแปร เปfนคFาใชWจFายในการผลิตอันเกิดจากป�จจัยผันแปร ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามผลผลิต 
คFาใชWจFายท่ีเปfนตWนทุนผันแปร ประกอบดWวย คFาแรง คFาวัสดุ และอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี ตWนทุน
หรือคFาใชWจFายในการดําเนินงาน ตWนทุนท่ีใชWในการเพาะปลูกมะนาว ซึ่งตWนทุนท่ีนํามาวิเคราะห?แยกเปfน 
2 ประเภท คือ ตWนทุนคงท่ี และตWนทุนผันแปร ดังน้ี ตWนทุนคงท่ี เปfนคFาใชWจFายในการผลิต อันเกิดจาก
การใชWป�จจัยคงท่ีซึ่งไมFเปลี่ยนแปลงตามปริมาณ การผลิต ในกรณีน้ีจะไมFลงทุนดWานการเกษตร จึงไมFมี
คFาเสื่อมราคาอุปกรณ?การเกษตร และคFาเสียโอกาสการลงทุนอุปกรณ?การเกษตร ตWนทุนผันแปรเปfน
คFาใชWจFายในการผลิตอันเกิดจากป�จจัยผันแปร ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามผลผลิต คFาใชWจFายท่ีเปfนตWนทุน
ผันแปร ประกอบดWวย คFาแรง คFาวัสดุ และอ่ืนๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี ตWนทุนเร่ิมแรกในการ
เพาะปลูกมะนาว ไถเตรียมดิน 229,000 บาท คFาพันธุ?มะนาว 2,748,000 บาท ซึ่งมีประมาณการ
คFาใชWจFายในการดําเนินการหรือ ตWนทุนผันแปรโดยรวม เทFากับ 3,994,040 บาท โดยเรียงลําดับจาก
มากไปหานWอยดังน้ี คFาไถเตรียมดิน 9,160 บาท คFาพันธุ?มะนาว 2,748,000บาท คFาปุ�ย 412,200 บาท 
คFาแรงใสFปุ�ย 183,200 บาท คFายากําจัดวัชพืช 183,200บาท และคFาแรงกําจัดวัชพืช 119,220 บาท 
โดยมีอัตราคFาใชWจFายเพ่ิมข้ึนปaละ 5% และพบวFาในการสรุปตWนทุนในการลงทุนเพาะปลูกมะนาว ในแตF
ละรอบ ในพ้ืนท่ีการเพาะปลูกมะนาวจํานวน 25 ไรFโดยรวม รายรับหรือผลตอบแทนจากการ
เพาะปลูกมะนาวพบวFา มีรายรับจากการขายมะนาวดังน้ี ราคามะนาวข้ันตWน 4,609,400 บาทตFอไรF 
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รวมท้ังสิ้น 4,609,400 บาท ผลการวิเคราะห?ตWนทุนการเพาะปลูกมะนาวแตFละรอบโดยรวมท้ังสิ้น 
3,994,040 บาท เฉลี่ย 24,614.40 บาท / ไรF การวิจัย เร่ือง การศึกษาตWนทุนและผลตอบแทนของ
การปลูกมะนาว มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการวิเคราะห?ตWนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะนาว 
สามารถสรุปไดWวFา การวิเคราะห?ตWนทุนและผลตอบแทน เกษตรกรมีรายไดWจาก การปลูกมะนาว
ท้ังหมด 4,609,400 บาทตFอไรF ตWนทุนการปลูกมะนาว 3,994,040 บาทตFอไรF และมีกําไรสุทธิ 
615,360 บาทตFอไรF ดังน้ันเกษตรกรมีกําไรจากการปลูกมะนาว ดําเนินการตามมาตรฐานการปลูก
แบบปลอดภัยของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือขอใบรับรองมาตรฐานการปลูกแบบปลอดภัย เพ่ือ
ตอบสนองความตWองการของผูWบริโภคอาหารใหWมีความปลอดภัย ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัย ของ รศ.
ดุษฎี พรหมทัต (2559) ศึกษาตWนทุน ผลตอบแทนและวิถีการตลาดและแนวทางการสFง การตลาด
ผักบุWงจีน โดยศึกษาจากเกษตรกรผูWปลูกผักบุWงจีน15 จํานวนท้ังหมดรายในตําบลสิงหนาท อําเภอลาด
บัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเก็บขWอมูลจากการสัมภาษณ?และการสัมภาษณ?เชิงลึก เปfน
วิเคราะห?เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพ่ือหาคFาตWนทุนและผลตอบแทนวิถีการตลาดและแนวทางการ
สFงเสริมการตลาดพบวFาตWนทุนและผลตอบแทนเฉลี่ยตFอไรFตFอรุFนมีดังน้ี ตWนทุนรวมท้ังหมด 9,799.92
บาทตWนทุนคงท่ีรวมเฉลี่ยตFอไรF 437.00บาท ตWนทุนผันแปรรวมเฉลี่ย 9,362.92บาทดWานผลตอบแทน 
รายไดWสุทธิ20,637.08 บาทและกําไรสุทธิ 20,200.00บาท เกษตรกรท้ังหมดมีวิถีการตลาด 2 ชFองทาง
ดังน้ีชFองทางท่ี1ศูนย?รับผลผลิตบริษัทสFงออกและชFองทางท่ี2 เกษตรกร พFอคWาขายสFงพFอคWาขายปลีก
และผูWบริโภคเกษตรกรทางการสFงเสริมการตลาดเกษตรกรตWองการใหWผลผลิตไดWมาตรฐานตามท่ี
กําหนดขWอเสนอแนะตWองการชFองทางการจําหนFายใหWมาการป~องกันโรคและแมลงและการชลประทาน
และการบริหารจัดการข้ึนทําใหWเกษตรกรมีความม่ันคงในรายไดW นางวิลาวัลย? ใครFครวญ (2558) 
ศึกษาการใชWป�จจัยการผลิตและผลตอบแทนตFอหนFวยในระบบการผลิตพืชสวน ผลการศึกษาพบวFาไดW
ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขWอมูลจากการสัมภาษณ?เกษตรกรผูWปลูกสWมโอ จํานวน 65 ราย 
เกษตรกรผูWปลูกฝร่ัง จํานวน 38 ราย เกษตรกรผูWปลูกชมพูF จํานวน 46 ราย และเกษตรกรผูWปลูก
มะนาว จํานวน 15 ราย พ้ืนท่ีปลูกไมWผลเปfนพ้ืนท่ีลุFม ดินเหนียว ปลูกแบบยกรFองสวน อาศัยนํ้าจาก
แหลFงธรรมชาติ ซึ่งพบวFาตWนทุนการใชWป�จจัยการผลิต สWมโอ ชมพูF ฝร่ัง และอัจฉรา กลิ่นจันทร?(2557 
การศึกษาตWนทุนและผลตอบแทนของการปลูกขWาวอินทรีย? ในจังหวัดเพชรบูรณ?สําหรับการวิเคราะห?
ตWนทุนการผลิตขWาวอินทรีย?เปรียบเทียบ รายอําเภอของจังหวัดเพชรบูรณ?พบวFาอําเภอเขาคWอมีตWนทุน
ในการปลูกขWาวอินทรีย?ตํ่าสุด คิดเปfนจํานวนเงินเฉลี่ย เทFากับ 12.25 บาทตFอกิโลกรัมรองลงมาเปfน
อําเภอหนองไผFมีตWนทุนเฉลี่ยเทFากับ 12.69 บาทตFอกิโลกรัม อําเภอหลFมสัก มีตWนทุนเฉลี่ยเทFากับ 
12.81 บาทตFอกิโลกรัม โดยพ้ืนท่ีอําเภอ เขาคWอมีคFาอัตราสFวนผลประโยชน?ตFอตWน ( B/C) สูงสุดเทFากับ 
2.29 รองลงมาเปfนพ้ืนท่ีอําเภอ หนองไผF และอําเภอหลFมสัก มีคFาเทFากับ 2.21 และ 2.14 พบวFาการ
ลงทุนปลูกขWาวอินทรียข?อง เกษตรกรท้ัง 3 ขนาดมีความเปfนไปไดWในการลงทุนโดยเฉพาะเกษตรกรท่ี
ปลูกขWาวอินทรีย?ในพ้ืนท่ี ขนาดเล็ก     
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ข�อเสนอแนะ 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ คือ การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะตWนทุนและผลตอบแทน

ของการปลูกมะนาว อําเภอบWานแพWว จังหวัดสมุทรสาคร หนFวยงานสนับสนุนภารกิจทางดWาน
การเกษตร ควรสนับสนุนใหWเกษตรกร มีการจัดการปลูกมะนาวดWวยการรักษามาตรฐานการผลิตแตFคง
คุณภาพไวWดWวยการผลิตตามแนวทางมาตรฐานการปลูกแบบปลอดภัยของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือ
ตอบสนองความตWองการของผูWบริโภคท่ีเรียกรWองหามาตรฐานของอาหารและสิ่งปรุงแตFงอาหารใหWมี
ความปลอดภัยในป�จจุบันต้ังแตFแหลFงผลิตจนถึงผูWบริโภคข้ันสุดทWาย  

ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป การศึกษาตWนทุนและผลตอบแทนของการปลูกมะนาวใน
คร้ังตFอไป ควรเพ่ิมประเด็น เร่ือง การวิเคราะห?จุดคุWมทุน การวิเคราะห?อัตราสFวนทางการเงินของ
ตWนทุนเพ่ือเปfนแนวทางใหWเกษตรไดWทราบถึงตWนทุนท่ีและสามารถพยากรณ?ยอดขายท่ีตWองการ และการ
วางแผนกําไรไดWตามเป~าหมาย 
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บทคัดย�อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีผลตFอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการ
บัญชีของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีป�จจัย 5 ดWาน ไดWแกF ดWานความ
ตWองการหรือความคาดหวัง ดWานการจัดการเรียนการสอน ดWานภาพลักษณ?มหาวิทยาลัย ดWานสถานท่ี 
และดWานคFานิยม โดยศึกษาถึงลําดับความสําคัญของป�จจัยแตFละดWาน  
 ประชากรท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปaท่ี 1 สาขาวิชาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปaการศึกษา 2562 จํานวน 146 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยเปfน
แบบสอบถาม เก็บขWอมูล และวิเคราะห?ขWอมูลโดยการหาคFาความถ่ี คFารWอยละ และคFาเฉลี่ย 
 ผลการศึกษาพบวFานักศึกษาสFวนใหญFเปfนเพศหญิง อายุระหวFาง 18 – 25 ปa มีภูมิลําเนาสFวน
ใหญFอยูFตFางจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนฐานการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และ
เกรดเฉลี่ยสะสมอยูFระหวFาง 2.01 – 3.00  
 ป�จจัยท่ีมีผลตFอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อยูFใน
ระดับมากท่ีสุด ไดWแกF ดWานความตWองการหรือความคาดหวัง ในการประกอบอาชีพ เม่ือพิจารณาเปfน
ดWานโดยเรียงลําดับความสําคัญ ดังน้ี ดWานความตWองการหรือความคาดหวัง ดWานภาพลักษณ?
มหาวิทยาลัย ดWานคFานิยม ดWานการจัดการเรียนการสอน และดWานสถานท่ี 
 
คําสําคัญ: การตัดสินใจ, สาขาการบัญชี 
 

Abstract 
 Attention and the expectations of the profession. The study of the priorities 
of the factors affecting decision making to study accounting of students at 
bangkokthonburi university. and five by the general students. 



30 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University  
 

 The population of this research was undergraduate students in major 
accounting who study in first year from Students of Accounting Science in 2562 at 
This research aims to study the Factors Affecting Decision Making to study Accounting 
of students of Accounting Science at Bangkokthonburi University. in top five include : 
the expectations, the teaching and learning, the image of the university, the value, 
the location. A total of 146 questionnaires were used in this study. Data Collection 
and analyzed by means of frequency, percentages and averages. 
 The study found that most students are female, aged between 18-25 years 
Most domiciled mainly in Greater Northeast region. Foundation education: High 
Vocational Certificate. And grade point average in the range of 2.01- 3.00. 
 Factors affect decision making to study in major accounting, students of 
Accounting Science at Bangkokthonburi University. Is at the highest level found the 
students priority of the factors that affect of decision to study in major accounting in 
the top five by in descending order of importance are as follows: the expectations, 
the image of the university, the value, the teaching and learning, And the location. 
 
Keywords: Decision, Accounting 
 
บทนํา 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย?ในประเทศไทยใหWมีคุณภาพ การศึกษาถือเปfนสFวนหน่ึงในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย? ประชาชนสFวนใหญFใหWความสําคัญในการศึกษาเปfนอยFางมาก รวมถึง
ภาครัฐบาลไดWมีการสFงเสริมและสนับสนุนใหWประชาชนทุกคนหันมาใหWความสําคัญในเร่ืองน้ีเพราะถือ
เปfนพ้ืนฐานแหFงความสําเร็จในชีวิตและสามารถนามาใชWในการประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงดูตนเองและ
ครอบครัวไดWในอนาคต สามารถทําใหWประเทศมีความเจริญกWาวหนWาทัดเทียมกับประเทศใหญF ๆ ไดW สิ่ง
ท่ีสําคัญก็คือ ดWานการศึกษา การศึกษาทําใหWประชากรมีความพรWอมท้ังทางดWานรFางกาย และจิตใจ มี
สติป�ญญาท่ีสามารถแขFงขันกับตFางชาติไดW รัฐบาลไดWมีแผนการพัฒนาทางดWานเศรษฐกิจและสังคม 
ฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-2564 โดยมีวัตถุประสงค? พัฒนาคนไทยเปfนคนเกFงท่ีมีทักษะความรูW
ความสามารถและพัฒนาตนเองไดWตFอเน่ืองตลอดชีวิต ไดWรับการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือใหWเศรษฐกิจ
เขWมแข็ง แขFงขันไดW มีเสถียรภาพ และมีความย่ังยืน การศึกษาจึงมีความสําคัญมาก เพราะเปfนพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาประชากรใหWมีคุณภาพ การศึกษาคือการลงทุนโดยผูWลงทุนจะคาดหวังผลตอบแทนภาย
หนWา ดังน้ันการเลือกสาขาเรียนจึงเปfนสิ่งสําคัญ 
 จากการเติบโตของภาคธุรกิจ ทําใหWสาขาการบัญชีมีความสําคัญ เน่ืองจากเปfนวิชาชีพท่ีขาด
แคลน เปfนสาขาท่ีมีความตWองการของตลาด เรียนจบไมFตกงาน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบัญชี ซึ่งเปfนสาขาท่ีเก่ียวกับการแสดงตัวเลข บันทึกบัญชี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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วิเคราะห?ขWอมูล จัดทํางบการเงิน วางแผนควบคุมกําไร วางระบบบัญชี ฯลฯ การเลือกเรียนในสาขา
การบัญชี นักศึกษาจะตWองมีคุณสมบัติความละเอียดรอบคอบ ดWานการคํานวณ การวิเคราะห? ใชW
คอมพิวเตอร? ซึ่งเปfนสาขาวิชาท่ีถือวFายากในระดับหน่ึง  
 ในป�จจุบันสถาบันระดับอุดมศึกษามีการแขFงขันกันมากข้ึน ท้ังภาครัฐและเอกชน ทําใหW
นักเรียนท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษาไดWมีโอกาส และมีทางเลือกในการตัดสินใจมาก ดังน้ันคณะบัญชี 
สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จําเปfนอยFางย่ิงท่ีจะตWองมีกลยุทธ?ในการหาวิธีการท่ีจะใหW
นักเรียนกลุFมเป~าหมายตัดสินใจเลือกเขWาศึกษาตFอคณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี โดยการจัดกิจกรรมตFาง ๆ รูปแบบการประชาสัมพันธ? สรWางภาพลักษณ?ท่ีดี ความพรWอมทาง
เทคโนโลยี อุปกรณ?เสริมสรWางทักษะการเรียนรูW และพัฒนาหลักสูตรใหWมีความทันสมัย และสามารถ
นําไปทํางานไดWจริง เพ่ือใหWนักเรียนไดWทราบขWอมูลมีความเขWาใจ และสนใจท่ีจะเขWามากเรียนในคณะ
บัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มากย่ิงข้ึน 
 จากสาเหตุดังกลFาว ผูWวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงป�จจัยท่ีมีผลตFอการตัดสินใจเลือกเรียน
สาขาการบัญชีของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือเปfนขWอมูลในการพัฒนา
หลักสูตร และปรับปรุงการประชาสัมพันธ?การใหWขWอมูลขFาวสารของมหาวิทยาลัยฯ และเปfนแนวทาง 
ในการแนะแนวเพ่ือใหWนักเรียนเกิดความสนใจและตัดสินใจเลือกเขWาศึกษาตFอคณะบัญชี สาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใหWมีความสอดคลWองกับความตWองการของนักศึกษา พัฒนาบัณฑิต
ใหWมีคุณภาพใหWเปfนไปตามความตWองการขององค?กรตFางๆ ท่ีรองรับวิชาชีพบัญชี 
  
การทบทวนวรรณกรรม 
 ความตWองการหรือความคาดหวัง เคลย? (Clay. 1988:252) ไดWกลFาวถึง ความคาดหวังตFอการ
กระทําหรือสถานการณ?วFาเปfนการคาดการณ?ลFวงหนWาถึงอนาคตท่ีดี เปfนความมุFงหวังท่ีดีงาม เปfน
ระดับหรือคFาความนFาจะเปfนของสิ่งใดสิ่งหน่ึงท่ีหวังไวWความคาดหวังเปfนตัวบFงช้ีแหFงความสําเร็จจะ
ชFวยในการตัดสินใจของแตFละบุคคลในการเลือกการกระทําไวWซึ่งจะข้ึนอยูFกับลักษณะ และความ
แตกตFาง ของแตFละบุคคล และ สภาพแวดลWอมซึ่งเปfนองค?ประกอบท่ีมีความสําคัญ ท่ีจะทําใหWความ
คาดหวังน้ันเปfนจริงข้ึนมาไดW เกทเซนและคณะ( Getzels ;et al 1974 : 132) ไดWกลFาวไวWวFา "ความ
คาดหวังของบุคคลยFอมแตกตFางกันเพราะคนเราตFางก็มีความคิดและความตWองการแตกตFางกัน"
พฤติกรรมของมนุษย?ถูกกําหนดข้ึน โดยผลรวมของแรงผลักดันภายในของเขาเองและแรงผลักดันจาก
สิ่งแวดลWอม วูม ( Vroom 1964 : 103) ไดWมีคติฐานความเช่ือวFาพฤติกรรมของบุคคลเปfนผลมาจาก
การตัดสินใจเลือกระหวFางทางเลือกตFางๆ โดยพฤติกรรมเหลFาน้ันมีระบบ มีความสัมพันธ?กับ 
กระบวนการทางจิตใจไดWแกF การรับรูW ความเช่ือ เจคติ โดยเกิดจากแรงจูงใจ 
 การจัดการเรียนการสอน กู�ด (Good, 1974) ไดWอธิบายความหมายของการจัดการเรียนการ
สอนคือ การกระทําอันเปfนการอบรมสั่งสอนผูWเรียนในสถาบันการศึกษา และ ใหWคําจํากัดความของ
การจัดการเรียนการสอน คือกระบวนการใหWการศึกษาแกFผูWเรียน ซึ่งตWองอาศัยปฏิสัมพันธ?ระหวFาง
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ผูWสอนกับผูW เรียน มอร? (Moore, 1992: 4) ไดWใหWความหมายของการจัดการเรียนการสอน คือ
พฤติกรรมของบุคคลหน่ึงท่ีพยายามชFวยใหWบุคคลอ่ืนไดWเกิดการพัฒนาตนในทุกดWานอยFางเต็มศักยภาพ 
 ภาพลักษณ? คือ มุมมองของบุคคลเปfนความรูWสึกนึกคิดท่ีเกิดจากการไดWรับสัมผัสหรือรับรูWตFอ
องค?กร สถาบัน หนFวยงาน บริษัท กลุFม ชุมชนตFาง ๆ อาจเปfนความต้ังใจหรือไมFต้ังใจนําเสนอใหW
สาธารณะชนรับรูW ภาพท่ีปรากฏในมุมมองของผูWรับรูWหากเปfนภาพลักษณ?ท่ีดีก็จะทําใหWประชาชนหรือ
บุคคล เกิดความประทับใจนFาเช่ือถือ แตFหากเปfนภาพลักษณ?ท่ีไมFดีก็จะทําใหWไมFเกิดความประทับใจ ไมF
นFาเช่ือถือ ตFอองค?กร หรือหนFวยงานน้ัน ๆ เม่ือภาพลักษณ?เปfนสิ่งสําคัญสําหรับองค?กรการศึกษา เพ่ือ
ใชWวัดหรือประเมินภาพลักษณ?ขององค?กรยFอมเปfนสิ่งจําเปfนดWวยเชFนกัน เพ่ือท่ีจะไดWทราบสถานะและ
ภาพลักษณ?ขององค?กรน้ันวFาเปfนอยFางไร และเพ่ือจะไดWเปfนขWอมูลในการนําไปปรับปรุงแกWไขหรือ
สFงเสริมใหWองค?กรน้ัน ๆ เกิดภาพลักษณ?ที่ดีและสามารถรักษาภาพลักษณ?ที่ดีน้ันไวWใหWยืนยาวตFอไป 
  
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาขWอมูลท่ัวไปของนักศึกษาสาขาการบัญชีท่ีมีผลตFอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขา
การบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีผลตFอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ด�านเนื้อหาการศึกษา ประกอบดWวยการศึกษาถึงป�จจัยท่ีมีผลตFอการตัดสินใจเลือกเรียน
สาขาการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 2. ด�านพื้นท่ี งานวิจัยน้ีทําการศึกษากับนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบัญชี ช้ันปaท่ี 1 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 3. ด�านประชากรท่ีใช�ในการศึกษา นักศึกษาสาขาการบัญชี คณะบัญชี ช้ันปa ท่ี  1 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เทอม 1/2562 ในชFวงมิถุนายน – ตุลาคม 2561 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปfนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพ่ือศึกษา ป�จจัยท่ีมีผลตFอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือใหW
ทราบขWอมูลท่ีใชWในการตัดสินใจ และขWอเสนอแนะเพ่ือเปfนแนวทางพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ของสาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตFอไป ประชากรท่ีใชWในการศึกษาจํานวน 
146 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยคือแบบสอบถามแบFงเปfน 3 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบตรวจสอบรายการเก่ียวกับขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม ประกอบดWวย 
เพศ อายุ ภูมิลําเนา พ้ืนฐานการศึกษา และผลการเรียน 
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 ตอนท่ี 2 แบบสํารวจเพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีผลตFอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการบัญชี ของ
นักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยแบFงเปfน 5 ดWาน ดังน้ี ดWานความตWองการหรือ
ความคาดหวัง ดWานการจัดการเรียนการสอน ดWานภาพลักษณ?มหาวิทยาลัย ดWานสถานท่ี และดWาน
คFานิยม โดยลักษณะคําถามเปfนแบบมาตรวัดของ Likert Scale ท่ีวัดระดับป�จจัยท่ีมีผลตFอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย
แบFงเปfน 5 ระดับ ดังน้ี 
  1. ป�จจัยท่ีผลตFอการตัดสินใจนWอยท่ีสุด  ระดับคะแนนเทFากับ  1 
  2. ป�จจัยท่ีผลตFอการตัดสินใจนWอย   ระดับคะแนนเทFากับ  2 
  3. ป�จจัยท่ีผลตFอการตัดสินใจปานกลาง  ระดับคะแนนเทFากับ  3 
  4. ป�จจัยท่ีผลตFอการตัดสินใจมาก   ระดับคะแนนเทFากับ  4 
  5. ป�จจัยท่ีผลตFอการตัดสินใจมากท่ีสุด  ระดับคะแนนเทFากับ  5 
 ตอนท่ี 3 คําถามปลายเป�ด สําหรับขWอเสนอแนะจากผูWตอบแบบสอบถาม 
 
สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล  
 ตอนท่ี 1 คFาความถ่ี คFารWอยละ 
 ตอนท่ี 2 คFาเฉลี่ย และคFาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ?การแปลคFาคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี 
  คFาเฉลี่ยระหวFาง  1.00-1.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นนWอยท่ีสุด 
  คFาเฉลี่ยระหวFาง  1.51-2.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นนWอย 
  คFาเฉลี่ยระหวFาง  2.51-3.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
  คFาเฉลี่ยระหวFาง  3.51-4.50  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก 
  คFาเฉลี่ยระหวFาง  4.51-5.00  หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนท่ี 1 ขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม 
  นักศึกษาสาขาบัญชี คณะบัญชี ช้ันปaท่ี 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประชากร
จํานวน 146 คน ไดWแบบสอบถามกลับ 141 คน คิดเปfน รWอยละ96.5 สFวนใหญFเปfนเพศหญิง คิดเปfน
รWอยละ 97.87 เพศชาย รWอยละ 2.13 มีอายุระหวFาง 18-25 ปa รWอยละ 50.35 ภูมิลําเนาสFวนใหญFอยูF
ตFางจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รWอยละ 58.87 พ้ืนฐานการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
รWอยละ 53.90 และเกรดเฉลี่ยสะสมอยูFระหวFาง 2.01 – 3.00 รWอยละ 61.70 
 ตอนท่ี 2 ป�จจัยท่ีมีผลตFอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พิจารณาเปfนรายดWาน โดยเรียงจากมากไปหานWอย ดังน้ี ดWานความ
ตWองการหรือความคาดหวัง ดWานภาพลักษณ?มหาวิทยาลัย ดWานคFานิยม ดWานการจัดการเรียนการสอน 
และดWานสถานท่ี 
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 ดWานความตWองการหรือความคาดหวัง มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด มีคFาเฉลี่ย 4.45 เม่ือ
พิจารณาเปfนรายขWอพบวFา ดWานสาขาอาชีพ เพราะเปfนสาขาท่ีหางานงFาย ตกงานนWอยท่ีสุด สFวนป�จจัย
ท่ีมีผลตFอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ตํ่าสุดคือการตFอยอดวิชาชีพในระดับท่ีสูงข้ึน  
 ดWานภาพลักษณ?มหาวิทยาลัย มีระดับความสําคัญรองลงมา มีคFาเฉลี่ย 4.33 เม่ือพิจารณาเปfน
รายขWอพบวFา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปfนมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมีช่ือเสียงมากท้ังวิชาการ บริการ
หอพักฟรี และดWานกีฬาทําใหWนักศึกษารูWจัก สFวนป�จจัยท่ีมีผลตFอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการบัญชี 
ของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตํ่าสุดคือ มหาวิทยาลัยมีช่ือท่ีดีดWานการเรียน
การสอน 
 ดWานคFานิยม มีระดับความสําคัญรองลงมา มีคFาเฉลี่ย 4.13 เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอพบวFา 
สาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีคFานิยมในหมูFบWาน หรือเขตพ้ืนท่ีท่ีนักศึกษา
อยูF จึงทําใหWนักศึกษามีความสนใจท่ีอยากจะเขWามาศึกษา 
 ดWานการจัดการเรียนการสอน มีคFาเฉลี่ย 4.01 เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอพบวFา คณะบัญชี 
สาขาการบัญชี มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพทางดWานบัญชี สามารถเนWนใหWนักศึกษา
สามารถเปfนผูWทําบัญชีไดW และตFอยอดอาชีพเปfนผูWสอบบัญชีรับอนุญาต สFวนป�จจัยท่ีมีผลตFอการ
ตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตํ่าสุดคือ 
คFาใชWจFายในการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 ดWานสถานท่ี มีคFาเฉลี่ย 3.85 เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอพบวFา เปfนมหาวิทยาลัยท่ีมีขนาดใหญF 
มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม รFมร่ืน และสะอาด สFวนป�จจัยท่ีมีผลตFอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการบัญชี 
ของนักศึกษาสาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตํ่าสุดคือ การเดินทางสะดวก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย ผูWวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลการวิจัยไดWดังน้ี 
 ป�จจัยท่ีมีผลตFอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาการบัญชี ของนักศึกษาสาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ถWาพิจารณาท่ีป�จจัยรายดWานพบวFา นักศึกษาผูWตอบแบบสอบถามใหW
ความสําคัญกับป�จจัยในท่ี ดWานความตWองการหรือความคาดหวัง เน่ืองจากการศึกษาคือการลงทุน 
เพ่ือใหWไดWสิ่งตอบแทนในอนาคต การลงทุนดWานการศึกษา ความคาดหวังหลังจากจบการศึกษาคือการ
ไดWงานท่ีดีทํา ไดWผลตอบแทนสูง ซึ่งสาขาการบัญชีตอบโจทย?ในเร่ืองจบแลWวมีงานรองรับทันที และ
สามารถประกอบอาชีพอิสระไดWอีกดWวย สอดคลWองกับงานวิจัยของ นวพร ทองนุช, รุFงลักษมี รอดขํา 
(2558) ไดW ศึกษาวิจัยเร่ืองป�จจัยท่ี มีผลตFอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาบัญชี ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พบวFาความคาดหวังดWานอาชีพ มีระดับความสําคัญมาก เพราะเปfน
สาขาอาชีพท่ีสําคัญในกลุFมประชาคมอาเซียน  
 รองลงมาคือ ดWานภาพลักษณ?มหาวิทยาลัย นักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนคณะบัญชี สาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เน่ืองมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปfนมหาวิทยาลัยเอกชนท่ีมี
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ช่ือเสียงมากท้ังวิชาการ บริการหอพักฟรี และดWานกีฬาทําใหWนักศึกษารูWจัก อีกท้ังอาจารย?ผูWสอบมี
ความสามารถทางวิชาการสูง อาจารย?ปฏิบัติงานสอน และงานวิชาการตFาง ๆ ดูแลเอาใจใสFนักศึกษา
เสมือนลูกหลานตัวเอง ซึ่งนักศึกษาจะไดWคําบอกเลFาจากผูWประสานงาน รุFนพ่ี สอดคลWองกับงานวิจัย
ของ พิมพ?พร ธรรมวิหารคุณ, ภักตรา ประเสริฐวงษ? (2552) ไดWศึกษาวิจัยเร่ือง ป�จจัยการตัดสินใจ
เลือกเรียนสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร
เกษม พบวFา ดWานภาพลักษณ? และทัศนคติ เปfนป�จจัยหลักท่ีนักศึกษาเลือกเรียนสาขาการบัญชี 
สอดคลWองกับงานวิจัยของ ณัชชา สุวรรณวงศ? (2560) ไดWศึกษาวิจัยเร่ือง ป�จจัยท่ีสFงผลตFอการตัดสินใจ
เลือกเขWาศึกษาตFอระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (ระบบ
โควตา) ประจําปaการศึกษา 2560 พบวFาภาพรวมมีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับมากท่ีสุด โดยเฉพาะดWาน
ภาพลักษณ?ของมหาวิทยาลัยฯเปfนสถานศึกษาท่ีเนWนการปฏิบัติ ผลิตครูวิชาชีพและใหWผูWเรียนไดWมี
โอกาสในการศึกษาตFอดWานวิชาชีพเฉพาะ มหาวิทยาลัยฯ มีช่ือเสียงมายาวนานและมีความเปfนเลิศทาง
วิชาการซึ่งเปfนภาพลักษณ?ของมหาวิทยาลัยฯ อันจะชFวยทาใหWเกิดการจดจํา การบอกถึงคุณลักษณะ
เดFนของมหาวิทยาลัยฯ รวมท้ังกFอใหWเกิดความภาคภูมิใจเม่ือไดWเขWามาศึกษาและสําเร็จการศึกษา
ออกไปอีกท้ังยังเปfนมหาวิทยาลัยฯ ท่ีมีความเกFาแกF มีช่ือเสียงและมีครู อาจารย?ท่ีเกFง มีความรูW
ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเฉพาะดWาน สอดคลWองกับ ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ไดWศึกษา ป�จจัย
ท่ีสFงผลตFอการต้ังใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลFาง ผลการศึกษาพบวFา ป�จจัยดWานภาพลักษณ?ของมหาวิทยาลัย ดWาน
หลักสูตรและดWานเหตุผลสFวนตัวมีผลตFอการต้ังใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียนท่ีมี
ผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลFาง 
 ดWานคFานิยม ผลจากการวิเคราะห?ขWอมูลพบวFา เหตุผลท่ีนักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนคณะ
บัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพราะเช่ือและม่ันใจวFาเม่ือจบการศึกษาแลWว
สามารถหางานทําไดWแนFนอน อีกท้ังไดWคํายกยFองวFามีความสามารถทางการเรียน สอดคลWองกับ
บทความของ Thaijob (2562) การเรียนตFอในสายอาชีพ วิชาชีพบัญชี อีกหน่ึงสายการเรียนท่ีหลาย
คนมองขWาม แตFหารูWไมFวFาความจริงแลWว เปfนสายท่ีเรียนจบไปแลWวหางานไดWงFาย มีงานรองรับเยอะ 
แถมยังรายไดWดีอยFางท่ีเรียกวFา “เรียนจบมาแลWว ก็ไมFมีคําวFาตกงาน” อีกตFางหาก เพราะฉะน้ันวันน้ีเรา
มารูWจักกับการเรียนและงานในสายอาชีพกัน สอดคลWองกับงานวิจัยของ ป�ทมา วิชิตะกุล (2554) ไดW
ศึกษาวิจัยเร่ืองป�จจัยท่ีมีผลตFอการตัดสินใจเขWาศึกษาตFอคณะวิศวกรรมศาสตร? มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวFาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลตFอการตัดสินใจเขWาศึกษาตFอคณะวิศวกรรมศาสตร? 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกอบดWวยดWานความเช่ือดWานคFานิยม 
 ดWานการจัดการเรียนการสอน ผลจากการวิเคราะห?ขWอมูลพบวFา เหตุผลท่ีนักศึกษาตัดสินใจ
เลือกเรียนคณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การจัดการเรียนการสอนของคณะ
บัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปfนการจัดการเรียนการสอนใหWเหมาะสมกับ
สถานการณ?ในป�จจุบัน ปรับปรุงสาระรายวิชาใหWมีความทันสมัย หลักสูตรท่ีเป�ดสอนยังเนWนดWานสาขา
วิชาชีพซึ่งเปfนหลักสูตรท่ีตรงตามความตWองการของตลาดแรงงานซึ่งผูWสําเร็จการศึกษาเช่ือม่ันวFาหาก
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สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฯ ไปจะเปfนท่ีรูWจักในวงการของผูWประกอบอาชีพทางดWานสาขา
วิชาชีพน้ันๆ และมีโอกาสท่ีจะไดWรับการพิจารณารับเขWาทางานมากกวFาผูWสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชา
เดียวกันจากมหาวิทยาลัยอ่ืน อีกท้ังมหาวิทยาลัยฯ สอดคลWองกับงานวิจัยของ ณัชชา สุวรรณวงศ? 
(2560) และสอดคลWองกับงานวิจัยของ ภัทรสุดา จารุธีรพันธุ? (2554) ไดWศึกษาวิจัยเร่ือง ป�จจัยท่ีมีผล
ตFอการเลือกเรียนสาขาวิชา ในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบวFา 
ภาพรวมของป�จจัยท่ีมีผลตFอการเลือกเรียนสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยใหWความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนท่ีดี 
 ดWานสถานท่ี ผลจากการวิเคราะห?ขWอมูลพบวFา เหตุผลท่ีนักศึกษาตัดสินใจเลือกเรียนคณะ
บัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปfนมหาวิทยาลัยท่ีมีขนาดใหญF มีทัศนียภาพท่ี
สวยงาม รFมร่ืน และสะอาด ทําใหWนักศึกษาอยากเรียน สอดคลWองกับงานวิจัยของ นวพร ทองนุช, รุFง
ลักษมี รอดขํา (2558) ไดWศึกษาวิจัยเร่ืองป�จจัยท่ีมีผลตFอการตัดสินใจเลือกเรียนสาขาบัญชี ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พบวFาดWานสถานท่ีต้ังมีระดับความสําคัญมาก เน่ืองจาก
ทัศนียภาพท่ีสวยงาน และสะอาดเปfนสFวนหน่ึงท่ีทําใหWนักศึกษาอยากศึกษาตFอ 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. ข�อเสนอแนะจากการทําวิจัยคร้ังนี้ 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?ในการศึกษาป�จจัยท่ีสFงผลพฤติกรรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ของเกษตรกร ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ และเพ่ือศึกษาป�ญหา อุปสรรค และ
ขWอเสนอแนะในการจัดทําบัญชีครัวเรือน การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? 1)เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีผลตFอ
พฤติกรรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน ของเกษตรกร ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ 2)
เพ่ือศึกษาป�ญหา อุปสรรคและขWอเสนอแนะในการจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยกลุFมตัวอยFางท่ีใชWใน
การศึกษา เกษตรกร หมูFท่ี 1 และ หมูFที่ 2 ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 200 
ราย เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย ไดWแกF คFาความถ่ี คFารWอยละ คFาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ในการวิจัยพบวFา เกษตรกรจํานวน 200 ราย สFวนใหญFเปfนเพศชาย อายุ 51 – 60 ปa มี
สถานะสมรส ประกอบอาชีพเกษตรกร จบการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษา รWอยละ 46.0 มีจํานวน
สมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3 – 5 ราย มีรายไดWเฉลี่ยตFอครอบครัวอยูFท่ี 5,001 – 10,000 บาทตFอเดือน 
สFวนใหญFมีหน้ีสิน 10,001 – 50,000 บาท เกษตรกรสFวนใหญF เปfนหน้ีกับสหกรณ?การเกษตรและ
สหกรณ? 

ผลดําเนินการวิจัยในการจัดทําบัญชีครัวเรือนน้ัน สFวนใหญFรูWจักการทําบัญชีครัวเรือนในระดับ
ปานกลาง พบวFามีป�ญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน เกษตรกรไมFสามารถจดจํารายรับ – 
รายจFาย ในแตFละวันไดW ขาดแหลFงขWอมูล การชFวยเหลือ แนะนําจากภาครัฐ ในการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน และมีความสับสนและไมFเขWาใจในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน 

 
คําสําคญั: บัญชีครัวเรือน เกษตรกร 
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Abstract 
 The purpose of this study was to study factors affecting the household 
accounting behavior of farmers in Khok Tan Subdistrict, Phu Sing District, Si Sa Ket 
Province. And to study the problems, obstacles, and suggestions for household 
accounting. The purpose of this research 1) To study the factors affecting the 
household accounting behavior of farmers in Khok Tan Subdistrict, Phu Sing District, 
Sisaket Province. 2) To study the problems Obstacles and recommendations for the 
preparation of household accounts By the sample group used in farmer studies. 
Village 1 and Village 2, Khok Tan Subdistrict, Phu Sing District, Sisaket Province. The 
instrument used in this study was frequency, percentage, standard deviation. 
 In the research, it was found that 200 farmers, mostly male, aged 51-60 years 
old. Have marital status farmer graduated from primary school 46.0 percent. The 
average number of family members is 3 - 5 people. The average income per family is 
between 5,001 - 10,000 baht per month. Most of them have debts of 10,001 - 50,000 
baht. Most farmers Owe to the cooperative of agriculture and co-operatives. 
 The research result in the preparation of household accounts. Most of them 
know household accounting at a medium level. Found that there are problems and 
obstacles in the preparation of household accounts. Farmers cannot remember 
income and expenses. Each day Lacking sources of information and advice from the 
government In the preparation of household accounts And there is confusion and 
misunderstanding in household account recording. 
 
Keywords: Household account, farmer 
 
บทนํา 

ในป�จจุบันคนไทยดํารงชีวิตท่ีเต็มไปดWวยแนวทางกระแสวัตถุนิยม ความฟุ�มเฟ�อย และความ
ไมFรูWจักประมาณตน ไมFยับย้ังช่ังใจ ซึ่งสิ่งเหลFาน้ีทําใหWคนไทยเกิดป�ญหาเก่ียวกับคFาใชWจFายท่ีไมFพอกับ
รายรับ และทําใหWเกิดหน้ีสิน โดยเฉพาะป�ญหาหน้ีสินน้ันเปfนป�ญหาท่ีไมFมีวันจบสิ้น และบางครอบครัว
มีเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆในทุกๆปa อยFางไรก็ตามคนไทยยังมีทางออกท่ีสามารถแกWป�ญหาด่ังกลFาวไดW ซึ่งการจะ
ดํารงชีวิตใหWอยูFรอดภายใตWสังคมในป�จจุบัน และการปรับตัวอยูFในยุคป�จจุบันท่ีไมFเกิดผลกระทบจาก
ป�ญหาเหลFาน้ีไดW 

ไมFวFาจะเปfนดWานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดลWอมอีกท้ังกระบวนการของ
ความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซWอนจนยากท่ีจะอธิบายในเชิงสาเหตุและผลลัพธ?ไดW เพราะการ
เปลี่ยนแปลงท้ังหมดตFางเปfนป�จจัยเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน สําหรับผลของการพัฒนาในดWานบวกน้ัน 
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ไดWแกF การเพ่ิมข้ึนของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุและสาธารณูปโภค
ตFางๆ ระบบสื่อสารท่ีทันสมัย หรือการขยายปริมาณและกระจายการศึกษาอยFางท่ัวถึงมากข้ึนแตFผล
ดWานบวกเหลFาน้ีสFวนใหญFกระจายไปถึงคนในชนบทหรือผูWดWอยโอกาสในสังคมนWอยแตFวFากระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไดWเกิดผลลบติดตามมาดWวย เชFน การขยายตัวของรัฐเขWาไปในชนบทไดWสFงผลใหW
ชนบทเกิดความอFอนแอในหลายดWานท้ังการตWองพ่ึงพิงตลาดและพFอคWาคนกลางในการสั่งสินคWาทุน 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ?แบบเครือญาติและการรวมกลุFมกันตาม
ประเพณีเพ่ือการจัดกาทรัพยากรท่ีเคยมีอยูFแตFเดิมแตกสลายลงภูมิความรูWท่ีเคยใชWแกWป�ญหาและสั่งสม
ปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเร่ิมสูญหายไป 

สิ่งสําคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซึ่งเปfนเง่ือนไขพ้ืนฐานท่ีทําใหWคนไทยสามารถ
พ่ึงตนเองและดําเนินชีวิตไปไดWอยFางมีศักด์ิศรีภายใตWอํานาจและความมีอิสระในการกําหนดชะตาชีวิต
ของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและจัดการเพ่ือใหWตนเองไดWรับการสนองตอบตFอความตWองการ
ตFางๆรวมท้ังความสามารถในการจัดการป�ญหาตFางๆไดWดWวยตนเอง ซึ่งท้ังหมดน้ีถือวFาเปfนศักยภาพ
พ้ืนฐานท่ีคนไทยและสังคมไทยเคยมีอยูFแตFเดิมตWองถูกกระทบกระเทือนซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจจากป�ญหา
ฟองสบูFและป�ญหาความอFอนแอของชนบทรวมท้ังป�ญหาอ่ืนๆท่ีเกิดข้ึนลWวนแตFเปfนขWอพิสูจน?และยืนยัน
ปรากฏการณ?น้ีไดWเปfนอยFางดี 

แนวทางหน่ึงท่ีคนไทยควรยึดถือคือการพ่ึงตนเอง รูWจักความพอประมาณ และไมFประมาท 
ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจWาอยูFหัวท่ีทรงมองเห็นถึงความสําคัญ
ของการสรWางภูมิคุWมกันใหWกับตัวเอง รูWจักความพอมีพอกิน พอมีพอใชW คํานึงถึงหลักเหตุผลและการ
ประมาณตนเอง พรWอมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมFใหWประมาท โดยเฉพาะการใชWจFายเงินอัน
เปfนป�จจัยสําคัญในการดําเนินชีวิต การทําบัญชี คือ การจดบันทึก ขWอมูลเก่ียวกับเง่ือนไขป�จจัยในการ
ดํารงชีวิตของตัวเอง และภายในครอบครัว ชุมชน รวมถึงประเทศ ขWอมูลท่ีไดWจากการบันทึกจะเปfนตัว
บFงช้ีอดีตป�จจุบันและอนาคตของชีวิตของตัวเอง สามารถนําขWอมูลอดีตมาบอกป�จจุบันและอนาคตไดW 
ขWอมูลท่ีไดW ท่ีบันทึกไวW จะเปfนประโยชน?ตFอการวางแผนชีวิตและกิจกรรมตFาง ๆ ในชีวิตในครอบครัว
http://northernstudy.vrdarmy.com/aknowledge/ 
  การทําบัญชีครัวเรือนในดWานเศรษฐกิจ หรือการบันทึกรายรับรายจFายท่ีทางราชการพยายาม
สFงเสริมใหWประชาชนไดWทํากัน น่ัน เปfนเร่ืองการบันทึกรายรับรายจFายประจําวันประจําเดือนวFา มี
รายรับจากแหลFงใดบWาง จํานวนเทFาใด มีรายจFายอะไรบWาง จํานวนเทFาใด ในแตFละวัน สัปดาห? เดือน 
และ ปa เพ่ือจะไดWเห็นภาพรวมวFา ตนเองและครอบครัวทีรายรับเทFาใด รายจFายเทFาใด คงเหลือเทFาใด 
หรือ เงินไมFพอใชWเทFาใด คือ รายจFายมากกวFารายรับ และสํารวจวFารายการใดจFายนWอยจFายมาก จําเปfน
นWอยจําเปfนมาก จําเปfนนWอย อาจลดลง จFายเฉพาะท่ีจําเปfนมาก เชFน ซื้อกับขWาว ซื้อยา ซื้อเสื้อผWา 
ซFอมแซมบWาน การศึกษา เปfนตWน สFวนรายจFายท่ีไมFจําเปfนใหWลด ละ เลิก เชFน ซื้อบุหร่ี ซื้อเหลWา เลFน
การพนัน เปfนตWน เม่ือนํารายรับ รายจFาย มาบวกลบกันแลWวขาดดุลเกินดุลไปเทFาใด เม่ือเห็นตัวเลข จะ
ทําใหWเราคิดไดWวFาสิ่งไมFจําเปfนน้ันมีมากหรือนWอยสามารถลดไดWหรือไมF เลิกไดWไหม ถWาไมFลดไมFเลิกจะเกิด
อะไร กับตัวเอง ครอบครัว ชุมชน และประเทศ หากเราวางแผนการรับการจFายเงินของตนเองไดW
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เทFากับวFารูWจักความเปfนคนไดWพัฒนาตนเอง ใหWเปfนคนมีเหตุมีผล เปfนคนรูWจักพอประมาณ เปfนคนรัก
ตนเอง รักครอบครัว รักชุมชน และรักประเทศชาติมากข้ึนจึงเห็นไดWวFา การทําบัญชีครัวเรือน ในเร่ือง
รายรับรายจFาย ก็คือวิถีแหFงการเรียนรูWเพ่ือพัฒนาชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น่ันเอง เพราะ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาชีวิตท่ีถูกตWองเหมาะสม พอดี สอดคลWองถูกตWองตามกฎ
ธรรมชาติท่ีมีท้ังความเปfนเอกภาพและดุลยภาพอยูFเสมอ (http://northernstudy.vrdarmy.com/ 
aknowledge/ ศูนย?การเรียนรูWปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ) 
 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีผลตFอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร ตําบลโคกตาล อําเภอภู
สิงห? จังหวัดศรีสะเกษ 

2. เพ่ือศึกษาป�ญหา อุปสรรคและขWอเสนอแนะในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร 
 

ขอบเขตงานวิจัย 
1. การวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยมุFงศึกษาป�จจัยท่ีมีผลตFอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรในเขต 

หมูFที่ 1 และหมูFท่ี 2 ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ  
2. ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดWวย 
 ตัวแปรตWนหรือตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรท่ีจัดใหWแตกตFางกัน ไมFข้ึนอยูFกับสิ่งใด มีความเปfน

อิสระในตัวเอง ไดWแกF อายุ ระดับการศึกษา รายไดW  
 ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรท่ีตWองติดตามดูผลจากการจัดสิ่งท่ีแตกตFางกัน ไมFมีอิสระในตัวเอง 

ตWองแปรเปลี่ยนไปตามเหตุการณ? หรือการทดลอง ไดWแกF การจัดทําบัญชีแตFละครัวเรือนของเกษตรกร 
3. ประชากรกลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการศึกษา ประกอบดWวยประชากร หมูFที่ 1และหมูFที่ 2 ตําบล

โคกตาล อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 200 หลังคาเรือน 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ธรรญชนก นิลมณี (2558) ไดWศึกษา พฤติกรรมและสภาพป�ญหาการจําทําบัญชีครัวเรือนตาม
ปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดป�ญหาหน้ีสินของเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษา
พฤติกรรม สภาพป�ญหา และอุปสรรคการจัดทําบัญชีครัวเรือนของกลุFมเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี 
กลุFมตัวแทนท่ีใชWในการศึกษา ประกอบดWวยกลุFมเกษตรกรหมูFท่ี 10 และหมูFท่ี 11 ตําบลเนินหอม 
อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จํานวนท้ังสิ้น 146 คน ไดWตอบแบบสอบถามเพ่ือใชWเปfนขWอมูลใน
งานวิจัยน้ี สถิติที่ใชWในงานวิจัยไดWแกF ความถ่ี รWอยละ คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมและสภาพป�ญหาการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามปรัชญาเศษฐกิจพอเพียงเพ่ือลด
ป�ญหาหน้ีสินของเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ผลการศึกษาวิจัย พบวFาตัวแทนกลุFมเกษตรกรจังหวัด
ปราจีนบุรีสFวนใหญFเปfนเพศหญิง ชFวงอายุมากกวFา 50 ปa ประกอบอาชีพเกษตรกร จบการศึกษาสูงสุด
ระดับประถมศึกษา และมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนอยูFในชFวง 4 – 6 คน ซึ่งรายไดW และรายจFายเฉลี่ย
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ตFอดือนอยูFในชFวง 4,001 – 10,000 บาท แตFภาระหน้ีสินสูงกวFา คือ 10,001 – 50,000 บาท โดย
แหลFงท่ีมาของหน้ีสินมาจากสินคWาทางการเกษตร ในการจัดทําบัยชีครัวเรือนน้ัน ตัวแทนกลุFม
เกษตรกรสFวนใหญF รูW จักการทําบัญชีครัวเรือนปานกลางโดยรับการแนะนําจากหนFวยงานรัฐ 
วัตถุประสงค?ในการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือควบคุมคFาใชWจFายในครอบครัว เร่ิมทําบัญชี 7 – 12 เดือน 
และบันทึกบัญชีเปfนรายสัปดาห? แตFพบวFามีป�ญหาอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน คือ การอFานไมF
ออกเขียนไมFไดW ขาดประสบการณ?ในการทําบัญชีครัวเรือน ประกอบกับเจWาหนWาท่ีไมFมีการติดตามผล 
สFงผลใหWตัวแทนกลุFมเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีสFวนใหญFขาดการบัญทึกบัญชีครัวเรือนอยFางตFอเน่ือง
และสมํ่าเสมอ 

พิมพ?รัก พุFมเจริญ.(2559)ป�ญหาหน้ีครัวเรือนเปfนป�ญหาท่ีสะสมมานานในสังคมไทย จากสถิติ
ของสํานักงาน คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ (สศช.) พบวFาตัวเลขหน้ี
ครัวเรือนในกลุFมภาค การเกษตรมีแนวโนWมเพ่ิมสูงข้ึน เม่ือพิจารณาถึงสาเหตุของป�ญหาท่ีเห็นไดW
ชัดเจนสามารถแบFงออกเปfน 2 ประเด็นหลัก ไดWแกF รายไดWอยูFในระดับท่ีตFางและไมFแนFนอน และการ
ขาดการบริหารจัดการเงินไดWและ รายจFายอยFางมีระบบและเหมาะสม ซึ่งการบันทึกบัญชีรายรับ-
รายจFายถือเปfนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะ ชFวยใหWเกษตรกรสามารถติดตามและวางแผนการใชWจFาย ควบคุม
ตWนทุนการผลิต ตลอดจนทราบถึง รายจFายไมFจําเปfนตFาง ๆ ท่ีสามารถลดลงเพ่ือใหWมีเงินออมท่ีเพ่ิมข้ึน 
และเพ่ิมความสามารถในการชําระ หน้ีท่ีมีอยูFของเกษตรกรไดW ผูWวิจัยไดWดําเนินการวิจัย โดยเก็บ
รวบรวมขWอมูลผFานการสัมภาษณ?เชิงลึก ในกลุFม เกษตรกรจํานวน 9ครัวเรือน ซึ่งอาศัยอยูFในจังหวัดท่ี
แตกตFางกัน และมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมท่ี แตกตFางกัน จากน้ันจึงนํามาวิเคราะห?ผล
การศึกษารFวมกับการทบทวนวรรณกรรม จากการศึกษา พบวFา ป�จจัยท่ีสFงผลใหWเกษตรกรจัดทําบัญชี
รายรับ-รายจFายคือ การมี วัตถุประสงค?ในการบันทึกบัญชีที่ชัดเจนและนําผลจากการจัดทําดังกลFาวมา
ใชWประโยชน?ตFอไดW เชFน การคาดการณ?ราคาเกลือในปaหนWา เปfนตWน สําหรับเกษตรกรกลุFมท่ีไมFมีการ
จัดทําบัญชีพบวFาสาเหตุ หลักคือ เช่ือม่ันวFาสามารถบริหารเงินของตนไดW เน่ืองจากรายรับและรายจFาย
เปfนรายการท่ีเกิดข้ึนเปfน กิจวัตร รวมถึงการท่ีเกษตรกรไมFสามารถนําผลการบันทึกมาใชWประโยชน?ตFอ
ไดW ถือเปfนป�จจัยท่ีสFงผลใหW เกษตรกรไมFมีการจัดทําบัญชีหรือลWมเลิกการจัดทําไดWเชFนกัน  
  อารยา อึงไพบูลย?กิจ.(2559) การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีสFงผลตFอการ
ทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรจังหวัดสุรินทร? สุFมตัวอยFางจากกลุFมเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร? จํานวน 
400 คน ดWวยวิธีอาศัยความนFาจะเปfน ใชWแบบสอบถามเปfนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขWอมูล สถิติท่ี
ใชWในการวิเคราะห?คือ การแจกแจงความถ่ี คFารWอยละ คFาเฉลี่ย และคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คFาสัม
ประสิทธิการถดถอย ผลการวิจัยพบวFา เกษตรกรผูWตอบแบบสอบถามสFวนใหญFเปfนเพศหญิง มีอายุ
ระหวFาง 41 – 50 ปa มีสถานภาพสมรส จบการศึกษาในระดับประถมศึกษามากท่ีสุด มีจํานวนสมาชิก
ในครัวเรือนเฉลี่ยครอบครัวละ 4.34 คน มีรายไดWเฉลี่ยตFอเดือนของครอบครัวอยูFท่ี 10,001-15,000 
บาท มีคFาใชWจFายเฉลี่ยตFอเดือนของครอบครัว ต่ํากวFา 10,000 บาท เกษตรกรสFวนใหญFมีหน้ีสินของ
ครอบครัว ต่ํากวFา 50,000 บาท โดยเปfนหน้ีกับธนาคารการเกษตรและสหกรณ? (ธ.ก.ส.) มากท่ีสุด ไมF
มีหน้ีสินนอกระบบ เกษตรกรสFวนใหญFรูWจักบัญชีครัวเรือนและเคยอบรมการทําบัญชีครัวเรือนมากFอน 
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เกษตรกรสFวนใหญFมีความเขWาใจในการบันทึกบัญชีครัวเรือนของเกษตร ในภาพรวมอยูFในระดับ “ปาน
กลาง” ป�ญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรในภาพรวมอยูFในระดับ “ปาน
กลาง” การทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรในภาพรวมอยูFในระดับ “มาก” และป�จจัยท่ีสFงผลตFอการ
ทําบัญชีครัวเรือน คือความรูWความเขWาใจในการบันทึกบัญชีครัวเรือน ท่ี ระดับนัยสําคัญ .05 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

การเก็บรวบรวมขWอมูล 
ผูWวิจัยไดWศึกษาขWอมูลของเกษตรกร ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ หมูFท่ี 1 

และ หมูFท่ี 2 จํานวนท้ังสิ้น 200 ราย โดยใชWแบบสอบถามในการสัมภาษณ?ท้ังสิ้น 200 ฉบับ และ
รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดWมาวิเคราะห?ขWอมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชWในงานวิจัย 
เคร่ืองมือพิเศษในการวิจัยมีดังน้ีคือ แบบสอบถามขWอมูลเก่ียวกับป�จจัยท่ีมีผลตFอพฤติกรรม 

สภาพป�ญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห? 
จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 200 ราย โดยมีลักษณะเปfนแบบตรวจสอบรายการสอบถามขWอมูลเก่ียวกับ
เพศอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายไดWและหน้ีสิน แบบมาตรฐานสFวนประมาณคFา 5 ระดับ โดย
แบFงออกเปfน 4 ตอนดังน้ี  

ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพและขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 สอบถามขWอมูลเก่ียวกับรายไดW – รายจFาย ของผูWตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 3 ขWอมูลป�จจัยท่ีมผีลตFอการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ตอนท่ี 4 ขWอมูลป�ญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
วิธีการวิเคราะห?ขWอมูล 
ผูWวิจัยดําเนินการวิเคราะห?ขWอมูลเชิงพรรณนา ไดWแกF คFาความถ่ี คFาสถิติ คFารWอยละ และคFา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน นําขWอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดWมาวิเคราะห?ผลทางสถิติแตFละสFวน ดังน้ี  
1. การวิเคราะห?ขWอมูลเชิงปริมาณโดยเก็บรวบรวมขWอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะห?โดย

การหารWอยละและความถ่ี 
2. การวิเคราะห?ขWอมูลเก่ียวกับรายไดW – รายจFาย ของผูWตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห?โดย

การหารWอยละและความถ่ี 
3. ขWอมูลป�จจัยท่ีมีผลตFอการจัดทําบัญชีครัวเรือนมาวิเคราะห?โดยการหารWอยละและความถ่ี 
4. ขWอมูลป�ญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน แบบมาตรฐานสFวนประมาณคFา 5 ระดับ 
 5 คะแนนกําหนดระดับมากท่ีสุด 
 4 คะแนนกําหนดระดับมาก 
 3 คะแนนกําหนดระดับปานกลาง 
 2 คะแนนกําหนดระดับนWอย 
 1 คะแนนกําหนดระดับนWอยมาก 
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ผลการวิจัย 
 จากกการดําเนินการวิจัยและวิเคราะห?ขWอมูล สามารถสรุปผลวิจัย ดังน้ี 

1. จากผลการศึกษาพบวFาผูWตอบแบบสอบถามเปfนเพศชาย 108 ราย คิดเปfนรWอยละ 54.0 
และเปfนเพศหญิง คิดเปfนรWอยละ 46.0 จํานวนท้ังสิ้น 200 คน สFวนใหญFมีอายุ 51 - 60 ปaจํานวน 80 
ราย คิดเปfนรWอยละ 40.0 จําแนกตามสถานะสFวนใหญFสมรสจํานวน 125 ราย คิดเปfนรWอยละ 62.5 มี
ระดับการศึกษาประถมศึกษา 92 ราย คิดเปfนรWอยละ46.0  

2. จากผลการศึกษาพบวFาผูWตอบแบบสอบถามมีรายไดWเฉลี่ยตFอครอบครัวอยูFท่ี 5,001 – 
10,000 บาทตFอเดือน จํานวน 115 ราย คิดเปfนรWอยละ 57.5 สFวนใหญFมีหน้ีสิน 10,001 – 50,000 
บาทจํานวน 125 ราย คิดเปfนรWอยละ 62.5 เกษตรกรสFวนใหญF เปfนหน้ีกับสหกรณ?การเกษตรและ
สหกรณ? 

3. ป�จจัยท่ีท่ีมีผลตFอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห? 
จังหวัดศรีสะเกษ พบวFาอยูFในระดับปานกลาง ป�จจัยการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนทําใหWสามารถวาง
แผนการใชWจFายไดW ระดับมากท่ีสุดรWอยละ 20.0 ระดับมากรWอยละ 21.0 ระดับปานกลางรWอยละ 31.5 
ระดับนWอยรWอยละ 17.5 ระดับนWอยท่ีสุดละ 10.0  

ป�จจัยการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนทําใหWทราบรายรับ-รายจFายของครอบครัวไดW ระดับมาก
ท่ีสุดรWอยละ 18.5 ระดับมากรWอยละ 22.0 ระดับปานกลางรWอยละ 25.0 ระดับนWอยรWอยละ 19.5 
ระดับนWอยท่ีสุดละ 15.0 

ป�จจัยการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนทําใหWมีการใชWจFายแบบไมFฟุ�มเฟ�อย ระดับมากท่ีสุดรWอยละ 
20.0 ระดับมากรWอยละ 26.0 ระดับปานกลางรWอยละ 34.0 ระดับนWอยรWอยละ 17.5 ระดับนWอยท่ีสุดละ 
2.5 

ป�จจัยการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหากไดWรับคําแนะนําจากหนFวยงานรัฐทําใหWการทําบัญชี
ครัวเรือนงFายข้ึน ระดับมากท่ีสุดรWอยละ 17.5 ระดับมากรWอยละ 25.0ระดับปานกลางรWอยละ 27.0 
ระดับนWอยรWอยละ 16.0 ระดับนWอยท่ีสุดละ 14.5 

ป�จจัยการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนสามารถทําใหWลดรายจFายท่ีไมFจําเปfนไดW ระดับมากท่ีสุดรWอย
ละ 19.5 ระดับมากรWอยละ 16.0 ระดับปานกลางรWอยละ 34.5 ระดับนWอยรWอยละ 14.5 ระดับนWอย
ท่ีสุดละ 15.5 

ป�จจัยการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนทําใหWมีเงินออมมากข้ึน ระดับมากท่ีสุดรWอยละ 20.0 ระดับ
มากรWอยละ 21.0 ระดับปานกลางรWอยละ 27.5 ระดับนWอยรWอยละ 17.5 ระดับนWอยท่ีสุดละ 14.0 

ป�จจัยการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนทําใหWชีวิตความเปfนอยูFดีข้ึน ระดับมากท่ีสุดรWอยละ 23.0 
ระดับมากรWอยละ 19.5 ระดับปานกลางรWอยละ 27.5 ระดับนWอยรWอยละ16.0 ระดับนWอยท่ีสุดละ 14.0 

ป�จจัยการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนทําใหWสามารถวางแผนในการชําระหน้ีไดWตรงตามเวลาท่ี
กําหนด ระดับมากท่ีสุดรWอยละ 18.0 ระดับมากรWอยละ 27.5 ระดับปานกลางรWอยละ 32.5 ระดับนWอย
รWอยละ 13.5 ระดับนWอยท่ีสุดละ 8.5 
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ป�จจัยการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนทําใหWเขWาใจระบบการทําบัญชีครัวเรือนมากข้ึน ระดับมาก
ท่ีสุดรWอยละ 20.0 ระดับมากรWอยละ 25.0 ระดับปานกลางรWอยละ 26.5 ระดับนWอยรWอยละ 18.0 
ระดับนWอยท่ีสุดละ 10.5 

ป�จจัยการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนทําใหWสมาชิกในครอบครัวมีความสุข ระดับมากท่ีสุดรWอยละ 
19.5 ระดับมากรWอยละ 23.0 ระดับปานกลางรWอยละ 29.0 ระดับนWอยรWอยละ 16.5 ระดับนWอยท่ีสุดละ 
12.0 

4. ขWอมูลป�ญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร ตําบลโคกตาล อําเภอ
ภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ พบวFาอยูFในระดับปานกลาง  

พบวFาป�จจัยผูWทําบัญชีครัวเรือนขาดทักษะและประสบการณ?ในการทําบัญชีครัวเรือน ระดับ
มากท่ีสุดรWอยละ 21.0 ระดับมากรWอยละ 27.5 ระดับปานกลางรWอยละ 21.0 ระดับนWอยรWอยละ 16.5 
ระดับนWอยท่ีสุดละ 14.0 

ป�จจัยขาดแหลFงขWอมูล การชFวยเหลือ แนะนําจากภาครัฐ ในการทําบัญชีครัวเรือน ระดับมาก
ท่ีสุดรWอยละ 19.5ระดับมากรWอยละ 20.5 ระดับปานกลางรWอยละ 31.5 ระดับนWอยรWอยละ 18.5 ระดับ
นWอยท่ีสุดละ 10.0 

ป�จจัยการทําบัญชีครัวเรือนยุFงยาก ทําใหWเสียเวลา ระดับมากท่ีสุดรWอยละ 3.5 ระดับมาก 
รWอยละ 22.0 ระดับปานกลางรWอยละ 28.5 ระดับนWอยรWอยละ 22.5 ระดับนWอยท่ีสุดละ 19.0 

ป�จจัยอFานและเขียนหนังสือไมFไดW จําไมFสามารถทําการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนไดW ระดับมาก
ท่ีสุดรWอยละ 14.0 ระดับมากรWอยละ 16.0 ระดับปานกลางรWอยละ 27.0 ระดับนWอยรWอยละ 25.0 
ระดับนWอยท่ีสุดละ 18.0 

ป�จจัยมีภารกิจอ่ืนท่ีจําเปfนตWองทํา จึงไมFสามารถทําการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนไดW ระดับมาก
ท่ีสุดรWอยละ 17.0 ระดับมากรWอยละ 22.5 ระดับปานกลางรWอยละ 28.0 ระดับนWอยรWอยละ 29.5 
ระดับนWอยท่ีสุดละ 3.0 

ป�จจัยไมFสามารถจดจํารายละเอียดรายรับ-รายจFาย ในแตFละวันไดW ระดับมากท่ีสุดรWอยละ 6.5 
ระดับมากรWอยละ 21.0 ระดับปานกลางรWอยละ 34.0 ระดับนWอยรWอยละ 21.5 ระดับนWอยท่ีสุดละ 17.0 

ป�จจัยขาดแรงจูงใจในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ระดับมากท่ีสุดรWอยละ 12.0 ระดับมาก
รWอยละ 17.0 ระดับปานกลางรWอยละ 27.5 ระดับนWอยรWอยละ 27.0 ระดับนWอยท่ีสุดละ 16.5 

ป�จจัยขาดความตFอเน่ืองในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ระดับมากท่ีสุดรWอยละ 16.0 ระดับ
มากรWอยละ 24.5 ระดับปานกลางรWอยละ 26.5 ระดับนWอยรWอยละ 27.0 ระดับนWอยท่ีสุดละ 6.0 

ป�จจัยมีความสับสนและไมFเขWาใจในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ระดับมากท่ีสุดรWอยละ 21.0 
ระดับมากรWอยละ 19.5 ระดับปานกลางรWอยละ 29.0 ระดับนWอยรWอยละ 26.0 ระดับนWอยท่ีสุดละ 4.5 

ป�จจัยการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนไมFมีความสําคัญ  ระดับมากท่ีสุดรWอยละ 17.5 ระดับมาก
รWอยละ 26.5 ระดับปานกลางรWอยละ 28.5 ระดับนWอยรWอยละ 24.5 ระดับนWอยท่ีสุดละ 3.0 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 วิจัยจากการสรุปผลการคWนควWาอิสระมีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายดังน้ี 

1. ผลของการศึกษาป�จจัยท่ีมีผลตFอพฤติกรรม สภาพป�ญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกร ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษสอบถามสถานภาพและขWอมูล
ท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม พบวFาสFวนใหญFเปfนเพศชาย มีระดับการศึกษาตFางกัน สถานภาพ และ
รายไดWท่ีตFางกัน สอดคลWองกับงานวิจัยของ สุกัญญา ชัยวิชู (ออนไลน?) พบวFา ป�จจัยดWานการสFงเสริม
สนับสนุนสามารถจําแนกกลุFมของพฤติกรรมการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

2. ผลของการศึกษาป�จจัยป�จจัยท่ีมีผลตFอพฤติกรรม สภาพป�ญหาและอุปสรรคในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนของเกษตรกร ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ สอบถามขWอมูลเก่ียวกับ
รายไดW – รายจFาย ของผูWตอบแบบสอบถาม มีรายไดWเฉลี่ยตFอครอบครัวอยูFที่ 5,001 – 10,000 บาทตFอ
เดือน จํานวน สFวนใหญFมีหน้ีสิน 10,001 – 50,000 บาท เกษตรกรสFวนใหญF เปfนหน้ีกับสหกรณ?
การเกษตรและสหกรณ? จากการศึกษาพบวFารายไดWของเกษตรกร ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห? จังหวัด
ศรีสะเกษ มาจากการคWาขาย ทํานา ปลูกมันสําปะหลังและปลูกสวนยาง แตFมีรายจFายมากกวFารายไดW 
เน่ืองจากสมาชิกในครอบครัวกําลังศึกษา ทําใหWรายจFายไมFเพียงพอ สอดคลWองกับงานวิจัย ธรรญชนก 
ศรีสมร จุฑามาศ อรพิน (2558) ไดWศึกษาพฤติกรรมและสภาพป�ญหาการจัดทําบัญชีครัวเรือนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือลดป�ญหาของเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี การศึกษาพบวFา รายไดWของ
ตัวแทนไดWมาจากการขายสินคWาทางเกษตรกรเปfนหลัก ซึ่งมาจากรายไดWหลัก และตัวแทนสFวนใหญFยังมี
หน้ีสิน เน่ืองจากรายไดWของเกษตรกรไมFเพียงพอกับรายจFาย 

3. ขWอมูลป�จจัยท่ีมีผลตFอการจัดทําบัญชีครัวเรือน เปรียบเทียบป�จจัยท่ีมีผลตFอพฤติกรรม 
สภาพป�ญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห? 
จังหวัดศรีสะเกษ เม่ือพิจารณาป�จจัยท่ีมีผลตFอการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวFาอยูFในระดับปานกลาง 
เกษตรกรสFวนใหญFใหWความสําคัญกับป�จจัยการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนสามารถทําใหWลดรายจFายท่ีไมF
จําเปfนไดWมากท่ีสุด ท้ังน้ีเกษตรกรยังเห็นวFาการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนทําใหWมีการใชWจFายแบบไมF
ฟุ�มเฟ�อย รวมถึงการไดWรับคําแนะนําจากภาครัฐอยFางสมํ่าเสมอ จะทําใหWเกษตรมีความสนใจในการจด
บันทึกการทําบัญชีครัวเรือนมากย่ิงข้ึน สอดคลWองกับงานวิจัยของ สอดคลWองกับงานวิจัยของ ไชยา 
ทองตWอย(2553) ไดWกลFาววFาป�จจัยสามารถนําความรูWท่ีไดWจากบัญชีครัวเรือนติดตัวไปใชWไดWในทุก
สถานการณ? 

4. ขWอมูลป�จจัยท่ีมีผลตFอการจัดทําบัญชีครัวเรือน เปรียบเทียบป�จจัยท่ีมีผลตFอพฤติกรรม 
สภาพป�ญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห? 
จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือพิจารณาขWอมูลป�ญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน เกษตรกรสFวน
ใหญFประสบป�ญหาและอุปสรรคในการทําบัญชีครัวเรือนมากท่ีสุด คือ เกษตรกรไมFสามารถจดจํา
รายละเอียดรายรับ-รายจFาย ในแตFละวันไดW เน่ืองจากเกษตรกรมีภารกิจอ่ืนทํา จึงไมFสามารถจดจํา
รายละเอียดในแตFละวันไดW เลยทําใหWเกิดความไมFพรWอมท่ีจะทําบัญชีครัวเรือน สอดคลWองกับงานวิจัย
ของ จFาหญิง กิติญพัฒน? ลWอมฉิมพลี (2557) ไดWศึกษาป�จจัยท่ีมีผลตFอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของ
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ประชาชนชุมชนปากคลองบางโพธ์ิเหนือ จังหวัดปทุมธานี ท่ีกลFาววFา การทําบัญชีครัวเรือนมีความ
ยุFงยากเสียเวลา ไมFสามารถจดจํารายการจFายในวันท่ีผFานมาบันทึกบัญชีครัวเรือนไดW 

 
ข�อเสนอแนะข�อเสนอแนะในงานวิจัย 
 จากการวิจัยป�จจัยท่ีมีผลตFอพฤติกรรม สภาพป�ญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ของเกษตรกร ตําบลโคกตาล อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ มีขWอเสนอแนะดังน้ี 
 1. การศึกษาถึงกลุFมตัวอยFางๆอ่ืนๆดWวย ในตําบลท่ีใกลWเคียง เพ่ือสรWางความเช่ือม่ัน และความ
เท่ียงตรงในขWอมูลและเคร่ืองมือ นําผลมามาเปรียบเทียบวิจัยในกลุFมตัวอยFางอ่ืนๆ 
 2. การศึกษาประเด็นวิจัยในสFวนของวิจัยป�จจัยท่ีมีผลตFอพฤติกรรม สภาพป�ญหาและ
อุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร ผูWวิจัยควรศึกษาป�จจัยท่ีสFงผลตFอการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนใหWประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
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บทคัดย�อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาตWนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูก
มันสําปะหลังของเกษตรกร ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ 2) เพ่ือวิเคราะห?ตWนทุน
และผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกร ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห? 
จังหวัดศรีสะเกษ 3) เพ่ือวิเคราะห?ตWนทุนและผลตอบแทนมาลดตWนทุนเพ่ือใชWการประกอบการ
ตัดสินใจในการปลูกมันสําปะหลัง การศึกษาใชWวิธีรวบรวมขWอมูลโดยการสัมภาษณ? การสังเกตการณ?
ของเกษตรกร ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีประกอบอาชีพปลูกมันสําปะหลัง 
ซึ่งเปfนเกษตรกรรายยFอยท่ีมีขนาด 3 – 5 ไรF จํานวน 38 ราย โดยเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจาก
พิจารณาเห็นวFาเกษตรมีวิธีการจัดการเก่ียวกับการปลูกมันสําปะหลังท่ีไมFแตกตFางกัน  

ผลการศึกษา พบวFา พ้ืนท่ีในการเพาะปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรรายยFอยขนาด 3 – 5 
ไรF พ้ืนท่ีเพาะปลูกรวม 163 ไรF ตWนทุนการผลิตเฉลี่ยตFอไรF เทFากับ 4,469.02 บาท มีตWนทุนรวม 
728,450 บาท ผลผลิตท้ังหมด 900,371.25 บาท ผลผลิตตFอไรF 4,419 กิโลกรัม (1.25 บาทตFอ
กิโลกรัม ) ผลผลิตเฉลี่ยตFอไรF 5,523.75 บาท และกําไรเฉลี่ยตFอไรF 1,054.73 บาท โดยท้ังหมดใน
มูลคFาป�จจุบันสุทธิไดWแสดงใหWเห็นวFาอัตราผลตอบแทนท่ีไดWรับจากการลงทุนมากกวFาเงินลงทุนท่ีจFายไป 
ในการศึกษาคร้ังน้ีเกษตรกรสามารถนําผลท่ีไดWมาวางแผนหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพประกอบการ
ตัดสินใจในการปลูกมันสําปะหลังใหWมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 
 
คําสําคญั: ตWนทุน, ผลตอบแทน, มันสําปะหลัง 
 

Abstract 
 The purpose of this study was to 1) To study the cost and return on 
investment of cassava cultivation of farmers Takian Ram Subdistrict, Phu Sing District, 
Si Sa Ket Province 2) To analyze the cost and return on investment of cassava 
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cultivation of farmers Takian Ram Subdistrict, Phu Sing District, Si Sa Ket Province 3) In 
order to analyze costs and returns to reduce costs in order to use decision making in 
cassava cultivation The study uses data collection methods by interviewing. 
Observation of farmers Takian Ram Subdistrict, Phu Sing District, Si Sa Ket Province 
Who is a professional cassava grower Which are small and medium-sized farmers 3 – 
5 farm.Amount 38 persons by choosing specific Because considering that agriculture 
has different management methods regarding cassava cultivation. 
 The results showed that the area of tapioca cultivation of small and 
medium farmers in size 3 - 5 farm. The average production cost per farm is 4,469.02 
baht. With the total cost of 728,450 baht. The total output is 900,371.25 baht yield 
per farm 4,419 kilograms (1.25 baht per kilogram) Average yield per farm 5,523.75 
baht. And the average profit per farm 1,054.73 baht. All of the net present values 
have shown that the rate of return received from the investment more than the 
investment paid. In this study, farmers can use the results to plan looking for ways to 
increase efficiency in making decisions in growing quality cassava. 
 
Keywords: Costs, Returns, Cassava 
 
บทนํา 

มันสําปะหลังเปfนพืชเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญของโลก จากขWอมูล FAO ปa 2555 มีปริมาณ
การผลิตอยูFในอันดับท่ี 8 ของปริมาณผลผลิตท้ังโลก รองจาก อWอย ขWาวโพด ขWาว ขWาวสาลี มันฝร่ัง ผัก
ตFางๆ ปริมาณการผลิตมันสําปะหลังรวมทุกประเทศผลิตไดWประมาณ 200 ลWานตันตFอปa หรือคิดเปfน
ประมาณรWอยละ 3 ของผลผลิตพืชผลทางการเกษตรของโลก นอกจากน้ันมันสําปะหลังยังเปfนพืช
อาหารหลักท่ีสําคัญตFอความม่ันคงดWานอาหารของประเทศในเขตรWอน โดยเฉพาะประเทศตFางๆ ใน
ทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาใตW สําหรับในทวีปเอเชีย ประเทศอินโดนีเซียและอินเดียยังคงมีการ
บริโภคมันสําปะหลังกันเปfนจํานวนมาก ปริมาณผลผลิตท่ีไดWในแตFละปaรWอยละ 60 ใชWเปfนอาหารของ
มนุษย? รWอยละ 27.5 ใชWทําเปfนอาหารสัตว? และรWอยละ 12.5 ใชWประโยชน?ในดWานอ่ืนๆ 

สําหรับประเทศไทย มันสําปะหลังนับเปfนพืชเศรษฐกิจ เชิงพาณิชย?ท่ีสําคัญ มีปริมาณการ
ผลิตมากกวFา 20 ลWานตันในแตFละปa โดยประเทศไทยเปfนประเทศผูWผลิตมันสําปะหลังมากเปfนอันดับท่ี 
2 ของโลก รองลงมาจาก ประเทศไนจีเรีย แตFมีการใชWบริโภคภายในประเทศเพียงรWอยละ 30 สFวนท่ี
เหลือรWอยละ 70 สFงออกไปยังตลาดโลก โดยในปa2556 มีการสFงออกผลิตภัณฑ?มันสําปะหลังกวFา 
12.15 ลWานตัน สรWางรายไดWเขWาประเทศ มูลคFารวมกวFา 9.5 หม่ืนลWานบาท โดยประเทศไทยเปfน
ประเทศผูWสFงออกมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ?มันสําปะหลังอันดับหน่ึงของโลกดWวย (https://www3. 
rdi.ku.ac.th/?p=17872 สถาบันวิจัยและพัฒนาแหFงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?: ออนไลน?) 
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ประเทศไทยเปfนประเทศท่ีประชาชนทําการเกษตรเปfนสFวนใหญF เปfนประเทศท่ีเปfนกสิกรรม 
มีสินคWาสFงออกหลายประเภท แตFหลักๆท่ีประเทศไทยสFงออกเปfนอันดับตWนๆ ไดWแกF ขWาว ผลิตภัณฑ?มัน
สําปะหลัง นํ้าตาล ขWาวโพด ยางพารา ดีบุก และสับปะรดกระป�อง สําหรับมันสําปะหลังน้ันประเทศ
ไทยเร่ิมสFงออกต้ังแตFอดีต เปfนพืชเศรษฐกิจท่ีสรWางรายไดWคFอนขWางสูงเปfนอันดับตWนๆ มันสําปะหลัง
สามารถนําไปใชWประโยชน?ดWวยการแปรรูปเปfนผลผลิตหลัก คือ แป~งมันสําปะหลัง จากน้ันก็นําไปแปร
รูปตFอเปfนผลิตภัณฑ? มันเสWน มันอัดเม็ดและกากมันสําปะหลัง เปfนอันดับ 1 ของโลกของการสFงออก
ตFางประเทศ ไมFเพียงแตFสFงออกตFางประเทศเทFาน้ัน เกษตรกรเองยังนํามันสําปะหลังมาแปรรูปเปfน
ผลิตภัณฑ?ในการบริโภคและจําหนFายภายในประเทศ อยFางเชFน มันสําปะหลังเช่ือม บวชมันสําปะหลัง 
มันสําปะหลังทอด และยังสามารถนํามาเปfนสFวนผสมของอาหารไดWอยFางมากมายอีกดWวย  

เพ่ือสFงเสริมใหWเกษตรกรเห็นความสําคัญของการเกษตร ก็ตWองมาจากผลตอบท่ีสามารถทําใหW
การดําเนินชีวิตของเกษตรกรเปfนไปดWวยดี จึงควรมีการศึกษาเก่ียวกับตWนทุนและผลตอบแทน โดยเร่ิม
จากพ้ืนท่ีตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่ง มีการทําเกษตรกันอยูF โดยพืชท่ีปลูกใน
พ้ืนท่ี ไดWแกF การทํานาขWาว การปลูกมันสําปะหลัง ท้ังพืชลWมลุกและพืชยืนตWน ผูWวิจัยไดWทําการศึกษา
ตWนทุนและผลตอบแทนของการปลูกมันสําปะหลัง เน่ืองจากมันสําปะหลังเปfนพืชเศรษฐกิจท่ีสรWาง
รายไดWใหWแกFเกษตรกร และสามารถแปรรูปไดWอยFางหลากหลาย 

ผูWวิจัยในฐานะท่ีไดWเปfนสFวนหน่ึงในการศึกษาการทําวิจัยเร่ืองน้ี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา
ตWนทุนและการตอบแทนของการปลูกมันสําปะหลังและวิเคราะห?โครงสรWางตWนทุนการปลูกมัน
สําปะหลังของเกษตรกร เพ่ือเปfนขWอมูลสําหรับเกษตรกรในการลดตWนทุนท่ีไมFจําเปfนลงและหาแนวทาง
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพผลผลิตหรือจัดสรรพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรท่ีใหWผลประโยชน?เพ่ิมข้ึนอันจะ
นําไปสูFคุณภาพชีวิตและความเปfนอยูFที่ดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค� 

1. เพ่ือศึกษาตWนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกร ตําบล
ตะเคียนราม อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ 

2. เพ่ือวิเคราะห?ตWนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกร ตําบล
ตะเคียนราม อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ 

3. เพ่ือวิเคราะห?ตWนทุนและผลตอบแทนมาลดตWนทุนเพ่ือใชWการประกอบการตัดสินใจในการ
ปลูกมันสําปะหลัง 

 
ขอบเขตงานวิจัย 

1.การวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยมุFงศึกษาตWนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกมันสําปะหลังของ
เกษตรกร ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ  

 2. เพ่ือศึกษารายไดWจากการลงทุนปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรตําบลตะเคียนราม อําเภอ
ภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ  
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แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยในอดีตหรืองานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 กลFาวถึงตWนทุนการผลิต เปfนป�จจัยสําคัญท่ีจะกําหนดสินคWาวFามีราคาถูกหรือราคาแพง 
เพราะตWนทุนการผลิตมีสFวนประกอบหลายอยFางท่ีเปfนป�จจัยหลักในการผลิตท้ังวัตถุดิบ คFาแรงงาน คFา
สาธารณูปโภคตFางๆ ท้ังน้ีวัตถุประสงค?ของผูWผลิต คือ ตWองการท่ีจะดําเนินการผลิตใหWไดWผลผลิตมาก
ท่ีสุด หรือดําเนินการผลิตสินคWาโดยตWนทุนตํ่าท่ีสุด เพราะการผลิตมีความสัมพันธ?โดยตรงกับตWนทุนการ
ผลิต การใชWป�จจัยไมFมีประสิทธิภาพจะมีผลใหWตWนทุนการผลิตสูงข้ึน ผูWผลิตจึงตWองใชWป�จจัยการผลิตท่ีมี
คุณภาพ เพ่ือเสียตWนทุนการผลิตตํ่าท่ีสุด ซึ่งจะมีผลทําใหWผูWผลิตไดWรับกําไรสูงสุด คุณภาพของสินคWามี
ความสําคัญเปfนอยFางมากในการแขFงขันทางการคWาโลกในป�จจุบัน ขบวนการผลิตท่ีดียFอมเปfนเคร่ือง
รับประกันวFาสินคWาท่ีผลิตมีคุณภาพท่ีดีและสมํ่าเสมอตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวW สินคWาท่ีบกพรFองอาจ
พบไดWบWาง แตFปริมาณเพียงเล็กนWอย โดยถูกจะถูกคัดออกในข้ันตอนหลังการผลิตกFอนสFงถึงมือผูWบริโภค 
ธนยา พรWอมมูล (2559) 

ความหมายของตWนทุน 
 ตWนทุนหรือมูลคFาของทรัพยากรท่ีสูญเสียไปเพ่ือใหWไดWสินคWาหรือบริการ โดยมูลคFาน้ันจะตWอง
วัดไดWเปfนหนFวยเงินตรา ซึ่งเปfนลักษณะของการลดลงในสินทรัพย?หรือเพ่ิมหน้ีสิน ตWนทุนท่ีเกิดข้ึนอาจ
เปfนประโยชน?ในป�จจุบันหรืออนาคตก็ไดW เม่ือตWนทุนใดไดWเกิดข้ึนแลWว ตWนทุนน้ันก็ถือวFาเปfนคFาใชWจFาย 
ดังน้ัน คFาใชWจFายจึงหมายถึงตWนทุนท่ีไดWใหWประโยชน?และกิจการไดWใชWประโยชน?ท้ังหมดไปแลWวใน
ขณะน้ันและสําหรับตWนทุนท่ีกิจการสูญเสียไปแตFใหWประโยชน?แกFกิจการในอนาคต เรียกวFาสินทรัพย? 
การจําแนกของเงินทุน 

ตWนทุนท่ีเกิดข้ึนมีความแตกตFางกันข้ึนอยูFกับวัตถุประสงค?ของการนําตWนทุนไปใชWของฝ�าย
บริการ คําวFาตWนทุนมีความหมายกวWางครอบคลุมไปจนถึงการตัดสินใจของผูWบริหารในดWานตFางๆแตFละ
อยFางใหWความหมายท่ีตFางกันออกไปข้ึนอยูFกับลักษณะขององค?กรธุรกิจและวัตถุประสงค?ของการใชW
ตWนทุนและแตFละลักษณะก็จะชFวยผูWบริหารทําการตัดสินใจไดWมีความแมFนยํา ดังน้ันตWนทุนท่ีเกิดข้ึน
สามารถจําแนกประเภทตWนทุนตามวัตถุประสงค?ที่จะนําขWอมูลไปใชWไดWหลายประการการจําแนกตWนทุน
ตามลักษณะสFวนประกอบของผลิตภัณฑ?สFวนประกอบของตWนทุนท่ีใชWในการผลิตสินคWาหรือผลิตภัณฑ?
แตFละชนิดจะประกอบดWวยวัตถุดิบทางตรง คFาแรงงานทางตรงและคFาใชWจFายการผลิตพิจารณาในดWาน
ทรัพยากรท่ีเปfนสFวนประกอบของสินคWาแลWว 

1. วัตถุดิบ นับวFาเปfนสิ่งสําคัญของการผลิตสินคWาซึ่งตWนทุนท่ีเก่ียวกับการผลิตสินคWาถูก
แบFงเปfนสองลักษณะคือ  

1.1 วัตถุดิบทางตรงอีกแลWวหมายถึงวัตถุดิบหลักในการผลิตและสามารถระบุไดWอยFาง
ชัดเจนวFาใชWในการผลิตสินคWาชนิดใดชนิดหน่ึงวFาปริมาณและตWนทุนเทFากับ เทFาใด 

1.2 วัตถุดิบทางอWอมหมายถึงวัตถุดิบท่ีเก่ียวขWองโดยทางอWอมกับการผลิตสินคWาแตFไมFใชF
วัตถุดิบหลักช้ินใหญF 

2.คFาแรงงานหมายถึงคFาจWางหรือผลตอบแทนใหWลูกจWางท่ีทําหนWาท่ีเก่ียวกับผลิตสินคWาโดย
ปกติแลWวถWาแตFงงานจะถูกแบFงเปfนสองชนิด 
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2.1 คFาแรงงานทางตรงหมายถึงคFาแรงงานพ่ีจFายใหWกับลูกจWางท่ีผลิตสินคWาโดยตรงโดยเปfน
คFาแรงท่ีมีจํานวนมากๆเทียบกับคFาแรงงานทางอWอมในการผลิตสินคWาหนFวยหนFวยหน่ึงและจัดเปfน
คFาแรงงานสําคัญในการแปรรูปวัตถุดิบใหWเปfนสินคWาสําเร็จรูป  

2.2 คFาแรงงานทางอWอมหมายถึงถWาไดWงานท่ีไมFเก่ียวขWองกับคFาแรงงานทางตรงท่ีใชWในการผลิต
สินคWาเชFนเงินเดือนผูWควบคุมโครงงานเงินเดือนของพนักงานดูแลเคร่ืองจักรและโรงงานนักงานตรวจสอบ
คุณภาพตลอดจนตWนทุนท่ีเก่ียวขWองกับผลงานเสWนขอบสี่พ่ีอWอใหWหรือเปลFาสวัสดิการตFางๆเปfนตWน 

3. คFาใชWจFายในการผลิตหมายถึงหน่ึงรวบรวมคFาใชWจFายท่ีเก่ียวขWองกับการผลิตสินคWาซึ่ง
นอกจากวัตถุดิบทางตรงคFาแรงงานทางตรงเชFนวัตถุดิบทางอWอมคFาแรงงานทางอWอมคFาใชWจFายองค?อ่ืนๆ
เชFนคFานํ้าคFาไฟ คFาเชFา คFาเสื่อมราคา ดังน้ันคFาใชWจFายการผลิตจึงถือเปfนท่ีรวมของคFาใชWจFายในการผลิต
ทางอWอมตFางๆ นอกจากน้ียังพบวFาในบางกรณีก็ยังมีการเรียกคFาใชWจFายในการผลิตอ่ืนๆ เชFน โสหุWยการ
ผลิต ตWนทุนทางอWอม เปfนตWน 

 
หลักการแนวคิดเก่ียวกับผลตอบแทน 

อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน(ROI)เปfนเกณฑ?ในการวัดการปฎิบัติงานท่ีมีความสําคัญมาก
เกณฑ?ในการวัดมีการปฏิบัติงานมีหลายอยFาง เชFนวัดจากในยอดขายเลยไมFตWองไปหรือวัดจากผลท่ีไดW
แตFละอยFางไดWเปfนเกณฑ?วัดท่ีสมบูรณ? ถWายอดขายเพ่ิมแสดงวFาตามปฏิบัติหนWาท่ีทําไดWดี แตFการเพ่ิม
ยอดของยอดขายอาจเปfนผลใหWเสียคFาใชWจFายสูง เชFน เสียสFวนลดสูง หรือเกิดจากการลดราคาเกณฑ?
การวัดท่ีดีควรรักษากําไรซึ่งเปfนป�ญหาอีกมากหรือนWอยเปรียบเทียบจากอะไรทางหน่ึงท่ีทําใหWเราทราบ
ถึงภาวะในการหากําไรของบริษัทก็คือการเปรียบเทียบกําไรท่ีหามาไดWกับขนาดของเงินท่ีลงทุนดังน้ัน
การวัดท่ีการปฏิบัติงานของธุรกิจในกําไรสุทธิตFอเงินลงทุนในสินทรัพย?ที่กFอใหWเกิดรายไดWจากวิธีใชWไดWไป
ใชWกันอยFางกวWางขวางดังน้ันอัตราผลตอบแทนจึงใชWประโยชน?ในการประเมินผลการดําเนินงานวFา
ผลตอบแทนท่ีไดWวFาเปfนไปตามเป~าหมายท่ีตWองการท้ังหลายสูตรในการคํานวณอัตราผลตอบแทนจาก
เงินลงทุนมีดังน้ี  

เงินลงทุนในท่ีน้ีมีไดWหลายความหมายสําหรับผลตอบแทนจึงข้ึนอยูFกับจุดมุFงหมายในการวัด
เปfนตWนวัดผลตอบแทนจากสินทรัพย?รวมผลตอบแทนจากเงินลงทุนระยะยาวหน้ีสินระยะยาว + สFวน
ของผูWถือหุWนหรือผลตอบแทนจากสFวนของผูWถือหุWนเปfนตWน 
การวิเคราะห?ผลตอบแทน 

งบกําไรขาดทุนเปfนงบท่ีแสดงผลการดําเนินงานของธุรกิจสําหรับชFวงเวลาหน่ึงการวิเคราะห?
รายละเอียดของแตFละรายการท่ีสําคัญตFางๆในงบกําไรขาดทุนเปfนสิ่งสําคัญย่ิง เน่ืองจากความสําเร็จ
ของธุรกิจในระยะยาวข้ึนอยูFกับธุรกิจทํามาหาไดW รายการสําคัญของงบกําไรขาดทุนถWายWอนกลับไปดูงบ
กําไรขาดทุน จะสังเกตเห็นวFามีรายการสําคัญดังน้ี คือยอดขาย ตWนทุนขาย กําไรขาดตWนคFาใชWจFายใน
การดําเนินงานกําไรจากการดําเนินงานไดWกําไรสุทธิ (เพชรี ขุมทรัพย? 2554:307) 

ยอดขายท่ีปรากฏในงบกําไรขาดทุน เปfนรายการแสดงรายไดWของรัฐท่ีเกิดข้ึนในชFวงเวลาน้ัน
สะทWอนใหWเห็นการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานผลตFางตารางยอดขายกับตWนทุนขายและคFาใชWจFายเงินงานก็คือ
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กําไรจากการดําเนินงานโดยปกติเม่ือยอดขายเพ่ิมกําไรจะประเมินงานมันจะเพ่ิมข้ึนดWวยอยFางไรก็ตาม
การท่ียอดขายจากการท่ียอดขายของนักธุรกิจเพ่ิมข้ึนก็ไมFไดWหมายความวFาจะตWองมีกําไรจากการ
ดําเนินงานเพ่ิมข้ึนเสมอไปถWาอัตราเพ่ิมตWนทุนก็จะใจดําเนินงานน้ันเพ่ิมข้ึนอัตราเร็วกวFาตลาดอ่ืนของ
ยอดขายแลWวกําไรจากการเนินงานแทนท่ีจะเพ่ิมข้ึนเกือบลดลงนอกจากน้ีจําเลยจะกันเงินท่ีไดWอาจไมF
สามารถชดเชยดอกเบ้ียจFายไดWในเวลาน้ันถWาเปfนชFวงน้ีบริษัทจะเกิดความธุรกิจลดลงก็ไมFไดWหมายความ
วFากําไรจากเงินนFาจะลดลงเสมอไปอยFางไรก็ตามยอดขายก็เปfนกันวFาสถานภาพของอังกฤษน้ันใน
อุตสาหกรรมน้ันน้ันวFามีพลังงานมากนWอยเพียงใด 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 ศันสนีย? ศรีวิชัย (2557) ไดWศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมันสําปะหลังของ
เกษตรกรในจังหวัดพะเยา การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือวิเคราะห?ตWนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมัน
สําปะหลัง และทราบประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตมันสําปะหลังในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาใชWขWอมูลจากการ
สัมภาษณ?เกษตรกรใน 3 อําเภอ ท่ีเปfนพ้ืนท่ีปลูกสําคัญของจังหวัดจํานวน 140 ราย โดยใชWวิธี Stochastic 
Production Frontier ผลการศึกษาพบวา พ้ืนท่ีปลูกของเกษตรกรตัวอยFางเฉลี่ยรายละ 5 ไรF ผลผลิตเฉลี่ย 
2,975.25,กิโลกรมตFอไรF มีตWนทุนการผลิตเฉลี่ยไรFละ 4,054.82 บาท(1.28 บาทตFอกิโลกรัม)และกําไรเฉลี่ย
ไรFละ 1,278.71 บาท (2.14 บาทตFอกิโลกรัม) และจากการวิเคราะห?ประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิต
มันสําปะหลัง พบวFารูปแบบท่ีเหมาะสมอยูFในรูป Cobb Douglas ในสFวนของการวิเคราะห?สมการการผลิต
พบวFาป�จจัยการผลิตท่ีชFวยเพ่ิมผลผลิต ไดWกF แรงงาน การใชWเคร่ืองจักรในการเตรียมดิน และปุ�ยอิทรีย? 
สําหรับระดับประสิทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตมันสะปะหลังของเกษตรกร เฉลี่ยเทFากับ 0.81 แสดงวFา
เกษตรกรสFวนใหญFมีประสิทธิภาพในการผลิตท่ีใกลWเคียงกันและคFอนขWางสูง การใชWพันธ?ระยอง9 และ 5 มี
ผลตFอประสิทธิภาพการผลิตมากวFาพันธ?เกษตรศาสตร? 50 สําหรับลักษณะดินของจังหวัดพะเยา 
นอกจากน้ีพบวFาเกษตรกรอายุนWอยมีประสิทภาพทางเทคนิคสูงกวFาผูWมีอายุมาก  

สุขใจ ตอนป�ญญา (2554) ไดWศึกษาเร่ืองการคWนควWาอิสระคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือ 1) ศึกษา
ตWนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขWาว ของเกษตรกรหมูF 5 ตําบลหัวดง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 
2) วิเคราะห?โครงสรWางตWนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขWาว ของเกษตรกรหมูF 5 ตําบลหัวดง 
อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร การศึกษาใชWวิธีรวบรวมขWอมูลโดยการออกแบบสอบถาม สอบถามเกษตรกร 
หมูF 5 ตําบลหัวดง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ท่ีประกอบอาชีพปลูกขWาว ซึ่งเปfนเกษตรกรรายยFอยท่ีมี
ขนาดพ้ืนท่ีการปลูกขWาว 10 – 30 ไรF จํานวน 10 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง เน่ืองจากพิจารณาเห็นวFา 
เกษตรกรมีวิธีการจัดการเก่ียวกับการปลูกขWาวไมFแตกตFางกัน โดยเก็บขWอมูลสําหรับชFวงเวลาการ
เพาะปลูกเดือนมิถุนายน – กันยายน 2554 ผลการศึกษา พบวFา มีตWนทุนรวมเฉลี่ย 5,083.27 บาทตFอไรF 
มีกําไรสุทธิเฉลี่ย 614 บาท ตFอไรF อัตรากําไรสุทธิตFอตWนทุน 12.08 % อัตรากําไรสุทธิตFอยอดขาย 10.40 
% อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROI) 9.16 % อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย? (ROA) 34.80 % 
และมีจุดคุWมทุนอยูFท่ี 0.55 ตัน ตWนทุนการปลูกขWาวประกอบดWวย 3 สFวนท่ีสําคัญ ไดWแกF ตWนทุนคFาวัตถุดิบ
รWอยละ 13 ตWนทุนคFาแรงงานรWอยละ24 และตWนทุนคFาใชWจFายการผลิตรWอยละ 63 
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ตWนทุนตามสัดสFวนประกอบของผลิตภัณฑ? 
1.คFาวัตถุดิบ 
2.คFาแรงงาน 
3.คFาใชWจFายในการผลิต 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 
รายไดWหัก ตWนทุนขาย 
กําไรข้ันตWน 
หักคFาใชWจFายในการดําเนินงาน 
กําไรสุทธิ 

กัญฐณา ดิษฐ?แกWว (2558) การศึกษาคร้ังน้ี มี วัตถุประสงค?  1)เพ่ือศึกษาตWนทุนและ
ผลตอบแทนจากการปลูกมันสําปะหลัง ของเกษตรตําบลป�ามะมFวง จังหวัดตาก 2)เพ่ือศึกษา
ระยะเวลาคืนทุนจากการปลูกมันสําปะหลังของ กลุFมเกษตรกรตําบลป�ามะมFวง จังหวัดตาก เก็บ
รวบรวมขWอมูลโดยใชWแบบสอบถามสัมภาษณ?เกษตรกร ผูWปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 57 ราย 
การศึกษาคร้ังน้ี แบFงพ้ืนท่ีศึกษาท่ีรวบรวมไดWทําการวิเคราะห? ผลตอบแทนของการปลูกมันสําปะหลัง 
ผลการศึกษาพบวFา พ้ืนท่ี 1-7 ไรF มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกรวม 81 ไรF มีเงินลงทุนเคร่ืองมือและ อุปกรณ? 
683,500 บาท เฉลี่ยตFอไรFเทFากับ 8,432.72 บาท มีตWนทุนการผลิตรวมเฉลี่ยตFอไรF เทFากับ 5,760.98 
บาท มีรายไดWหลังหักตWนทุนการผลิตตFอไร เทFากับ 7,739.02 บาท มีระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 1 ป 1 
เดือน 3 วัน พ้ืนท่ี 8-10 ไร มี พ้ืนท่ีเพาะปลูก รวม 210 ไรFมี เงินลงทุนเคร่ืองมือและ อุปกรณ? 
1,745,570 บาท เฉลี่ยตFอไรFเทFากับ 8,312.24 บาท มีตWนทุนการผลิตรวมเฉลี่ยตFอไรF เทFากับ 5,664.29 
มีรายไดหลังหักตWนทุนการผลิตตFอไรF เทFากับ 7,910.71 บาท มีระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 1 ปa 18 วัน 
และพ้ืนท่ี 11 ไรFข้ึนไป มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกรวม 274 ไรF มีเงินลงทุนเคร่ืองมือและอุปกรณ? 2,249,580 
บาท เฉลี่ยตFอไรFเทFากับ 8,210.15 บาท มีตWนทุนการผลิตรวมเฉลี่ยตFอไรF เทFากับ 5,586.13 บาท มี
รายไดWหลังหักตWนทุนการผลิตตFอไรF เทFากับ 8,063.87 บาท มีระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 1 ป 7 วัน 
ดังน้ัน พ้ืนท่ีท่ีไดWรับระยะเวลาคืนทุนเร็วท่ีสุด 11 ไรFข้ึนไป ตามดWวยพ้ืนท่ี 8-10 ไรF และพ้ืนท่ี 1-7 ไรF 
โดยท้ังหมดไดWแสดงใหWเห็นวFาอัตราผลตอบแทนท่ีไดWรับจากการลงทุนมากกวFาเงินลงทุนท่ีจFาย ไป 
 
กรอบแนวความคิดการวิจัย 
 
  
  
 
  
 
  
 
 
    ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
 การเก็บรวบรวมขWอมูล 
 เคร่ืองมือพิเศษในการวิจัยมีดังน้ีหน่ึงแบบสอบถามขWอมูลเก่ียวกับการลงทุนปลูกมันสําปะหลัง
ของเกษตรกร ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีลักษณะเปfนแบบสอบถาม
ขWอมูลเก่ียวกับเพศอายุศึกษาระดับการศึกษาแหลFงเงินทุนภาระหน้ีสินวิธีการเพาะปลูกและแบบ

ตWนทุน ผลตอบแทน 
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ปลายเป�ดสอบถามเก่ียวกับพ้ืนท่ีในการปลูกมันสําปะหลังจํานวนท่ีใชWในกับลูกมันสําปะหลังตWนทุนตFอ
การใชWจFายในการ 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารตําราสืบคWนขWอมูลและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองกับการศึกษา
ตWนทุนและผลตอบแทนเพ่ือสรWางและพัฒนาแบบสอบถามข้ึนโดยแบFงเปfน3 ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1 สอบถามสถานภาพและขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 สอบถามขWอมูลเก่ียวกับการปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกร 
 ตอนท่ี 3 สอบถามขWอมูลเก่ียวกับตWนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกมันสําปะหลัง 
2. รFางแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ?ที่ถูกตWองเหมาะสม 
 การเก็บรวบรวมขWอมูลโดยดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
 1. นําแบบสอบถามท่ีสรWางเสร็จสมบูรณ?แลWวนําไปเก็บขWอมูลจากกลุFมตัวอยFางไดWแกF

เกษตรกรตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีประกอบอาชีพปลูกมันสําปะหลัง โดยผูW
ศึกษาเลือกสอบถามเกษตรกรรายยFอยท่ีมีขนาด 3 – 5 ไรF จํานวน 38 คน  

 2. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดWมาทําการวิเคราะห?ขWอมูล 
วิธีการวิเคราะห?ขWอมูล 
ผูWวิจัยดําเนินการวิเคราะห?ขWอมูลดังน้ี 
1. การวิเคราะห?ขWอมูลเชิงปริมาณโดยเก็บรวบรวมขWอมูลจากแบบสอบถามมาตรวจสอบความ

สมบูรณ?แปลงขWอมูลลงรหัสและทําการประมวลผล 
2. การวิเคราะห?ขWอมูลเชิงปริมาณใชWในการวิเคราะห?เน้ือหาประกอบดWวย 4 ข้ันตอนไดWแกFการ

ตีความขWอมูล การเปรียบเทียบขWอมูล การสังเคราะห?ขWอมูล และการสรุปผล  
 

ผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห?ขWอมูลสรุปผลการศึกษาตWนทุนและผลตอบแทนปลูกมันสําปะหลังของ

เกษตรกร ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ 
สถานภาพและขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาพบวFาผูWตอบแบบสอบถามเปfนเพศชายจํานวน 25 คน คิดเปfนรWอยละ 
65.79 และเปfนเพศหญิงจํานวน 13 คน คิดเปfนรWอยละ 34.21 สFวนใหญFมีอายุ 31 - 40 ปaคิดเปfนรWอย
ละ 52.63 มีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนปลาย ป.4 คิดเปfนรWอยละ 31.58 มีแหลFงเงินทุนจาก
เงินทุนสFวนตัวคิดเปfนรWอยละ 78.95 และสFวนใหญFมีภาระหน้ีสินต้ังแตF 10,001 – 50,000 บาท คิด
เปfนรWอยละ52.63  

ขWอมูลเก่ียวกับการลงทุนปลูกมันสําปะหลัง 
ตWนทุนรวมเฉลีย่ตFอไรF 
จากการศึกษา พบวFา การลงทุนปลูกมันสําปะหลังสFวนตัวของเกษตรกรรายยFอย ตําบล

ตะเคียนราม อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก 163 ไรF มีตWนทุนรวมเฉลี่ย 
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4,469.02 บาทตFอไรF ประกอบดWวยคFาวัตถุดิบเฉลี่ย 100 บาทตFอไรF ภาพแรงงานเฉลี่ย 3,800 บาทตFอ
ไรF และคFาใชWจFายการผลิตเฉลี่ย 569.02 บาทตFอไรF 

โครงสรWางตWนทุนปลูกมันสําปะหลังเฉลี่ยตFอไรF 
จากผลการศึกษา พบวFา ตWนทุนในการปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรรายยFอย ตําบล

ตะเคียนราม อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดพ้ืนท่ีการเพาะปลูก 163 ไรF มีตWนทุนในการผลิต
รวม คFาวัตถุดิบ คFาแรงงาน คFาใชWจFายในการผลิตท้ังหมด 728,450 บาท ประกอบดWวยตWนทุนคFาผลิต
เฉลี่ยตFอไรF เทFากับ 4,469.02 บาทตFอไรFซึ่งมีคFาใชWจFายในการผลิต คFาวัตถุดิบ (คFาทFอนพันธุ?) ของ
เกษตรกรขนาดพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก 3ไรF จํานวน 10 ราย ตWนทุนวัตถุดิบเฉลี่ยตFอไรF เทFากับ 3,000 
บาท เกษตรกรท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีในการเพาะปลูก 4 ไรF จํานวน 7 ราย ตWนทุนคFาวัตถุดิบเฉลี่ยตFอไร 2,800 
บาท เกษตรกรท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก 5 ไรF จํานวน 21 ราย ตWนทุนวัตถุดิบเฉลี่ยตFอไรF 10,500 บาท 
รวมตWนทุนคFาวัตถุดิบขนาดพ้ืนท่ี 163 ไรF เทFากับ16,300 บาท มีคFาแรงงาน ซึ่งไดWแกF คFาไถFดะ ตWนทุน
เฉลี่ยตFอไรF 500 บาท คFาไถพรวน ตWนทุนเฉลี่ยตFอไรF 250 บาท คFายกรFอง ตWนทุนเฉลี่ยตFอไรF 200 บาท 
คFาจWางแรงงานเฉลี่ยตFอไร 300 บาท รวมตWนทุนคFาแรงงานขนาดพ้ืนท่ี 163 ไรF เทFากับ 619,400 บาท 
และมีคFาใชWจFายในการผลิต ไดWแกF คFาปุ�ยเคมี ตWนทุนคFาใชWจFายในการผลิตเฉลี่ยตFอไรF 439.01 บาท คFา
ปราบวัชพืช ตWนทุนคFาใชWจFายในการผลิตเฉลี่ยตFอไรF 130 บาท ตWนทุนคFาใชWจFายในการผลิตขนาดพ้ืนท่ี 
163 ไรF เทFากับ 92,750 บาท 

ผลตอบแทนในการลงทุนปลกูมันสําปะหลัง 
จากการศึกษาพบวFาการลงทุนตWนทุนในการปลูกมันสําปะหลังของเกษตรกรรายยFอย ตําบล

ตะเคียนราม อําเภอภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดพ้ืนท่ีการเพาะปลูก 163 ไรF ใหWอัตราผลตอบแทน
ท้ังหมด 900,371.25 บาท ใหWผลผลิตเฉลี่ย 4,419 กิโลกรัมตFอไรF ใหWรายไดWเฉลี่ย 5,523.75 บาทตFอไรF 
กําไรสุทธิเฉลี่ย 1,054.73 บาทตFอไรF โดยท้ังหมดไดWแสดงใหWเห็นวFาอัตราผลตอบแทนท่ีไดWรับจากการ
ลงทุนมากกวFาเงินท่ีจFายไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 วิจัยจากการสรุปผลการคWนควWาอิสระมีประเด็นสําคัญท่ีควรนํามาอภิปรายดังน้ี 

อภิปรายผลการวิจัย ขWอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูWปลูกมันส าปะหลัง ตําบลตะเตียนราม 
อําเภอ ภูสิงห? จังหวัดศรีสะเกษ กลุFมผูWตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 38 คน เปfนเพศชายมากกวFาเพศหญิง 
โดยเพศชายมีจํานวน 25 คน คิดเปfนรWอยละ 65.79 เพศหญิงมีจํานวน 13 คน คิดเปfนรWอยละ 34.21 
สFวนใหญFสถานภาพและขWอมูลท่ัวไปท่ัวไปจําแนกตามอายุพบวFาเกษตรกรมีอายุ 31-40 ปaจํานวน 20 
ราย คิดเปfนรWอยละ 52.63 มีอายุ 41-50 ปaจํานวน 15 ราย คิดเปfนรWอยละ 39.48 มีอายุ 51-60 ปa
จํานวน 3 ราย คิดเปfนรWอยละ 7.89 สถานภาพและขWอมูลท่ัวไปท่ัวไปจําแนกตามระดับการศึกษา
พบวFาเกษตรสFวนมากมีระดับการศึกษาประถมศึกษาตอนตWน (ป.4) จํานวน 12 คน คิดเปfนรWอยละ 
31.58 ตํ่ากวFาประถมศึกษาตอนตWน (ป.4) จํานวน 10 คน คิดเปfนรWอยละ 26.32 ประถมศึกษาตอน
ปลาย (ป.6) จํานวน 10 คน คิดเปfนรWอยละ 26.32 มัธยมศึกษาตอนตWน (ม.3) จํานวน 6 คน คิดเปfน
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รWอยละ 15.78 สถานภาพและขWอมูลท่ัวไปท่ัวไปจําแนกตามแหลFงเงินทุน พบวFาเกษตรสFวนมากมีแหลFง
เงินทุนจากเงินลงทุนสFวนตัว จํานวน 30 คน คิดเปfนรWอยละ 78.95 กองทุนตําบลจํานวน 8 คน คิด
เปfนรWอยละ 21.05 สถานภาพและขWอมูลท่ัวไปท่ัวไปจําแนกตามภาระหน้ีสิน พบวFาเกษตรสFวนมากมี
ภาระหน้ีสินจํานวน10,001 – 50,000 จํานวน 20 คน คิดเปfนรWอยละ 52.63 ภาระหน้ีสินตํ่ากวFา 
10,000 บาท จํานวน 15 คน คิดเปfนรWอยละ 39.47 ภาระหน้ีสิน50,001 – 100,000 จํานวน 3 คน 
คิดเปfนรWอยละ 7.90ผลการวิเคราะห?ขWอมูลขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลังพืชของเกษตรกรราย
ยFอย พบวFาในการปลูกมันสําปะหลัง ขนาดพ้ืนท่ีเพาะ 5 ไรF จํานวน จํานวน 21 คน คิดเปfนรWอยละ 
55.26 พ้ืนท่ีเพาะ 3 ไรF จํานวน 10 คน คิดเปfนรWอยละ 26.32 ขนาดพ้ืนท่ีเพาะ 4 ไรF จํานวน 7 คน คิด
เปfนรWอยละ 18.42 ผลการวิเคราะห?ขWอมูลขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกมันสําปะหลัง พบวFาในการปลูกมัน
สําปะหลังแยกเปfนท่ีดินของตนเอง และท่ีดินเชFา พบวFาเกษตรมีท่ีดินของตนเอง จํานวน จํานวน 30 
คน คิดเปfนรWอยละ 78.95 เกษตรมีท่ีดินเชFา จํานวน จํานวน 8 คน คิดเปfนรWอยละ 21.05 สอดคลWอง
กับงานวิจัย กัญฐณา ดิษฐ?แกWว (2558) การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? 1)เพ่ือศึกษาตWนทุนและ
ผลตอบแทนจากการปลูกมันสําปะหลัง ของเกษตรตําบลป�ามะมFวง จังหวัดตาก 2)เพ่ือศึกษา
ระยะเวลาคืนทุนจากการปลูกมันสําปะหลังของ กลุFมเกษตรกรตําบลป�ามะมFวง จังหวัดตาก เก็บ
รวบรวมขWอมูลโดยใชWแบบสอบถามสัมภาษณ?เกษตรกร ผูWปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 57 ราย 
การศึกษาคร้ังน้ี แบFงพ้ืนท่ีศึกษาท่ีรวบรวมไดWทําการวิเคราะห? ผลตอบแทนของการปลูกมันสําปะหลัง 
ผลการศึกษาพบวFา พ้ืนท่ี 1-7 ไรF มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกรวม 81 ไรF มีเงินลงทุนเคร่ืองมือและ อุปกรณ? 
683,500 บาท เฉลี่ยตFอไรFเทFากับ 8,432.72 บาท มีตWนทุนการผลิตรวมเฉลี่ยตFอไรF เทFากับ 5,760.98 
บาท มีรายไดWหลังหักตWนทุนการผลิตตFอไร เทFากับ 7,739.02 บาท มีระยะเวลาคืนทุน ประมาณ 1 ป 1 
เดือน 3 วัน พ้ืนท่ี 8-10 ไร มี พ้ืนท่ีเพาะปลูก รวม 210 ไรFมี เงินลงทุนเคร่ืองมือและ อุปกรณ? 
1,745,570 บาท เฉลี่ยตFอไรFเทFากับ 8,312.24 บาท มีตWนทุนการผลิตรวมเฉลี่ยตFอไรF เทFากับ 5,664.29 
มีรายไดหลังหักตWนทุนการผลิตตFอไรF เทFากับ 7,910.71 บาท  
 วิเคราะห?ตWนทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมันสําปะหลัง ตําบลตะเคียนราม อําเภอภูสิงห? 
จังหวัดศรีสะเกษ ผูWศึกษาไดWวิเคราะห?ตWนทุนและผลตอบแทน โดยทําการวิเคราะห? ตWนทุนและ
ผลตอบแทนเฉลี่ยของเกษตรกรรายยFอยในการปลูกมันสําปะหลังพบวFาการตWนทุนในการปลูกมัน
สําปะหลังขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูก 163 ไรF มีตWนทุนในการผลิตท้ังหมด 728,450 บาท คิดเปfนตWนทุน
เฉลี่ยตFอไรF 4,462.02 บาท ผลผลิตท้ังหมด 900,371.25 บาท ผลผลิตตFอไรF 4,419 กิโลกรัม (1.25 
บาทตFอกิโลกรัม ) ผลผลิตเฉลี่ยตFอไรF 5,523.75 บาท กําไรเฉลี่ยตFอไรF 1,054.73 บาทตFอไรF โดย
ท้ังหมดในมูลคFาป�จจุบันสุทธิแสดงใหWเห็นวFาอัตราผลตอบแทนท่ีไดWรับจากการลงทุนมากกวFาเงินลงทุน
ท่ีจFายไป 
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ข�อเสนอแนะในงานวิจัย 
 ขWอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ี 

จากการศึกษาพบวFา ผลผลิตผักตFอไรFตํ่ามากเม่ือเปรียบเทียบกับตWนทุนการลงทุนปลูกมัน
สําปะหลัง เกษตรกรจึงควรพิจารณาหาแนวทางเพ่ิมผลผลิตการปลูกมันสําปะหลังตFอไรFใหWสูงข้ึน จึงทํา
ใหWมีกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน ซึ่งเกษตรกร อาจไปขอคําแนะนําจากเกษตรกรจังหวัด เก่ียววิธีการปลูกมัน
สําปะหลังใหWไดWผลผลิตเพ่ิมข้ึนและการท่ีตWองออกไปดูแลไรFผักอยFางสมํ่าเสมอ  

ขWอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตFอไปการศึกษาคร้ังตFอไปควรเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษามาก
กวFาเดิมเพ่ือใหWไดWขWอมูลท่ีแทนท่ีเปfนจริงข้ึนหรือจะขยายกลุFมประชากรตัวอยFางจากละแวกใกลWเคียง
เปfนจังหวัดตFอไปเพ่ือใหWไดWกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือ 1) ศึกษาระดับความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณ วิชาชีพบัญชี 
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2) ศึกษาป�จจัยท่ีมีผลตFอการสFงเสริมความรูWความเขWาใจใน
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใชWแบบสอบถามเปfนเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขWอมูลจากประชากรท่ีเปfนนักศึกษาคณะบัญชีจํานวน 234 รายสถิติท่ีใชWสถิติเชิงบรรยาย
(Descriptive Statistics) การแจกแจงความ ถ่ี  (Frequency) รWอยละ (Percentage) คF า เฉลี่ ย 
(Means) สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ T-test 
 ผลการวิจัยพบวFา 1) ในภาพรวมนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีความรูWความเขWาใจใน
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอยูFในระดับมาก (Χ  = 4.02,S.D.=0.67) 2) ป�จจัยท่ีมีผลตFอการสFงเสริม
ความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปfนดังน้ี 
ป�จจัยดWานความสนใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี จะสFงผลตFอระดับการสFงเสริมความรูWความเขWาใจใน
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี อยูFในระดับมากท่ีสุด และเปfน
ป�จจัยท่ีมีผลกระทบในเชิงบวกอยFางมีนัยสําคัญ รองลงมาคือ ป�จจัยดWานการจัดกิจกรรมสFงเสริม และ
เปfนป�จจัยท่ีสFงผลตFอการสFงเสริมความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาในเชิงลบ
อยFางมีนัยสําคัญ 
 
คําสําคญั: การสFงเสริมความรูW, จรรยาบรรณวิชาชีพ, บัญชี 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to 1) Study the level of knowledge and 
understanding in the accounting profession ethics of Bangkokthonburi University 
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students. 2) Study factors affecting the promotion of knowledge and understanding 
of professional ethics Bangkokthonburi University students Questionnaires were used 
as a tool for collecting data from 234 accounting student population. Statistics using 
descriptive statistics, frequency distribution, percentage, average, means, standard 
deviation and t-test.  
  The results of the research were as follows: 1) In general, Bangkokthonburi 
University students had a high level of knowledge and understanding of accounting 
professional ethics ( Χ  = 4.02,S.D.=0.67) 2) Factors affecting the promotion of 
knowledge and understanding in the accounting profession ethics of Bangkokthonburi 
University students as follows factors of interest in accounting professional ethics. 
Will affect the level of knowledge and understanding in the accounting profession 
ethics of Bangkokthonburi University students profession ethics of Bangkokthonburi 
University students is at the highest level and is a factor that has a significant positive 
effect next is factors in promoting activities and is a negative factor affecting the 
promotion of knowledge and understanding of the student's code of professional 
conduct. 
 
Keywords: The promotion of knowledge, profession ethics, accounting 
 
ความเปmนมาและความสาํคญัของป]ญหา 
 โลกในทุกวันน้ีเปลี่ยนไปอยFางมากทุกมิติ ต้ังแตFเร่ืองความสัมพันธ? ในภูมิรัฐศาสตร?โลก การ
เปลี่ยนไปของภูมิเศรษฐกิจ และการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหลFาน้ี ไดWสFงผล
กระทบตFอการดํารงชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท่ีสรWางการเติบโตหรือทําลายลWางกิจกรรม
หลายอยFางในป�จจุบัน ซึ่งเปfนเร่ืองท่ีท้ังสรWางความพึงพอใจ และนFาวิตกในกระแสการเปลี่ยนแปลง
ตFางๆ การเปลี่ยนจากโลกใบเกFาไปสูFโลกใหมเปfนไปอยFางรวดเร็ว ในมิติของดิจิทัล ท่ีทุกคนสัมผัสไดWใน
ชีวิตประจําวัน เชFน การสื่อสารถึงกันสFวนตัว หรือการนัดประชุมงานกับทีมงานท่ีเคยนัดเจอทาง
กายภาพ เปลี่ยนเปfนการพูดคุยกันทาง Conference Call กับคนในประเทศตFางๆ ผFานโครงขFาย
ระบบและอุปกรณ?ดิจิทัลอยFางไรWขีดจํากัด โลกดิจิทัลไดWเช่ือมโยงหลอมรวมเราเขWาไปอยูFในการสื่อสาร 
การคมนาคม การศึกษา การทํางาน การจัดการคุณภาพชีวิต การอยูFรFวมในสังคม และระบบเศรษฐกิจ
โดยรวม  

เน่ืองจากในป�จจุบันสภาพแวดลWอมของโลกเปลี่ยนแปลงไปอยFางรวดเร็วท้ังทางดWานเศรษฐกิจ
และสังคมสFงผลใหWสภาพแวดลWอมในการทํางานของแตFละบุคคล และธุรกิจมีความซับซWอนและเต็มไป
ดWวยการแขFงขันและเม่ือเศรษฐกิจเปลี่ยนเปfน เศรษฐกิจระดับโลกท่ีมีการเจริญเติบโตทางสังคมมากข้ึน
สFงผลทําใหWคFานิยมตFางๆเปลี่ยน ไปเปfนวัตถุนิยม ในเร่ืองการประกอบธุรกิจก็มุFงเนWนท่ีความม่ังค่ัง และ
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ม่ันคง ทําทุกวิถีทางเพ่ือใหWไดWกําไรสูงสุด ประสบความสําเร็จ ตามเป~าหมายท่ีไดWกําหนดไวWโดย ไมF
คํานึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ จึงเปfนหลักพ้ืนฐานท่ีสําคัญเพ่ือ
ยกระดับความเปfนคนดีในสังคม ธุรกิจจะประสบความสําเร็จ และบรรลุเป~าหมายไดWน้ัน กําลังคนมี
สFวนสําคัญอยFางย่ิงและหากตWองการความย่ังยืนจะตWองมีการพัฒนาจิตใจคนใหWมีจริยธรรมและ
จรรยาบรรณการมีภาพลักษณ?ท่ีดี และสรWางความนFาเช่ือถือใหWกับตนเองและกิจการ อยFางย่ังยืน 
สามารถเกิดไดWจากการมีความพรWอมในดWานความรูWความสามารถและประสบการณ?ดWานตFางๆ ท่ีเปfน
ประโยชน?ตFอการปฏิบัติงานจรรยาบรรณมีความสําคัญตFอทุกสาขาอาชีพ เม่ือใดก็ตามท่ีผูWประกอบ
อาชีพนําเอาจรรยาบรรณของอาชีพตนไปยึดปฏิบัติในงานแลWว ผูWประกอบอาชีพก็จะพบกับความสุข
ความสําเร็จในอาชีพของตนเอง ซึ่งผลท่ีไดWรับเปfนผลโดยตรง อีกท้ังยังสะทWอนใหWผูWรับบริการไดWรับ
ผลผลิตและบริการท่ีดีเชFนกัน กลายเปfนความสุขความสําเร็จของสังคมโดยสFวนรวม รวม ท้ังการมี
จรรยาบรรณ ดWวยเหตุน้ี จริยธรรมหรือจรรยาบรรณ ทางวิชาชีพจึงเปfนแนวทางใหWผูWประกอบธุรกิจ ไดW
ยึดถือและนําไปปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจเพ่ือใหWสังคมธุรกิจเปfนสังคมท่ีดีงามมีความยุติธรรมและ
ความถูกตWอง โดยเฉพาะอยFางย่ิงในวิชาชีพบัญชี ซึ่งถือวFามีสFวนสําคัญตFอองค?การ อยFางมากท่ีควรตWอง
ยึดถือและปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณ ของผูWประกอบวิชาชีพบัญชี 

แมWวFาจะมีกรอบทางกฎหมายท่ีกําหนดแนวทาง ในการทํางานของนักวิชาชีพบัญชี แตFเหนือ
สิ่งอ่ืนใดก็คือความซื่อสัตย?และเท่ียงตรงในการทํางานของนักบัญชีเอง เพราะอยFางท่ีกลFาวมาแลWววFา 
บัญชีมีความสําคัญตFอการดําเนินกิจการขององค?กรและธุรกิจตFางๆ และมีหลายฝ�ายท่ีไดWใชWประโยชน?
จากขWอมูลบัญชี การตกแตFงตัวเลขหรือความผิดพลาดท่ีเกิดจากการทําบัญชีจึงมีผลกระทบอยFาง
มหาศาล 

วิชาชีพบัญชีเปfนวิชาชีพท่ีมีความสําคัญตFอกิจการงานในทุกภาคสFวนของรัฐและเอกชน ไป
จนถึงองค?กรท่ีไมFแสวงผลกําไรตFางๆ เพราะงานบัญชีคืองานท่ีทําหนWาท่ีในการจดบันทึก และทํา
เอกสารเพ่ือเสนอรายงานทางการเงินท่ีถูกตWอง เพ่ือชFวยใหWผูWบริหารสามารถวางแผนแนวทางการ
ทํางาน และใชWประกอบการตัดสินใจในการดําเนินงานท่ีสําคัญตFางๆ ดังน้ันจรรยาบรรณของผูW
ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงเปfนสิ่งสําคัญและจําเปfนอยFางย่ิงโดยเฉพาะนักบัญชีย่ิงถือเปfนสFวนหน่ึงท่ี
สําคัญขององค?กรในการนําเสนอขWอมูลทางการเงินอยFางโปรFงใสเปfนอิสระเท่ียงธรรมซื่อสัตย?สุจริต
สามารถตรวจสอบไดWซึ่งเปfนความรับผิดชอบตFอลูกคWาและผลประโยชน?โดยรวมของสาธารณชนเปfนผล
ใหWนักบัญชีตWองยึดม่ันตFอจรรยาบรรณวิชาชีพอยFางเครFงครัดซึ่งบุคคลและหนFวยงานท่ีเก่ียวขWองควรใหW
ความสําคัญและตระหนักถึงการสรWางความรูWและความเขWาใจในจรรยาบรรณของผูWประกอบวิชาชีพ
ใหWกับนักศึกษาเพ่ือนําไปปฏิบัติจริงในการประกอบวิชาชีพตFางประสบความสําเร็จท้ังตนเองและ
กิจการ 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นักศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 
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 2. เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีมีผลตFอการสFงเสริมความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
  
สมมติฐานในการวิจัย 
 1.นักศึกษาท่ีมีความสนใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีแตกตFางกัน มีความรูWความเขWาใน
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี แตกตFางกัน 
 2.การรับรูWขFาวสารท่ีแตกตFางกัน ทําใหWนักศึกษามีความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี แตกตFางกัน 
 3.กิจกรรมสFงเสริมท่ีแตกตFางกัน ทําใหWนักศึกษามีความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี แตกตFางกัน 
 4.นักศึกษาท่ีมีทัศนคติตFอจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีแตกตFางกัน ทําใหWนักศึกษามีความรูWความ
เขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี แตกตFางกัน 
 
ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 

ขอบเขตด�านเนื้อหา 
 การวิจัยในคร้ังน้ี มุFงศึกษาระดับความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และป�จจัยท่ี
มีผลตFอการสFงเสริมความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี  
 
ขอบเขตด�านพื้นท่ี 
 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร   
ขอบเขตด�านประชากร 
 การวิจัยคร้ังน้ีใชWกลุFมประชากรท่ีใชW จํานวน 627 คน เปfนศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง ผูWวิจัยไดWใชWแนวความคิด 
ทฤษฎี และผลการวิจัยท่ีเก่ียวขWองดังกลFาว มากําหนดเปfนตัวแปรตWน และตัวแปรตาม ซึ่งสามารถ
แสดงไดWดังน้ี 

ป�จจัยคุณลักษณะสFวนบุคคล ไดWแกF เพศ อายุ ระดับช้ันปa วุฒิที่ใชWสมัครเรียนตFอปริญญาตรี 
 ป�จจัยท่ีมีผลตFอการสFงเสริมความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไดWแกF ดWานความสนใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดWานการรับรูWขFาวสาร 
ดWานกิจกรรมสFงเสริม ดWานทัศนคติตFอจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
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แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข�อง 
จรรยาบรรณวิชาชีพ นักบัญชี หลัก ๆ ท่ีนักบัญชีจะตWองมี ก็คือเร่ืองของความซื่อสัตย? 

ตรงไปตรงมา มีการกําหนดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของนักบัญชี ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 หลายคนอาจจะมองวFา อาชีพนักบัญชีน้ัน เปรียบไดWกับฟ�นเฟ�องหน่ึงใน
องค?กรธุรกิจตFาง ๆ ท่ีดูเหมือนจะไมFมีความสําคัญเทFาตําแหนFงอ่ืน ๆ มากเทFาไรนัก เพราะมีหนWาท่ีแคF
ดูแลตัวเลขรายรับรายจFายขององค?กรเพียงอยFางเดียวเทFาน้ัน ท้ังท่ีจริงแลWว นักบัญชี เปfนตําแหนFงท่ีมี
ความสําคัญจนถึงข้ันวFาขาดไมFไดW ไมFวFาองค?กรจะมีขนาดเล็กหรือใหญFเทFาไรก็ตาม นักบัญชีไมFไดWมี
หนWาท่ีแคFคํานวณ หรือบันทึกรายรับรายจFายอยFางท่ีเขWาใจกันเพียงอยFางเดียว เพราะตWองมีการบันทึก
ทุกอยFางท่ีเก่ียวขWองกับการเงิน โดยเฉพาะเร่ืองของเอกสารตFาง ๆ ซึ่งถWาหากไมFมีการดําเนินงานในสFวน
น้ีก็จะทําใหWผูWบริหารไมFสามารถวางแผนตFอไปไดW และมีโอกาสท่ีธุรกิจจะประสบความลWมเหลวสูง 
เพราะฉะน้ัน จรรยาบรรณวิชาชีพ นักบัญชี หลัก ๆ ท่ีนักบัญชีจะตWองมี ก็คือเร่ืองของความซื่อสัตย? 
ตรงไปตรงมา ดWวยเหตุน้ีจึงทําใหWตWองมีการกําหนดจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพของนักบัญชี
วิชาชีพใหWเปfนไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีรายละเอียดท่ีนFาสนใจดังตFอไปน้ี 

1 .ความซื่อสัตย?สุจริต ความซื่อสัตย?สุจริต เปfนหลักพ้ืนฐานท่ีผูWประกอบวิชาชีพนักบัญชีพึงมี 
เน่ืองจากทุกสิ่งน้ันมีความเก่ียวพันกับองค?กรท้ังหมด ซึ่งในสFวนน้ีสามารถจําแนกขWอกําหนดออกเปfน 2 
ขWอ คือ ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี ตWองปฏิบัติงานดWวยความสุจริต ไมFวFาจะมีการขาดทุน ไดWกําไร ก็
จะตWองรายงานป�ญหาท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนใหWกับผูWบริหาร เพ่ือใหWมีการวางแผนแกWไขป�ญหา หรือปรับกล
ยุทธ?ตFอไป ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี ตWองปฏิบัติงานอยFางตรงไปตรงมา ไมFมีการป�ดบัง ซFอนเรWน หรือ
บิดเบือนขWอเท็จจริงเพ่ือใหWเกิดประโยชน?สFวนตัว ถWาหากมีการตรวจสอบพบวFาคนในโรงงานกําลัง
ประพฤติผิดกฎหมาย ดWวยการโกงบัญชี หรือป�ญหาอ่ืน ๆ ผูWประกอบวิชาชีพบัญชีจะตWองรายงานไป
โดยตรงตามขWอเท็จจริง 

2. ความเท่ียงธรรม ความเท่ียงธรรม หรือความเปfนกลางท่ีไมFเอนเอียงไปฝ�§งใดฝ�§งหน่ึง เพ่ือใหW
เกิดผลประโยชน?บางประการจากการปฏิบัติหนWาท่ีของผูWประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งใน จรรยาบรรณ
วิชาชีพนักบัญชี น้ีไดWมีการจําแนกขWอกําหนดออกเปfน 3 ขWอ คือ ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี ตWองมีความ
เท่ียงธรรม ซื่อตรง โดยท่ีไมFเขWาไปมีสFวนไดWสFวนเสียใด ๆ จากหนWาท่ีท่ีตนใหWบริการอยูF ในสFวนของ
ผลประโยชน? ก็คือการรับคFาตอบแทนจากการใหWบริการเพียงอยFางเดียวเทFาน้ัน ไมFมีผลประโยชน?อ่ืนใด
ท่ีจะมาแอบแฝงอีก ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี ตWองใชWดุลพินิจของตัวเองในการพิจารณาเร่ืองราวตFาง ๆ 
จากหลักฐานท่ีปรากฏโดยปราศจากความลําเอียง หรืออคติสFวนบุคคล ในกรณีที่กระบวนการตัดสินใจ
บางอยFางท่ีมีตFอแนวความคิดของผูWบริหาร จะตWองไดWรับการไตรFตรองจากเหตุผลและหลักฐานท่ีมี โดย
ไมFนําอคติหรือความเอนเอียงมาใชW โดยใหWเนWนในเร่ืองของผลประโยชน?สFวนรวมมากท่ีสุด ผูWประกอบ
วิชาชีพบัญชี ตWองใชWดุลพินิจของตัวเองในการพิจารณาเร่ืองราวตFาง ๆ โดยไมFยึดติดกับความสัมพันธ?
กับบุคคลใด ๆ รวมถึงสถานการณ?ท่ีอาจทําใหWผูWประกอบวิชาชีพบัญชีไมFสามารถปฏิบัติหนWาท่ีของ
ตัวเองไดW 
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3. ความรอบคอบ การทํางานท่ีเก่ียวขWองกับตัวเลขน้ัน จะตWองมีความรอบคอบ และ
ตรวจสอบเพ่ือไมFใหWเกิดความผิดพลาดอยูFเสมอ เพราะถWาหากผิดพลาดข้ึนแมWแตFจุดเดียวก็อาจสรWาง
ความเสียหายใหWกับองค?กรไดW ซึ่งในสFวนน้ีสามารถจําแนกขWอกําหนดออกเปfน 4 ขWอ คือ ผูWประกอบ
วิชาชีพบัญชี ตWองใชWความรูW ความสามารถ ความชํานาญ ประสบการณ? และความรอบคอบในการ
ปฏิบัติหนWาท่ีอยFางเต็มท่ี เพราะถWาหากผิดพลาดข้ึนมา อาจสFงผลตFอป�ญหาขององค?กรในระยะยาว ผูW
ประกอบวิชาชีพบัญชี ตWองมีความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติงานท่ีไดWรับมอบหมายใหWสําเร็จ ใน
สFวนไหนท่ีพบป�ญหาติดขัด ก็ควรท่ีจะปรึกษาผูWรูWในสาขาอาชีพเดียวกัน รวมถึงการศึกษาหาความรูWท่ี
เก่ียวขWองเพ่ิมเติม ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี ตWองใหWบริการดWวยความขยันหม่ันเพียรอยูFเสมอ เพราะ
สFวนมากแลWวงานบัญชีเปfนงานท่ีตWองทําแบบวันตFอวัน การทํางานไมFเสร็จภายในวันน้ัน ๆ อาจทําใหW
แผนกอ่ืนไมFสามารถทํางานไดW ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี ตWองมีการศึกษาหาความรูWใหมF ๆ เพ่ิมเติมอยูF
เสมอ เชFน การนําเทคโนโลยีใหมF ๆ มาประยุกต?ใชWกับการคํานวณบัญชี รวมถึงการศึกษาเร่ืองราว 
ตFาง ๆ ท่ีเก่ียวขWองกับการบัญชีเพ่ิมเติม 

4. รักษาความลับ เอกสารท่ีเก่ียวขWองกับทางบัญชี ถือเปfนความลับทางธุรกิจอยFางหน่ึงท่ีไมF
ควรนําไปเป�ดเผยใหWสาธารณชนทราบโดยเด็ดขาด ซึ่งในสFวนน้ีสามารถจําแนกขWอกําหนดออกเปfน 2 
ขWอ คือ ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี ตWองไมFเป�ดเผยความลับทุกอยFางท่ีเก่ียวขWองกับองค?กรโดยท่ีไมFไดWรับ
อนุญาต เวWนเสียแตFวFาเปfนการหนWาท่ีท่ีตWองรับผิดชอบตามกฎหมายท่ีจําเปfนตWองเป�ดเผย (การใหW
ปากคํา หรือการใหWถWอยคําในฐานะพยาน เปfนตWน) ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี ตWองไมFนําความลับท่ี
เก่ียวขWองกับองค?กร ไปใชWเพ่ือประโยชน?สFวนบุคคล หรือเพ่ือผูWอ่ืนท่ีมีความสัมพันธ?ดWวย 

5. การประพฤติตนอยFางมืออาชีพ การประพฤติตนอยFางมืออาชีพ หรือผูWประกอบ
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี ดWวยการปฏิบัติตนในทางท่ีชอบ รวมถึงการกระทําตามหลัก
กฎหมาย เปfนการรักษาช่ือเสียงใหWกับวิชาชีพอยFางแทWจริง ซึ่งในสFวนน้ีสามารถจําแนกขWอกําหนด
ออกเปfนดังน้ี ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี ตWองไมFกระทําการใด ๆ ท่ีทําใหWเกิดความเสื่อมเสียตFอวิชาชีพท้ัง
ตFอตัวเองและสFวนรวม ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี ตWองไมFยินยอมใหWผูWอ่ืนอWางช่ือวFาเปfนผูWดูแลและปฏิบัติ
หนWาท่ีทางวิชาชีพ หากไมFไดWเปfนผูWกระทําเองอยFางแทWจริง ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี ตWองไมFนําเสนอการ
บริการและความสามารถของตนเองเกินความเปfนจริง โดยจะตWองไมFโอWอวด พูดจาขFมผูWอ่ืน หรือ
เปรียบเทียบระหวFางตนเองกับนักบัญชีอ่ืน ๆ เพ่ือใหWผูWรFวมอาชีพดูดWอยลงไปท้ังท่ีไมFใชFเร่ืองจริง 

6. ความโปรFงใส การปฏิบัติงานดWวยความโปรFงใส สามารถตรวจสอบไดWทุกเม่ือท่ีตWองการ โดย
ไมFพยายามป�ดบังซFอนเรWนขWอมูลใด ๆ เปfนสิ่งท่ีนักบัญชีพึงกระทํา ซึ่งในสFวนน้ีไดWมีการจําแนก
ขWอกําหนดออกเปfน 2 ขWอ คือ ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี จะตWองปฏิบัติงานดWวยความโปรFงใส สามารถ
ตรวจสอบยWอนหลังไดWเทFาท่ีตWองการ ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี จะตWองใหWผูWท่ีมีผลกระทบจากการปฏิบัติ
หนWาท่ี เขWามาตรวจสอบดูขWอมูลท่ีจําเปfนไดW ซึ่งเปfนไปตามความเหมาะสมในแตFละกรณี 

7. ความเปfนอิสระ จรรยาบรรณวิชาชีพนักบัญชี การปฏิบัติงานดWวยความอิสระ ภายใตWกรอบ
วิชาชีพบัญชี จะทําใหWผลงานท่ีออกมามีประสิทธิภาพ และเปfนท่ีนFาเช่ือถือโดยท่ีไมFตWองมีการตรวจสอบ 
ซึ่งในสFวนน้ีไดWมีการจําแนกขWอกําหนดออกเปfน 2 ขWอ คือ ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี ตWองใชWดุลพินิจของ
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ตัวเองในการปฏิบัติหนWาท่ีโดยอิสระ เพ่ือไมFใหWตกอยูFใตWการครอบงําของผูW อ่ืนอันนําไปสูFเร่ืองของ
ผลประโยชน?ในภายหลัง ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี พึงไมFปฏิบัติงานท่ีขาดความเปfนอิสระ เพ่ือไมFใหWตก
เปfนเคร่ืองมือ หรือเสื่อเสียแกFวิชาชีพ 

8. มาตรฐานการปฏิบัติหนWาท่ี การปฏิบัติตนตามมาตรฐาน ดWวยการรวบรวมขWอมูล วางแผน 
และควบคุมงานเพ่ือใหWเปfนไปตามการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม เปfนอีกสิ่งท่ีมีความจําเปfน ซึ่งในสFวนน้ีไดW
มีการจําแนกขWอกําหนดออกเปfน 2 ขWอ คือ ผูWประกอบวิชาชีพบัญชีตWองใหWบริการ โดยสอดคลWองกับ
มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาการ ผูWประกอบวิชาชีพบัญชีตWองมีความรอบคอบ โดยสอดคลWอง
กับมาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาการ 

9. ความรับผิดชอบตFอหนWาท่ี จรรยาบรรณวิชาชีพ นักบัญชี การปฏิบัติหนWาท่ีดWวยความ
รับผิดชอบ จะสFงผลใหWเกิดความนFาเช่ือถือ และเปfนประโยชน?ตFอองค?กรเปfนอยFางย่ิง ซึ่งในสFวนน้ีไดWมี
การจําแนกขWอกําหนดออกเปfน 2 ขWอ คือ ผูWประกอบวิชาชีพบัญชี ตWองมีความรับผิดชอบตFอ
ผูWรับบริการ ผูWบริการ และตําแหนFงอ่ืน ๆ ท่ีนักบัญชีจะตWองปฏิบัติงานใหWตรวจสอบ ผูWประกอบวิชาชีพ
บัญชี ตWองมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนWาท่ีของตนเพ่ือใหWเกิดความนFาเช่ือถือมาก ภายใตWกรอบ
การทํางานวิชาชีพ 

ท้ัง 9 ขWอน้ี ลWวนเปfน จรรยาบรรณวิชาชีพ นักบัญชี ท่ีดีท่ีจะตWองมีใหWครบ และปฏิบัติตาม
อยFางถูกตWองเครFงครัด ดังน้ันนักบัญชีหรือผูWท่ีตWองการจะเปfนนักบัญชี จึงควรศึกษาและทําความเขWาใจ
เก่ียวกับจรรยาบรรณใหWดีกFอนเสมอ เพ่ือใหWกลายเปfนนักบัญชีมืออาชีพท่ีประกอบการไดWอยFางมี
คุณภาพ https://www.fiftt.com 

 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปfนการวิจัยเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ ซึ่งมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาหาระดับ
ความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี และป�จจัยท่ีมีผลตFอการสFงเสริมความรูWความเขWาใจใน
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จําแนกตามป�จจัยคุณลักษณะสFวน
บุคคล และป�จจัยท่ีมีผลตFอการสFงเสริมความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เก็บขWอมูลดWวย
แบบสอบถามโดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 ประชากร/กลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจําปa
การศึกษา 2562 กลุFมตัวอยFาง (Sample) ท่ีใชWในการวิจัย ไดWแกF นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ประจําปaการศึกษา 2562 จํานวน 234 คน โดยเป�ดตาราง Krejcie and Morgan (บุญ
ชม ศรีสะอาด,2545) และเลือกกลุFมตัวอยFางโดยวิธีการสุFมตัวอยFางแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) ผูWวิจัยแจกแบบสอบถามจํานวน 234 ชุด ใหWกับกลุFมตัวอยFาง ไดWรับแบบสอบถามกลับมา 
จํานวน 104 ชุด มีอัตราตอบกลับรWอยละ 44.44 ซึ่งสอดคลWองกับ Aaker, Kumar และ Day (2001) 
กลFาววFา อัตราการตอบกลับของแบบสอบถามอยFางนWอยรWอยละ 20 จึงเปfนท่ียอมรับไดW 
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 ตัวแปรท่ีใช�ในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ(Independent Variables) คือป�จจัยคุณลักษณะสFวนบุคคล ไดWแกF เพศ อายุ 

ระดับช้ันปa วุฒิที่ใชWสมัครเรียนตFอปริญญาตรี 
 2. ตัวแปรตาม (Defendant Variables) คือ ระดับความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี และป�จจัยท่ีมีผลตFอการสFงเสริมความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไดWแกF ดWานความสนใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดWานการรับรูWขFาวสาร 
ดWานกิจกรรมสFงเสริม ดWานทัศนคติตFอจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูWวิจัยสรWางข้ึนเพ่ือเก็บ
รวบรวมขWอมูล โดยแบFงออกเปfน 3 สFวน ดังน้ี 
 สFวนท่ี 1 เปfนแบบสอบถามเก่ียวกับขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม ไดWแกF เพศ อายุ 
ระดับช้ันปa วุฒิที่ใชWสมัครเรียนตFอปริญญาตรี 
 สFวนท่ี 2 เปfนคําถามเก่ียวกับป�จจัยท่ีสFงผลตFอความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
ของนักศึกษามหาลัยกรุงเทพธนบุรี ไดWแกF ดWานความสนใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ดWานการรับรูW
ขFาวสาร ดWานกิจกรรมสFงเสริม ดWานทัศนคติตFอจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี โดยใชWมาตราวัดแบบไล
เคอร?ท (Likert Scale) ซึ่งแตFละคําถามจะมีคFาตอบเปfนตัวเลือก5 ระดับ 
 สFวนท่ี 3 เปfนคําถามวัดระดับความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี โดยอWางอิงจาก
แนวคิดจรรยาบรรณของผูWประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งคําตอบจะมี 2 ตัวเลือก ไดWแกFใชFหรือไมFใชF ผูWวิจัย
จะวัดระดับความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณของผูWประกอบวิชาชีพบัญชีของผูWตอบแบบสอบถามจาก
คะแนนท่ีตอบถูกตWองและเพ่ือทดสอบความครอบคลุมและความเขWาใจไดWของประเด็นคําถาม ผูWวิจัยไดW
ใหWผูWเ****วชาญตรวจสอบประเด็นคําถามดังกลFาวโดยใชWเกณฑ?ในการแบFงความหมายของระดับ
คะแนนความรูWความเขWาใจดังน้ี คะแนนเฉลี่ยนWอยกวFา 10 หมายถึงระดับความรูWความเขWาใจนWอย 
คะแนนเฉลี่ยระหวFาง 10-15 หมายถึงระดับความรูWความเขWาใจปานกลางคะแนนเฉลี่ยมากกวFา 15 
หมายถึงระดับความรูWความเขWาใจมาก 
 สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 1. ขWอมูลสFวนบุคคลของผูWตอบแบบสอบถาม ไดWแกF เพศ อายุ ระดับช้ันปa วุฒิท่ีใชWสมัครเรียน
ตF อป ริญ ญ าต รี โดยอาศัยส ถิ ติ เชิ งบรรยาย (Descriptive Statistics) การแจกแจงความ ถ่ี 
(Frequency) และคFารWอยละ (Percentage) 
 2. ขWอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยอาศัยสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) รWอยละ (Percentage) คFาเฉลี่ย (Means) และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
 3. การวิเคราะห?ผลกระทบของตัวแปร ไดWแกF ป�จจัยดWานความสนใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี ป�จจัยดWานการรับรูWขFาวสาร ป�จจัยดWานกิจกรรมสFงเสริม ป�จจัยดWานทัศนคติตFอจรรยาบรรณ
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วิชาชีพบัญชี โดยอาศัยการวิเคราะห?สหสัมพันธ? (Correlation Analysis) และการวิเคราะห?การ
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.ขWอมูลสFวนบุคคลแบบสอบถามท่ีไดWรับตอบกลับมา 104 ฉบับ พบวFา กลุFมตัวอยFางสFวนใหญF 
เปfนเพศหญิง คิดเปfนรWอยละ 87.50 เพศชาย คิดเปfนรWอยละ 12.50 มีอายุระหวFาง 20 - 25 ปa มาก
ท่ีสุด คิดเปfนรWอยละ 35.58 รองลงมา มีอายุระหวFาง 15 - 20 ปa คิดเปfนรWอยละ 25 อายุระหวFาง 31 - 
35 ปa คิดเปfนรWอยละ 16.34 อายุมากกวFา 35 ปa คิดเปfนรWอยละ 12.50 และมีอายุระหวFาง 26 – 30 ปa 
คิดเปfนรWอยละ 10.58 สFวนใหญFกําลังศึกษาอยูFช้ันปaที่ 4 คิดเปfนรWอยละ 37.50 รองลงมากําลังศึกษาอยูF
ช้ันปaท่ี 3 คิดเปfนรWอยละ 35.58 กําลังศึกษาอยูFช้ันปaท่ี 2 คิดเปfนรWอยละ 14.42 และกําลังศึกษาอยูFช้ัน
ปaที่ 1 คิดเปfนรWอยละ 12.50  
 2.การวัดระดับความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษามีคะแนนเต็ม 20 
คะแนน นักศึกษาท่ีมีคะแนนมากแสดงวFามีความรูWความเขWาใจเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี
มากกวFานักศึกษาท่ีมีคะแนนนWอย จากการตอบแบบสอบถาม พบวFา ผูWตอบแบบสอบถามมีความรูW
ความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในระดับสูง มีคFาเฉลี่ยเทFากับ 15.75 แสดงวFานักศึกษาสFวน
ใหญFมีความรูWความเขWาใจเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเปfนอยFางดี 
 3. ป�จจัยท่ีมีผลตFอการสFงเสริมความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี นักศึกษา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวFา เม่ือนําป�จจัยตFางๆ ทดสอบดWวย (KMO and Bartlett’s Test) 
เทFากับ 0.892 และมีคFา Sig เทFากับ 0.000 แสดงวFาป�จจัยตFางๆ มีความสําพันธ?กัน ผูWวิจัยจึงไดWนํา 
ป�จจัยท้ัง 5 ป�จจัย มาทําการวิเคราะห?ความถดถอยพหุคูณ (Regression Analysis) การทดสอบวFา
ป�จจัยท้ัง 4 ดWาน มีความสัมพันธ?กับความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี เพ่ือเปfนการ
ทดสอบสมมติฐานท่ีต้ังไวWดังตารางตFอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ?ระหวFางป�จจัยดWานตFางๆ ตFอความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
 

ป]จจัยท่ีมีผลต�อการส�งเสริมความรู�ความเข�าใจ
ในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในด�านต�างๆ 

ความรู�ความเข�าใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
ค�าสัมประสิทธิ์ถดถอย Sig 

ดWานความสนใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  0.178 0.001* 
ดWานการรับรูWขFาวสาร  0.016 0.746 
ดWานการจัดกิจกรรมสFงเสริม  -0.105 0.032* 
ดWานทัศนคติตFอจรรยาบรรณ 0.023 0.581 

 
  จากตาราท่ี 1 ป�จจัยในดWานความสนใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและป�จจัยดWานดWานการจัด
กิจกรรมสFงเสริม เปfนป�จจัยท่ีสFงผลตFอการสFงเสริมความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของ
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นักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เม่ือพิจารณาจากคFาสัมประสิทธ์ิของแตFละป�จจัย 
พบวFา ป�จจัยดWานความสนใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี จะสFงผลตFอระดับความรูWความเขWาใจใน
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมากท่ีสุด นอกจากน้ียัง พบวFา มีความสัมพันธ?และเปfนป�จจัยท่ีสFงผลตFอการ
สFงเสริมความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาในเชิงบวกอยFางมีนัยสําคัญ 
รองลงมา คือ ดWานการจัดกิจกรรมสFงเสริม พบวFา ความสัมพันธ?และเปfนป�จจัยท่ีสFงผลตFอการสFงเสริม
ความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษาในเชิงลบอยFางมีนัยสําคัญ 
   
การอภิปรายผล 
  จากผลการวิจัย ท่ีไดWทําการวิเคราะห?ป�จจัยท่ีสFงผลตFอการสFงเสริมความรูWความเขWาใจใน
จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีของนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แสดงวFานักศึกษาใหW
ความสําคัญกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี โดยคิดวFาจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีมีความสําคัญมากท่ีสุดใน
การประกอบอาชีพ และเห็นวFาถWาหากปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจะทําใหWผลงานของการ
ประกอบวิชาชีพบัญชีมีคุณภาพ มีความนFาเช่ือถือ และเปfนการใหWความเช่ือม่ันกับผูWใชWบริการ 
นอกจากน้ีจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชียังเปfนประโยชน?ในการสFงเสริมใหWมีการปฏิบัติงานของผูWประกอบ
วิชาชีพบัญชีมีมาตรฐานมากย่ิงข้ึน รวมท้ังเปfนท่ียอมรับในการเปfนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เปfน
ป�จจัยท่ีสําคัญตWองมีความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี ในระดับมาก และใหWความสําคัญ
กับป�จจัยอ่ืน รองลงมา 
 การพิจารณาคFาสัมประสิทธ์ิของแตFละป�จจัยพบวFา ดWานความสนใจในจรรยาบรรณวิชาชีพ
บัญชี จะมีผลตFอการสFงเสริมตFอระดับความรูWความเขWาใจมากท่ีสุด รองลงมาคือป�จจัยดWานการจัด
กิจกรรมสFงเสริม นอกจากน้ียังพบวFา ป�จจัยดWานความสนใจในจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี มี
ความสัมพันธ?และสFงผลตFอระดับความรูWความเขWาใจในจรรยาบรรณของนักศึกษาในเชิงบวกอยFางมี
นัยสําคัญ ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของวลัยลักษณ?สุวรรณวลัยกร และคณะ (2556) ซึ่งกลFาววFาป�จจัย
ช้ันนําตFางๆเชFน บริษัท บอช แอน ลอมบ? (ประเทศไทย) และ Johnson Controls, Inc. ไดWสFงเสริม
และสนับสนุนความมีจริยธรรมแกFบุคลากรโดยกําหนดไวWในแนวทาง ในการปฏิบัติงานขององค?กรเพ่ือ
ชFวยเสริมสรWางสภาพแวดลWอมการทํางานท่ีดีทําใหWบุคลากรมีความรูWความสามารถสรWางสรรค?ผลงาน
และแสดงศักยภาพออกมาไดWอยFางเต็มท่ีควบคูFไปกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพสFวนป�จจัย
ดWานทัศนคติตFอจรรยาบรรณวิชาชีพมีความสัมพันธ?และสFงผลตFอระดับความรูWความเขWาใจใน
จรรยาบรรณของผูWประกอบวิชาชีพบัญชีในเชิงลบอยFางมีนัยยะสําคัญ ในขณะท่ียังมีงานวิจัยของ  
 เพ็ญธิดา พงษ?ธานี (2555) พบวFา นอกจากความรูWในวิชาชีพและทักษะทางวิชาชีพแลWวนักบัญชี
อยFางตWองประกอบดWวยจรรยาบรรณดWานทัศนคติในวิชาชีพบัญชีโดยพฤติกรรมทางจรรยาบรรณท่ี
เหมาะสมมีความสําคัญเทFากับขีดความสามารถทางวิชาการเชิงปฏิบัติโดยนําไปสูFประโยชน?ตFอสาธารณะ
และความอFอนไหวท่ีมีตFอความรับผิดชอบตFอสังคมการพัฒนาอยFางตFอเน่ืองและการเรียนรูWตลอดชีวิต 
วลัยลักษณ? สุวรรณวลัยกร และมนวิกา ผดุงสิทธ์ิ (2556). ความคาดหวังและความพรWอมของวิชาชีพ 
สอบบัญชีไทยในการแขFงขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. วารสารวิชาชีพบัญชี. ฉบับท่ี 25, 35-49. 
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บทคัดย�อ 

 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของนักทFองเท่ียวชาวไทยท่ีมี
ตFอรีสอร?ท ในเกาะชWาง จังหวัดตราด โดยศึกษาจากป�จจัยบุคคลท่ีแตกตFางกันไดWแกF เพศ อายุระดับ
การศึกษา อาชีพและรายไดW วFามีผลตFอระดับความพึงพอใจของนักทFองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตFอรีสอร?ทใน
เกาะชWางหรือไมF โดยกลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการศึกษาคือ นักทFองเท่ียวไทยท่ีเขWามาใชWบริการของรีสอร?ท
ในเกาะชWาง จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการศึกษาแบบสอบถาม ม่ีคFาความเช่ือม่ัน 95% สถิติท่ี
ใชWในการวิเคราะห?ขWอมูลคือ คFารWอยละ (Percentage) คFาเฉลี่ย (Mean) และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviations) จากการวิจัยพบวFา 
 1. มีเพศหญิงมากกวFาเพศชาย โดยคิดเปfนรWอยละ 52.8 และ 47.2 ตามลําดับ ซึ่งชFวงอายุของ
ผูWตอบแบบสอบถามสFวนใหญFอายุ 31 – 40 ปa คิดเปfนรWอยละ 42.2 สFวนใหญFมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคิดเปfนรWอยละ 60.7 มีอาชีพเปfนพนักงานเอกชนคิดเปfนรWอยละ 50.4 และมีรายไดWตFอเดือน 
15,001 – 25,000 บาทคิดเปfนรWอยละ 55.0 
 2. ความพึงพอใจของนักทFองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตFอรีสอร?ท ในเกาะชWาง จังหวัดตราด ภาพรวม
อยูFในระดับดีโดยมีระดับความพึงพอใจมากดWานสถานท่ีต้ังและชFองทางจัดจําหนFาย (Place) ดWานการ
สFงเสริมการตลาด (Promotion) ดWานการใหWบริการดWานผลิตภัณฑ? (Products) ดWานราคา (Price) 
ลดหลั่นลงมาตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: ความพึงพอใจ, รีสอร?ท, นักทFองเท่ียวชาวไทย, เกาะชWาง 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study The satisfaction of Thai tourists 
towards the resorts in Ko Chang, Trat province, based on different personal factors 
such as gender, age, education level Career and income That affects the level of 
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satisfaction of Thai tourists with resorts in Ko Chang or not. In which the sample used 
in the study is The number of Thai tourists that come to use the services of the 
resorts in Koh Chang is 400  people. It has 95%  confidence. The statistics used for 
data analysis are Percentage, Mean and Standard Deviations. 
 1. having more females than males Which is 52.8% and 47.2% respectively, 
which the age range of most respondents aged 31-40 years is 42.2%, most of them 
have bachelor's degree, accounting for 60.7%. 50.4 percent and earn 15,001 - 25,000 
baht per month or 55.0 percent 
 2. Overall satisfaction of Thai tourists towards resorts in Ko Chang, Trat 
province is at a good level, with a high level of satisfaction in terms of location and 
distribution channels, promotion (Promotion) ), Product services, price, respectively. 
 

Keywords: Satisfaction, Resort, Thai tourists, Koh-Chang 
 
บทนํา  
 อุตสาหกรรมทFองเท่ียวเปfนหน่ึงในกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย ท่ีสรWาง
รายไดWมหาศาลจากนักทFองเท่ียวตFางชาติมาอยFางตFอเน่ือง ในปa 2561 ตลาดนักทFองเท่ียวตFางชาติ
เติบโตประมาณรWอยละ 7.1 หรือมีจํานวน 38.12 ลWานคน แมWวFาในชFวงคร่ึงหลังของปaนักทFองเท่ียว
ตFางชาติจากหลายประเทศชะลอการเดินทางมาเท่ียวไทย เน่ืองจากป�จจัยเฉพาะท่ีกระทบในแตFละ
กลุFมนักทFองเท่ียวท่ีแตกตFางกันไป แตFในชFวง 2 เดือนสุดทWายของปa 2561 นักทFองเท่ียวตFางชาติเท่ียว
ไทยกลับมาฟ��นตัวข้ึน เน่ืองจากเปfนฤดูกาลทFองเท่ียวและรัฐบาลไทยไดWออกมาตรการยกเวWน
คFาธรรมเนียม Visa on Arrival ใหWนักทFองเท่ียวจาก 21 ประเทศ สFงผลใหWมีรายไดWจากนักทFองเท่ียว
ตFางชาติท้ังปaประมาณ 2.01 ลWานลWานบาท ศูนย?วิจัยกสิกรไทยคาดวFาในปa 2562 ตลาดนักทFองเท่ียว
ตFางชาติเท่ียวไทยนFาจะสามารถขยายตัวเปfนบวกไดWตFอเน่ืองจากปaกFอน โดยมีจํานวนประมาณ 39.00-
39.80 ลWานคน เติบโตรWอยละ 2.1-4.1 จากปa 2561 สรWางรายไดWมูลคFาประมาณ 2.16-2.20 ลWานลWาน
บาท เพ่ิมข้ึนรWอยละ 6.9-8.9 จากปa 2561 (ศูนย?วิจัยกสิกรไทย , 2562) 

จังหวัดตราด มีศักยภาพดWานการทFองเท่ียวสูง เน่ืองจากมีทรัพยากรดWานการทFองเท่ียวท่ี
หลากหลาย ไมFวFาจะเปfนแหลFงทFองเท่ียวทางธรรมชาติ สถานท่ีทFองเท่ียวทางประวัติศาสตร?และทาง
วัฒนธรรม โดยเฉพาะการทFองเท่ียว ทางทะเล มีหมูFเกาะนWอยใหญF 52 เกาะ เปfนการทFองเท่ียวท่ีชาว
ไทยและชาวตFางประเทศนิยมเดินทางเขWามาทFองเท่ียวเปfนจํานวนมาก ตลอดจนมีศักยภาพในการเปfน
เมืองทFองเท่ียวเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบWานท้ังราชอาณาจักรกัมพูชาและสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ท้ังน้ีในรอบปa 2559 ท่ีผFานมา จังหวัดตราดมีรายไดW จากการทFองเท่ียว 15,785.84 ลWาน
บาท ซึ่งเพ่ิมข้ึน จากในปa 2558 เปfนเงิน 1,340.79 ลWานบาท คิดเปfนรWอยละ 9.28 จังหวัดตราดมี
รายไดWจากการทFองเท่ียว 15,785.84 ลWานบาท จํานวนนักทFองเท่ียวและผูWมาเยือน 1,978,498 คน 
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จํานวนโรงแรมและสถานท่ีพักในจังหวัดตราด ท้ังหมด 162 ทรัพยากรการทFองเท่ียวของจังหวัดตราด 
ท้ังหมด 47 แหลFงทFองเท่ียว (จังหวัดตราด , 2560) 

หมูFเกาะชWางเปfนอุทยานแหFงชาติท่ีประกอบดWวยเกาะใหญFนWอยมากกวFา 40 เกาะ ท้ังยังมีเกาะ
ท่ีเปfนโขดหินกลางทะเลอีกจํานวนมาก โดยมีเกาะชWางเปfนเกาะท่ีมีขนาดใหญFท่ีสุดและมีช่ือเสียงของ
จังหวัดตราด ต้ังอยูFในทWองท่ีก่ิงอําเภอเกาะชWางและก่ิงอําเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เกาะหลายแหFงมี
ทิวทัศน?สวยงาม หาดทรายขาว และนํ้าทะเลใสสะอาด เชFน เกาะงFาม บางแหFงมีปะการังใตWนํ้าท่ีคง
ความสมบูรณ?ตามธรรมชาติ เชFน เกาะหวาย และหมูFเกาะรัง (สํานักอุทยานแหFงชาติ , 2556) 

จากท่ีกลFาวมาขWางตWน ทําใหWผูWวิจัยเห็นวFา หมูFเกาะชWางเปfนอุทยานแหFงชาติ ท่ีมีศักยภาพ
รองรับนักทFองเท่ียวเปfนจํานวนมาก รวมถึงมีผูWประกอบการท่ีพักท้ังโรงแรมและรีสอร?ทเปfนจํานวน
มากในเกาะชWาง ผูWวิจัยจึงมีความสนใจทําความพึงพอใจของนักทFองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตFอรีสอร?ท ใน
เกาะชWาง จังหวัดตราด เพ่ือศึกษาป�จจัยของนักทFองเท่ียวชาวไทยท่ีทําใหWเกิดความพึงพอใจตFอรีสอร?ท 
ในเกาะชWาง จังหวัดตราด 
 
วัตถุประสงค� 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักทFองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตFอรีสอร?ท ในเกาะชWาง จังหวัดตราด 
 2. เพ่ือศึกษาป�ญหาและขWอเสนอแนะในความพึงพอใจของนักทFองเท่ียวชาวไทย ท่ีมีผลตFอท่ีพัก
แบบรีสอร?ท ในเกาะชWาง จังหวัดตราด 
 
กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย  
 
     ตัวแปรต�น (อิสระ)      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินการวิจัย 
เค ร่ืองมือ ท่ี ใชW ในการเก็บรวบรวมขWอ มูล เพ่ื อการวิ จัยในค ร้ัง น้ี คือ  แบบสอบถาม 

(Questionnaire) ท่ีมีคําถามชนิดปลายเป�ดและปลายป�ดโดยแบFงโครงรFางคําถามออกเปfน 3 สFวนดังน้ี 

ป]จจัยส�วนบุคคลของนักท�องเท่ียว 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศึกษา 
4. รายไดW 
5. อาชีพ 

ความพึงพอใจของนักท�องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต�อรี
สอร�ท ในเกาะช�าง จังหวัดตราด 
1. ดWานผลิตภัณฑ? 
2. ดWานราคา  
3. ดWานทําเลท่ีต้ังและชFองทางการจัดจําหนFาย  
4. ดWานการสFงเสริมการตลาด   
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 ตอนท่ี 1 เปfนแบบสอบถามขWอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสถานภาพของผูWตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดWวย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ และรายไดW ลักษณะเปfนแบบตรวจคําตอบ (Check 
list) จากน้ันใชWวิธีการสุFมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  

ตอนท่ี 2 เก่ียวกับกลยุทธ?ทางการตลาดท่ีมีผลตFอความพึงพอใจของนักทFองเท่ียวชาวไทยตFอรี
สอร?ท ในเกาะชWาง จังหวัดตราด เปfนคําถามแบบมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ (Rating scale) 
ตามรูปแบบของ Likert’s scaleโดยมีเกณฑ?การใหWคะแนน 

 ตอนท่ี 3 ขWอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นและขWอเสนอแนะท่ีมีตFอความพึงพอใจ ซึ่งเปfนสFวนท่ีใหW
ผูWตอบแบบสอบถามเสนอแนะหรือสิ่งท่ีควรปรับปรุงในความพึงพอใจของรีสอร?ทในเกาะชWาง จังหวัด
ตราด 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ผูWวิจัยไดWดําเนินการเก็บรวบรวมขWอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 
 1. ขWอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดWจากการเก็บแบบสอบถามของนักทFองเท่ียวชาวไทยท่ีมา
ใชWบริการรีสอร?ท เกาะชWาง จังหวัดตราด ท่ีไมFทราบจํานวนประชากร 
 2. ขWอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปfนขWอมูลท่ีไดWจากการศึกษาคWนควWาจาก วารสาร 
สิ่ งพิมพ?  อินเทอร?เน็ต งานวิจัยท่ี เก่ียวขWอง ผูW ทําการศึกษาวิจัยจะเก็บขWอมูลดWวยวิธีการแจก
แบบสอบถามดWวยตนเองและผูWชFวยทําการวิจัยท่ีไดWรับการอธิบายรายละเอียดในแบบสอบถามอยFาง
ชัดเจน จากนักทFองเท่ียวชาวไทยท่ีมาใชWบริการรีสอร?ท เกาะชWาง จังหวัดตราด ท้ังเพศชายและเพศ
หญิง สถานท่ีเก็บแบบสอบถาม ไดWแกF สถานท่ีต้ังของรีสอร?ทตFางๆ ในเกาะชWาง จังหวัดตราด ในชFวง
เวลาท่ีทําการศึกษาตามความสะดวก (Convenience) จากน้ันจะตรวจสอบความสมบูรณ?ของ
แบบสอบถามท่ีไดWคืนทุกฉบับ และทําการประมวลผลขWอมูลดWวยหลักการและกรรมวิธีทางสถิติ โดยใชW
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
 
ผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยในสFวนของแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 1 ลักษณะป�จจัยสFวนบุคคลของผูWตอบแบบสอบถามท่ีเปfน นักทFองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตFอ
การใชWบริการรีสอร?ทในเกาะชWาง จังหวัดตราดจากจํานวนผูWตอบแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอยFาง 
พบวFามีเพศหญิงมากกวFาเพศชาย โดยคิดเปfนรWอยละ 52.8 และ 47.2 ตามลําดับ ซึ่งชFวงอายุของ
ผูWตอบแบบสอบถามสFวนใหญFอายุ 31 – 40 ปa คิดเปfนรWอยละ 42.2 สFวนใหญFมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีคิดเปfนรWอยละ 60.7 มีอาชีพเปfนพนักงานเอกชนคิดเปfนรWอยละ 50.4 และมีรายไดWตFอเดือน 
15,001 – 25,000 บาทคิดเปfนรWอยละ 55.0 
 ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของนักทFองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตFอรีสอร?ท ในเกาะชWาง จังหวัดตราด 
ภาพรวมอยูFในระดับดีโดยมีระดับความพึงพอใจมากดWานสถานท่ีต้ังและชFองทางจัดจําหนFาย (Place) 
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ดWานการสFงเสริมการตลาด (Promotion) ดWานการใหWบริการดWานผลิตภัณฑ? (Products) ดWานราคา 
(Price) ลดหลั่นลงมาตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 
 เร่ือง ความพึงพอใจของนักทFองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตFอรีสอร?ท ในเกาะชWาง จังหวัดตราด ผูWวิจัย
พบประเด็นท่ีควรแกFการอภิปรายดังน้ีระดับความพึงพอใจของของนักทFองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตFอรีสอร?ท 
ในเกาะชWาง จังหวัดตราด ดWานการ 
บริการดWานผลิตภัณฑ?ดWานราคาดWานทําเลท่ีต้ังและดWานการสFงเสริมการตลาดมีผลตFอความพึงพอใจใน
ระดับปานกลางทุกดWานซึ่งเม่ือพิจารณาเปfนรายดWานไดWดังน้ี 
 ดWานผลิตภัณฑ? การบริการเปfนป�จจัยท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะดWานหWองท่ีพักลักษณะหWองพัก
สะอาด จัดวางตําแหนFงอุปกรณ?ท่ีเหมาะสมตFอการเขWาพัก ระดับความเหมาะสมอยูFในเกณฑ?ดีมาก ซึ่ง
สอดคลWองกับงานวิจัยของ สุรสิทธ์ิ วิเชียร (2561) ไดWการศึกษาความพึงพอใจของนักทFองเท่ียวไทย ตFอ
การเขWาพักโรงแรมและรีสอร?ท ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ? สFวนดWานราคาเปfนป�จจัยท่ีมี
ความสําคัญโดยเฉพาะในเร่ืองแสดงราคาหWองพักชัดเจนและหWองพักมีหลายระดับราคาซึ่งสอดคลWอง
กับงานวิจัยของณัฐชนนต? ราชรุจิทอง (2556) ไดWการศึกษา ความพึงพอใจของลูกคWาท่ีมีตFอการ
ใหWบริการของโรงแรมบูรพาสามยอด ดWานทําเลท่ีต้ังเปfนป�จจัยท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะในเร่ืองทําเล
สถานท่ีต้ังโรงแรมเดินทางและ คWนหางFายซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของ กรองทอง อัมวงษ? (2548) ไดW
ศึกษาพฤติกรรมการใชWบริการและความพึงพอใจของลูกคWาท่ีมาใชWบริการโรงแรมในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 
ข�อเสนอแนะ  
 ผลการวิจัยในคร้ังน้ีสามารถนา ไปปรับใชWกับการศึกษามาตรฐานเร่ือง ความพึงพอใจของ
นักทFองเท่ียวชาวไทยท่ีมีตFอการใชWบริการรีสอร?ทในเกาะชWาง จังหวัดตราดไดWเปfนอยFางดีดังน้ี 
 1. ดWานการใหWบริการดWานผลิตภัณฑ? (Products) เปfนป�จจัยท่ีสําคัญในการเลือกใชWบริการของ
นักทFองเท่ียวชาวไทย ผูWประกอบการควรจะใหWความสําคัญกับหWองพักมากท่ีสุดโดยเฉพาะเร่ืองความ
สะอาดจะสรWางความพึงพอใจใหWกับนักทFองเท่ียวเปfนอยFางมาก 
 2. ดWานราคา (Price) ควรจะกําหนดอัตราคFาบริการใหWชัดเจนและมีหลายระดับราคาเพ่ือเปfน
การดึงดูดใจและสรWางความพึงพอใจใหWนักทFองเท่ียวชาวไทยเขWามาเลือกใชWบริการ 
 3. ดWานสถานท่ีต้ังและชFองทางจัดจําหนFาย (Place) จากการวิจัยพบวFาทําเลท่ีต้ังมีอิทธิพลตFอ
การเลือกใชWบริการ เดินทางและ คWนหางFายสรWางความพึงพอใจใหWนักทFองเท่ียวชาวไทยเขWามาเลือกใชW
บริการ 
 4. ดWานการสFงเสริมการตลาด (Promotion) ในการดําเนินการกลยุทธ?ดWานการสFงเสริม
การตลาดควรท่ีตWองลงสื่อโฆษณาทางอินเตอร?เน็ท และสังคมออนไลน? (Social Network) มากข้ึนจะ
ชFวยสรWางความพึงพอใจใหWนักทFองเท่ียวชาวไทยเขWามาเลือกใชWบริการ 
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ความสัมพันธ�ระหว�างพฤติกรรม กับส�วนผสมทางการตลาด 7P’s  
ในการรับประทานอาหารคลีน ของผู�บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ี เปfนการวิจัยเชิงปริมาณ ใชWวิธีการสํารวจ มีวัตถุประสงค?การวิจัย คือ เพ่ือศึกษา
ระดับ เปรียบเทียบ  และทดสอบความสัมพันธ?ระหวFางพฤติกรรม กับ สFวนผสมทางการตลาด 7P’s  
ในการรับประทานอาหารคลีน ของผูWบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุFมตัวอยFางท่ีใชW จํานวน 400 
ราย เคร่ืองมือท่ีใชWเปfนแบบสอบถาม ทําตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) มีคFาอยูFระหวFาง      
0.67 – 1.00 และ ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ (Alpha = 0.785) สถิติที่ใชW ความถ่ี และคFา
รWอยละ คFาเฉลี่ย (Mean) และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test, One-way ANOVA โดย
วิธี LSD การทดสอบสัมประสิทธิสหสัมพันธ?เพียร?สัน (Pearson product-moment correlation 

coefficient : Chi – square test. χ2) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
ผลการวิจัย พบวFา พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีนตFอสัปดาห? 4-6 คร้ัง รWอยละ 39.0  

รับประทานอาหารคลีนเพ่ือสุขภาพท่ีดีของตนเอง รWอยละ 36.3 ชFวงเวลาในการรับประทาน 17.01-
20.00 น. รWอยละ 63.8 คFาใชWจFายตFอคร้ังในการรับประทานอาหารคลีน 301-400 บาท รWอยละ 38.5 
สFวนการทดสอบเปรียบเทียบสFวนผสมทางตลาดในการรับประทานอาหารคลีนของผูWบริโภคกับ
คุณลักษณะสFวนบุคคล อันไดWแกF เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดWตFอเดือน กับสFวนผสม
ทางการตลาด พบวFา ทุกดWานแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ในสFวน
ของผลการทดสอบสัมประสิทธิสหสัมพันธ?เพรีย?สัน (Pearson product-moment correlation 

coefficient : Chi – square test. χ2) สFวนผสมทางการตลาด ในการรับประทานอาหารคลีน     
ของผูWบริโภค กับ พฤติกรรม อันไดWแกF ความถ่ีตFอสัปดาห? เหตุผลท่ีเลือก ชFวงเวลา และ คFาใชWจFายตFอ

คร้ัง   มีคFา Chi – square (χ2 ) อยูFระหวFาง 7.795- 356.429 ซ่ึงมีความสัมพันธ?ในระดับสูง อยFางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P-Value 0.01) 
 

คําสําคัญ: ความสัมพันธ? พฤติกรรม สFวนผสมทางการตลาด อาหารคลีน 
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Abstract 
This research is quantitative research. Use survey methods The purpose of 

the research is to study the comparative level and test the relationship between 
behavior and 7P’s marketing ingredients in clean eating. Of consumers in Bangkok 
The sample consisted of 400 people. The instrument was a questionnaire. The 
content validity validation (IOC) was between 0.67 - 1.00 and the confidence of the 
whole questionnaire (Alpha = 0.785), statistics using frequency and Mean percentage 
and standard deviation of the test statistics. t-test, One-way ANOVA by LSD. Pearson 

product-moment correlation coefficient: Chi-square test. (χ2) at statistical significance 
level 0.05. 

The results showed that eating habits of  clean food was 4-6 times a week, 
39.0% eating clean food for their own good health 36.3%, eating period 17.01-20.00 
hrs, 63.8% per expense The results showed that 38.5% of the clean eating habits 
were 301-400 baht. The comparison of the marketing of the clean eating behaviors of 
consumers with personal characteristics such as gender, age, education level, 
Monthly income and income With marketing ingredients, it was found that all aspects 
were significantly different at the level of 0.01 and 0.05 in the Pearson product-
moment correlation coefficient: Chi - square test. No2) Market ingredients In clean 
eating of consumers and their behavior, including the frequency per week The 

reason for choosing the time period and cost per time is Chi - square (χ2) between 
7.795 - 356.429 which has a high level of relationship. With statistical significance (P-
Value 0.01) 

 
Keywords: Relationship, behavior, marketing mix, Clean food 
 
บทนํา 

ป�จจุบันกระแสนิยมของคนรัก“สุขภาพ”มีมากย่ิงข้ึน จะเห็นไดWจากการเติบโตของธุรกิจ
สุขภาพในชFวง 4-5 ปa ท่ีผFานมา โดยในปa 2560 มูลคFาตลาดจะสูงถึง 1 ลWานลWานดอลลFาร?สหรัฐหรือ
ประมาณรWอยละ 15 ของมูลคFาตลาด อาหารเพ่ือสุขภาพของไทยน้ันติดอยูFอันดับท่ี 19 ของโลก (สุทธิ
รัตน? รักจิตร?, 2559)  

การรักษาสุขภาพประการหน่ึงท่ีจําเปfนตFอรFายกาย คือ “อาหารคลีน” ท่ีกินเขWาไปแลWวมี
ประโยชน?ตFอรFางกาย ถูกหลักโภชนาการ อาหารปลอดภัยไมFมีสิ่งปนเป��อน และยังสามารถลดอัตรา
ความเสี่ยงตFอการเกิดโรคตFางๆไดWดWวย (ภาวิณี เทพคําราม, 2557) ผูWบริโภคหันมาใหWความสนใจในการ
บริโภคอาหารคลีน โดยเฉพาะกลุFมท่ีตWองการปริมาณอาหารนWอย แตFจําเปfนตWองไดWรับสารอาหารท่ี
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เพียงพอตFอปริมาณท่ีรFางกายตWองการและไดWสารอาหารท่ีครบถWวน อาหารคลีน จึงเปfนทางเลือกหลักๆ 
ของผูWบริโภคในยุคป�จจุบันท่ีมีความเรFงรีบ ท่ีตWองการสุขภาพดีและแข็งแรงอยูFตลอดเวลา (อัมพุช พวง
ไมW และชุติมาวดี ทองจีน,2018) ตลาดของอาหารคลีนยังมีโอกาสการเติบโตมากย่ิงข้ึนผูWประกอบการ 
จําเปfนตWองพัฒนาใหWอาหารมีความหลากหลาย ตอบสนองความตWองการผูWบริโภค จึงจําเปfนตWองใชWกล
ยุทธ?ทางการตลาดกระตุWนกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

จากเหตุผลดังกลFาว ทําใหWผูWวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาความสัมพันธ?ระหวFางพฤติกรรม กับสFวนผสม
ทางการตลาด 7P’s ในการรับประทานอาหารคลีน ผลการวิจัยน้ีจะทําใหWผูWประกอบการทราบถึงแนว
โนWนพฤติกรรมผูWบริโภคและป�จจัยทางการตลาด เพ่ือใชWในการวางแผนและพัฒนาธุรกิจตFอไป 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย   

1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรม และสFวนผสมทางการตลาด 7P’sในการรับประทานอาหาร
คลีน ของผูWบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะสFวนบุคคลกับสFวนผสมทางการตลาด 7P’s ในการ
รับประทานอาหารคลีน ของผูWบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ระหวFางพฤติกรรม และสFวนผสมทางการตลาด 7P’sในการ
รับประทานอาหารคลีน ของผูWบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิด และทฤษฎีพฤติกรรมผู�บริโภค (The Concept of Consumer behavior)  
 มีนักวิชาการหลายทFานใหWความหมายของพฤติกรรมผูWบริโภค (Consumer Behavior) ไวW
ดังน้ี  
 Devellis (2003) กลFาววFา เปfนการประเมินและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ?ท่ีเกิดข้ึนในจิตใจของ
ผูWบริโภคกFอนท่ีจะตัดสินใจ Delong (2004) กลFาววFา เปfนรูปแบบการตอบสนองสิ่งเรWาของผูWบริโภคท่ี
เกิดข้ึนจากการรับรูWและกระบวนการตัดสินใจท่ีมีเหตุผล สFวน Schiffman & Kanuk (2007) กลFาววFา 
พฤติกรรมผูWบริโภค หมายถึง การประเมินผลเก่ียวกับสินคWาหรือบริการโดยคาดหวังวFาสิ่งเหลFาน้ันจะ
สามารถตอบสนองความตWองการของตนเองไดW Gilbert (2009) กลFาววFา เปfนกระบวนการตัดสินใจ
ของคนแตFละคน ในการท่ีจะคWนหา ประเมิน จัดหา และใชWผลิตภัณฑ?ตFางๆ ของผูWบริโภคกFอนตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ? ในสFวนของ Kueste (2012) กลFาววFา พฤติกรรมผูWบริโภค คือ การศึกษาขWอมูลของ
บุคคล หรือองค?การ ใชWกระบวนเลือกสรร สิ่งท่ีเก่ียวกับผลิตภัณฑ?บริการ ประสบการณ? หรือแนวคิด 
เพ่ือสนองความตWองการและผลกระทบท่ีกระบวนการเหลFาน้ีมีตFอผูWบริโภคและสังคม Kotler (1997) 
กลFาววFา เปfนการศึกษาขWอมูลพฤติกรรมการบริโภค และการซื้อของผูWบริโภคเพ่ือใหWเขWาใจถึงความ
ตWองการและพฤติกรรม ซึ่งขWอเท็จจริงท่ีไดWจะสามารถชFวยนักการตลาดนํามากําหนดกลยุทธ?และ
วางแผนการตลาดใหWตรงความตWองการ เพ่ือสรWางความพึงพอใจใหWผูWบริโภคไดWอยFางมีประสิทธิภาพ ไดW
เสนอรูปแบบพฤติกรรมผูWบริโภค 7 ประการ โดยใชW 6 w 1 H เพ่ือหาคําตอบพฤติกรรมผูWบริโภค ดังน้ี 
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 (1). ใครอยูFในตลาดเป~าหมาย (Who is in the target market) เพ่ือตWองการทราบถึง
ลักษณะของกลุFมเป~าหมาย (Occupants) (2). ผูWบริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy) 
เพ่ือตWองการทราบถึงสิ่งท่ีผูWบริโภคตWองการไดWจากผลิตภัณฑ? และตWองการซื้อ (Objects) (3). ทําไม
ผูWบริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy) เพ่ือทราบถึงวัตถุประสงค?ของผูWบริโภคในการซื้อ
สินคWาเพ่ืออะไร (4). ใครมีสFวนรFวมในการตัดสินใจ (Who participates in buying) เพ่ือทราบถึง
บทบาทของกลุFมในการตัดสินใจ (5). ผูWบริโภคซื้อเม่ือใด (When does the consumer buy) เพ่ือใหW
ทราบถึงโอกาสในการซื้อ (6).  ผูWบริโภคซื้อท่ีไหน (Where does the consumer buy) เพ่ือทราบถึง
ชFองทางการการซื้อสินคWา และ (7). ผูWบริโภคซื้ออยFางไร (How does the consumer buy) เพ่ือ
ทราบถึงข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ อันประกอบดWวย 1)การรับรูWป�ญหา 2) การคWนขWอมูล 3) การประเมิน
ทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ และ 5) ความรูWสึกหลังการซื้อ 

2. ทฤษฎีส�วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix Theory) 
มีนักวิชาการหลายทFานไดWเสนอความหมายเก่ียวกับ แนวคิดสFวนผสมทางการตลาด 

(Marketing Mix Theory) ไวWดังน้ี 
Bennett (1997) กลFาววFา นักการตลาดจะใชWแนวคิดสFวนผสมทางตลาดเพ่ือวางแผนกลยุทธ?

ทางตลาด สFวน Kotler (1977) Armstrong andb Kotler (2000) กลFาววFา เปfนเค ร่ืองมือทาง
การตลาด ท่ีสามารถควบคุมไดWธุรกิจจะนํามาใชWรFวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของลูกคWา ในสFวน
ของ Waheed and Asif (2012) ธุรกิจจะสําเร็จไดWน้ัน ตWองเขWาใจความตWองการลูกคWาเปfนสําคัญ สFวน 
Business Warning Center (2016) กลFาววFา การใชWสFวนผสมทางการตลาดน้ัน เพ่ือท่ีจะสามารถขาย
ผลิตภัณฑ?หรือบริการใหWสอดคลWองกับความตWองการของผูWบริโภคท่ีมีมากข้ึน สFวน Kotler and Keller 
(2016) กลFาววFา เปfนตัวแปรทางการตลาดของธุรกิจท่ีใชWเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจใหWกับลูกคWา 
ประกอบดWวย 7 ดWาน ดังน้ี  (1).ผลิตภัณฑ? (Product) ผลิตภัณฑ?หรือบริการท่ีเสนอขายสูFตลาด เพ่ือ
ตอบสนองความตWองการของลูกคWา (2). ราคา (Price) จํานวนในการจFายเพ่ือใหWไดWผลิตภัณฑ?หรือ
บริการท่ีคุWมกับเงินท่ีจFายไป (3). ชFองทางการจัดจําหนFาย (Place) รูปแบบหรือโครงสรWางของธุรกิจ ใน
การเคลื่อนยWายผลิตภัณฑ?หรือบริการออกสูFตลาด (4.) การสFงเสริมการตลาด (Promotion) เปfน
เคร่ืองมือในการสื่อสาร เพ่ือสรWางความพึงพอใจ โดยใชWการจูงใจใหWลูกคWาเกิดความตWองการใน
ผลิตภัณฑ?หรือบริการ (5). บุคลากร (People) เปfนการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือฝ`กอบรม การจูงใจใหW
บุคลากรผูWปฏิบัติงานสามารถสรWางความพึงพอใจใหWกับลูกคWา (6).กระบวนการ ใหWบริการ (Process) 
เปfนวิธีและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ท่ีเสนอใหWผูWใชWบริการดWวยความรวดเร็ว มีความถูกตWองและเกิดความ
ประทับ ใจ  และ (7 ). ก ายภาพและการนํ าเสนอ  (Physical Evidence/Environment and 
Presentation) เปfนการนําเสนอถึงความเดFนชัดของผลิตภัณฑ?และบริการ รวมถึงการแตFงกายสะอาด
เรียบรWอย การบริการท่ีรวดเร็วดWวยความสุภาพอFอนโยนท่ีมอบใหWผูWใชWบริการ  

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขWองผูWวิจัยเสนอกรอบการวิจัย ดังน้ี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและตัวอย�าง ประชากรท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูWรับประทานอาหารคลีนในเขต
กรุงเทพมหานคร ในการคํานวณตัวอยFางผูWวิจัยใชWสูตรคํานวณแนวทางของ Cochram W. G. (1977) 
ไดWขนาดตัวอยFาง 400 ราย ใชWวิธีการสุFมตัวอยFางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
การวิจัยน้ี เปfนวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  ใชW วิธีการสํารวจ (Survey) 

เคร่ืองมือท่ีใชWเปfนแบบสอบถาม จํานวน 3 ตอน อันไดWแกF คุณลักษณะสFวนบุคคล พฤติกรรมผูWบริโภค
เปfนแบบตรวจสอบรายการ (Cheek List)  และ สFวนผสมทางการตลาด 7 P’s ใชWมาตรประมาณคFา 5 
ระดับ (Scale) ทําการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Index of Item-Objective Congruence: 
IOC) มีคFาอยูFระหวFาง 0.67 – 1.00 และ ทําการทดลองใชWกับกลุFมท่ีไมFใชFตัวอยFาง (Try out) จํานวน 
30 ชุด เพ่ือตรวจสอบคFาความเช่ือ ม่ันของแบบสอบถาม (Reliability)  ไดWคF าความเช่ือ ม่ัน
แบบสอบถามท้ังฉบับ (Alpha = 0.785)  

การวิเคราะห�ข�อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา แจกแจงความถ่ี และคFารWอยละ คFาเฉลี่ย (Mean) และสFวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) การวิเคราะห?ดWวย t-test และ การวิเคราะห?

ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA โดยวิธี LSD (Lest Significant Difference) และ 

คุณลักษณะส�วนบุคคล 

1. เพศ   2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา  4. อาชีพ 

5.รายไดWตFอเดือน 

พฤติกรรมรับประทานอาหารคลีน 

1. ความถ่ีตFอสัปดาห?  2. เหตุผลท่ีเลือก 

3. ชFวงเวลา    4. คFาใชWจFายตFอคร้ัง     

(Kotler, 1997) 

ส�วนผสมทางตลาดในการบริโภคอาหารคลีน 

1.ดWานบริการ 

2.ดWานราคา 

3.ดWานชFองทางการบริการ 

4.ดWานการสFงเสริมการตลาด 

5.ดWานบุคลากร 

6.ดWานกระบวนการ 

7.ดWานกายภาพและการนําเสนอ 

(Kotler and Keller, 2016) 
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สัมประสิทธิสหสัมพันธ?เพียร?สัน (Pearson product-moment correlation coefficient : Chi – 

square test. χ2) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
ผลการวิจัย 

คุณลักษณะสFวนบุคคลของผูWตอบแบบสอบถาม สFวนใหญFเปfนเพศหญิง 259 คน (รWอยละ 
64.8) ดWานอายุมากท่ีสุด 41 ปaข้ึนไป 162 คน (รWอยละ 40.5) อายุระหวFาง 31 – 40 ปa 153 คน (รWอย
ละ 38.3) อายุ 30 ปaหรือตํ่ากวFา 85 คน (รWอยละ 21.3) ดWานระดับการศึกษาปริญญาตรีข้ึนไป 283 
คน (รWอยละ 70.8) ตํ่ากวFาปริญญาตรี 117 คน (รWอยละ 29.2) ดWานอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 152 
(รWอยละ 38.0) พนักงานบริษัทเอกชน 90 คน (รWอยละ 22.5) ดWานรายไดWเฉลี่ยตFอเดือนระหวFาง 
20,001-50,000 บาท 184 คน (รWอยละ 46.0) 10,001-20,000 บาท 177 คน (รWอยละ 44.3) 
มากกวFา 100,001 ข้ึนไป 21 คน (รWอยละ 5.3) และ 50,001-100,000 บาท (รWอยละ 4.0)  
 
ตารางท่ี 1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 
 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน 
จํานวน 

(n=400) 
ร�อยละ 

1. ความถ่ีต�อสัปดาห� 
     4 คร้ังหรือตํ่ากวFา 
     4-6 คร้ัง 
     6-8 คร้ัง 
     มากกวFา 8 คร้ัง 

 
70 
156 
153 
21 

 
17.5 
39.0 
38.3 
5.3 

2. เหตุผลท่ีเลือก 
    เพ่ือสุขภาพท่ีดีของตนเอง 
    ชFวยตWานโรคภัยตFางๆ 
    เปfนอาหารท่ีมีประโยชน? 
    ไมFทําใหWอWวน 
    อรFอย สะอาด และถูกหลักอนามัย 

 
145 
104 
69 
48 
34 

 
36.3 
26.0 
17.3 
12.0 
8.5 

3. ช�วงเวลา 
    11.00-14.00 น. 
    14.00-17.00 น. 
    17.01-20.00 น. 

 
50 
95 
255 

 
12.5 
23.8 
63.8 

4. ค�าใช�จ�ายต�อครั้ง     
    200 บาทหรือตํ่ากวFา 
    201-300 บาท 
    301-400 บาท 
    401-500 บาท 

 
37 
48 
154 
39 

 
9.3 
12.0 
38.5 
9.8 
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จากตาราง พบวFา สFวนใหญFมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารคลีน ตFอสัปดาห? 4-6 คร้ัง 156 คน 
(รWอยละ 39.0)   6-8 คร้ัง 153 คน (รWอยละ 38.3) 4 คร้ังหรือตํ่ากวFา 70 คน (รWอยละ 17.5) มากกวFา 
8 คร้ัง 21 คน (รWอยละ 5.3) เหตุผลในการเลือกสFวนใหญF รับประทานอาหารคลีนเพ่ือสุขภาพท่ีดีของ
ตนเอง 145 คน (รWอยละ 36.3) ชFวยตWานโรคภัยตFางๆ 104 คน (รWอยละ26.0) เปfนอาหารท่ีมีประโยชน? 
69 คน (รWอยละ 17.3) ไมFทําใหWอWวน    48 คน (รWอยละ 12.0) อรFอย สะอาด และถูกหลักอนามัย 34 
คน (รWอยละ 8.5) สFวนใหญFรับประทานอาหารคลีนในชFวงเวลา 17.01-20.00น. 255 คน (รWอยละ 
63.8) 14.00-17.00 น. 95 คน (รWอยละ 23.8) และ 11.00-14.00 น. 50 คน (รWอยละ 12.5) และสFวน
ใหญFมี คFาใชWจFายตFอคร้ังในการรับประทานอาหารคลีน 301-400 บาท 154 คน (รWอยละ 38.5) 501 
บาท ข้ึนไป 122 คน (รWอยละ 30.5) 201-300 บาท 48 คน (รWอยละ12.0) 401-500 บาท 39 คน 
(รWอยละ 9.8) และ 200 บาทหรือตํ่ากวFา 37 คน (รWอยละ9.3) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบสFวนผสมทางตลาดในการรับประทานอาหารคลีนของผูWบริโภคกับ
คุณลักษณะสFวนบุคคล 
 

ป]จจัยส�วนผสมทางตลาด เพ
ศ 

อา
ยุ 

ระ
ดับ

กา
รศ

ึกษ
า  

อา
ชีพ

 

รา
ยไ

ด�ต
�อ

เดื
อน

 

1.ดWานบริการ 4.478** 56.889** 5.897** 60.929** 16.133** 
2.ดWานราคา 7.217** 9.774** 7.244** 17.560** 50.694** 
3.ดWานชFองทางการบริการ 2.465** 20.285** 8.469** 91.104** 25.943** 
4.ดWานการสFงเสริมการตลาด 2.193* 19.388** 0.734 52.613** 7.707** 
5.ดWานบุคลากร 1.997* 3.953** 2.593** 171.756** 6.563** 
6.ดWานกระบวนการ 6.159** 23.486** 1.379 45.685** 7.778** 
7.ดWานกายภาพและการนําเสนอ 12.100** 26.283** 1.156 41.332** 8.726** 

P<0.05*, P<0.01** 

จากตาราง ผลการเปรียบเทียบสFวนผสมทางตลาดในการรับประทานอาหารคลีนของผูWบริโภค
กับคุณลักษณะสFวนบุคคล อันไดWแกF เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดWตFอเดือน กับ
สFวนผสมทางตลาด พบวFา ทุกดWานแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี  3 ผลการทดสอบสัมประสิท ธิสหสัม พันธ? เพียร?สัน  (Pearson product-moment 

correlation coefficient : Chi – square test. χ2) ระหวFางพฤติกรรม กับ สFวนผสมทางตลาดใน
การรับประทานอาหาคลีนของผูWบริโภค 
 
สมมุติฐาน : H0 = ป�จจัยสFวนผสมทางการตลาด ไมFมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรม 
    : H1 = ป�จจัยสFวนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ?กับพฤติกรรม 

ป]จจัยส�วนผสมทางการตลาด กับ พฤติกรรม Value P-Value ผลการทดสอบ 
1.ด�านบริการ 
   - ความถ่ีตFอสัปดาห? 
   - เหตุผลท่ีเลือก 
   - ชFวงเวลา 
   - คFาใชWจFายตFอคร้ัง    

 
97.488 
7.795 
19.289 
157.533 

 
0.00** 
0.00** 
0.00** 
0.00** 

 
ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

2.ด�านราคา 
   - ความถ่ีตFอสัปดาห? 
   - เหตุผลท่ีเลือก 
   - ชFวงเวลา 
   - คFาใชWจFายตFอคร้ัง    

 
78.448 
83.544 
156.623 
102.652 

 
0.00** 
0.00** 
0.00** 
0.00** 

 
ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

3.ด�านช�องทางการบริการ 
   - ความถ่ีตFอสัปดาห? 
   - เหตุผลท่ีเลือก 
   - ชFวงเวลา 
   - คFาใชWจFายตFอคร้ัง    

 
84.744 
79.254 
129.156 
241.893 

 
0.00** 
0.00** 
0.00** 
0.00** 

 
ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

4.ด�านการส�งเสริมการตลาด 
   - ความถ่ีตFอสัปดาห? 
   - เหตุผลท่ีเลือก 
   - ชFวงเวลา 
   - คFาใชWจFายตFอคร้ัง    

 
50.477 
81.406 
218.868 
306.753 

 
0.00** 
0.00** 
0.00** 
0.00** 

 
ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

5.ด�านบุคลากร 
    - ความถ่ีตFอสัปดาห? 
   - เหตุผลท่ีเลือก 
   - ชFวงเวลา 
   - คFาใชWจFายตFอคร้ัง    

 
74.577 
26.549 
102.593 
356.429 

 
0.00** 
0.00** 
0.00** 
0.00** 

 
ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

6.ด�านกระบวนการ 
   - ความถ่ีตFอสัปดาห? 
   - เหตุผลท่ีเลือก 
   - ชFวงเวลา 
   - คFาใชWจFายตFอคร้ัง    

 
71.754 
60.236 
215.645 
341.825 

 
0.00** 
0.00** 
0.00** 
0.00** 

 
ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 
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ตารางท่ี  3 ผลการทดสอบสัมประสิท ธิสหสัม พันธ? เพียร?สัน  (Pearson product-moment 

correlation coefficient : Chi – square test. χ2) ระหวFางพฤติกรรม กับ สFวนผสมทางตลาดใน
การรับประทานอาหาคลีนของผูWบริโภค (ตFอ) 
 
สมมุติฐาน : H0 = ป�จจัยสFวนผสมทางการตลาด ไมFมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรม 
    : H1 = ป�จจัยสFวนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ?กับพฤติกรรม 

ป]จจัยส�วนผสมทางการตลาด กับ พฤติกรรม Value P-Value ผลการทดสอบ 
7.ด�านกายภาพและการนําเสนอ 
   - ความถ่ีตFอสัปดาห? 
   - เหตุผลท่ีเลือก 
   - ชFวงเวลา 
   - คFาใชWจFายตFอคร้ัง    

 
52.689 
56.738 
264.362 
305.864 

 
0.00** 
0.00** 
0.00** 
0.00** 

 
ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

ยอมรับ H1 

P<0.05*, P<0.01** 

จากตาราง ผลการทดสอบสัมประสิทธิสหสัมพันธ?เพรีย?สัน (Pearson product-moment 

correlation coefficient : Chi – square test. χ2) สFวนผสมทางตลาด ในการรับประทานอาหาร  
คลีน ของผูWบริโภค กับ พฤติกรรม อันไดWแกF ความถ่ีตFอสัปดาห? เหตุผลท่ีเลือก ชFวงเวลา และ คFาใชWจFาย

ตFอคร้ัง  มีความสัมพันธ?อยูFในระดับสูง มีคFา Chi – square (χ2 ) อยูFระหวFาง 7.795- 356.429        
มีความสัมพันธ?อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-Value 0.01) 

 
อภิปรายผล 

ผูWรับประทานอาหารคลีน สFวนใหญFเปfนเพศหญิง อายุ 41 ปaข้ึนไป มีพฤติกรรมการบริโภค
อาหารคลีนตFอสัปดาห? 4-6 คร้ัง เน่ืองจากผูWบริโภคในป�จจุบันใหWความใสFใจกับอาหารคลีนเพ่ือสุขภาพ
ท่ีดี เปfนอาหารท่ีมีประโยชน? ชFวยตWานโรคภัยตFางๆ และไมFทําใหWอWวน สอดคลWอง เจนจิรา สวนสี วริสา 
ธนาธร และเกตุวดี สมบูรณ?ทวี (2561)  กลFาวFา มีคFาใชWจFายตFอคร้ังในการรับประทานอาหารคลีน 
301-400 บาท สอดคลWองกับ ณัฐณิช สุริยะฉาย (2558) กลFาววFา กระแสอาหารเพ่ือสุขภาพ ทําใหWมี
การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพเพ่ิมข้ึนจากเม่ือกFอน 

สFวนผสมทางตลาดในการรับประทานอาหารคลีนของผูWบริโภคกับคุณลักษณะสFวนบุคคล อัน
ไดWแกF เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดWตFอเดือน กับสFวนผสมทางตลาด แตกตFางกันอยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 เน่ืองจากกระแสความรักสุขภาพของคนในป�จจุบัน และ
ความตWองการรูปรFาง และสุขภาพท่ีดีสFงผลใหWการรับประทานอาหารคลีนเปfนทางเลือกหน่ึง สอดคลWอง
กับ มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ? (2559) กลFาววFา ผูWบริโภคมีเหตุผลในการเลือกบริโภคอาหารคลีน 
มากข้ึน เพ่ือใหWมีสุขภาพท่ีแข็งแรง  

ผลการทดสอบสัมประสิทธิสหสัมพันธ?เพรีย?สัน (Pearson product-moment correlation 

coefficient : Chi – square test. χ2) สF วนผสมทางตลาด ในการรับประทานอาหารคลีน         
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ของผูWบริโภค กับ พฤติกรรม อันไดWแกF ความถ่ีตFอสัปดาห? เหตุผลท่ีเลือก ชFวงเวลา และ คFาใชWจFายตFอ
คร้ัง   มีความสัมพันธ?อยูFในระดับสูง อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-Value 0.01) เน่ืองจากกระแสความ
นิยมและป�จจัยทางการตลาดท่ีเปลี่ยนแปลงสFงผลใหWพฤติกรรมในการรัยประทานอาหารคลีน
เปลี่ยนแปลงตาม ซึ่งสอดคลWองกับ ธิติมา พัดลม และ กุลเชษฐ? มงคล (2558) ท่ีกลFาววFา ป�จจัย
สFวนผสมทางการตลาด มีความสัมพันธ?ในทิศทางเดียวกับพฤติกรรมซื้ออาหารคลีนฟู~ดส?ผFานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส? อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะจากการวิจัยเพื่อนําไปใช�  
1. ผูWประกอบการควรวางแผนกลยุทธ?ทางตลาด ใหWผูWบริโภคเกิดการรับรูW โดยทําการโฆษณา

ประชาสัมพันธ? และทําการตลาดเพ่ือกระตุWนใหW ผูWบริโภคมีการตัดสินใจอยFางตFอเน่ือง 
2. ผูWประกอบการควรใหWความสําคัญในการวางแผนการตลาดในทุกมิติ  โดยเนWนทําการตลาด

ในการสรWางภาพลักษณ?ท่ีดีของอาหารคลีน ในสFวนของ ปริมาณ ราคา รสชาติ รวมถึงบรรจุภัณฑ?
เพ่ือใหWสามารถตอบสนองความตWองการของผูWบริโภค ใหWเกิดความพึงพอใจในผลิตภัณฑ?และบริการ  

ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. งานวิจัยน้ีเปfนวิจัยเชิงปริมาณทําใหWไดWขWอมูลในภาพกวWางๆ ในการวิจัยคร้ังตFอไปควรทํา

การวิจัยเชิงคุณภาพควบคูF จะทําใหWไดWขWอมูลท่ีกวWางและลุFมลึกย่ิงข้ึน 
2. ควรศึกษาถึงป�จจัยในมิติอ่ืนๆ ท่ีงานวิจัยน้ีมิไดWนํามาศึกษาเพ่ือใหWไดWขWอมูลท่ีหลากหลาย  
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บทคัดย�อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค? 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการใหWบริการของศูนย?บริการสุขภาพใน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาป�จจัยสFวนบุคคลท่ีสFงผลตFอคุณภาพการใหWบริการของ
ศูนย?บริการสุขภาพในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กลุFมตัวอยFาในการวิจัย ไดWแกF ผูWเขWามารับ
บริการศูนย?บริการสุขภาพเขตภาษีเจริญ จํานวน 400 คน ใชWแบบสอบถามเปfนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขWอมูล โดยใชWสถิติการวิเคราะห?ขWอมูลไดWแกF คFาความถ่ี คFาเฉลี่ย สFวนเบียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานดWวยคFาที (t – test) รวมท้ังการวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA)  
 ผลการวิจัย พบวFาคุณภาพการใหWบ ริการของศูนย?บ ริการสุขภาพ เขตภาษี เจ ริญ 
กรุงเทพมหานคร อยูFระดับมากท่ีสุด โดยสFวนใหญFผูWรับบริการไดWรับการตอบสนอง ความเปfนรูปธรรม
ของบริการ การใหWความเช่ือม่ัน การรูWจักและเขWาใจลูกคWา และความเช่ือถือไวWวางใจ ของศูนย?บริการ
สุขภาพ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งป�จจัยดWานเพศ สFงผลตFอคุณภาพการใหWบริการท่ีไมF
แตกตFางกัน สําหรับป�จจัยดWานอายุท่ีแตกตFางกันสFงผลตFอคุณภาพการใหWบริการท่ีแตกตFางกันอยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีเน่ืองจากชFวงอายุบางชFวงอายุยังสามารถคWนหาศูนย?บริการสุขภาพ
ในเขตอ่ืนๆ ท่ีใกลWเคียง หรือเขWาไปรับบริการกับศูนย?บริการของเอกชน รวมท้ังการปรับเปลี่ยนกลยุทธ?
ท่ีโรงพยาบาลสFวนใหญFหันมาเพ่ิมคุณภาพการใหWบริการเพ่ือการแขFงขันมากข้ึนสFงผลใหWการบริการของ
หลายๆ แหFงตWองปรับตัวและพัฒนาเพ่ือตอบสนองตFอผูWรับบริการเพ่ิมข้ึน 
 

คําสําคัญ : คุณภาพการบริการ บริการสุขภาพ ศูนย?บริการสุขภาพ  
 

Abstract 
 The objective of this research is 1) to study the level of service quality of 
primary health care at Pasicharoen District, Bangkok. 2) to study the personal factors 



90 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University  
 

that affect the service quality of primary health care at Pasicharoen District, Bangkok. 
The sample group in this study consisted of 400 service providers in Phasicharoen 
District in primary health care, using questionnaires as a tool for data collection. By 
using statistical analysis of data such as frequency, average, standard deviation and 
One-Way ANOVA was also used to analyze data. 
 The results showed that the service quality of the primary health care at 
Pasicharoen District, Bangkok Highest level. Most of the clients receive the response. 
Materialization of service Assurance Knowing and understanding customers and trust, 
Which gender factors Affect the service quality that is not different. For the different 
age factors affecting the quality of services with statistical significance at the level of 
.05, This is because some age ranges can find health centers in other areas nearby or 
go to receive services from private service centers. Including the strategy change that 
most hospitals turn to increase the quality of service to be more competitive 
resulting in the services of many the need to adapt and develop in response to 
increased service recipients. 
 

Keywords: Service Quality, Health service, primary health care 
 
บทนํา 
 ธุรกิจดWานสุขภาพ คือ ธุรกิจท่ีเก่ียวขWองกับการดูแลสุขภาพ โดยบุคลากรทางการแพทย?ใน
โรงพยาบาลและจากหนFวยบริการสุขภาพอ่ืนๆ โดยครอบคลุมถึงกิจกรรมดูแลสุขภาพ ตลอดจนการ
จัดหาท่ีพักสําหรับการดูแลสุขภาพ การสังคมสงเคราะห?โดยไมFตWองใชWบุคลากรทางการแพทย? รวมถึง 
การจัดบริการการดูแลรักษาในสถานท่ี ท่ีมีท่ีพักและมีคนดูแลประจํารFวมกับการใหWการพยาบาล การ
ดูแลอํานวยการหรือการดูแลประเภทอ่ืนๆ ตามความตWองการของผูWพักอาศัย การอํานวยความสะดวก
ตFางๆ ซึ่งกับจํานวนนิติบุคคลจัดต้ังใหมFยWอนหลัง 5 ปa ต้ังแตFปa 2555-2560 ของธุรกิจดWานสุขภาพ 
พบวFา ในปa 2560 (ม.ค.-พ.ย.) มีจํานวนจัดต้ัง 610 ราย เพ่ิมข้ึนจากปa 2559 จํานวน 62 ราย คิดเปfน
รWอยละ 11 ตามภาพท่ี 1ก. ท้ังน้ี ธุรกิจการดูแลผูWสูงอายุมีจํานวนการจัดต้ังใหมFเพ่ิมข้ึน 1.35 เทFา 
เทียบกับปa  2559 ขณะท่ีหมวดธุรกิจโรงพยาบาลจํานวนการจัดต้ังใหมFลดลงพียงเล็กนWอย  
คิดเปfนรWอยละ 6 เทียบกับปa 2559 การจัดต้ังใหมFเดือน พ.ย. 2560 มีจํานวน 51 ราย เพ่ิมข้ึน 16 ราย 
คิดเปfนรWอยละ 32 เม่ือเปรียบเทียบกับเดือน พ.ย. 2559 ตามภาพท่ี 1ข. เม่ือพิจารณาภาพรวมการ
จัดต้ังธุรกิจดWานสุขภาพท่ีมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนอยFางตFอเน่ือง โดยมีป�จจัยสนับสนุนจากการหันมาดูแล
สุขภาพ เทคโนโลยีทันสมัยท่ีสามารถตอบสนองความตWองการดWานสุขภาพ ไดWอยFางหลากหลาย ทําใหW
ธุรกิจดWานสุขภาพไดWรับความสนใจมากข้ึน 
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 ท้ังน้ีจากขWอมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2560 มีธุรกิจดWานสุขภาพ ท่ีดําเนินกิจการอยูFท่ัวประเทศ 
4,099 ราย โดยแบFงเปfน บริษัทจํากัด 3,388 ราย คิดเปfนรWอยละ 83 หWางหุWนสFวนจํากัด / หWางหุWนสFวน
สามัญนิติบุคคลจํานวน 676 ราย คิดเปfนรWอยละ 16 บริษัท มหาชน จํากัด 35 ราย คิดเปfนรWอยละ 1 
โดยมีบริษัท มหาชน ท่ีไดWจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย? 23 ราย คิดเปfนรWอยละ 66 ของบริษัท 
มหาชน กลุFมธุรกิจดWานสุขภาพมูลคFาทุนจดทะเบียนนิติบุคคลคงอยูF 117,551 ลWานบาท แบFงเปfน 
บริษัท จํากัด มูลคFา 98,294 ลWานบาท คิดเปfนรWอยละ 83 หWางหุWนสFวนจํากัด / หWางหุWนสFวนสามัญนิติ
บุคคล มูลคFา 739 ลWานบาท คิดเปfนรWอยละ 1 และ บริษัท มหาชน จํากัด มูลคFา 18,518 ลWานบาท 
คิดเปfนรWอยละ 16 เม่ือพิจารณาชFวงทุนจดทะเบียน พบวFา นิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนนWอยกวFา 5 
ลWานบาท จํานวน 3,467 ราย คิดเปfนรWอยละ 85 ทุนจดทะเบียนมากกวFา 5 ลWานบาท แตFไมFเกิน 100 
ลWานบาท จํานวน 450 ราย คิดเปfนรWอยละ 11 และทุนจดทะเบียนมากกวFา 100 ลWานบาท จํานวน 
182 ราย คิดเปfนรWอยละ 4 ซึ่งแสดงใหWเห็นวFา การประกอบธุรกิจประเภทน้ีสFวนใหญFจะจัดต้ังใน
รูปแบบของ บริษัท จํากัดท่ีมีขนาดเล็ก และมีทุนจดทะเบียนนWอยกวFา 5 ลWานบาท 
 

 
ท่ีมา : กองขWอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคWา, 2560 

 
 กองขWอมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการคWา, (2560) อธิบายถึงจํานวนนิติบุคคลคงอยูFแบFงตาม
พ้ืนท่ีของธุรกิจดWานสุขภาพ จํานวน 4,099 ราย พบวFา สFวนใหญFต้ังอยูFในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครมาก
ท่ีสุด จํานวน 2,074 ราย คิดเปfนรWอยละ 51 รองลงมา คือ ภาคกลาง จํานวน 704 ราย คิดเปfนรWอยละ 
17 ภาคตะวันออก จํานวน 352 ราย คิดเปfนรWอยละ 9 ตามลําดับจังหวัดในภูมิภาคท่ีเปfนท่ีต้ังของ
ธุรกิจประเภทน้ีสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 1) นนทบุรี จํานวน 234 ราย คิดเปfนรWอยละ 6.0 2) ชลบุรี 
จํานวน 209 ราย คิดเปfนรWอยละ 5.1 และ 3) เชียงใหมF จํานวน 194 ราย คิดเปfนรWอยละ 4.7 สําหรับ

ภาพท่ี 1ก. จํานวนนิติบุคคลจัดต้ังใหมF ภาพท่ี 1ข. มูลคFาทุนจดทะเบียน 
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มูลคFาทุนจดทะเบียน มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 117,551 ลWานบาท โดยกรุงเทพมหานคร มีมูลคFามากท่ีสุด 
68,849 ลWานบาท คิดเปfนรWอยละ 52 รองลงมา คือ ภาคกลาง มูลคFา 19,907 ลWานบาท คิดเปfนรWอยละ 
17 และภาคตะวันออกมูลคFา 10,075 ลWานบาท คิดเปfนรWอยละ 8 ตามลําดับ แสดงใหWเห็นวFาธุรกิจน้ี
การจัดต้ังหนาแนFนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครเปfนสFวนใหญF ขณะท่ีในภูมิภาคมักจะมีการจัดต้ังธุรกิจ
ในบริเวณจังหวัดใหญFๆ ท่ีเปfนศูนย?กลางของภูมิภาค เชFน นนทบุรี ชลบุรี และเชียงใหมF ภาพรวมของ
ธุรกิจดWานสุขภาพมีแนวโนWมเติบโตอยFางตFอเน่ือง การหันมาใสFใจสุขภาพ การสFงเสริมนโยบายของ
รัฐบาลใหWอุตสาหกรรมดWานสุขภาพสามารถแขFงขันในตลาดอาเซียนและตลาดโลกไดWอยFางเขWมแข็ง 
ประกอบกับการพัฒนาดWานเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมดWานสุขภาพท่ีมีมาตรฐาน ซึ่งทําใหWสามารถ
ตอบสนองความตWองการของผูWบริโภคไดWอยFางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังสFงผลใหWธุรกิจท่ีเก่ียวขWองกับดWาน
สุขภาพไมFวFาจะเปfนอุปกรณ?การแพทย? วิตามิน อาหารเสริมตFางๆ ไดWรับผลดีจากป�จจัยสนับสนุน
ดังกลFาว อยFางไรก็ตามธุรกิจประเภทน้ีตWองอาศัยการลงทุนท่ีสูง มีองค?ความรูWความสามารถและความ
เช่ียวชาญเฉพาะดWาน ผูWประกอบธุรกิจจึงควรมีการรFวมกลุFมสรWางความเช่ือมโยงเครือขFายแลกเปลี่ยน
ขWอมูลขFาวสารเพ่ือสามารถแขFงขันท้ังตลาดภายในและตFางประเทศไดWอยFางย่ังยืน  
 จากอัตราการเติบโตอยFางตFอเน่ืองของธุรกิจดWานสุขภาพทําใหWมีการแขFงขันคFอนขWางสูง  
ดWวยกลยุทธ?ทางดWาน ประเภทของการใหWบริการ ราคา สถานท่ีบริการ และการสFงเสริมทางการตลาด  
เพ่ือตอบสนองผูWมาใชWบริการ แตFในป�จจุบันยังขาดการศึกษาถึง 5 มิติของคุณภาพการใหWบริการ 
(Zeithaml, Parasuraman and Berry, 1990) วFาผูWใชWบริการมีความคาดหวังในการบริการอยFางไร 
และมีการรับรูWภายหลังจากท่ีไดWรับบริการไปแลWวอยFางไร ประกอบกับประเทศไทยเขWาสูFภาวะผูWสูงอายุ 
ฉะน้ันจึงมีความจําเปfนอยFางย่ิงท่ีธุรกิจการบริการดWานสุขภาพ ควรตWองยกระดับความมีมาตรฐานดWาน
คุณภาพการใหWบริการ การใหWคําแนะนํา ข้ันตอนการบริการ และขWอจํากัดตFางๆ รวมท้ังสิ่งอํานวย
ความสะดวก การดูแลเอาใจใสFคุณภาพการบริการ และการเก็บรวบรวมประวัติเวชระเบียนขWอมูลของ
ผูWใชWบริการอยFางเปfนระบบ เพ่ือนําผลท่ีไดWไปเปfนขWอมูลในการบริหารจัดการธุรกิจการบริการดWาน
สุขภาพใหWเกิดความแตกตFางในการสรWางจุดแข็งในการบริการ รวมท้ังเปfนแนวทางในการพัฒนาธุรกิจ
เพ่ือใหWประชาชนมีสุขภาพรFางกาย และจิตใจ ท่ีมีคุณภาพ และอยูFรFวมกันในสังคมท่ีย่ังยืน 
 จากเหตุผลขWางตWนผูWวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงป�จจัยท่ีสFงผลตFอคุณภาพการใหWบริการศูนย?บริการ
สุขภาพ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการใหWบริการของศูนย?บริการสุขภาพในเขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาป�จจัยสFวนบุคคลท่ีสFงผลตFอคุณภาพการใหWบริการของศูนย?บริการสุขภาพในเขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐาน 
 อายุและเพศท่ีตFางกัน สFงผลตFอคุณภาพการใหWบริการของศูนย?บริการสุขภาพแตกตFางกัน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีของคุณภาพการใหWบริการ 
 ในแงFของแนวคิดพ้ืนฐาน (Basic Concept) ในคุณภาพการใหWบริการประกอบไปดWวย 3 
แนวคิดหลัก ไดWแกF 1) แนวคิดความพึงพอใจของลูกคWา (customer satisfaction) 2) คุณภาพการ
ใหWบริการ (service quality) และ 3) คุณคFาของลูกคWา (customer value) จากท่ีกลFาวมาขWางตWน 
ความพึงพอใจของลูกคWาตFอคุณภาพบริการ เปfนพฤติกรรมเชิงจิตวิทยาท่ีบุคคลมีตFอบริการท่ีไดWรับหรือ
เกิดข้ึน (ชัชวาลย? ทัตศิวัช, 2554)  
 5 มิติคุณภาพบริการ 
 แบบวัด SERVQUAL ท่ีเก่ียวขWองกับ 5 มิติคุณภาพบริการ ไดWถูกแบFงออกเปfน 2 สFวนหลัก 
ไดWแกF  
 สFวนท่ี 1 เปfนแบบสอบถามท่ีใชWวัดถึงความคาดหวังในบริการจากองค?การหรือหนFวยงาน  
 สFวนท่ี 2 เปfนการวัดการรับรูWภายหลังจากไดWรับบริการเปfนท่ีเรียบรWอยแลWว 
 โดยท้ังน้ี SERVQUAL สามารถแบFงมิติไดWเปfน 5 มิติหลัก และยังคงมีความสัมพันธ?กับมิติของ
คุณภาพการใหWบริการ SERVQUAL ท่ีปรับปรุงใหมFประกอบดWวย 5 มิติหลัก (Zeithaml, Parasuraman 
and Berry, 1990: 28; Lovelock, 1996: 464-466 อW างใน http://www.impressionconsult.com 
ประกอบดWวย 
 มิติท่ี 1 ความเปfนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏ
ใหWเห็นถึงสิ่งอํานวยความสะดวกตFางๆ อันไดWแกF สถานท่ี บุคลากร อุปกรณ? เคร่ืองมือ เอกสารท่ีใชWใน
การติดตFอสื่อสารและสัญลักษณ? รวมท้ังสภาพแวดลWอมท่ีทําใหWผูWรับบริการรูWสึกวFาไดWรับการดูแล หFวงใย 
และความต้ังใจจากผูWใหWบริการ บริการท่ีถูกนําเสนอออกมาเปfนรูปธรรมจะทําใหWผูWรับบริการรับรูWถึงการ
ใหWบริการน้ันๆ ไดWชัดเจนข้ึน  
 มิติท่ี 2 ความเช่ือถือไวWวางใจไดW (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการใหWบริการใหWตรง
กับสัญญาท่ีใหWไวWกับผูWรับบริการ บริการท่ีใหWทุกคร้ังจะตWองมีความถูกตWอง เหมาะสม และไดWผลออกมา
เชFนเดิมในทุกจุดของบริการ ความสมํ่าเสมอน้ีจะทําใหWผูWรับบริการรูWสึกวFาบริการท่ีไดWรับน้ันมีความ
นFาเช่ือถือ สามารถใหWความไวWวางใจไดW  
 มิติท่ี 3 การตอบสนองตFอลูกคWา (Responsiveness) หมายถึง ความพรWอมและความเต็มใจท่ี
จะใหWบริการ โดยสามารถตอบสนองความตWองการของผูWรับบริการไดWอยFางทันทFวงที ผูWรับบริการ
สามารถเขWารับบริการไดWงFาย และไดWรับความสะดวกจากการใชWบริการ รวมท้ังจะตWองกระจายการ
ใหWบริการไปอยFางท่ัวถึง รวดเร็ว 
 มิติท่ี 4 การใหWความเช่ือม่ันตFอลูกคWา (Assurance) หมายถึง ความสามารถในการสรWางความ
เช่ือม่ันใหWเกิดข้ึนกับผูW รับบริการ ผูWใหWบริการจะตWองแสดงถึงทักษะความรูW ความสามารถในการ
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ใหWบริการและตอบสนองความตWองการของผูWรับบริการดWวยความสุภาพ นุFมนวล มีกริยามารยาทท่ีดี ใชW
การติดตFอสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพและใหWความม่ันใจวFาผูWรับบริการจะไดWรับบริการท่ีดีที่สุด 
 มิติท่ี 5 การรูWจักและเขWาใจลูกคWา (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใสF
ผูWรับบริการตามความตWองการท่ีแตกตFางของผูWรับบริการแตFละคน 
รายละเอียดตามภาพท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 คุณภาพการบริการ 5 มิติ 
ท่ีมา : impressionconsult, (2007) 

 
 การบริการดWานสุขภาพ 
 ประเทศไทยลงทุนทางดWานสุขภาพในทุกๆ ดWาน รวมท้ังการขยายบริการทุกระดับ ทําใหW
ผูWป�วยมาใชWบริการในระดับชุมชนถึงประมาณ 4 ใน 5 ของการใชWบริการ ผูWป�วยนอกท้ังหมด แตFความ
แตกตFางระหวFางพ้ืนท่ียังคงมีอยูF โดยเฉพาะระหวFาง กรุงเทพฯ กับภาคอ่ืนๆ ระบบบริการสุขภาพ 
ระบบบริการสุขภาพของไทย มีการขยายตัวของการใหWบริการสุขภาพในระดับตFางๆ ท้ังในสFวนของ
บริการสุขภาพระดับตWน หรือระดับปฐมภูมิ (Primary care) ท่ีใหWบริการสุขภาพแกFประชาชนในดWาน
การรักษาพยาบาลเบ้ืองตWน การสFงเสริมสุขภาพท่ัวไป และการป~องกันโรค โดยเปfนสถานบริการ
สุขภาพ ท่ีอยูFใกลWประชาชนมากท่ีสุด และมีการกระจายท่ีครอบคลุมท่ัวถึงท่ีสุด ไดWแกF สถานีอนามัย ท่ี
กระจาย อยูFทุกตําบล (9,000 กวFาแหFงท่ัวประเทศ) และโรงพยาบาลชุมชน ท่ีกระจายอยูFทุกอําเภอ 
(700 กวFาแหFงท่ัวประเทศ) ไปจนถึงสถานบริการสุขภาพระดับสูง หรือระดับตติยภูมิ (Tertiary care) 
ท่ีเปfนโรงพยาบาลท่ีใหWบริการรักษาพยาบาลในโรคท่ีมีความสลับซับซWอน ตWองการความเช่ียวชาญเปfน
พิเศษ และตWองใชWเคร่ืองมือทางการแพทย?ท่ีมีราคาแพง จากการขยายตัวดังกลFาว ทําใหWการใชWบริการ
ของประชาชนสFวนใหญFเปfนการใชWบริการท่ีระดับสถานีอนามัย และโรงพยาบาลชุมชนประมาณ 4 ใน 
5 ของการใชWบริการผูWป�วยนอกของภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในดWานความเทFาเทียมกันใน
การกระจายของโรงพยาบาลในภูมิภาคตFางๆ ยังคงมีความแตกตFางกัน ข้ึนอยูFกับศักยภาพทาง
เศรษฐกิจสังคมของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการต้ังโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งในกรุงเทพมหานคร มีสัดสFวนเปfน 2 
ใน 3 ของโรงพยาบาลท้ังหมดในกรุงเทพฯ รองลงมา คือ ภาคกลาง มีโรงพยาบาลเอกชนประมาณ
รWอยละ 30 จากความแตกตFางดWานศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีทําใหWเกิดความแตกตFางของการกระจาย
สถานบริการสุขภาพระหวFางภูมิภาค โดยเฉพาะอยFางย่ิงจํานวนโรงพยาบาลและจํานวนเตียงของ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

95 
 

โรงพยาบาล โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวนเตียงตFอประชากรนWอยท่ีสุด กลFาว คือ  
มี 1 เตียง ตFอประชากร 740 คน ในขณะท่ีกรุงเทพมหานคร มี 1 เตียง ตFอประชากรเพียง 223 คน 
หรือ ตFางกันถึง 3 เทFา สFวนหน่ึงของความแตกตFางเกิดข้ึนจากการมีโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพฯ 
มากกวFาภาคอ่ืนๆ และเปfนโรงพยาบาลขนาดใหญF ท่ีมีเตียงมากกวFา 200 เตียง ถึง 1 ใน 4 ของ
โรงพยาบาลเอกชนท้ังหมดในกรุงเทพมหานคร ในขณะท่ีในภูมิภาค มีโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญF
เพียงเล็กนWอยเทFาน้ัน ในระดับจังหวัดก็มีความแตกตFางในดWานการกระจายดWวยเชFนเดียวกัน โดย
จังหวัดท่ีมีภาวะเศรษฐกิจตํ่า จะมีจํานวนโรงพยาบาลและจํานวนเตียงตFอประชากรตํ่ากวFาจังหวัดท่ีมี
ภาวะเศรษฐกิจท่ีดีกวFา ถึงแมWจะอยูFในภาคเดียวกัน สFวนหน่ึงเน่ืองจากการมีโรงพยาบาลโรงเรียน
แพทย?ในจังหวัดท่ีเปfนศูนย?กลางของภาค การมีความแตกตFางของสถานบริการสุขภาพน้ัน มีสFวนทําใหW
เกิดความแตกตFางของการใชWบริการสุขภาพ โดยจังหวัดท่ีมีจํานวนเตียงมากกวFา จะมีจํานวนผูWป�วยท่ี
นอนในโรงพยาบาลท่ีมากกวFา หรือหมายถึง การเขWาถึงบริการและใชWบริการท่ีมากกวFาน่ันเอง ซึ่ง
อาจจะสะทWอนถึงความไมFเสมอภาคของการเขWาถึงบริการไดWในระดับหน่ึง (กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 
 งานบริการสุขภาพ 
 งานใหWบริการสุขภาพเปfนงานสําคัญท่ีสุดในระบบสุขภาพ ถือเปfนป�จจัยพ้ืนฐานท่ีนําไปสูFสุข
ภาวะของประชาชน ซึ่งอาจมีรูปแบบท่ีมีความแตกตFางกันในแตFละประเทศ แตFมีองค?ประกอบหลักๆ 
ท่ีสําคัญ ไดWแกF การมีเครือขFายท่ีใหWบริการครอบคลุมตามความจําเปfนของประชาชนในกลุFมเป~าหมาย 
ซึ่งรวมถึงงานป~องกัน งานรักษา งานฟ��นฟูสภาพ และงานสรWางเสริมสุขภาพ มีการเขWาถึงบริการของ
ประชาชนท่ีปราศจากอุปสรรคในเร่ืองคFาบริการ ภาษา วัฒนธรรมหรือภูมิประเทศ มีเครือขFายการ
ใหWบริการไปถึงระดับชุมชน ระบบบริการสุขภาพน้ีตWองมีการกําหนดขอบเขตการคุWมครองคFาบริการ
สุขภาพใหWแกFประชาชนทุกคน มีความตFอเน่ืองในกระบวนการรักษา ขWามเครือขFายเขตพ้ืนท่ีบริการไดW 
แยกบริการรักษาช้ันสูงเปfนระดับความซับซWอน และยังครอบคลุมไปทุกกลุFมอายุ คุณภาพงานบริการ
ตWองเปfนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เปfนไปตามความจําเปfนของผูWป�วยอยFาง
เหมาะสม มีการประสานงานกัน สFงตFอผูWป�วยในเครือขFายบริการสุขภาพแบบไรWรอยตFอ และตWองมี
ประสิทธิภาพในการใหWบริการ ซึ่งมีการจัดการท่ีดี เพ่ือบรรลุเป~าหมายและผลลัพธ?ท่ีดีไปพรWอมกัน และ
ท่ีสําคัญตWองมุFงเนWนท่ี “คน” เปfนศูนย?กลางในการใหWบริการ ไมFใชF “โรค” หรือตัวเงินเปfนหลัก 
ประชาชนควรมีสFวนรFวมในการกําหนดรูปแบบการใหWบริการและการประเมินผลดWวย จะไดWเขWาใจถึง
แหลFงท่ีมาของกองทุน คFาใชWจFายท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ รFวมกันรับผิดชอบ ปลูกฝ�งใหWประชาชนดูแล
สุขภาพกFอนท่ีจะป�วย (สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, 2557) 
 ศิริพร งามขํา และคณะ (2561) ไดWอธิบายถึงการใหWบริการดWานตFางๆ แกFประชากรสูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ตามแผนผูWสูงอายุแหFงชาติฉบับท่ี 2 ในปa 2558 ยังไมFครอบคลุมและยังคงเปfน
ประเด็นทWาทาย การวิจัยภาคตัดขวางเพ่ือประเมินการเขWาถึงบริการสุขภาพของผูWสูงอายุเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร และหาความสัมพันธ?ระหวFางลักษณะสFวนบุคคล การสนับสนุนทางสังคม ลักษณะ
การจัดบริการสุขภาพ และคุณภาพบริการกับการเขWาถึงบริการสุขภาพของผูWสูงอายุ ผลการวิจัยพบวFา
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ผูWสูงอายุเขตทวีวัฒนาในภาพรวมมีการเขWาถึงบริการสุขภาพอยูFในระดับดี รWอยละ 63 ป�จจัยท่ีสัมพันธ?
กับการเขWาถึงบริการสุขภาพ ไดWแกF คุณภาพบริการดWานการใหWความม่ันใจแกFผูWรับบริการ การจัดระบบ
บริการใหWดีและคุณภาพบริการดWานความเห็นอกเห็นใจผูWรับบริการ รวมถึงการมีคูFสมรสและการมีบุตร
หลานดูแลเม่ือเจ็บป�วยหรือไมFสบาย ดังน้ัน หากตWองการใหWผูWสูงอายุเขWาถึงบริการสุขภาพไดWมากข้ึน 
ผูWบริหารสถานพยาบาลควรพัฒนาคุณภาพบริการเพ่ือใหWผูWรับบริการม่ันใจ เชFน การจัดสิ่งแวดลWอม 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้ังความรูW บุคลิกภาพ ทัศนคติตFอการใหWบริการ และการจัดระบบ
บริการท่ีเนWนครอบครัวและผูWสูงอายุเปfนศูนย?กลาง 
 เพ็ญศรี หวFานลWอม (2558) ศึกษาป�จจัยท่ีมีผลตFอการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาล
สFงเสริมสุขภาพตําบล จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัย พบวFา 1) ป�จจัยกระบวนการบริหารและแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูFในระดับสูง 2) ผลการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลสFงเสริม
สุขภาพในภาพรวมอยูFในระดับสูง 3) ป�จจัยท่ีมีผลตFอการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลสFงเสริม
สุขภาพตําบลอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 คือ เพศ แรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน และกระบวนการ
บริหารจัดการ โดยสามารถรFวมกันทํานายไดWรWอยละ 76.3 และ 4) ป�ญหาอุปสรรคท่ีสําคัญ คือ การ
พัฒนาฐานขWอมูลบริการ ยังไมFสมบูรณ? ภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ประชาชนมีความคาดหวังตFอการ
ใหWบริการสูง และไมFเห็นความสําคัญในการสรWางเสริมสุขภาพ ท้ังน้ีขWอเสนอแนะ ผูWบริหารควรใชW
กระบวนการบริหาร แรงจูงใจ ซึ่งสFงผลตFอการพัฒนาระบบบริการในโรงพยาบาลสFงเสริมสุขภาพตําบล
เปfนขWอมูลในการพิจารณาสนับสนุนหนFวยงานและบุคลากรในสังกัดอยFางตFอเน่ือง เชFน บุคลากร , การ
จFายคFาตอบแทน และควรพัฒนาระบบขWอมูลบริการท่ีเช่ือมโยงกันต้ังแตFผูW เปfนเจWาของขWอมูล 
ผูWรับผิดชอบขWอมูลและทีมพัฒนาระบบขWอมูลเพ่ือใหWการแสดงผลขWอมูลมีคุณภาพมากข้ึน สําหรับ
ผูWปฏิบัติงาน ควรปรับระบบบริการใหWสอดคลWองกับความตWองการของประชาชนโดยการเนWนการมีสFวน
รFวม การสรWางทัศนคติที่ดีตFอการสรWางเสริมสุขภาพตามบริบทและสอดคลWองกับพ้ืนท่ี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดในการวิจัยไดWศึกษาเก่ียวกับคุณภาพการใหWบริการ โดยการประยุกต?ใชWแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง ท้ังน้ีคุณภาพการใหWบริการ (ศิริพร งามขํา และคณะ, 2561; Berry, L. 
L., Zeithaml, V. A., & Parasuraman, A., 1990). สามารถแสดงตามภาพท่ี 3 ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ป]จจัยส�วนบุคคล 

เพศ 

อายุ 

ป]จจัยส�วนบุคคล 
1.ความเปfนรูปธรรมในการบรกิาร 
2.ความเช่ือถือไวWวางใจ 
3.การตอบสนองตFอลูกคWา 
4.การใหWความเช่ือม่ันตFอลูกคWา 
5.การรูWจักและเขWาใจลูกคWา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 1 ศึกษาคุณภาพการใหWบริการของศูนย?บริการสุขภาพในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดย
ศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง จากแหลFงขWอมูลท้ังปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ฐานขWอมูล
ออนไลน? ท้ังในประเทศและตFางประเทศ 
 2. สรWางกรอบแนวคิดในการศึกษาสํารวจคุรภาพการใหWบริการของศูนย?บริการสุขภาพในเขต
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยประยุกต?ในแนวคิดคุณภาพการใหWบริการท้ัง 5 ดWาน (Ziethaml, 
Parasuraman, and Berry, 1990) ไดWแกF 1) มิติท่ี 1 ความเปfนรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 2) มิติ
ท่ี 2 ความเช่ือถือไวWวางใจไดW (Reliability) 3) มิติที่ 3 การตอบสนองตFอลูกคWา (Responsiveness) 4) มิติ
ท่ี 4 การใหWความเช่ือม่ันตFอลูกคWา (Assurance) และ 5) มิติที่ 5 การรูWจักและเขWาใจลูกคWา (Empathy)  
 3. สรWางเคร่ืองมือในการวิจัย ไดWแกF แบบสํารวจระดับคุณภาพการใหWบริการของศูนย?บริการ
สุขภาพในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังน้ี 
 3.1 กลุFมประชากร และตัวอยFางในการวิจัย ไดWแกF ผูWเขWามาใชWบริการของศูนย?บริการ
สุขภาพในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน  
 3.2 เคร่ืองมือในการวิจัย แบFงสFวนประกอบของแบบสํารวจ ออกเปfน 3 สFวน ดังน้ี 
   1) สFวนท่ี 1 ป�จจัยสFวนบุคคล ไดWแกF เพศ อายุ มีลักษณะเปfนแบบ Check List  
   2) สFวนท่ี 2 แบบสํารวจประเมินความคิดเห็นตFอระดับคุณภาพการใหWบริการของ
ศูนย?บริการสุขภาพในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีลักษณะของแบบสํารวจ ประมาณคFา 5 
ระดับ (Ranking Scale) ตามรูปแบบของลิเคิร?ท (Likert) 
   3) สFวนท่ี 3 ขWอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพการใหWบริการ 
 3.3 นําแบบสอบถามใหWผูWเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทFาน โดยมีคุณสมบัติ ตามรายละเอียด 
ดังน้ี 1) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีประสบการณ?ท่ีเก่ียวขWอง หรือมีประสบการณ?การทํา
วิจัย อยFางนWอย 5 ปa และผูWท่ีมีประสบการณ?ดWานการใหWบริการต้ังแตF 5 ปa ข้ึนไป เพ่ือตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการหาคFาดัชนีความสอดคลWอง (Index of Item-Objective 
Congruence: IOC) (ธานินทร? ศิลป�จารุ, 2557: 95) ดัชนีความสอดคลWองท่ีคํานวณไดW ท่ีมีคFาต้ังแตFคFา 
0.51 – 1 ระหวFางขWอคําถามถึง จุดประสงค?ของการวัด โดยมีระดับความคิดเห็นของผูWเช่ียวชาญ ดังน้ี 
   +1 เม่ือเห็นดWวย ขWอคําถามน้ันมีความตรงตามจุดประสงค? 
    0 เม่ือไมFแนFใจ ขWอคําถามน้ันมีความตรงตามจุดประสงค? 
    -1 เม่ือไมFเห็นดWวย ขWอคําถามน้ันไมFมีความตรงตามจุดประสงค? 
  แลWวนําผลคะแนนท่ีไดWจากผูWเช่ียวชาญมาคํานวณหาคFาดัชนีความสอดคลWองโดยแทนคFาใน
สูตร ดังน้ี 

 
   เม่ือ IOC หมายถึง คFาดัชนีความสอดคลWอง 
   R = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูWเช่ียวชาญ 
   n = จํานวนผูWเช่ียวชาญ 
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 เกณฑ?การพิจารณา ผูW วิจัยเลือกขWอคําถามพิจารณาจากขWอคําถามท่ีมีคFาดัชนีความ
สอดคลWองไมFตํ่ากวFา 0.50 และถWาขWอคําถามใดมีคFาดัชนีความสอดคลWองตํ่ากวFา 0.50 ตWองนําไป
ปรับปรุงหรือแกWไขตามขWอเสนอแนะกFอนท่ีนําไปทดลอง (Try Out) จํานวน 30 คน ท่ีเปfนกลุFมตัวอยFาง
ท่ีไมFใชFกลุFมตัวอยFางของงานวิจัย เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดย การวิเคราะห?หาคFาความ
เท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามดWวยวิธี การประมาณคFาสัมประสิทธ์ิ แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) (ธานินทร? ศิลป�จารุ, 2557: 95) เพ่ือใหWไดWขWอคําถามท่ีมีความ
เช่ือม่ัน และสามารถนําไปใชWในการเก็บแบบสํารวจไดW 
 3.4 การเก็บรวบรวมขWอมูล โดยทําการเก็บรวบรวมขWอมูลดWวยตนเอง 
 3.5 การวิเคราะห?ขWอมูล ความคิดเห็นท่ีเก่ียวกับตัวแปรท่ีมีสFงผลตFอคุณภาพการใหWบริการ 
โดยใชWการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF  คFาเฉลี่ย (Mean) และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation: S.D.) โดยการนําคFาเฉลี่ยท่ีไดWมาเปรียบเทียบกับเกณฑ? (ธานินทร? ศิลป�จารุ, 2557: 75) 
ดังน้ี 
  4.50 – 5.00 หมายความวFา เห็นดWวยมากท่ีสุด  
  3.50 – 4.49 หมายความวFา เห็นดWวยมาก 
  2.50 – 3.49 หมายความวFา เห็นดWวยปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายความวFา เห็นดWวยนWอย 
  1.00 – 1.49 หมายความวFา เห็นดWวยนWอยสุด 
 ท้ังน้ีสําหรับความคิดเห็นของขWอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยวิเคราะห?ขWอมูลเชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) 
 สถิติที่ใชWในการวิจัย 
 ในการวิเคราะห?ขWอมูลจากการศึกษาคร้ังน้ี มีประกอบดWวยข้ันตอนท่ีสําคัญ ดังน้ี  
 1. ตรวจสอบความสมบรูณ?ของแบบสอบถาม และลงรหัส ตรวจสอบรหัส เพ่ือจําแนก
ประเภทขWอมูลท่ีรวบรวมไดWจากแบบสอบถาม 
 2. วิเคราะห?ขWอมูล โดยวิธีทางสถิติท่ีใชWสําหรับงานวิจัยน้ี ไดWแกF สFวนบุคคลเปfนคFารWอยละ 
(Percentage) คFาเฉลี่ย (Mean) และคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  
 การทดสอบขWอสมมติฐานใชWสถิติทดสอบ ดังน้ี 
 การทดสอบสมมติฐานคร้ังน้ีสถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?จะใชWคFาสถิติ t – test กับกลุFมตัวอยFาง
สองกลุFม ไดWแกF เพศ และใชWการวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) กับกลุFม
ตัวอยFางท่ีมีมากกวFาสองกลุFมข้ึนไป ไดWแกF อายุ ระดับการศึกษา หากพบความแตกตFางจะทําการ
ทดสอบความแตกตFางเปfนรายคูFโดยใชWวิธีของเชฟเฟ� (Scheffe’s) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
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ผลการวิจัย 
 
ตารางท่ี 1 แสดงระดับคFาเฉลี่ยคุณภาพการใหWบริการศูนย?บริการสุขภาพเขตภาษีเจริญโดยรวม 
 

รายการ Mean S.D. ความหมาย ลําดับ 

ความเปfนรูปธรรมของบริการ 4.56 .29 มากท่ีสุด 2 
ความเช่ือถือไวWวางใจ 4.51 .34 มากท่ีสุด 5 
การตอบสนองตFอลูกคWา 4.56 .31 มากท่ีสุด 1 
การใหWความเช่ือม่ันตFอลูกคWา 4.55 .34 มากท่ีสุด 3 
การรูWจักและเขWาใจลูกคWา 4.54 .32 มากท่ีสุด 4 

รวม 4.54 .32 มากท่ีสุด  

 
 จากตารางท่ี 1 ระดับคFาเฉลี่ยคุณภาพการใหWบริการศูนย?บริการสุขภาพเขตภาษีเจริญโดยรวม 
อยูFในระดับมากท่ีสุด โดยมีคFาเฉลี่ย 4.54 เม่ือพิจารณาเปfนรายประเด็นโดยเรียงจากคFาเฉลี่ยมากไปหา
คFาเฉลี่ยนWอย ดังน้ี สFวนใหญF การตอบสนองตFอลูกคWา อยูFในระดับ มากท่ีสุด มีคFาเฉลี่ย 4.56 รองลงมา 
ความเปfนรูปธรรมของบริการ อยูFในระดับ มากท่ีสุด มีคFาเฉลี่ย 4.56 การใหWความเช่ือม่ันตFอลูกคWา อยูF
ในระดับ มากท่ีสุด มีคFาเฉลี่ย 4.55 การรูWจักและเขWาใจลูกคWาอยูFในระดับ มากท่ีสุด มีคFาเฉลี่ย 4.54 
และความเช่ือถือไวWวางใจ อยูFในระดับ มากท่ีสุด มีคFาเฉลี่ย 4.51 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบป�จจัยสFวนบุคคลดWานเพศ ท่ีสFงผลตFอคุณภาพการใหWบริการ
ศูนย?บริการสุขภาพ เขตภาษีเจริญ ในกรุงเทพมหานคร  
 

เพศ N Mean S. D. t Sig. 
ชาย 178 4.5517 .20376 .855 .393 
หญิง 222 4.5363 .15506 .831 .407 

 
 ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบป�จจัยสFวนบุคคลดWานเพศ ท่ีสFงผลตFอคุณภาพการใหWบริการ
ศูนย?บริการสุขภาพ เขตภาษีเจริญ ในกรุงเทพมหานคร พบวFา เพศชาย และเพศหญิงท่ีแตกตFางกันมี
ระดับคิดเห็นตFอคุณภาพการใหWบริการของศูนย?บริการสุขภาพ ไมFแตกตFางกัน โดยคFา Sig. มีคFา
มากกวFา .05  
 



100 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University  
 

ตารางท่ี 3 แสดงการเปรียบเทียบป�จจัยสFวนบุคคลดWานอายุ ท่ีสFงผลตFอคุณภาพการใหWบริการ
ศูนย?บริการสุขภาพ เขตภาษีเจริญ ในกรุงเทพมหานคร  
 

คุณภาพการให�บริการ 
Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups .286 3 .095 3.043 .029 
Within Groups 12.400 396 .031   

รวม 12.686 399    
 
 จากตารางท่ี 3 แสดงการวิเคราะห?ความแปรปรวนระหวFางป�จจัยสFวนบุคคลดWานอายุ ท่ีสFงผล
ตFอคุณภาพการใหWบริการศูนย?บริการสุขภาพ เขตภาษีเจริญ ในกรุงเทพมหานคร โดยรวม พบวFา อายุ
ท่ีตFางกัน มีระดับความคิดเห็นตFอคุณภาพการใหWบริการศูนย?บริการสุขภาพ เขตภาษีเจริญ ใน
กรุงเทพมหานคร แตกตFางกันโดยมีคFา Sig. 029 มีคFานWอยกวFาระดับสําคัญทางสถิติ .05 ตามท่ีต้ังขWอ
สมมติฐานไวW ท้ังน้ีเน่ืองจากผูWใชWบริการสามารถเลือกใชWบริการศูนย?บริการสุขภาพของเอกชนท่ีดีกวFา 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจํานวนป�จจัยสFวนบุคคลของรWอยละของเพศ และอายุ 
 

เพศ 
อายุ 

รวม 
ตํ่ากว�า 30 ปt 31-40 ปt 41-50 ปt 50 ปt ขึ้นไป 

ชาย 5 (1.25%) 18 (4.50%) 116 (29.00%) 39 (9.75%) 178 (44.50%) 
หญิง 2 (0.50%) 66 (16.50%) 123 (30.75%) 31 (7.75%) 222 (55.50%) 

รวม 7 (1.75%) 84 (21.00%) 239 (59.75%) 70 (17.50%) 400 (100%) 

 
 ผลศึกษาป�จจัยสFวนบุคคลท่ีสFงผลตFอคุณภาพการใหWบริการศูนย?บริการสุขภาพเขตภาษีเจริญ 
ในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษ าระ ดับ คุณ ภาพการใหW บ ริการ ธุร กิจบ ริการสุ ขภาพ  เขตภาษี เจ ริญ 
กรุงเทพมหานคร กลุFมตัวอยFางการวิจัย พบวFา สFวนใหญF เปfนเพศหญิง จํานวน 222 คน คิดเปfนรWอย
ละ 55.50 โดยสFวนใหญFมีอายุ 41-50 ปa จํานวน 123 คน คิดเปfนรWอยละ 30.75 รองลงมา มีอายุ 31-
40 ปa จํานวน 66 คน คิดเปfนรWอยละ 16.50 อายุ 50 ปa ข้ึนไป จํานวน 31 คน คิดเปfนรWอยละ 7.75 
และ ตํ่ากวFา 30 ปa จํานวน 2 คน คิดเปfนรWอยละ 0.05 ตามลําดับ รายละเอียดตามตารางท่ี 1  
 
อภิปรายผล 
 จากสภาวะแนวโนWมสังคมไทยกWาวเขWาสูFสังคมผูWสูงอายุ สFงผลใหWประชาชนเขWาใชWบริการศูนย?
สุขภาพของกรุงเทพมหานครมากข้ึน ผลการศึกษาระดับคุณภาพการใหWบริการธุรกิจบริการสุขภาพ 
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เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กลุFมตัวอยFางการวิจัย พบวFา ระดับคุณภาพการใหWบริการของ
ศูนย?บริการสุขภาพ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร คุณภาพการบริการอยูFในระดับ มากท่ีสุด โดยมี
คFาเฉลี่ย 4.54 เม่ือเรียงลําดับจากคFาเฉลี่ยมากไปหาคFาเฉลี่ยนWอย พบวFา การตอบสนองตFอลูกคWา 
รองลงมาความเปfนรูปธรรมของบริการ การใหWความเช่ือม่ันตFอลูกคWา การรูWจักและเขWาใจลูกคWา และ
ความเช่ือถือไวWวางใจ โดยมีคFาเฉลี่ย 4.56, 4.56, 4.55, 4.54 4.51 ตามลําดับจากอัตราการ
ศูนย?บริการดWานสุขภาพท่ีมีมากข้ึน สFงผลเกิดการแขFงขันคุณภาพการใหWบริการ รวมท้ังความกWาวหนWา
ของเทคโนโลยีท่ีสFงผลตFอการรักษาทําใหWประชาชนมีอายุยืนยาวมากย่ิงข้ึน โดยผลศึกษาป�จจัยสFวน
บุคคลท่ีสFงผลตFอคุณภาพการใหWบริการศูนย?บริการสุขภาพเขตภาษีเจริญ ในกรุงเทพมหานคร พบวFา 
ป�จจัยดWานเพศท่ีตFางกันสFงผลตFอคุณภาพการใหWบริการไมFแตกตFางกัน สFวนป�จจัยดWานอายุท่ีตFางกัน
สFงผลตFอคุณภาพการใหWบริการท่ีแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังน้ีพบวFา การ
ตอบสนองตFอลูกคWา อยูFในระดับ มากท่ีสุด รองลงมา ความเปfนรูปธรรมของบริการ การใหWความ
เช่ือม่ันตFอลูกคWา การรูWจักและเขWาใจลูกคWา และ ความเช่ือถือไวWวางใจ ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัย ศิริพร 
งามขํา และคณ ะ (2561) ไดW ศึกษาการเขW าถึ งบ ริการสุขภาพของผูW สู งอายุ เขตท วีวัฒ นา 
กรุงเทพมหานคร ไดWอธิบายถึงคุณภาพการบริการมีความสัมพันธ?เขWาถึงบริการสุขภาพของผูWสูงอายุ
อยFางมีนัยสําคัญสถิติ (p <0.001) พบวFา การใหWความม่ันใจในการบริการท่ีสูงข้ึน เชFน การท่ีเจWาหนWาท่ี
สามารถตอบคําถามขWอสงสัยไดW ชFวยแกWป�ญหาสุขภาพตFางๆ ไดWจะสFงผลใหWเกิดความม่ันใจ และรูWสึก
ปลอดภัยในการเขWารับบริการ ท้ังน้ีคุณภาพบริการ ไดWแกF บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ สFวนดWาน
ความเห็นอกเห็นใจผูWรับบริการดWวยการรับฟ�ง และเขWาใจเหตุผล การทักทายดWวยหนWาตาย้ิมแยWม 
นํ้าเสียงอFอนโยน จะทําใหW ตัดสินใจเขWารับบริการท่ีสูงข้ึน ท้ังน้ีเพ่ือใหWสอดคลWองกับกระทรวง
สาธารณสุข, (2559) ไดWกําหนดยุทธศาสตร?การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาสุขภาพแหFงชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพ่ือสรWางความเขWมแข็งของบุคคล ชุมชน ประชาชน องค?กรปกครองสFวน
ทWองถ่ิน ภาคี เครือขFายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมดWานสุขภาพ ใหWมีศักยภาพ มีความรูWและ
ทัศนคติท่ีถูกตWองดWาน พฤติกรรมสุขภาพ มีการเรียนรูW มีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพลดลง สามารถ
ชFวยเหลือ ดูแลตนเองและชุมชน ตลอดจนมีสFวนรFวมในการสรWางและจัดการระบบสุขภาพ รวมท้ังเพ่ือ
สรWางระบบสุขภาพเชิงรุก ท่ีมุFงสรWางเสริมใหWคนไทยทุกชFวงวัยมีสุขภาพดี มีระบบการป~องกันควบคุม
โรคและป�จจัยเสี่ยงดWานสุขภาพ มีการคุWมครองผูWบริโภคดWานสุขภาพท่ีดี มีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือ ตFอการ
มีสุขภาพดี และเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลผูWสูงอายุระยะยาวท่ีเกิดจากความรFวมมือของครอบครัว 
ชุมชน และ สถานพยาบาล ใหWมีความพอเพียงและเหมาะสมตFอการเขWาถึงบริการของผูWสูงอายุ สFงผล
ใหWผูWสูงอายุมีคุณภาพ ชีวิตท่ีดี เขWาสูFสังคมสูงวัยไดWอยFางมีความสุข โดยมีเป~าหมายการพัฒนาคนไทยทุก
ชFวงวัยมีสุขภาพดี แข็งแรง มีนโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือตFอการสFงเสริมสุขภาพ และลดป�จจัยเสี่ยงตFอการ
ทําลายสุขภาพ มีการสื่อสารสาธารณะ ในการลดป�จจัยเสี่ยงทางสุขภาพ เพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สุขภาพของประชาชน และมีการบูรณาการระหวFางหนFวยงานตFางๆ และองค?กรดWาน
สุขภาพ ในการดําเนินงานสFงเสริม สุขภาพ ป~องกัน ควบคุมโรค และคุWมครองผูWบริโภคดWานผลิตภัณฑ? 
และบริการสุขภาพมากข้ึน  
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ข�อเสนอแนะ 
 ท้ังน้ีควรเป�ดโอกาสใหWประชาชนในพ้ืนท่ีมีสFวนรFวมในการดําเนินงาน รวมท้ังการจัด
สิ่งแวดลWอมท่ีเอ้ือตFอการใหWบริการ เชFน การเพ่ิมจํานวนรถเข็นท่ีเพียงพอ การติดป~ายเตือนดWาน
ปลอดภัยของสถานท่ี และจัดการบริการท่ีเนWนผูWรับบริการโดยใหWเจWาหนWาท่ีปฏิบัติเสมือนคนครอบครัว 
การบริการท่ีสอดคลWองกับป�ญหาและตามความเหมาะสม 
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บทคัดย�อ 

ความสัมพันธ?ระหวFางการรับรูWการสื่อสารทางการตลาดกับพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อ
เคร่ืองสําอางของผูWบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดรWอยเอ็ด มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการรับรูWการสื่อสาร
ทางการตลาด โดยศึกษาพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอางและศึกษาความสัมพันธ?ระหวFางการ
รับรูWการสื่อสารทางการตลาดกับพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอางของผูWบริโภค จากกลุFม
ตัวอยFาง จํานวน 597 คน เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขWอมูลเปfนแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ? 
วิเคราะห?ขWอมูลดWวยสถิติความถ่ี อัตราสFวนรWอยละ คFาเฉลี่ย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานดWวยสถิติ ไคสแควร? (Chi-Square)  

ผลการศึกษาพบว�า  
(1) ผูWบริโภคมี การรับรูWการสื่อสารทางการตลาดโดยภาพรวมอยูFในระดับปานกลาง 
(2) พฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอางท่ีซื้อมากท่ีสุดคือ ยาสีฟ�น รองลงมาคือ 

ผลิตภัณฑ?ทําความสะอาดใบหนWา/ โฟมลWางหนWา ครีมบํารุงผิวหนWา 
(3) การทดสอบสมมติฐานการรับรูWการสื่อสารทางการตลาดมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรม

ความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอางของกลุFมผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง รWอยเอ็ดในระดับตํ่า  
 
คําสําคัญ: ความสัมพันธ?, การสื่อสารทางการตลาด, เคร่ืองสําอาง 
         

Abstract 
The relationship between marketing communication acknowledgement and 

buying cosmetics frequency of the consumers behavior in Mueng district of Roi-ed. 
The objective of the research were to study the relationship between marketing 
communication acknowledgement and buying cosmetics frequency of the consumer 
behavior, the samples was 597 people in Mueng district of Roi-ed. The instrument for 
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collected data were questionnaire and interview form. The data analysis by frequency, 
percentage, mean, standard deviation and hypothesis testing by Chi-Square.  

The result found that  
1) The consumers have acknowledgement of marketing communications in 

overall were at moderate levels. 
2) The most buying cosmetics frequency was toothpaste, secondary were 

facial foam and facial cream. 
3) Hypothesis testing of marketing communication acknowledgement related 

buying cosmetics frequency of the consumer behavior in Mueng district of Roi-ed 
were at low levels.  
 
Keywords: Relationship, Marketing Communication, Cosmetics 
 
บทนํา 
 การสื่อสารการตลาดเปfนกลยุทธ?การสFงเสริมธุรกิจ ใหWลูกคWาไดWรับรูWขWอมูลขFาวสารและมีสFวน
ชFวยใหWเพ่ิมยอดขายหรือความถ่ีในการบริโภคสินคWา โดยเฉพาะเพ่ือความงามหรือเพ่ือสรWางความม่ันใจ
ในบุคลิกภาพ ซึ่งในป�จจุบันเคร่ืองสําอางนับวFามีความสําคัญและจําเปfนสําหรับบุคคลในทุกเพศ ทุกวัย 
ไมFวFาจะเปfนวัยแรกเกิด หนุFมสาว หรือวัยชรา จึงทําใหWบริษัทผูWผลิต และ/หรือผูWนําเขWาเคร่ืองสําอางมี
การแขFงขันดWานการตลาดอยFางมาก เพ่ือใหWผลิตภัณฑ?ของตนเขWาถึงผูWบริโภคมากท่ีสุด (ชูชัย สมิทธิไกร, 
2559) ตามพระราชบัญญัติเคร่ืองสําอางพ.ศ. 2535 กําหนดใหW เคร่ืองสําอาง หมายถึง วัตถุที่มุFงหมาย
สําหรับใชW ทา ถู นวด โรย หยอด พFน ใสF อบ หรือกระทําดWวยวิธีอ่ืนใด ตFอสFวนหน่ึงสFวนใดของรFางกาย 
เพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือสFงเสริมใหWเกิดความสวยงาม รวมถึงเคร่ืองประทินผิวตFาง ๆ 
ป�จจุบันผูWบริโภคนิยมใชWเคร่ืองสําอางกันอยFางแพรFหลาย ทําใหWผลิตภัณฑ?เคร่ืองสําอางออกวางขาย
จําหนFายและแขFงขันกันมากข้ึนเร่ือยๆ ซึ่งมีทั้งผลิตภัณฑ?ที่ไดWมาตรฐานและไมFไดWรับการรับรอง 
 เคร่ืองสําอางจึงเปfนสินคWาท่ีมีความสําคัญประเภทหน่ึง ท่ีอยูFในความตWองการของผูWบริโภค 
โดยเฉพาะกลุFมสุภาพสตรี จึงเกิดการแขFงขันท่ีรุนแรงหลายบริษัทใหWความสนใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจน้ี 
แตFเน่ืองจากป�จจุบันมีเคร่ืองสําอางหลากหลายย่ีหWอ ผูWบริโภคจะตWองตัดสินใจเลือกซื้อตามกลยุทธ?ดWาน
การตลาดใหมFๆ ท่ีดึงดูดความสนใจลูกคWาการขยายตัวเคร่ืองสําอางท่ีผFานมาคFอนขWางสูงมาก (ดารา ที
ปะปาล, 2562) โดยเฉพาะบริษัทเวชสําอางไดWพยายามตอบสนองความตWองการของผูWบริโภคกลุFม
ตFางๆ ดังน้ันสิ่ งท่ีควรคํานึงถึงสําหรับผูWบริโภคคือ การเลือกซื้อสินคWาตามความตWองการของ
กลุFมเป~าหมาย รูปแบบการดําเนินธุรกิจอยFางมืออาชีพ จึงใหWความสําคัญในดWานผลิตภัณฑ? ราคา ชFอง
ทางการจัดจําหนFาย การสFงเสริมการตลาด สิ่งเหลFาน้ีถือเปfนกลยุทธ?ท่ีสําคัญและผูWบริโภคจะเลือก
ตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางจึงอยูFที่เคร่ืองมือทางการตลาด ดังกลFาว 
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 การสFงเสริมการตลาด จึงเปfนชFองทางสําคัญท่ีทําใหWลูกคWามาซื้อสินคWา และรักษาไวWไมFใหW
เปลี่ยนแปลง ป�จจัยสFงเสริมการตลาดท่ีสําคัญจะเปfนสื่อของการสื่อสารการตลาด ซึ่งไดWแกF สFวนประ
สมการสFงเสริมการตลาด (promotion mix) ประกอบดWวย (1) การโฆษณา เพ่ือใหWขFาวสารผูWบริโภค
เกิดความรูWความเขWาใจ โดยมีวัตถุประสงค?ในการซื้อและใหWบริการสินคWา (2) การสFงเสริมการขาย เพ่ือ
จัดทํารูปแบบของสินคWาใหWนFาสนใจ เปfนการกระตุWนลูกคWาใหWเกิดความตWองการและสนใจเลือกซื้อสินคWา 
(3) การประชาสัมพันธ? เพ่ือเสนอขFาวเก่ียวกับสินคWา (4) การขายโดยพนักงานขาย เปfนรูปแบบการ
ขายแบบตัวตFอตัว และ (5) การรับรูWการตลาดทางตรง/การสFงเสริมการตลาดโดยตรงกับลูกคWา (อดุลย? 
จาตุรงคกุล, 2556) การสื่อสารทางการตลาด มีความสําคัญตFอการตลาดท่ีจะชFวยเพ่ิมสFวนแบFงตลาด
และผลกําไร สรWางความแตกตFางและความโดดเดFนใหWกับสินคWาของตน 
 จากเหตุผลดังกลFาวขWางตWนผูW วิจัยจึงสนใจศึกษาการรับรูWการสื่อสารทางการตลาดของ
ผูWใชWเคร่ืองสําอาง ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดรWอยเอ็ด เพ่ือนําขWอมูลไปประกอบในการดําเนินธุรกิจ และ
กําหนดกลยุทธ?การสื่อสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ?เคร่ืองสําอาง ใหWตรงกับความตWองการของ
ผูWบริโภคตFอไป 
 
วัตถุประสงค�ของงานวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการรับรูWการสื่อสารทางการตลาดในผลิตภัณฑ?เคร่ืองสําอางของผูWบริโภคในเขต
อําเภอเมือง รWอยเอ็ด  
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอางของผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง รWอยเอ็ด 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ระหวFางการรับรูWการสื่อสารทางการตลาดกับพฤติกรรมความถ่ีใน
การซื้อเคร่ืองสําอางของผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง รWอยเอ็ด  
 
การทบทวนวรรณกรรม 

เคร่ืองสําอาง หมายถึง วัตถุท่ีมุFงหมายสําหรับใชW ทา ถู นวด โรย หยอด พFน ใสF อบ หรือ
กระทําดWวยวิธีอ่ืนใด ตFอสFวนหน่ึงสFวนใดของรFางกาย เพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือสFงเสริมใหW
เกิดความสวยงาม รวมถึงเคร่ืองประทินผิวตFาง ๆ ป�จจุบันผูWบริโภคนิยมใชWเคร่ืองสําอางกันอยFาง
แพรFหลาย ทําใหWผลิตภัณฑ?เคร่ืองสําอางออกวางขายจําหนFายและแขFงขันกันมากข้ึนเร่ือยๆ ซึ่งมีท้ัง
ผลิตภัณฑ?ที่ไดWมาตรฐานและไมFไดWรับการรับรอง (ฉัตราพร เสนอใจ, 2558) 

เคร่ืองสําอางจึงเปfนสินคWาท่ีมีความสําคัญประเภทหน่ึง ท่ีอยูFในความตWองการของผูWบริโภค 
โดยเฉพาะกลุFมสุภาพสตรี จึงเกิดการแขFงขันท่ีรุนแรงหลายบริษัทใหWความสนใจท่ีจะลงทุนในธุรกิจน้ี 
แตFเน่ืองจากป�จจุบันมีเคร่ืองสําอางหลากหลายย่ีหWอ ผูWบริโภคจะตWองตัดสินใจเลือกซื้อตามกลยุทธ?ดWาน
การตลาดใหมFๆ ท่ีดึงดูดความสนใจลูกคWาการขยายตัวเคร่ืองสําอางท่ีผFานมาคFอนขWางสูงมาก (ดารา ที
ปะปาล, 2562) โดยเฉพาะบริษัทเวชสําอางไดWพยายามตอบสนองความตWองการของผูWบริโภคกลุFม
ตFางๆ ดังน้ันสิ่ งท่ีควรคํานึงถึงสําหรับผูWบริโภคคือ การเลือกซื้อสินคWาตามความตWองการของ
กลุFมเป~าหมาย รูปแบบการดําเนินธุรกิจอยFางมืออาชีพ จึงใหWความสําคัญในดWานผลิตภัณฑ? ราคา ชFอง
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ทางการจัดจําหนFาย การสFงเสริมการตลาด (ฉัตราพร เสนอใจ, 2558) สิ่งเหลFาน้ีถือเปfนกลยุทธ?ท่ี
สําคัญและผูWบริโภคจะเลือกตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอางจึงอยูFที่เคร่ืองมือทางการตลาด  
 การสFงเสริมการตลาดในป�จจุบันเปfนชFองทางสําคัญท่ีทําใหWลูกคWามาซื้อสินคWา และรักษาไวW
ไมFใหWเปลี่ยนแปลง ป�จจัยสFงเสริมการตลาดท่ีสําคัญจะเปfนสื่อของการสื่อสารการตลาด ซึ่งไดWแกF สFวน
ประสมการสFงเสริมการตลาด (promotion mix) ประกอบดWวย (1) การโฆษณา เพ่ือใหWขFาวสาร
ผูWบริโภคเกิดความรูWความเขWาใจ โดยมีวัตถุประสงค?ในการซื้อและใหWบริการสินคWา (2) การสFงเสริมการ
ขาย เพ่ือจัดทํารูปแบบของสินคWาใหWนFาสนใจ เปfนการกระตุWนลูกคWาใหWเกิดความตWองการและสนใจเลือก
ซื้อสินคWา (3) การประชาสัมพันธ? เพ่ือเสนอขFาวเก่ียวกับสินคWา (4) การขายโดยพนักงานขาย เปfน
รูปแบบการขายแบบตัวตFอตัว และ (5) การรับรูWการตลาดทางตรง/การสFงเสริมการตลาดโดยตรงกับ
ลูกคWา (อดุลย? จาตุรงคกุล, 2556) การสื่อสารทางการตลาด มีความสําคัญตFอการตลาดท่ีจะชFวยเพ่ิม
สFวนแบFงตลาดและผลกําไร สรWางความแตกตFางและความโดดเดFนใหWกับสินคWาของตน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ดWานเน้ือหา การวิจัยคร้ังน้ี เปfนการศึกษาความสัมพันธ?ระหวFางการรับรูWการสื่อสารทาง
การตลาดกับพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอางของลูกคWาในเขตอําเภอเมือง รWอยเอ็ด โดย
จําแนกเคร่ืองสําอางออกเปfน 3 ประเภท ดังน้ี 

1) เคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษ 
 2) เคร่ืองสําอางควบคุม 
 3) เคร่ืองสําอางท่ัวไป 
 2. ดWานประชากร คือ กลุFมลูกคWาท่ีซื้อเคร่ืองสําอางเพ่ือนําไปใชWเองในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
รWอยเอ็ด (สุFมตัวอยFางอยFางงFายดWวยจํานวนกลุFมตัวอยFาง 597 คน) 
 3. ดWานระยะเวลา การเก็บขWอมูลโดยใชWแบบสอบถาม (Questionnaire) ในชFวงระหวFางเดือน
มิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยวิธีการเก็บขWอมูลดWวยตนเองและความชFวยเหลือจากญาติๆ ใน
จังหวัดฯ 

เคร่ืองมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 เค ร่ือ งมือ ท่ี ใชW ในการเก็บ รวบรวมขW อ มู ล ในการศึกษาค ร้ัง น้ี  เปf นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบบปลายป�ด (Closed-ended Question) คําถามแบบมาตราสFวนประเมินคFา 
(Rating Scale) คําถามแบบเลือกตอบและคําถามปลายเป�ด (Open-ended Question) โดยแบFง
แบบสอบถามออกเปfน 4 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม  จํานวน 5 ขWอ  
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการรับรูWการสื่อสารทางการตลาดเปfนการเรียงลําดับคะแนนในการ
รับรูWการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ?ตFอพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอางของกลุFม
ตัวอยFาง ซึ่งใชWมาตราสFวนประมาณคFา (Rating Scale) 5 ระดับ  
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 ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ?ถามเก่ียวกับพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอางของกลุFม
ผูWบ ริโภค โดยขWอคําถามมีลักษณะเปfนคําถามแบบปลายป�ด (Closed-ended Question) ใหW
เลือกตอบ (Multiple Response Choice) ดังตFอไปน้ี 
 ขWอท่ี 1 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองสําอางประเภทตFางๆ ของกลุFมผูWบริโภคท่ี
นําไปใชWเองมีขWอคําถามยFอยรวมท้ังสิ้น 12 ขWอ ซึ่งสามารถตอบไดWมากกวFา 1 คําตอบ โดยแบFงเปfน 12 
ขWอยFอยดังตFอไปน้ี 
 เคร่ืองสําอางควบคุมพิเศษ แบFงเปfนขWอยFอยใหW เลือกตอบ ขWอ 1 – 4 ; เคร่ืองสําอางควบคุม
 แบFงเปfนขWอยFอยใหWเลือกตอบ ขWอ 5 – 8 
 เคร่ืองสําอางท่ัวไป ; แบFงเปfนขWอยFอยใหWเลือกตอบ ขWอ 9 – 12 
 ขWอท่ี 2 คําถามเก่ียวกับสาเหตุในการซื้อเคร่ืองสําอาง มีขWอคําถามยFอยรวมท้ังสิ้น 5 ขWอซึ่ง
ตอบไดWเพียงคําตอบเดียว 
 ขWอท่ี 3 คําถามเก่ียวกับผูWมีสFวนรFวมในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองสําอาง มีขWอคําถามยFอยรวม
ท้ังสิ้น 5 ขWอ ซึ่งตอบไดWเพียงคําตอบเดียว 
 ขWอท่ี 4 คําถามเก่ียวกับความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอาง มีขWอคําถามยFอยรวมท้ังสิ้น 5 ขWอซึ่ง
ตอบไดWเพียงคําตอบเดียว 
 โดยขWอคําถามในขWอน้ีผูW วิจัยเลือกนํามาใชWในการทดสอบสมมติฐานในการวิจัยเพ่ือหา
ความสัมพันธ?ระหวFางการรับรูWการสื่อสารทางการตลาดกับพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอาง
ของผูWบริโภคคWาในเขตอําเภอเมือง รWอยเอ็ด 
 ขWอท่ี 5 คําถามเก่ียวกับสถานท่ีในการซื้อเคร่ืองสําอาง มีขWอคําถามยFอยรวมท้ังสิ้น 5 ขWอซึ่ง
ตอบไดWเพียงคําตอบเดียว 
 ขWอท่ี 6 คําถามเก่ียวกับวิธีการในการซื้อเคร่ืองสําอาง มีขWอคําถามยFอยรวมท้ังสิ้น 5 ขWอซึ่งตอบ
ไดWเพียงคําตอบเดียว 
 ตอนท่ี 4 ขWอเสนอแนะ เปfนคําถามปลายเป�ด (Open-ended Questions)ซึ่งใหWผูWตอบ
แบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธ?ระหวFางการรับรูWการสื่อสารทางการตลาดกับ
พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองสําอาง 
 
ผลการวิจัย  
 (1) ขWอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูWตอบแบบสอบถามจากการศึกษากลุFมตัวอยFางจํานวน 597 คน 
พบวFา ผูWบริโภคสFวนใหญFเปfนเพศหญิง มีอายุระหวFาง 26–30 ปa ระดับการศึกษาในปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และรายไดWตFอเดือน 15,000 – 20,000 บาท 

 (2) การรับรูWการสื่อสารทางการตลาดจากการศึกษาการรับรูWการสื่อสารทางการตลาดของ
กลุFมผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง รWอยเอ็ด ใน 5 ดWาน คือ ดWานการรับรูWการโฆษณา ดWานการรับรูWการ
ประชาสัมพันธ? ดWานการรับรูWการขายโดยพนักงานขาย ดWานการรับรูWการสFงเสริมการขาย ดWานการรับรูW
การตลาดทางตรง จากการศึกษากลุFมตัวอยFางจํานวน 597 คน พบวFา ดWานการรับรูWการโฆษณาสื่อทาง
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โทรทัศน? อยูFในระดับมาก ดWานการรับรูWการประชาสัมพันธ?ภาพลักษณ?ที่ดีตFอตัวผลิตภัณฑ?  อยูFในระดับ   
ปานกลาง ดWานการรับรูWการขายโดยพนักงานขายสรWางความสัมพันธ?และความเปfนกันเองในการ
นําเสนอขายอยูFในระดับการรับรูWปานกลาง ดWานการรับรูWการสFงเสริมการขาย ลดแลก การแจกของ
แถม อยูFในระดับการรับรูWปานกลาง สFวนดWานการรับรูWการตลาดทางตรงขายผFานทางอินเตอร?เน็ตอยูFใน
ระดับมาก 

 (3) พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองสําอางจากการศึกษาพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอาง
ของกลุFมผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง รWอยเอ็ด พบวFา ชนิดของสินคWาท่ีผูWบริโภคมักนิยมเลือกซื้อมาก
ท่ีสุด คือ ยาสีฟ�น รองลงมาเปfนผลิตภัณฑ?ทําความสะอาดใบหนWา หรือ โฟมลWางหนWา ครีมบํารุงผิวหนWา
และซื้อเคร่ืองสําอางระงับกลิ่นกาย ดWานสาเหตุในการซื้อกลุFมผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง โดยสFวนใหญF 
คือ ตWองการดูแลรักษาสภาพผิว ดWานผูWมีสFวนรFวมในการตัดสินใจซื้อของกลุFมผูWบริโภคสFวนใหญFคือ
ตัดสินใจดWวยตนเอง และรองลงมาไดWแกF ใชWตามคําแนะนําเพ่ือน ดWานระยะเวลาในการซื้อของกลุFม
ผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง สFวนใหญFคือ 1 คร้ังตFอเดือน ดWานสถานท่ีซื้อของกลุFมผูWบริโภคในเขตอําเภอ
เมือง สFวนใหญF คือ หWางสรรพสินคWา รองลงมาคือซื้อจากรWานคWาในตลาด ดWานวิธีการซื้อของกลุFม
ผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง สFวนใหญF เลือกซื้อดWวยตนเอง 

 
อภิปรายผล  

(1) การรับรูWการสื่อสารทางการตลาดจากการศึกษาการรับรูWการสื่อสารทางการตลาดของ
กลุFมผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง รWอยเอ็ด ใน 5 ดWาน คือ ดWานการรับรูWการโฆษณา ดWานการรับรูWการ
ประชาสัมพันธ? ดWานการรับรูWการขายโดยพนักงานขาย ดWานการรับรูWการสFงเสริมการขาย ดWานการรับรูW
การตลาดทางตรง  พบวFา ดWานการรับรูWการโฆษณาสื่อทางโทรทัศน? อยูFในระดับมาก ดWานการรับรูWการ
ประชาสัมพันธ?ภาพลักษณ?ท่ีดีตFอตัวผลิตภัณฑ?  อยูFในระดับ ปานกลาง สอดคลWองกับป�ทมา เตชะ
เกษม.(2557). ดWานการรับรูWการขายโดยพนักงานขายสรWางความสัมพันธ?และความเปfนกันเองในการ
นําเสนอขายอยูFในระดับการรับรูWปานกลาง ดWานการรับรูWการสFงเสริมการขาย ลดแลก การแจกของ
แถม อยูFในระดับการรับรูWปานกลาง สFวนดWานการรับรูWการตลาดทางตรงขายผFานทางอินเตอร?เน็ตอยูFใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลWองกับแนวคิดของ ฉัตราพร เสนอใจ (2558) 
  (2) พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองสําอางจากการศึกษาพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอาง
ของกลุFมผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง รWอยเอ็ด พบวFา ชนิดของสินคWาท่ีผูWบริโภคมักนิยมเลือกซื้อมาก
ท่ีสุด คือ ยาสีฟ�น รองลงมาเปfนผลิตภัณฑ?ทําความสะอาดใบหนWา หรือ โฟมลWางหนWา ครีมบํารุงผิวหนWา
และซื้อเคร่ืองสําอางระงับกลิ่นกาย ดWานสาเหตุในการซื้อกลุFมผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง โดยสFวนใหญF 
คือ ตWองการดูแลรักษาสภาพผิว ดWานผูWมีสFวนรFวมในการตัดสินใจซื้อของกลุFมผูWบริโภคสFวนใหญFคือ
ตัดสินใจดWวยตนเอง และรองลงมาไดWแกF ใชWตามคําแนะนําเพ่ือน ดWานระยะเวลาในการซื้อของกลุFม
ผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง สFวนใหญFคือ 1 คร้ังตFอเดือน ดWานสถานท่ีซื้อของกลุFมผูWบริโภคในเขตอําเภอ
เมือง สFวนใหญF คือ หWางสรรพสินคWา รองลงมาคือซื้อจากรWานคWาในตลาด ดWานวิธีการซื้อของกลุFม
ผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง สFวนใหญF เลือกซื้อดWวยตนเอง 
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(3) ผลการทดสอบสมมติฐานการรับรูWการสื่อสารทางการตลาดมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรม
ความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอางของกลุFมผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง รWอยเอ็ด โดยการทดสอบสมมติฐาน
ในแตFละดWานพบวFา 

-ดWานการรับรูWการโฆษณามีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอางจากผล
การทดสอบคFา Kendall’s tau-b มีคFาเทFากับ .002 ซึ่งมีคFานWอยกวFาระดับนัยสําคัญ .05 แสดงวFา 
ระดับการรับรูWการโฆษณามีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อในระดับตํ่า และมี
ความสัมพันธ?ทางลบ แมWวFากลุFมผูWบริโภค จะมีการรับรูWการโฆษณาสูงหรือเพ่ิมข้ึน ก็จะไมFสFงผลตFอ
พฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอางเพ่ิมข้ึน สอดคลWองกับป�ทมา เตชะเกษม.(2557).  
 -ดWานการรับรูWการประชาสัมพันธ?มีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอาง
จากผลการทดสอบคFา Kendall’s tau-b มีคFาเทFากับ .001 ซึ่งมีคFานWอยกวFาระดับนัยสําคัญ .05 ระดับ
การรับรูWการประชาสัมพันธ?มีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อในระดับตํ่า และมี
ความสัมพันธ?ทางลบ หมายถึง แมWวFากลุFมผูWบริโภคเม่ือไดWมีการรับรูWการประชาสัมพันธ?สูงข้ึน จะไมF
สFงผลตFอพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอางเพ่ิมข้ึนเลย สอดคลWองกับแนวคิดของ อดุลย? จาตุรง
คกุล (2556) 

-ดWานการรับรูWการขายโดยใชWพนักงานขายมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อ
เคร่ืองสําอางจากผลการทดสอบคFา Kendall’s tau-b มีคFาเทFากับ 0.049 ซึ่งมีคFานWอยกวFาระดับ
นัยสําคัญ 0.05 แสดงวFาระดับการรับรูWการขายโดยใชWพนักงานขายมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมความถ่ี
ในการซื้อในระดับตํ่า และมีความสัมพันธ?ทางลบ หมายถึง กลุFมผูWบริโภคเม่ือเกิดการรับรูWการโฆษณา
สูงข้ึน จะไมFสFงผลตFอพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอางเพ่ิมข้ึนสอดคลWองกับ ฉัตราพร เสนอใจ 
(2558) 
 -ดWานการรับรูWการสFงเสริมการขายมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอาง 
จากผลการทดสอบคFา Kendall’s tau-b มีคFาเทFากับ 0.102 ซึ่งมีคFามากกวFาระดับนัยสําคัญ 0.05 
แสดงวFาระดับการรับรูWการสFงเสริมการขายไมFมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อ 
 -ดWานการรับรูWการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอาง
จากผลการทดสอบคFา Kendall’s tau-b มีคFาเทFากับ 0.001 ซึ่งมีคFานWอยกวFาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึง
ปฏิเสธสมมติฐาน แสดงวFาระดับการรับรูWการตลาดทางตรงมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมความถ่ีในการ
ซื้อในระดับตํ่า และมีความสัมพันธ?ทางลบ หมายถึง ผูWบริโภคท่ีเกิดการรับรูWการตลาดทางตรงสูงข้ึน จะ
ไมFสFงผลตFอพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อเคร่ืองสําอางเพ่ิมข้ึน ซึ่งสอดคลWองกับการวิจัยของ ป�ทมา เตชะ
เกษม (2557) 
 
ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. การรับรูWการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมความถ่ีในการซื้อ
เคร่ืองสําอางของกลุFมผูWบริโภคในเขตอําเภอเมือง ควรเจาะลึกกลุFมตัวอยFางเฉพาะ เชFน วัยรุFน วัย
ทํางานเพ่ือใหWไดWขWอมูลท่ีเจาะลึกมากย่ิงข้ึน 
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 2. การวิจัยตFอไปควรเพ่ิมรายละเอียดคุณภาพของสินคWาท่ีผูWบริโภคสFวนใหญFมีความตWองการ 
เพ่ือนําเอาขWอมูลท่ีไดWไปปรับปรุงและพัฒนาสินคWาใหWตรงกับความตWองการของกลุFมผูWบริโภคมากข้ึน 
 3. ผูWวิจัยอาจทําการศึกษาถึงอิทธิพลหรือความตWองการในกิจกรรมสFงเสริมการตลาดท่ี
ผูWบริโภคใหWความสนใจ เพ่ือจะไดWเปfนแนวทางในการกําหนดกลยุทธ?ทางการตลาด เพ่ือสรWางความ
แตกตFางจากคูFแขFงขัน 
ประโยชน?จากการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยน้ีเปfนการยืนยันวFาการสื่อสารการตลาดสําคัญมากในการสรWางกลยุทธ?การ
สFงเสริมธุรกิจ ใหWลูกคWาไดWรับรูWขWอมูลขFาวสารและมีสFวนชFวยใหWเพ่ิมยอดขายหรือความถ่ีในการบริโภค
สินคWา โดยเฉพาะอยFางย่ิงผลิตภัณฑ?เพ่ือความงามหรือเพ่ือเสริมสรWางความม่ันใจในบุคลิกภาพ 
 

เอกสารอ�างอิง 
กFองกานดา วงศ?ธีระสุต. (2550). “ป]จจัยการสื่อสารการตลาดท่ีมีผลต�อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�

บํารุงผิวหน�าสําหรับสุภาพบุรุษ”. รายงานโครงการเฉพาะบุคคลมหาบัณฑิต คณะวารสาร
ศาสตร?และสื่อสารมวลชน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร? 

กัลยา วานิชย?บัญชา. (2558). สถิติสําหรับงานวิจัย. (พิมพ?คร้ังท่ี 9). กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ? ธรรม
สาร. กรุงเทพ. 

กัลยา วานิชย?บัญชา. (2559). การใช� SPSS for Windows ในการวิเคราะห�ข�อมูล. กรุงเทพ : สํานักพิมพ? ธรรม
สาร. กรุงเทพ. 

ฉัตราพร เสนอใจ. (2558). พฤติกรรมผู�บริโภค. กรุงเทพฯ : บริษัท วี.พร้ินท?. 
ฉัตราพร เสนอใจ และฐิตินันท? วารีวนิช. (2559). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ : บริษัท วี.พร้ินท? จํากัด. 
ชูชัย สมิทธิไกร. (2559). พฤติกรรมผู�บริโภค. กรุงเทพฯ : บริษัท วี.พร้ินท? (1991) จํากัด. 
ณัฎฐพันธ? เขจรนันทน?. (2560). พฤติกรรมองค�การ. กรุงเทพฯ : บริษัท วี.พร้ินท? (1991) จํากัด. 
ดารา ทีปะปาล. (2562). พฤติกรรมผู�บริโภค. กรุงเทพฯ : รุFงเรืองสาส?นการพิมพ?. 
ธีรศักด์ิ พันธุจริยา. (2552). กลเม็ด เคล็ดรวย : เคร่ืองสําอางทําเงิน.กรุงเทพฯ : บริษัท สยามพร๊ินท? 

จํากัด. 
ธีร?ธวัช ลิมป�สุข. (2550). การศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมและป]จจัยท่ีมีต�อการใช�เคร่ืองสําอางของ

ชายอายุ 18 – 30 ปt ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. โครงการสถิติ สาขาสถิติ
ประยุกต? ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร?และการบัญชี : จุฬาลงกรณ?มหาวิทยาลัย. 

บุญใจ ศรีสถิตนรากูร. (2550). ระเบียบวิธีการวิจัย : แนวทางปฏิบัติสู�ความสําเร็จ. กรุงเทพฯ : 
บริษัท ยูแอนด?ไอ อินเตอร?มีเดีย จํากัด 

ป�ทมา เตชะเกษม.(2557). พฤติกรรมการรับรู�ของผู�บริโภคกับความถ่ีในการซ้ือเคร่ืองสําอางของ
ผู�บริโภคในอําเภอเมือง นครราชสีมา. สารนิพนธ?บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) : 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี. 



112 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University  
 

พรทิพย? นิมมานนิตย?และคณะ. (2557). เคร่ืองสําอางในชีวิตประจําวัน. (พิมพ?คร้ังท่ี 9). กรุงเทพฯ : 
ซาเร็นการพิมพ? จํากัด. 

พรพรรณ แกWวกFา. (2548). ป]จจัยส�วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต�อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองสําอาง
ดูแลผิวหน�าของผู�ชายวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร. การศึกษาคWนควWาอิสระ. ปริญญา
เศรษฐศาสตร?มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร?. 

ภัทรานิษฐ? แซF ต้ัง. (2553). พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางของกลุ�มผู�ชายเจ�าสําอางในเขต
กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ?บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง. 

รวีวรรณ อํานวยชัย. (2550). ป]จจัยด�านผลิตภัณฑ�และการสื่อสารทางการตลาดท่ีมีผลต�อพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ�บํารุงผิวหน�าย่ีห�อ OLAY ของผู�บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ?
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

รัตติยา อุบลบาน. (2548). พฤติกรรมการซ้ือเคร่ืองสําอางเพื่อบํารุงรักษาผิวหน�าของผู�ชายใน
จั งห วัดขอนแก�น . ก ารคW นควW าแบบ อิสระป ริญ ญ าบ ริห าร ธุร กิ จ  : มหาบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยขอนแกFน 

ศรุตา วงศ? วิเชียรชัย. (2555). Branded Male: การตลาดผู�ชายสายพันธุ�ใหม� . Marketeer 
Magazine. 

ษมากร คําดี. (2550). ป]จจัยท่ีมีผลต�อพฤติกรรมการใช�เคร่ืองสําอางบํารุงผิวของผู� ซ้ือวัยทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ?บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. 

สุพานี สฤษฎ?วานิช. (2558). พฤติกรรมองค�การสมัยใหม� : แนวคิดและทฤษฎี. ปทุมธานี : โรงพิมพ?
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร?. 

สิทธ์ิ ธีรสรณ?. (2558). การตลาด. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ?แหFงจุฬาลงกรณ?มหาวิทยาลัย. 
อดุลย? จาตุรงคกุล. (2556). พฤติกรรมผู�บริโภค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ?มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร?. 
อภิรดี ธรรมสรณ?. (2552). “แนวโน�มเคร่ืองสําอางสําหรับผู�ชายในประเทศไทย”. การคWนควWาแบบ

อิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร?เคร่ืองสําอาง : มหาวิทยาลัยแมFฟ~าหลวง. 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

113 
 

การประเมินโครงการส่ิงแวดล�อมศึกษาเพื่อการสร�างความสุขบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ในโรงเรียนมัธยม สพม.35 

Evaluation of Environmental Study Project for Creating 
Happiness on The Sufficient Economy Based in The 35 

Secondary Educational Schools 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือ (1) ประเมินโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการสรWาง
ความสุข (2) เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการสรWาง
ความสุขบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงใน โรงเรียน สพม.35 โดยประยุกต?ใชWรูปแบบการประเมิน
แบบจําลองซิป ประกอบดWวย 4 ดWาน กําหนดกลุFมตัวอยFางแบบเจาะจง จํานวน 338 คน ประกอบดWวย 
ครู นักเรียนและผูWปกครองนักเรียนในโรงเรียน สพม.35 เคร่ืองมือท่ีใชWในการประเมิน ไดWแกF 
แบบสอบถาม เปfนแบบมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับและ แบบสัมภาษณ?การสนทนากลุFม สถิติที่ใชW
ในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห?เน้ือหา 
       ผลการวิจัยพบวFา (1) การประเมินโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการสรWางความสุขท่ีย่ังยืน
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมและรายดWานอยูFในระดับมากทุกดWาน (2) แนวทางท่ี
เหมาะสมในการดําเนินโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการสรWางความสุขบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ในโรงเรียน สพม.35 พบวFา ดWานบริบท: บุคลากรของโรงเรียนและผูWท่ีมีสFวนเก่ียวขWองกับการดําเนิน
กิจกรรมโครงการมีความตระหนัก ในความสําคัญของโครงการและมีความต้ังใจในการปฏิบัติงานใหW
สําเร็จลุลFวง ดWานป�จจัยนําเขWา: งบประมาณในการดําเนินงานมีอยFางเพียงพอ มีการประสานความ
รFวมมือระหวFางโรงเรียนและชุมชน ดWานกระบวนการ : การปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการจะดําเนินการ
ตามแผนท่ีวางไวW มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลเปfนระยะตลอดการดําเนินกิจกรรม ดWานผลผลิต 
ท้ังดWานผลการดําเนินงานและดWานผลกระทบ พบวFา นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมดWานคุณธรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมมากข้ึน ชุมชนมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการ
ดําเนินการกิจกรรมตามโครงการ ใหWการยอมรับเปfนอยFางมาก การประเมินโครงการน้ีเปfนการ
ตรวจสอบโครงการท่ีดําเนินงานท้ังหมดในทุกข้ันตอนการทํางาน เพ่ือนําขWอมูลท่ีไดWจากการประเมินมา
วางแผน พัฒนาปรับปรุงโครงการ ตามระบบควบคุมคุณภาพ PDCA ตFอไป  
 
คําสําคัญ: การประเมินโครงการ, สิ่งแวดลWอมศึกษา, การสรWางความสุข 
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Abstract 
     The purpose of this research were to (1) Study the evaluation of 
environmental study Project 2) The guidelines implementation of environmental 
study project for creating happiness on sufficient economy based in the 35 
secondary educational schools. By using the CIPP Model, Including of four aspects. 
The sample selected as 338 purposive sampling, consisted of teachers, students and 
parents. Instruments of this study were questionnaire of the five-level Rating Scale& 
Interview document analysis. The statistic on data analysis were mean, standard 
deviation and content analysis. 
 The results of research were found; (1) Evaluation of environmental study 
project for creating happiness on sufficient economy based in the 35 secondary 
educational schools. Overall and each aspect were at high levels. (2) Guidelines 
implementation of creating happiness on sufficient economy based in 35 secondary 
educational schools. In aspects found that; The context: Personnel and related 
people recognized the importance of the project and were determine to accomplish 
the project. The input: the budget for the project was sufficient and had good 
cooperation between schools and communities. The process: all activities were 
carried out according to the plan, supervision, follow-up, and evaluation were 
conducted throughout the period of implementation. The productivity on the output 
and impact showed that students’ behavior conformed to virtue based on 
sufficiency economic were increased. Communities and related were accepted and 
recognized the importance of carrying out all activities in project. The evaluation was 
in Checking Project all step, data of evaluation to planning, development of the 
PDCA System. 
 
Keywords: Project Evaluation, Environmental Study, Creating Happiness 
 
บทนํา 
 ประเทศไทยในป�จจุบันมีความเจริญกWาวหนWาทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร กFอใหWเกิด 
การเปลี่ยนแปลงหลายดWานท้ังทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลWอมอยFางรวดเร็ว และใหW
ความสําคัญกับการพัฒนาประเทศโดยมุFงเนWนทางดWานเศรษฐกิจ วัตถุสิ่งของ สFงผลใหWเยาวชนไทยสFวน
ใหญFมีคFานิยมทางดWานวัตถุสูงข้ึน ทําใหWวิถีและการดําเนินชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงจากความเรียบงFาย 
เอ้ือเฟ��อเผื่อแผF ไปสูFความสับสนวุFนวาย มีการแขFงขันอยูFตลอดเวลา ผูWคนมุFงเนWนแตFประโยชน?สFวนตน
มากกวFาสFวนรวม ขาดการชFวยเหลือซึ่งกันและกันจึงกลFาวไดWวFาเจริญแตFเพียงวัตถุ แตFขาดความเจริญ
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ทางดWานจิตใจ ซึ่งจําเปfนตWองควรไดWรับการปลูกฝ�งคุณธรรม จริยธรรมและสิ่งดีงามอยFางเรFงดFวนเพ่ือใหW
เติบโตเปfนผูWใหญFท่ีสมบูรณ?ท้ังทางดWานรFางกายและจิตใจ ลดป�ญหาอาชญากรรม หนีเรียน ติดยาเสพ
ติด การลักขโมย การขายบริการทางเพศ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 
 จากสภาพป�ญหาและความสําคัญของเยาวชน จะเห็นไดWวFาการพัฒนาเยาวชนดWวยการสรWาง
ความสุข เปfนเร่ืองสําคัญย่ิง ในการสรWางคน ซึ่งถือเปfนหนWาท่ีอันย่ิงใหญFของผูWบริหาร ครู โรงเรียนและ
หนFวยงานทางการศึกษา ในการบริหารงานสิ่งสําคัญท่ีใชWในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจของ
ผูWบริหาร คือการเก็บรวบรวมขWอมูลท่ีเก่ียวขWองกับเร่ืองท่ีกําลังดําเนินการดWวยการประเมินโครงการ ท่ี
เปfนเคร่ืองมือในการตรวจสอบโครงการท่ีดําเนินงานท้ังหมดในทุกข้ันตอนของการทํางาน ตามแนวคิด
ของสตัฟเฟ�ลบีม ( D.L. Stufflebeam, 1997 , P. 261-265) ท่ีเปfนการประเมินเชิงระบบ เพ่ือนํา
ขWอมูลท่ีไดWจากการประเมินมาใชWปรับปรุง การวางแผนพัฒนาปรับปรุงโครงการ และการดําเนินงาน
ของโรงเรียน อันจะสFงผลดีตFอคุณลักษณะและคุณภาพของผูWเรียนในในอนาคตไดWอีกทางหน่ึง 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย  

1) เพ่ือประเมินโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการสรWางความสุขบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
ในโรงเรียน สพม.35  

2) เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการสรWางความสุข
ท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
        การปลูกฝ�งคุณธรรม จริยธรรมและสิ่งดีงามอยFางเรFงดFวนเพ่ือใหWเติบโตเปfนผูWใหญFท่ีสมบูรณ?ท้ัง
ทางดWานรFางกายและจิตใจ กFอใหWเกิดป�ญหาอาชญากรรม เขWาเรียนสาย หนีเรียน ติดยาเสพติด การลัก
ขโมย การขายบริการทางเพศ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังแผนการศึกษาแหFงชาติ 
ฉบับท่ี 11  พ.ศ.2555 – 2559 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหFงชาติ, 2550 หนWา 12). เนWน
การนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจWาอยูFหัว ยึด
ทางสายกลางบนพ้ืนฐานของความสมดุล เพ่ือมุFงใหWเกิดการพัฒนาท่ียังยืนและความอยูFดีมีสุขของคน
ไทย  

จากการศึกษาผลงานกรรณิกา เคลือบวัณณรัตน?. (2554). การประเมินโครงการเยาวชนคนดี
ศรีสุพรรณ โรงเรียนประถมศึกษาในสุพรรณบุรี, ทวีศักด์ิ อริยวัฒน?วงศ?. (2551). การประเมินโครงการ
พัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรFขิงวิทยา, ประเวช ผWาเจริญ. (2552). การประเมินผลโครงการตํารวจ
ชุมชนและมวลชนสัมพันธ? สถานีตํารวจภูธรแกลง จังหวัดระยอง, พจนีย? แพFงศรีสาร. (2557). การ
ประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 1-3 โรงเรียนปรินส?รอย
แยลส?วิทยา อําเภอเมืองเชียงใหมF. และธวัชชัย สุวรรณนาคะ. (2561). โครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม. 
พบวFาการพัฒนาเยาวชน เปfนเร่ืองสําคัญย่ิง ท้ังน้ี การศึกษาก็เปfนป�จจัยสําคัญอยFางหน่ึงในการพัฒนา
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ท้ังมวล โดยความสําเร็จทางการศึกษาน้ัน คือ การสรWางคน และการสรWางคนใหWมีความสุข ย่ิงถือเปfน
หนWาท่ีอันย่ิงใหญFของครู โรงเรียนและผูWเก่ียวขWองหรือหนFวยงานทางการศึกษา สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีใชWใน
การพิจารณาประกอบการตัดสินใจของผูWบริหารในการบริหารงาน การวางแผนงาน คือการเก็บ
รวบรวมขWอมูลท่ีเก่ียวขWองกับเร่ืองท่ีกําลังดําเนินการ คือ การประเมินโครงการ ท่ีเปfนเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบโครงการท่ีดําเนินงานท้ังหมดในทุกข้ันตอนของการทํางาน ตามแบบการประเมิน
แบบจําลองซิป (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟ�ลบีม ( D.L. Stufflebeam, 1997 , P. 261-
265) ท่ีเปfนการประเมินเชิงระบบจึงกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพ 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการประเมินโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการสรWางความสุขบนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน สพม.35 ใชWรูปแบบการประเมินแบบจําลองซิป (CIPP Model) 

ตามแนวคิดของสตัฟเฟ�ลบีม ( D.L. Stufflebeam,1997 , P. 261-265) 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย ไดWมีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 
 ประชากร ประชากรท่ีใชWในการประเมินโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการสรWางความสุขบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียน สพม.35 จํานวน 2,800 คน ประกอบดWวย ครูผูWสอน นักเรียน
และผูWปกครอง/ผูWมีสFวนเก่ียวขWอง กํานดกลุ�มตัวอย�าง กลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการประเมินโครงการ
สิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการสรWางความสุขฯ  ปaการศึกษา 2562 จํานวน 338 คน ดWวยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  
   ขอบเขตของเนื้อหาการวิจัย 
 การประเมินโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาฯ ใชWรูปแบบการประเมินแบบจําลองซิป (CIPP 
Model) ตามแนวคิดสตัฟเฟ�ลบีม ( D.L. Stufflebeam, 1997 , P. 261-265 ) โดยมุFงประเมินสFวน
ตFางๆ ดังน้ี 1. การประเมินดWานบริบท (context evaluation) 2. การประเมินดWานป�จจัยนําเขWา 
(input evaluation)  3. การประเมินดWานกระบวนการ (process evaluation) ตามกิจกรรมของ

1.การประเมินดWานบริบท (context evaluation) 
2.การประเมินดWานป�จจัยนําเขWา (input evaluation) 
3.การประเมินดWานกระบวนการ (process evaluation) 
4.การประเมินดWานผลผลิต (product evaluation) ประกอบดWวยการประเมิน  2  ดWาน  
  ดังน้ี   - การประเมินผลการดาเนินงาน (outputs evaluation) 
          - การประเมินผลกระทบ (impact evaluation)  

 

 

แนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาการสรWางความสุข
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน สพม.35 
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โครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาฯ การนิเทศ ติดตามผลการประเมิน-แกWไข และ 4. การประเมินดWานผลผลิต 
(product evaluation) ประกอบดWวยการประเมิน 2 ดWาน ดังน้ี 4.1 ผลการดําเนินงาน (outputs 
evaluation) 4.2 ผลกระทบ (impact evaluation)  
 
สรุปผลการวิจัย  
      ผลการประเมินการปฏิบัติงานของโรงเรียน ในปaการศึกษา 2562 พบวFา การสFงเสริม
สิ่งแวดลWอมเพ่ือการสรWางความสุขท่ีย่ังยืน โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มีความรูWและทักษะการ
ใชWชีวิต เนWนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหWนักเรียนอยูFในสังคมไดWอยFางมีความสุข และ
ความปลอดภัยเปfนจุดดWอยของโรงเรียน ผูWบริหารและคณะครูจึงหาแนวทางปรับปรุงแกWไข โดยคWนหา
ความตWองการจําเปfน และความเรFงดFวน คือ โครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
ของผูWเรียนใน 4 ดWานแรก คือ ความรับผิดชอบ ความไมFเห็นแกFตัว ความขยันหม่ันเพียร และการตรง
ตFอเวลา  
 ผลการประเมินโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาฯ ดWวยแบบจําลองซิป (CIPP Model) ท้ัง 4 ดWาน 
ไดWแกF ดWานบริบท ดWานป�จจัยนําเขWา ดWานกระบวนการ และดWานผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยูF

ในระดับมาก ( X  = 3.90) เม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน พบวFา ดWานท่ีมีคFาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ดWานบริบท 

( X =4.14) รองลงมาไดWแกFดWานป�จจัยนําเขWา และดWานกระบวนการ สFวนดWานท่ีมีคFาเฉลี่ยนWอยท่ีสุด คือ 
ดWานผลผลิต  

 1. ดWานบริบท พบวFาผลการประเมิน โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก ( X  = 4.14) เม่ือพิจารณา
เปfนรายขWอ พบวFา อยูFในระดับมากทุกขWอ โดยขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ กําหนดวัตถุประสงค?

สอดคลWองกับนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและของโรงเรียน ( X  = 

4.33) รองลงมา คือ วัตถุประสงค?ของโครงการมีความชัดเจน ( X  = 4.23) สFวนขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
คือ ผูWปกครองนักเรียนและชุมชนใหWการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม  

 2. ดWานป�จจัยนําเขWา พบวFาผลการประเมินโดยภาพรวมอยูFในระดับมาก ( X  = 3.95) เม่ือ
พิจารณาเปfนรายขWอ พบวFา อยูFในระดับมากทุกขWอ โดยขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ โรงเรียนมีการ

แตFงต้ังบุคลากรท่ีรับผิดชอบโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาฯ ( X  = 4.17) รองลงมา คือกิจกรรมของ
โรงเรียนมีการแตFงต้ังบุคลากรท่ีรับผิดชอบอยFางความเหมาะสมและสอดคลWองกับสภาพของโรงเรียน 

( X  = 4.06) สFวนขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ มีงบประมาณเพียงพอในการดําเนินการโครงการ 

 3. ดWานกระบวนการ พบวFาผลการประเมินโดยภาพรวมอยูFในระดับมาก ( X  = 3.91) เม่ือ
พิจารณาเปfนรายขWอ พบวFา อยูFในระดับมากทุกขWอ โดยขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ โรงเรียนไดW

ดําเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการท่ีวางไวW ( X  = 4.04) รองลงมา คือ โครงการมีการวาง

แผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน ( X  = 3.96) สFวนขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ มีการนิเทศ ติดตาม ผลการ

ดําเนินงานของโครงการ ( X  = 3.81) 
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 4. ดWานผลผลิต ประกอบดWวยการประเมิน 2 ดWาน ดังน้ี (1) ดWานผลการดําเนินงาน พบวFา ผล

การประเมินโดยภาพรวมอยูFในระดับมาก ( X  = 3.81) เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอ พบวFาขWอท่ีมีคFาเฉลี่ย

สูงท่ีสุด คือ นักเรียนดูแล รักษาความสะอาดของรFางกายและจิตใจ  ( X  = 4.06) รองลงมา คือ 

นักเรียนรักและสามัคคีในหมูFคณะ ( X  = 4.03) สFวนขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ นักเรียนนําอาหาร

จากบWานมารับประทานท่ีโรงเรียนโดยคํานึงถึงความประหยัดและความปลอดภัย ( X  = 3.32) (2) 
ดWานผลกระทบ พบวFา นักเรียนมีการพัฒนาพฤติกรรมดWานคุณธรรม จริยธรรมโดยมีคุณธรรมพ้ืนฐาน 
ไดWแกF ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย? มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี และมีนํ้าใจ เพ่ิมมากข้ึน และยังสามารถ
ดําเนินชีวิตอยFางมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความพอประมาณ มีเหตุมีผล 
และมีภูมิคุWมกันในตนเอง ภายใตWเง่ือนไขความรูWคูFคุณธรรม 
  
อภิปรายผล   
 จากผลการประเมินโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมท้ัง 4 ดWาน ประกอบดWวย ดWานบริบท ดWานป�จจัย
นําเขWาดWานกระบวนการ และดWานผลผลิต โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปfนเพราะวFาการ
ดําเนินการตามโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมมีความพรWอมในดWานบริบท ดWานป�จจัยนําเขWาและดWาน
กระบวนการ มีรูปแบบข้ันตอนท่ีชัดเจนและเปfนระบบ สFงผลใหWดWานผลผลิตประสบความสําเร็จตาม
เป~าหมาย กลFาวคือ ดWานบริบท โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก ซึ่งสอดคลWองกับเกณฑ?การประเมินท่ี
กําหนดท้ังน้ีอาจเปfนเพราะวFาวัตถุประสงค?ของโครงการสอดคลWองกับนโยบายสFงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีมุFงสFงเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนโดยเนWนพัฒนาคนไทยใหWเปfนมนุษย?ท่ีมีความสมบูรณ? เปfนคนดี คนเกFง และมีความสุข
สมบูรณ?ท้ังรFางกาย จิตใจ สติป�ญญา ความรูW และมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูFรFวมกับผูWอ่ืนไดWอยFางมีความสุข ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของปa สอดคลWองกับงานวิจัยของ 
ธวัชชัย สุวรรณนาคะ (2561) ไดWศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาฯและสอดคลWองกับกรรณิกา 
เคลือบวัณณรัตน? (2554) ไดWศึกษาเร่ืองการประเมินโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบวFา ดWาน
สภาพแวดลWอม ผูWบริหาร ครูผูWสอน นักเรียนและผูWเก่ียวขWองโครงการ มีความสอดคลWองระหวFาง
นโยบายกับวัตถุประสงค?ของโครงการ ความตWองการความจําเปfนและความคาดหวัง สอดคลWองกับ
งานวิจัยของพจนีย? แพFงศรีสาร (2557, หนWา 49-50) ไดWศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปa ท่ี 1-3 โรงเรียนปรินส?รอยแยลส?วิทยาลัย อําเภอเมือง
เชียงใหมF ผลการศึกษาพบวFา 1) ดWานสภาพแวดลWอม โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายชัดเจนมาก ซึ่ง
สอดคลWองกับหลักการ เหตุผล และวัตถุประสงค?ของโครงการ วิธีดําเนินการ รวมท้ังการจัดกิจกรรม
ใหWกับนักเรียนน้ันมีความเหมาะสมสามารถไปปฏิบัติไดWจริง  
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 ดWานป�จจัยนําเขWา โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปfนเพราะวFาโรงเรียนมีการแตFงต้ัง
บุคลากรท่ีมีความรูWความเขWาใจในการดําเนินงานโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีคFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด อาจเปfนเพราะวFาผูWบริหารโรงเรียนใหWความสนใจตFอ
โครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง เปfนอยFางมากในเร่ือง
คุณธรรม จริยธรรม จึงสนับสนุนใหWบุคลากรในโรงเรียน ไดWเขWารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอยFาง
สมํ่าเสมอและตFอเน่ือง โดยเฉพาะดWานคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหWครูผูWสอนนําความรูWมาถFายทอดและ
จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค?ของนักเรียน โดยมีความพรWอม
ดWานบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ? และรูปแบบของการจัดกิจกรรมตามโครงการสิ่งแวดลWอม
ศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 
สอดคลWองกับแนวคิดของสตัฟเฟ� ลบีม (Stufflebeam,1997, P. 261-265 และ Worthen and 
Sanders, 1993) ท่ีกลFาววFาการประเมินป�จจัยนําเขWาเปfนการประเมินเพ่ือพิจารณาถึงความเปfนไปไดW
ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพียงของทรัพยากรท่ีจะใชWในการดําเนินโครงการ เชFน 
เร่ืองของอาคารสถานท่ี อุปกรณ? เคร่ืองมือตFาง ๆ เวลา งบประมาณ เปfนตWน  สอดคลWองกับงานวิจัย
ของพจนีย?แพFงศรีสาร (2557) ไดWศึกษาเร่ืองการประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
ผูWเรียนช้ันมัธยมปaท่ี 1-3 ผลการศึกษา พบวFา ดWานป�จจัยนําเขWา ไดWแกF บุคลากร สถานท่ีฝ`กอบรม และ
สื่ออุปกรณ?มีความเหมาะสมในระดับมาก และสอดคลWองกับงานวิจัยของธวัชชัย สุวรรณนาคะ (2561) 
ท่ีพบวFาความพรWอมของป�จจัย จะเปfนประโยชน?ในการตัดสินใจหรือหาวิธีการท่ีจะใหWโครงการบรรลุ
จุดมุFงหมายท่ีวางไวW 
 ดWานกระบวนการ โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก โรงเรียนดําเนินงานของโครงการเปfนไปตาม
แผนปฏิบัติการท่ีกําหนดไวW การวางแผนดําเนินงานมีความชัดเจน บุคลากร ท่ีมีสFวนเก่ียวขWองมีสFวน
รFวมในการวางแผนการดําเนินงานครบทุกกิจกรรม เปfนไปตามระยะเวลา ท่ีกําหนด มีการนิเทศ 
ติดตามผลการดําเนินงาน และมีการประเมินผล สรุปผลการดําเนินงาน โดยนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงแกWไขและพัฒนาอยFางตFอเน่ือง ซึ่งเปfนกระบวนการดําเนินงานอยFางเปfนระบบ ครอบคลุม 4 
ข้ันตอน คือ PDCA เพ่ือใหWการดําเนินของโครงการมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค?ของโครงการซึ่ง
สอดคลWองกับงานวิจัยของพจนีย? แพFงศรีสาร (2557, หนWา 105) ท่ีกลFาววFาการดําเนินการของ
โครงการใหWเปfนไปตามข้ันตอน ท่ีกําหนดไวW ทําใหWโครงการสามารถดําเนินงานไดWอยFางมีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ันการประเมินดWานกระบวนการ พบวFามีการกําหนดบทบาทหนWาท่ีของผูWเก่ียวขWองอยFาง
เหมาะสม มีการดําเนินการจัดรูปแบบของกิจกรรมไดWหลากหลาย และมีการนิเทศติดตามกํากับการ
ดําเนินโครงการตามข้ันตอนท่ีกําหนดทุกระยะ สอดคลWองกับธวัชชัย สุวรรณนาคะ (2561) และประ
เวช ผWาเจริญ. (2552, หนWา 121) ไดWกลFาววFา การนิเทศภายในเปfนกระบวนการพัฒนาผูWปฏิบัติงานโดย
มุFงหวังท่ีจะพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในหนFวยงานและสถานศึกษาใหWมีขวัญ กําลังใจ รูWจักวิเคราะห?
ขWอมูลท่ีเหมาะสม เพ่ือนํามาแกWไขป�ญหาและพัฒนางานใหWมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
 ดWานผลผลิตของโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาฯ ประกอบดWวย (1) ดWานผลการดําเนินงาน โดย
ภาพรวมอยูFในระดับมาก นักเรียนปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม โดยเนWนคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 
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ประการ โดยนักเรียนมีความขยัน ต้ังใจเรียน รูWจักประหยัดออม และใชWจFายในสิ่งท่ีจําเปfน มีความ
ซื่อสัตย?ตFอตนเองและผูWอ่ืน มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนและสังคม มีความสุภาพ 
อFอนนWอมถFอมตน และไมFกWาวรWาวรูWจักดูแลรักษาความสะอาดของรFางกายและจิตใจ มีความรักและ
สามัคคีในหมูFคณะ ตลอดจนนักเรียนมีนํ้าใจและเอ้ือเฟ��อเผื่อแผFตFอผูWอ่ืน และนักเรียนปฏิบัติตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนรูWจักใชWเหตุผลในการดําเนินชีวิตอยFางเหมาะสม ใชWชีวิตเรียบงFาย ใชW
จFายอยFางประหยัด รูWจักหารายไดWระหวFางเรียน เพ่ือแบFงเบาภาระคFาใชWจFายในครอบครัว และนํา
หลักการทางศาสนามายึดเหน่ียวจิตใจ ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากนักเรียนมีความสนใจในกิจกรรม มีความ
เขWาใจในวัตถุประสงค?ของกิจกรรม การจัดกิจกรรมตามโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสม สามารถพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนไปในทาง
ท่ีดีข้ึน ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของทวีศักด์ิ อริยวัฒน?วงศ? (2551,หนWา 78) ไดWศึกษาเร่ืองการประเมิน
โครงการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรFขิงวิทยา ผลการวิจัยพบวFา ดWานผลผลิตโดยรวมมีความเปfน
จริงอยูFในระดับมากและผลการวิเคราะห?ขWอมูลดWานการพัฒนาวินัยนักเรียนโรงเรียนวัดไรFขิงวิทยา
พบวFา ในสFวนประเด็นการจัดกิจกรรมตาม สFงผลใหWนักเรียนพัฒนาพฤติกรรมไปในทางท่ีดีขึ้น และ (2) 
ดWานผลกระทบของโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการสรWางความสุขท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวFา ผูWบริหารโรงเรียน ครูผูWรับผิดชอบโครงการ ครูผูWสอน นักเรียน และผูWปกครองนักเรียน 
มีความพึงพอใจตFอโครงการ เพราะสFงผลตFอการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน นักเรียนไดWรับ
การพัฒนาคุณธรรมในทางท่ีดีข้ึน เปfนท่ีนFาพึงพอใจของทุกฝ�าย เน่ืองจากเปfนโครงการท่ีจัดกิจกรรม
สอดแทรกหลักธรรมตFางๆ เพ่ือปลูกฝ�งใหWนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เปfนคนดีตามหลักความ
พอเพียง โดยนําความรูWท่ีไดWรับจากการจัดกิจกรรมไปใชWในชีวิตประจําวันไดW ท้ังน้ีอาจเปfนเพราะการ
ดําเนินโครงการโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
ผูWบริหารโรงเรียน ครูผูWสอน นักเรียน ผูWปกครองนักเรียน และผูWมีสFวนเก่ียวขWองคํานึงถึงเป~าหมายและ
วัตถุประสงค?ของโครงการเปfนสําคัญ มุFงเนWนสFงเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เพ่ือใหW
นักเรียนมีคุณธรรม ปฏิบัติตนเปfนคนดี มีความขยันความประหยัด ความซื่อสัตย? ความมีวินัย ความ
สะอาด ความสุภาพ ความสามัคคี และความมีนํ้าใจ ตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ และ
นักเรียนมีความพอเพียง พอประมาณ ความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุWมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งปa สอดคลWองกับงานวิจัยของ ธวัชชัย สุวรรณนาคะ (2561) และสอดคลWองกับงานวิจัยของ
กนกกาญจน? ฉวีวงศ? (2552) ท่ีทําการศึกษาการดําเนินชีวิตโดยใชWหลักการพ่ึงตนเองตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานเขตภาษีเจริญ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
พบวFา ผูWบริหารและครูผูWสอนพ่ึงพาตนเองดWานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอม โดยใชWทรัพยากร
อยFางประหยัด ใชWใหWคุWมคFาและเกิดประโยชน?สูงสุด มีการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอม
ใหWดารงอยูFและนําวัสดุท่ีเหลือใชWมาทําใหWเกิดประโยชน? สามารถพ่ึงพาตนเองดWานเทคโนโลยีโดยการ
เลือกและใชWเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม มีการเรียนรูW แสวงหาความรูWใหมFๆ เก่ียวกับเทคโนโลยีมาใชWใน
การศึกษาหาขWอมูลและการติดตFอสื่อสารท่ีรวดเร็วและใชWเทคโนโลยีใหWเกิดประโยชน?ในการดําเนินชีวิต 
และดํารงชีวิตอยูFอยFางพอเพียงพออยูF พอกิน พอใชW และดํารงชีวิตตามฐานะของตนเอง และดังท่ี
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พจนีย? แพFงศรีสาร (2557) กลFาววFา การประเมินดWานผลผลิตของโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปa ท่ี 1-3 โรงเรียนปรินส?รอยแยลส?วิทยาลัย นักเรียนไดWรับประโยชน?จาก
การเขWารFวมโครงการและการนําไปใชWมาก เพราะหัวหนWาโครงการและคณะกรรมการดําเนินงานไดWมี
การวิเคราะห?ถึงกิจกรรมท่ีจัดใหWกับนักเรียนโดยมุFงถึงประโยชน?ท่ีนักเรียนพึงจะไดWรับและสามารถ
นําไปใชWในชีวิตประจําวันไดWท้ังตFอตนเองและสFวนรวมเปfนหลัก ดังน้ันจัดกิจกรรมดําเนินการโดยมุFงถึง
ประโยชน?ที่นักเรียนพึงจะไดWรับ 
 สFวน แนวทางท่ีเหมาะสมในการดําเนินโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการสรWางความสุขบน
พ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนมัธยม สพม.35 ดังน้ี 
 1. ดWานบริบท เพราะโรงเรียน บุคคลกรของโรงเรียนและบุคคลท่ีมีสFวนเก่ียวขWองกับการ
ดําเนินกิจกรรมตามโครงการมีความตระหนักตFอความสําคัญของโครงการเปfนอยFางย่ิง มีความทุFมเท
และต้ังใจในการทํางานสูงและมุFงผลสัมฤทธ์ิของโครงการเปfนหลัก 
 2. ดWานป�จจัยนําเขWา จุดเดFน คือ โรงเรียนไดWรับการสนับสนุนดWานงบประมาณและเพียงพอตFอ
การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาการสรWางความสุขบนพ้ืน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งใหWความสําคัญตFอการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนดWานคุณธรรมและ
จริยธรรม นอกจากน้ียังไดWรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ?ท่ีทันสมัย เอ้ือตFอ
การดําเนินโครงการใหWประสบความสําเร็จย่ิงข้ึน สรWางขวัญและกําลังใจใหWผูWบริหารโรงเรียนและคณะ
ครูในการทํางาน ตลอดจนสFงเสริมสนับสนุนประชาชนมีสFวนรFวมในการจัดกิจกรรมตามโครงการเปfน
อยFางดี  
 3. ดWานกระบวนการ ในการจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนไดWดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด
ไวWอยFางเปfนระบบทุกข้ันตอน ผูWนําชุมชนมีความเขWมแข็ง มีการประสานความรFวมมือระหวFางชุมชน 
บWาน วัด และโรงเรียน มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล โดยผูWบริหารโรงเรียนและผูWมีสFวน
เก่ียวขWองอยFางจริงจัง และดําเนินการอยFางตFอเน่ือง เม่ือพบป�ญหาและอุปสรรค จะดําเนินการ
ปรับปรุงแกWไขจุดบกพรFองในทันที สFงผลใหWโรงเรียนประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการ
สิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง  
 4. ผลผลิต นักเรียนใหWความสําคัญ เต็มใจเขWารFวมและปฏิบัติกิจกรรมของโครงการสFงผลใหWมี
คุณลักษณะตามหลักคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปfนท่ียอมรับ
จากหนFวยงานอ่ืนและเปfนแหลFงศึกษาเรียนรูWเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม เปfนท่ีการยอมรับและพึง
พอใจโรงเรียนของผูWปกครองนักเรียน ชุมชน และบุคคลอ่ืน ผูWปกครองนักเรียนเต็มใจใหWความรFวมมือ
และชFวยเหลือเม่ือโรงเรียนจัดกิจกรรม มีความม่ันใจวFาเม่ือบุตรหลานสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน จะ
เปfนบุคคลท่ีมีความรูWและเปfนคนดี จึงสนับสนุนใหWบุตรหลานเขWาเรียน สFงผลใหWจํานวนนักเรียนของ
โรงเรียน มีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกปa สอดคลWองกับงานวิจัยของ ธวัชชัย สุวรรณนาคะ (2561) ไดWศึกษาการ
ประเมินโครงการพัฒนาฯ ผลการศึกษาพบวFา โรงเรียนมีการกําหนดนโยบายชัดเจนมาก ซึ่งสอดคลWอง
กับหลักการเหตุผล และวัตถุประสงค?ของโครงการ วิธีดําเนินการ รวมท้ังการจัดกิจกรรมใหWกับ
นักเรียนน้ัน มีความเหมาะสมสามารถนําไปปฏิบัติไดWจริง มีการจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ
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ชัดเจนตFอเน่ืองตามธรรมนูญของโรงเรียน มีงบประมาณและจํานวนครูในการดําเนินงานอยFางเพียงพอ 
และไดWรับการสนับสนุนจากผูWปกครองทุกปa มีการวางแผนกFอนท่ีจะเร่ิมดําเนินงานอยFางเหมาะสม 
กิจกรรมท่ีจัดในโครงการไดWเป�ดโอกาสใหWนักเรียนมีสFวนรFวมในการวางแผนการดําเนินงาน และมีการ
ประสานงานกับบุคคล องค?กรภายนอกท้ังกFอนเร่ิมดําเนินโครงการและระหวFางดําเนินโครงการอยFาง
สมํ่าเสมอ นักเรียนและผูWมีสFวนเก่ียวขWองมีความพึงพอใจในรูปแบบกิจกรรมระดับมากและเห็นวFาเปfน
โครงการท่ีดี รูปแบบของกิจกรรมในโครงการมีความเหมาะสม วิทยากรสามารถบรรยายไดWอยFาง
ชัดเจน มีความนFาสนใจ สนุกสนาน พรWอมกับสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนาจิตใจของ
นักเรียนใหWดีข้ึน สFวนประโยชน?ท่ีไดWรับจากการเขWารFวมโครงการ คือการรับฟ�งขWอคิดตFาง ๆ ท่ีเปfน
ประโยชน? สามารถนําไปปรับใชWไดWจริงในชีวิตประจําวัน 
 
ข�อเสนอแนะ   
 1. ดWานบริบท ควรช้ีแจงและประชาสัมพันธ?โครงการใหWชัดเจนและท่ัวถึง เพ่ือเชิญชวนใหW
นักเรียน ผูWปกครองนักเรียน ชุมชนและหนFวยงานตFาง ๆ ท่ีเก่ียวขWอง 
 2. ดWานป�จจัยนําเขWา ควรสFงเสริมพัฒนาครูในการสรWางสื่อ และการใชWสื่อตามความเหมาะสม 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการแนะนําผูWเรียนในการเรียนรูW ใหWมากข้ึน ใหWผูWเรียนมีสFวนรFวม
ในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3. ดWานกระบวนการและผลผลิต ผูWบริหารและผูWมีสFวนเก่ียวขWองตWองดําเนินการนิเทศ ติดตาม
ผลการดําเนินงานของโครงการสิ่งแวดลWอมศึกษาเพ่ือการพัฒนาการสรWางความสุขท่ีย่ังยืนบนพ้ืนฐาน
เศรษฐกิจพอเพียงอยFางตFอเน่ือง 
การนําไปใชWประโยชน? 
 เปfนการพัฒนาเยาวชนดWวยการสรWางความสุขท่ีสําคัญย่ิง ในการสรWางคน และขWอมูลของ
โครงการสมารถนําไปใชWในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจของผูWบริหาร คือการเก็บรวบรวมขWอมูล
ท่ีเก่ียวขWองกับเร่ืองท่ีกําลังดําเนินการดWวยการประเมินโครงการ ท่ีเปfนเคร่ืองมือในการตรวจสอบ
โครงการท่ีดําเนินงานท้ังหมดในทุกข้ันตอนของการทํางาน 
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บทคัดย��อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค??เพ่ือสรWางแผนการจัดประสบการณ??ภาษาอังกฤษ โดยใชWWกิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย และเพ่ือศึกษาผลการใชWแผนการจัด ประสบการณ? ?
ภาษาอังกฤษโดยใชWWกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัยกลุFมเป~~าหมาย คือ นักเรียนช้ัน
อนุบาล 3/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปaaการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลยุววิทย? เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 26 คน เคร่ืองมือท่ีใชWWคือแผนการจัดประสบการณ? ภาษาอังกฤษโดยใชWWกิจกรรมเคลื่อนไหว
และจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย ท้ังหมด 4 หนFวย หนF Fวยละ 5 แผน รวมท้ังหมด 20 แผน และ 
แบบทดสอบภาษาอังกฤษ จํานวน 20 ขWWอ วิเคราะห??ขWWอมูลโดยหา คFFาเฉลี่ยรWWอยละแลWWวนํามาเทียบกับ
เกณฑ??ท่ีกําหนดไวWWรWWอยละ 70.00 

ผลการศึกษา  
1. ไดW Wแผนการจัดประสบการณ?ภาษาอังกฤษโดยใชW Wกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 

สําหรับเด็กปฐมวัยจํานวน 4 หนF Fวย ไดW WแกF F Parts of body, Colors, Seven days in a week, 
Animals หนF Fวยละ 5 แผน รวม 20 แผน ซึ่งเปfนแผนการจัดประสบการณ? ?ภาษาอังกฤษโดยใชW W 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีความเหมาะสมสามารถนําไปใชWWกับ นักเรียน
ช้ันอนุบาล 3 ไดWW 

2. ผลการใชWWแผนการจัดประสบการณ??ภาษาอังกฤษโดยใชWWกิจกรรมการเคลื่อนไหว และจังหวะ
สําหรับเด็กปฐมวัย หลังจากนักเรียนช้ันอนุบาล 3 เรียนดWWวยแผนการจัดประสบการณ?? ภาษาอังกฤษ
โดยใชWWกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะท่ีสรWWางข้ึน นักเรียนทุกคนไดWWคะแนน ภาษาอังกฤษผFFานเกณฑ??
ท่ีกําหนดไวWWรWWอยละ 70.00 โดยไดWคะแนนเฉลี่ยรWอยละ 98.13 

 
คําสําคัญ: กิจกรรมการเคลื่อนไหว, พัฒนาการเรียนรูWภาษาอังกฤษ 
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Abstract 
The purposes of study were to construct English experience learning plans by 

using movement and rhythmic activities for preschool children, and to study the 
results of using those plans. The target group was 26 Kindergarten 3/2 students in the 
second semester of 2009 academic year at Uvavit Kindergarten School, Dusit District, 
Bangkok. The instruments used in this study were 4 units of English experience 
learning plans by using movement and rhythmic activities for preschool children, 
which each unit consisted of 5 plans with the total of 20 plans, and 20 items of 
English test. The data was analyzed by computing percentages and then compared 
with the set criteria of 70.00%.  

The results found that: 1. The 4 units; Parts of body, Colors, Seven days in a 
week, and Animals, of English experience learning plans by using movement and 
rhythmic activities for preschool children, which each unit consisted of 5 plans with 
the total of 20 plans were suitable to use with Kindergarten 3 students. 2. The results 
of implementing English learning experience plans by using movement and rhythmic 
activities showed that after Kindergarten 3 students learned with those plans, all 
students’ scores were higher than the set criteria of 70.00 percents with the average 
of 98.13. 

 
Keywords: movement and rhythmic activities ,Developing English Learning 
 
บทนํา 

ประเทศไทยป��จจุบันไดWWมีการติดตFFอสื่อสารกับชาวตFFางชาติกันอยFFางแพรFFหลายไมFFวFFาจะเปffน ใน
เชิงธุรกิจ การคW Wาขาย การทF Fองเท่ียว ทางการศึกษา และอ่ืนๆอีกมากมาย เราจําเปfนตWองใชW W 
ภาษาอังกฤษในการติดตFFอสื่อสารกับชาวตFางชาติ คนไทยเราจําเปfนตWWองพูดภาษาอังกฤษไดWWไมFมากก็ นWW
อยเพ่ือใชWในการติดตFอสื่อสาร ดังน้ันภาษาอังกฤษก็เขWWามามีบทบาท และความสําคัญในการศึกษา ไทย
ซึ่งการจัดการเรียนการสอนน้ัน มีจุดหมายเพ่ือใหWนักเรียนสามารถใชWWภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสาร และตาม
สภาพความตWWองการและความจําเปffนของสังคม 

ภาษาอังกฤษจึงมีความจําเปfนสําหรับการศึกษาทุกระดับ ท้ังน้ีแมWวFFาไมFFจําเปffนตWอFงสอนภาษา
ท่ีสองในระดับปฐมวัย แตFFในป��จจุบันถWWาผูWปกครองตWWองการก็ สามารถจัดประสบการณ??ภาษาท่ีสองไดWW
ตามสภาพความพรWอม ความสนใจเทF Fาท่ีสาระและกิจกรรม การเรียนรูWจะเอ้ือใหWเรียนรูW WWไดW WอยF Fาง
เหมาะสมกับวัย สภาพเด็กท่ีโดยเฉพาะอยFFางย่ิง 2 กระบวนการในการจัดการเรียนรูWWเปffนเร่ืองท่ีสําคัญ
ย่ิง ท่ีครูตWWองตระหนักในการจัดการเรียนรูWWผFFาน กิจกรรม เกม การเลFน เพลง นิทาน หรือ สื่อการสอนท่ี
สอดรับกับเน้ือหาน้ัน (พิทยาภรณ?? มานะจุติ, 
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 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในป��จจุบัน จึงนิยมสอนในระดับปฐมวัยเพ่ือใหW Wเด็ก 
คุWนเคยกับภาษาอังกฤษต้ังแตF Fเด็กโดยสFFวนใหญF FจะใชWWวิธีการสอนแบบการเรียนรูW Wภาษาโดยองค? ?รวม 
(Whole Language ) ซึ่งครูสามารถทําใหWWเด็กคุWWนเคยกับภาษาโดยผFานการรWWองเพลงคําคลWWองจองการ 
เคลื่อนไหวและจังหวะ เปfนไปตามธรรมชาติของเด็กปฐมวัยน้ีท่ี ชอบเตW Wน ชอบรW Wองเพลง การนํา
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาประกอบการสอนภาษาอังกฤษใหWWแกFFเด็กปฐมวัยจึงเปffนสิ่งท่ี สามารถ
สFFงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษไดWWนอกจากการท่ีเด็กเรียนภาษาอังกฤษอยFางสนุกสนานยังจะ ทําใหWWเด็ก
มีเจตคติท่ีดีตFFอการเรียนภาษาอังกฤษดWวย กิจกรรมการเคลื่อนไหว เปffนกิจกรรมท่ีเด็กตWWองการออก
กําลังกายเพ่ือใหWWรFFางกายแข็งแรง และจิตใจแจFFมใส ปลอดโปรFFงกิจกรรมเคลื่อนไหวและการออกกําลัง
กายจะชFวยพัฒนาความฉลาดดW Wาน มิติสัมพันธ? ?และการใชW WรF Fางกาย หรือสF FวนตF Fางๆ ของรF Fางกาย 
นอกจากความคิดสรWWางสรรค??รวมตลอดถึง ทักษะในการแกWWป��ญหา (นภเนตร ธรรมบวร, 2549, หนWWา 
169) ดังน้ันการเคลื่อนไหวรFFางกายจะมี สFFวนชFFวยใหWWเด็กมีพัฒนาการทางดWWานรFFางกายแลWWว ยังสามารถ
พัฒนาพัฒนาการดWWานสติป�ญญาดWWวย การเคลื่อนไหวเปffนสFวนหน่ึงท่ีจะทําใหWWเด็กเกิดการเรียนรูWWแสดงวFFา
การเคลื่อนไหวรFFางกายก็มีสFFวน ชFFวยใหWWเด็กจดจําคําศัพท??ภาษาอังกฤษไดW 
 เด็กจะเรียนรูWWท่ีจะรWWองเพลงดWWวยตนเองโดยการฟ��งเพลงและทํานองกFFอน McDonald (อWWางใน 
นภเนตร ธรรมบวร, 2549 หนWWา 167) กลFFาววFFา เด็กจะซึมซับหรือไดWยินเสียงเพลงจากสิ่งรอบขWWางของ 
ตัวเองตลอดเวลาไมFFวFFาจะเปffนเสียงจากพFFอแมFF เสียงธรรมชาติเชFFน เสียงฟ~ารWWองฝนตกเสียงลม เสียงสัตว??
รWWองเม่ือโตข้ึนก็จะซึมซับเสียงเพลงจากเทป ซีดีหรือครูและเพ่ือนท่ีโรงเรียน เด็กจะเรียนรูWW เองโดยไมFFรูWW
ตัวจึงทําใหWWเด็กชอบการรWWองเพลง หลังจากท่ีเด็กคุWWนเคยเปffนพ้ืนฐาน เชFFน ครูอาจใหWเด็ก คิดทFFาทางตFFาง 
ๆ ประกอบเพลง หรือใหWWเด็กแตFFงเพลงเน้ือเพลงใหมFโดยสัมพันธ??กับหนFวยการเรียน และใชWทํานองเพลง
เดิมก็ไดWW  

ดังน้ันผูW Wศึกษาเห็นวFFาเด็กปฐมวัยสามารถท่ีจะเรียนรูWภาษาอังกฤษไดWตามสภาพความพรWWอม 
และความสนใจของเด็กโดยใชWWกิจกรรมท่ีเด็กชอบ คือการรWWองเพลงการเคลื่อนไหว ซึ่งจะทําใหW Wเด็ก 
เรียนรูWWอยFFางสนุกสนาน และมีความสุขขณะท่ีไดWWรWWองเพลงและเรียนไปพรWอมๆกันการรWWองเพลงจะทําใหWW
เด็กจดจําไดWWดีกวFFาการทFองจํา หรือการพูดบรรยาย ทําใหWWเด็กซึมซับเขWWาไป ทําใหWWเด็กจําไดWWผูWศึกษาจึงไดWW
นํากิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาประกอบการสอนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย โดยมุFFงหวังวFF
าเด็กปฐมวัยจะจดจําคําศัพท??ภาษาอังกฤษเบ้ืองตWWนไดWWไมFFเกิดความเบ่ือหนFFายและสามารถท่ีจะเรียนรูWWอยFF
างสนุกสนานพรWWอมกับสรWางบรรยากาศในช้ันเรียนไดWWดีอีกท้ังทําใหWWเด็กมีเจตคติท่ีดีกับภาษาอังกฤษ
เพ่ือใหWWนักเรียนกลWWาท่ีจะใชWWภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับเจWWาของภาษาอีกดWWวย  
 
วัตถุประสงค��ของการศึกษา 

 1. เพ่ือสรW Wางแผนการจัดประสบการณ? ?ภาษาอังกฤษโดยใชW Wกิจกรรมการเคลื่อนไหวและ 
จังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย  

2. เพ่ือศึกษาผลการใชWWแผนการจัดประสบการณ?ภาษาอังกฤษโดยใชWWกิจกรรมการ เคลื่อนไหว
และจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย 
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ขอบเขตของการศึกษา  
กลุFFมเป~าหมาย  
กลุFFมเป~าหมายคือ นักเรียนช้ันอนุบาล 3/2 จํานวน 26 คน โรงเรียนอนุบาลยุววิทย? เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 
 เน้ือหา  
เน้ือหาภาษาอังกฤษท่ีนํามาจัดประสบการณ? ?โดยใชW Wกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 

สําหรับเด็กปฐมวัยโดยมีแผนการจัดประสบการณ??ท้ังหมด 4 หนFวย 1 หนFFวยละ 5 แผน รวม 20 แผน 
หนFFวย Parts of body 
หนFFวย Colors 
หนFFวย Seven days in a week 
หนFวย Animals 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ทฤษฎีการรับรูWเด็กจะพูดคําท่ีไมFFเคยพูดหรือไมFFเคยถูกสอนใหWWพูดมากFอนเลยแมWWแตFFในระยะเลFFน 
เสียงก็มิไดWWเปลFFงเสียงท่ีคลWWายกับคําน้ัน จึงสงสัยวFFาเด็กเรียนรูWไดWWอยFFางไร ทฤษฎีน้ีใหWWคําตอบในแงFFน้ี 

 Liberman (อWWางใน เยาวพา เดชะคุปต??, 2542, หนWา 48)ต้ังสมมติฐานไวWWวFFาการรับรูWWทางการ
ฟ��งข้ึนอยูFF กับการเปลFFงเสียงจึงเห็นไดWWวFFาเด็กมักจWWองหนWWาเวลาเราพูดดWวยทํานองเดียวกับเด็กหูตึงการทํา
เชFนน้ีอาจเปfนfเพราะเด็กฟ�ง พูดซ้ําดW WวยตนเองหรือหัดเปลFFงเสียงโดยอาศัยการอFFานริมฝaaปากแลWWวจึง
เรียนรูWWคํา 
 ทฤษฎีสภาวะติดตัวมาแตFFกําเนิด (Innateness Theory)  

Chomsky (อWWางใน เยาวพา เดชะคุปต??, 2542, หนWWา 48) นักภาษาศาสตร??อเมริกัน เปffนผูW Wคิด 
ทฤษฎี น้ี เขาอธิบายวF Fาเด็กทุกคนเกิดมาพรW Wอมกับเค ร่ืองมือในการเรียนรูW Wภาษา (Language 
Acquisition Device) ซึ่งเรียกวFFา แอล เอ ดี (L.A.D) เคร่ืองมือน้ีจะเปfนฝ��ายรับขWWอมูลทางภาษา ซึ่งมา
จากประโยคตFFาง ๆ เด็กก็จะเกิดการเรียนรูWWกฎตFFาง ๆ ทางไวยากรณ?ท่ีมีใชWWในภาษา กฎทาง ไวยากรณ??ตFF
าง ๆ น้ีคือความรูWWในภาษา (Competence)นอกจากน้ีในการเรียนรูWWภาษาแมFFของ เด็กน้ัน เด็กจะตWWอง
เรียนรูWท้ังระดับเสียงและระบบเสียง(Phonetic and Phonology) ระดับความหมาย (Semantics) 
และระดับไวยากรณ?? (Syntax) 
 ทฤษฎีความสัมพันธ?? (Interaction Theory) มีนักสังคมวิทยา ภาษาศาสตร?? และนักจิตวิทยา
ศาสตร??กลุFFมหน่ึงเสนอข้ึนโดยกลFFาววFFา คนเราเกิดมาน้ันจะตWWองมีบางสิ่งบางอยFFางติดตัวมา ซึ่งทําใหWWคน
ผิดไปจากสัตว?อ่ืนแตFFไมFFใชFFแอลเอ ดี สิ่ง น้ันคือความสามารถในการเรียนภาษา (Language Capacity) 
และความรูWWเก่ียวกับโลก (Cognitive Knowledges) พรWWอมท้ังมีความสัมพันธ??ตFFอกันกับคนเด็กก็จะเกิด
การเรียนรูWWภาษาข้ึนมา 16 ทฤษฎีน้ีเนWนวFาพัฒนาการทางภาษาของคนเราน้ันจะตWWองมีความสัมพันธ??
เช่ือมโยงกับพัฒนาการดW WานความรูW Wเก่ียวกับโลกและการเรียนรูW WดังกลF Fาวจะเกิดจากการท่ีเด็กไดW Wมี
ความสัมพันธ??กับ บุคคลในสังคมรอบ ๆ ตัว เด็กจะสรWWางระบบการพูด ระบบภาษาของตนเองข้ึนมา 
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โดยมีแมFFเปf fนผูW WดูแลชFFวยเหลือระบบภาษาของเด็กจะคFFอย ๆ พัฒนาข้ึนเร่ือย ๆ เม่ือพัฒนาการทาง
ความรูWเก่ียวกับ โลกมีมากข้ึน ทฤษฎีน้ีเปffนท่ียอมรับอยFางกวWWางขวางเพราะสมเหตุสมผลอยูFFมาก 
 นิตยา ประพฤติกิจ (อWWางใน อรทัย เลาอลงกรณ??, 2546, หนWา 36) กลFาววFาFาการเคลื่อนไหวมี 
ประโยชน??ตFFอเด็กมากดังน้ี เปfนผลดีตFFอสุขภาพทางกายและทางใจของเด็ก ชFFวยใหWWเด็กไดWWคWWนควWWาสํารวจ
แกWป�ญหาไดWWและประสบผลสําเร็จ. สFงเสริมความอยากรูWWอยากเห็น และการคิดสรWางสรรค??เพราะเด็ก
อยากเขWWาใจสิ่งแวดลWWอม เสริมสรWWางการเรียนรูWWทางวิชาการ ขณะเด็กเคลื่อนไหวเด็กจะพัฒนาการใชWW
ประสาทสัมผัสไปพรWอมกัน การเคลื่อนไหวทําใหWWเด็กเขWาใจเร่ืองเน้ือท่ี เวลาการใชWWแรงและนํ้าหนักทํา
ใหWW สามารถพัฒนาดWานการบังคับรFFางกายและทิศทาง เด็กเขWWาใจความสัมพันธ??ของทิศทาง ใกลWW-ไกล 
หนWWา-หลัง ซWWาย-ขวา  
บน-ลF Fาง เด็กไดW WเขW Wาใจเก่ียวกับความตึงเครียดและการผF Fอนคลาย และ เด็กเกิดความเช่ือม่ันเม่ือ
เคลื่อนไหวในชีวิตประจําวัน 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด การพัฒนาการเรียนรูWWภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย  

โดยใชWกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดWW ดังน้ี 1. ไดWWแผนการจัดประสบการณ??ภาษาอังกฤษโดยใชWWกิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะ สําหรับเด็กปฐมวัยจํานวน 4 หนF Fวย ไดW WแกF F Parts of body, Colors, 
Seven days in a week, Animals หนFFวยละ 5 แผน รวม 20 แผน ซึ่งเปffนแผนการจัดประสบการณ??
ภาษาอังกฤษโดยใชWW กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีความเหมาะสมสามารถ
นําไปใชW Wกับ นักเรียนช้ันอนุบาล 3 ไดW W 2. ผลการใชW Wแผนการจัดประสบการณ?ภาษาอังกฤษโดยใชW W
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและ จังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย หลังจากนักเรียนช้ันอนุบาล 3 ใชWแผนการจัด
ประสบการณ?? ภาษาอังกฤษโดยใชWกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ ท่ีไดWWสรWWางข้ึนนักเรียนทุกคนมี
คะแนนเฉลี่ย รWWอยละ 98.13 ซึ่งสูงกวFFาเกณฑ??ท่ีกําหนดไวWWรWอยละ 70.00 
 

 
การพัฒนาการการเรียนรูW

ภาษาอังกฤษของเด็ก
ปฐมวัย 

 
กิจกรรมการเคลื่อนไหว 

และจังหวะ 
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อภิปรายผล  
จากการศึกษา เร่ืองการพัฒนาการเรียนรูW Wภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใชWWกิจกรรมการ 

เคลื่อนไหวและจังหวะของนักเรียนช้ันอนุบาล 3/2 ภาคเรียนท่ี 1 ปaaการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาล
ยุววิทย? เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวFFาไดWW แผนการจัดประสบการณ??ภาษาอังกฤษโดย
ใชWWกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย ท่ีมีความเหมาะสม และหลังเรียนดWWวยแผน
ดังกลFFาวนักเรียนทุกคนผFFานเกณฑ??ท่ีกําหนดไวWWรW Wอยละ 70.00 และไดWWคะแนนเฉลี่ยรWWอยละ 98.13 ซึ่ง
สามารถสรุปประเด็นการอภิปรายผลไดWWดังน้ี  

1. การสรWางแผนการจัดประสบการณ? ?ภาษาอังกฤษโดยใชW Wกิจกรรมการเคลื่อนไหว และ
จังหวะสําหรับเด็กปฐมวัย การสรWางแผนการจัดประสบการณ?คร้ังน้ีผูW WศึกษามีการวางแผนอยFFางเปf f
นระบบ พัฒนา ตามลําดับข้ันตอน ซึ่งเร่ิมจากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับการจัดประสบการณ??ภาษา
สําหรับเด็ก ปฐมวัย พัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัยของเด็ก ความสนใจของเด็กกิจกรรมท่ีนํามาใชW Wเปff
นกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

 เรWWาความสนใจ และเปffนการปฏิบัติWมากท่ีสุด โดยพิจารณาตามหลักสูตรการศึกษา ปฐมวัย 
จากสาระท่ีควรรูW Wนํามาเทียบกับคําศัพท? ?ภาษาอังกฤษเร่ือง Parts of body อยูF Fในสาระ เร่ืองราว
เก่ียวกับตัวเด็ก, Colors อยูFFในสาระ สิ่งตFFางๆ รอบตัวเด็ก, Seven days in a week อยูFใน สาระ สิ่งตFF
างๆ รอบตัวเด็ก, Animals อยูF Fในสาระธรรมชาติรอบตัวเด็กหลังจากน้ันไดWWนําแผนไปใหWW อาจารย??ท่ี
ปรึกษาและผูWWเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตWอง และความเหมาะสมของเน้ือหาแลWWวไดWW นําไปทดลองใชWW
กับนักเรียนท่ีไมFFใชWFกลุFFมเป~~าหมายท่ีมีลักษณะใกลWWเคียงกับนักเรียนกลุFFมเป~~าหมาย จากน้ันจึงนําแผนการ
จัดประสบการณ??ไปปรับปรุงแกWWไขสFFวนท่ีบกพรFองจนเปfนแผนการจัดประสบการณ??ท่ีสมบรูณ??และนําไป
สอนจริงกับกลุF Fมเป~ ~าหมาย ซึ่งทําใหW Wแผนการจัดประสบการณ? ? ภาษาอังกฤษโดยใชW Wกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัยมีความเหมาะสมและ สอดคลWWองกับแนวการจัดประสบการณ??
ของกระทรวงศึกษาธิการ ( 2546, หนWา 52 ) กลFFาวคือจัดใหWW สอดคลWWองกับจิตวิทยาพัฒนาการ จัดใหWW
สอดคลWWองกับลักษณะการเรียนรูWWของวัยเด็กจัดในรูปแบบ บูรณาการ จัดใหWWเปfนกระบวนการโดยในเด็ก
ไดWWลงมือกระทํา จัดใหWเด็กมีปฏิสัมพันธ??กับเด็กอ่ืนกับ ผูWWใหญFFจัดใหWWเด็กมีปฏิสัมพันธ??กับสื่อและแหลFFงกา
รเรียนรูWWท่ีหลากหลายและอยูFFในวิถีชีวิตของเด็กใหWWมีโอกาสในการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสอดคลWองกับ
งานวิจัยของธนาภรณ?? ธนิตย?ธีรพันธ?? ( 2547) ไดWWศึกษาการพัฒนาภาพของเด็กปฐมวัยท่ีไดWWรับการจัด 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง ผลการศึกษาพบวFFาเด็กปฐมวัย กFFอนการจัดกิจกรรม
และระหวFFางการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงในแตFFละชFFวง สัปดาห?มีการพัฒนา
สัมพันธภาพโดยเฉลี่ยรวมแตกตFFางอยFFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย การเปลี่ยนแปลงในแตFF
ละชFFวงสัปดาห?? มีคะแนนเฉลี่ยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีเพ่ิมข้ึน ตลอดชFFวงเวลา 8 สัปดาห?? 
เม่ือวิเคราะห??คะแนนเฉลี่ยมีพัฒนาสัมพันธภาพของเด็กปฐมวัยจําแนก รายดWWาน ไดWWแกFFการพูด การ
แสดงทFาทาง การมีสF FวนรF Fวมกับเพ่ือนพบวF Fาคะแนนการพัฒนา สัมพันธภาพท้ัง 3 ดW Wาน มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะท่ีสอดคลWองกับการวิเคราะห??แบบคะแนน รวมท้ังหมด ซึ่งเพ่ิมข้ึนอยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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2. การเรียนรูWWภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัยโดยใชWWกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ นักเรียนทุก
คนมีคะแนนการเรียนรูWภาษาอังกฤษหลังการใชWWแผนการจัดประสบการณ?? ภาษาอังกฤษโดยใชWWกิจกรรม
การเคลื่อนไหวและจังหวะสําหรับเด็กปฐมวัยเฉลี่ยรWอยละ 98.13 ซึ่งสูง กวFFาเกณฑ??ท่ีกําหนดไวWWรWWอยละ 
70.00 สามารถอภิปรายผลไดWดังน้ี นักเรียนเรียนรูWWจากแผนการจัด ประสบการ??ท่ีวางข้ันตอนตามลําดับ 
การออกแบบกิจกรรมใชWกระบวนการเรียนรูWWท่ีหลากหลาย เนWWนผูW Wเรียนเปffนสําคัญเป��ดโอกาสใหWผูWWเรียน
มีสFFวนรFFวมในการทํากิจกรรม การสอนภาษาท่ีสองใหWWแกFเด็กเพ่ิมจากภาษาแมFจะตWWองเร่ิมตWWนอยFางถูกตWW
องและมาตรฐาน ควรใชWWการสอนโดย “วิธีธรรมชาติ” จากการพูดคุย สนทนา และใหWเด็กปรับการรับรูWW
เขWWากับโครงสรWWางของภาษาและคําศัพท??และคFFอย ๆ ฝ``กการโตWWตอบไปทีละเล็กละนWอย ซึ่งสอดคลWWองกับ 
แนวคิดของ Lavatelli (อWางใน พิทยาภรณ? ? มานะจุติ, 2546, หนWา 49) เสนอแนะวิธีการฝ` `กการใชW W
ภาษาแกFFเด็ก ดังน้ี ฝ``กการฟ��งและการพูดโดย แบFFงเด็กออกเปffนกลุFFมเล็ก ๆ และใชWWกระบวนการโตWตอบ
ระหวFFางเด็กและครู (Two-Way Communication) ประโยคคําพูดของครูจะตWWองเปfนตWนแบบในการ
ใชWWภาษาท่ีดีและถูกตWWองแกFFเด็ก การใหWWเด็กเลียนแบบคําพูดจะตWWองเปffนไปอยFFางเปffนธรรมชาติท้ังในขณะ
เลF FนหรือทํากิจกรรมและในการเขW WากลุF FมยF Fอยกับเพ่ือนและครู ครูตW WองคํานึงถึงระดับพัฒนาการดW W
านภาษาของเด็กและความ เปffนไปไดWWในการสอนโครงสรWWางทางภาษากับระดับสติป��ญญาของเด็กอยูFF
เสมอสภาพแวดลWWอมในการสอนภาษาตWWองอบอุFFนเปffนกันเองและเอ้ืออํานวยตFFอการเรียนภาษาของเด็ก
อยFางเพียงพอและยังสอดคลWองกับคริสทีน วอร??ด (2549, หนWWา,50) ยังกลF FาวอีกวFFา เพราะสมองไดW W
ทํางานอยFาง สมดุลกัน ไดWWมีการเคลื่อนไหวรFFางกายการปฏิบัติตามคําสั่งการเปffนผูWWนําและผูWWตาม โดยใชWW
สมองซีกซWWายการเรียนรูWWบทเพลงภาษาอังกฤษควบคูFกับการใชWWทFFาทางประกอบเพลงการใชWจินตนาการ
ในการ คิดทFาประกอบเพลงการปฏิบัติตามขWอตกลงโดยการใชWเคร่ืองหมาย สัญญลักษณ??การใชWWจังหวะ
โดย ใชWสมองซีกขวา อีกท้ังยังมีการเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมท่ีสนุกสนานทําใหW WชF FวยกระตุWน 
เสWนทางเดินไฟฟ~าในสมอง ทําใหWWขWWอมูลเคลื่อนท่ีอยFFางอิสระ สามารถจดจําคําศัพท??ตFFางๆ ผFFาน กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะไดWดีทําใหWWการรับรูW Wคําศัพท??ภาษาอังกฤษ ถูกเช่ือมโยงกันทําใหWการ รับรูW Wน้ันมี
ประสิทธิภาพ คงทนถาวรเกิดความจําระยะยาว 
  
ข��อเสนอแนะ  

ขWอเสนอแนะท่ัวไป  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูW Wสอน การยืดหยุF Fนในเร่ืองของเวลาท่ีใชW Wในการจัด 

กิจกรรม การศึกษาของกิจกรรมอาจจะตWWองใชWWเวลาใหWWมากข้ึน สถานท่ีในการจัดกิจกรรม สามารถ
นําไปจัดนอกหW WองเรียนไดW W เชF Fน สนามหญW WาหรือลานกวWาง เพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนไหวของ 
นักเรียน และเปffนการเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรูWW  

ขWWอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังตFFอไป 
 1. ควรสรWางแผนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เพ่ือพัฒนาทักษะดWWานอ่ืน ๆ ของ เด็ก 

เชFFน ทักษะทางคณิตศาสตร?? ทักษะทางสังคม ทักษะทางวิทยาศาสตร? และทักษะดWWานการคิด และแกWWป��
ญหา 
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 2. ควรนํากิจกรรมตFFาง ๆ มาพัฒนาการเรียนรูWWทักษะภาษาอังกฤษ เชFFน กิจกรรม สรWWางสรรค?? 
กิจกรรมกลางแจWWง กิจกรรมการศึกษา เปfนตWWน 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? ดังน้ีเพ่ือศึกษาการมีสFวนรFวมของผูWปกครองในการสFงเสริมการ 
เรียนรูWของเด็ก ประชากรและกลุFมตัวอยFาง ผูWปกครองเด็กเล็กในศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนนทบุรี 
จากศูนย?พัฒนาเด็กเล็กท้ังหมด จํานวน 1,136 แหFงจํานวน 495 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย
แบบสอบถาม เก่ียวกับสถานภาพท่ัวไป เปfนแบบเลือกรายการ (Check List) และเติมขWอความ 
แบบสอบถามการมี สFวนรFวมในการสFงเสริมการเรียนรูWของเด็กปฐมวัยเปfนแบบมาตราสFวนประเมินคFา 
(Rating Scale) ใชWวัดป�จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลตFอ การมีสFวนรFวมของผูWปกครอง สถิติท่ีใชWในงานวิจัย 
เปfนสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชW คFารWอยละ (%) คFาคะแนนเฉลี่ย และคFา
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ผลการวิจัยมีดังน้ี 
 1. การศึกษาคุณลักษณะของผูWปกครองเด็กในศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนนทบุรี  พบวFา 

ผูWปกครองท่ีมีอาชีพ ทํางานสFวนตัวรWอยละ 41.41 สFวนพนักงานเอกชน รWอยละ 32.12 รับราชการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ รWอยละ 26.47 ตามลําดับ และระดับการศึกษาผูWปกครองสFวน ใหญFมีการศึกษา
ตํ่ากวFาระดับปริญญาตรี คิดเปfนรWอยละ 48 สFวนระดับปริญญาตรี รWอยละ 28 และ สูงกวFาปริญญาตรี 
รWอยละ 24 ตามลําดับ  

2. การศึกษาพฤติกรรมการมีสFวนรFวมของผูWปกครองในการสFงเสริมการเรียนรูWของเด็กในศูนย?
พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนนทบุรี  โดยรวมมีกัน มีสFวนรFวมอยูFในระดับปานกลาง เม่ือจําแนกเปfน ราย
ดWานพบวFา การอบรมเลี้ยงดูเด็ก อยูFในระดับมาก สFวนการติดตFอ สื่อสาร ดWานการเรียนรูWท่ีบWาน การ 
ตัดสินใจ การมีสFวนรFวมกับชุมชน และดWานการอาสาสมัครมีสFวนรFวมอยูFในระดับปานกลาง 

 
คําสําคญั: การมีสFวนรFวมของผูWปกครอง,ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก 
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Abstract 
The purpose of this research is to study the participation of parents in the 

promotion of children's learning. Population and sample Parents of young children in 
child development center in Nontabury Province From the total of 1,136 child 
development centers 495 person, the tools used in the research were questionnaires 
on general status. Check list and fill The Early Childhood Learning Involvement 
Questionnaire was rated 5 scales in accordance with Likert scale. The questionnaire 
was used to measure the causal factors affecting the participation parent. Statistics 
used in research. Descriptive statistics using percentage (%) mean scores And 
standard deviation (S.D.) 

The results are as follows.  
1. The study of the characteristics of parents of children in child development 

in child development center Nontabury Province found. Guardian Private employees 
41.41%, private employees 32.12%, government employees and 26.47% respectively. 
Accounted for 48 percent, while the bachelor degree was 28 percent, and 24 percent 
was higher than the bachelor's degree, respectively. 

 2. A Study of Parental Involvement Behavior in Children's Learning Promotion 
in Child Development center in Nontabury Province as a whole. Participation is moderate. 
When classified on the basis of each. Parenting At a high level Communication Home 
learning, decision making, community involvement And the volunteers were at a 
moderate level 

 
Keywords: the participation of parents, child development center 
 
บทนํา  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย??ควรเร่ิมต้ังแตFFเด็ก ศูนย??พัฒนาเด็กเล็กขององค?กรปกครองสFFวนทWW
องถ่ินเปffนสถานท่ีสําคัญแหFงหน่ึงซึ่งเปffนสถานเร่ิมตWWนของการพัฒนาเด็ก สFFงเสริมใหWWเด็กเจริญเติบโต 
และมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัยและเต็มศักยภาพ องค??กรปกครองสFFวนทWWองถ่ินเปffนหนFFวยงานท่ีมี 
บทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาโดยมีสFFวนรFวมในการจัดการศึกษา ซึ่งแตFFเดิมมีหลายหนFFวยงานท่ี 
รับผิดชอบไดW WแกF F กรมการพัฒนาชุมชน กรมการศาสนา กรมประชาสงเคราะห? ? สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหFFงชาติและกรมอนามัย ซึ่งแตFFละหนFFวยงานมีวัตถุประสงค??การกFFอต้ัง 
แตกตFFางกันไป แตFFโดยหลักใหญFFแลWWวก็เพ่ือเปffนสถานท่ีสําหรับดูแลเด็กกFFอนวัยเรียน เพ่ิมโอกาสใหWเด็ก 
ไดWWรับการเตรียมความพรWWอมมีพัฒนาการ 
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ดW WานรF Fางกาย จิตใจ อารมณ? ? สังคมและสติป�ญญา อยF Fางเหมาะสมตามวัย เพ่ือแบF Fงเบาภาระของ
ผูWปกครอง ท่ีไมF FมีผูW เลี้ยงดูลูกหลานในชF Fวงเวลากลางวัน ตF Fอมาเม่ือปaพ.ศ.2544มีการประกาศใชW W
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหWWแกFFองค??กรปกครองสFFวนทWWองถ่ิน พ.ศ.
2542ตามมาตรา16ไดWWบัญญัติใหWWองค??กรปกครองสFFวนทWWองถ่ิน มีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็ไดW Wตาม
ความพรWอมความเหมาะสม และความตWWองการของประชาชนในทWองถ่ิน น้ันๆ ฉะน้ัน เม่ือการศึกษา
ระดับปฐมวัยมีความสําคัญมาก องค?กรปกครองสFFวนทWWองถ่ินตWWองใหWความ สนใจ และรFวมกันสนับสนุน
การเตรียมความพรWอม และการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหWWถูกวิธีและท่ัวถึง (กรมสFงเสริมการปกครองสFFวนทWW
องถ่ิน. กระทรวงมหาดไทย, 2546) 

รัฐธรรมนูญแหFFงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติ การศึกษาแหFFงชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกWไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติกําหนด แผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหW WแกF Fองค??กรปกครองสF FวนทWWองถ่ิน พ.ศ.2542 และกฎหมายสFวนเฉพาะขององค??กร
ปกครองสFFวนทWWองถ่ินแตFFละประเภท พระราชบัญญัติดังกลFFาวนํามาสูFFการปฏิรูปการ เรียนรูWWเป��ดโอกาส
ใหWWทุกฝ�ายท่ีเก่ียวขWWองมีสFFวนรFFวมในการดําเนินการ เปfนแนวทางใหมFFๆ ใหWWครู พFFอแมFF ชุมชน มีอิสระใน
การอบรมเลี้ยงดู ใหW Wการศึกษาจัดหลักสูตร และการบริหารจัดการใหW Wเกิดวัฒนธรรม การเรียนรูWท่ี
กลมกลืนกับทW Wองถ่ิน การลดทอน กรอบ กฎ ระเบียบ คําสั่งของสFวนกลาง เพ่ือใหW Wเกิด ความ
หลากหลายในการปฏิบัติ ดังน้ันหากโรงเรียนไดWWรับความรFวมมือจากผูWWปกครองในดWWานการจัดการศึกษา 
ไดWWมีสFFวนรFFวมคิด วางแผน รFFวมปฏิบัติ กํากับ ตรวจสอบ ประเมินผลกับโรงเรียน สFFงเสริม ความรูWWใหWWกับ
บุตรหลานในความปกครองท้ังท่ีบWWานท่ีโรงเรียนเปffนประจําและสมํ่าเสมอจะทําใหWWบุตร หลานประสบ
ความสําเร็จทางดWWานการศึกษาสูงข้ึน และจะสFงผลใหWWบุตรหลานประสบผลสําเร็จในชีวิต ดWวยเชFFนกัน 
(เจตน?สุดา ทศานนท??, 2546)  

การศึกษาปฐมวัยเปffนการวางรากฐานความรูWท่ีสําคัญของเด็ก ดังน้ันการจัดการศึกษาปฐมวัย 
จึงตWWองจัดใหWWสอดคลWWองกับการดําเนินชีวิตในวิถีสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังยังตWองมีความสอดคลWอง 
กับหลักสูตรปฐมวัย ในการเตรียมความพรWWอมท้ังทางดWานรFFางกาย อารมณ?? สังคม และสติป��ญญา ซึ่ง 
การจัดการศึกษาปฐมวัยตWWองมุF FงหวังใหWผูW Wเรียนมีคุณภาพ ศักยภาพอยFางสมบูรณ??โดยการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเปf fนหนW Wาท่ีรับผิดชอบของทุกฝ� �ายท่ีตW WองมีสF FวนรF Fวมในการพัฒนาโดยการเปf fนแบบอยFางท่ีดี
และสรWWางสภาพแวดลWWอม ท่ีเหมาะสมกับเด็ก ซึ่งกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีผFFานมาสFFงผลใหWW
พF Fอ แมF F ผูW Wปกครอง และชุมชนเห็นคุณคFFาของการศึกษาและตระหนักถึงสิทธิของมนุษย??ท่ีจะไดW Wรับ
การศึกษาท่ีมีทําใหWผูW Wปกครองและชุมชนเร่ิมมีความกระตือรือรWนในคุณภาพ จึงเขWามารับรูW Wและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาใหWแกFFบุตรหลานของตน โดยการมีสFFวนรFFวมของผูWWปกครองอาจทําไดWWหลาย
ทาง เชF Fน การเขW WารF Fวมประชุม เปf fนวิทยากรหรืออาสาสมัครชF FวยเหลือในดW WานตF Fางๆ ซึ่งจะทําใหWผูW W
ปกครองเขW Wาใจป�ญหา ความตW Wองการของศูนย? ?พัฒนาเด็กเล็กและใหW Wการสนับสนุน ทําใหW Wเกิด
ความสัมพันธ??และการสื่อสารท่ีดี ระหวFFางบุคลากรของศูนย??พัฒนาเด็กเล็กกับผูW Wปกครอง และเปffนกา
รแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งการมี สFวนรFวมหรือไมFมีสFFวนรFFวมของผูWWปกครองข้ึนอยูFFกับความสนใจของ
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ผูWWปกครอง รวมท้ังการไดWWรับโอกาส และการสFFงเสริมสนับสนุนจากศูนย?พัฒนาเด็กเล็กและหนFวFยงานท่ี
เก่ียวขWWองอีกดWWวย  

ดังน้ัน ผูWWวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการมีสFFวนรFFวมของผูWWปกครองในการสFFงเสริมการเรียนรูWW 
ของเด็กปฐมวัย และยังเห็นความสําคัญในการมีสFFวนรFFวมในการจัดการศึกษาในศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยบิดา มารดา และผูWWปกครอง ซึ่งมีผลตFFอผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนอยFFางย่ิง จึงตWองการศึกษาระดับการ 
มีสFFวนรFFวมในการจัดการศึกษา ของผูWWปกครองนักเรียนศูนย??พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือนําขWWอมูลไปเปfนแนวทาง 
และปรับใชWWในการสFงเสริม ปรับปรุง และพัฒนาการมีสFFวนรFวมในการจัดการศึกษาของศูนย??พัฒนาเด็ก
เล็ก ในดWWานการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ความสัมพันธ?ระหวFางบWWานกับโรงเรียน พัฒนา 
รูปแบบและวิธีการมีสFFวนรFวมของผูWWปกครอง สFFงเสริมใหWผูWWปกครองม่ีสFFวนรFFวมในการสFFงเสริมการเรียนรูWW 
ของเด็กปฐมวัยในศูนย??พัฒนาเด็กเล็กมากข้ึน ซึ่งจะกFFอใหWWเกิดประโยชน?ตFFอการพัฒนาการมีสFFวนรFFวม 
ของผูWWปกครอง และชุมชนในทWWองถ่ินอยFFางมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานสูงข้ึนตFFอไป 

 
วัตถุประสงค��ของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีสFFวนรFFวมของผูWWปกครองในการสFFงเสริมการเรียนรูWWของเด็ก ปฐมวัย  
2. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูWปกครองในการสFFงเสริมการเรียนรูWของเด็กปฐมวัย ไดWWแกFF อาชีพ 

ระดับการศึกษา 
 
ขอบเขตการวิจัย  

การศึกษาพฤติกรรมการมีสFFวนรFวมของผูW WปกครองในการสFFงเสริมการเรียนรูWWของเด็กปฐมวัย 
ของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนนทบุรี  จําแนกตามคุณลักษณะของผูW WปกครองดWWานอาชีพ ระดับ
การศึกษา พฤติกรรมการมีสFFวนรFFวมของผูW Wปกครอง (Parent Involvement) ตามกรอบทฤษฎี ของ
เฮปสไตน? ? (Epstein) ใน 6 ดW Wาน ไดW WแกF F การอบรมเลี้ยงดู เด็ก (Parenting) การติดตF Fอสื่อสาร 
(Communicating) การอาสาสมัคร (Volunteering) การเรียนรูW Wท่ีบW Wาน (Learning at Home)การ
ตัดสินใจ(Decision Making)และการมีสFFวนรFFวมกับชุมชน (Collaborating with Community) 

ประชากรและกลุFFมตัวอยFFาง 
1. ประชากร ไดWWแกFF ผูWWปกครองเด็กเล็กในศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนนทบุรี จากศูนย??พัฒนา

เด็กเล็กท้ังหมด จํานวน 1,136 แหFFง ผูWWปกครองจํานวน 28,517 คน 
2. กลุFFมตัวอยFFาง ผูWWปกครองเด็กเล็กในศูนย??พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 495 คน ( กําหนดขนาดกลุFมF

ตัวอยFFางโดยใชWWตารางของ Krejcie and Morgan, 1970) 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การมีสFFวนรFวมของผูWWปกครองและชุมชนในการจัดการเรียนรูWW การจัดการศึกษาใหWWเกิดผลดี มี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความตW Wองการของประชาชน โดยเฉพาะ ผูW WปกครองตW Wองอาศัยการนํา
กระบวนการ 
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มีสFFวนรFFวมมาใชWW ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา แหFFงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกWWไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 กลFFาวถึงการมีสFFวนรFFวมไวWWในมาตรา 8 11 (2) ใหWสังคมมีสFFวนรFFวมในการจัดการศึกษา ซึ่ง
สอดคลWWองกับรัฐธรรมนูญแหFงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ไดWWบัญญัติเร่ืองการมีสFFวนรFวม
ไวWWวFFา บุคคลยFFอมมีสิทธิมีสFFวนรFวมในกระบวนการ พิจารณาของเจWาหนWWาท่ีของรัฐ ในการปฏิบัติราชการ
ทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบตFอสิทธิ และเสรีภาพของตน พระราชบัญญัติการศึกษาแหFF
งชาติ สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาทุกระดับจึงตWWองปฏิบัติตามโดยการเป��ดโอกาสใหWWประชาชน ชุมชนเขWW
ามามีสFFวนรFFวมในการจัดการศึกษา ท้ังน้ีเพราะเม่ือ ผูWWปกครองเขWามามีสFFวนรFFวมในการจัดการศึกษายFFอม
จะชFFวยขับเคลื่อนใหWWการบริหารจัดการศึกษาดําเนินไปตามความตWWองการของผูWWปกครองและชุมชน ชFFวย
ใหWWสถานศึกษาไดWWรับการยอมรับจากชุมชน ชุมชน รักและหวงแหนสถานศึกษา ซึ่งสFFงผลใหWWผูW Wปกครอง
และชุมชนสนับสนุนทรัพยากรการศึกษา และใหWW ความรFFวมมือกับสถานศึกษาในการดําเนินกิจกรรม
ตFาง ๆ ดWวยความเต็มใจ 

วิวรรณ สารกิจปรีชา (2553)ไดWนําเสนอลักษณะการมีสFวนรFวมของผูWปกครองในสถานศึกษา 
เพ่ือพัฒนาการเรียนรูWของนักเรียนตามรูปแบบของ Epstein และJanson 6 ลักษณะ ไดWนํามาเปfน
แนวทางในการสFงเสริมใหWเกิดการมีสFวนรFวมของผูWปกครองดังน้ีคือ  

1.Parenting หรือ การดูแลเลี้ยงดูเด็กของครอบครัว หมายถึง ภาระหนWาท่ีพ้ืนฐาน ของ
ผูWปกครองท่ีจะตWองจัดใหWเด็กซึ่งควรรวมถึง การจัดหาท่ีอยูFอาศัย การดูแลสุขภาพ อนามัย อาหาร ท่ีมี
คุณภาพ และความปลอดภัยใหWแกFเด็ก นอกจากน้ัน ผูWปกครองควรจะตWองจัดสภาพแวดลWอมท่ีบWาน ท่ี
สFงเสริมการเรียนรูWใหWแกFเด็กอยFางเหมาะสมกับวัย 

2.Communication หรือ การสื่อสารหนWาท่ีรับผิดชอบพ้ืนฐานของสถานศึกษาน้ันควร 
รวมถึงวิธีการสื่อสารอยFางหลากหลายจากสถานศึกษาไปยังบWาน (เชFน ขFาวสาร จดหมายแจง email 
สมุดสื่อสาร สมุดรายงานการเรียน การประชุม การโทรศัพท?) รวมถึงการใหWขWอมูลตFางๆ ดWวย 

3.Volunteering อาสาสมัครหมายถึงการท่ีผูWปกครองอาสาสมัครสละเวลาและนําความ 
เช่ียวชาญหรือความสามารถตFางๆ เขWามาชFวยกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก พัฒนาครู บุคลากรพัฒนา 
สถานศึกษาและพัฒนาหรือเช่ือมความสัมพันธ?ระหวFางผูWปกครองดWวยกันเอง 

4.Learning at Home หรือ การเรียนรูW ท่ีบWานหมายถึงผูWปกครองชFวยเด็กๆ ในการทํา
การบWาน และต้ังเป~าหมายทางการศึกษาใหWแกFเด็ก รวมถึงการเลFนเกม ทํากิจกรรมรวมกับเด็ก เพ่ือ 
เช่ือมโยงการเรียนรูWของเด็กท่ีโรงเรียนและท่ีบWาน 

5.Decision – Making หรือ การตัดสินใจหมายถึง ผูWปกครองมีสFวนรFวมในองค?กร ผูWปกครอง 
เชFน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา หรือ สมาคมผูWปกครอง และการตัดสินใจใน นโยบาย ภาวะ
ผูWนํา และการประชาสัมพันธ? 

6.Collaborating with Community หรือ การใหWความรFวมมือกับชุมชน หมายถึงการท่ี 
ผูWปกครองสงเสริมความเปfนหุWนสFวนกับทรัพยากร และการบริการของชุมชน 
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กรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดในการวิจัย พฤติกรรมการมีสFFวนรFวมของผูWWปกครองศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัด

นนทบุรี  
 

สถานภาพของผู��ปกครอง 
1. อายุ 
 2. เพศ  
3. อาชีพ 
 4. รายไดWW  
5. วุฒิการศึกษา 

 พฤติกรรมการมีส��วนร��วมของผู�ปกครอง 
1) การอบรมเลี้ยงดู 
 2) การติดตFFอสื่อสาร 
 3) การอาสาสมัคร  
 4) การเรียนรูWWท่ีบWWาน 
 5) การตัดสินใจ 
 6) การรFFวมมือกับชุมชน 

 
สรุปผลการวิจัย  

การมีสFFวนรFFวมของผูWWปกครองในการสFFงเสริมการเรียนรูWของเด็กปฐมวัย ของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดนนทบุรี  ไดWWจากการศึกษาวิจัยดังน้ี 1. เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของผูWWปกครอง โดยจําแนกตาม
คุณลักษณะของผูW Wปกครอง พบวFFา ผูW WปกครองประกอบอาชีพทํางานสFFวนตัวมากท่ีสุด รองลงมาคือ
พนักงานเอกชน และรับราชการและ รัฐวิสาหกิจ มีระดับการศึกษาตํ่ากวFFาปริญญาตรีอยูFFในระดับมาก 
2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการมีสFFวนรFวมของผูWWปกครองในการสFFงเสริมการเรียนรูWของเด็กปฐมวัย ของศูนย??
พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนนทบุรี โดยรวมมีการมีสF FวนรFFวมในระดับปานกลาง เม่ือ จําแนกเปf fนรายดWW
านพบวFFา ดWWานการอบรมเลี้ยงดูเด็ก อยูFในระดับมาก สFFวนดWWานการเรียนรูWWท่ีบWWาน การ ติดตFFอสื่อสาร การ
ตัดสินใจ การอาสาสมัคร และการมีสFFวนรFวมกับชุมชน อยูFFในระดับปานกลาง 

 
อภิปรายผล  

ผลการมีสFFวนรFFวมของผูWปกครองในการสFFงเสริมการเรียนรูWของเด็กปฐมวัย ของศูนย?พัฒนาเด็ก
เล็ก จังหวัดนนทบุรี  ไดWWจากการศึกษาวิจัยดังน้ี 1. ศึกษาคุณลักษณะของผูWปกครอง พบวFาสFFวนใหญFมี
อาชีพทํางานสFFวนตัวและเปffนแมFFบWWานมี สFFวนนWWอยมากท่ีมีอาชีพรับราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจสFFวน 
ระดับการศึกษาของผูWWปกครองอยูFใน ระดับตํ่ากวFFาปริญญาตรีสะทWWอนใหWWเห็นวFFาผูW WปกครองสFFวนใหญFมี
ระดับการศึกษาท่ีแตกตFFางกันไปท้ัง ความรูWWความสามารถ ในการพัฒนานักเรียน 

 2. พฤติกรรมการมีสFFวนรFFวมของผูWWปกครองในการสFFงเสริมการเรียนรูWWของนักเรียน มีสFFวนรFFวม 
อยูFในระดับมากเม่ือจําแนกเปfนรายดWWานพบวFา การอบรมเลี้ยงดูเด็ก อยูFในระดับมาก สFFวนดWานการติดตFF
อสื่อสาร การตัดสินใจ ดW Wานการอาสาสมัคร การเรียนรูW Wท่ีบWาน การมีสF FวนรFวมกับชุมชนอยูFในระดับ 
ปานกลาง  

2.1 ดW WานการเรียนรูW Wท่ีบWานพบวFFาระดับการมีสF FวนรFFวมอยูFในระดับปานกลางเปf fนไปตาม
แนวคิด ของเอปสไตน?? (Epstein. 1995. 705) ไดWใหWWแนวทางในการจัดกิจกรรมการมีสFFวนรFวมของผูW W
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ปกครอง โดยวิธีการควบคุมดูแลและพูดคุยอภิปรายการเรียนรูW WและการบWWานรFFวมกับนักเรียนท่ีบWาน 
ศูนย??พัฒนาเด็กเล็กไดWWนํามาเปffนแนวทางการสFFงเสริมใหWWผูWปกครองปฏิบัติสอดคลWองกับนํ้าทิพย? ?เสือลา
รัต (2546: 80-81) ศึกษาเร่ืองการมีสFวนรFวมของผูW Wปกครองในการจัดการศึกษาในโรงเรียน อนุบาล
เอกชนกรุงเทพมหานครพบวFFาผูWWปกครองมีสFFวนรFFวมในการสFFงเสริมประสบการณ??ใหWกับเด็กท่ี บWานโดยใหW
เด็กทําการบWWานสนทนากับสิ่งท่ีเด็กๆ ไดWเรียนรูW 

2.2 ดWWานการอบรมเลี้ยงดูเด็กพบวFFาระดับการมีสFFวนรFFวมโดยรวมอยูFในระดับมากเปffนไป
ตามแนวคิดของเอปสไตน?(Epstein.2002: 2) ท่ีใหWความสําคัญเก่ียวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กและจัดวFF
าเปfน ภาระหนWาท่ีพ้ืนฐานของผูW Wปกครองทุกคน และสอดคลWองกับ ไมตรี บนปาก (2549: 20) ท่ีมีขWW
อสรุปถึงการมีสFFวนรFFวม ของผูWWปกครองในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาการพัฒนาเด็กเพ่ือเตรียมพรWW
อมใหWWผูW Wเรียน ไดWWรับประสบการณ?ท่ีดีพFFอแมFFผูW WปกครองมีบทบาทและหนWWาท่ีตFอลูกโดยการเลี้ยงดูดWWวย
ความเอาใจใสFF ใหWWเด็กมีความสมบูรณ??พรWWอมท้ังดWานรFFางกาย  อารมณ?  สังคม และสติปญญา  

2.3 ดWWานการติดตFFอสื่อสารพบวFFาระดับการมีสFFวนรFวมโดยรวมอยูFในระดับปานกลางเปffนไป
ตาม แนวคิดของเอปสไตน?? (Epstein; et al. 1995: 704) ท่ีกลFFาวไวWWวFFาการประชุมกับผูW Wปกครองปaละ
คร้ังการสFFงแฟ~~มผลงานนักเรียนกลับบWานทุกสัปดาห??เปfนการสื่อสารท่ีดี สอดคลWWองกับศุภลาภ โอวรางค?? 
(2548: 48) ซึ่งไดWกลFFาวถึงวิธีการ สื่อสารท่ีเหมาะสมคือการประชุม การใชWWสมุดรายงานประจําปa aการ
ใชWWสื่ออิเล็กทรอนิกส??และการจัดนิทรรศการตFFางๆ  

2.4 ดWานการตัดสินใจพบวFFาระดับการมีสFFวนรFFวมอยูF Fในระดับปานกลางซึ่งสอดคลWWองกับ
แนวคิดของทัศนา แสวงศักด์ิ. (2549: 148) ท่ีกลFFาวถึงการท่ีผูWWปกครองใหWความสําคัญในการพัฒนาการ
เรียนรูWของนักเรียนโดย การเขW WารF FวมตามขW WอตกลงตามกฎระเบียบของสถานศึกษาดW Wวยซึ่งทาง
สถานศึกษาควรจะสรWWาง สัมพันธภาพท่ีเหมาะสมและเปfนธรรมชาติมากกวFFาความสัมพันธ??ท่ีเปffนแบบ
ทางการเพราะจะชFFวยเสริม บทบาทของผูWWปกครองในเร่ืองของการตัดสินใจไดWWดีขึ้น 

 2.5 ดWWานการมีสFวนรFFวมกับชุมชน พบวFาอะไรกับการมีสFวนรFFวมโดยรวมอยูFในระดับปาน
กลาง ซึ่งตามทฤษฎีของ (Epstein; et al. 1997: 81) ไดWกลFFาวถึงพฤติกรรมการมีสFFวนรFวมของผูW Wปก
ครองเปffนการเช่ือมโยงใหWชุมชนสนับสนุนโรงเรียน การเรียนรูWWของนักเรียนผูWWปกครองหรือเช่ือมโยงใหWW
เปffน โรงเรียนอาจชFFวยเหลือชุมชนผูWWปกครองของนักเรียนดWวย 

 2.6 ดW WานการอาสาสมัครพบวFFาระดับการมีสF FวนรF FวมโดยรวมอยูF Fในระดับปานกลางซึ่ง
สอดคลWองกับงานวิจัยของ เกตุสะเดช กําแพงแกWWว (2547: 204) ไดWWกลFFาวถึงพฤติกรรมการมีสFFวนรFFวม
ของผูWWปกครองทางดWWานอาสาสมัครยังเปfนเคร่ืองหมายของสังคมไทยดังน้ันศึกษาควรจัดทําคูFFมือบทบาท
หนWWาท่ีของผูWWปกครอง การสนับสนุนเครือขFายผูWWปกครองเพ่ือใหWWผูWWปกครองไดWWเขWWามามีสFFวนรFFวมในการจัด
การศึกษา  
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ข��อเสนอแนะ 
ข�อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช� 
1. ศูนย??พัฒนาเด็กเล็กหรือหนFFวยงานท่ีเก่ียวขWWองควรใหWWความสําคัญในการสFFงเสริมการมี สFFวน

รFวมของผูWWปกครองตFFอการพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมมีสFวนรFFวมกับชุมชนและการอาสาสมัครใหWมาก
ข้ึนเพ่ือเปffนแนวทางใหWWเกิดการพัฒนาการสFFงเสริมพฤติกรรมของผูWWปกครองใหWมากข้ึน 

2. ใหWWความรูWWดWานพัฒนานักเรียน เปfนการสรWWางความเขWWาใจใหWWกับผูWWปกครองไดWWเปfนอยFางดีและ 
สFงผลใหWผูWWปกครองเลี้ยงดูเด็กไดWWอยFFางถูกตWองและมีพัฒนาการท่ีดีวิธีการใหWWความรูWWความสามารถ ไดWWอยFF
างหลากหลายสFFวนการใหWความรูWท่ัวไปสามารถจัดเปfนรูปของวารสารการจัดอบรมสัมมนา การจัดป~าย
นิเทศซึ่งควรเปffนการใหWWบริการทางวิชาการท่ีหลากหลายและนFาสนใจ  

3. ศูนย??พัฒนาเด็กเล็กควรมีกิจกรรมท่ีกระตุWน รFFวมกันวางแผน เพ่ือสFFงเสริมการมีสFFวนรFFวมของ 
ผูWWปกครองในรูปแบบตFFางๆ ใหWWหลากหลายย่ิงข้ึน 

ข��อเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการมีความตWองการในการรFวมมือในการบริหารศูนย?เด็กเล็ก 
2. ควรมีการวิจัยเก่ียวกับการมีความตWองการการพัฒนาศูนย?เด็กเล็กดWานตFางๆ 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค? เพ่ือศึกษาการพัฒนาบุคลากรในสถาบันศึกษาเอกชน:ชลบุรี รวม 7 
ดWาน ไดWแกFดWานการพัฒนาบุคลากร ดWานการฝ`กอบรม ดWานการสัมมนาทางวิชาการ ดWานการศึกษาตFอ 
ดWานการศึกษาดูงาน ดWานการแสวงหาความรูWดWวยตนเอง และดWานการนิเทศภายใน กลุFมตัวอยFางใน
การวิจัย คือ อาจารย?และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันศึกษาเอกชน: ชลบุรี จํานวน 210 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชWในการรวบรวมขWอมูล ไดWแกF แบบสอบถามเปfนแบบมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ 
สถิติที่ใชWในการวิเคราะห?ขWอมูลไดWแกF ความถ่ี อัตราสFวนรWอยละ คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวFา :  
1) ผูWตอบแบบสอบถาม สFวนใหญFเปfนเพศหญิง จํานวน 129 คน คิดเปfนรWอยละ 61.42  อายุ

ของผูWตอบแบบสอบถามสFวนใหญF มีอายุระหวFาง 41-50 ปa จํานวน 150 คน คิดเปfนรWอยละ 71.42  มี
ประสบการณ?การทํางานระหวFาง 11– 15 ปa  จํานวน 118 คน  คิดเปfนรWอยละ 56.19  

2) การพัฒนาบุคลากรในสถาบันศึกษาเอกชน: ชลบุรี โดยรวมอยูFในระดับมากท่ีสุด  เม่ือ
พิจารณาเปfนรายดWาน พบวFาดWานการแสวงหาความรูWดWวยตนเองอยูFในระดับมาก  สFวนดWานอ่ืนๆ อีก 6 
ดWาน อยูFในระดับมากท่ีสุด โดยมีคFาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานWอย ดังน้ี ดWานการศึกษาดูงาน ดWาน
การฝ`กอบรม ดWานการสัมมนาทางวิชาการ ดWานการพัฒนาบุคลากร ดWานการศึกษาตFอ  และดWานการ
นิเทศภายใน  

 
คําสําคัญ: การพัฒนาบุคลากร สถาบันศึกษาเอกชน 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study the human resource development in 
Institute of private education: Chonburi. In seven aspects; including personnel 
development, training, the academic seminar, the further education, the study visit, the 
pursuit self-knowledge and the internal supervision. The sample in this research were 
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210 teachers and educators in Institute of private education: Chonburi. The instrument 
used for data collection were five-level rating scale questionnaire. The statistical 
methods used to analyze data were frequency, percentage, mean and standard 
deviation.  
 The results revealed that:  
         1) Most of the respondents were 129 women, representing 61.42 percentage. 
The majority age between the ages of 41-50 years, with the number 150, 
representing 71.42 percentage. The work experience between 11- 15 years were 118 
educators, representing 56.19 percentage.  
         2) The state of human resource development in Institute of private education: 
Chonburi. The overall were operating at the highest levels. Considering each aspect, 
found that; the pursuit of self-knowledge was at high level. Though, the other 6 
aspects were at the highest levels. Ordered the average with descending, including the 
study visit, training, the seminar, personnel development, further educational study and 
internal supervision.  
 
Keyword: Human Resource Development, Institute of Private Education 
 
บทนํา 

การพัฒนาบุคลากรเปfนงานท่ีสําคัญของสถานศึกษา เพราะการไมFหยุดน่ิงขององค?กรมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูFเสมอ ผูWอํานวยการสถานศึกษาควรใหWการสนับสนุน สFงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหWมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือองค?กรหรือสถานศึกษาของตนจะไดWมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สํานักเลขาธิการ
สภาการศึกษาแหFงชาติ ไดWรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปa 2550 / 2551 (2550: 4)วFา การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งควรถือเปfนเร่ืองสําคัญมากท่ีสุด มีการเปลี่ยนแปลงนWอยมาก มีแตFการ
ประชุม การฝ`กอบรม การสั่งการจากสFวนกลาง ในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรควรมีการวางแผนท่ี
ชัดเจน มีการติดตาม เน่ืองจากการพัฒนาบุคลากรมีรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิเชFน การสอนงาน 
(Coaching) การเปfน พ่ี เลี้ ยง (Mentoring) การประสานงานกับหนF วยงาน อ่ืน (Attachment 
Working) การปฏิบั ติงานกับหนFวยงาน อ่ืน (Secondment Working) การทําโครงการพิ เศษ 
(Project Assignment) การดูแลอยFางใกลWชิด (Work Shadowing) การเรียนรูWทางไกล (Open / 
Distance Learning) สรWางระบบการเรียนรูWเปfนระบบ (Learning Package) การจัดอบรมภายใน 
(Internal Training Course) การสF งไปอบรมภายนอก (External Training Course) ในการ
ดําเนินงานองค?กรไมFวFาจะเปfนองค?กรขนาดใหญFหรือขนาดเล็ก จําเปfนตWองมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
มีทักษะงานท่ีจําเพาะเจาะจงสําหรับตําแหนFงงาน ดWวยเหตุผลดังกลFาว องค?กรหรือสถาบันการศึกษา
จึงตWองจัดใหWมีการพัฒนาบุคลากร โดย การฝ`กอบรม การปฐมนิเทศบุคลากรใหมFท่ีเขWามาในองค?กร 
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เหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีมีความสําคัญ คือ เทคโนโลยีท่ีมีความกWาวหนWาอยFางรวดเร็ว จึงจําเปfนท่ี
บุคลากรตWองศึกษาถึงงานใหมF ๆ และงานท่ีเปลี่ยนแปลงเสมอ ตWองกําหนดการพัฒนาบุคลากรไวWเปfน
นโยบายของสถานศึกษา มีแผนงานพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน โดยถือเปfนภารกิจหลักท่ีสําคัญ มีการจัด
กิจกรรมการพัฒนาอยFางตFอเน่ืองใหWท่ัวถึงทุกคน ตลอดจนบุคลากรตWองเห็นประโยชน?ของการพัฒนา
จึงจะไดWรับความรFวมมือจากบุคลากรเปfนอยFางดี อีกท้ัง บุคลากรทางการศึกษามีความสําคัญท่ีสุดตFอ
การพัฒนาการศึกษา สังคมและชาติบWานเมือง ใหWมีความเจริญงอกงามอยFางเต็มท่ี กลFาวโดยสรุป การ
พัฒนาบุคลากรครูทําใหWเกิดประโยชน?หลายประการ ไดWแกF ประการท่ีแรก เปfนการชFวยพัฒนาคุณภาพ
และวิธีการทํางานของบุคลากร ทําใหWมีสมรรถภาพในการสอนเพ่ิมมากข้ึน เขWาใจบทบาทหนWาท่ีและ
ปฏิบัติงานไดWอยFางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแกWไขขWอบกพรFองไดWดีข้ึน ประการท่ีสอง ชFวยทํา
ใหWประหยัดเวลา ลดความสูญเปลFาทางวิชาการ เพราะผูWท่ีไดWรับการพัฒนาจนเปfนมีคุณภาพน้ันยFอมไมF
ทําสิ่งใดผิดพลาดไดWงFาย ๆ ประการท่ีสามชFวยทําใหWไดWเรียนรูWงานในหนWาท่ีไดWเร็วข้ึนโดยเฉพาะผูWท่ีบรรจุ
ใหมFหรือยWายไปดํารงตําแหนFงงานใหมF และ ชFวยใหWบุคลากรมีความรูWท่ีทันสมัยอยูFเสมอ สามารถ
ปรับตัวใหWทันตFอสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยFางรวดเร็วจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถาบันการศึกษา มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูW และพัฒนาบุคลากรอยูFเสมอ เพ่ือใหWผูWเรียน
เกิดการเรียนรูWไดWมากท่ีสุดในป�จจุบันการพัฒนาบุคลากรของสถาบันศึกษาเอกชน ยังพบป�ญหาและ
อุปสรรคในหลายดWาน อาทิเชFนป�ญหาดWานการขาดแคลนงบประมาณในการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร 
ป�ญหาการไมFไดWรับการสนับสนุนจากผูWบริหารเทFาท่ีควร รวมไปถึงดWานขวัญและกําลังใจ บุคลากรสFวน
ใหญFมีความกระตือรือรWนในการพัฒนาความรูW ความสามารถของตนเอง แตFเม่ือตWองฝ�าฟ�นอุปสรรค
หลาย ๆ ดWาน สFงผลถึงประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองของบุคลากรครูอาจารย?  

จากความสําคัญและป�ญหาในการพัฒนาบุคลากร ทีมผูWวิจัยจึงสนใจในการศึกษาการพัฒนา
บุคลากรในสถาบันศึกษาเอกชน ผลท่ีไดWจากการวิจัยน้ีจะเปfนประโยชน?ตFอการศึกษาสามารถนําไปเปfน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรดังกลFาวใหWมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสFงผลใหWบุคลากรเกิดการพัฒนาอยFาง
ตFอเน่ืองและทําใหWการจัดการศึกษา มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน และยFอมกFอใหWเกิดประโยชน?สูงสุดกับผูWเรียน 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
       เพ่ือศึกษาการพัฒนาบุคลากรในสถาบันศึกษาเอกชน: ชลบุรี 
 
การทบทวนวรรณกรรม  

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาเอกชน (2556) ไดWระบุวFา ครูอาจารย? ยFอม
ตWองการพัฒนาตนเอง ท้ังในดWานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน? ใหWทันตFอการพัฒนาทางวิชาการ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูFเสมอ ตามท่ี กริช สืบสนธ์ิ (2553:184) กลFาววFา บุคลากรจะมีการเรียนรูW 
และการถFายทอดวัฒนธรรมใหWแกFกันและกัน องค?การสามารถเขWาไปมีสFวนเสริมสรWางใหWบุคลกากรมีความ
พรWอมและสามารถเรียนรูWไดWอยFางรวดเร็ว กFอนการเขWาไปสูFภาคปฏิบัติ เขWาไปรFวมทํางานกับบุคลากรเกFา
อยFางแทWจริง เปfนการสรWางและเตรียมความพรWอมใหWกับบุคลากรใหมF และไมFใหWตกไปอยูFใตWวัฒนธรรมกลุFม
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ยFอยมากเกินไป สFวน ชูชีพ พุทธประเสริฐ (2552 : 79- 82) ไดWกลFาวไวWวFา ทรัพยากรมนุษย? หรือบุคลากร 
จะตWองสรWางบรรยากาศแหFงความเช่ือถือระหวFางกันใหWมากข้ึน การเพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยความเห็นและการ
มีสFวนรFวม มุFงผลระยะยาวใหWบุคลากรในองค?การ มีความสุขกับการทํางาน มีขวัญกําหลังใจท่ีดี จนรูWสึกวFา
องค?การน้ัน ๆ เปfนสมบัติของทุกคนท่ีตWองปฏิบัติงานตามภารกิจอยFางเต็มท่ีเพ่ือความสําเร็จ บุคคลใน
องค?การจําเปfนตWองไดWรับการพัฒนา โดยธรรมชาติของมนุษย? เม่ือทํางานไปนาน ๆ ความเฉื่อยชา ความ
แข็งแรง จะเกิดข้ึน ฉะน้ันองค?การ จําเปfนตWองจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุWน จูงใจใหWเขWาไดWเรียนรูWสิ่งใหมF ๆ เพ่ือ
ไมFใหWเขาเกิดความรูWสึกวFาเขาอายุมากแลWว ปลFอยใหWเด็กรุFนหลังทํา จะตWองทําใหWคนในองค?การเกิดจิตสํานึก
วFาทุกคนไมFมีใครแกFเกิดเรียน ในทํานองเดียวกัน ศุภชัย ยาวะประภาษ (2546, อWางในโสมนัส ทองงาม. 
(2556), หนWา 174) ไดWกลFาวไวWวFา การพัฒนาบุคลการ เปfนการจัดประสบการณ?การเรียนรูWอยFางเปfนระบบ 
ในหWวงเวลาท่ีกําหนด เพ่ือเพ่ิมโอกาสใหWบุคลากรในองค?การ มีสมรรถนะสูงข้ึน สามารถปฏิบัติหนWาท่ีท่ี
ไดWรับมอหมายไดWเปfนผลดี อันเปfนผลตFอการเจริญเติบโตกWาวหนWาของบุคลากรและองค?กร 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาบุคลากรในสถาบันศึกษาเอกชน: ชลบุรี ไดWกําหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย ไวW 7 ดWาน ดังน้ี                                       

1. ดWานการพัฒนาบุคลากร 
2. ดWานการฝ`กอบรม 
3. ดWานการสัมมนาทางวิชาการ 
4. ดWานการศึกษาตFอ 
5. ดWานศึกษาดูงาน 
6. ดWานการแสวงหาความรูWดWวยตัวเอง และ  
7. ดWานการนิเทศภายใน 

 
ระเบียบวิธใีนการวิจัย 
      การวิจัยน้ีเปfนการวิจัยเชิงสํารวจ จากประชากรท่ีเปfนบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันศึกษา
เอกชน: ชลบุรี 23 แหFง แหFงละ 20 คน รวม 460 คน  
      เทียบคFากลุFมตัวอยFางตามตาราง Krejcie & Morgan เทFากับกลุFมตัวอยFางจํานวน 210 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ในการวิจัยน้ี ผูWวิจัยไดWใชWแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขWอมูล โดยมีข้ันตอนการพัฒนา
เคร่ืองมือ ดังน้ี (1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร (2) ศึกษาวิธีการ
สรWางเคร่ืองมือแบบมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ (3) สรWางเคร่ืองมือในการวิจัยโดยการนําขWอมูลตFาง ๆ 
จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองประกอบการพิจารณากําหนดประเด็นหลักและประเด็นยFอยและ
จํานวนขWอคําถามเพ่ือใหWครอบคลุมเน้ือหา (4) เสนอเคร่ืองมือใหWผูWทรงคุณวุฒิตรวจสอบเพ่ือการปรับปรุง
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แกWไข (5) นําแบบสอบถามท่ีไดWรับการแกWไขแลWวตรวจสอบความเท่ียงตรง และความเหมาะสมของภาษา
ตลอดจนการใชWถWอยคํา เน้ือหา โดยใชWดัชนีความสอดคลWอง ( IOC) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, 
หนWา 202-204) และนําผลจากการวิเคราะห?แบบสอบถาม ท่ีตWองมีคFาความเช่ือม่ันเทFากับ 0.85 ซึ่ง
สามารถนําไปใชWเก็บรวบรวมขWอมูล (6) นําแบบสอบถามท่ีผFานการหาคุณภาพเคร่ืองมือแลWวมาจัดพิมพ?
เปfนแบบสอบถาม ดังน้ี ตอนท่ี 1 สอบถามเร่ือง เพศ อายุ และ ประสบการณ?การทํางาน ตอนท่ี 2 เปfน
แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร ชนิดมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ  
 
การเก็บรวบรวมข�อมูล  
 ผูWวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขWอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

1.ขอความรFวมมือเพ่ือขออนุญาตเก็บขWอมูลบุคลากรในสถาบันการศึกษาเอกชน: ชลบุรีในการ
เก็บรวบรวมขWอมูลคร้ังน้ี 

2.  นําแบบสอบถามการพัฒนาบุคลากร จํานวน 210 ชุด โดยผูWวิจัยและทีมงานไดWทําการ
จัดสFงและรับแบบสอบถามกลับคืนเอง ต้ังแตFวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562 

3. ตรวจสอบความสมบูรณ?ของแบบสอบถามท่ีไดWรับกลับมาท้ังหมด 
 

การวิเคราะห�ข�อมูล  
วิเคราะห?ขWอมูลโดย ดWวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห? ดังน้ี 
 1. วิเคราะห?สถานภาพของผูWตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ และประสบการณ?การทํางาน ดWวย

การหาคFาความถ่ีและอัตราสFวนรWอยละ 
 2. วิเคราะห?การพัฒนาบุคลากรในดWานตFาง ๆ ดWวยการหาคFาเฉลี่ย และคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

แปลความหมายโดยพิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ (ประคอง กรรณสูต, 2542 ,หนWา 73) 
 

สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล  
ในการวิเคราะห?ขWอมูล ผูWวิจัยไดWใชWสถิติในการวิเคราะห? ดังน้ี  

 1. ในการตรวจสอบหาคFาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของเคร่ืองมือตFางๆ ดWวยการหาประเมิน
คํานวณคFาสัมประสิทธ?อัลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค 
 2. สถิติพ้ืนฐาน ไดWแกF ความถ่ี อัตราสFวนรWอยละ คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

สภาพการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน: กรุงเทพมหานคร สรุปไดWดังน้ี 
1) ผูWตอบแบบสอบถาม สFวนใหญFเปfนเพศหญิง จํานวน 129 คน คิดเปfนรWอยละ 61.42  อายุ

ของผูWตอบแบบสอบถามสFวนใหญF มีอายุระหวFาง 41-50 ปa จํานวน 150 คน คิดเปfนรWอยละ 71.42  มี
ประสบการณ?การทํางานระหวFาง 11– 15 ปa  จํานวน 118 คน  คิดเปfนรWอยละ 56.19  
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2) สภาพการพัฒนาบุคลากรในสถาบันศึกษาเอกชน: ชลบุรี โดยรวมอยูFในระดับมากท่ีสุด  
เม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน พบวFาดWานการแสวงหาความรูWดWวยตนเองอยูFในระดับมาก  สFวนดWานอ่ืนๆ 
อีก 6 ดWาน อยูFในระดับมากท่ีสุด โดยมีคFาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานWอย ดังน้ี ดWานการศึกษาดูงาน 
ดWานการฝ`กอบรม ดWานการสัมมนาทางวิชาการ ดWานการพัฒนาบุคลากร ดWานการศึกษาตFอ  และดWาน
การนิเทศภายใน  
 
การอภิปรายผล  

จากการวิจัย เร่ือง การพัฒนาบุคลากรในสถาบันศึกษาเอกชน: ชลบุรี มีประเด็นท่ีนFาสนใจและ
สามารถนํามาอภิปรายผล สรุปไดWดังน้ี การพัฒนาบุคลากรในสถาบันศีกษาเอกชน: ชลบุรี โดยภาพรวม
และทุกดWานอยูFในระดับมากท่ีสุด  สอดคลWองกับงานวิจัย ธารินี กิตติกาญจนโสภณ, วีระ วงศ?สรรค?. 
(2558). พบวFา การพัฒนาบุคลากรสFงผลใหWหนFวยงานเกิดความพรWอมในการปฏิบัติงานและเปfนผลดีตFอ
การจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากรของสถาบันการศึกษาเอกชน ในสFวนท่ีเก่ียวขWองกับการฝ`กอบรม 
พบวFา  สถาบันการศึกษาสFวนใหญFไดWสFงเสริมบุคลากรใหWเขWารับ การฝ`กอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองท่ีจัดโดย
หนFวยงานภายในของตน และไดWสนับสนุนคFาใชWจFายในการฝ`กอบรมซึ่งสอดคลWองกับการวิจัยของ ไพบูลย? 
คุณชมพู (2555) พบวFา ในการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรผูWอํานวยการโรงเรียนเป�ดโอกาสใหWบุคลากร
ไดWศึกษาตFอในระดับท่ีสูงข้ึน และสอดคลWองกับธนภัทร จองหมุFง. (2555) พบวFาผูWบริหารสFวนใหญFมีการ
สนับสนุนใหWบุคลากรมีการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ตลอดจนใหWบุคลากรเขWารับการฝ`กอบรม รFวมกับ
หนFวยงานอ่ืน รวมถึงการศึกษาของ สนิท สายป�นตา (2554) พบวFา การพัฒนาบุคลากร ผูWบริหารไดW
สFงเสริม ใหWบุคลากรเขWารับการฝ`กอบรมสัมมนา และเป�ดโอกาสใหWบุคลากรไดWมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน และ ชูชีพ พุทธประเสริฐ (2554, หนWา 84 -85) วFา คือ กลวิธีในการถFายทอด 
ประสบการณ?ท้ังในดWานความรูWความสามารถ ทักษะและทัศนคติ ท่ีดีแกFผูWเขWารับการอบรม รวมถึง จินดา
วรรณ ปาลเดชพงศ? (2561).  ไดWกลFาววFา องค?ประกอบท่ีสําคัญของการฝ`กอบรมบุคลากร มีสามประการ 
ประการแรกคือเปfนการพัฒนาความรูW ความเขWาใจ ประการท่ีสองคือ เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานและ
ประการสุดทWายคือสรWางทัศนคติและความคิดใหมF ๆ สําหรับประเด็นท่ีไดWรับความคิดเห็นนWอย คือ การ
สํารวจความตWองการในการฝ`กอบรม รวมถึงไมFไดWจัดฝ`กอบรมในชFวงท่ีปลอดการเรียนการสอน สFวน
การศึกษาของ พันธุ?นิภา แยWมชุติ (2554) พบวFา ป�จจัยท่ีมีผลตFอการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ การไดWรับ
ขWอมูลขFาวสารใหมF ๆ การใชWเคร่ืองมือ อุปกรณ?เก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ การท่ีไดWรับการฝ`กอบรมพัฒนา
เฉพาะสาขาวิชา การใชWระบบสารสนเทศอินเตอร?เน็ต และการใชWภาษาตFางประเทศ สอดคลWองกับ
คําอธิบาย ของธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ (2557, หนWา 95) วFา ป�จจุบันมีแหลFงความรูWอยูFมากมาย เชFน
หลักสูตรการเรียน Online ทางระบบ Internet ทําใหWบุคลากรมีโอกาส ทางเลือกท่ีเป�ดกวWางในการพัฒนา 
ความรูW ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงานของตนเอง  

ป]ญหาและข�อเสนอแนะ พบวFา สFวนใหญFการจัดกิจกรรมไมFตรงตามความตWองการของบุคลากร 
รวมถึงขาดแคลนงบประมาณ ควรสํารวจความตWองการในการจัดฝ`กอบรมบุคลากร และจัดหางบประมาณ
ใหWเหมาะสม ควรมีการประชาสัมพันธ?และมีแผนงานโครงการในการศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากร ใหW
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สอดคลWองกับนโยบายการศึกษาจังหวัดชลบุรี ท่ีมุFงเนWนใหWผูWเรียนสามารถประยุกต?ใชWความรูWในการประกอบ
อาชีพ ดังน้ันผูWบริหารควรสFงเสริมใหWบุคลากรเรียนรูWตามสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ โดย
เขWารับการศึกษาดูงานท่ีจัดโดยหนFวยงานภายนอกเปfนการเปลี่ยนบรรยากาศ ตลอดจนเปfนการเรียนรูWนอก
สถานท่ี (ธงชัย สันติวงษ?,2557). โดยมีองค?ประกอบสามประการ ท่ีควรคํานึงถึงประการแรกคือ ความ
เหมาะสมของหนFวยงานกับลักษณะงาน ประการตFอมาคือ วัตถุประสงค?ท่ีชัดเจน และประการสุดทWายคือ 
การเขียนรายงานผลหลังเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน และควรกําหนดระยะเวลาในการศึกษาดูงานท่ีเหมาะสม 
ควรสFงเสริมการศึกษาดูงานตFางประเทศและสํารวจความตWองการในการศึกษาดูงาน (โสมนัส ทองงาม, 
2556). ควรจัดงบประมาณใหWเหมาะสม และควรจัดการศึกษาดูงานอยFางนWอยภาคเรียนละหน่ึงคร้ัง ควร
สFงเสริม ใหWบุคลากรเขWารับการฝ`กอบรมสัมมนา และเป�ดโอกาสใหWบุคลากรไดWมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซึ่งกันและกัน โดยสํารวจความตWองการการสัมมนาทางวิชาการของบุคลากร และการจัดสัมมนา
ทางวิชาการ ในชFวงท่ีปลอดการเรียนการสอน ควรจัดสัมมนาโดยเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงเขWารFวมสัมมนา 

นอกจากน้ีขWอเสนอแนะดWานการศึกษาตFอ ควรจัดงบประมาณใหWเหมาะสม โดยการจัดทํากองทุน
สFงเสริมบุคลากรสําหรับการศึกษาตFอ สFงเสริมการแสวงหาความรูWดWวยตนเอง สถาบันการศึกษา ควรจัดใหW
มีหWองสมุด และอินเตอร?เน็ตสําหรับสืบคWน พัฒนา ความรูW ความสามารถ และ ติดตามองค?ความรูW 
เทคโนโลยีใหมF ๆ ท่ีเหมาะกับยุคสมัยการเปลี่ยนแปลง 
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บทคัดย�อ 

วัตถุประสงค?การศึกษาน้ี เพ่ือศึกษาการรับรูWของบุคลากรดWานการจัดการเรียนรูWแบบบูรณา
การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย?เครือขFายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานFาน เขต 2 และนําผลการศึกษาไปพัฒนาบุคลากรดWานการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กลุFมตัวอยFางไดWแกF ขWาราชการครูโรงเรียนศูนย?เครือขFายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานFาน เขต 2 จํานวน 159 คน 
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขWอมูลไดWแกF แบบสอบถาม สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF 
อัตราสFวนรWอยละ คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบวFา ขWาราชการครูโรงเรียนศูนย?เครือขFายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานFาน เขต 2 มีการรับรูWตFอการจัดการเรียนรูWแบบบูรณาการ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดWานพบวFา ดWาน
การวางแผนและกําหนดทางเลือกมีคFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และ การประเมินผลและรายงาน มีคFาเฉลี่ยตํ่า
ท่ีสุด สFวนในรายขWอ ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตFอตFอการพัฒนาครู ดWานการจัดการเรียนรูWแบบ
บูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมมีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับมากท่ีสุด และเม่ือ
พิจารณาตามประเด็นความพึงพอใจรายขWอ พบวFา คFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดWแกF การทดลองใชWสื่อ นวัตกรรม 
ชุดฝ`ก เทคนิควิธีกFอนนําไปใชW และการจัดหWอง / ศูนย?สื่อ นวัตกรรม ชุดฝ`ก เทคนิควิธี สFวนคFาเฉลี่ย
ตํ่าสุด ไดWแกF การนําวิทยากร ภูมิป�ญญาชาวบWานมารFวมจัดการเรียนรูW มีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับปานกลาง 
 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูWแบบบูรณาการ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



150 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University  
 

Abstract 
The objective of this research was to study the awareness of personnel on 

integrated learning management based on sufficiency economic philosophy in school 
network for educational development under Nan educational service area 2. This 
research sample was 159 teachers employed in school network for educational 
development under Nan educational service area 2. The instruments for data 
collection was five levels rating scale questionnaire. The statistics used in analysis 
were percentage, mean and standard deviation.  

The results of studies were found that: the awareness of personnel on 
integrated learning management based on sufficiency economic philosophy in school 
network for educational development under Nan educational service area 2, overall 
were at the highest levels. Considering each aspect; the planning and the choice 
determined were found with the highest average. The evaluation and reporting were 
at the lowest average. Though in terms: the awareness of personnel on integrated 
learning management based on sufficiency economic philosophy in school network 
for educational development as a whole were at the highest level. When considering 
the sub-issue showed that the highest mean were the experimental use of 
innovative, training techniques before use, the room or media center, innovative 
training techniques. The sub-issue of lecturer to combined local wisdom learning was 
at moderate level.  

 
Keywords: Integrated Learning Management, Sufficiency Economic Philosophy 
 
บทนํา 

จุดหมายของการศึกษา คือ มุFงใหWเยาวชนคิดเปfน ทําเปfน แกWป�ญหาไดWและไดWเรียนรูWอยFางมี
ความสุข ไดWเรียนรูWและแสวงหาประสบการณ?ในสิ่งท่ีตนเองสนใจ เรียนรูWในโลกกวWางตามแหลFง
เรียนรูWท่ีหลากหลายท่ีมิใชFแตFในหWองเรียนเทFาน้ัน แตFในป�จจุบันในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีป�ญหามากมายท้ังดWานหลักสูตร ดWานการจัดการเรียนการสอน ดWานการบริหารจัดการ 
กระทรวงศึกษาธิการไดWใหWสถานศึกษาไดWปรับหลักสูตรใหWเหมาะสม บูรณาการกิจกรรมการเรียนรูWดWาน
คุณธรรมจริยธรรม นWอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูFการปฏิบัติ ใหWผูWเรียนเกิดการเรียนรูWตามวิถี
ชีวิตใหWมากข้ึน เพ่ือใหWผูWเรียนไดWปลดปลFอยพลังสมอง เรียนรูWอยFางมีความสุข มีวินัย รูWจักสิทธิและหนWาท่ี
ของการเปfนพลเมืองดี การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปa มีบทบาทตFอการวางรากฐานในการพัฒนาคน 
ต้ังแตFวัยเรียนจนถึงวัยผูWใหญF กลุFมบุคคลท่ีจะไดWรับโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ เด็กและ
เยาวชนท่ีมีอายุ 6–18 ปa การท่ีจะขับเคลื่อนผูWเรียนในกลุFมเป~าหมายน้ีใหWมีความ รูW  มีทักษะและมี
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คุณธรรมจริยธรรมยFอมขึ้นอยูF กับบุคคลหลายฝ�าย ไดWแกF ครู ผูWบริหาร ผูWปกครอง รวมถึงกระบวนการ
บริหาร กระบวนการนิเทศและกระบวนการจัดการเรียนการสอนจะตWองมีทิศทางการพัฒนาและมี
การประสานสัมพันธ?ใหWเกิดการพัฒนาอยFางย่ังยืน องค?ประกอบท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา คือ การพัฒนาบุคลากรใหWมีคุณภาพและเสริมสรWางขวัญกําลังใจ  

 “บุคลากร” เปfนป�จจัยหรือทรัพยากรที่สําคัญและจําเปfนตFอการบรรลุวัตถุประสงค? ดังท่ี   
เมกกินสัน (Megginson) (อWางถึงใน ประมวล ลาภเจริญวงศ?,2558 :4) ไดWกลFาวยืนยันไวWวFา “ มนุษย?
เปfนป�จจัย ท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย?จึงเปfนการกระตุWนใหWเกิดความ
ตWองการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน ( ณัฏฐิณี วาดสูงเนิน, 2558: 107) ทําใหW
บุคลากรไดWพัฒนาตนเองในดWานการสอน การปฏิบัติตนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานและ
พระบาทสมเด็จพระเจWาอยูFหัวรัชกาลท่ี 9 พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงริเร่ิมปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปfนหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดํารงชีวิตท่ีพระองค?ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแกF
พสกนิกรชาวไทยมานานกวFาหลายสิบปa ดWวยสายพระเนตรท่ียาวไกล และตามเจตนารมณ?การปฏิรูป
การศึกษา (คณะกรรมการการประถมศึกษาแหFงชาติ, สํานักงาน. 2561 : 1-3)  

จากความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรดังกลFาว ผูWวิจัยในฐานะปฏิบัติหนWาท่ีครูผูWสอนและ
หัวหนWากลุFมสาระการเรียนรูWของโรงเรียน มีความตระหนักในป�ญหา จากการ ศึกษาสภาพป�จจุบันของ
โรงเรียนในศูนย?เครือขFายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานFาน เขต 
2 จึงไดWศึกษาการพัฒนาบุคลากรดWานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เปfนกรอบในการพัฒนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาตFอไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาการรับรูWของบุคลากรท่ีมีตFอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดศูนย?เครือขFายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานFาน เขต 2 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

“บุคลากร” เปfนป�จจัยหรือทรัพยากรที่สําคัญและจําเปfนตFอการบรรลุวัตถุประสงค? ดังท่ี   
เม ก กิน สัน  (Megginson) (อWางถึงใน ประมวล ลาภเจริญวงศ?, 2558: 4) ไดWก ลFา วยืน ยันไวWวFา “ 
มนุษย?เปfนป�จจัย ท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหาร ถึงแมWวFาคุณคFาของมนุษย?จะเปfนสิ่งท่ีจับตWองไมFไดWและ
ไมFสามารถใชWหลักเกณฑ?กําหนดคุณคFาเชFนเดียวกับวัตถุหรือสินคWาอ่ืนๆ ไดW แตFก็ยังถือวFามนุษย?เปfน
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีดีท้ังคุณคFาและเกียรติภูมิ ” การพัฒนาทรัพยากรมนุษย? เปfนการเปลี่ยนแปลงอยFาง
มีระบบ เร่ิมดWวยการเพ่ิมพูนความรูWความสามารถของบุคคลอยFางมีแผน เพ่ือใหWบุคคลสามารถ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ คFานิยมและความตWองการของตนอันจะนํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนโครงสรWางใน
สังคม เม่ือบุคคลไดWรับการพัฒนาแลWวจะทําใหWมีคFานิยม ทัศนคติ ความตWองการ และพฤติก รรม
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังน้ันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย?จึงเปfนการกระตุWนใหWเกิดความตWองการใน
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีดีข้ึน ดังจะเห็นไดWวFาในหนFวยงานตFางๆ เม่ือบุคลากรใน
หนFวยงานไดWรับการพัฒนาสูงข้ึน มีความรูWความชํานาญมากข้ึน ก็มักจะเกิดความตWองการโครงการ
ใหมFๆ ซึ่งจะนําไปสูFการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึนเสมอ ( ณัฏฐิณี วาดสูงเนิน, 2558) ความตWองการ
สFวนมากของบุคลากรตWองการพัฒนาดWวยการจัดกิจกรรมอยFางหลากหลาย ไดWแกF การฝ`กอบรม 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาทางวิชาการ การนิเทศ การเผยแพรFขFาวสารทางวิชาการ การศึกษาดู
งานและสังเกตวิธีการทํางาน  การจัดทําเอกสารทางวิชาการเผยแพรF  ไดWแกF การจัดทําจุดประสงค?การ
เรียนรูW จัดทําโครงการสอน จัดทําแผนการสอน จัดทํารายงานการใชWแผนการสอน จัดทําวิจัยในช้ันเรียน 
การจัดเอกสารเพ่ือการประชาสัมพันธ?  ทําใหWบุคลากรไดWพัฒนาตนเองในดWานการสอน การปฏิบัติ
ตนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน อีกท้ังพระบาทสมเด็จพระเจWาอยูFหัวรัชกาลท่ี 9 พระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงริเร่ิมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปfนหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดํารงชีวิตท่ี
พระองค?ทรงมีพระราชดํารัสช้ีแนะแกFพสกนิกรชาวไทยมานานกวFาหลายสิบปa ดWวยสายพระเนตรท่ียาว
ไกล ในชFวงเวลาท่ีผFานมาประชาชนสFวนใหญFตFางรูWจักและมีความเขWาใจเบ้ืองตนในแนวคิดดังกลFาว 
และยังไดWเกิดการเรียนรูWอยFางลึกซึ้ง และนWอมนํามาใชWในชีวิตประจําวันอยFางแทWจริง เพ่ือใหWผูWเรียนเปfน
มนุษย?ท่ีสมบูรณ? ตามเจตนารมณ?การปฏิรูปการศึกษา (คณะกรรมการการประถมศึกษาแหFงชาติ, 
สํานักงาน. 2561 : 1-3)  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตของเนื้อหา 
การศึกษาน้ี มุFงศึกษาเร่ืองการรับรูWของบุคลากรโดยเนWนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดWวย 5 ดWาน ไดWแกF 1) การศึกษาสภาพป�จจุบันป�ญหา
และความตWองการ 2) การวางแผนและกําหนดทางเลือก 3) การสรWางเคร่ืองมือ  4) การปฏิบัติการ 5) 
การประเมินผลและรายงาน 

2. ประชากร 
 ประชากรท่ีใชWในการศึกษา ไดWแกF ขWาราชการครูในโรงเรียน ศูนย?เครือขFายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานFาน เขต 2 ซึ่งประกอบดWวย ผูWบริหาร ครู 
จํานวน 159 คน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการศึกษาน้ี เปfนการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตFอการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนสังกัดศูนย?เครือขFายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานFาน เขต 2 ซึ่ งมีกรอบแนวคิด 
ประกอบดWวย 5 ดWาน ดังน้ี 1. การศึกษาสภาพป�จจุบันป�ญหาและความตWองการ    2. การวางแผนและ
กําหนดทางเลือก 3. การสรWางเคร่ืองมือ 4. การปฏิบัติการ 5. การประเมินผลและรายงาน  
                                 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
1. การกําหนดประชากร 

ประชากรในการวิจัยน้ี คือ ขWาราชการครูในโรงเรียน ศูนย?เครือขFายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานFาน เขต 2 ซึ่งประกอบดWวย ผูWบริหาร ครู 
จํานวน 159 คน 

2. การสร�างเคร่ืองมือในการวิจัย เปfนแบบสอบถามแบบ 5 levels rating scale เก่ียวกับ
การรับรูWของบุคคลากรครูท่ีมีตFอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จํานวน 1 ชุด          

3. การเก็บรวบรวมข�อมูล 
           การเก็บรวบรวมขWอมูลจะเก็บรวบรวมขWอมูลตามข้ันตอนของการเก็บขWอมูล ระหวFางวันท่ี 
16 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2557 โดยทําหนังสือขอความอนุเคราะห?ผูWบริหารโรงเรียนใน
ศูนย?เครือขFายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานFาน เขต 2 เพ่ือ
ตอบแบบสอบถาม 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะห�ข�อมูล 
1. รวบรวมขWอมูลท่ีไดWจากผูWตอบแบบสอบถาม 
2. นําขWอม ูลที ่ได Wมาตรวจสอบและจัดจําแนกเป fนหมวดหมู Fตามกรอบกิจกรรม 

โครงการ ตามกรอบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ดําเนินการวิเคราะห?ขWอมูลตามลําดับ ดังน้ี 
สFวนท่ี 1 ผลการวิเคราะห?สภาพป�จจุบัน ป�ญหากFอนดําเนินการพัฒนา   
สFวนที่ 2 ผลการวิเคราะห?การรับรูWของ บุคลากรท่ีมีตFอการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การวิเคราะห?ขWอมูลเชิงปริมาณใชWสถิติ รWอยละ (percentage) 

คF าเฉลี่ ย  (Arithmetic Mean : ) สF วน เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : ) และ
วิเคราะห?ขWอมูลโดยใชWโปรแกรมสําเร็จรูป สFวนขWอมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห?โดยการพรรณนา 

สFวนท่ี 3 วิเคราะห?ขWอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูWตอบแบบสอบถาม สังเคราะห?เปfนแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรในดWานการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

 
สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 

 สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF รWอยละ คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 

สรุปผล 
ผลการวิเคราะห? การรับรูWของบุคลากรท่ีมีตFอการจัดการเรียนรูWแบบบูรณาการตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ศูนย?เครือขFายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานFาน เขต 2 โดยภาพรวมมีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับมากท่ีสุด สFวนรายดWานพบวFา 
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ดWานท่ี 2 การวางแผนและกําหนดทางเลือกมีคFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด และ ดWานท่ี 5 การประเมินผลและ
รายงาน มีคFาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน ปรากฏผลดังรายละเอียดตFอไปน้ี 

1. การรับรูWของบุคลากรท่ีมีตFอการจัดการเรียนรูWแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในโรงเรียน ศูนย?เครือขFายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานFาน เขต 2 ดWานการศึกษาสภาพป�จจุบันป�ญหาและความตWองการ โดยภาพรวมอยูFใน

ระดับมากท่ีสุด (  = 4.69) เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอ เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานWอย 3 

ลําดับแรก ไดWแกF การสํารวจความตWองการของนักเรียนในการจัดการเรียนรูW (  = 4.77) การวิเคราะห?ขWอมูล
และจัดระดับความสําคัญของป�ญหา และการสํารวจความตWองการของครูในการจัดการเรียนรูW  

(  = 4.75) การตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนของนักเรียนเพ่ือหาแนวทางและสFงเสริม

หรือแกWไขการจัดการเรียนรูW (  = 4.72) สFวนขWอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนWอยท่ีสุด คือ การสํารวจความ

ตWองการของครูในการพัฒนาตนเอง (  = 4.61) 
2. การรับรูWของบุคลากรท่ีมีตFอ ดWานการพัฒนาการศึกษา โดยภาพรวมอยูFในระดับมากท่ีสุด 

(  = 4.76) เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอ เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานWอย 3 ลําดับแรก ไดWแกF 

การประชุมครูเพ่ือวิเคราะห?สาเหตุของป�ญหา (  = 4.83) การกําหนดบทบาทหนWาท่ีของครู  

(  = 4.81) การกําหนดนโยบายการนิเทศภายในโรงเรียน การมีสFวนรFวมของครู และการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ? สื่อ และแหลFงเรียนรูW (  = 4.75) สFวนขWอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนWอยท่ีสุด คือ การจัดทําแผนเพ่ือ

พัฒนาสมรรถภาพของครู (  = 4.64) 
3. การรับรูWของบุคลากรท่ีมีตFอ ดWานการสรWางเคร่ืองมือ โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก  

(  = 4.45) เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอ เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานWอย 3 ลําดับแรก ไดWแกF 

การจัดหWอง / ศูนย?สื่อ นวัตกรรม ชุดฝ`ก เทคนิควิธี (  = 4.90) การทดลองใชWสื่อ นวัตกรรม ชุดฝ`ก 

เทคนิควิธีกFอนนําไปใชW (  = 4.87) การจัดอบรมครูในการสรWาง  การพัฒนาและการใชW สื่อนวัตกรรม 

ชุดฝ`ก เทคนิควิธีการจัดการเรียนรูW (  = 4.77) สFวนขWอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนWอยท่ีสุด คือ การนําวิทยากร 

ภูมิป�ญญาชาวบWานมารFวมจัดการเรียนรูW (  = 2.47) 
4. การรับรูWของบุคลากรท่ีมีตFอ ดWานการปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยูFในระดับมากท่ีสุด  

(  = 4.73) เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอ เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานWอย 3 ลําดับแรก ไดWแกF 
การประชุมวางแผน สรWางขWอตกลง, จัดปฏิทินการพัฒนา และมีการจัดกิจกรรมสFงเสริมงานวิชาการ  

(  = 4.77) มีรูปแบบการพัฒนาท่ีหลากหลาย และใชWสื่อท่ีทันสมัย และการปฏิบัติเปfนไปตามปฏิทิน  

(  = 4.75) มีการนําครูและ ผูWมีสFวนเก่ียวขWองไปศึกษาดูงาน (  = 4.66) สFวนขWอท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

นWอยท่ีสุด คือ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะเร่ือง (  = 4.65) 
5. การรับรูWของบุคลากรท่ีมีตFอ ดWานการประเมินผลและรายงาน โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก 

(  = 4.38) เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอ เรียงตามลําดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหานWอย 3 ลําดับแรก ไดWแกF 

มีเคร่ืองมือ รูปแบบการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ (  = 4.80) มีการวิเคราะห?ผล การเปรียบเทียบ ตาม

หลักวิชาการ (  = 4.55) มีการนําเสนอและรายงานผลตFอหนFวยงานบังคับบัญชา และผูWมีสFวน
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เก่ียวขWองทราบ (  = 4.31) สFวนขWอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนWอยท่ีสุด คือ การนําผลการนิเทศไปใชWเปfนขWอมูล 

เพ่ือวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (  = 4.03) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเปfนไปตามวัตถุประสงค?ซึ่งมีประเด็น ขWอคWนพบและควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
(1) การรับรูWของบุคลากรท่ีมีตFอการจัดการเรียนรูWแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงโดยภาพรวม รายดWานและรายขWอ มีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับมากท่ีสุด แสดงวFาครูไดWรับการพัฒนาซึ่งเกิด
การเรียนรูWดWานการจัดการเรียนรูWแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังน้ีอาจจะเปfนเพราะวFา  
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดWสรWางข้ึนเพ่ือเปfนแนวทางในการปฏิบัติของประชาชนทุกหมูFเหลFาอยFางเปfน
ระบบ และการพัฒนา มีการทดลองใชW เก็บขWอมูลท่ีเก่ียวขWองอยFางเปfนระบบถูกตWองทุกข้ันตอน โดยเร่ิมจาก
การศึกษาแนวทาง วิธีการพัฒนาครู เชFน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศภายในโรงเรียน แนวคิด 
ทฤษฏีเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน  การออกแบบและแผนการจัดการเรียนรูW พรWอมศึกษา ความรูWความ
เขWาใจเก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง สอดคลWองกับการวิจัยของของณัฏฐิณี วาด
สูงเนิน (2558) ไดWวิจัยเร่ือง การพัฒนาครูในการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน โรงเรียน
บWานโคกกลาง (วรนาถประชาสรรค?) อําเภอคําเข่ือนแกWว จังหวัดยโสธร โดยใชWกระบวนการ PAOR กFอนการ
ดําเนินการพัฒนา ครู ขาดความรูWความเขWาใจในการวิจัยในช้ันเรียน  กิจกรรมท่ีใชWในการพัฒนาไดWแกF การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ  การปฏิบัติการวิจัย และการนิเทศภายใน  พบวFา การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครูใหW
ความสนใจมีความกระตือรือรWนตWองการพัฒนาตนเองใหWความรFวมมือกับวิทยากรในการจัดกิจกรรมอยFาง
ตFอเน่ือง และครูมีความสามารถปฏิบัติการในขณะประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรูWความเขWาใจและ
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในขณะประชุมเชิงปฏิบัติการ ในระดับมาก การปฏิบัติการวิจัย ใน ชั้น เรียน 
ครูสามารถปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนไดW คนละ 1 เร่ือง ผลการประเมินผลงานภาพรวมในระดับมาก  การ
นิเทศภายใน ในวงรอบท่ี 1 มีความม่ันใจในการจัดทําวิจัยในช้ันเรียนไดWบWาง แตFการใชWสถิติ และการ
วิเคราะห?ขWอมูล ครูยังสับสนและทําไดWไมFดี จึงตWองดําเนินการพัฒนาในวงรอบท่ี 2 โดยการเชิญวิทยากร
มาใหWความรูW และคอยเสนอแนะในการใชWสถิติ การวิเคราะห?ขWอมูล การสรุปผล และการเรียนรายงานการ
วิจัย ทําใหW ครู สามารถทําวิจัยในช้ันเรียนไดW 5 คนในระดับ ดีมาก และสอดคลWองกับงานวิจัยของประมวล 
ลาภเจริญวงศ? (2558) พบวFา การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูWแบบโครงงานในวงรอบท่ี 1 
โดยใชW กลยุทธ?การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน ผลปรากฏวFา กลุFมผูWรFวมศึกษาคWนควWาซึ่ง
เปfนครูผูWสอนทุกคน มีความรูWความเขWาใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรูWแบบโครงงานเพ่ิมมากข้ึน โดยมี
คะแนนทดสอบความรูWความเขWาใจกFอนการประชุมเชิงปฏิบัติ การรวมเฉลี่ย 11.71 คะแนน และมีคะแนน
เฉลี่ยหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมเฉลี่ย 17.14 คะแนน สามารถจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูW

แบบโครงงาน โดยเฉลี่ยทุกดWานอยูFในระดับดีมาก (  = 4.57) ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรูW

โดยรวมอยูFในระดับมากท่ีสุด (  = 4.59) แตFกลุFมผูWรFวมศึกษาตWองการมีทักษะ ความชํานาญในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูWแบบโครงงานเพ่ิมมากข้ึน โดยเฉพาะ ข้ันการกําหนดตัวแปรท่ีตWองการศึกษา ข้ันการ
ออกแบบการทดลอง ข้ันการประเมินผลและการอภิปรายผล และจากการประเมินผลโครงงาน นักเรียน 
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พบวFา อยูFในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ยรWอยละ 62.27 ผลการศึกษาคWนควWาในวงรอบท่ี 2 โดยใชWกล
ยุทธ?การนิเทศภายใน หลังการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรูWแบบโครงงานพบวFา กลุFมผูWรFวม
ศึกษาคWนควWา มีความรูW ความเขWาใจสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูWแบบโครงงานเพ่ิมข้ึนครบทุกข้ันตอน ผล

การประเมินการจัดกิจกรรมโดยรวมอยูFในระดับมากท่ีสุด (  = 5.00) และผลการประเมินโครงงาน
นักเรียนอยูFในระดับดี คะแนนเฉลี่ยรWอยละ 70.14 และสอดคลWองกับงานวิจัยของ สมคิด จัยวัฒน? (2558). 
พบวFา ครูผูWสอนโดยรวมและจําแนกตามสถานภาพไดWแกF เพศ ประสบการณ?ในการทํางาน มีความ
คิดเห็นตFอการนิเทศภายใน ตามภาระงานการบริหารจัดกาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4 ดWาน ในภาพรวม
มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน มีระดับความคิดเห็นจากมากไปหา
นWอย ตามลําดับดังน้ี 4  ดWาน คือ กลุFมอํานวยการ  มีระดับความคิดเห็น ระดับมาก กลุFมกิจการและ
พัฒนานักเรียน มีระดับความคิดเห็น ระดับมาก กลุFมงานวิชาการ มีระดับความคิดเห็น ระดับมาก 
และกลุFมบริการและสFงเสริมการจัดการศึกษา มีระดับความคิดเห็นระดับมาก  

(2) รูปแบบของการพัฒนาบุคลากรประจําการที่ควรนํามาใชW ในการพัฒนาบุคลากร
มากท่ีสุด ไดWแกF การประชุมเชิงปฏิบัติการ รองลงมา คือ การฝ`กอบรมเพ่ิมพูนทักษะ การดูงานและ
ทัศนศึกษานอกสถานท่ี การประชุมอภิปราย การบรรยายและสาธิต การสัมมนา และกลุFมปฏิบัติการ
โครงการ สอดคลWองกับงานวิจัยของ บุญสนอง พลมาตย? (2559) ไดWศึกษา เร่ือง การนําเสนอรูปแบบ
การพัฒนาบุคลากรประจําการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานกาประถมศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานีสรุปผลวิจัย  พบวFา 1. โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานี  มีการพัฒนาบุคลากรโดยภาพรวมอยูFในระดับกลางและคFอนขWางมีป�ญหาในทางปฏิบัติ 
ในขณะท่ีผูWบริหารโรงเรียนเห็นวFา โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอยูFในระดับมาก และไมFมีป�ญหาในทาง
ปฏิบัติ เ มื ่อ พิจ า รณ ารายดWาน ท้ัง 8 ดWาน พบวFา ดWานท่ีมีสภาพการปฏิบัติมากท่ีสุด คือ ดWาน
สมรรถภาพผูWเขWารับการพัฒนา ขณะท่ีผูWบริหารโรงเรียนเห็นวFาดWานกิจกรรมของโรงเรียนเพ่ือการพัฒนา
บุคลากรมีสภาพการปฏิบัติมากท่ีสุด และท้ัง 4 กลุFม เห็นวFา ดWานกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
คFอนขWางมีป�ญหาในทางปฏิบัติมากท่ีสุด  

(3) รูปแบบท่ีใชWในการพัฒนาบุคลากรท้ัง 7 รูปแบบน้ัน ผูWรับการพัฒนาสามารถวางแผนใน
การพัฒนาตนเองไดWในระยะยาว โดยข้ันตอนการดําเนินการในแตFละรูปแบบมีดังตFอไปน้ี  มีการสํารวจ
และวิเคราะห?ป�ญหากFอนดําเนินการ มีการวางแผนกําหนดทิศทางและเป~าหมายท่ีชัดเจน มีวิธีดําเนินการท่ี
เปfนรูปธรรม ชัดเจน และสามารถปฏิบัติไดW โดยมีการประสานงานแผนการพัฒนากับหนFวยงานท่ี
เก่ียวขWอง มีการจัดวิทยากรดําเนินการอยFางเหมาะสม เน้ือหาท่ีใชWในการพัฒนาผูW รับการพัฒนา
สามารถนําไปปฏิบั ติในท่ีทํางานของตนไดW มีการนําเทคนิควิธีการใหมFๆ ผลการศึกษาผลการวิจัย
มาประยุกต?ใชW มีการประเมินผลการพัฒนาทุกคร้ังอยFาง เปfนระบบและประสานกับสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือเปรียบเทียบกับสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี และ
สอดคลWองกับงานวิจัยของวินัย บุญศรี (2559) พบวFา  ครูท่ีเขWารFวมศึกษาสามารถวิเคราะห?หลักสูตรและ
เขียนแผนการเรียนรูW มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนท่ีหลากหลาย สอดคลWองเหมาะสมกับ
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ศักยภาพและธรรมชาติของผูWเรียน ซึ่งเม่ือพิจารณาแลWวเช่ือไดWวFา การพัฒนาครู ดWานการจัดการเรียนรูW
แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีผูWศึกษาทําการศึกษาน้ีสามารถพัฒนาครูไดWจริง 
 

ประโยชน�จากการวิจัย 
 1. บุคลากรไดWรับการพัฒนาใหWมีความรูW ความสามารถ มีทักษะ ประสบการณ?การจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

2. เปfนขWอมูลสารสนเทศสําหรับบุคลากร นักเรียนโรงเรียนในสังกัดศูนย?เครือขFายพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และสถานศึกษาอ่ืนๆ  

 
ข�อเสนอแนะ  

1. ขWอเสนอแนะท่ีไดWจากการวิจัยในคร้ังน้ี 
1.1  การศึกษาสภาพป�จจุบันป�ญหาและความตWองการควรจัดใหWมีการสํารวจความ

ตWองการของครูในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเปfนขWอมูลและกรอบในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดไวWใน
แผนพัฒนาโรงเรียนและโครงการของโรงเรียนดWวย 

1.2 การวางแผนและกําหนดทางเลือก ทางโรงเรียนจะตWองจัดทําแผนพัฒนาสมรรถภาพของ
ครูไวWอยFางชัดเจนและปฏิบัติตามแผนอยFางตFอเน่ือง 

1.3 การสรWางเคร่ืองมือ ทางโรงเรียนจะตWองสํารวจและจัดทําทะเบียนวิทยากรภูมิป�ญญา
ชาวบWาน และเชิญรFวมจัดการเรียนรูWอยFางสมํ่าเสมอและจริงจัง 

1.4 การปฏิบัติการ ทางโรงเรียนจะตWองจัดใหWมีการประชุมเชิงปฏิบัติการดWานการจัดการ
เรียนรูWแบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปaการศึกษาละ 1 คร้ัง 

1.5 การประประเมินผลและการรายงาน โรงเรียนจะตWองเนWนในเร่ืองการประเมินผลงาน
ในรอบปaที่ผFานมา เพ่ือรายงานผูWบังคับบัญชาและผูWเก่ียวขWองทราบอยFางสมํ่าเสมอ 

2. ขWอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตFอไป 
2.1 การพัฒนาบุคลากร อาจออกแบบการจัดการเรียนรูWแบบบูรณาการท่ีเนWนตามแนว

ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงรFวมกับการพัฒนารูปแบบอ่ืน เชFน ไปศึกษาดูงาน การเชิญวิทยากรท่ี
เช่ียวชาญมาบรรยายพิเศษ เปfนตWน 

2.2 การนํารูปแบบการพัฒนาครูโดยดWานการจัดการเรียนรูWแบบบูรณาการตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต?ใชW ควรศึกษาสภาพของชุมชน บริบทของโรงเรียน การจัดกิจกรรมการ
จัดการเรียนรูWแบบบูรณาการอาจเปลี่ยนแปลงไดWตามความเหมาะสม  
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บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค? เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน:
กรุงเทพมหานคร รวม 7 ดWาน ไดWแกFดWานการพัฒนาบุคลากร ดWานการฝ`กอบรม ดWานการสัมมนาทาง
วิชาการ ดWานการศึกษาตFอ ดWานการศึกษาดูงาน ดWานการแสวงหาความรูWดWวยตนเอง และดWานการ
นิเทศภายใน ประชากรท่ีใชWในการวิจัย คือ อาจารย?และบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน 
ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 115 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการรวบรวมขWอมูล ไดWแกF แบบสอบถามเปfน
แบบมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูลไดWแกF ความถ่ี อัตราสFวนรWอยละ 
คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวFา :  
1) ผูWตอบแบบสอบถาม สFวนใหญFเปfนเพศหญิง จํานวน 68 คน คิดเปfนรWอยละ 59.13 อายุ

ของผูWตอบแบบสอบถามสFวนใหญF มีอายุระหวFาง 51-60 ปa จํานวน 50 คน คิดเปfนรWอยละ 43.48  มี
ประสบการณ?การทํางานระหวFาง 11– 15 ปa  จํานวน 69 คน  คิดเปfนรWอยละ 60.00  

2) สภาพการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน: กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูFในระดับ
มาก  เม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน พบวFาดWานการแสวงหาความรูWดWวยตนเองอยูFในระดับปานกลาง   สFวน
ดWานอ่ืนๆ อีก 6 ดWาน อยูFในระดับมาก โดยมีคFาเฉลี่ยเรียงลําดับจากมากไปหานWอย ดังน้ี ดWานการศึกษา
ดูงาน ดWานการฝ`กอบรม ดWานการสัมมนาทางวิชาการ ดWานการพัฒนาบุคลากร ดWานการศึกษาตFอ  
และดWานการนิเทศภายใน  

 
คําสําคัญ: การพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยเอกชน 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study the human resource development in 
private university: Bangkok. In seven aspects; including personnel development, training, 
the academic seminar, the further education, the study visit, the pursuit self-knowledge 
and the internal supervision. The population in this research were 115 teachers and 
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educators in private university: Bangkok. The instrument used for data collection were 
five-level rating scale questionnaire. The statistical methods used to analyze data were 
frequency, percentage, mean and standard deviation.  
 The results revealed that:  
         1) Most of the respondents were 68 women, representing 59.13 percentage. 
The majority age between the ages of 51-60 years, with the number 50, representing 
43.48 percentage. The work experience between 11- 15 years were 69 educators, 
representing 60.00 percentage.  
         2) The state of human resource development in private university: Bangkok. The 
overall were operating at high levels. Considering each aspect, found that; the pursuit 
of self-knowledge was at moderate level. Though, the other 6 aspects were at high 
levels. Ordered the average with descending, including the study visit, training, the 
seminar, personnel development, the further educational study and internal supervision.  
 
Keyword: Human Resource Development, Private University 
 
บทนํา 

การพัฒนาบุคลากรเปfนงานท่ีสําคัญของสถานศึกษา เพราะการไมFหยุดน่ิงขององค?กรมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูFเสมอ ผูWอํานวยการสถานศึกษาควรใหWการสนับสนุน สFงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหWมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือองค?กรหรือสถานศึกษาของตนจะไดWมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ สํานักเลขาธิการ
สภาการศึกษาแหFงชาติ ไดWรายงานสภาวะการศึกษาไทย ปa 2550 / 2551 (2550: 4)วFา การพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาซึ่งควรถือเปfนเร่ืองสําคัญมากท่ีสุด มีการเปลี่ยนแปลงนWอยมาก มีแตFการ
ประชุม การฝ`กอบรม การสั่งการจากสFวนกลาง ในการดําเนินการพัฒนาบุคลากรควรมีการวางแผนท่ี
ชัดเจน มีการติดตาม เน่ืองจากการพัฒนาบุคลากรมีรูปแบบท่ีหลากหลาย อาทิเชFน การสอนงาน 
(Coaching) การเปfน พ่ี เลี้ ยง (Mentoring) การประสานงานกับหนF วยงาน อ่ืน (Attachment 
Working) การปฏิบั ติงานกับหนFวยงาน อ่ืน (Secondment Working) การทําโครงการพิ เศษ 
(Project Assignment) การดูแลอยFางใกลWชิด (Work Shadowing) การเรียนรูWทางไกล (Open / 
Distance Learning) สรWางระบบการเรียนรูWเปfนระบบ (Learning Package) การจัดอบรมภายใน 
(Internal Training Course) การสF งไปอบรมภายนอก (External Training Course) ในการ
ดําเนินงานองค?กรไมFวFาจะเปfนองค?กรขนาดใหญFหรือขนาดเล็ก จําเปfนตWองมีบุคลากรท่ีมีความสามารถ 
มีทักษะงานท่ีจําเพาะเจาะจงสําหรับตําแหนFงงาน ดWวยเหตุผลดังกลFาว องค?กรหรือสถาบันการศึกษา
จึงตWองจัดใหWมีการพัฒนาบุคลากร โดย การฝ`กอบรม การปฐมนิเทศบุคลากรใหมFท่ีเขWามาในองค?กร 
เหตุผลอีกประการหน่ึงท่ีมีความสําคัญ คือ เทคโนโลยีท่ีมีความกWาวหนWาอยFางรวดเร็ว จึงจําเปfนท่ี
บุคลากรตWองศึกษาถึงงานใหมF ๆ และงานท่ีเปลี่ยนแปลงเสมอ ตWองกําหนดการพัฒนาบุคลากรไวWเปfน
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นโยบายของสถานศึกษา มีแผนงานพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจน โดยถือเปfนภารกิจหลักท่ีสําคัญ มีการจัด
กิจกรรมการพัฒนาอยFางตFอเน่ืองใหWท่ัวถึงทุกคน ตลอดจนบุคลากรตWองเห็นประโยชน?ของการพัฒนา
จึงจะไดWรับความรFวมมือจากบุคลากรเปfนอยFางดี อีกท้ัง บุคลากรทางการศึกษามีความสําคัญท่ีสุดตFอ
การพัฒนาการศึกษา สังคมและชาติบWานเมือง ใหWมีความเจริญงอกงามอยFางเต็มท่ี กลFาวโดยสรุป การ
พัฒนาบุคลากรครูทําใหWเกิดประโยชน?หลายประการ ไดWแกF ประการท่ีแรก เปfนการชFวยพัฒนาคุณภาพ
และวิธีการทํางานของบุคลากร ทําใหWมีสมรรถภาพในการสอนเพ่ิมมากข้ึน เขWาใจบทบาทหนWาท่ีและ
ปฏิบัติงานไดWอยFางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถแกWไขขWอบกพรFองไดWดีข้ึน ประการท่ีสอง ชFวยทํา
ใหWประหยัดเวลา ลดความสูญเปลFาทางวิชาการ เพราะผูWท่ีไดWรับการพัฒนาจนเปfนมีคุณภาพน้ันยFอมไมF
ทําสิ่งใดผิดพลาดไดWงFาย ๆ ประการท่ีสามชFวยทําใหWไดWเรียนรูWงานในหนWาท่ีไดWเร็วข้ึนโดยเฉพาะผูWท่ีบรรจุ
ใหมFหรือยWายไปดํารงตําแหนFงงานใหมF และ ชFวยใหWบุคลากรมีความรูWท่ีทันสมัยอยูFเสมอ สามารถ
ปรับตัวใหWทันตFอสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยFางรวดเร็วจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
สถาบันการศึกษา มีการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูW และพัฒนาบุคลากรอยูFเสมอ เพ่ือใหWผูWเรียน
เกิดการเรียนรูWไดWมากท่ีสุดในป�จจุบันการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอกชน ยังพบป�ญหาและ
อุปสรรคในหลายดWาน ดังน้ี ป�ญหาดWานการขาดแคลนงบประมาณในการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร 
ป�ญหาการไมFไดWรับการสนับสนุนจากผูWบริหารสถานศึกษา รวมไปถึงดWานขวัญและกําลังใจ บุคลากร
สFวนใหญFมีความกระตือรือรWนในการพัฒนาความรูW ความสามารถของตนเอง แตFเม่ือตWองฝ�าฟ�น
อุปสรรคหลาย ๆ ดWาน สFงผลถึงประสิทธิภาพในการพัฒนาตนเองของครูอาจารย?  

จากความสําคัญและป�ญหาในการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน ทีมผูWวิจัยจึงสนใจใน
การศึกษาการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน ผลท่ีไดWจากการวิจัยน้ีสามารถนําไปเปfนแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรดังกลFาวใหWมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสFงผลใหWบุคลากรเกิดการพัฒนาอยFางตFอเน่ืองและทํา
ใหWการจัดการศึกษา มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน และกFอใหWเกิดประโยชน?สูงสุดกับผูWเรียน 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
        เพ่ือศึกษาสภาพการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน: กรุงเทพมหานคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม  

การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันการศึกษาเอกชน (2556) ไดWระบุวFา ครูอาจารย? ยFอม
ตWองการพัฒนาตนเอง ท้ังในดWานวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน? ใหWทันตFอการพัฒนาทางวิชาการ 
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูFเสมอ ตามท่ี กริช สืบสนธ์ิ (2553:184) กลFาววFา บุคลากรจะมีการเรียนรูW 
และการถFายทอดวัฒนธรรมใหWแกFกันและกัน องค?การสามารถเขWาไปมีสFวนเสริมสรWางใหWบุคลกากรมีความ
พรWอมและสามารถเรียนรูWไดWอยFางรวดเร็ว กFอนการเขWาไปสูFภาคปฏิบัติ เขWาไปรFวมทํางานกับบุคลากรเกFา
อยFางแทWจริง เปfนการสรWางและเตรียมความพรWอมใหWกับบุคลากรใหมF และไมFใหWตกไปอยูFใตWวัฒนธรรมกลุFม
ยFอยมากเกินไป สFวน ชูชีพ พุทธประเสริฐ (2552 : 79- 82) ไดWกลFาวไวWวFา ทรัพยากรมนุษย? หรือบุคลากร 
จะตWองสรWางบรรยากาศแหFงความเช่ือถือระหวFางกันใหWมากข้ึน การเพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยความเห็นและการ
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มีสFวนรFวม มุFงผลระยะยาวใหWบุคลากรในองค?การ มีความสุขกับการทํางาน มีขวัญกําหลังใจท่ีดี จนรูWสึกวFา
องค?การน้ัน ๆ เปfนสมบัติของทุกคนท่ีตWองปฏิบัติงานตามภารกิจอยFางเต็มท่ีเพ่ือความสําเร็จ บุคคลใน
องค?การจําเปfนตWองไดWรับการพัฒนา โดยธรรมชาติของมนุษย? เม่ือทํางานไปนาน ๆ ความเฉื่อยชา ความ
แข็งแรง จะเกิดข้ึน ฉะน้ันองค?การ จําเปfนตWองจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุWน จูงใจใหWเขWาไดWเรียนรูWสิ่งใหมF ๆ เพ่ือ
ไมFใหWเขาเกิดความรูWสึกวFาเขาอายุมากแลWว ปลFอยใหWเด็กรุFนหลังทํา จะตWองทําใหWคนในองค?การเกิดจิตสํานึก
วFาทุกคนไมFมีใครแกFเกิดเรียน ในทํานองเดียวกัน ศุภชัย ยาวะประภาษ (2546, หนWา 174) ไดWกลFาวไวWวFา 
การพัฒนาบุคลการ เปfนการจัดประสบการณ?การเรียนรูWอยFางเปfนระบบ ในหWวงเวลาท่ีกําหนด เพ่ือเพ่ิม
โอกาสใหWบุคลากรในองค?การ มีสมรรถนะสูงข้ึน สามารถปฏิบัติหนWาท่ีท่ีไดWรับมอหมายไดWเปfนผลดี อันเปfน
ผลตFอการเจริญเติบโตกWาวหนWาของบุคลากรและองค?กร 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง สภาพการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร ไดWกําหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย ไวW 7 ดWาน ดังน้ี                                       

1. ดWานการพัฒนาบุคลากร 
2. ดWานการฝ`กอบรม 
3. ดWานการสัมมนาทางวิชาการ 
4. ดWานการศึกษาตFอ 
5. ดWานศึกษาดูงาน 
6. ดWานการแสวงหาความรูWดWวยตัวเอง และ  
7. ดWานการนิเทศภายใน 

 
ระเบียบวิธใีนการวิจัย 
      การวิจัยน้ีเปfนการวิจัยเชิงสํารวจ จากประชากรท่ีเปfนบุคลากรทางการศึกษาในมหาวิทยาลัย
เอกชน จํานวน 115 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ในการวิจัยน้ี ผูWวิจัยไดWใชWแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขWอมูล โดยมีข้ันตอนการพัฒนา
เคร่ืองมือ ดังน้ี 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร 2. ศึกษาวิธีการสรWาง
เคร่ืองมือแบบมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ 3. สรWางเคร่ืองมือในการวิจัยโดยการนําขWอมูลตFาง ๆ จาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองประกอบการพิจารณากําหนดประเด็นหลักและประเด็นยFอยและจํานวนขWอ
คําถามเพ่ือใหWครอบคลุมเน้ือหา 4. เสนอเคร่ืองมือใหWผูWทรงคุณวุฒิตรวจสอบเพ่ือการปรับปรุงแกWไข 5. นํา
แบบสอบถามท่ีไดWรับการแกWไขแลWวตรวจสอบความเท่ียงตรง และความเหมาะสมของภาษาตลอดจนการใชW
ถWอยคํา เน้ือหา โดยใชWดัชนีความสอดคลWอง ( IOC) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, หนWา 202-
204) และนําผลจากการวิเคราะห?แบบสอบถาม ท่ีตWองมีคFาความเช่ือม่ันเทFากับ 0.85 ซึ่งสามารถ
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นําไปใชWเก็บรวบรวมขWอมูล 6. นําแบบสอบถามท่ีผFานการหาคุณภาพเคร่ืองมือแลWวมาจัดพิมพ?เปfน
แบบสอบถาม ดังน้ี ตอนท่ี 1 สอบถามเร่ือง เพศ อายุ และ ประสบการณ?การทํางาน ตอนท่ี 2 เปfน
แบบสอบถามเก่ียวกับการพัฒนาบุคลากร ชนิดมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ  
 
การเก็บรวบรวมข�อมูล  
 ผูWวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขWอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

1.ขอความรFวมมือเพ่ือขออนุญาตเก็บขWอมูลบุคลากรในสถาบันการศึกษาของกลุFมประชากร
ในการเก็บรวบรวมขWอมูลในคร้ังน้ี 

2.  นําแบบสอบถามเร่ืองสภาพการพัฒนาบุคลากร จํานวน 115 คน โดยผูWวิจัยไดWทําการ
จัดสFงและรับแบบสอบถามกลับคืนเอง ต้ังแตFวันท่ี 4 กรกฎาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2562 

3. ตรวจสอบความสมบูรณ?ของแบบสอบถามท่ีไดWรับกลับมาท้ังหมด 
 

การวิเคราะห�ข�อมูล  
วิเคราะห?ขWอมูลโดย ดWวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห? ดังน้ี 
 1. วิเคราะห?สถานภาพของผูWตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ และประสบการณ?การทํางาน โดย

หาคFาความถ่ีและคFารWอยละ 

 2. วิเคราะห?การพัฒนาบุคลากรในดWานตFาง ๆ โดยหาคFาเฉลี่ย (µ) และคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(σ) แปลความหมายโดยพิจารณาจากระดับคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ (ประคอง กรรณสูต, 2542 ,หนWา 73) 
 

สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล  
ในการวิเคราะห?ขWอมูล ผูWวิจัยไดWใชWสถิติในการวิเคราะห? ดังน้ี  

 1. สถิติท่ีใชWในการตรวจสอบหาคFาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของเคร่ืองมือโดยวิธีหาคFาสัม
ประสิทธ?อัลฟา (Alpha-coefficient) ของครอนบาค 
 2. สถิติพ้ืนฐาน ไดWแกF ความถ่ี อัตราสFวนรWอยละ คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

สภาพการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน: กรุงเทพมหานคร สรุปไดWดังน้ี 
1. สถานภาพของผูWตอบแบบสอบถาม สFวนใหญFเปfนเพศหญิง จํานวน 68 คน คิดเปfนรWอยละ 

59.13 อายุของผูWตอบแบบสอบถามสFวนใหญF มีอายุระหวFาง 51-60 ปa จํานวน 50 คน คิดเปfนรWอยละ 
43.48 มีประสบการณ?การทํางานระหวFาง  11– 15 ปa จํานวน 69 คน คิดเปfนรWอยละ 60.00  

2. สภาพ การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน: กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูFในทุก

ดWานอยูFในระดับมาก  (µ = 3.94, σ= 0.50)  เม่ือพิจารณาคFาเฉลี่ยเปfนรายดWานพบวFา ดWานการแสวงหา

ความรูWดWวยตนเองอยูFในระดับปานกลาง (µ = 3.10, σ= 0.64)   สFวนดWานอ่ืนๆ อีก 6 ดWาน อยูFใน
ระดับมาก โดยมีคFาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปหานWอย ดังน้ี ดWานการศึกษาดูงาน ดWานการ
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ฝ`กอบรม ดWานการสัมมนาทางวิชาการ ดWานการพัฒนาบุคลากร ดWานการศึกษาตFอ  และดWานการนิเทศ
ภายใน  

 
การอภิปรายผล  

จากการวิจัย เร่ืองสภาพ การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน: กรุงเทพมหานคร 
สามารถนํามาอภิปรายผล ส รุปไดW ดั งน้ี  สภาพการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยเอกชน
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูFในทุกดWานอยูFในระดับมาก  สอดคลWองกับงานวิจัย วีระ วงศ?สรรค?. 
(2556). การพัฒนาบุคลากรสFงผลใหWหนFวยงานเกิดความพรWอมในการปฏิบัติงานและเปfนผลดีตFอการจัด
การศึกษา การพัฒนาบุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยเอกชน ในสFวนท่ีเก่ียวขWองกับการ
ฝ`กอบรม พบวFา  สถาบันการศึกษาสFวนใหญFไดWสFงเสริมบุคลากรใหWเขWารับ การฝ`กอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองท่ี
จัดโดยหนFวยงานภายในของตน และไดWสนับสนุนคFาใชWจFายในการฝ`กอบรมซึ่งสอดคลWองกับการวิจัยของ 
ไพบูลย? คุณชมพู (2555) พบวFา ในการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากรผูWอํานวยการโรงเรียนเป�ดโอกาสใหW
บุคลากรไดWศึกษาตFอในระดับท่ีสูงข้ึน และสอดคลWองกับธนภัทร จองหมุFง. (2555) พบวFาผูWบริหารสFวน
ใหญFมีการสนับสนุนใหWบุคลากรมีการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง ตลอดจนใหWบุคลากรเขWารับการฝ`กอบรม 
รFวมกับหนFวยงานอ่ืน รวมถึงการศึกษาของ สนิท สายป�นตา (2554) พบวFา การพัฒนาบุคลากร ผูWบริหารไดW
สFงเสริม ใหWบุคลากรเขWารับการฝ`กอบรมสัมมนา และเป�ดโอกาสใหWบุคลากรไดWมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน และ ชูชีพ พุทธประเสริฐ (2554, หนWา 84 -85) วFา คือ กลวิธีในการถFายทอด 
ประสบการณ?ท้ังในดWานความรูWความสามารถ ทักษะและทัศนคติ ท่ีดีแกFผูWเขWารับการอบรม รวมถึง จินดา
วรรณ ปาลเดชพงศ? (2561).  ไดWกลFาววFา องค?ประกอบท่ีสําคัญของการฝ`กอบรมบุคลากร มีสามประการ 
ประการแรกคือเปfนการพัฒนาความรูW ความเขWาใจ ประการท่ีสองคือ เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานและ
ประการสุดทWายคือสรWางทัศนคติและความคิดใหมF ๆ สําหรับประเด็นท่ีโรงเรียนไดWรับความคิดเห็นนWอย คือ 
การสํารวจความตWองการในการฝ`กอบรม รวมถึงไมFไดWจัดฝ`กอบรมในชFวงท่ีปลอดการเรียนการสอน สFวน
การศึกษาของ พันธุ?นิภา แยWมชุติ (2554) พบวFา ป�จจัยท่ีมีผลตFอการปฏิบัติงานของบุคลากร คือ การไดWรับ
ขWอมูลขFาวสารใหมF ๆ การใชWเคร่ืองมือ อุปกรณ?เก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ การท่ีไดWรับการฝ`กอบรมพัฒนา
เฉพาะสาขาวิชา การใชWระบบสารสนเทศอินเตอร?เน็ต และการใชWภาษาตFางประเทศ สอดคลWองกับ
คําอธิบาย ของธํารงศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ (2557, หนWา 95) วFา ป�จจุบันมีแหลFงความรูWอยูFมากมาย เชFน
หลักสูตรการเรียน Online ทางระบบ Internet ทําใหWบุคลากรมีโอกาส ทางเลือกท่ีเป�ดกวWางในการพัฒนา 
ความรูW ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติงานของตนเอง  

ป]ญหาและข�อเสนอแนะ พบวFา สFวนใหญFการจัดกิจกรรมไมFตรงตามความตWองการของบุคลากร 
รวมถึงขาดแคลนงบประมาณ ควรสํารวจความตWองการในการจัดฝ`กอบรมบุคลากร และจัดหางบประมาณ
ใหWเหมาะสม ควรมีการประชาสัมพันธ?และมีแผนงานโครงการในการศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
ควรสFงเสริมใหWบุคลากรเขWารับการศึกษาดูงานท่ีจัดโดยหนFวยงานภายนอกเปfนการเปลี่ยนบรรยากาศ 
ตลอดจนเปfนการเรียนรูWนอกสถานท่ี โดยมีองค?ประกอบสามประการ ท่ีควรคํานึงถึงประการแรกคือ ความ
เหมาะสมของหนFวยงานกับลักษณะงาน ประการตFอมาคือ วัตถุประสงค?ท่ีชัดเจน และประการสุดทWายคือ 
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การเขียนรายงานผลหลังเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน และควรกําหนดระยะเวลาในการศึกษาดูงานท่ีเหมาะสม 
ควรสFงเสริมการศึกษาดูงานตFางประเทศและสํารวจความตWองการในการศึกษาดูงาน (สิริณา เมธาธราธิป, 
2555). ควรจัดงบประมาณใหWเหมาะสม และควรจัดการศึกษาดูงานอยFางนWอยภาคเรียนละหน่ึงคร้ัง ควร
สFงเสริม ใหWบุคลากรเขWารับการฝ`กอบรมสัมมนา และเป�ดโอกาสใหWบุคลากรไดWมีโอกาสแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ซึ่งกันและกัน โดยสํารวจความตWองการการสัมมนาทางวิชาการของบุคลากร และการจัดสัมมนา
ทางวิชาการ ในชFวงท่ีปลอดการเรียนการสอน ควรจัดสัมมนาโดยเชิญวิทยากรท่ีมีช่ือเสียงเขWารFวมสัมมนา 

 
ประโยชน�จากการวิจัย 

ผลท่ีไดWจากการวิจัยน้ีสามารถนําไปเปfนแนวทางในการพัฒนาบุคลากรใหWมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะ
สFงผลใหWบุคลากรเกิดการพัฒนาอยFางตFอเน่ืองและทําใหWการจัดการศึกษามีคุณภาพมากย่ิงข้ึน และ
กFอใหWเกิดประโยชน?สูงสุดกับผูWเรียน นอกจากน้ีขWอเสนอแนะดWานการศึกษาตFอ ควรจัดงบประมาณใหW
เหมาะสม โดยการจัดทํากองทุนสFงเสริมบุคลากรสําหรับการศึกษาตFอ (ธงชัย สันติวงษ?, ธงชัย สันติวงษ?. 
(2557). 2557). สFงเสริมการแสวงหาความรูWดWวยตนเอง สถาบันการศึกษา ควรจัดใหWมีหWองสมุด และ
อินเตอร?เน็ตสําหรับสืบคWน พัฒนา ความรูW ความสามารถ และ ติดตามองค?ความรูW เทคโนโลยีใหมF ๆ 
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บทคัดย�อ 

  การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการมีสFวนรFวมของผูWปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษา
ของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร กลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการศึกษา
ไดWแกF ผูWปกครองนักเรียน ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กจํานวน 152 คน จากการสุFมตัวอยFางแบบกลุFม เคร่ืองมือ
ท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูลเปfนแบบสอบถามมาตรสFวนประมาณคFา 5 ระดับ วิเคราะห?ขWอมูลดWวย
สถิติพ้ืนฐาน ไดWแกFคFารWอยละ คFาเฉลี่ย และคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  ผลการศึกษาพบวFาผูWปกครองนักเรียนของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุFมแบน 
จังหวัดสมุทรสาครในภาพรวม มีสFวนรFวมอยูFในระดับปานกลาง และมีความตWองการมีสFวนรFวมอยูFใน
ระดับมาก และเม่ือพิจารณาในแตFละดWานพบวFา (1) ดWานการกําหนดเป~าหมาย นโยบายและแผนงาน
ของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ผูWปกครองมีสFวนรFวมอยูFในระดับปานกลาง แตFมีความตWองการมีสFวนรFวมอยูFใน
ระดับมาก  (2) ดWานการพัฒนาหลักสูตร มีสFวนรFวมอยูFในระดับนWอย แตFมีความตWองการมีสFวนรFวมอยูF
ในระดับปานกลาง  (3) ดWานการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจตFางๆ ของศูนย?ฯ มีสFวนรFวมอยูFใน
ระดับมากและมีความตWองการมีสFวนรFวมอยูFในระดับมากท่ีสุด  (4) ดWานการใหWบริการทรัพยากรแกF
ศูนย?ฯ มีสFวนรFวมอยูFในระดับปานกลาง แตFมีความตWองการมีสFวนรFวมอยูFในระดับมาก (5) ดWานการเปfน
แหลFงภูมิป�ญญาและวิทยาการ มีสFวนรFวมอยูFในระดับนWอย แตFมีความตWองการมีสFวนรFวมอยูFในระดับ
นWอย (6) ดWานการประเมินผลการดําเนินงานของศูนย? ฯ มีสFวนรFวมอยูFในระดับปานกลาง แตFมีความ
ตWองการมีสFวนรFวมอยูFในระดับมาก 
 
คําสําคัญ: การมีสFวนรFวมของผูWปกครองนักเรียน การบริหารจัดการโรงเรียน 
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Abstract 
    The purpose of this research was to study the participation of parent in 
educational management of Child Development Centers in Krathumban District, 
Samutsakorn Province.  The sample were 152 parents in the Child Development 
Centers  by using cluster random sampling method. The instrument used in this 
survey was a 5-level rating scale questionnaire . Such descriptive statistic as 
percentile, mean, and standard deviation were used in the study. 

The research results reveal that the overall participation of parent  
ineducational management of child development centers in Krathumban District 
were at a medium level and needs of  participation were at a high level . Each 
aspect were as follows: 1) Participating in school goal, policy and plan: the actual 
practice of participation of parent were at a medium level and needs of participation 
were at a high level.  2)  Participating in develop curriculum: the actual practice of 
participation of parent were at a low level and needs of participation were at a 
medium level.  3) Supporting in activities affairs: the actual practice of participation of 
parent  were at a high level and needs of participation were at a highest level.  4) 
Resource service for school:  the actual practice of participation of parent were at a 
medium level and needs of participation were at a high level.  5)  Wisdom and 
knowledge resources: the actual practice of participation of parent were at a low 
level and needs of participation were at a low level.  6)  Evaluation in school 
management: the actual practice of participation of parent were at a medium level 
and needs of participation were at a high level. 

 
Keyword: Parents’s participation, school administration 
 
บทนํา 
 แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติ พ.ศ.2542 แกWไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตราท่ี 29 ระบุวFา...ใหWสถานศึกษารFวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค?กรชุมชน 
องค?กรปกครองสFวนทWองถ่ิน เอกชน องค?กรเอกชน องค?กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืน สFงเสริมความเขWมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูW เพ่ือใหWชุมชนมีการ
จัดการศึกษาอบรม การแสวงหาความรูW ขWอมูล ขFาวสาร จักเลือกสรรภูมิป�ญญาและวิทยาการตFางๆ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนใหWสอดคลWองกับสภาพป�ญหาและความตWองการ รวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหWมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ?การพัฒนาระหวFางชุมชน... ซึ่งจากขWอกําหนดน้ีโรงเรียนหรือสถานศึกษาจึง
ตWองเป�ดโอกาสใหWผูWปกครองและชุมชนเขWามามีสFวนรFวมในการจัดการศึกษาดWวย แตFการดําเนินการก็ยัง
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ประสบป�ญหาอยูFมาก เน่ืองจากผูWปกครองและชุมชนยังไมFมีความเขWาใจแนวทางปฏิรูปการเรียนรูW และ
คิดวFาการจัดการศึกษาใหWแกFลูกหลานของตนเปfนเร่ืองของโรงเรียน ผลการวิจัยหลายงานก็ใหWผลวFา
เปfนเชFนน่ันจริง เพราะผูWปกครองโดยรวมจะมีสFวนรFวมกับโรงเรียนในระดับปานกลางเทFาน้ัน (สัมพันธ? 
อุปลา, 2541) 
 การมีสFวนรFวมของพFอแมF ผูWปกครองกับโรงเรียนเปfนการสรWางคุณคFาการศึกษาใหWกับเด็ก และ
เปfนการสรWางสรรค?คุณคFาใหWแกFสังคม ซึ่งหมายถึงการมีสFวนรFวมของพFอแมF ผูWปกครอง ครู และโรงเรียน
ในการสรWางสรรค?พัฒนาเด็กใหWเต็มศักยภาพ  ทําใหWการจัดการศึกษามีคุณภาพประสิทธิภาพมากข้ึน พFอ
แมF ผูWปกครองจึงเปfนทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญท่ีทําใหWการจัดหลักสูตรการศึกษามีคุณคFาตFอเด็กและมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใหWพFอแมFผูWปกครองเขWามามีสFวนรFวมน้ัน 
สามารถดําเนินการไดWหลายแบบตามความเหมาะสมท่ีครูและโรงเรียนจะเลือกใชW (กุลยา  ตันติผลาชีวะ, 
2544: 36) ดังน้ันโรงเรียนจึงตWองทําใหWผูWปกครองและชุมชนเกิดความเขWาใจและตระหนักในบทบาท
หนWาท่ีของตนตFอการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และไดWเขWามามีสFวนรFวมในการดําเนินการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ซึ่งจะทําใหWเปfนพลังเสริมใหWการปฏิรูปการเรียนรูWของโรงเรียนดีกวFาท่ีเปfนอยูFใน
ป�จจุบัน (วีรนุช  บิณฑวณิช, 2543: 19) นอกจากน้ีการมีสFวนรFวมของชุมชนในการจัดการศึกษาจะ
กFอใหWเกิดการพิจารณาทางเลือกใหมFแทนวิธีการท่ีเคยใชWกันมาในอดีต ชFวยลดความขัดแยWงระหวFางการ
ปฏิบัติทําใหWเกิดการประหยัดคFาใชWจFายและทําใหWมีความรูWสึกถึงความเปfนเจWาของการตัดสินใจ มีความ
กระตือรือรWน ในการท่ีจะชFวยใหWเกิดผลในทางปฏิบัติอยFางเต็มท่ี  ผูWศึกษาในฐานะเปfนบุคลากรท่ี
ปฎิบัติงานเก่ียวขWองกับการศึกษาปฐมวัย จึงมีความสนใจ ตWองการศึกษาการมีสFวนรFวมของผูWปกครอง
ในการจัดการจัดการศึกษาของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กซึ่งอ¬ูFในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
โดยคาดหวังวFาผลการศึกษาไปเปfนขWอมูลโดยตรงสําหรับใหWศูนย?พัฒนาเด็กเล็กดังกลFาวทราบ และ
พิจารณาใชWเปfนขWอมูลในการปรับปรุง พัฒนาการบริหารงานใหWสอดคลWองกับความตWองการของ
ผูWปกครองและชุมชน รวมท้ังเปfนแนวทางในการพัฒนานโยบายแผนงานเก่ียวกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนใหWไดWมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสFวนรFวมของผูWปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของศูนย?พัฒนา
เด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
  2. เพ่ือศึกษาความตWองการมีสFวนรFวมปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของของศูนย?
พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง ผูWวิจัยสามารถสรุปสาระท่ีนําไปสูFการกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ืองน้ี คือ: 
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 รัฐธรรมนูญแหFงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 ไดWสFงเสริมใหWประชาชนมี
สFวนรFวมในการกําหนด นโยบาย รFวมตัดสินใจ และตรวจสอบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทุกดWาน
ต้ังแตFระดับชาติจนถึงระดับทWองถ่ิน (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการและสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2553: 14-25)    

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) กิตติ กรทอง (2552)  พงศ?พันธ? แกWวหาวงษ? (2550 
ไดWใหWความหมายในทํานองเดียวกันวFา การมีสFวนรFวม หมายถึง ผูWปกครอง ชุมชน องค?กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ไดWเขWามามีสFวนรFวมกันคิด รFวมเสนอ รFวมวางแผน รFวมกําหนดนโยบาย รFวมปฏิบัติการ 
โครงการ กิจกรรม วางแผน นโยบายตFาง ๆ ท่ีมีผลกระทบกับตัวเด็กท้ังโดยตรงและ ทางอWอม โดยใชW
ทุนทางทรัพยากรท่ีผูWปกครองแตFละคนมีไมFเหมือนกัน เชFน จากความคิด เงิน สิ่งของ หรืออ่ืน ๆ ซึ่งใน
ท่ีน้ีคือการใหWผูWปกครองเขWามามีสFวนรFวมในการบริหารศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีสามารถกระทําเพ่ือใหWมีผล
ตFอ โครงการหรือนโยบายน้ันใหWประสบความสําเร็จเพ่ือการพัฒนาศูนย?เด็กเล็กในดWานตFาง ๆ  
  เอปสไตนและคณะ (Epstein; et al. (1981)  ไดWกลFาวถึงภาระหนWาท่ีพ้ืนฐานของผูWปกครอง 
ทุกคนตWองมีสFวนรFวมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาพัฒนาเด็ก ท้ังน้ีเพ่ือเตรียมพรWอมใหWผูWเรียนไดW
รับประสบการณ?ท่ีดี โดยแบFงการมีสFวนรFวมออกเปfน 6 ดWาน คือ การอบรมเลี้ยงดูเด็ก (Parenting) การ
ติดตFอสื่อสาร (Communicating) การอาสาสมัคร (Volunteering) การเรียนรูWท่ีบWาน (Learning at 
Home) การ ตัดสินใจ (Decision Making) และการมีส Fวนร Fวมกับชุมชน (Collaborating with 
Community) 

Cohen and Uphoff (1981) กลFาววFาข้ันตอนการมีสFวนรFวม มีดังตFอไปน้ี  
ข้ัน ท่ี 1 การมีสFวนรFวมในการตัดสินใจ คือ การกําหนดความตWองการและจัดลําดับ 

ความสําคัญตFอจากน้ันก็เลือกนโยบายและประชากรท่ีเก่ียวขWอง การตัดสินใจในชFวงเร่ิมตWน การ
ตัดสินใจชFวงดําเนินการวางแผน และการตัดสินใจในชFวงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไวW  

ข้ันท่ี 2 การมีสFวนรFวมในการดําเนินงาน ในสFวนท่ีเปfนองค?ประกอบของการดําเนินงาน 
โครงการน้ันจะไดWมาจากคําถามท่ีวFา ใครจะทําประโยชน?ใหWแกFโครงการไดWบWางและจะทําประโยชน?ไดW
โดยวิธีใด เชFน การชFวยเหลือดWานทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน และการขอ  
ความชFวยเหลือ เปfนตWน  

ข้ันท่ี 3 การมีสFวนรFวมในการรับผลประโยชน?ในสFวนท่ีเก่ียวกับผลประโยชน? นอกจาก
ความสําคัญของผลประโยชน?ในเชิงปริมาณและคุณภาพแลWว ยังตWองพิจารณาถึงการกระจาย 
ผลประโยชน?ภายในกลุFมดWวย ผลประโยชน?ของโครงการน้ีจะรวมท้ังผลประโยชน?ในทางบวกและผลท่ี
เกิดข้ึนในทางลบ ท่ีเปfนผลเสียของโครงการ ซึ่งอาจจะเปfนประโยชน?และเปfนโทษไดWท้ังตFอบุคคลและ
สังคม  

ข้ันท่ี 4 การมีสFวนรFวมในการประเมินผล การมีสFวนรFวมในการประเมินผลน้ัน สิ่งสําคัญท่ี
จะตWองสังเกตก็คือ ความเห็น (views) ความชอบ (preference) และความคาดหวัง (expectations) 
 พรWอมพิไล บัวสุวรรณ (2550)  ไดWกลFาวถึง สถานศึกษาและชุมชนวFา ควรมีบทบาทและ
หนWาท่ี ตFอกัน ดังตFอไปน้ี คือ 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

171 
 

 1. รFวมกําหนดเป~าหมายของโรงเรียน เน่ืองจากโรงเรียนคือสถาบันท่ีทําหนWาท่ีใหWการศีกษาแกF
สมาชิกใหมFของชุมชนใหWสามารถดํารงชีวิตเปfนสมาชิกท่ีดี ท่ีพึงปรารถนาของสังคม ชุมชนจึงควรเขWา
มามีสFวนรFวมในการกําหนดจุดมุFงหมาย/เป~าหมายของโรงเรียนดWวยเชFนกัน เพ่ือใหWโรงเรียนสามารถ
ผลิตสมาชิกใหมFไดWสอดคลWองตรงตามความตWองการของชุมชน 
 2. รFวมกําหนดนโยบายและแผนงาน ซึ่งเปfนกรอบในการดําเนินงานของสถานศึกษา ชุมชนมี
หนWาท่ีรFวมกําหนดกรอบและแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษาใหWเปfนไปตามเป~าหมายท่ี
กําหนดไวWรFวมกัน ซึ่งการกําหนดนโยบายและแผนงานรFวมกันน้ียังเปfนการแสดงออกซึ่งการรับรูWและ
ยอมรับในการดําเนินงานตFางๆเพ่ือรับการสนับสนุนดWวยเชFนกัน 
 3. รFวมพัฒนาหลักสูตร กําหนดโครงการและกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งถือเปfนหัวใจ
สําคัญของการจัดการศึกษา เพราะคือข้ันตอนท่ีเก่ียวขWองกับกระบวนการเรียนรูW เสมือนหน่ึงการ
ทําอาหาร สิ่งตFางๆเหลFาน้ีคือสFวนประกอบของอาหารท้ังหมด ชุมชนจึงควรเขWามามีสFวนรFวมในการ
กําหนดหลักสูตร หรือสิ่งท่ีตWองการใหWผูWเรียนไดWเรียนรูW เพ่ือใหWเปfนไปตามความตWองการของทWองถ่ินและ
สอดคลWองกับความตWองการจําเปfนของสังคมโดยสFวนรวม 
 4. สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจตFางๆของโรงเรียน นอกจากการรFวมกําหนดกรอบการ
จัดการศึกษาในภาพรวมแลWว ชุมชนควรใหWการสนับสนุนโรงเรียนในการดําเนินงานตFางๆเพ่ือใหWบรรลุ
เป~าหมายตามท่ีไดWรFวมกันวางไวW การใหWการสนับสนุนสามารถทําไดWทั้งในรูปของการเขWารFวมดําเนินการ 
การใหWการยอมรับสFงเสริม การใหWความชFวยเหลือในแบบตFางๆ 
 5. ใหWบริการดWานทรัพยากรแกFโรงเรียน ชุมชนคือแหลFงทรัพยากรท่ีสําคัญของโรงเรียน
เน่ืองจากทรัพยากรและงบประมาณตFางๆท่ีโรงเรียนไดWรับการสนับสนุนจากสFวนกลางอาจไมFเพียงพอ
แกFการนํามาใชWจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแกFผูWเรียนไดW การใหWบริการของชุมชนดWานทรัพยากร
ตFางๆท่ีชุมชนมีอยูF ไดWแกFงบประมาณ สิ่งของ วัสดุอุปกรณ? แรงงาน ฯลฯ สามารถนํามาใชWในการ
จัดการเรียนการสอนใหWแกFผูWเรียนและคนในชุมชนดWวยเชFนกัน 
 6. เปfนแหลFงภูมิป�ญญา และวิทยาการ ใหWแกFโรงเรียน มนุษย?เราทุกคนตFางมีความรูW และ
ความเช่ียวชาญในตนเอง ซึ่งสิ่งตFางๆเหลFาน้ีเม่ือไดWรับการสั่งสมเปfนเวลานานคือภูมิป�ญญาท่ีควรไดWรับ
การนํามาถFายทอดใหWแกFเยาวชนรุFนหลังสืบไป อีกท้ังยังเปfนการพัฒนาองค?ความรูWตFางๆใหWสูงข้ึนหากไดW
มีการนําภูมิป�ญญาเหลFาน้ีมาผสานตFอยอด อันจะยังใหWเกิดประโยชน?ท้ังแกFการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน และพัฒนาชุมชนดWวยเชFนกัน 
 7. ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน เน่ืองจากชุมชนมีบทบาทในการกําหนดกรอบ
จุดมุFงหมาย นโยบาย แผนงาน การดําเนินงานตFางๆของโรงเรียน ชุมชนจึงควรไดWเขWามามีสFวนรFวมใน
การประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนวFาเปfนไปตามท่ีกําหนดไวWหรือไมF มีป�ญหาและอุปสรรค
หรือไมF อยFางไร เพ่ือนํามารFวมกันพัฒนาปรับปรุงใหWดีขึ้นตFอไป 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูWวิจัยไดWอาศัยแนวคิดในการจัดการศึกษาโดยอาศัยการมีสFวนรFวมของ

ผูWปกครอง ของ พรWอมพิไล บัวสุวรรณ (2550) เปfนกรอบในการวิจัย ซึ่งไดWกําหนดไวWสรุปไดW 7 ดWาน 
ดังน้ี 
 1. รFวมกําหนดเป~าหมาย นโยบายและแผนงาน 
 2. รFวมพัฒนาหลักสูตร 
 3. สนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจตFางๆของโรงเรียน 
 4. ใหWบริการดWานทรัพยากรแกFโรงเรียน 
 5. เปfนแหลFงภูมิป�ญญา และวิทยาการ 
 6. ประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังน้ีใชWแบบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาระดับการมีสFวน
รFวมและความตWองการมีสFวนรFวมในการจัดการศึกษาของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในเขตกระทุFมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดWวย 2 ข้ันตอน คือ 
 1. การรวบรวมข�อมูล การวิจัยคร้ังน้ีกลุFมเป~าหมายท่ีใชWในการศึกษาและเก็บรวบรวมขWอมูล
ไดWแกF ผูWปกครองนักเรียนของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 
21 ศูนย? จํานวนผูWปกครอง 152 คน ดWวยการดําเนินการจัดการศึกษาของแตFละศูนย?มีลักษณะไมF
ตFางกัน จึงใชWวิธีการสุFมตัวอยFางแบบกลุFม (Cluster random sampling) 

เคร่ืองมือหลักท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูลเปfนแบบสอบถาม แบFงออกเปfน 2 ตอน ตอนท่ี 1 
เปfนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปfนแบบเลือกตอบ 
(Checklist) สFวนตอนท่ี 2 เปfนแบบสอบถามสภาพ และความตWองการของผูWปกครองในการมีสFวนรFวม
จัดการศึกษา ใน 6 ดWาน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 1) การมีสFวนรFวมกําหนดเป~าหมาย
นโยบายและแผนงาน 2) การมีสFวนรFวมพัฒนาหลักสูตร 3)  การสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจ
ตFางๆ 4) การใหWบริการดWานทรัพยากร 5) การเปfนแหลFงภูมิป�ญญาและวิทยาการ 6) การประเมินผล
การดําเนินงาน เปfนแบบสอบถามแบบมาตราสFวนประมาณคFา (Rating Scale) 5 ระดับ 

และในการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยน้ีไดWผFานกระบวนการตFางๆ ตามข้ันตอนทาง
วิชาการ เพ่ือใหWมี Validity อาทิ การใหWผูWเช่ียงชาญตรวจสอบความตรงของสาระ และความตรงเฉพาะ
หนWา (Face to face) ดWวยคFา IOC ซึ่งในแตFละขWอสอบถามมีคFาไมFตํ่ากวFา 0.5 และมี Reliability โดย
ใชWคFา Alpha coefficience ของ Cronbach โดยในแตFละดWานมีคFาไมFตํ่ากวFา 0.80 

2. การวิเคราะห�ข�อมูล 
  ผูWวิจัยไดWวิเคราะห?ขWอมูลท้ังหมดจากผูWตอบแบบสอบถามเพ่ืออธิบายลักษณะของขWอมูลตาม

วัตถุประสงค?การวิจัยท่ีกําหนด โดยใชWสถิติพ้ืนฐาน ไดWแกF คFาคะเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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สําหรับการแปลความหมายของผลการวิเคราะห?ขWอมูล โดยใชWเกณฑ?ของ เพ็ญแข แสงแกWว (2541) 
ดังน้ี 
 คFาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีสFวนรFวม/ตWองการมีสFวนรFวมในระดับมากท่ีสุด 
 คFาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีสFวนรFวม/ตWองการมีสFวนรFวมในระดับมาก 
 คFาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีสFวนรFวม/ตWองการมีสFวนรFวมในระดับปานกลาง 
 คFาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีสFวนรFวม/ตWองการมีสFวนรFวมในระดับนWอย 
 คFาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีสFวนรFวม/ตWองการมีสFวนรFวมในระดับนWอยท่ีสุด 
 
ผลการวิจัย 
 ผูWวิจัยไดWนําขWอมูลท่ีไดWมาท้ังหมด มาวิเคราะห็ดWวยสถิติพ้ืนฐาน คือคFาคะแนนเฉลี่ย และคFา
สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน นํามาแปลผล ดังแสดงในตารางท่ี 1 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ระดับการมีสFวนรFวมและความตWองการมีสFวนรFวมในการจัดการศึกษาของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
ในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

(n = 152) 

 ด�าน 
 

สภาพการมีส�วนร�วม ความต�องการมีส�วนร�วม 

X  S.D. ระดับ อันดับ 
X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. การมีสFวนรFวมกําหนด
เป~าหมายนโยบายและ
แผนงาน 

2.75 0.82 ปาน
กลาง 

4 3.52 0.88 มาก 4 

2. การมีสFวนรFวมพัฒนา
หลักสูตร 

1.89 0.84 นWอย 6 2.84 0.84 ปาน
กลาง 

5 

3. การสนับสนุนการดําเนินงาน
ตามภารกิจตFางๆ 

3.81 0.78 มาก 1 4.36 0.78 มาก
ท่ีสุด 

1 

4. การใหWบริการดWานทรัพยากร 2.92 0.89 ปาน
กลาง 

3 3.70 0.87 มาก 2 

5. การเปfนแหลFงภูมิป�ญญา   
และวิทยาการ 

1.99 0.90 นWอย 5 2.47 0.84 นWอย 6 

6. การประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

2.93 0.88 ปาน
กลาง 

2 3.63 0.85 มาก 3 

 รวมเฉลี่ย 2.72 0.86 ปาน
กลาง 

 3.41 0.88 มาก  
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 จากตารางท่ี 1 แสดงวFาในภาพรวม ผูWปกครองมีสFวนรFวมในการจัดการศึกษาของศูนย?พัฒนา
เด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในระดับปานกลาง แตFมีความตWองการมีสFวนรFวม
อยูFในระดับมาก 
 โดยในรายดWาน มีเพียงดWาน “การสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจตFางๆ” เทFาน้ันท่ี
ผูWปกครองมFสFวนรFวมในระดับมาก และ 2 ดWานท่ีมีสFวนรFวมในระดับนWอย คือ ดWานการเปfนแหลFงภูมิ
ป�ญญา และ ดWานการพัฒนาหลักสูตร สFวนดWานอ่ืนๆ ท่ีเหลือมีสFวนรFวมในระดับปานกลาง 
 สFวนความตWองการมีสFวนรFวมของผูWปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย? ฯ ดWานท่ีมีมีความ
ตWองการมากท่ีสุดไดWแกFดWาน การสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจตFางๆ รองลงมาคือดWานการ
ใหWบริการดWานทรัพยากร สFวนดWานท่ีตWองการมีสFวนรFวมในระดับนWอย ไดWแกF ดWานการเปfนแหลFงภูมิ
ป�ญญา และวิทยาการ 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 1.  ผูWปกครองมีสFวนรFวมในการจัดการศึกษากับศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุFมแบน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยรวมอยูFในระดับปานกลางเทFาน้ัน ซึ่งก็สอดคลWองกับผลการวิจัยของผูWวิจัยหลาย
ทFาน อาทิ ผลการวิจัยของ กรองกาญจน? เชิญชัยวชิรากุล (2550 : 77) ท่ีศึกษาการมีสFวนรFวมของ
ผูWปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน ในกลุFมสมาคมสหศึกษาสัมพันธ? พบวFา 
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสFวนรFวมในการจัดการศึกษาโดยภาพรวมอยูFในระดับปานกลาง  โดย
เหตุผลสําคัญ คือประการแรกเห็นวFาตนเองมีระดับการศึกษาตํ่า ไมFมีความรูWในการบริหารจัดการจึง
เห็นวFานFาจะเปfนเร่ืองของสถานศึกษา อีกประการหน่ึง ผูWปกครองก็อยูFในชุมชนก่ึงเมือง ตWองประกอบ
อาชีพหาเลี้ยงครอบครัว โดยสFวนใหญFออกไปทํางานรับจWางท่ัวไป บางสFวนก็คWาขาย จึงมีฐานะอยูFใน
ระดับปานกลางจนถึงยากจน จึงไมFคFอยมีเวลาเขWามาท่ีสถานศึกษา ยกเวWนจะเปfนวันหยุดไมFไดWทํางาน 
ซึ่งสําหรับลูกจWางจะเปfนวันเสาร?อาทิตย? ดังน้ัน 

2. ผลการศึกษาความตWองการการมีสFวนรFวมของผูWปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาของ
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ในภาพรวมพบวFาอยูFในระดับมาก 
จนถึงมากท่ีสุด จึงแสดงใหWเห็นวFาผูWปกครองนักเรียนสFวนใหญFยังมีความตระหนักและใหWความสําคัญ
กับการเขWามามีสFวนรFวมกับทางศูนย?พัฒนาเด็กเล็กท่ีสFงลูกหลานมาเรียนอยูF  รายการท่ีมีผูWปกครอง
ตWองการเขWามามีสFวนรFวมมากท่ีสุดคือ การสFงเสริมใหWบุตรหลานมีความซื่อสัตย?สุจริต อาจเปfนเพราะ
ผูWปกครองมีความรูW ความเขWาใจและสามารถมีสFวนรFวมสนับสนุนในดWานน้ีไดW สFวนรายการท่ีมีคFาเฉลี่ย
ความตWองการตํ่าสุด คือ การชFวยทําหนWาท่ีในงานฝ�ายตFางๆ ท่ีจํานวนคนไมFเพียงพอหรือวันท่ีครู/
เจWาหนWาท่ีไมFมาปฏิบัติหนWาท่ี เชFน สอนแทนครู, ทําอาหารกลางวัน, ชFวยดูแลนักเรียนในกิจกรรมทัศน
ศึกษา ซึ่งผูWปกครองเห็นวFาเปfนเร่ืองไกลตัว ลําพังหารายไดWเลี้ยงครอบครัวก็แทบไมFพออยูFแลWว คงไมFมี
เวลาพอท่ีจะไปชFวยเหลือในเร่ืองท่ีกลFาวถึงไมFไดWมากนัก อีกท้ังหนWาท่ีเหลFาน้ีก็ไมFใชFหนWาท่ีของผูWปกครอง 
หากไปกWาวกFายอาจไมFเหมาะสม แตFอยFางไรก็ตามผลงานวิจัยน้ีสะทWอนใหWเห็นวFา ผูWปกครองนักเรียนยัง
ไมFเขWาใจเร่ืองการมีสFวนรFวม วFาจะตWองมีรFวมในเร่ืองใดอยFางไรบWาง ซึ่งจะตWองใหWความรูWและทําความ
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เขWาใจตFอไป รวมท้ังคงตWองมีการสื่อสารโดยใชWสื่อตFางๆ เพือใหWผูWปกครองรับรูWและมีความรูWความเขWาใจ 
เพราะจากการสัมภาษณ?ผูWปกครองบางสFวน ก็ไดWกลFาวถึงเร่ืองน้ีดWวย เอปสไตน? (Epstein; et al. 
1997: 77) ไดWกลFาววFาการติดตFอสื่อสารมีความสําคัญท่ีสุด เปfนสิ่งท่ีสถานศึกษาตWองมีปฏิสัมพันธ?กับผูW
ปกครองโดยผFานสื่อตFางๆ เชFนเดียวกับ กรองกาญจน? เชิญชัยวชิ รากุล (2550: 124) ไดWศึกษาการมี
สFวนรFวมของผูWปกครอง ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน ในกลุFมสมาคม สหศึกษา
สัมพันธ? พบวFามีขWอเสนอแนะคือ ควรเพ่ิมวิธีการ หลากหลายและสFงขFาวใหWผูWปกครองรับทราบอยFาง
สมํ่าเสมอ จัดใหWมีการพบปะพูดคุยระหวFางผูWปกครองกับครูประจําช้ัน และ ควรมีการจัดกิจกรรมในวัน
เสาร?และวันอาทิตย?เพ่ือใหWผูWปกครอง ท่ีทํางานประจําไดWมีโอกาสในการเขWารFวมกิจกรรมของโรงเรียน 
มากข้ึน และผลการศึกษาของกรมสFงเสริมการปกครองทWองถ่ิน (2546) ไดWเสนอแนวทางในการ
ดําเนินงานท่ีศูนย?พัฒนาเด็กเล็กจะรFวมมือกับชุมชน ดังน้ี 

1)  จัดใหWมีการประชุมช้ีแจงใหWชุมชนทราบ เพ่ือช้ีนําใหWเห็นประโยชน?และความจําเปfนข
องศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมุFงเนWนการพัฒนาเตรียมความพรWอมของเด็ก และชักชวนใหWชุมชนมีสFวนรFวม
บริหารและชFวยเหลือในระหวFางดําเนินการ  

2)  ควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ?ใหWชุมชนทราบเก่ียวกับการดําเนินงานของศูนย?พัฒนาเด็ก
เล็กเปfนระยะ ๆ เพ่ือกระชับความสัมพันธ?ระหวFางกันอยFางตFอเน่ือง การใหWชุมชนเขWามามีสFวนรFวมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชFน ศิลปะพ้ืนบWาน จัดกิจกรรมนันทนาการ ภูมิป�ญญาทWองถ่ิน ฯลฯ 
ซึ่งจะนําไปสูFความเขWาใจและความผูกพันท่ีดีตFอกัน 

3) ควรมีการประสานงานและประชาสัมพันธ?การดําเนินงานของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กใหW
ประชาชนและหนFวยงานตFาง ๆ รับทราบในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชFน จัดทําเอกสาร คูFมือแผFนพับ 
การออกไปเย่ียมบWานเด็ก เปfนตWน 

4) มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็น การใหWขWอมูลขFาวสารดWานการมีสFวนรFวม
ของชุมชน สถาบันตFาง ๆ ของชุมชน เชFน สถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัว เปfนตWน  
 
ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
จากผลการวิจัยพบวFา โดยรวมผูWปกครองมีสFวนรFวมอยูFในระดับปานกลางเทFาน้ัน ดังน้ันจึงเห็น

ควรท่ีศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก โดยเฉพาะผูWบริหาร คณะกรรมการบริหาร รวมท้ังผูWท่ีเก่ียวขWอง ควรไดW
รับทราบและคิดหาแนวทางในการประบปรุงและพัฒนา โดยเฉพาะควรดําเนินการตามผลการวิจัย 
และแนวทางในการดําเนินการท่ีผูWวิจัยไดWอภิปรายไวWในตอนทWาย  รวมท้ังการเขWามามีสFวนรFวมในดWาน
ตFางๆ ดังน้ี 
 1. ดWานการมีสFวนรFวมกําหนดเป~าหมาย นโยบายและแผนงานของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก 
ควรสFงเสริมและเป�ดโอกาสใหWผูWปกครองไดWแสดงความคิดเห็นตFอการวางแผนโครงการและกิจกรรม
ตFาง ๆของโรงเรียนโดยใหWตัวแทนผูWปกครองเขWารFวมประชุมจัดทําแผน/โครงการและกิจกรรมท่ี
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โรงเรียนจัดข้ึน เพ่ือใหWการวางแผน โครงการและกิจกรรมตFางๆของโรงเรียนไดWตอบสนองความ
ตWองการของผูWปกครอง ชุมชน และสังคม  
 2. ดWานการมีสFวนรFวมพัฒนาหลักสูตร ท้ังน้ีอาจจัดทําเอกสารช้ีแจงกระบวนการจัดทํา
หลักสูตร การดําเนินการ และการประเมินผลการใชWหลักสูตรแจWงใหWผูWปกครองทุกคนรับทราบเก่ียวกับ
การดําเนินงานจัดทําหลักสูตร และใหWผูWปกครองไดWเสนอแนะขWอคิดเห็นตFางๆในการจัดทําหลักสูตร 
และปรับปรุงหลักสูตรจากขWอเสนอแนะตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3. ดWานการสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจตFางๆของโรงเรียน ดังน้ัน ผูWบริหารควร
แตFงต้ังคณะกรรมการประสานงานและสFงเสริมความรFวมมือระหวFางโรงเรียนกับผูWปกครอง ซึ่ง
คณะกรรมการประสานงานและสFงเสริมความรFวมมือระหวFางโรงเรียนกับผูWปกครองจะตWอง
ประกอบดWวย ผูWบริหาร ครู และตัวแทนผูWปกครอง เพ่ือทําหนWาท่ีประสานความรFวมมือในการสนับสนุน
การดําเนินงานตามภารกิจตFางๆของโรงเรียน อีกท้ังโรงเรียนควรมีชFองทางการสื่อสาร แจWงขFาวแกF
ผูWปกครอง เม่ือตWองการขอความชFวยเหลือในการดําเนินงานตามภารกิจตFางๆของโรงเรียน 
 4. ดWานการใหWบริการดWานทรัพยากรแกFโรงเรียน ดังน้ัน โรงเรียนควรสรWางความสัมพันธ?อันดี
กับผูWปกครองและชุมชน โดยอาจใชWกลยุทธ?การระดมทรัพยากรตFาง ๆ รวมท้ังมีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ?ท่ีดีตFอผูWปกครองและชุมชน เม่ือผูWปกครองมีทัศนคติท่ีดีตFอโรงเรียน และมีความ
ตระหนักในการมีสFวนรFวม แมWขาดแคลนงบประมาณ ก็อาจรFวมระดมจัดหาผูWสนับสนุน หรือชFวยเหลือ
ดWานกําลังแรงงานตามแตFจะสามารถชFวยเหลือโรงเรียนไดW 
 5. ดWานการเปfนแหลFงภูมิป�ญญาและวิทยาการ  
 ผลการศึกษาพบวFาสภาพการมีสFวนรFวมท่ีเปfนจริงของผูWปกครองดWานการเปfนแหลFงภูมิป�ญญา
และวิทยาการ รายการท่ีมีสFวนรFวมระดับนWอยท่ีสุด และมีคFาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ เปfนวิทยากรสอนหรือ
อบรมความรูWตFางๆแกFนักเรียนโรงเรียนควรสรWางความเขWาใจใหWผูWปกครอง อาจรFวมประชุมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือสํารวจขWอมูลพ้ืนฐานในชุมชน และประชุมวางแผน จัดทํา
ฐานขWอมูลวิทยากรในชุมชน จัดสรรเวลาและงบประมาณในการดําเนินงานเพ่ือใหWเหมาะสม  
 6. ดWานการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน ดังน้ันโรงเรียนควรใหWผูWปกครองไดWรFวม
ประเมินผลการทํากิจกรรมทุกคร้ังหลังจากการจัดกิจกรรมตFางๆของโรงเรียน และเชิญตัวแทน
ผูWปกครองเขWารFวมสรุปผลการทํากิจกรรม 

ข�อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต�อไป 
1. การมีสFวนรFวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษามีหลายรูปแบบ หากมีการวิจัยในคร้ัง

ตFอไปควรศึกษาในแนวคิดอ่ืนบWาง อาทิ ของเอปสไตน และคณะ (Epstein; et al. 1997) ซึ่งแบFงการมี
สFวนรFวมของผูWปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กไวW 6 ดWาน คือ ดWานการอบรมเลี้ยงดู
เด็ก (Parenting) การติดตFอสื่อสาร (Communicating) การอาสาสมัคร (Volunteering) การเรียนรูW
ท่ีบWาน (Learning at Home) การ ตัดสินใจ (Decision Making) และดWานการมีสFวนรFวมกับชุมชน 
(Collaborating with Community) 
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2. ควรมีการศึกษาการมีสFวนร่ีมของผูWปกครองนักเรียนของศูนย?ตFางๆ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบกัน 
และหาขWอสรุปรFวมกันในการพัฒนาตFอยอด ซึ่งจะทําใหWไดWประโยชน?ที่กวWางขวางและในเชิงลึกมากข้ึน 
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บทคัดยFอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?หลักเพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีเก่ียวขWองกับสมมรถนะการบริหารงาน
บุคคลของผูWบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 
เขต 1 กลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการศึกษาเปfนครู มีจํานวน 291 คน ซึ่งไดWมาจากการลุFมตัวอยFาง เคร่ืองมือ
ท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูล ๆ ไดWแกF แบบสอบถามมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ สถิติท่ีใชWในการ
วิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF คFารWอยละ คFาเฉลี่ย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คFาสหสัมพันธ?ของเพียร?สัน และ
การวิเคราะห?การถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันได 

ผลการศึกษา พบวFา 1) สมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผูWบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 โดยรวมอยูFในระดับมาก และเม่ือพิจารณา
เปfนรายดWานพบวFาอยูFในระดับมากทุกดWาน เรียงลําดับคFาเฉลี่ยไดWแกF การสรรหาบุคลากร การจัด
บุคลากรใหWเหมาะสมกับหนWาท่ี การเสริมสรWางขวัญและกําลังใจ การพัฒนาบุคลากร การใหWคําปรึกษา
และการแกWไขป�ญหาการทํางาน 2) ป�จจัยท่ีสFงผลตFอสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผูWบริหาร
สถานศึกษา ไดWแกFป�จจัยดWานคุณลักษณ ป�จจัยคุณลักษณะของผูWบริหารสถานศึกษา คือ ดWานความ
ฉลาดทางอารมณ?และการสื่อสาร ป�จจัยดWานสิ่งแวดลWอม คือการบริหารแบบมีสFวนรFวม บรรยากาศใน
สถานศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเก่ียวขWองรFวมกันสFงผลตFอสมรรถนะการบริหารบุคคล
โดยรวม ไดWรWอยละ 77.5  

 

คําสําคัญ: ป�จจัย, สมรรถนะ, การบริหารงานบุคคล 
 

Abstract 
The main purpose of this research were to study the factors related to the 

personnel administration competencies of the primary school administrators under 



180 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University  
 

the Nonthaburi Primary Education Service Area Office 1. The sample were 291 
teacher, selected through specific primary school administrators under the 
Nonthaburi Primary Education Service Area Office 1. by simple random samping. The 
instrument was a five – point questionnaires. The statistic used for analysis included 
percentage,  mean score, standard deviation, Person’s Product Moment Coefficient 
and Stepwise Multiple Regression Analysis Analysis  

The research results revealed that: 1) The personnel administration competencies of 
primary school administrators under the Nonthaburi Primary Edcation Service Area 
Office 1. Were at high level for all factors. Considering of each factor found that 
levels form high to low appeared respectively as following: employee recruitment, 
human resource management for suitable duty, morale and reinforcemrent of working, 
human resource development,  fixing problem of working and counseling. 2) The 
administrator ’s factors related to the personnel administration competencies were 
characteristic of administrator’s factor and environment factors with an average at 
77.5 percent, namely emotional Intelligence and communication, participation 
management, school environment and information.  
 
Keyword: Factor related Personal, Administration Competencies  
 
 
บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 39 กลFาววFา กระทรวงศึกษาธิการไดW
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหWสถานศึกษาใน 4 ดWานไดWแกFดWานวิชาการ ดWาน
งบประมาณ ดWานบุคคล และดWานบริหารท่ัวไป ป�จจัยการบริหารโดยบริบทท่ัวไป นับไดWวFา การ
บริหารงานบุคคลถือเปfนหัวใจของการบริหารสถานศึกษา และในทรัพยากรการบริหารท้ัง 4 มักจะ
เรียกยFอ ๆ วFา “4 M S” ไดWแกF บุคลากร (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ? (Materials) และการ
จัดการ (Management) น้ัน บุคลกรไดWรับการพิจารณาวFาเปfนป�จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหาร 

บุคลากรเปfนสิ่งมีชีวิตไมFใชFเคร่ืองจักร เพราะ “คน” เปfนมนุษย?ท่ีมีความคิด มีจิตใจ มีอารมณ?
ตFาง ๆ ตามสถานการณ? และมีความตWองการในระดับท่ีแตกตFางกันในแตFละบุคคล การท่ีจะใหWคนหรือ
มนุษย?ทํางานไดWอยFางมีประสิทธิภาพน้ันจะตWองประกอบไปดWวยป�จจัยหลายอยFาง การ “บํารุงขวัญ” 
หรือ “ความพึงพอใจในการทํางาน” ก็เปfนป�จจัยสําคัญ และขวัญของผูWปฏิบัติงานจะดีข้ึน ถWาหากเขา
ไดWทํางานท่ีเหมาะสมกับความสามารถ มีความม่ันคงในหนWาท่ีการงาน มีความม่ันคงทางเศรษฐกิจ มี
ความกWาวหนWาในอาชีพการงาน ไดWรับการยอมรับกับเพ่ือนรFวมงาน ไดWรับการปฏิบัติอยFางยุติธรรมจาก
หัวหนWา ไดWรับการยกยFองชมเชยเม่ือทําดี มีสFวนทราบถึงนโยบายแผนงานการเปลี่ยนแปลงและความ
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เคลื่อนไหวตFาง ๆ ภายในหนFวยงานของเขา และขวัญกําลังใจของคนทํางานจะแยFลง ถWาหากเขาทําดี
แลWวไมFไดW ดี บรรยากาศภายในองค?การมีการแตกรWาวอิจฉาริษยา มีการจับผิดซึ่ งกันและกัน 
ผูWบังคับบัญชาไมFใหWเสรีภาพในการทํางานตามสมควร มีการขัดแยWงกันในหมูFคนทํางาน กFอใหWเกิดการ
ลาออกจากงานหรือแยกยWายไปอยูFท่ีอ่ืน (พรWอมรินทร? พรหมเกิด 2539, อWางใน สิรินภา อมรไพศาล
เลิศ 2555) รวมท้ังคํากลFาวของติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2534: 19) ซึ่งมีความเช่ือวFาป�จจัยท่ีสรWาง
ประสิทธิภาพในการทํางานท่ีถูกตWอง คือ ป�จจัยท่ีเก่ียวกับบุคคล ซึ่งเทคนิคและวิธีการบริหารงาน
บุคคลในองค?การ มีท้ังในระดับจุลภาค และระดับมหภาค เชFน การสรWางแรงจูงใจ ภาวะผูWนํา และ
ความสัมพันธ?ทางสังคมของกลุFมตFาง ๆ เปfนตWนซึ่งจะมีผลใหWเกิดประสิทธิภาพทางการบริหารงานใน
องค?การทําใหWบุคคลหรือมนุษย? มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงข้ึน 

ทรัพยากรบุคคลเปfนป�จจัยท่ีสําคัญป�จจัยหน่ึงในการผลักดันใหWองค?กรประสบความสําเร็จ 
บรรลุตามเป~าหมายท่ีกําหนด แมWองค?กรจะมีป�จจัยอ่ืน ๆ ท่ีเปfนเคร่ืองอํานวยความสะดวกและ
สนับสนุนใหWการปฏิบัติงานคลFองตัวข้ึน แตFภารกิจทุกอยFางจะสําเร็จไดWดWวยดีก็เพราะคน เน่ืองจากคน
เปfนท้ังผูWควบคุมและกําหนดระบบงานตFาง ๆ คนเปfนทรัพยากรท่ีสามารถพัฒนาใหWมีศักยภาพไดW 
เพราะฉะน้ันองค?กรจึงจําเปfนอยFางย่ิงท่ีจะตWองเขWาใจคน และใหWความสําคัญกับคน เพราะถWาคนมี
ประสิทธิภาพแลWว คนทํางานก็จะมีมีความสุข งานทุกอยFางในองค?กรก็จะประสบผลสําเร็จ ดังท่ี สมาน 
รังสิโยกฤษฎ? (2535: อWางอิงใน ฤกษ?ชัย ใจคําป�น, 2549 : 1-2) กลFาวถึง ป�จจัยในการบริหารวFา คน
เปfนป�จจัยท่ีสําคัญใน การบริหาร เพราะคนเปfนผูWใชWป�จจัยในการบริหารอ่ืน ๆ ไมFวFาจะเปfนเงิน วัสดุ 
และวิธีการจัดการ ดังน้ันหากองค?กรใดหรือหนFวยงานใดสามารถหาคนดีมีความรูW มีความสามารถเขWา
มาปฏิบัติงาน และสามารถดึงดูดผูWท่ีมีความรูW ความสามารถ ใหWอยูFปฏิบัติงานในองค?กรใหWนานท่ีสุด ก็
เปfนท่ีแนFใจไดWวFา การบริหารในองค?กรหรือหนFวยงานน้ันจะตWองเจริญกWาวหนWา สามารถบรรลุเป~าหมาย
ไดWอยFางมีประสิทธิภาพ บุคลากรไดWรับการพิจารณาวFาเปfนป�จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหาร ท้ังน้ี
เพราะบุคลากรเปfนผูWจัดหาและใชWทรัพยากรบริหารอ่ืน ๆ ไมFวFาจะเปfน เงิน วัสดุอุปกรณ? และการ
จัดการ หนFวยงานใดก็ตาม ถWาเร่ิมตWนดWวยการมีบุคลากรท่ีมีความเกFงกลWาสามารถ แลWวป�จจัยอ่ืน ๆ ก็
จะดีตามมาเอง สFวนเมธี ป�ลันธนานนท? (2529: อWางอิงใน จันจิรา อินต�ะเสาร?, 2550: 1-2) ไดWกลFาววFา 
บุคคลเปfนสFวนประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดขององค?กร ไมFมีงานใดจะยากลําบากและมีความไมFแนFนอน
เทFากับการทํางานรFวมกับบุคคล ท้ังน้ีเพราะบุคคลยังมีความตWองการท่ีแตกตFางกัน ดังน้ันความสําคัญ
จึงอยูFท่ีการบริหารบุคคล อันเปfนงานท่ีเก่ียวขWองกับการวางแผนกําลังคนเปfนอยFางดี การสรรหาและ
คัดเลือกใหWไดWบุคคลท่ีเหมาะสม การพัฒนาบุคลากร การใหWบุคลากรไดWรับการชดเชยและการตอบ
แทนท่ีเหมาะสม การประเมินคFา การสรWางแรงจูงใจและอ่ืน ๆ และไดWใหWความหมายของการ
บริหารงานบุคลากรวFา การบริหารงานบุคลากร หมายถึง ความเพียรพยายามจัดการใหWบุคคลใน
หนFวยงานทุก ๆ ตําแหนFงปฏิบัติงานไดWอยFางมีประสิทธิภาพ โดยพยายามทําใหWบุคคลเหลFาน้ันไดWเห็น
วFางานของเขามีทางท่ีจะทําใหWเขาเจริญกWาวหนWาตามจุดมุFงหมายของเขา และขณะเดียวกันผูWบริหารก็
พยายามท่ีจะทําใหWจุดประสงค?ของบุคลากรไดWบรรลุผล โดยใหWเกิดความกลมกลืนและสัมพันธ?กันอยFาง
เหมาะสม ท้ังความตWองการของบุคลากรและความตWองการขององค?กรหรือสถาบันดWวย ศิริวรรณ ลัญ
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ชานนท? และเจริญ โชไชย (2529: อWางอิงใน จันจิรา อินต�ะเสาร?, 2550: 2) ไดWกลFาววFา การบริหาร
บุคลากรหมายถึง การปฏิบัติการเก่ียวกับตัวบุคลากรหรือเจWาหนWาท่ีองค?กรใดองค?กรหน่ึง เพ่ือใหWบรรลุ
วัตถุประสงค?ขององค?กร นอกจากน้ี สมพงษ? เกษมสิน (2526: อWางอิงใน วรรณภา ฮมแสน, 2550: 2-
3) กลFาววFาการบริหารงานของหนFวยงานหรือองค?กร ผูWบริหารจําเปfนอยFางย่ิงท่ีจะตWองมีความรูWและ
ความเขWาใจข้ันตอนกระบวนการบริหารงานบุคลากร อาทิเชFนกระบวนการวางแผนกระบวนการการ
จัดองค?กร กระบวนการประสานงาน และกระบวนการควบคุมงาน เม่ือพิจารณาถึงความสําคัญของ
กระบวนการบริหารท้ัง 5 กระบวนการน้ีแลWว กระบวนการบริหารงานบุคลากรจัดเปfนกระบวนการ
บริหารท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะกระบวนการน้ีเปfนกระบวนการแหFงความพยายามท่ีจะใหWมีบุคลากรท่ีดี ๆ 
มีความรูWความสามารถไวWปฏิบัติงานและธํารงรักษาคนดี ๆ น้ีไวWปฏิบัติงานนาน ๆ เม่ือกระบวนการน้ีไดW
มีการดําเนินงานอยFางดีแลWวการบริหารงานอ่ืนก็จะไดWรับการแกWไขหรือดําเนินการตามมา และฤกษ?ชัย 
ใจคําป�น (2549: 1-2) กลFาววFาในทางการศึกษาสถานศึกษา ก็เปfนองค?กรหน่ึงท่ีมีหนWาท่ีในการ
ใหWบริการการศึกษาและสรWางคนใหWมีคุณภาพตามเป~าหมายของรัฐบาล การบริหารงานบุคลากรจึงเปfน
งานท่ีสําคัญท่ีตWองดําเนินการ เพ่ือใชWคนใหWทํางานใหWไดWผลท่ีดีท่ีสุด ในขณะเดียวกันคนท่ีทํางานน้ันมี
ความสุขมีความพึงพอใจท่ีจะทํางาน ดังน้ันคนหรือบุคลากรจึงมีความสําคัญและเปfนหัวใจของการ
บริหารท่ีทุกองค?กรหรือหนFวยงานจะขาดมิไดW โดยเฉพาะอยFางย่ิงสถานศึกษาซึ่งเปfนแหลFงใหWการศึกษา
อบรมแกFเด็กและเยาวชน จําเปfนตWองอาศัยบุคลากรซึ่งเปfนตัวจักรสําคัญในการนําองค?กรใหWบรรลุ
เป~าหมาย  

นักบริหารทรัพยากรบุคคลหลายคนมีความพยายามอยFางมากท่ีจะทําระบบบริหารบุคคลของ
องค?กรใหWเขWาสูFมาตรฐาน และเปfนไปตามหลักการของการบริหารทรัพยากรบุคคล ไมFวFาจะเปfนการ
สรรหาคัดเลือก การฝ`กอบรม การบริหารคFาจWางเงินเดือน การประเมินผลงาน และการบริหาร
พนักงานสัมพันธ? แตFสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริงก็คือ บางองค?กรฝ�ายบุคคลแทบจะทําอะไรกับสิ่งเหลFาน้ีไมFไดWเลย 
ไดWแคFเพียงทําหนWาท่ีเปfนหัวหนWาในการบริหารบุคคลมากกวFาท่ีจะเปfนการบริหารบุคคลในเชิงกลยุทธ? 
และทําใหWเกิดผลอยFางท่ีควรจะเปfนเกิดอะไรข้ึนกับการบริหารงานบุคคลในแตFละข้ันตอนบWาง อะไร
เปfนสิ่งท่ีไมFควรมองขWามในการท่ีจะทําใหWระบบการบริหารบุคคล (ประคัลภ? ป�ณฑพลังกูร, 2555) 

บริหารงานบุคคล เปfนภารกิจหลักของการบริหารงานของทุกหนFวยงาน เพราะเปfนงานท่ี
เก่ียวขWองกับบุคคล ซึ่งผูWบริหารจะตWองใหWความสําคัญเปfนอันดับแรก เพ่ือท่ีจะทําใหWการปฏิบัติงานของ
หนFวยงานประสบความสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ ตรงตามเป~าหมายท่ีกําหนดไวW ซึ่งคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหFงชาติ (2541: 6) ไดWใหWความสําคัญของการบริหารงานบุคคล วFาเปfนงานท่ีสําคัญ 
ซึ่งความสําเร็จ หรือความลWมเหลวของการบริหารงานทุกงานก็ยFอมเกิดมาจากสภาพการทํางานของ
บุคลากรท้ังสิ้น ตรงกับวิจิตร ศรีสอWาน (2536: 6) ท่ีวFามหาวิทยาลัยเปfนหนFวยงานดWานการศึกษา มี
ภารกิจหลักในการใหWการศึกษาแกFเด็กและเยาวชน การท่ีมหาวิทยาลัยจะกระทําภารกิจหลักใหWไดWดีมี
คุณภาพน้ัน มหาวิทยาลัยตWองมีบุคลากร ซึ่งไดWแกF ขWาราชการครู ขWาราชการครู และเจWาหนWาท่ีท่ี
เก่ียวขWองท่ีมีคุณภาพ ในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน การบริหารงานบุคคลน้ัน เปfนสิ่งสําคัญในการท่ีจะ
ชFวยพัฒนาสถานศึกษาใหWมีคุณภาพ จึงตWองมีการสFงเสริม สนับสนุน พัฒนา เชิดชูและยกยFอง
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ขWาราชการครู ดังคํากลFาวของนายจาตุรนต? ฉายแสง ท่ีกลFาวไวWวFา การปฏิรูปการศึกษา เร่ืองแรกท่ีตWอง
ทําคือ การพัฒนาขWาราชการครู พัฒนาวิชาชีพขWาราชการครู และสFงเสริมใหWขWาราชการครู เปfนอาชีพท่ี
มีเกียรติ มีสถานะ และมีความสุขรวมท้ังตWองปรับคFานิยมวิชาชีพขWาราชการครู ในทางท่ีดี เพ่ือใหWคนดี 
คนเกFงตWองการเปfนขWาราชการครู มากข้ึน ดังน้ันเราควรใหWความสําคัญกับขWาราชการครู หรือบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งการบริหารงานบุคคล นับเปfนองค?ประกอบท่ีสําคัญอยFางย่ิงตFอองค?การท่ีจะทําใหW
องค?การบรรลุเป~าหมายอยFางมีประสิทธิภาพ ป�จจัยทางดWานบุคลากรหรือผูWปฏิบัติงาน จึงเปfนป�จจัยท่ี
สําคัญท่ีสุดในบรรดาทรัพยากรท้ังหมด เพราะสามารถท่ีจะจัดการหรือหาวิธีที่จะดําเนินการใหWองค?การ
บรรลุเป~าหมายอยFางมีประสิทธิภาพไดW ดังน้ันบุคลากร จึงเปfนท่ีมาของความสําเร็จ หรือความลWมเหลว
ขององค?การ ซึ่งพระราชบัญญัติระเบียบขWาราชการขWาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 ไดWใหWความสําคัญกับการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ซึ่งก็คือครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยมีการกําหนดใหWมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขWาราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาหรือ ก.ค.ศ. เปfนผูWดูแล 

จากการท่ีมีขWาราชการครู ลาออกอยFางตFอเน่ืองดังกลFาว จึงเปfนท่ีนFาสนใจวFามีป�ญหาอยFางไร
ในป�จจัยท่ีสFงผลตFอสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผูWบริหารสถานศึกษา ดังน้ันผูWวิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาวFามีป�จจัยใดบWางท่ีเก่ียวขWองสFงผลตFอสมรรถนะการบริหารงานของผูWบริหารสถานศ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยคาดหวังวFาขWอมูลท่ีไดW จะสามารถนํามาใชWปรับปรุงและเปfนแนวทางในการ
พัฒนาสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ใหWมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะการบริหารานบุคคลของผูWบริหารสถานศึกษา ใน 5 ดWาน คือ ดWาน  
การสรรหาบุคลากร ดWานการจัดบุคลากรใหWเหมาะสมกับหนWาท่ี ดWานการพัฒนาบุคลากร ดWานการ
เสริมสรWางขวัญและกําลังใจ และดWานการใหWคําปรึกษาและแกWไขป�ญหาการทํางาน 

2. เพ่ือศึกษาป�จจัยดWานคุณลักษณะของผูWบริหารสถานศึกษา และป�จจัยสภาพแวดลWอม ท่ี
สFงผลตFอสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผูWบริหารสถานศึกษา 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาคร้ังน้ีเปfนการศึกษาเก่ียวกับป�ญหาการบริหารงานบุคคลของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใน 5 ดWาน 1) ดWานการสรรหา
บุคลากร 2) ดWานการจัดบุคลากรใหWเหมาะสมกับหนWาท่ี 3) ดWานการพัฒนาบุคลากร 4) ดWานการ
เสริมสรWางขวัญและกําลังใจ5) ดWานการใหWคําปรึกษาและแกWไขป�ญหาการทํางาน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี ใชWระเบียบวิธีวิจัยในเชิงพรรณนา ในลักษณะของการศึกษาสหสัมพันธ?ของตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม โดยผูWวิจัยไดWศึกษาจากกลุFมตัวอยFางขWาราชการครู ในสังกัดของสํานักงาน
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จํานวน 291 คน ดWวยวิธีการสุFมตัวอยFางอยFางงFาย 
(Simple random sampling) สFวนเคร่ืองมือท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูล เปfนแบบสอบถามแบบ
มาตราสFวนประเมินคFา 5 ระดับ แบFงออกเปfน 2 ตอน ดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูWตอบแบบสอบถามเปfนแบบตรวจสอบรายการ 

ตอนท่ี 2 เปfนแบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผูWบริหารสถานศึกษา
ใน 5 ดWาน ประกอบดWวย 1) ดWานการสรรหาบุคลากร 2) ดWานการจัดบุคลากรใหWเหมาะสมกับหนWาท่ี 3) 
ดWานการพัฒนาบุคลากร 4) ดWานการเสริมสรWางขวัญและกําลังใจ 5) ดWานการใหWคําปรึกษาและแกWไข
ป�ญหาการทํางาน 

สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF คFาความถ่ี รWอยละ คFาเฉลี่ย ( x ) และคFาสFวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) สําหรับการแปลผลคFาเฉลี่ย ใชWวิธีการของ เอกชัย ก่ีสุขพันธ? (2552) โดยคFาเฉลี่ย
ระหวFาง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีสมรรถนะมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 หมายถึง มีสมรรถนะมาก 2.50 – 
3.49 หมายถึง มีสมรรถนะปานกลาง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีสมรรถนะนWอย 1.00 – 1.49 หมายถึง 
มีสมรรถนะนWอยท่ีสุด 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผูWบริหารสถานศึกษาท่ีเป�ดสอนระดับ
ประถมศึกษา: ใน 5 ดWาน 1) ดWานการสรรหาบุคลากร 2) ดWานการจัดบุคลากรใหWเหมาะสมกับหนWาท่ี 3) 
ดWานการพัฒนาบุคลากร 4) ดWานการเสริมสรWางขวัญและกําลังใจ5) ดWานการใหWคําปรึกษาและแกWไข
ป�ญหาการทํางาน 

1. สมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผูWบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก 
โดยเรียงลําดับคFาเฉลี่ย ไดWแกF การสรรหาบุคลากร การจัดบุคลากร ใหWเหมาะสมกับหนWาท่ี การ
เสริมสรWางขวัญและกําลังใจ การพัฒนาบุคลากร การใหWคําปรึกษาและการแกWไขป�ญหาการทํางาน 

2. ป�จจัยท่ีสFงผลตFอสมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผูWบริหารสถานศึกษา ไดWแกFป�จจัยดWาน
คุณลักษณะผูWบริหารสถานศึกษา คือ ความฉลาดทางอารมณ?และการสื่อสาร ป�จจัยดWานสิ่งแวดลWอม 
คือ การบริหารแบบมีสFวนรFวม บรรยากาศในสถานศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปfนป�จจัยท่ีมี
ความเก่ียวขWองรFวมกันสFงผลตFอสมรรถนะการบริหารบุคคลโดยรวม ไดWรWอยละ 77.5 

 ผูWวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห?ขWอมูลไดW ดังน้ี 
ผลการศึกษา พบวFา การศึกษาป�ญหาการบริหารานบุคคลของผูWบริหารสถานศึกษาท่ีเป�ดสอน

ระดับประถมศึกษา ใน 5 ดWาน 1) ดWานการสรรหาบุคลากร มีคFาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทFากับ 3.84 2) ดWาน
การจัดบุคลากรใหWเหมาะสมกับหนWาท่ี มีคFาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทFากับ 3.84 3) ดWานการพัฒนาบุคลากร มี
คFาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทFากับ 3.86 4) ดWานการเสริมสรWางขวัญและกําลังใจ มีคFาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทFากับ 3.87 
5) ดWานการใหWคําปรึกษาและแกWไขป�ญหาการทํางาน ดWานมีคFาเฉลี่ยเทFากับ 3.86  
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย พบวFา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 มีป�ญหาดWาน

การเสริมสรWางขวัญและกําลังใจ มีคFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ประกอบกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต1 ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ? สิ่งอํานวยความ
สะดวก และสื่อการเรียนการสอนใหWกับขWาราชการครู และบุคลากร มีคFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด จึงอาจมีผลทํา
ใหWการไดWรับบริการและสิทธิประโยชน?ตFาง ๆ ไมFไดWสนองตFอความตWองการในการดํารงชีพของ
ขWาราชการครู และบุคลากรในป�จจุบัน ดังน้ันอาจสFงผลใหWขWาราชการครู และบุคลากรขาดขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน ทําใหWไมFสามารถรักษาขWาราชการครู และบุคลากรใหWทํางานกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 ตFอไปไดW สอดคลWองกับ สุดาศิริ วศวงศ? (2552) วFาบริการและ
ประโยชน?พิเศษตFาง ๆ ท่ีองค?กรจะจัดใหWตามความตWองการของบุคลากร เพ่ือใหWมีกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน มีทัศนคติท่ีดีตFอองค?การ มีประสิทธิภาพในการทํางานสูงข้ึน และถือเปfนการบํารุงขวัญใหW
กําลังใจแกFบุคลากร เพ่ือใหWสามารถรักษาบุคลากรใหWทํางานกับองค?การตFอไป  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 ตWองดําเนินการสรรหาบุคลากรบFอย 
เน่ืองจากมีผูWขอยWาย หรือลาออกเปfนจํานวนมาก มีคFาเฉลี่ยสูงท่ีสุดท้ังน้ี การวางแผนการบริหารงาน
บุคคลมีความสําคัญตFอการสรรหาบุคลากร สอดคลWองกับ พยอม วงศ?สารศรี (2544) ไดWกลFาวถึง การ
วางแผนบุคลากรวFามีความสําคัญตFอการบริหารงานบุคคล โดยจะตWองมีการพิจารณาเป~าหมาย สํารวจ
จํานวนบุคคลากรท่ีมีอยูF พิจารณาถึงจํานวนและประเภทของบุคลากรท่ีองค?การตWองการ เพ่ือกําหนด
แผนปฏิบัติการของฝ�ายงานบุคคล โดยสามารถจัดวางขWอมูลดWานบุคคลท่ีควรจะเปfนไปในอนาคต ไดW
อยFางเหมาะสม เพ่ือแนวทางปฏิบัติ และเปfนหลักประกันวFาองค?การจะมีบุคลากรท่ีคุณภาพอยFาง
เพียงพออยูFเสมอ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 ขาดการวิเคราะห?ความตWองการ
จําเปfนในการพัฒนาบุคลากร มีคFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ท้ังน้ีจึงมีการจัดฝ`กอบรมและพัฒนาบุคลากร แตFไมFมี
การสํารวจความตWองการจําเปfนในการฝ`กอบรมและพัฒนาบุคลากรอยFางแทWจริง ซึ่งการพัฒนา
บุคลากรใหWกWาวทันกับการเปลี่ยนแปลง และตรงกับทักษะหรือสาระตFาง ๆ ท่ีบุคลากรตWองการเปfนกล
ยุทธ?ที่สําคัญของการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังน้ัน การฝ`กอบรมและพัฒนาบุคลากรจะตWองมีการกําหนด
ความจําเปfนความตWองการกําหนดจุดมุFงหมายของหนFวยงาน วางแผนฝ`กอบรมและพัฒนาบุคลากร 
ดําเนินการฝ`กอบรมและพัฒนาตามแผน ประเมินการฝ`กอบรมและพัฒนาบุคลากรซึ่งสามารถดึงเอา
ความสามารถของบุคลากรท่ีมีอยูFออกมาใชWใหWเกิดประโยชน?อยFางเต็มท่ี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหWองค?การไดW
อยFางมีคุณภาพ (Bartol and Matin, 1994) 

การสรรหาบุคลากร มีคFาเฉลี่ยนWอยท่ีสุด3.84 เน่ืองมาจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต1 ไมFมีการแจWงเกณฑ?ในการพิจารณาการสรรหาบุคลากร ขWาราชการครู 
ทราบลFวงหนWา อาจเน่ืองมาจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 ใหW
ความสําคัญในดWานคFาตอบแทนไมFสัมพันธ?กับภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งสFงผลกับการประพฤติตนเปfน
แบบอยFางท่ีดีในการทํางาน สอดคลWองกับชูศักด์ิ เท่ียงตรง (2537) ท่ีกลFาววFา การกําหนดอัตรา
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คFาตอบแทนหรือเงินเดือนจําเปfนอยFางย่ิงท่ีจะตWองคํานึงถึงองค?ประกอบตFาง ๆ ท่ีจะมามีผลกระทบตFอ
ผูWปฏิบัติงาน โดยกําหนดอัตราเงินเดือนตามตําแหนFงหนWาท่ี ความรับผิดชอบ คุณภาพ ความยากงFาย 
และความมากนWอยของงานหรือปริมาณงานท่ีตFางระดับกัน ตลอดจนสอดคลWองกับอัตราคFาครองชีพซึ่ง
จะตWองมีการปรับปรุงแกWไขอยูFเสมอตามดัชนีคFาครองชีพท่ีเพ่ิมข้ึนตามกาลเวลา 
 
ข�อเสนอแนะ 

ขWอเสนอแนะท่ัวไป 
 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 ควรมีการดําเนินการสํารวจ

ความตWองการของขWาราชการครู อยFางท่ัวถึง โดยใหWแตFละระดับช้ันรFวมกันสํารวจความตWองการ
ขWาราชการครู และบุคลากรดWวย เพ่ือใหWมีขWาราชการครู และบุคลากรเพียงพอและการทํางานอยFางมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 และผูWบริหารควรดําเนินการ
สํารวจความตWองการจําเปfนกFอนท่ีจะมีการสFงขWาราชการครู และบุคลากรไปเขWารับการฝ`กอบรม และ
ควรสนับสนุน สFงเสริมใหWขWาราชการครู และบุคลากรไดWไปฝ`กอบรมและพัฒนาตนเองกับหนFวยงานอ่ืน 
ๆ ในเร่ืองท่ีเปfนประโยชน?ตFอการพัฒนาตนเองในดWานการจัดการเรียนการสอนมากย่ิงข้ึน 

 3. ผูWบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 ควรประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยการแจWงผลการประเมินใหWขWาราชการครู และบุคลากรทราบเปfนรายบุคคล เพ่ือจะไดWมี
การปรับปรุง พัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน ใหWบรรลุตามวัตถุประสงค?ของ สพป.นนทบุรีเขต1 และ
ควรมีระบบการประเมินท่ีตFอเน่ืองสมํ่าเสมอดWวยการบันทึกเปfนลายลักษณ?อักษร จะชFวยใหWระบบการ
ประเมินเช่ือถือไดW ซึ่งเปfนผลประโยชน?แกFหนFวยงาน และตัวบุคคลไปพรWอม ๆ กัน 

ขWอเสนอแนะในการทาวิจัยคร้ังตFอไป 
 1. ควรมีการศึกษาขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขWาราชการครู เพ่ือสรWางขวัญ

กําลังใจ และเปfนการยกคุณภาพชีวิตใหWกับขWาราชการครูตFอไป  
 2. ควรมีการศึกษาความคาดหวังเก่ียวกับสวัสดิการของขWาราชการครู เพ่ือปรับปรุง 

พัฒนาการใหWสวัสดิการใหWตรงตามความตWองการของขWาราชการครูอยFางแทWจริง  
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     การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?หลักเพ่ือศึกษาภาวะผูWนําแบบสอนงานของผูWบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 กลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการวิจัย 
คือ ผูWบริหารสถานศึกษาและครูผูWสอน จํานวน 144 คน เคร่ืองมือท่ีใชWเปfนแบบสอบถามแบบประมาณ
คFา สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูลไดWแกFคFาความถ่ี รWอยละ คFาเฉลี่ย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 
Independent t-test  

ผลการศึกษาพบวFา 1) ภาวะผูWนําแบบสอนงานของผูWบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมอยูFในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดWานโดย
เรียงลําดับคFาเฉลี่ยจากมากไปหานWอย ไดWแกFดWาน การสนับสนุนใหWเกิดแรงจูงใจ การรับฟ�งป�ญหาดWวย
ความต้ังใจ พฤติกรรมการแสดงออก และ ดWานการเปfนแบบอยFางไดWอยFางเหมาะสม 2) ภาวะผูWนําการ
สอนงานของผูWบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผูWบริหารและครูมีความแตกตFางกันอยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) แนวทางในการสFงเสริมภาวะผูWนําแบบสอนงานของผูWบริหาร
สถานศึกษา มีดังน้ี (1) ดWานการรับฟ�งป�ญหาดWวยความต้ังใจ ผูWบริหารควรศึกษากลยุทธ?ทางการฑูต 
สามารถพูดไกลFเกลี่ยความขัดแยWงในสถานศึกษา ผูWบริหารควรควบคุมอารมณ?ตนเองเม่ือเผชิญกับ
สถานการณ?ตFางๆ ผูWบริหารควรมีทักษะการเปfนผูWฟ�งท่ีดี ผูWบริหารควรมีไมตรีกับเพ่ือนรFวมงานกับครูทุก
คน (2) ดWานการสนับสนุนใหWเกิดแรงจูงใจ ผูWบริหารพยายามตอบสนองความตWองการของผูWรFวมงานแตFละ
คน ผูWบริหารควรทราบถึงความตWองการของครูแตFละคน ผูWบริหารควรศึกษาขWอมูลครูเปfนรายบุคคล 
ผูWบริหารควรแสดงขWอมูลการพิจารณาผลตอบแทนท่ีชัดเจนใหWแกFครูทุกคนโดยไมFป�ดบัง (3) ดWานการเปfน
แบบอยFางไดWเหมาะสม ผูWบริหารควรเสนอแนะกลวิธีในการแกWไขป�ญหาท่ีถูกตWองและหลากหลาย 
ผูWบริหารควรกระตุWนใหWครูแกWป�ญหาดWวยวิธีใหมFๆ ผูWบริหารควรแนะนําใหWครูศึกษาป�ญหาและความ
ตWองการของนักเรียน ผูWบริหารแสดงความสามารถในการแกWไขป�ญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ไดWหลากหลาย 
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คําสําคญั: ภาวะผูWนําแบบสอนงาน สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
Abstract 

    This research aimed to study the executive leadership coaching of basic 
education, Ubon Ratchatani Primary Educational Service Area Office. The samples 
comprised of school administrators and teachers, totaling 144 persons. The 
instruments was a rating scale questionnaire and data were analyzed by using 
frequency, percentage, mean, standard devition, and t-test for Independent samples.  

The results showed that 1) Excutive Leadership coaching of basic education 
Primary Education Service Area Office 2 Ubon Ratchatani, overall behavior expressed 
at high level. When considering the behavior found expression level in all aspects 
ranked highest overang is in the low of encourage motivation .The proble with the 
intent to listen and the appropriate role models respectively behavior expression is 
moderate. 2) Status, school administrators and teacher with teachers. About 
leadership Coaching style of basic education is follows: Leadership executive 
coaching of basic education opinions by school administrators and teachers, overall 
there were significant difference at the .05 level. 3)  approach in strengthening the 
leadership of the executive coaching basic education, (1) Listen with attention 
problem ,School administrators study strategies. Diplomatic mediation on to say in a 
situation of conflict in schools. School administrators should to be able to control 
their own emotion. When confronted with the various school administrators should 
have good listening skill Speaking accurately capture the coworker to respect school 
administrators sincerely school administrator treat colleagues with fairness. School 
administrators are friendly with co- workers. (2) Support for the motivation , School 
administrators to respond . Needs of each attendee awre of the needs of individual 
perticipants. School administrators to study the properties of individual attendees 
and remuneration represents a clear approach .Do not cover or block with every 
member of the organization. (3)  The exemplary properly ,School administrators 
should have suggested strategies to solve the problem correctly and diverse . School 
administrators urged colleagues to find a solution with the new method, aware of 
the needs of individual participants, recommended that participants study the needs 
of learners, school administrators the ability to solve the achievement of a wide 
range of students. 
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บทนํา 
    การบริหารองค?กรใหWประสบความสําเร็จ ผูWบริหารตWองมีภาวะผูWนําในการจูงใจใหWผูWรFวมงาน
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันตามวัตถุประสงค?ของงานภายใตWสถานการณ? ท่ีเปfนพลวัต เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ซึ่งผูWบริหารจะตWองพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานของบุคลากรและสรWางทีมงาน 
สFงเสริมการทํางานเปfนทีม ใหWคําแนะนํา ชFวยเหลือ ใหWกําลังใจผูWรFวมงานซึ่งจะชFวยใหWงานประสบ
ผลสําเร็จ ผูWนําท่ีมีความเขWาใจกระบวนการทํางาน สามารถสอนงานโดยผสานความรูWและทักษะท่ี
เหมาะสม อาทิ เขWาใจคุณลักษณะ อาจสังเกตพฤติกรรม การสรWางความไวWวางใจ ปรับพฤติกรรมใหW
เหมาะกับบุคลากรและการสอนงานซึ่งเปfนแนวทางในการนําไปประยุกต?ใชWในการทํางานใหWมี
ประสิทธิภาพ ภาวะผูWนําแบบสอนงาน ซึ่ง ทองใบ สุดชารี(2544: 81 – 89)ไดWอธิบายไวWวFา การสอน
งานเปfนการใหWคําแนะนําการทํางานแกFผูWใตWบังคับบัญชา การจัดการกับสถานการณ? โดยวิเคราะห?งาน
ในองค?กรและนําความรูWท่ีมีและจากการแนะนํามาใชW การสFงเสริมและใหWกําลังใจในขณะปฏิบัติงาน
ยFอมชFวยใหWบรรยากาศในการทํางานใหWขับเคลื่อนไปสูFความสําเร็จตามท่ีกําหนดไวWไดWเร็วข้ึน ซึ่งสFงผล
ตFอประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานใหWมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึนในทุกๆงาน ตFอไป 
     ดWวยเหตุผลท่ีกลFาวมา ผูWวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภาวะผูWนําแบบสอนงานของผูWบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2  
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
     1. เพ่ือศึกษาภาวะผูWนําแบบสอนงานของผูWบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
    2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูWนําแบบสอนงานของผูWบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2    
    3. เพ่ือศึกษาแนวทางในการสFงเสริมภาวะผูWนําแบบสอนงานของผูWบริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิด ทฤษฎี ภาวะผู�นําแบบสอนงาน (Coaching Leadership) 
      แซมวล เซอร?โต (Samuel Certo) ไดWใหWความสําคัญและนําเสนอถึงภาวะผูWนําแบบสอนงาน 
ซึ่งเปfนผูWบริหารเปfนผูWใหWคําแนะนําแกFผูWใตWบังคับบัญชาถึงวิธีการจัดการกับสถานการณ?ท่ีเกิดข้ึนและทWา
ทายใหWองค?กรตWองปฏิบัติใหWบรรลุวัตถุประสงค?และเกิดความสําเร็จ และมีการประยุกต?ในสFวนของ
วิธีการวิเคราะห?พฤติกรรมท่ีใชWในการสอน แนะนําเพ่ือใหWประสบความสําเร็จ อาทิ วิธีการแนะนํา การ
ปรับปรุงพฤติกรรม การสอนงานท่ีนําไปสูFความสําเรWจ มีดังน้ี 
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    1. การรับฟ�งป�ญหาดWวยความต้ังใจ (Listen Closely) ผูWบริหารพยายามมองป�ญหาสองทาง 
คือ การรวบรวมขWอความจริงจากผูWใตWบังคับบัญชา โดยใสFใจในความรูWสึกและอารมณ?ในขณะท่ีผูWใหW
ขWอมูลแสดงออกมา ซึ่งจัดเปfนศิลปะการฟ�งท่ีดีโดยไมFหลงประเด็นของผูWใตWบังคับบัญชา 
    2. สนับสนุน จูงใจ (Give Emotional Support) ผูWบริหารจะตWองใหWกําลังใจแกFบุคลกร
ผูWรFวมงาน จูงใจใหWทํางานและสนับสนุนการทํางานใหWเปfนผลสําเร็จตามวัตถุประสงค? โดยเฉพาะ
เป~าหมายของการไดWรับผลตอบแทนจากการปฏิบัติงาน จําเปfนท่ีผูWบริหารจะตWองจําแนกบทบาท 
ตําแหนFง งานท่ีชัดเจน และใหWผูWรFวมงาน บุคลากรทุกคนมีสFวนรFวมในการกําหนดวัตถุประสงค? 
สนับสนุนความรFวมมือของกลุFมเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการทํางานตามท่ีมุFงหวัง และการใหWผลตอบแทนตWอง
มีความชัดเจน เป�ดเผย ไมFป�ดบัง 
   3. การแสดงพฤติกรรมการเปfนแบบอยFางแกFผูWใตWบังคับบัญชา (Show by Example) ผูWนํา
แสดงออกถึงการทํางานท่ีดีและเปfนแบบอยFางแกFผูWรFวมงาน ผูWใตWบังคับบัญชาท่ีเหมาะสม และใชWวิธีการ
แกWไขป�ญหาในการทํางานท่ีเปfนเหตุเปfนผลตามหลักวิชาการและทักษะท่ีบFงบอกถึงความเช่ียวชาญอัน
เปfนการสรWางความไวWใจ(trust) ความนับถือ(respect) ยFอมบFงถึงการมีกลยุทธ?ในการแกWไข  
การปฏิบัติงานท่ีเปfนผูWเช่ียวชาญ ยFอมจะสรWางความสําเร็จแกFองค?กรไดWดี 
 

    คุณลักษณะผูWนําแบบสอนงาน              การปรับปรุงภาวะผูWนํา 

1.เอาใจใสFความรูWสึกของผูWอ่ืน             1.รับฟ�งความคิดเห็นและทําความเขWาใจผูWอ่ืน 
2.มีทักษะในการฟ�ง                   2.ฝ`กความอดทนในการฟ�งเปfนพิเศษ 
3.มองผูWอ่ืน ดWวยความเขWาใจ              3.สังเกตคนเม่ือแรกพบและสังเกตในโอกาสตFอไป 
4.มียุทธวิธีการพูดและปฏิบัติแบบนักการฑูต   4.ศึกษาจรรยาบรรณและพิธีการนักการทูต 
5.มีความอดทนตFอผูWอ่ืน                5.อดทนและสงบน่ิงเม่ือพบผูWอ่ืนทําผิด 
6.จัดสวัสดิการใหWแกFบุคลากร             6.วิเคราะห?และชFวยเหลื่อบุคลากร 
7.ไมFเปfนปฏิป�กษ?ตFอผูWอ่ืน               7.ตWองควบคุมอารมณ?ของตน 
8.มีความม่ันคงทางอารมณ?และเช่ือม่ันตนเอง 8.สํารวจและปรับปรุงตนเองอยFางตFอเน่ือง 
9.ไมFเปfนคูFแขFงในทีมงาน               9.สรWางความสามัคคีในทีมงาน 
10.กระตือรือรWนในการทํางานเปfนทีม       10.คันหาความดีของบุคคลในทีมงาน 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังน้ี มุFงศึกษาภาวะผูWนําแบบสอนงานของผูWบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยอาศัยแนวคิดจากการศึกษา
วรรณกรรมท่ีเก่ียวขWองเปfนกรอบในการวิจัย ประกอบดWวย การสนับสนุนใหWเกิดแรงจูงใจ ดWานการรับ
ฟ�งป�ญหาดWวยความต้ังใจ พฤติกรรมการแสดงออก และ ดWานการเปfนแบบอยFางไดWอยFางเหมาะสม 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย  
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1. วิธีการเก็ยรวบรวมข�อมูล  
กลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการวิจัย คือ ผูWบริหารและครูผูWสอนในสถานศึกษา สาํนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 จํานวน 144 คน 
     เคร่ืองมือท่ีใชWเก็บรวบรวมขWอมูลเปfนแบบสอบถามมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ เก่ียวกับ
ภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอบถามเก่ียวกับขWอเสนอแนะในการสFงเสริมภาวะ
ผูWนําแบบสอนงาน 

2. การวิเคราะห�ข�อมูล 
    ผูWวิจัยวิจัยทําการวิเคราะห?ขWอมูล เพ่ืออธิบายลักษณะของตัวแปรท่ีศึกษา คือภาวะผูWนําแบบ
สอนงานของผูWบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Descriptive statistics) โดยใชWสถิติพ้ืนฐาน ไดWแกF คFา
รWอยละ คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สFวนสถิติอนุมาน (Infetrential statistic) ใชW t-test 
 
ผลการวิจัย 
       ผลการศึกษาพบวFา 1)ภาวะผูW นําแบบสอนงาน (Coaching Leadership) ของผูWบ ริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมอยูFใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณารายดWานโดยเรียงลําดับคFาเฉลี่ยจากมากไปหานWอย ไดWแกF ดWานการสนับสนุนใหW
เกิดแรงจูงใจ ดWานการรับฟ�งป�ญหาดWวยความต้ังใจ ดWานพฤติกรรมการแสดงออก และ ดWานการเปfน
แบบอยFางไดWอยFางเหมาะสม 2) ผลการเปรียบเทียบภาวะผูWนําการสอนงานของผูWบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของผูWบริหารและครู พบวFามีความแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
และ 3) แนวทางในการสFงเสริมภาวะผูWนําแบบสอนงานของผูWบริหารสถานศึกษา มีดังน้ี 1. ดWานการรับ
ฟ�งป�ญหาดWวยความต้ังใจ ผูWบริหารควรศึกษากลยุทธ?ทางการฑูต สามารถพูดไกลFเกลี่ยความขัดแยWงใน
สถานศึกษา ผูWบริหารควรควบคุมอารมณ?ตนเองเม่ือเผชิญกับสถานการณ?ตFางๆ ผูWบริหารควรมีทักษะ
การเปfนผูWฟ�งท่ีดี ผูWบริหารควรมีไมตรีกับเพ่ือนรFวมงานกับครูทุกคน 2. ดWานการสนับสนุนใหWเกิด
แรงจูงใจ ผูWบริหารพยายามตอบสนองความตWองการของผูWรFวมงานแตFละคน ผูWบริหารควรทราบถึง
ความตWองการของครูแตFละคน ผูWบริหารควรศึกษาขWอมูลครูเปfนรายบุคคล ผูWบริหารควรแสดงขWอมูล
การพิจารณาผลตอบแทนท่ีชัดเจนใหWแกFครูทุกคนโดยไมFป�ดบัง 3. ดWานการเปfนแบบอยFางไดWเหมาะสม 
ผูWบริหารควรเสนอแนะกลวิธีในการแกWไขป�ญหาท่ีถูกตWองและหลากหลาย ผูWบริหารควรกระตุWนใหWครู
แกWป�ญหาดWวยวิธีใหมFๆ ผูWบริหารควรแนะนําใหWครูศึกษาป�ญหาและความตWองการของนักเรียน ผูWบริหาร
แสดงความสามารถในการแกWไขป�ญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนไดWหลากหลาย 
 
การอภิปรายผล 
    ภาวะผูWนําแบบสอนงาน (Coaching Leadership) ของผูWบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยรวมอยูFในระดับมาก ซึ่งสอดคลWอง
กับ วิชัย ศรีเสนFห? (2542) ท่ีไดWศึกษาภาวะผูWนําของผูWบริหารดีเดFน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานัก 
งานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี ดWานบทบาทความเปfนจริงและบทบาทความคาดหวังของภาวะ
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ผูWนํา พบวFาภาวะผูWนําของผูWบริหารดีเดFนโดยรวมอยูFในระดับมาก ผูWบริหารมีภาวะผูWนําแบบขาย
ความคิด แบบมีสFวนรFวม แบบสั่งการและแบบมอบหมายงานตามลําดับ ผลการเปรียบเทียบ
สถานภาพผูWบริหารสถานศึกษาและครูผูWสอน ในเร่ืองของภาวะผูWนําแบบสอนงานของผูWบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดของผูWบริหารสถานศึกษาและครูโดยภาพรวมมีความแตกตFาง
อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ผูWบริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นตFอภาวะผูWนําแบบสอนงานสูง
กวFาครูผูWสอนในทุกดWาน และสอดคลWองกับ เคนหวัง บุญเพศ (2544) ไดWวิจัย แบบภาวะผูWนําของ
ผูWบริหารกับความพึงพอใจในการทํางานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดอุดรธานี พบวFา ผูWบริหารท่ีดํารงตําแหนFงใชWภาวะผูWนําแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ มี
ความแตกตFางอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ โกสิน พูลวัน (2545) ไดWวิจัยแบบภาวะผูWนํา
ของผูWบริหารโรงเรียนตามทรรศนะของผูWบริหารและครูเทศบาลเขตการศึกษา 10 พบวFา ผูWบริหารและ
ครูมีทรรศนะตFอแบบภาวะผูWนําท่ียึดการประสานผลประโยชน?เปfนหลักแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 
 
ข�อเสนอแนะ 

ขWอเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใชW มีดังน้ี 
    1.ควรกําหนดใหWมีนโยบาย แผนงาน โครงการ การฝ`กอบรมหลักการบริหาร เพ่ือสFงเสริม
ภาวะผูWนําแบบสอนงานของผูWบริหารสถานศึกษา 
    2.ควรสFงเสริมใหWผูWบ ริหารและครูมีพฤติกรรมแสดงออกถึงการสอนงานท่ีสFงผลตFอ
ประสิทธิภาพของการทํางาน 

ขWอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตFอไป 
     1.ควรวิจัยภาวะผูWนําแบบสอนงานของผูWบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ในเชิงคุณภาพ 
     2. ควรวิจัยป�จจัยท่ีสFงผลตFอภาวะผูWนําแบบสอนงานของผูWบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการ
บริหารงานของผูWบริหารโรงเรียนในอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามเพศ และ
ประสบการณ?การทํางาน กลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการวิจัย ไดWแกFครู จํานวน 103 คน ใชWแบบสอบถาม
มาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับเปfนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขWอมูล และวิเคราะห?ขWอมูลดWวยสถิติ
พ้ืนฐานไดWแกF คFารWอยละ คFาเฉลี่ย และคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สFวนสถิติอนุมาน ใชW Independent 
t-test และ One-way ANOVA 

ผลการวิจัยพบวFา 1) ครูมีความพึงพอใจตFอการบริหารงานของผูWบริหารโรงเรียนในอําเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูFในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปfนรายดWานก็พบวFาอยูFในระดับมาก
ทุกดWานเชFนเดียวกัน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานWอย คือ ดWานการบริหารงานท่ัวไป ดWานการ
บริหารงานวิชาการ ดWานการบริหารงานบุคคล และดWานการบริหารงานงบประมาณตาม ตามลําดับ 2) 
ครูท่ีมีเพศและประสบการณ?การทํางานตFางกัน มีความพึงพอใจตFอการบริหารงานของผูWบริหาร
โรงเรียน ในภาพรวมและรายดWานไมFแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคญั : ความพึงพอใจของครู, การบริหารโรงเรียน 

 
Abstract 

This research aimed to study and comparison of teachers’ satisfaction toward 
the administrator s’ administration in Sam Khok district, Pathumthani province which 
classify by gender and work experience The respondents were 103 samples of 
teachers asnd the instruments used in research by 5-level rating scale questionnaire. 
Data were analyzed by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean, 
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and standard deviation, and the inferential statistics by using independent t-test and 
One way ANOVA . 

 The research findings were as follows : 1) Satisfaction of teachers toward the 
management of administrator in Sam Khok, Pathumthani, the overall were at high 
level when considering in each aspect also found that at high all. The following order 
were the general administration, academic administration, personnel management, 
and budget administration, respectively. 

2. Results comparing teachers with different gender and work experience, 
overall and each aspect, there were no significance different at .05 
 
Keywords: Satisfaction of teachers, School Administration 

 
บทนํา 
 ในยุคของการปฏิรูปการศึกษาผูWบริหารโรงเรียนทุกระดับมีหนWาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเพ่ือใหW
เกิดการพัฒนาตามนัยแหFงพระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติการท่ีจะเกิดการพัฒนาตามเป~า หมาย
ดังกลFาวไดW บุคคลในหนFวยงานตWองมีความรักสามัคคี นอกจากน้ีทุกคนตWองมีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานดWวย ความพึงพอใจในงานเปfนเร่ืองของบุคคลเปfนความรูWสึกสFวนตัวของแตFละบุคคลในการ
ทํางานตFอหนFวยงานตFอเพ่ือนรFวมงาน และความคาดหวังทางจิตวิทยาในสภาพการทางาน คนจะรูWสึก
พอใจในงานท่ีทาและเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานน้ันใหWบรรลุวัตถุประสงค?ขององค?การ เม่ืองานน้ันไดW
ผลตอบแทนท้ังทางวัตถุและจิตใจซึ่งสามารถตอบสนองความตWองการข้ันพ้ืนฐานของบุคคลน้ันถWาคน
จะเกิดความพึงพอใจในการทํางานไดW ตWองมีสถานภาพของคนดี ซึ่งท้ังน้ีเปfนเพราะลักษณะงานท่ีดีจะ
กFอใหWเกิดสถานภาพทางสังคมดี และทําใหWบุคคลสามารถปรับใหWเขWากับสภาพของสังคมท้ังภายในและ
ภายนอกองค?การไดWป�จจัยท่ีสรWางความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้ัน ไดWแกF ความม่ันคงในอาชีพ 
เงินเดือนหรือคFาจWาง คFาตอบแทนอยFางเปfนธรรม มีมนุษยสัมพันธ?ท่ีดีกับผูWรFวม งานมีสวัสดิการและ
ผลประโยชน?เก้ือกูลสภาพการทางานดี มีความกWาวหนWา มีโอกาสไดWเลื่อนตําแหนFง เลื่อนข้ันข้ึนคFาจWาง 
เงินเดือน และเพ่ิมพูนคุณวุฒิ งานท่ีทาเปfนงานอาชีพท่ีมีเกียรติในสังคม 
 ดังน้ันเม่ือบุคคลสามารถปรับตัวใหWเขWากับสังคมภายในและภายนอกองค?การไดWก็ยFอมมีความ
พึงพอใจในการทํางาน ซึ่งผูWบริหารโรงเรียนทุกระดับมีหนWาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเพ่ือใหWเกิดการ
พัฒนาตามนัยแหFงพระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติการท่ีจะเกิดการพัฒนาตามเป~าหมายดังกลFาวไดW
การดําเนินงานประจําปaของสถานศึกษาซึ่งจากการท่ีผูWบริหารตWองมีการปฏิบัติหนWาท่ีตFางๆรFวมกับคณะ
ครู นักการ นักเรียน และชุมชน ดังกลFาวแลWว ผูWบริหารจึงตWองใชWบทบาทของผูWบริหารในการ
บริหารงานโรงเรียนเพ่ือใหWการดําเนินงานของสถานศึกษาเปfนไปตามนโยบายและแผนงานท่ีวางไวW
เพ่ือใหWบรรลุตามวัตถุประสงค?ขององค?การ ซึ่งการบริหารงานน้ันจะตWองอาศัยการบริหารงานพรWอมกัน
ท้ัง 4 ดWาน ( ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกWไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.
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2545 มาตรา 39 ) คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานท่ัวไป ผูWบริหารจําเปfนตWองใชWกระบวนการบริหารและการสรWางความพึงพอใจใหWกับ
ผูWรFวมงานเพ่ือใหWการดําเนินงานของสถานศึกษาประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค?และเป~าหมายของ
สถานศึกษา 
 จากป�ญหาตFางๆท่ีกลFาวมา ผูWวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการ
บริหารงานของผูWบริหารโรงเรียน ในอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ท้ังน้ีเพ่ือนําผลจากการวิจัยมา
พัฒนาคุณภาพของการบริหารงานของผูWบริหารใหWมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและสFงเสริมใหWครูมีความพึง
พอใจในการทํางานย่ิงข้ึน  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของผูWบริหารโรงเรียน ในอําเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของผูWบริหารโรงเรียน ใน
อําเภอสามโคก จําแนกตามเพศ และประสบการณ?การทํางาน  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ความพึงพอใจเปfนป�จจัยท่ีสําคัญประการหน่ึงท่ีมีผลตFอความสําเร็จของงานท่ีบรรลุเป~าหมาย
ท่ีวางไวWอยFางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Herzberg (2003) ไดWศึกษาทดลองเก่ียวกับการจูงใจในการทํางาน
โดยการสัมภาษณ?วิศวกรในเมืองพิทส?เบอร?ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาสรุปไดWวFา สาเหตุท่ี
ทําใหWวิศวกรและนักบัญชีเกิดความพึงพอใจและไมFพึงพอใจในการทํางานน้ัน มี 2 องค?ประกอบคือ 
 1. องค?ประกอบกระตุWน (Motivation Factors) หรือป�จจัยจูงใจ มีลักษณะสัมพันธ?กับเร่ือง
ของการปฏิบัติงานโดยตรง เปfนสิ่งท่ีจูงใจบุคคลใหWมีความต้ังใจทํางานและเกิดความพอใจในการ
ทํางาน ซึ่งประกอบดWวยป�จจัยยFอยๆ ไดWแกF 
   1.1 ความสําเร็จของงาน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทํางานไดWเสร็จสิ้นและประสบ
ผลสําเร็จ 
   1.2 การไดWการยอมรับนับถือ หมายถึง การท่ีบุคคลไดWรับการยอมรับนับถือไมFวFาจากกลุFม
เพ่ือน ผูWบังคับบัญชา หรือจากกลุFมบุคคลอ่ืน 
  1.3 ลักษณะของงาน หมายถึง ความรูWสึกท่ีดีหรือไมFดีของบุคคลท่ีมีตFอลักษณะของงาน 
  1.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีไดWรับการมอบหมายใหW
รับผิดชอบงานใหมF ๆ และมีอํานาจรับผิดชอบอยFางเต็มท่ี 
   1.5 ความกWาวหนWาในตําแหนFงหนWาท่ีการงาน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในสถานะหรือ
ตําแหนFงของบุคลากรในองค?กร 
  2. องค?ประกอบคํ้าจุน (Hygine Factors) หรือป�จจัยคํ้าจุน เปfนป�จจัยท่ีเก่ียวขWองกับ
สิ่งแวดลWอมในการทํางานหรือสFวนประกอบของงาน ทําหนWาท่ีป~องกันไมFใหWคนเกิดความไมFพึงพอใจใน
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การทํางาน กลFาวคือ หากขาดป�จจัยเหลFาน้ีจะทําใหWเกิดความไมFพึงพอใจในการทํางานแตFแมWวFาจะมี
ป�จจัยเหลFาน้ีอยูFก็ไมFอาจยืนยันไดWวFาเปfนสิ่งจูงใจของผูWปฏิบัติงาน ป�จจัยน้ีไดWแกF 
  2.1 เงินเดือน หมายถึง ความพึงพอใจและไมFพึงพอใจในเงินเดือนหรืออัตราการเพ่ิม
เงินเดือน 
   2.2 โอกาสท่ีจะไดWรับความกWาวหนWาในอนาคตนอกจากจะหมายถึง การท่ีบุคคลไดWรับการ
แตFงต้ังโยกยWายตําแหนFงภายในองค?กรแลWว ยังหมายถึงสถานการณ? ท่ี บุคคลสามารถไดW รับ
ความกWาวหนWาในทักษะหรือวิชาชีพของเขา ดังน้ันจึงหมายถึงการท่ีบุคคลไดWรับสิ่งใหมF ๆ ในการ
เพ่ิมพูนทักษะท่ีจะชFวยเอ้ือตFอวิชาชีพของเขา 
   2.3 ความสัมพันธ?กับผูWใตWบังคับบัญชา หมายถึง การติดตFอไมFวFาจะเปfนกิริยาหรือวาจาท่ี
แสดงถึงความสัมพันธ?อันดีตFอกัน 
  2.4 สถานะของอาชีพ หมายถึง ลักษณะของงานหรือสถานะท่ีเปfนองค?ประกอบทําใหW
บุคคลเกิดความรูWสึกตFองาน เชFน การมีรถประจําตําแหนFง เปfนตWน 
  2.5 ความสัมพันธ?กับผูWบังคับบัญชา หมายถึง การติดตFอพบปะกัน โดยกิริยาหรือวาจาแตF
มิไดWรวมถึงการยอมรับนับถือ 
  2.6 นโยบายและการบริหารงานขององค?กร หมายถึง การจัดการและการบริหารงานของ
องค?กร 
  2.7 ความสัมพันธ?กับเพ่ือนรFวมงาน 
  2.8 สถานภาพการทํางาน ไดWแกF สถานภาพทางกายภาพท่ีเอ้ือตFอความเปfนสุขในการ
ทํางาน 
  2.9 ความเปfนสFวนตัว หมายถึง สถานการณ?ซึ่งลักษณะบางประการของงานสFงผลตFอชีวิต
สFวนตัวในลักษณะของผลงานน้ันเปfนองค?ประกอบหน่ึงท่ีทําใหWบุคคลมีความรูWสึกอยFางใดอยFางหน่ึงตFอ
งานของเขา 
  2.10 ความม่ันคงในงาน หมายถึง ความรูWสึกของบุคคลท่ีมีความม่ันคงของงานความม่ันคง
ในองค?กร 
  2.11 วิธีการปกครองบังคับบัญชา หมายถึง ความรูWความสามารถของผูWบังคับบัญชาในการ
ดําเนินงานหรือความยุติธรรมในการบริหารงาน 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกWไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2553 ไดWกําหนดสาระสําคัญไวWในมาตรา 39 วFา ในการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา แบFงของขFายงานบริหารสถานศึกษาไวW 4 ดWาน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหFงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2553:14) คือ 
 1. ดWานการบริหารวิชาการ 
 2. ดWานการบริหารงบประมาณ 
 3. ดWานการบริหารงานบุคคล 
 4. ดWานการบริหารท่ัวไป 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

199 
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 พระสัมฤทธ์ิ เตชปุ¬ฺโญ (2554) ไดWทําการวิจัย เร่ือง ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนตFอการ
บ ริหารงานของผูW บ ริหารสถาน ศึกษาสํ านัก  งาน เขต พ้ืน ท่ีการศึกษามัธยม ศึกษาเขต 1 
(กรุงเทพมหานคร) ผลการวิจัย พบวFา ความคิดเห็นของครูตFอท่ีมีเพศ และประสบการณ?การทํางาน
ตFางกัน โดยภาพรวมและเปรียบเทียบเปfนรายดWาน พบวFา ไมFมีความแตกตFางกันอยFางมีนัย สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 มนตรี ดวงสิน (2553) ไดWทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการ
บริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกFา สังกัดเทศบาลเมืองกระบ่ี ผลการวิจัย พบวFา ระดับ
ความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกFา สังกัดเทศบาลเมือง
กระบ่ี โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก เม่ือพิจารณาตามขอบขFายการบริหารงานวิชาการ งานดWานการ
บริหารงบประมาณ บริหารงานดWานการบริหารท่ัวไป พบวFาอยูFในระดับมากเกือบทุกดWาน 
 กนกวรรณ ทองเรือง (2550) ไดWทําการวิจัย เร่ือง ความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการพัฒนางาน
บุคลากรโรงเรียนในเครือขFายศรีบัวบาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครพนม เขต 1ใน
ภาพรวมอยูFในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน พบวFา มีความคิดเห็นอยูFในระดับมาก 
 จากการตรวจเอกสารน้ี สรุปไดWวFา การบริหารงานโรงเรียน ประกอบดWวยการบริหารงานใน 4 
ดWาน คือ บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ท่ัวไป โดยในการบริหารน้ีตWองอาศัยกําลังคนในการทํางาน ซึ่งในโรงเรียนกําลังคนสFวนใหญFท่ีสําคัญก็
คือครูน่ันเอง และความพึงพอใจในงานจะมีความสัมพันธ?เชิงบวกกับผลการปฏิบัติงาน ซึ่งอยูFใน 2 
ป�จจัยใหญF คือ ป�จจัยจูงใจ (Motivation Factors) กับ ป�จจัยคํ้าจุน (Hygene Factors) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผูWวิจัยไดWอาศัยแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขWอง นํามากําหนดเปfนกรอบแนวคิดใน
การวิจัย โดยมีตัวแปรตFางๆ ท่ีมีความสัมพันธ?กัน ดังแสดงตามภาพขWางลFางน้ี คือ 
 
             ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานภาพผูWตอบแบบสอบถาม 
1.เพศ 
      1.1)   ชาย 
     1.2)   หญิง 
2.ประสบการณ?การทํางาน 
      2.1)   1 - 5 ปa 
     2.2)   6 - 10  ปa 
     2.3)   มากกวFา 10  ปaขึ้นไป 

ความ พึ งพอใจของค รู ท่ี มีตF อการ
บริหารงานของผูWบริหารโรงเรียน ใน 
4 ดWาน : 
 

1. ดWานบริหารงานวิชาการ 
2. ดWานบริหารงานงบประมาณ 
3. ดWานบริหารงานบุคคลากร 
4. ดWานบริหารงานท่ัวไป 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 เพ่ือใหWการวิจัยดําเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัย และสอดคลWองกับวัตถุประสงค?ของการวิจัยท่ี
กําหนดไวW ผูWวิจัยจึงไดWกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยไวW ดังน้ี 
 ข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปfนข้ันตอนการจัดเตรียมโครงการตามระเบียบวิธีการ
ดําเนินการวิจัย โดยการศึกษาเอกสารตํารา ขWอมูล และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขWอง 
 ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินการวิจัย เปfนข้ันตอนการศึกษาวิเคราะห?กําหนดกรอบแนวคิดเพ่ือสรWาง
และพัฒนาเคร่ืองมือ นําไปทดลองใชW ปรับปรุงคุณภาพ นําเคร่ืองมือท่ีสรWางและพัฒนาแลWวไปเก็บ
ขWอมูลจากกลุFมตัวอยFาง และนําขWอมูลท่ีไดWมาทดสอบความถูกตWองวิเคราะห?ขWอมูล และแปลผลการ
วิเคราะห?ขWอมูลเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของผูWบริหาร โรงเรียน ในอําเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี  
 ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใชWในการศึกษาวิเคราะห?และเก็บรวบรวมขWอมูลของการศึกษาวิจัยคร้ังคือ ครูใน
โรงเรียนโรงเรียน ในอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จํานวน 140 คน โดยสุFมตัวอยFางอยFางงFายมา
จํานวน 103 คน สําหรับใชWในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือหลักท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูล ไดWแกF แบบสอบถามแบบมาตราสFวนประมาณคFา 5 
ระดับ (5-leval rating scale questionnaires) สอบถามความพึงพอใจท่ีมีตFอการบริหารงานใน
ประเด็นตFางๆ ท้ัง 4 ดWาน โดยมีการตรวจสอบความตรง และหาความเช่ือม่ัน ตามหลักวิชาการ และ
สามารถนําไปใชWในการวิจัยไดW 
 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขWอมูลคร้ังน้ีผูWวิจัย ไดWดําเนินการเก็บขWอมูลโดยการสFงแบบสอบถาม และเก็บ
รวบรวมดWวยตนเอง 
 การวิเคราะห�ข�อมูลและสถิติที่ใช�ในการวิจัย 
 ในการวิเคราะห?ขWอมูลและสถิติที่ใชWในการวิจัยคร้ังน้ี  
 1. การวิเคราะห?ขWอมูล เพ่ืออธิบายลักษณะของตัวแปร ตามวัตถุประสงค?ของการวิจัย ผูWวิจัยใชW
สถิติพ้ืนฐาน (Descriptive statistics) ไดWแกF คFาความถ่ี และคFารWอยละ ใชWคFาเฉลี่ย ( X ) และคFาสFวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และแปลความหมายของคFาเฉลี่ยโดยใชWเกณฑ?ของเบสท? (Best) 
 2. การวิเคราะห?ขWอมูล เพ่ือประมาณคFา Parameter ผูWวิจัยใชWสถิติอนุมาน สําหรับตัวแปรท่ีมีคFา 
2 คFา ใชW Independent t-test สFวนท่ีมีคFามากกวFา 2 คFา ใชWการวิเคราะห?ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way ANOVA) 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

201 
 

ผลการวิจัย 
1. สถานภาพของผูWตอบแบบสอบถาม พบวFาสFวนใหญFเปfนเพศหญิง จํานวน 61 คน ท่ีเหลือ

เปfนเพศชาย จํานวน 42 คนโดยมีประสบ การณ?การทํางานมากกวFา 10 ปa มากท่ีสุด รองลงมา ไดWแกF 
6-10ปa และ 5-10 ปa ตามลําดับ 

2. ความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของผูWบริหารโรงเรียน ในอําเภอสามโคก จัง
หวัด.ปทุมธานี โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน พบวFา อยูFในระดับมากทุก
ดWาน ตามลําดับดังน้ี  

2.1 ดWานการบริหารงานวิชาการ พบวFา ความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของ
ผูWบริหารโรงเรียน ดWานการบริหารงานวิชาการในภาพรวม อยูFในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขWอ พบวFา 
ความพึงพอใจของครูอยูFในระดับมากทุกขWอ  

2.2 ดWานการบริหารงานงบประมาณ พบวFา ความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหาร งาน
ของผูWบริหารโรงเรียน ในดWานการบริหารงานงบประมาณในภาพรวม อยูFในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายขWอ พบวFาความพึงพอใจของครูอยูFในระดับมาก 9 ขWอ จึงเรียง 3 อันดับแรก ไดWแกF 1)จัดทําแผน
งบประมาณรวมถึงการตรวจสอบติดตามการใชWจFายงบประมาณ 2)จําหนFายพัสดุ ครุภัณฑ? ใหWถูกตWอง
ตามระเบียบวFาดWวยการพัสดุ ครุภัณฑ?ของทางราชการ และ 3) จัดใหWมีทะเบียนคุมพัสดุ และทะเบียน
คุมครุภัณฑ?ตามระเบียบของทางราชการ ตามลําดับ 

2.3 ดWานการบริหารงานบุคคล พบวFา ความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของ
ผูWบริหารโรงเรียน ในดWานการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยูFในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขWอ 
พบวFา ความพึงพอใจของครูอยูFในระดับมาก 9 ขWอ จึงเรียง 3 อันดับแรก ไดWแกF 1) ผูWบริหาร ครูและ
คณะกรรมการสถาน ศึกษารFวมกันจัดกิจกรรมเสริมสรWางศักยภาพของบุคลากรอยFางตFอเน่ือง 2)มีการ
มอบหมายใหWครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามความรูW ความสามารถ และความถนัดของตนเอง และ3)มี
การวางแผนอัตรากําลังและบุคลากรในสถานศึกษาใหWเหมาะสมและเพียงพอตFอนักเรียน ตามลําดับ 

2.4 ดWานการบริหารงานท่ัวไป พบวFา ความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของ
ผูWบริหารโรงเรียน ในดWานการบริหารงานท่ัวไป ในภาพรวมอยูFในระดับมาก เม่ือพิจารณารายขWอ พบวFา 
ความพึงพอใจของครูอยูFในระดับมาก 9 ขWอ จึงเรียง 3 อันดับแรก ไดWแกF 1) จัดระบบการเก็บเอกสาร
เปfนหมวดหมูFและสะดวกตFอการคWนหาหWองสมุดไวWอยFางชัดเจน 2) จัดบรรยากาศและสภาพแวดลWอม
เอ้ือตFอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และ 3) ดําเนินงานสารบรรณตามระเบียบของโรงเรียนและ
ขWอบังคับทางราชการ ตามลําดับ 

3. ผลการเปรียบเทียบครูท่ีมีเพศ และประสบการณ?การทํางานตFางกัน พบวFามีความพึงพอใจ
ตFอการบริหารงานของผูWบริหารโรงเรียน ในภาพรวมและรายดWาน ไมFแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
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การอภิปรายผล 
1. จากผลการวิจัยระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของผูWบริหารโรงเรียน ท้ัง 

4 ดWาน พบวFา มีความพึงพอใจอยูFในระดับมาก ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของมนตรี ดวงสิน (2553) ไดW
ทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาด
เกFา สังกัดเทศบาลเมืองกระบ่ี ผลการวิจัย พบวFา ระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหารงาน
ของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกFา สังกัดเทศบาลเมืองกระบ่ี ตามขอบขFายการบริหารงานวิชาการ 
สFวนใหญFอยูFในระดับมาก ซึ่งสามารถอภิปรายผลรายดWาน ดังน้ี 

1.1 ดWานการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายขWอมีความพึงพอใจ อยูFในระดับมาก 
ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของ มนตรี ดวงสิน (2553) ไดWทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของ
ครูที่มีตFอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกFา สังกัดเทศบาลเมืองกระบ่ี ผลการวิจัยพบวFา 
ระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกFา สังกัดเทศบาล
เมืองกระบ่ี ตามขอบขFายการบริหารงาน โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปfนรายดWานก็ 
พบวFา การบริหารงานวิชาการอยูFในระดับมาก 

1.2 ดWานการบริหารงานงบประมาณ โดยภาพรวมและรายขWอมีความพึงพอใจ อยูFในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของมนตรี ดวงสิน(2553) ไดWทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจ
ของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกFา สังกัดเทศบาลเมืองกระบ่ี ผลการวิจัย 
พบวFา ระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกFา สังกัด
เทศบาลเมืองกระบ่ีตามขอบขFายการบริหาร งานดWานการบริหารงบประมาณ อยูFในระดับมาก 

1.3 ดWานการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมและรายขWอ พบวFา มีความพึงพอใจอยูFใน
ระดับมาก ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ทองเรือง(2550) ไดWทําการวิจัย เร่ือง ความพึง
พอใจของครูท่ีมีตFอการพัฒนางานบุคลากรโรงเรียนในเครือขFายศรีบัวบาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานครพนม เขต 1ในภาพรวมอยูFในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน พบวFา มีความ
คิดเห็นอยูFในระดับมาก  

1.4 ดWานการบริหารงานท่ัวไป โดยภาพรวมและรายขWอ พบวFา มีความพึงพอใจอยูFในระดับ
มาก ซึ่งสอดคลWองกับการวิจัยของมนตรี ดวงสิน (2553)ไดWทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาความพึงพอใจ
ของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกFา สังกัดเทศบาลเมืองกระบ่ีผล พบวFา 
ระดับความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของโรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดเกFา สังกัดเทศบาล
เมืองกระบ่ี ตามขอบขFายการบริหารงานดWานการบริหารท่ัวไปอยูFในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของครูท่ีมีตFอการบริหารงานของผูWบริหารโรงเรียน 
จําแนกตามเพศ และประสบการณ?การทํางาน พบวFา โดยภาพรวมและรายดWาน ไมFแตกตFางกันอยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งไมFเปfนไปตามสมมุติฐาน พระสัมฤทธ์ิ เตชปุ¬ฺโญ (2554)ไดWทําการ
วิจัย เร่ือง ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนตFอการบริหารงานของผูWบริหารสถานศึกษาสํานัก งานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยม ศึกษาเขต 1 (กรุงเทพมหานคร) ผลการวิจัย พบวFา ความคิดเห็นของครูตFอท่ีมี
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เพศ และประสบการณ?การทํางานตFางกัน โดยภาพรวมและเปรียบเทียบเปfนรายดWาน พบวFา ไมFมีความ
แตกตFางกันอยFางมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ข�อเสนอแนะ 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยมีขWอเสนอแนะเพ่ือนําผลการศึกษาวิจัยไปใชWประโยชน? ดังน้ี 

1. ครูของโรงเรียนตFางๆ ในเขตอําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีความพึงพอใจตFอการ
บริหารงานของผูWบริหารงานโรงเรียนในระดับมาก ดังน้ันกิจกรรมท่ีผูWบริหารไดWเคยดําเนินการอยFางไร 
ก็ควรรักษาเอาไวW และพยายามตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาใหWดีย่ิงๆข้ึนไป อยFาใหWตํ่ากวFาท่ี
ดําเนินการอยูFในป�จจุบัน 
  2. ผูWบริหารควรหาวิธีการจากประสบการณ?ตลอดท้ังเทคนิคตFางๆท่ีเปfนประโยชน?ตFอการบริหาร
โรงเรียนและพัฒนางานดWานตFาง ๆ เพ่ือเปfนแบบอยFางท่ีดีแกFครู 
 3. ผูWบริหารควรใชWเทคนิควิธีการตFางๆเพ่ือเขWากับครูและบุคลากรไดWดี เชFน การมีมนุษยสัมพันธ? 
การจูงใจในการทํางาน และความมีคุณธรรม เปfนตWน เพ่ือใหWเกิดความไวWวางใจ เกิดขวัญและกําลังใจ
ในการงานการบริหารงานโรงเรียนรFวมกัน 
 4. ผูWบริหารโรงเรียนนําขWอมูลท่ีไดWจากการศึกษาวิจัยไปใชWในการวางแผนกําหนดนโยบาย
เก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานโรงเรียน 
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บทคัดย�อ 

    การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?หลักเพ่ือศึกษาป�จจัยบางประการท่ีสFงผลตFอความพึงพอใจในงานและ
ผลสําเร็จของงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา กลุFมบางละมุง 2 ในสังกัดของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ใชWกลุFมตัวอยFางในการศึกษาซึ่งไดWแกFครูในกลุFมโรงเรียนบางละมุง 
2 มีจํานวน 100 คน จากการสุFมแบบจัดช้ันภูมิ เคร่ืองมือท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูล เปfน
แบบสอบถามชนิดมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกFสถิติพ้ืนฐาน 
อาทิ คFารWอยละ คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สFวนสถิติอนุมานใชW t-test และ F-test 

ผลการวิจัยพบวFา: 1) ป�จจัยท่ีสFงผลตFอความพึงพอใจในงานและผลสําเร็จของงานของครูในกลุFม
โรงเรียนบาลละมุง 2 โดยรวมและรายดWานอยูFในระดับมาก โดยเรียงลําดับป�จจัยจากคFาเฉลี่ยมากไป
หานWอย ไดWแกF ป�จจัยดWาน ความสัมพันธ?ระหวFางบุคคล การสอนงาน ควบคุม ดูแล สภาพการทํางาน 
นโยบายและการบริหารงาน และเงินเดือนสิ่งตอบแทน ตามลําดับ 2) ป�จจัยท่ีสFงผลตFอความพึงพอใจ
ในงานและผลสําเร็จของงานของครูท่ีมีความแตกตFางกันตาม เพศ พบวFา โดยรวมและรายดWาน มีความ
แตกตFางกันในทางสถิติท่ีระดับ .05 สFวนประสบการณ?ทํางานของครู และขนาดโรงเรียน ไมFพบวFามี
ความแตกตFางกันในทางสถิติ 

 
คําสําคัญ: ป�จจัย, ความพึงพอใจในงานและผลสําเร็จของงาน 

 
Abstract 

   The main objective of this research were to study some factors that affecting 
toward the job satisfaction and the successful efforts of teachers in primary schools 
of Banglamoung 2 group. The respondent were 100 teachers in primary schools of 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
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205 
 

Banglamoung 2 which sampling by stratified random sampling method. The data 
collected were 5 -level rating scale questionnaire, and the statistics used in data 
analysis were descriptive statistics such as percentage, mean and standard deviation, 
and t-test, F-test for the inferential statistics. 
    The results showed that: 1) The factors that affected toward job satisfaction 
and the successful efforts of teachers in primary schools were found overall and in 
each aspect at high level. The average sorted descending include; interpersonal 
relations, coaching, supervision, working conditions and management policies and 
salary, by respectively. 2) Comparison the factors that affect toward the job satisfaction 
and successful efforts of teachers in primary schools classified by gender the overall 
and in each aspect were difference statistically significant at the .0 5  meanwhile by 
working experience and school size were not statistical significant difference.  
 
Keyword: Factors , job satisfaction and the successful efforts 
 
บทนํา 

บุคคลในสถานศึกษาตWองยอมรับวFา บางคนก็ทํางานอยFางขยันขันแข็ง ผลงานดีเดFนบางคนก็
ทํางานอยFางเฉื่อยชา ใหWเสร็จไปวันวัน ผลงานไมFปรากฎชัดเจน สาเหตุท่ีเปfนเชFนน้ันนักจิตวิทยาสังคม
ไดWศึกษาวิจัยท้ังสภาพแวดลWอมในการทํางาน และท้ังพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออก กลFาวไดWวFาเปfน
ผลมาจากความพึงพอใจและแรงจูงใจ (Motive) แรงจูงใจในการทํางานน้ันอาจเปfนผลมาจากหลาย
ป�จจัย ท้ังท่ีเปfนป�จจัยภายในและป�จจัยภายนอก ตัวแปรท่ีเปfนป�จจัยภายในหรือตัวแปรสFวนบุคคล 
(Individual Variables) คือ แรงจูงใจอาจจะเปfนแรงผลักดัน อารมณ? แรงปรารถนา ความไมFสมหวัง 
ความขัดแยWงในจิตใจ ฯลฯ ซึ่งกระตุWนใหWอยากทํางานอยFางมีประสิทธิภาพและสําเร็จผล นอกจาก
ป�จจัยภายในก็อาจจะมีตัวแปรป�จจัยภายนอก หรือตัวแปรภายนอกตามสภาพการณ?  ไดWแกF
สภาพแวดลWอมในการทํางาน เชFน รางวัลตอบแทน ตําแหนFงงาน การเลื่อนเงินเดือน อิทธิพลของเพ่ือน
รFวมงาน สภาพความสะดวกสบายในท่ีทํางาน ฯลฯ สิ่งเหลFาน้ีมีผลทําใหWเกิดแรงจูงใจในการทํางาน
ท้ังสิ้น (นิตยา โคตรศรีเมือง, 2546: 2) ดังน้ัน จึงมีความจําเปfนอยFางย่ิงท่ีผูWบังคับบัญชาจะตWองสรWาง
แรงจูงใจและขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานใหWกับผูWใตWบังคับบัญชา หรือเพ่ือนรFวมงานในองค?การของ
ตนเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีมีความรูWความสามารถ ใหWปฏิบัติงานในหนFวยงานไดWเปfนเวลานาน ประพฤติ
ปฏิบัติตนใหWเปfนตัวอยFางทีดีแกFผูWใตWบังคับบัญชา และเพ่ือนรFวมงาน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค?การมีผลตFอความสําเร็จของงานทําใหWบุคลากรในหนFวยงานดWวยความเต็มใจ ทุFมเท
กําลังกาย ความคิด อุทิศเวลาใหWกับองค?การ และนําพาองค?การใหWพัฒนากWาวหนWาอยFางตFอเน่ือง บุคคล
ท่ีมีความพึงพอใจ มีแรงจูงใจในการทํางานสูง ยFอมมีความต้ังใจในการทํางานอยFางเต็มความสามารถ
และทํางานอยFางมีความสุข และมีความพึงพอใจในอาชีพของตนเอง ซึ่งเปfนท่ีแนFนอนวFายFอมจะสFงผลดี
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ตFอผลสําเร็จของงาน ทําใหWคุณภาพและมาตรฐานของการศึกษาของโรงเรียนสูงข้ึนไปดWวย การพัฒนา
โรงเรียนใหWมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาน้ัน ผูWบริหารโรงเรียนจะตWองเขWามามีบทบาทในการแกWไข
ปรับปรุงและพัฒนา รวมท้ังหาแนวทางในการกระตุWน สรWางแรงจูงใจใหWบุคลากรเกิดความพึงพอใจใน
การทํางาน เพ่ือใหWโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดWอยFางมีประสิทธิภาพ จึงเปfนภาระหนWาท่ีท่ีสําคัญย่ิง
ของผูWบริหารสถานศึกษาในการนําป�จจัยโดยเฉพาะป�จจัยคํ้าจุน เพ่ือสรWางแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งถือ
เปfนกระบวนการหน่ึงในการสรWางขวัญและกําลังใจแกFบุคลกร ทําใหWบุคลากรเกิดความรูWสึกเต็มใจและ
มีความกระตือรือรWนในการทํางาน และเน่ืองจากโรงเรียนในกลุFมโรงเรียนบางละมุง 2 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด 7 แหFง มีนักเรียนรวมกันท้ังสิ้น 
2,664 คน มีบุคลากรรFวมท้ังสิ้น 134 คน ซึ่งในสภาพป�จจุบันประสบป�ญหาการแขFงขันท้ังดWาน
โรงเรียนของรัฐบาล และโรงเรียนเอกชนในพ้ืนท่ีใกลWเคียง ทําใหWบุคลากรทางการศึกษาเกิดความรูWไมF
ม่ันคง ซึ่งก็อาจเปfนไปไดWวFาเกิดจากป�จจัยหลายประการ เชFน ครูมีภาระท่ีรับผิดชอบมากข้ึน ซึ่งมี
สาเหตุมาจากจํานวนบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีไมFเพียงพอ และบุคลากร
จําเปfนตWองใชWเวลาสFวนหน่ึงไปกับการเพ่ิมทักษะความรูWทางวิชาการ ทําใหWบุคลากรมีเวลาปฏิบัติงานไมF
เพียงพอ การปฏิบัติงานไมFไดWคุณภาพตามท่ีคาดหวังไวW บุคลากรไมFสามารถแสดงความคิดเห็นไดWอยFาง
เต็มท่ี ทําใหWรูWสึกเบ่ือหนFายในการทํางาน วัสดุ อุปกรณ? ครุภัณฑ?มีจํานวนไมFเพียงพอตFอการใชWงาน 
และบางอยFางอยูFในสภาพท่ีใชWงานไมFไดW ซึ่งอาจสFงผลตFอการจัดการเรียนการสอน จากสภาพป�ญหา
ดังกลFาวผูWวิจัยจึงมีความสนใจเร่ืองป�จจัยคํ้าจุนอิทธิพลท่ีสFงผลตFอความพึงพอใจในงานและผลสําเร็จ
ของงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา เพ่ือเปfนแนวทางใหWกับผูWบริหารและผูWท่ีเก่ียวขWองในการสรWาง
แรงจูงใจ พัฒนาขวัญและกําลังใจใหWกับครูและบุคลากร ใหWมีผลสําเร็จของงานระดับท่ีสูงข้ึน 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีสFงผลตFอความพึงพอใจในงานและผลสําเร็จของงานของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา ในกลุFมบางละมุง 2 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของครูประถมศึกษา จําแนกตาม เพศ ประสบการณ?
ในการทํางาน และขนาดโรงเรียน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ความพึงพอใจในการทํางานของบุคคลในองค?การ มีผลตFอความสําเร็จของงานและองค?การ
รวมท้ังความสุขของผูWทํางานดWวย องค?การใดก็ตามหากบุคคลในองค?การไมFมีความพึงพอใจในการ
ทํางาน ก็จะเปfนมูลเหตุหน่ึงท่ีทําใหWผลงานและการปฏิบัติงานตํ่า คุณภาพของงานลดลง หากองค?การ
มีบุคคลท่ีมีความพึงพอใจในการทํางานสูง มีผลทางบวกตFอการปฏิบัติงาน นอกจากน้ีความพึงพอใจใน
การทํางานยังเปfนเคร่ืองหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และภาวะผูWนําของผูWบริหาร
องค?การ ดังน้ัน ถWาหากหนFวยงานใดเห็นความสําคัญของการสรWางความพึงพอใจใหWเกิดข้ึนกับคนใน
หนFวยงานของตน และมีความเขWาใจในป�จจัยหรือองค?ประกอบท่ีสFงผลตFอความพึงพอใจในการทํางาน 
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อีกท้ังตระหนักอยูFเสมอวFา ความรูWสึกพึงพอใจน้ันสามารถเปลี่ยนไดWตลอดเวลาตามสภาพการณ?หรือ
ตามเวลา (Davis & Newstrom, 1985: 109-110)  

ทฤษฎีท่ีเก่ียวขWองกับความพึงพอใจมีหลายทฤษฎี แตFท่ีรูWจักกันอยFางแพรFหลาย ไดWแกFทฤษฎี
ลําดับช้ันความตWองการของมาสโลว? (Maslow, 1987) ซึ่งกลFาวถึงสิ่งจูงใจวFาอาจมีไดWท้ังภายในและ
ภายนอกตัวบุคคลน้ัน ๆ แตFมูลเหตุจูงใจอันสําคัญของบุคคล คือ ทุกคนมีความความตWองการ ทฤษฎีน้ี
ไดWรับการยอมรับอยFางกวWางขวางโดยต้ังอยูFบนสมมติฐานท่ีวFา :- 

1) มนุษย?มีความตWองการ และความตWองการมีอยูFเสมอและไมFมีท่ีสิ้นสุด แตFสิ่งท่ีมนุษย?
ตWองการน้ันข้ึนอยูFกับวFาเขามีสิ่งน้ันอยูFแลWวหรือยัง ขณะท่ีความตWองการใดไดWรับการตอบสนองแลWว
ความตWองการอยFางอ่ืนก็จะเขWามาแทนท่ี กระบวนการน้ีไมFมีที่สิ้นสุดต้ังแตFเกิดจนตาย 

2) เม่ือความตWองการน้ัน ๆ ไดWรับการตอบสนองแลWวจะไมFเปfนสิ่งจูงใจใหWแสดงพฤติกรรมอีก
ตFอไปความตWองการท่ีไมFไดWรับการตอบสนองเทFาน้ันท่ีเปfนสิ่งจูงใจของพฤติกรรม 

3) ความตWองการของมนุษย?มีเปfนลําดับข้ันตามลําดับความสําคัญ (hierarchy ofneeds) 
กลFาวคือ เม่ือความตWองการในระดับตํ่าไดWรับการตอบสนองแลWว ความตWองการระดับสูงก็จะเรียกรWอง
ใหWมีการตอบสนองตามมา 

ลําดับข้ันความตWองการตามแนวทฤษฎีดังกลFาวน้ัน มีดังตFอไปน้ี 
1) ความตWองการทางดWานรFางกาย (Physiological needs) เปfนความตWองการข้ันมูลฐานของ

มนุษย?และเปfนสิ่งจําเปfนท่ีสุดสําหรับการดํารงชีวิต รFางกายจะตWองไดWรับการตอบสนองภายในชFวง
ระยะเวลาและสมํ่าเสมอ ถWารFางกายไมFไดWรับการตอบสนองชีวิตก็ดํารงอยูFไมFไดW ซึ่งก็คือ อาหารอากาศ 
นํ้าด่ืม ท่ีอยูFอาศัย เคร่ืองนุFงหFม ยารักษาโรค ความตWองการพักผFอนและความตWองการทางเพศ ฯลฯ ใน
ข้ันแรกน้ีองค?การทุกแหFงมักจะตอบสนองความตWองการของแตFละคน โดยการจFายคFาจWาง เพ่ือคนงาน
หรือลูกจWางจะไดWนําเงินไปใชWจFาย เพ่ือแสวงหาสิ่งจําเปfนข้ันมูลฐานของชีวิตเพ่ือการดํารงชีพของตน 

2) ความตWองการความปลอดภัย (Safety needs) เม่ือความตWองการทางรFางกายไดWรับการ
ตอบสนองแลWว ความตWองการความปลอดภัยก็เขWามามีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย?มีความ
ปรารถนาท่ีจะไดWรับความคุWมครองจากอันตรายตFาง ๆ ท่ีจะมีตFอรFางกาย เชFน อุบัติเหตุอาชญากรรม 
ฯลฯ มนุษย?ปรารถนาท่ีจะอยูFในสังคมท่ีเปfนระเบียบและสามารถคาดหมายไดW(predictable world) 
ความตWองการความปลอดภัย รวมถึงความรูWของแตFละบุคคลถึงขWอจํากัดหรือขอบเขตของพฤติกรรมซึ่ง
เปfนท่ียอมรับกันในสังคมในองค?การ ความปลอดภัยหรือความม่ันคงในการปฏิบัติงานเปfนสิ่งสําคัญท่ีมี
ผลตFอขวัญและกําลังใจของลูกจWางทุกคน 

3) ความตWองการเปfนเจWาของและความรัก (Belongingness and love needs)เม่ือความ
ตWองการสองประการแรกไดWรับการตอบสนองแลWว ความตWองการท่ีอยูFในระดับสูงกวFาก็จะเขWาครอบงํา
พฤติกรรมของบุคคลน้ัน ความตWองการทางสังคมหมายถึง ความตWองการในข้ันน้ีของบุคคลเปfนความ
ตWองการท่ีจะใหWบุคคลหรือเพ่ือนรFวมงานยอมรับในความสําคัญของตน องค?การยFอมตอบสนองความ
ตWองการของลูกจWาง โดยการใหWลูกจWางสามารถแสดงความคิดเห็น และความคิดเห็นท่ีไดWรับการยอมรับ
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ควรจะมีการยกยFองชมเชย และใหWลูกจWางมีสFวนรFวมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือสรWางความรูWสึกความ
เปfนสFวนหน่ึงในองค?การ 

4) ความตWองการมีช่ือเสียงสรรเสริญ (Self – esteem needs) ความตWองการใหWไดWรับการยก
ยFองในสังคมรวมถึงความเช่ือม่ันในตนเอง ความสําเร็จ ความรูWความสามารถ การนับถือตนเองความ
เปfนอิสระและเสรีภาพ และรวมถึงความตWองการท่ีจะมีฐานะเดFนเปfนท่ียอมรับนับถือของคนท้ังหลาย 
การมีตําแหนFงสูงในองค?การหรือการท่ีไดWเขWาใกลWชิดกับบุคคลสําคัญๆ ลWวนแตFทําใหWฐานะของตนเดFน
เปfนท่ียกยFองในสังคม 

5) ความตWองการความสมหวังและสามารถทําการไดWดWวยตนเอง (Self-actualizationneeds) 
ความตWองการข้ันสูงสุดน้ีเปfนความตWองการพิเศษ ซึ่งคนธรรมดาเปfนสFวนมากนึกอยากจะเปfนนึก
อยากจะไดW แตFไมFสามารถเสาะหาไดW การท่ีบุคคลใดบรรลุถึงความตWองการในข้ันน้ีก็ไดWรับการยกยFอง
เปfนบุคคลพิเศษไป เชFน ความนึกคิดท่ีอยากจะเปfนนายกรัฐมนตรี หรือนักกีฬาท่ีมีความสามารถไดWรับ
การยกยFองจากบุคคลท่ัวไป แตFละคนยFอมมีความรูWสึกนึกคิดแตกตFางกันไป 
 ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร?ซเบอร?ก (Herzberg’s motivation-hierarchy theory) ถือเปfนอีก
ทฤษฎีหน่ึงท่ีนํามาประยุกต?ใชWอยFางแพรFหลาย ทฤษฎีน้ีกลFาวถคงความรูWสึกท่ีดีและความรูWสึกท่ีไมFดีตFอ
การทํางาน มี 2 ประการ คือ (Herzberg et al., 1959: 100-117 
 1. ป�จจัยคํ้าจุน (Hygiene factor) เปfนป�จจัยท่ีใชWเปfนขWออWางถึงในการทํางานเม่ือเกิด
ความรูWสึกท่ีไมFดีตFอการทํางานหรือเม่ือเอาออกแลWวจะเกิดความไมFพอใจ และไมFมีความสุขในการ
ทํางาน มี 5 ป�จจัยยFอย คือ 
  1.1 นโยบายและการบริหารงาน (Company policy and administration) หมายถึง 
การจัดการและการบริหารงานภายในองค?การ 
   1.2 การสอนงาน การกํากับดูแล (Supervision) หมายถึง การสอนงาน การ
ฝ`กอบรม การกํากับติดตามความกWาวหนWาของผูWบังคับบัญชาในการดําเนินงาน 
   1.3 ความสัมพันธ?ระหวFางบุคคล (Relationship with personal) หมายถึง การ
ติดตFอไมFวFาจะเปfนกิริยา หรือวาจา ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ?อันดีตFอกัน มีความเขWาใจซึ่ งกัน 
และกันอยFางดีกับบุคคลอ่ืน 
   1.4 สภาพการทํางาน (Work condition) หมายถึง สภาพทางกายภาพท่ัวไปของ
สถานท่ีทํางาน เชFน แสง เสียง อากาศ อุณหภูมิ กลิ่น รวมท้ังลักษณะของสิ่งแวดลWอมอ่ืน ๆ เชFน 
อุปกรณ?หรือเร่ืองมือตFาง ๆ  
   1.5 เงินเดือนและสิ่งตอบแทน (Salary) หมายถึง เงิน หรือสิ่งตอบแทนท่ีใชWกระตุWน
การทํางาน ไดWแกF ความดีความชอบ เงินหรือสิ่งของตอบแทน คํายกยFองชมเชย เปfนตWน 
  2. ป�จจัยจูงใจ (Motivating factor) เปfนป�จจัยท่ีมีประสิทธิภาพท่ีทําใหWมีความพยายาม
ท่ีจะทํางานใหWไดWผลงาน ซึ่งเปfนป�จจัยท่ีเก่ียวขWองกับความสัมพันธ?กับงานโดยตรง ประกอบดWวย 5 
ป�จจัยยFอย คือ 
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   2.1 ผลสําเร็จของงาน (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทํางานไดW
เสร็จสิ้นและประสบความสําเร็จอยFางดี เปfนความสามารถในการแกWไขป�ญหาตFาง ๆ การรูWจักป~องกัน
ป�ญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูWสึกพึงพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จของงานน้ัน ๆ  
   2.2 การยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดWรับยกยFองชมเชย แสดงความ
ยินดี การใหWกําลังใจหรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีสFอใหWเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือไดWทํางาน
อยFางหน่ึงอยFางใดบรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูFกับความสําเร็จในงานดWวย 
   2.3 ลักษณะงาน (Work itself) หมายถึง ความรูWสึกชอบ ความรูWสึกพอใจในงานท่ีทํา 
   2.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง การไดWรับมอบหมายใหWรับผิดชอบ
งานท่ีทําจนสามารถสําเร็จลุลFวงไปไดW และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดWอยFางดี ไมFมีการตรวจหรือ
ควบคุมอยFางใกลWชิด 
   2.5 ความเจริญกWาวหนWา (Advancement) หมายถึง การไดWรับการเลื่อนเงินเดือน
สูงข้ึนของบุคคลในองค?การ การมีโอกาสไดWศึกษาเพ่ือหาความรูWเพ่ิมเติมหรือไดWรับการฝ`กอบรม 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยน้ี ผูWวิจัยไดWกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใชWแนวคิดของเฮอร?ซเบอร?กม มุซ
เนอร? และซินเดอร?แมน (Herzberg, Mausner & Synderman, 1959) ซึ่งประกอบดWวย ป�จจัยจูงใจ 
5 ดWาน ไดWแกFดWานความสําเร็จในงาน ดWานความรับผิดชอบ ดWานลักษณะงาน ดWานการยอมรับนับถือ 
และดWานความเจริญกWาวหนWา และป�จจัยคํ้าจุน 5 ดWาน ไดWแกF ดWานนโยบายและการบริหารงาน ดWาน
การสอนงาน ควบคุม ดูแล ดWานความสัมพันธ?ระหวFางบุคคล ดWานความสัมพันธ?ระหวFางบุคคล และ
สภาพการทํางาน  
 
วิธีดําเนนิการวิจัย  

การวิจัยคร้ังน้ีใชWระเบียบวิธีการวิจัยในเชิงพรรณนา (Descriptive research) ประชากรไดWแกF 
ครูในกลุFมโรงเรียนบางละมุง 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 3 จํานวน 
134 คน ใชWกลุFมตัวอยFางซึ่งสุFมโดยวิธีการสุFมแบบจัดช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ตาม
ขนาดโรงเรียน ไดWกลุFมตัวอยFาง จํานวน 100 คน มาทําการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใช�ในการรวบรวมข�อมูล เปAน แบบสอบถามแบCงเปAน 2 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 เปfนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม ไดWแกF เพศ 
ประสบการณ?ในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน  
 ตอนท่ี 2 เปfนแบบสอบถามวัดความพึงพอใจและความสําเร็จของงาน เปfนแบบชนิดมาตรา
สFวนประมาณคFา (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร?ท  
 การสรWางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย ไดWสรWางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชWใน
การวิจัย โดยมีข้ันตอนดังน้ี 1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัย แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขWองกับความพึงพอใจ 
และป�จจัยคํ้าจุน 2) วิเคราะห?ขWอมูลท่ีตWองการวิจัยโดยวิเคราะห?จากจุดประสงค? กรอบความคิดในการ
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วิจัยเพ่ือเปfนแนวทางการสรWางเคร่ืองมือ 3) สรWางเคร่ืองมือใหWครอบคลุมตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 
4) นําแบบสอบถามท่ีสรWางข้ึนไปใหWผูWทรงคุณวุฒิ เพ่ือตรวจสอบหาคFาความเท่ียงตรง 5) นําแบบสอบ 
ถามท่ีไดWจากผูWทรงคุณวุฒิมาพิจารณาปรับปรุงแกWไข กFอนนําไปทดลองใชW 6) นําแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงแกWไขแลWวไปทดลองใชW (Try-out) กับโรงเรียนท่ีไมFใชFกลุFมตัวอยFาง จํานวน 30 คน เพ่ือหาคFา
อํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปfนรายขWอในแตFละดWาน ดWวยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?แบบ
เพียร?สัน ระหวFางคะแนนรายขWอกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) โดยคFาอํานาจจําแนกของ
แบบสอบถามเปfนไปตามเกณฑ? 7) หาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาคFา
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ไดWคFาสัมประสิทธ์ิแอลฟา เทFากับ .96 จากน้ันจึงนําแบบสอบถามท่ี
ผFานการตรวจสอบแลWว ไปใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูลจากกลุFมตัวอยFางตFอไป 

สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล เพ่ืออธิบายลักษณะขWอมูลของกลุFมตัวอยFาง ดWวยสถิติพ้ืนฐาน 
ไดWแกF คFารWอยละ คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สFวนการวิเคราะห?ขWอมูลเพ่ือการอWางอิง ใชW t-
test และ F-test 
 
ผลการวิจัย 
 1. ป�จจัยจูงใจท่ีสFงผลตFอความพึงพอใจในงานและผลสําเร็จของงานของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา พบวFา โดยรวมและรายดWานอยูFในระดับมาก เรียงลําดับคFาเฉลี่ยจากมากไปนWอยไดWแกF 
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ ความเจริญกWาวหนWา ความสําเร็จของงาน และการยอมรับนับถือ 
ตามลําดับ  
  2. ป�จจัยคํ้าจุนท่ีสFงผลตFอความพึงพอใจในงานและผลสําเร็จของงานของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา พบวFา โดยรวมและรายดWานสFงผลอยูFในระดับมากเชFนเดียวกัน โดยเรียงลําดับคFาเฉลี่ย
จากมากไปนWอยไดWแกF ความสัมพันธ?ระหวFางบุคคล การสอนงาน ควบคุม ดูแล สภาพการทํางาน 
นโยบายและการบริหารงาน และเงินเดือนสิ่งตอบแทน ตามลําดับ  
 3. ป�จจัยจูงใจและป�จจัยคํ้าจุนท่ีสFงผลตFอความพึงพอใจในงานและผลสําเร็จของงานของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาเม่ือจําแนกตามเพศ พบวFามีความแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 โดยครูชายระดับความพึงพอใจในงานมากกวFาครูเพศหญิง แตFเม่ือจําแนกตามประสบการณ?ใน
การทํางาน และขนาดโรงเรียนพบวFาไมFมีความแตกตFางกันในทางสถิติ 
  
อภิปรายผล 

1) ป�จจัยจูงใจท่ีสFงผลตFอความพึงพอใจในงานและผลสําเร็จของงานของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา พบวFาโดยรวมและรายดWานอยูFในระดับมาก ท้ังน้ีเปfนเพราะวFาโรงเรียน มีแผนกลยุทธ?
เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ใหWสามารถจัดการเรียนรูWอยFางมีคุณภาพ โดย
ผูWบริหารไดWสนับสนุนครูใหWเกิดความสําเร็จในการทํางาน โดยมอบหมายงานท่ีตรงตามความรูW
ความสามารถ ทําใหWครูมีอิสระในการปฏิบัติงาน เกิดความมุFงม่ันรับผิดชอบในงานท่ีไดWรับมอบหมาย 
จนไดWรับการยอมรับ และเกิดความกWาวหนWาในหนWาท่ีการงาน จากเหตุผลดังกลFาวทําใหWความพึงพอใจ
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ในงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษาในป�จจัยจูงใจ โดยรวมและรายขWออยูFในระดับมาก สอดคลWอง
กับงานวิจัยของ กนกวรรณ นิสสัย (2554: 56) ไดWศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติของครูโรงเรียนสฤษดิ
เดช จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบวFา 
แรงจูงใจในการปฏิบัติของครูโรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมอยูFในระดับ  
  2) ป�จจัยคํ้าจุนท่ีสFงผลตFอความพึงพอใจในงานและผลสําเร็จของงานของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา โดยรวมและรายดWานอยูFในระดับมาก ท้ังน้ีเปfนเพราะวFาผูWบริหารไดWบริหารงานตาม
นโยบายของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ท่ีมีระบบการพัฒนาแรงจูงใจ 
เพ่ือสFงเสริมใหWครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการ
เรียนการสอนอยFางมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding System) โดยเป�ดโอกาสใหWครูไดWมีสFวน
รFวมในการกําหนดนโยบายการบริหารงานโรงเรียน มีการแนะนําหรือสอนงานเม่ือมีการมอบหมายงาน 
สรWางความสัมพันธ?ท่ีดีตFอเพ่ือนรFวมงาน จัดสภาพการทํางานท่ีเอ้ือตFอการเรียนการสอน และมีการ
พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนดWวยความยุติธรรม จากเหตุผลดังกลFาวทําใหWความสําเร็จในงานของครูใน
กลุFมโรงเรียนบางละมุง สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดWานป�จจัยคํ้าจุน 
โดยรวมและรายขWออยูFในระดับมาก สอดคลWองกับงานวิจัยของ ปราณี บรรณสาร (2551: 94) ไดW
ศึกษาความสัมพันธ?ระหวFางการใชWอํานาจของผูWบริหารกับแรงจูงใจในการปฏิบัติการสอนโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกWว เขต 2 ผลการวิจัย พบวFา แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติการสอนโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกWว เขต 2 โดยรวมอยูF
ในระดับมาก สอดคลWองกับงานวิจัยของผกามาศ สมัครการ (2554: 63) ไดWศึกษาแรงจูงใจในการ
ทํางานของครูในกลุFมโรงเรียนเครือขFาย 40(2) สังกัดสํานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการเปรียบเทียบพบวFา แรงจูงใจในการทํางานของครูในกลุFมโรงเรียนเครือขFาย 40(2) สังกัด
สํานักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ โดยรวมแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  
 3) การเปรียบเทียบป�จจัยจูงใจและป�จจัยคํ้าจุนท่ีสFงผลตFอความพึงพอใจในงานและ
ผลสําเร็จของงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา พบวFาครูในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีเพศตFางกัน 
โดยรวมและรายดWานมีความแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูชายระดับความ
พึงพอใจในงานมากกวFาครูเพศหญิง แตFครูท่ีมีประสบการณ?ในการทํางานตFางกัน และอยูFในขนาด
โรงเรียนตFางกัน พบวFา โดยรวมและรายดWาน ไมFมีความแตกตFางกัน สอดคลWองกับงานวิจัยของ สมเดช 
อFางศิลา (2546: 73) ไดWศึกษา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขWาราชการครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง ผลการวิจัยพบวFา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
ขWาราชการครู จําแนกตาม ประสบการณ?ทํางาน แตกตFางกันอยFางไมFมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
สอดคลWองกับงานวิจัยของ นิศากร สุขะกาศี (2548 : 65) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ขWาราชการครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี พบวFา การเปรียบเทียบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของขWาราชการ
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ครูโรงเรียนอนุบาลชลบุรี จําแนกตามเพศและขนาดโรงเรียนท่ีตFางกันโดยรวมและรายดWานไมFแตกตFาง
กัน  
 
ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะท่ัวไป   
 1. ดWานความสําเร็จของงาน ผูWบริหารควรกําหนด ตัวบFงช้ีและมาตรฐานความสําเร็จท่ีเปfนเลิศ
เพ่ือกระตุWนการทํางานของครู ใหWทํางานใหWสําเร็จตามเป~าหมายท่ีกําหนดไวWใหWมากย่ิงข้ึน 
 2. ดWานความรับผิดชอบ ผูWบริหารควรมีวิธีการกระตุWนการทํางานใหWครูสามารถทํางานใหW
ประสบผลสําเร็จตามระยะเวลาท่ีกําหนดไดW โดยไมFตWองอาศัยการควบคุม กํากับติดตาม ใหWเกิด
จิตสํานึกและทําเปfนนิสัย  
 3. ดWานลักษณะงาน ผูWบริหารควรมอบหมายงานรูWสึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการทํางานอยูF
เสมอ ๆ   

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
1. ควรศึกษารูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในกลุFมโรงเรียนบางละมุง 2 สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ใหWครอบคลุมท้ังป�จจัยคํ้าจุน (Hygene 
factors) และป�จจัยจูงใจ (Motivation factors) 
 2. ควรศึกษาวิธีการหรือ แนวทางท่ีเปfนรูปธรรม ในการจูงใจการทํางานของบุคลากรท่ีอยูFใน
ระดับตํ่า โดยระดมความคิดจากทุกฝ�ายท่ีเก่ียวขWอง อาทิจาก ครู ผูWบริหาร และผูWเช่ียวชาญ 
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การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาสภาพและป�ญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 เก็บรวบรวมขWอมูลโดยใชWแบบสอบถามความคิดเห็นจากผูWบริหาร รองผูWบริหาร และ
บุคลากรภายในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จํานวน 16 โรงเรียน รวมกลุFมตัวอยFาง 86 คน วิเคราะห?ขWอมูลโดยใชW
สถิติเชิงบรรยาย ไดWแกF คFาความถ่ี รWอยละ คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวFา 
สภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามีการดําเนินงานมากท่ีสุดในเร่ืองการ
จัดทําสรุปรายงานและจัดทํารายงานประจําปa สFวนภาพรวมป�ญหาเก่ียวกับการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในอยูFในระดับปานกลาง ป�ญหาท่ีพบมากท่ีสุดคือ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ท่ีสอดคลWองกับวิสัยทัศน? พันธกิจ และเป~าหมาย  
 
คําสําคัญ : การประกันคุณภาพภายใน, การศึกษาระดับประถมศึกษา, สถานศึกษาเอกชน 
 

Abstract 
The research objectives were to study operational conditions and problems 

in operation of internal quality assurance of private educational institutions under 
Nonthaburi Primary Education Service Area Office 1. Data were collected from 8 6 
samples of personnel-responsible for internal quality assurance in 1 6  private 
institutions.  With a questionnaire about operating conditions and problems in the 
implementation of internal quality assurance of educational institutions. Data were 
analyzed by descriptive statistics: frequency, percentage, mean and standard 
deviation. Research findings revealed that the operating condition of internal quality 
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assurance of the institution at the most level is in the preparation of the summary 
report and the preparation of the annual report.  In general, the problem of 
conducting internal quality assurance is at moderate level.  The most common 
problem is developed a plan for the development of education in line with the 
vision, mission and goals. 
  
Keywords: Internal Quality Assurance, Primary education, Private Education Institutions 
 
บทนํา 

ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหWเขWมแข็ง มีประสิทธิภาพ 
และดําเนินการอยFางย่ังยืน ผูWเก่ียวขWองทุกฝ�ายในสถานศึกษาตWองมีการทํางานท่ีมุFงประโยชน?ท่ีจะเกิด
แกFผูWเรียนเปfนสําคัญ โดยมีความตระหนัก รับรูW และเห็นคุณคFาของการทํางานเปfนระบบ มีคุณภาพ
ผูWเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการกําหนดเป~าหมายและดําเนินกิจกรรม โครงการ
ท่ีใชWผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพจากองค?กรภายนอก หรือผลการวิจัยท่ีสถานศึกษา
จัดทําข้ึน เพ่ือพัฒนาผูWเรียนของสถานศึกษาเอง แตFจากรายงานการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 (รายงานการติดตามประเมินผล, 2560: 26) ท่ีผFานมาพบวFา สถานศึกษา
ไดW ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในตามนโยบายและกรอบการดําเนินงานของสํานักงาน
คณะกรรมการสFงเสริมการศึกษาเอกชน แตFละข้ันตอนการดําเนินงานท้ังดWานการเตรียมการ ดWานการ
ดําเนินการ และดWานการจัดทํารายงานตามกระบวนการ ตามแนวคิด PDCA แตFสถานศึกษายังจัดทํา
ไมFเปfนระบบและไมFครบวงจร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมFไดWใหWความรFวมมือในการปฏิบัติงาน
อยFางจริงจัง จะปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมเอกสารเพ่ือรองรับการประเมินเทFาน้ัน สFงผลใหWการดําเนินงาน
ดWานตFาง ๆ ไมFประสบผลสําเร็จเทFาท่ีควร สถานศึกษาขนาดใหญFมีความพรWอมทุกดWาน ท้ังดWานบุคลากร 
วิชาการ งบประมาณ อาคารสถานท่ี และเทคโนโลยี พรWอมท่ีจะพัฒนาตามกระบวนการของการ
ประกันคุณภาพตามกระบวนการทํางานเชิงระบบ Plan, Do, Check, Act (PDCA) (Deming, W. 
Edwards., 1986) ใหWมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ สFวนสถานศึกษาขนาดเล็กมีขWอจํากัด
หลายดWาน ท้ังดWานบุคลากร วิชาการ งบประมาณ อาคารสถานท่ี และเทคโนโลยี ทําใหWการดําเนินงาน
ดWานตFาง ๆ มีป�ญหา ดังน้ันผูWวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาเอกชน ท้ังน้ีเพ่ือใหWทราบถึงวิธีการดําเนินงานและสภาพป�ญหาในการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน เพ่ือนําผลท่ีไดWจากการศึกษามาเปfนแนวทางในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ตFอไป 



216 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University  
 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน ระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
2) เพ่ือศึกษาป�ญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน ระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย การศึกษาคร้ังน้ี เปfนการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขWอมูลโดยใชW
แบบสอบถามท่ีใหWบุคลากรท่ีรับผิดชอบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ตอบดWวยตนเอง  

ประชากรและกลุCมตัวอยCาง 
ประชากร ในการวิจัยคร้ังน้ี คือผูWบริหารสถานศึกษาและบุคลากรผูWรับผิดชอบระบบการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 จํานวน 16 โรงเรียน ซึ่งมีประชากรรวมท้ังสิ้น 102 คน  

กลุCมตัวอยCาง ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูWบริหารสถานศึกษาและบุคลากรผูWรับผิดชอบระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 ท่ีสุFมมาเปfนตัวอยFาง หาขนาดของกลุFมตัวอยFางโดยการอFานคFาจากตาราง
ของ เครจซี่ และมอร?แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ท่ีขนาดประชากร 110 คน ไดWจํานวนตัวอยFาง 
86 คน  

เคร่ืองมือวิจัย/ วิธีการรวบรวมข�อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูลเปfนแบบสอบถามแบFงออกซึ่งเปfน 3 ตอน ไดWแกF 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามลักษณะสFวนบุคคลของผูWตอบแบบสอบถาม ไดWแกF เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนFง ป�จจุบัน และประสบการณ?ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาเอกชน ลักษณะของแบบสอบถามเปfนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีจํานวนขWอคําถามรวม 20 ขWอ ลักษณะของแบบสอบถามเปfนแบบใหWเลือกตอบวFา
สถานศึกษาไดWปฏิบัติหรือไมFปฏิบัติ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับป�ญหาในการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา มีจํานวนขWอคําถามรวม 16 ขWอ ลักษณะของแบบสอบถามเปfนแบบประมาณคFา 5 ระดับ 
(5 points rating scale)  

แบบสอบถามมีการตรวจสอบคุณภาพ โดยตรวจสอบคFาความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
validity) ดWวยคFาดัชนีความสอดคลWอง (IOC: Index of item objective congruence) ผลการ
ตรวจสอบพบวFา แบบสอบถามมีคFาดัชนีความสอดคลWอง เกิน 0.5 ทุกขWอคําถาม ซึ่งถือวFาอยูFในเกณฑ?ท่ี
ยอมรับไดW จากน้ันจึงนําแบบสอบถามไปตรวจสอบคFาความเท่ียง (reliability) โดยใชWคFาสัมประสิทธ์ิ
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ความเท่ียงของครอนบาค (Cronbach alpha coefficient) พบวFา แบบสอบถามมีคFาสัมประสิทธ์ิ
ความเท่ียงมากกวFา 0.8 ทุกตัวแปร ซึ่งอยูFในเกณฑ?ที่ยอมรับไดW (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2545)  

การวิเคราะห�ข�อมูล  
  วิเคราะห?ขWอมูลเพ่ือบรรยายลักษณะสFวนบุคคลของบุคลากรของกลุFมตัวอยFาง สภาพและ
ป�ญหาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาดWวยสถิติเชิงพรรณนา ไดWแกF ความถ่ี 
รWอยละ คFาเฉลี่ย และ สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 
 จากการสุFมตัวอยFางผูWบริหารสถานศึกษาและบุคลากรผูWรับผิดชอบระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา จํานวน 86 คน พบวFา กลุFมตัวอยFางสFวนใหญFเปfนเพศหญิง (รWอยละ 79.06) สFวน
ใหญFมีอายุสูงกวFา 45 ปa (รWอยละ 56.97) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในจํานวนท่ี
ใกลWเคียงกัน (ปริญญาตรี รWอยละ 50.00 และปริญญาโทรWอยละ 46.51) และสFวนใหญFเปfนผูW ท่ีมี
ประสบการณ?ในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชนมามากกวFา 5 ปa (รWอยละ 
88.37) 

 การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
การดําเนินงานท่ีสถานศึกษาเอกชนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีการปฏิบัติมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ไดWแกF 1) สรุปและจัดทํารายงาน
ประจําปaท่ีเปfนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 2) นําเสนอรายงานตFอคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหWความเห็นชอบ และ 3) เตรียมการและใหWความรFวมมือในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการปฏิบัตินWอยท่ีสุด 3 อันดับ ไดWแกF 1) ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอยFางนWอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 2) เผยแพรFผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลี่ยน
เรียนรูWเพ่ือใหWเกิดการพัฒนา และ 3) นําขWอมูลสารสนเทศไปใชWประโยชน?ในการบริหารและการ
พัฒนาการเรียนการสอน  

 ปNญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  
      สถานศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นนทบุรี เขต 1 ประสบป�ญหาในภาพรวมอยูFในระดับปานกลาง ( X  = 3.35) โดยป�ญหาท่ีพบมาก
ท่ีสุด 3 อันดับแรกไดWแกF 1) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีสอดคลWองกับวิสัยทัศน? พันธกิจ และ
เป~าหมาย 2)รายงานและนําผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใชWประโยชน?ในการปรับปรุง
และพัฒนา และ 3)กําหนดผูWรับผิดชอบและจัดระบบขWอมูลสารสนเทศ และป�ญหาท่ีพบนWอยท่ีสุด 3 
อันดับสุดทWายไดWแกF 1)จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปaท่ีสอดคลWองกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 2)จัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคลWองกับมาตรฐานการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน และบริบทของสถานศึกษา และ 3) สรุปและจัดทํารายงานประจําปaท่ีเปfนรายงานประเมิน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา 
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อภิปรายผล 
     จากผลการศึกษาพบวFา การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในท่ีสถานศึกษาเอกชนระดับ
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 มีการปฏิบัติมากท่ีสุด 3 
อันดับคือ 

1. ดWานสรุปและจัดทํารายงานประจําปaที่เปfนรายงานประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
มีสถานศึกษาท่ีดําเนินการเปfนจํานวนมากถึงรWอยละ 88.37 ท่ีเปfนดังน้ี เน่ืองมาจากการจัดทํารายงาน
ประจําปaของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวFาดWวยระบบ หลักเกณฑ? และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 ขWอ 6 ท่ีระบุใหWสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปaท่ีเปfนรายงานประเมิน
คุณภาพภายในเสนอตFอคณะกรรมการสถานศึกษา หนFวยงานตWนสังกัด และหนFวยงานท่ีเก่ียวขWอง เพ่ือ
พิจารณาและเป�ดเผยรายงานตFอสาธารณชน และขWอ 14 (7) ท่ีระบุใหWสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดทํา
รายงานประจําปaท่ีเปfนรายงานประเมินคุณภาพภายใน จึงมีความจําเปfนท่ีสถานศึกษาทุกแหFงตWอง
ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปa 

 ผลการศึกษาคร้ังน้ีสอดคลWองกับ กฤษณา พลสิม (2558) ไดWศึกษา ถึงความสําคัญของการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาขอนแกFน เขต 1 พบวFา ตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติ พ.ศ.2542 
ไดWกําหนดไวWในหมวด 6 วFาดWวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตราท่ี 48 กําหนดใหW
หนFวยงานตWนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหWมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหWถือวFา
การประกันคุณภาพภายในเปfนสFวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตWองดําเนินการอยFาง
ตFอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปaเสนอตFอหนFวยงานตWนสังกัด หนFวยงานท่ีเก่ียวขWองและ
เป�ดเผยตFอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูFการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการ
ประกันภายนอก 

2. ดWานนําเสนอรายงานตFอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหWความเห็นชอบมี
สถานศึกษาท่ีดําเนินการเปfนจํานวนมากถึงรWอยละ 81.40 ท่ีเปfนดังน้ี เน่ืองมาจากสถานศึกษามีความ
จําเปfนตWองนําเสนอรายงานตFอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหWความเห็นชอบ เพ่ือใหWเปfนไป
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติ พ.ศ.2542 และแกWไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545) มาตรา 8 
ท่ีกําหนดใหWการจัดการศึกษาใหWยึดหลักใหWสังคมมีสFวนรFวมในการจัดการศึกษา มาตรา 40 กําหนดใหWมี
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดWวยผูWแทนผูWปกครอง ผูWแทนครู ผูWแทนองค?กรชุมชน 
ผูWแทนองค?กรปกครองสFวนทWองถ่ิน ผูWแทนศิษย?เกFาของสถานศึกษา ผูWแทนพระภิกษุสงฆ? และหรือ
ผูWแทนองค?กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ีและผูWทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานคือตัวแทน
ของประชาชนผูWมีสFวนเก่ียวขWองในเขตชุมชนท่ีมามีสFวนรFวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาท่ีต้ังอยูFในชุมชน สอดคลWองกับ สํานักงานทดสอบทางการศึกษา (2554:10) ไดWศึกษา การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษายึด หลักการ 3 ประการ คือ 1. การ
กระจายอํานาจ (Decentralization) 
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ข�อเสนอแนะ 
ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากผลการศึกษาพบวFา สถานศึกษาประสบป�ญหาการดําเนินงานดWานจัดทําแผนพัฒนาการ

จัดการศึกษาท่ีสอดคลWองกับวิสัยทัศน? พันธกิจ และเป~าหมาย มากเปfนอันดับ 1 ดังน้ัน หนFวยงาน
ระดับนโยบายควรสนับสนุนสื่อและเอกสารวิชาการเก่ียวกับการประกันคุณภาพแกFสถานศึกษาอยFาง
ท่ัวถึง จัดทําสื่อเอกสารเชิงวิชาการดWานการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับจริงเผยแพรFแกFสถานศึกษา
ใหWเพียงพอกับความตWองการ มีการจัดสรรงบประมาณดําเนินงานแกFสถานศึกษาอยFางตFอเน่ือง วาง
ระบบวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในรFวมกับสถานศึกษาอยFางจริงจัง  

ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป  
1. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาเอกชน ระดับ

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เพ่ือหาแนวทางพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายใน ในบริบทท่ีเหมาะสมเฉพาะกลุFม 

 
เอกสารอ�างอิง 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? 1)เพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมกลางแจWงท่ีมีตFอความสามารถ
ดWานมิติสัมพันธ?ของเด็กปฐมวัย 2)เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดWานมิติสัมพันธ?ของเด็กปฐมวัยกFอน
และหลังการจัดกิจกรรมกลางแจWง กลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ี ไดWแกF  นักเรียนชาย – หญิง ท่ีมี
อายุ 5 – 6  ปa ท่ีกําลังศึกษาอยูFในช้ันอนุบาลปaท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2561 โรงเรียนวัดพรหม
สุวรรณสามัคคี แขวงบางไผF เขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 12 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย 
คือ แผนการจัดกิจกรรมกลางแจWงและแบบประเมินความสามารถดWานมิติสัมพันธ?ของเด็กปฐมวัย สถิติท่ีใชW
ในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF คFาเฉลี่ย รWอยละ คFาเฉลี่ย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัยพบวFา ความสามารถดWานมิติสัมพันธ?ของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองจัดกิจกรรม
กลางแจWงสูงกวFากFอนการทดลองอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน
จากกFอนการทดลองในทุกดWาน  

 
คําสําคัญ : กิจกรรมกลางแจWง, มิติสัมพันธ?, เด็กปฐมวัย 

 
Abstract 

 The purposes of this research were 1) To study the result of outdoor games 
activities to spatial development of young children. 2) To study level of spatial 
development before and after through  outdoor games  activities. Subjects were 
preschool children, 5 – 6 years old in kindergarten II , first semester , academic year 2019 
at  Watphomsuwansamakkee school , Bang Phai , Bang khae , Bangkok. The 12 lowest 
scored children were assigned for experimental group. The research instruments 
were Lesson plan of outdoor games  activity and the evaluation of spatial 
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development from for young children. The statistics employed for data analysis  were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test. 
 The research findings were as follows : The spatial development of young children 
after Outdoor game activities higher than before at .01 level. and the change increased 
from baseline in all aspects. 
 
Keywords : Outdoor games activities, Spatial, Young children  
 
บทนํา 

เด็กปฐมวัยเปfนวัยท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนา ในเร่ืองของพัฒนาการท้ัง 4 ดWาน ท้ังทางดWาน
รFางกาย ดWานอารมณ? – จิตใจ ดWานสังคมและดWานสติป�ญญา เด็กในวัยน้ีจึงมีความจําเปfนท่ีจะตWองไดWรับ
ประสบการณ?ท่ีเหมาะสม ซึ่งการเรียนรูW จะเกิดข้ึนไดWน้ัน เด็กปฐมวัยจะตWองมีปฏิสัมพันธ?กับสิ่งตFาง ๆ 
รอบตัว ไมFวFาจะเปfนในเร่ืองของการปรับตัวใหWเขWาสังคมหรือบุคคลและเปfนการเป�ดโอกาสใหWเด็ก
ปฐมวัยไดWเรียนรูWท้ังจากการสํารวจ การทดลอง จะทําใหWเด็กสามารถนําประสบการณ?ท่ีไดWรับไปใชWใน
การแกWไขป�ญหาไดWดWวยตนเองในอนาคต การเลFนนับวFาเปfนการเรียนรูWของเด็กท่ีไดWจากการเรียนรูWดWวย
ตนเอง บุคคลท่ีอยูFรอบตัว สิ่งตFางๆรอบตัว รวมถึงหนWาท่ีความรับผิดชอบ (สมใจ ทิพย?ชัยเมธาและ
ละออ ชุติกร,2525: 166) กิจกรรมกลางแจWงนับวFาเปfนการเลFนท่ีเป�ดโอกาสใหWเด็กมีอิสระในการ
แสดงออกทางพฤติกรรมอยFางเต็มท่ี ซึ่งการเลFนน้ีจะทําใหWเด็กจะไดWเรียนรูW ไดWทําการสํารวจ คWนควWา
ดWวยตัวเอง ภายใตWการท่ีผูWใหญFจัดสภาพแวดลWอมรวมถึงสื่อ อุปกรณ? เคร่ืองเลFนท่ีเตรียมไวW ซึ่งจะ
นําไปสูFพ้ืนฐานของการพัฒนาในอนาคตตFอไป  

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (2560:13 ) กลFาวถึงความสําคัญของกิจกรรม
กลางแจWงไวWวFา การเลFนกลางแจWงน้ันเปfนการตอบสนองความตWองการของเด็กในหลาย ๆ ดWาน เชFน 
ดWานความอยากรูWอยากเห็นซึ่งเด็กสามารถแสดงออกโดยการทดลอง หยิบ จับ เขยFา ฟ�งเสียง สํารวจ 
โยนของหรือขวWางปา ดWานความตWองการทางรFางกาย ความตWองการทางอารมณ?-จิตใจ และเปfนการ
ทดแทนความตWองการในตัวเด็กซึ่งเด็กจะแสดงออกมาโดยการเลFนสมมติ อีกท้ังการเลFนกลางแจWงยัง
เปfนการเรียนรูWของเด็กท่ีจะชFวยใหWเด็กไดWเรียนรูWในสิ่งตFาง ๆ ท่ีอยูFรอบตัว เชFน เด็กสามารถเรียนรูW เร่ือง
ของขนาด นํ้าหนัก สี รูปรFาง ความเหมือน ความแตกตFาง เรียนรูWเก่ียวกับการอยูFในสังคมรFวมกับผูWอ่ืน 
เชFน การผลัดเปลี่ยนกันเลFนของเลFน การรูWจักรอคอย การแบFงป�นสิ่งของตFาง ๆ ใหWแกFกัน การตัดสิน
ป�ญหาตFาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนและเรียนรูWถึงหนWาท่ี ความรับผิดชอบของตัวเด็กเองท่ีมีตFอชุมชนท่ีตนเองอาศัย
อยูF เชFน หนWาท่ีของบุคคลในครอบครัว คือ พFอ แมF ลูก ตํารวจ หมอ พยาบาล ซึ่งเด็กจะสามารถเรียนรูW
ไดWมากจากการเลFนบทบาทสมมติและจากการสังเกตและกระทําตามตัวแบบ กิจกรรมการเลFน
กลางแจWงชFวยใหWมีทัศนคติท่ีดีตFอการออกกําลังกายและเพ่ือเปfนแนวทางในการท่ีจะสนใจในการเลFน
กีฬาประเภทอ่ืนๆ ตFอไปในอนาคต 
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กิจกรรมการเลFนกลางแจWงสําหรับเด็กปฐมวัยน้ัน มีการเลFนท่ีหลากหลายรูปแบบท้ังท่ีเลFนเปfน
กลุFมเล็ก กลุFมใหญFและเลFนรายบุคคล ซึ่งการเลFนแตFละรูปแบบน้ันจะชFวยพัฒนาความสามารถดWานมิติ
สัมพันธ?ของเด็กปฐมวัยท่ีแตกตFางกันออกไป ความสามารถดWานมิติสัมพันธ?ของเด็กปฐมวัย เปfน
องค?ประกอบท่ีสําคัญมากของความสามารถทางสมองท่ีเกิดข้ึนในตัวมนุษย?และเน่ืองดWวยความสามารถ
ดWานน้ีจะเปfนพ้ืนฐานของการเรียนรูWในอนาคต รวมถึงความสามารถดWานอ่ืนๆ ซึ่งสอดคลWองกับ อัญชลี 
รัตนช่ืน (2550: 8) ไดWกลFาววFา ความสามารถดWานมิติสัมพันธ?น้ันเปfนความสามารถในการรับรูW เขWาใจ 
ในเร่ืองของการมองเห็น การจําแนกรวมถึงจินตนาการของเด็กในเร่ืองของขนาด รูปรFาง รูปทรง 
ตําแหนFง และมิติของสิ่งตFาง ๆ ท้ังท่ีอยูFในระนาบเดียวกันและหลายระนาบใน มุมมองของสิ่งตFางๆ 
รวมถึงความเขWาใจถึงความสัมพันธ?ของวัตถุรอบตัวท่ีมีท้ังวัตถุท่ีคงท่ีและวัตถุท่ีเคลื่อนท่ี ลักษณะของ
วัตถุเม่ือเกิดการเปลี่ยนมุมมองของวัตถุ ตลอดจนเขWาใจถึงความสัมพันธ?ของสิ่งของและตFางๆ ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงอยูFในรูปแบบใหมFที่ไมFคงท่ีแลWวก็ตาม ซึ่งความสามารถทางดWานมิติสัมพันธ?ของเด็กปฐมวัย
น้ี จะเปfนการรับรูWสิ่งตFาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ความสามารถในการแยกประเภทของวัตถุ สิ่งของและรูWจักสิ่งท่ีมี
ความเหมือนหรือแตกตFางกัน รวมถึงสิ่งท่ีมีลักษณะคลWายคลึงกัน เชFน สี รูปรFาง รูปทรง ขนาด ทิศทาง 
ตําแหนFงของวัตถุ และการคาดคะเนเหตุการณ?ที่กําลังจะเกิดข้ึนในลําดับตFอไปในอนาคต  

จากความสําคัญดังกลFาวขWางตWนจะเห็นไดWวFากิจกรรมการเลFนกลางแจWงกับมิติสัมพันธ?มีความ
เก่ียวเน่ืองกัน ผูWวิจัยจึงมีความตWองการท่ีจะศึกษาความสามารถดWานมิติสัมพันธ?ของเด็กปฐมวัย ดWวย
การจัดกิจกรรมการเลFนกลางแจWง จากประสบการณ?จริงท่ีเด็กปฐมวัยไดWลงมือกระทํากิจกรรมดWวย
ตนเองและนําการจัดกิจกรรมกลางแจWงมาพัฒนาดWานมิติสัมพันธ?ใหWเด็กไดWเกิดการสังเกต จดจําภาพ 
มองวัตถุในมุมมองตFาง ๆ และความสามารถแสดงใหWเห็นถึงลักษณะรFวมของวัตถุ ความเหมือนความ
แตกตFางของวัตถุ ตําแหนFงของวัตถุท่ีสัมพันธ?กับตําแหนFงของตนเอง ความสัมพันธ?ของวัตถุกับทิศทาง
และความสามารถในการท่ีจะสังเกต ทําการคWนหาวัตถุอยFางมีทิศทางไดWดีขึ้นผFานกิจกรรมกลางแจWง ซึ่ง
ผลการวิจัยในคร้ังน้ีจะเปfนแนวทางใหWครูและผูWท่ีเก่ียวขWองกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยไดWนํา
กิจกรรมไปปรับใชWเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยตFอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมกลางแจWงท่ีมีตFอความสามารถดWานมิติสัมพันธ?ของเด็ก
ปฐมวัย  

2.เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดWานมิติสัมพันธ?ของเด็กปฐมวัยกFอนและหลังการจัดกิจกรรม
กลางแจWง 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจัยเร่ืองน้ีผูWวิจัยไดWศึกษาความสามารถดWานมิติสัมพันธ?ของเด็กปฐมวัยท่ีไดWรับการจัด
กิจกรรมการเลFนกลางแจWง ซึ่งการเลFนกลางแจWงน้ันเปfนสิ่งท่ีสําคัญมากสําหรับเด็กปฐมวัย โดยในการ
วิจัยคร้ังน้ีผูWวิจัยไดWศึกษาเอกสาร ท้ังหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการของเด็กปฐมวัยรวมถึงไดW
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ศึกษาเอกสาร ตําราจากแหลFงขWอมูลตFาง ๆ เพ่ือนํามาใชWเปfนแนวทางในการจัดกิจกรรม ซึ่งผลการวิจัย 
พบวFา เด็กปฐมวัยท่ีไดWรับการจัดกิจกรรมกลางแจWงมีความสามารถดWานมิติสัมพันธ?ที่ดีขึ้นในทุกดWาน 

 
การดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  

ประชากร ไดWแกF นักเรียนชาย – หญิง ท่ีมีอายุ 5 - 6 ปa ท่ีกําลังศึกษาอยูFในช้ันอนุบาลปaท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผF เขตบางแค สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 67 คน 

กลุ�มตัวอย�าง ไดWแกF นักเรียนชาย – หญิง ท่ีมีอายุ 5 - 6 ปa ท่ีกําลังศึกษาอยูFในช้ันอนุบาลปaท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผF เขตบางแค สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 คน โดยใชWวิธีสุFมตัวอยFางแบบเจาะจงแบFงกลุFมตัวอยFางออกเปfน 2 กลุFมคือ 
กลุFมทดลองและกลุFมควบคุม 
 
นิยามศพัท�เฉพาะ 
 1.เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย – หญิง ท่ีมีอายุ 5 - 6 ปa ท่ีกําลังศึกษาอยูFในช้ันอนุบาลปaท่ี 
2 ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี แขวงบางไผF เขตบางแค สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 12 คน 
 2.กิจกรรมกลางแจ�ง หมายถึง กิจกรรมการเลFนนอกหWองเรียน ท้ังในสนามและใตWรFมไมW มี
ขWอตกลงในการเลFนและทํากิจกรรม มีขWอตกลงและกฎกติกาไมFซับซWอนมากนัก เปfนกิจกรรมท่ีเด็กปฐมวัย
ไดWทํากิจกรรมท้ังการเลFนรายบุคคล กิจกรรมกลุFมยFอยและกิจกรรมกลุFมใหญFประกอบกับอุปกรณ?
หลากหลายชนิดท่ีใชWในการเลFน เชFน ลูกฟุตบอล กรวย ถุงทราย รวมถึงเกมการละเลFนไทยอีกดWวย 

 3.ความสามารถด�านมิติสัมพันธ�ของเด็กปฐมวัย หมายถึง ความสามารถของเด็กปฐมวัยในการ
ใชWทักษะตFาง ๆ การรับรูWสิ่งตFาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน กับวัตถุ สิ่งของ เพ่ือบอกไดWวFาวัตถุน้ัน ๆ มีความสัมพันธ?กัน
อยFางไร ท้ังการบอกความเหมือน ความแตกตFาง สี รูปรFาง รูปทรง รูปแบบ ระยะทางใกลW ไกล เปfนตWน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ตัวแปรต�น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 

 

การจัดกิจกรรมกลางแจWง 

ความสามารถด�านมิติสัมพันธ�ของเด็กปฐมวัย 
1.การบอกความเหมือน ความแตกตFางของวัตถุ 
2.การบอกความคลWายกันของวัตถุ 
3.การบอกความสัมพันธ?ของวัตถุกับทิศทาง 
4.การบอกความสัมพันธ?ของวัตถุกับตําแหนFงของตนเอง 
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เคร่ืองมือในการศึกษา 
แผนการจัดกิจกรรมกลางแจWงและแบบประเมินความสามารถดWานมิติสัมพันธ?ของเด็กปฐมวัย 

 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

ผูWวิจัยไดWประเมินผลของความสามารถดWานมิติสัมพันธ?ของเด็กปฐมวัยในกลุFมทดลองและกลุFม
ควบคุมดWวยแบบบันทึกการใหWคะแนนความสามารถดWานมิติสัมพันธ?ของเด็กปฐมวัย กFอน-หลังเรียน 
ดังน้ี 

1.วิเคราะห?คFาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดWานมิติสัมพันธ?ของกลุFมทดลองกFอนและหลัง
ไดWรับการจัดกิจกรรมการเลFนกลางแจWง คํานวณหาคFาเฉลี่ยและสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลWวนําคFาเฉลี่ย
ของพัฒนาการดWานการเขียนของเด็กปฐมวัยมาเปรียบเทียบโดยการทดสอบคFาทีแบบกลุFมตัวอยFางท่ีไมF
เปfนอิสระตFอกัน (dependent sample t-test) 

2.วิเคราะห?คFาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถดWานมิติสัมพันธ?ของกลุFมทดลองและกลุFม
ควบคุมหลังไดWรับการจัดกิจกรรมการเลFนกลางแจWง คํานวณหาคFาเฉลี่ยและสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
แลWวนําคFาเฉลี่ยของพัฒนาการดWานการเขียนของเด็กปฐมวัย มาเปรียบเทียบโดยการทดสอบคFาทีแบบ
กลุFมตัวอยFางท่ีเปfนอิสระตFอกัน (Independent sample t-test) 
 
ผลการวิจัย 

หลังจากท่ีไดWรับการจัดกิจกรรมการเลFนกลางแจWง เด็กปฐมวัยมีความสามารถดWานมิติสัมพันธ?
โดยรวมสูงกวFากFอนการทดลองอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สFวนในรายข้ันความสามารถดWาน
มิติสัมพันธ?ของเด็กปฐมวัย ทุกดWานสูงกวFากFอนการทดลองอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
การอภิปรายผล 
 เด็กปฐมวัยมีความสามารถดWานมิติสัมพันธ?สูงข้ึนกวFากFอนการทดลอง ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก
กิจกรรมการเลFนกลางแจWงเปfนกิจกรรมท่ีเด็กปฐมวัยมีความช่ืนชอบเปfนอยFางมาก เปfนการจัดกิจกรรม
ท่ีเด็กไดWลงมือปฏิบัติเพ่ือพัฒนากลWามเน้ือใหญF อีกท้ังการเลFนกลางแจWงกับวัสดุตFาง ๆ เชFน ลูกฟุตบอล 
กรวย ยังทําใหWเด็กปฐมวัยไดWพัฒนาความสามารถทางดWานมิติสัมพันธ?อีกดWวย การจัดกิจกรรมการเลFน
กลางแจWงเปfนกิจกรรมท่ีนFาสนใจ มีความสนุกและเรWาความสนใจของเด็กในการเลFน เด็กปฐมวัย
นอกจากจะไดWสนุกกับกิจกรรมการเลFนกลางแจWงแลWว เด็กยังไดWพัฒนาตําแหนFงของตนเองกับวัตถุตFาง 
ๆ เชFน ลูกฟุตบอลท่ีอยูFดWานหนWาเด็ก กรวยท่ีวางอยูFดWานหลัง เปfนตWน ซึ่งกิจกรรมเหลFาน้ีเปfนการพัฒนา
ความสามารถทางดWานมิติสัมพันธ?ของเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคลWองกับปรีชา ป��นเกิด (2557) ท่ีกลFาววFา 
กิจกรรมการเลFนบอลเปfนการพัฒนาความสามารถของเด็กปฐมวัยกับวัตถุสิ่งของตFาง ๆ เชFน เม่ือเด็ก
ทําการเลี้ยงลูกบอล เด็กจะเขWาใจถึงตําแหนFงของวัตถุ และความพันธ?ของวัตถุในตําแหนFงตFาง ๆ อีก
ดWวย 
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ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต�อไป 
 1.การศึกษาคร้ังน้ีเปfนการศึกษาเฉพาะนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จึงควรมีการศึกษาในนักเรียน
ระดับช้ันอ่ืน ๆ เพ่ือใหWเห็นความแตกตFางกันออกไปของความสามารถดWานมิติสัมพันธ?ของเด็กปฐมวัย 
ทําใหWไดWขWอมูลหลากหลายมากย่ิงข้ึน 
  2.ควรมีการศึกษาผลของกิจกรรมการเลFนกลางแจWงกับตัวแปรอ่ืน ๆ เชFน ทักษะทางสังคม 
การพัฒนากลWามเน้ือใหญFของเด็กปฐมวัย 
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การจัดกิจกรรมประกอบอาหารท่ีมีต�อพัฒนาการด�านการเขียนของเด็กปฐมวัย 
The Effect of Cooking Activities on Young Children Writing Development 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? 1)เพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมประกอบอาหารท่ีมีตFอ
พัฒนาการดWานการเขียนของเด็กปฐมวัย 2)เพ่ือศึกษาพัฒนาการดWานการเขียนของเด็กปฐมวัยหลังจาก
การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร กลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ี ไดWแกF นักเรียนชาย – หญิง ท่ีมีอายุ 5 
- 6 ปa ท่ีกําลังศึกษาอยูFในช้ันอนุบาลปaท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดศาลาแดง แขวง
บางไผF เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรม
ประกอบอาหารและแบบบันทึกการใหWคะแนนการเขียนของเด็กปฐมวัย สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล 
ไดWแกF คFาเฉลี่ย รWอยละ คFาเฉลี่ย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัยพบวFา พัฒนาการดWานการเขียนของเด็กปฐมวัยหลังการทดลองจัดกิจกรรม
ประกอบอาหารสูงกวFากFอนการทดลองอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึนจากกFอนการทดลองในทุกดWาน  

 
คําสําคัญ : กิจกรรมประกอบอาหาร, พัฒนาการดWานการเขียนของเด็กปฐมวัย, เด็กปฐมวัย 

 
Abstract 

 The purposes of this research were 1)To study the result of Cooking activities to 
young children writing development. 2) To study level of young children writing 
development after Cooking activities. Subjects were preschool children, 5 – 6 years old 
in kindergarten II , first semester , academic year 2019 at Watsaladaeng school , Bang Phai , 
Bang khae , Bangkok. The 10 lowest scored children were assigned for experimental 
group. The research instruments were Lesson plan of cooking activity and writing 
grading record form for young children. The statistics employed for data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test. 
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 The research findings were as follows : The writing development of young children 
afterCooking activities higher than before at .01 level. and the change increased from 
baseline in all aspects. 
 
Keywords : Cooking activities, Young children writing development, Young children 

 
บทนํา 
 ในป�จจุบันการศึกษาเปfนสิ่งท่ีมีความสําคัญและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนามนุษย?ท้ัง
ทางดWานสติป�ญญา รFางกาย จิตใจ ความรูWและคุณธรรม จริยธรรม การจัดการศึกษาลWวนมุFงเนWนพัฒนา
ผูWเรียนใหWสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตามบทบาทและหนWาท่ีของตนเองในฐานะพลเมืองดีและมี
คุณภาพ โดยใหWผูWเรียนมีความรูWและทักษะพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต ทันตFอการเปลี่ยนแปลงของโลก
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและเปfนตัวแปรท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาท่ีเปfน
รากฐานสําคัญในการสรWางความม่ันคงและความกWาวหนWาของประเทศชาติ (คณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหFงชาติ.2545:3) จากสถานการณ? ท้ังดWานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอยFางรวดเร็วในป�จจุบันสะทWอนใหWเห็นวFาการศึกษามีความสําคัญมาก โดยเฉพาะการ
พัฒนาคนในสังคมใหWมีความรอบรูWเทFากันมีความพรWอมทางดWานตFาง ๆ อันจะสFงผลตFอการพัฒนา
ประเทศแบบย่ังยืน (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ.2549) 

เด็กปฐมวัยเปfนวัยแหFงความเจริญงอกงาม การปลูกฝ�งสิ่งตFาง ๆ ใหWกับเด็กในวัยน้ีจะเปfน
รากฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาในข้ันตอนตFอไป เพราะเด็กจะซึมซับสิ่งตFาง ๆ รอบตัวไดWเปfนอยFางดี 
เด็กควรไดWรับการพัฒนาทักษะทางดWานภาษา เพราะชีวิตของมนุษย?จะตWองเก่ียวขWองกับภาษาเพ่ือใชWใน
การติดตFอสื่อสารกับบุคคลอ่ืนอยูFเสมอ ความเก่ียวขWองระหวFางกันอาจเกิดไดWหลายรูปแบบ เชFน การ
ชFวยเหลือพ่ึงพากัน การเจรจาตFอรอง การบอกความตWองการของตนเอง เปfนตWน ดังน้ันจะเห็นไดWวFา
ภาษาเปfนเคร่ืองมือในการสื่อสารของมนุษย? นอกจากน้ีภาษายังมีความสําคัญตFอการเรียนรูWของเด็ก
ปฐมวัยเปfนอยFางมาก เพราะภาษาชFวยใหWมนุษย?สื่อความหมายและเขWาใจผูWอ่ืนมากย่ิงข้ึน (ชลาธิป 
สมาหิโต.2556:2) 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (2560:71) กลF าววFา กิจกรรมเส ริม
ประสบการณ?เปfนกิจกรรมการจัดประสบการณ?ท่ีมีความสําคัญอยFางมากสําหรับเด็กปฐมวัยเพราะเปfน
กิจกรรมท่ีเด็กปฐมวัยไดWเรียนรูWเร่ืองราวตFาง ๆ รอบตัวเด็ก กิจกรรมการประกอบอาหารเปfนกิจกรรม
หน่ึงท่ีใหWเด็กไดWเรียนรูWผFานการทดลอง โดยเป�ดโอกาสใหWเด็กไดWลงมือทดสอบและปฏิบัติการดWวยตนเอง 
เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของผัก เน้ือสัตว? ผลไมW ดWวยวิธีการตFาง ๆ เชFน ตWม น่ึง ทอด ผัด เด็กจะไดWรับ
ประสบการณ?จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอาหาร การรับรูWรสชาติ กลิ่นโดยการใชWประสาท
สัมผัสและการทํางานรFวมกัน 

ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยจะสนใจในการขีดเข่ีย ขีดเขียนลงในสมุด หนังสือ หรือกระท่ังฝา
ผนังบWาน ชลาธิป สมาหิโต (2556:42) กลFาววFาทักษะการเขียนและการวาดภาพน้ันมีความเก่ียวขWอง
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สัมพันธ?กัน โดยท่ีเด็กปฐมวัยในชFวงอายุ 18 เดือน ถึง 4 ขวบ จะอยูFในข้ันขีดเข่ีย ซึ่งในข้ันน้ีเด็กปฐมวัย
จะใชWกลWามเน้ือจับตWองและขีดเสWนตFาง ๆ ตามท่ีตWองการแตFเน่ืองจากกลWามเน้ือยังไมFแข็งแรงมากนัก 
เสWนท่ีเด็กเขียนจึงยังไมFม่ันคง ข้ันท่ี 2 ข้ันเร่ิมขีดเขียน ในข้ันน้ีเด็กจะใชWจินตนาการในการเขียนมากข้ึน 
ข้ันท่ี 3 ข้ันขีดเขียน เด็กจะสามารถเขียนรูปเรขาคณิตไดW เร่ิมวาดรูปคนไดWและในข้ันท่ี 4 ข้ันวาดภาพ
ของจริง เด็กจะสามารถวาดคนไดWโดยมีองค?ประกอบครบถWวน จากพัฒนาการทางการเขียนดังท่ีไดW
กลFาวมาแลWวน้ัน จะพบไดWวFา การเขียนคืองานท่ีสําคัญของเด็กปฐมวัย ในการทํากิจกรรมประกอบ
อาหาร ครูจะเป�ดโอกาสใหWเด็กไดWเรียนรูWคําศัพท?จากรายการอาหาร สูตรอาหาร สFวนผสม ช่ือวัสดุ-
อุปกรณ?ในการทําอาหาร ฯลฯ จากบัตรคําตFาง ๆ และกระดาษชาร?ทท่ีครูเปfนผูWเขียนใหWเด็กดู มีบัตร
คําประกอบภาพท่ีเด็กเปfนผูWวาดรFวมกัน และใหWเด็กชFวยกันวางบัตรคําใหWตรงกับอุปกรณ?ท่ีครูเตรียมไวW 
ดังเชFน การเลFนเกม จับคูFสิ่งของกับคําศัพท? จากน้ันเด็กจะไดWรFวมกันลงมือปฏิบัติการประกอบอาหาร
ดWวยตนเอง และทWายกิจกรรมการประกอบอาหาร เด็กจะสรุปโดยการบันทึกสิ่งท่ีเด็กไดWเรียนรูWใน
กิจกรรมประกอบอาหารลงในสมุดของตนเอง ไดWอยFางอิสระ ซึ่งจะตอบสนองพัฒนาการดWานการเขียน
ของเด็กปฐมวัยไดWอยFางถูกตWอง 

จากความสําคัญและสภาพป�ญหาดังกลFาว ผูWวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของกิจกรรม
ประกอบอาหารท่ีมีตFอพัฒนาการดWานการเขียนของเด็กปฐมวัย เพ่ือเปfนการสFงเสริมใหWเด็กไดWมี
พัฒนาการทางดWานการเขียนท่ีเหมาะสมกับวัยมากย่ิงข้ึน อีกท้ังยังเปfนการเช่ือมโยงประสบการณ?เดิม
ของเด็กเขWากับประสบการณ?ท่ีไดWรับจากการทํากิจกรรมประกอบอาหาร ซึ่งในกิจกรรน้ีเด็กปฐมวัยจะ
ไดWทําการเขียนวัสดุ – อุปกรณ? เคร่ืองปรุง ตลอดจนวิธีการทําอาหาร เม่ือเด็กทําอาหารเสร็จแลWวเด็ก
จะไดWทําการบันทึกข้ันตอนการทําอาหารลงในสมุดบันทึกของตนเองอีกดWวย ผลของการศึกษาในคร้ังน้ี
จะเปfนแนวทางในการสFงเสริมการเขียนของเด็กปฐมวัยใหWกับผูWที่สนใจศึกษาตFอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมประกอบอาหารท่ีมีตFอพัฒนาการดWานการเขียนของเด็ก
ปฐมวัย  

2.เพ่ือศึกษาพัฒนาการดWานการเขียนของเด็กปฐมวัยหลังจากการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร  
 

การทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจัยเร่ืองน้ีผูWวิจัยไดWศึกษาพัฒนาการดWานการเขียนของเด็กปฐมวัยท่ีไดWรับการจัดกิจกรรม

การประกอบอาหาร ซึ่งการเขียนน้ันเปfนสิ่งท่ีสําคัญมากสําหรับเด็กปฐมวัย โดยในการวิจัยคร้ังน้ีผูWวิจัย
ไดWศึกษาเอกสาร ท้ังหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการของเด็กปฐมวัยรวมถึงไดWศึกษาเอกสาร 
ตําราจากแหลFงขWอมูลตFาง ๆ เพ่ือนํามาใชWเปfนแนวทางในการจัดกิจกรรม ซึ่งผลการวิจัย พบวFา เด็ก
ปฐมวัยท่ีไดWรับการจัดกิจกรรมประกอบอาหารมีพัฒนาการดWานการเขียนท่ีดีขึ้น 
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การดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  

ประชากร ไดWแกF นักเรียนชาย – หญิง ท่ีมีอายุ 5 - 6 ปa ท่ีกําลังศึกษาอยูFในช้ันอนุบาลปaท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดศาลาแดง แขวงบางไผF เขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 154 คน 

กลุ�มตัวอย�าง ไดWแกF นักเรียนชาย – หญิง ท่ีมีอายุ 5 - 6 ปa ท่ีกําลังศึกษาอยูFในช้ันอนุบาลปaท่ี 2 
ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดศาลาแดง แขวงบางไผF เขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 10 คน โดยใชWวิธีสุFมตัวอยFางแบบเจาะจงแบFงกลุFมตัวอยFางออกเปfน 2 กลุFมคือ กลุFมทดลองและ
กลุFมควบคุม 
 
นิยามศพัท�เฉพาะ 
 1.เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย – หญิง ท่ีมีอายุ 5 - 6 ปa ท่ีกําลังศึกษาอยูFในช้ันอนุบาลปaท่ี 
2 ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดศาลาแดง แขวงบางไผF เขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 10 คน 
 2.กิจกรรมประกอบอาหาร หมายถึง กิจกรรมท่ีใหWเด็กไดWเรียนรูWผFานการทดลอง โดยเป�ดโอกาส
ใหWเด็กไดWลงมือทดสอบและปฏิบัติการดWวยตนเอง เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของผัก เน้ือสัตว? ผลไมW 
ดWวยวิธีการตFาง ๆ เชFน ตWม น่ึง ทอด ผัด เด็กจะไดWรับประสบการณ?จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
อาหาร การรับรูWรสชาติ กลิ่นโดยการใชWประสาทสัมผัสและการทํางานรFวมกัน ในข้ันตอนการประกอบ
อาหาร เด็กจะไดWมีสFวนรFวมในการเขียนวัสดุ-อุปกรณ?ในการประกอบอาหารและเม่ือเสร็จกิจกรรมแลWว 
เด็กจะไดWบันทึกข้ันตอนการประกอบอาหารลงในสมุดบันทึกของตนเอง 
 3.พัฒนาการด�านการเขียนของเด็กปฐมวัย หมายถึง พัฒนาการในการเขียนของเด็กปฐมวัย ท่ี
แสดงออกทางพฤติกรรมการเขียน ซึ่งข้ันพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัยแบFงออกเปfน 4 ข้ัน ดังน้ี 1)ข้ันขีด
เข่ีย 2)ข้ันเร่ิมขีดเขียน 3) ข้ันขีดเขียนและ 4)ข้ันวาดภาพของจริง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
   ตัวแปรต�น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร 

พัฒนาการด�านการเขียนของเด็กปฐมวัย 
1)ข้ันขีดเข่ีย  
2)ข้ันเร่ิมขีดเขียน  
3) ข้ันขีดเขียนและ  
4)ข้ันวาดภาพของจริง 
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เคร่ืองมือในการศึกษา 
 แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหารและแบบบันทึกการใหWคะแนนการเขียนของเด็กปฐมวัย 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

ผูWวิจัยไดWประเมินผลของพัฒนาการดWานการเขียนของเด็กปฐมวัยในกลุFมทดลองและกลุFม
ควบคุมดWวยแบบบันทึกการใหWคะแนนการเขียนของเด็กปฐมวัย กFอน-หลังเรียน ดังน้ี 

1.วิเคราะห?คFาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการดWานการเขียนของกลุFมทดลองกFอนและหลังไดWรับ
การจัดกิจกรรมประกอบอาหาร คํานวณหาคFาเฉลี่ยและสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลWวนําคFาเฉลี่ยของ
พัฒนาการดWานการเขียนของเด็กปฐมวัยมาเปรียบเทียบโดยการทดสอบคFาทีแบบกลุFมตัวอยFางท่ีไมFเปfน
อิสระตFอกัน (dependent sample t-test) 

2.วิเคราะห?คFาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการดWานการเขียนของกลุFมทดลองและกลุFมควบคุมหลัง
ไดWรับการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร คํานวณหาคFาเฉลี่ยและสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลWวนําคFาเฉลี่ย
ของพัฒนาการดWานการเขียนของเด็กปฐมวัย มาเปรียบเทียบโดยการทดสอบคFาทีแบบกลุFมตัวอยFางท่ี
เปfนอิสระตFอกัน (Independent sample t-test) 

 
ผลการวิจัย 

หลังจากท่ีไดWรับการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดWานการเขียน
โดยรวมสูงกวFากFอนการทดลองอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สFวนในรายข้ันพัฒนาการดWาน
การเขียนของเด็กปฐมวัย ทุกดWานสูงกวFากFอนการทดลองอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
การอภิปรายผล 
 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดWานการเขียน สูงข้ึนกวFากFอนการทดลอง ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก
กิจกรรมประกอบอาหารเปfนกิจกรรมท่ีเด็กปฐมวัยมีความช่ืนชอบ เปfนวิธีการเรียนปนเลFน เปfนการจัด
กิจกรรมท่ีเนWนกระบวนการเป�ดโอกาสใหWเด็กไดWเรียนรูWโดยการลงมือปฏิบัติ การจัดประสบการณ?
สําหรับเด็กปฐมวัยโดยการใชWกิจกรรมประกอบอาหาร เปfนการเป�ดโอกาสใหWเด็กไดWแสวงหาความรูW 
พัฒนาทักษะการเขียนในข้ันตFาง ๆ ดWวยตนเอง 
การจัดกิจกรรมประกอบอาหารเปfนกิจกรรมท่ีนFาสนใจ มีความสนุกและเรWาความสนใจของเด็กในการ
ทํากิจกรรมประกอบอาหาร เด็กปฐมวัยนอกจากจะไดWสนุกกับกิจกรรมประกอบอาหารแลWว เด็กยังไดW
รFวมกันเขียนชาร?ทวัสดุ – อุปกรณ? วิธีการทําอาหาร อีกท้ังยังไดWเขียนสรุปบันทึกข้ันตอนตFาง ๆ ลงใน
สมุดอีกดWวย ซึ่งสอดคลWองกับธิดารัตน? จันทะหิน (2551) ท่ีกลFาววFา การท่ีเด็กไดWบันทึกผFานกิจกรรม
ประกอบอาหารน้ัน เปfนการพัฒนาการเขียนของเด็กปฐมวัยในข้ันตFาง ๆ ไดWเปfนอยFางดี เด็กจะไดW
เรียนรูWคําศัพท?ของอุปกรณ?ประกอบอาหารตFาง ๆ ไดWฝ`กเขียนหรือนําคําศัพท?มาเลFนเกมจับคูFกับวัสดุ
อุปกรณ?จริง ทําใหWเด็กรูWสึกทWาทายและสามารถทําใหWเกิดพัฒนาการดWานการเขียนท่ีดีย่ิงข้ึน 
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ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต�อไป 
  1.การศึกษาคร้ังน้ีเปfนการศึกษาเฉพาะนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จึงควรมีการศึกษาในนักเรียน
ระดับช้ัน 
อ่ืน ๆ เพ่ือใหWเห็นความแตกตFางกันออกไปของพัฒนาการดWานการเขียน ทําใหWไดWขWอมูลหลากหลาย
มากย่ิงข้ึน 

  2.ควรมีการศึกษาผลของกิจกรรมประกอบอาหารกับตัวแปรอ่ืน ๆ เชFน ทักษะคณิตศาสตร?
และทักษะดWานสังคม 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการอFานของเด็กปฐมวัยกFอนและหลังท่ีไดW
เลFนเกมการศึกษาเนWนภาษา กลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ีไดWแกF เด็กนักเรียนชาย-หญิง ท่ีมีอายุ 
4-5 ปa ท่ีกําลังศึกษาอยูFในช้ันอนุบาลปaท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรเกษม
(จตุรงค?สงครามอนุสรณ?) สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการ
วิจัย คือ เกมการศึกษาเนWนภาษา และแบบทดสอบวัดความสามารถทักษะทางการอFาน สถิติท่ีใชWในการ
วิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF คFาเฉลี่ย รWอยละ คFาเฉลี่ย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัยพบวFา เด็กปฐมวัยท่ีเลFนเกมการศึกษาเนWนภาษามีทักษะทางการอFานสูงข้ึนอยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีการเปลีย่นแปลงเพ่ิมข้ึน  

 
คําสําคญั: ทักษะการอFาน, เกมการศึกษาเนWนภาษา 

 
Abstract 

 The purpose of the study was to compare reading skills of young children 
before and after playing emphasized language didactic games. Subjects were 
preschool children, 4 – 5 years old in kindergarten II , first semester , academic year 2019 
at Petchkasem school , Bang khae , Bangkok. The 10 lowest scored children were 
assigned for experimental group. The research instruments were Language Didactic 
Games and The Reading Skills Test, reliability. The statistics employed for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation and t-test. 
 The reading skills of young children after playing emphasized language 
didacticgames was significantly higher than before at .01 level and the change 
increased from baseline in all aspects. 
 
Keywords: Reading skills, Emphasized language didactics games 
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บทนํา  
 ภาษาไทยเปfนสิ่งท่ีมีความสําคัญตFอการดํารงชีวิตของคนไทยและเปfนเอกลักษณ?ท่ีแสดงออก
ถึงความเปfนไทย ถือเปfนสื่อกลางในการติดตFอสื่อสารระหวFางคนสองคน ภาษาไทยถือเปfนเคร่ืองมือใน
การเรียนรูWท่ีประกอบไปดWวยการฟ�ง การพูด การอFาน การเขียน เพ่ือใชWในการสื่อความคิดและความ
เขWาใจและการแสวงหาความรูWเพ่ือนําไปใชWในการดําเนินชีวิต 

การอFานมีความสําคัญตFอชีวิตมนุษย?ต้ังแตFเกิดจนโต และจนกระท่ังถึงวัยชรา การอFานทําใหWรูW
ขFาวสารขWอมูลตFาง ๆ ท่ัวโลก ซึ่งป�จจุบันเปfนโลกของขWอมูลขFาวสารตFาง ๆ ท่ัวโลก ทําใหWผูWอFานมี
ความสุข มีความหวัง และมีความอยากรูWอยากเห็น อันเปfนความตWองการของมนุษย?ทุกคน การอFานมี
ประโยชน?ในการพัฒนาตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทําใหWเปfนคน
ทันสมัย ทันตFอเหตุการณ? และมีความอยากรูWอยากเห็น การท่ีจะพัฒนาประเทศใหWเจริญรุFงเรือง
กWาวหนWาไดWตWองอาศัยประชาชนท่ีมีความรูWความสามารถ ซึ่งความรูWตFาง ๆ ก็ไดWมาจากการอFาน
น่ันเอง (ฉวีวรรณ คูหาภินนท? 2542:11) 
 เกมการศึกษาถือไดWวFาเปfนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสนุกและยังชFวยกระตุWนใหWเด็กปฐมวัย
เกิดการเรียนรูW เด็กจะไดWเรียนรูWจากการเลFนท่ีเปfนรูปธรรม เกมการศึกษายังเปfนกิจกรรมท่ีจะชFวย
พัฒนาทักษะการอFานสําหรับเด็กปฐมวัยและเปfนตัวชFวยใหWเด็กมีทักษะการอFานดีข้ึน เกิดความคิดรวบ
ยอดจากสิ่งท่ีเรียน อีกท้ังยังชFวยในการคิดแกWป�ญหา การสังเกตเปรียบเทียบ คิดหาเหตุผล การจัด
หมวดหมูF การจําแนก อันเปfนทักษะพ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูFการคิดอยFางมีเหตุผล ซึ่งเกมการศึกษาน้ันแบFง
ออกเปfน 9 ประเภท ดังน้ี 1)การจับคูF 2)การตFอภาพใหWสมบูรณ? 3)การวาง)ภาพตFอปลาย 4)การ
เรียงลําดับ 5)การจัดหมวดหมูF 6)การสังเกตรายละเอียดของภาพ 7)การจับคูFแบบตารางสัมพันธ? 8)
พ้ืนฐานการบวก 9)การหาความสัมพันธ?ตามลําดับท่ีกําหนด ซึ่งละประเภทของเกมการศึกษาน้ันจะ
มุFงเนWนใหWเด็กไดWใชWทักษะทางการอFานสําคัญและจําเปfนมากสําหรับเด็กปฐมวัย 
 จากความสําคัญและเหตุผลดังกลFาวขWางตWน จะเห็นไดWวFากิจกรรมเกมการศึกษาจะเปfนวิธีการ
หน่ึงท่ีจะทําใหWเด็กไดWฝ`กทักษะการอFานผFานการเลFนเกมการศึกษา ซึ่งผลการวิจัยคร้ังน้ีจะเปfน
ประโยชน?แกFเด็กปฐมวัย ครูและผูWท่ีเก่ียวขWอง เพ่ือท่ีจะใชWเปfนแนวทางในการจัดจัดกิจกรรมเกม
การศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยในอนาคตตFอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางการอFานของเด็กปฐมวัยกFอนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
เนWน 
 
การดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  

ประชากร ไดWแกF นักเรียนชาย – หญิง ท่ีมีอายุ 4 – 5 ปa ท่ีกําลังศึกษาอยูFในช้ันอนุบาลปaท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1  
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ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงค?สงครามอนุสรณ?) เขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 75 คน 

กลุ�มตัวอย�าง ไดWแกF นักเรียนชาย – หญิง ท่ีมีอายุ 4 - 5 ปa ท่ีกําลังศึกษาอยูFในช้ันอนุบาลปaท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงค?สงครามอนุสรณ? ) เขตบางแค สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน โดยใชWวิธีสุFมตัวอยFางแบบเจาะจง 

 
นิยามศัพท�เฉพาะ 
 1.เด็กปฐมวัย หมายถึง นักเรียนชาย – หญิง ท่ีมีอายุ 4 - 5 ปa ท่ีกําลังศึกษาอยูFในช้ันอนุบาลปaท่ี 
1 ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรเกษม(จตุรงค?สงครามอนุสรณ?) เขตบางแค สังกัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 คน 
 2.เกมการศึกษาเน�นภาษา หมายถึง เกมการศึกษาท่ีหาความสัมพันธ?ภาพกับสัญลักษณ? โดยใหW
เด็กไดWสังเกต เปรียบเทียบภาพเปfนสัญลักษณ? และสื่อความหมายของมาเปfนรูปภาพ และสัญลักษณ?
ออกมาเปfนถWอยคํา เพ่ือท่ีจะพัฒนาทักษะทางการอFานของเด็กปฐมวัยโดยผFานการเลFนเกมการศึกษาท่ี
ประกอบไปดWวยเกมการศึกษาเนWนภาษา  
4 ประเภท ดังน้ี  
  2.1เกมเรียงประโยค เกมเรียงลําดับท่ีเปfนเกมการสังเกตจากภาพ สัญลักษณ?กับคําศัพท? 
เด็กสามารถนําบัตรภาพกับคําศัพท?มาเช่ือมโยงเปfนประโยคท่ีมีความหมาย  
  2.2 เกมจับคูFภาพกับคําศัพท? เปfนเกมท่ีจะชFวยฝ`กเด็กในเร่ืองของการสังเกตภาพกับ
คําศัพท?ที่เหมือนกัน และนําคําท่ีเหมือนกันมาเรียงตFอเขWาดWวยกันเปfนคูF  
  2.3 เกมภาพตัดตFอ เปfนเกมท่ีสังเกตลายละเอียดภาพกับคําศัพท? รอยตัดตFอของภาพกับ
คําศัพท?ที่เหมือนกันหรือตFางกันในเร่ืองของ สี รูปรFาง ขนาด จะมีจํานวนช้ินต้ังแตF 4 ช้ินข้ึนไป  
  2.4 เกมลอตโต เปfนเกมฝ`กการสังเกตลายละเอียดภาพกับคําศัพท?  เกมน้ีจะ
ประกอบดWวยภาพท่ีเปfนแผFนหลัก 1 ช้ิน และภาพท่ีเปfนช้ินสFวนยFอย สําหรับเปรียบเทียบกับภาพแผFนหลัก
จํานวน 4 ช้ินข้ึนไป เด็กจะเลือกภาพช้ินสFวนท่ีมีอยูFในภาพหลักเทFาน่ันแลWวนํามาวFางใหWตรงกันกับภาพหลัก  
 3.ทักษะการอ�านของเด็กปฐมวัย หมายถึง ความสามารถพ้ืนฐานของเด็กปฐมวัยในการรับรูW
คําศัพท?โดยรวม โดยไมFแยกออกเปfนทีละตัวอักษรหรือสระ แตFละพยางค?เปfนการจํารูปแบบภายนอกของ
คําศัพท?แตFละคํา ท่ีสามารถเช่ือมโยงคําศัพท?กับภาพท่ีเปfนสื่อไดW ในการศึกษาคร้ังน้ีไดWจําแนกทักษะ
ทางการอFานสําหรับเด็กปฐมวัยออกเปfน 3 ดWาน ไดWแกF  
  3.1 การสังเกตเปรียบเทียบ หมายถึง การสังเกตเปรียบเทียบรายละเอียด ของภาพ
และคําศัพท? ทิศทาง ระยะ ความเหมือนความแตกตFางของภาพและสัญลักษณ? 
  3.2 การหาความสัมพันธ?ภาพกับสัญลักษณ? หมายถึง การสังเกตรูปภาพ สัญลักษณ?
ท่ีสัมพันธ?กันระหวFางภาพกับสัญลักษณ?หรือภาพกับคําในรูปแบบตFางๆ  
   3.3 ศัพท?สัมพันธ? หมายถึง การเช่ือมโยงคําศัพท?กับสิ่งท่ีเก่ียวขWอง 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
               ตัวแปรต�น       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือในการศึกษา 
 1.เกมการศึกษาเนWนภาษา 
 2.แบบทดสอบวัดความสามารถทักษะการอFาน 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

ผูWวิจัยไดWประเมินผลทักษะดWานการอFานของเด็กปฐมวัยในกลุFมทดลองและกลุFมควบคุมดWวย
แบบบันทึกการใหWคะแนนการอFานของเด็กปฐมวัย กFอน-หลังเรียน ดังน้ี 

1.วิเคราะห?คFาเฉลี่ยของคะแนนทักษะดWานการอFานของกลุFมทดลองกFอนและหลังไดWรับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษาเนWนภาษา ท้ังโดยรวมและแยกเปfนรายดWาน ไดWแกF การสังเกต การเปรียบเทียบ 
การหาความสัมพันธ?ภาพกับสัญลักษณ?และการหาคําศัพท?ที่สัมพันธ?กัน 

2.วิเคราะห?คFาเฉลี่ยการเปรียบเทียบทักษะทางการอFานของเด็กปฐมวัยท่ีเลFนเกมการศึกษา
เนWนภาษา 

หลังจากท่ีไดWรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเนWนภาษา เด็กปฐมวัยมีทักษะการอFานโดยรวม
สูงกวFากFอนการทดลองอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
การอภิปรายผล 
 เด็กปฐมวัยมีทักษะการอFาน สูงข้ึนกวFากFอนการทดลอง ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากกิจกรรมเกม
การศึกษาเนWนภาษาเปfนกิจกรรมท่ีเด็กปฐมวัยมีความช่ืนชอบ สนุกสนานเวลาเลFน เปfนกิจกรรมท่ีเรียน
ปนเลFน เปfนการจัดกิจกรรมท่ีเนWนกระบวนการเป�ดโอกาสใหWเด็กไดWเรียนรูWโดยการลงมือปฏิบัติ การจัด
ประสบการณ?สําหรับเด็กปฐมวัยโดยการใชWกิจกรรเกมการศึกษาเนWนภาษา เปfนการเป�ดโอกาสใหWเด็ก
ไดWแสวงหาความรูW และเกิดทักษะการอFานในข้ันตFาง ๆ ดWวยตนเอง 

การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเนWนภาษาเปfนกิจกรรมท่ีนFาสนใจ มีความสนุกและเรWาความ
สนใจของเด็กในการทํากิจกรรมเกมการศึกษาเนWนภาษา เด็กปฐมวัยนอกจากจะไดWสนุกกับกิจกรรมน้ี
แลWว เด็กยังฝ`กทักษะการอFานคําศัพท? 

เด็กจะไดWเรียนรูWคําศัพท?จากการเลFนเกมการศึกษาเนWนภาษา ในเร่ืองของการเรียนรูWคําศัพท? 
การแตFงประโยคจากภาพ 

 

เกมการศึกษาเนWนภาษา 

ทักษะทางการอFาน  
1. การสังเกตเปรียบเทียบ  
2. การหาความสัมพันธ?ระหวFาง ภาพกับสัญลกัษณ?  
3. ศัพท?สัมพันธ? 



236 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University  
 

ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต�อไป 
  1. การศึกษาคร้ังน้ีเปfนการศึกษาเฉพาะนักเรียนช้ันอนุบาล 1 จึงควรมีการศึกษาในนักเรียน
ระดับช้ันอ่ืน ๆ เพ่ือใหWเห็นความแตกตFางกันออกไปของทักษะดWานการอFาน ทําใหWไดWขWอมูลหลากหลาย
มากย่ิงข้ึน 
  2. ควรมีการศึกษาผลของกิจกรรมเกมการศึกษาเนWนภาษากับตัวแปรอ่ืน ๆ เชFน ทักษะ
คณิตศาสตร? 
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การส�งเสริมความมีนํ้าใจและการแบ�งป]นของเด็กปฐมวัย 
ด�วยกิจกรรมเกมการศึกษา  

Promotting generosity and sharing of elementary school age 
children with educational game activities. 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ท่ีมีตFอความมีนํ้าใจ
และการแบFงป�นของเด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวFาง 5-6 ปa กําลังศึกษาอยูFช้ันปฐมวัยปaท่ี 2/1 ภาค
เรียนท่ี 2 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดไผFลWอม (พูลประชาอุปถัมภ?) อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ท่ีมี
ระดับคะแนนการประเมินพฤติกรรมความมีนํ้าใจ และการแบFงป�นตํ่ากวFาเกณฑ? จํานวน 15 คน  

ผลการวิจัย พบวFา เด็กท่ีไดWรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา มีนํ้าใจและการแบFงป�นสูงข้ึน 
 

คําสําคัญ: กิจกรรมเกมการศึกษา 
 

Abstract 
 The purposes of this research was to study the effects of educational game on 
kindness and sharing of preschool children . Male – Female age 5-6 years old who are 
studying in Primary 2,Year 1. Term 2 Academic Year 2562.Wat Phai Lom School,With a 
rating score of 15 behavioral 

Considerations and sharing below the criteria. Children who receive organized 
educational game activities have higher kindness and sharing. 

 
Keywords: Educational game activities.  
 
บทนํา 
 สังคมในป�จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยFางรวดเร็ว ซึ่งเปfนแรงกดดันใหWมนุษย?ด้ินรน เพ่ือความ
อยูFรอดผนวกกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กFอใหWเกิดความเปลี่ยนแปลงและมีคFานิยมทาง
วัตถุสูง สังคมมีระบบแขFงขันสูง เกิดการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน มุFงแสวงหาผลประโยชน?ใหWกับ
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ตนเองและพรรคพวกมากกวFาสFวนรวม จําเปfนอยFางย่ิงท่ีจะตWองอาศัยความมีนํ้าใจไมตรีท่ีดีตFอกัน 
ความมีนํ้าใจเปfนเร่ืองท่ีทุกคนทําไดWโดยไมFตWองใชWเงินทองมากมายเพียงแตFแสดงความเมตตากรุณาตFอ
เพ่ือนมนุษย? โดยการชFวยเหลือเล็ก ๆ นWอย ๆ ก็เปfนการแสดงนํ้าใจไดW (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ?, 
2550) 
 ความมีนํ้าใจ คือ ความจริงใจท่ีไมFเห็นแกFเพียงตัวเองหรือเร่ืองของตัวเอง แตFคือความเห็นอก
เห็นใจ เห็นคุณคFาในเพ่ือนมนุษย? มีความเอ้ืออาทร เอาใจใสF ใหWความสนใจในความตWองการ ความ ใสF
ใจ ความทุกข?สุขของผูWอ่ืนและพรWอมท่ีจะใหWความชFวยเหลือเก้ือกูลกันและกัน ผูWที่มีนํ้าใจ คือ ผูWใหWและผูW
อาสาชFวยเหลือสังคม รูWจักแบFงป�น เสียสละความสุขสFวนตนเพ่ือทําประโยชน?แกFผูWอ่ืน เขWาใจ เห็นใจผูWท่ี
มีความเดือดรWอน อาสาชFวยเหลือสังคมดWวยแรงกาย สติป�ญญา ลงมือปฏิบัติการ เพ่ือบรรเทาป�ญหา
หรือรFวมสรWางสรรค?สิ่งดีงามใหWเกิดข้ึนในชุมชนและการอยูFรFวมกันในสังคมอยFางสงบสุข จําเปfนจะตWอง
เปfนผูWมีนํ้าใจ มีไมตรีตFอเพ่ือนมนุษย?และสรรพสิ่ง ความมีนํ้าใจเปfนสิ่งท่ีเด็กทุกคนสามารถทําไดW ดWวย
การเอาใจเขามาใสFใจเรา คิดถึงผูWอ่ืนและแสดงตFอผูWอ่ืนเหมือนท่ีตWองการใหWคนอ่ืนแสดงตFอตนเอง 
สามารถทําดีตFอผูWอ่ืนไดW โดยไมFหวังสิ่งตอบแทน  
 เกมการศึกษาจึงเปfนกิจกรรมการสอนชนิดหน่ึงท่ีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูWของเด็ก คือ จัด
ใหWเด็กไดWเรียนรูWจากการเลFน และเลFนจากสิ่งท่ีเปfนรูปธรรม เกมการศึกษา จ่ึงเปfนกิจกรรมการเลFนท่ี
ชFวยฝ`กทักษะดWานตFางๆ อันเปfนพ้ืนฐานการเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งมุFงใหWเด็กไดWใชWทักษะ ในการ
สังเกตคิดหาเหตุผล และแกWป�ญหา โดยใชWเวลาสั้นท่ีสุด ดังน้ัน เกมการศึกษาเปfนกิจกรรม ท่ีมีคุณคFา
แกFเด็กท้ังทางดWานรFางกาย อารมณ? จิตใจ สังคม ชFวยสรWางบรรยากาศท่ีดีในการเรียน (วรรณพร ศิลา
ขาว, 2538) นอกจากน้ี การจัดกิจกรรมเกมการศึกษายังชFวยใหWเด็ก เพลิดเพลินผFอนคลายความตึง
เครียด เรWาความสนใจของเด็กและเรียนรูWพฤติกรรมทางสังคม รูWจักความรับผิดชอบ สFงเสริมใหWเด็กมี
ความสามัคคีรูWจักการเอ้ือเฟ��อ ชFวยเหลือ แบFงป�น มีนํ้าใจยอมรับกันและรูWจักการปฏิบัติตามกฎเกณฑ? 
(อัจฉรา ชีวพันธ?, 2526) 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา ท่ีมีตFอความมีนํ้าใจและการแบFงป�นของเด็ก
ปฐมวัย  
 

การทบทวนวรรณกรรม 

งานวิจัยเร่ืองน้ีผูWวิจัยไดWศึกษาความมีนํ้าใจและการแบFงป�นของเด็กปฐมวัยท่ีไดWรับการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา ซึ่งความมีนํ้าใจน้ันเปfนสิ่งท่ีสําคัญมากสําหรับเด็กปฐมวัย โดยในการวิจัยคร้ังน้ี
ผูWวิจัยไดWศึกษาเอกสาร ท้ังหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พัฒนาการของเด็กปฐมวัยรวมถึงไดWศึกษา
เอกสาร ตําราจากแหลFงขWอมูลตFาง ๆ เพ่ือนํามาใชWเปfนแนวทางในการจัดกิจกรรม ซึ่งผลการวิจัย พบวFา 
เด็กปฐมวัยท่ีไดWรับการเลFนเกมการศึกษามีนํ้าใจและการแบFงป�นท่ีดีขึ้น 
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การดําเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
ประชากร ไดWแกF เด็กปฐมวัย ชาย-หญิง อายุระหวFาง 5-6 ปa กําลังศึกษาอยูFช้ันปฐมวัยปaท่ี 

2/1 ภาคเรียนท่ี 2 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดไผFลWอม (พูลประชาอุปถัมภ?) อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 

ตัวแปรในการศึกษา 
ตัวแปรต�น การจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
ตัวแปรตาม ความมีนํ้าใจและการแบFงป�นของเด็กปฐมวัย 

เคร่ืองมือในการศึกษา 
  - แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
 - กิจกรรมเกมการศึกษา 
 - แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมความมีนํ้าใจและการแบFงป�น 

การวิเคราะห�ข�อมูลสถิติที่ใช�ในการวิเคราะห�เคร่ืองมือ ได�แก� 
 คFาสถิติพ้ืนฐาน คะแนนเฉลี่ย (Mean) โดยคํานวณจากสูตร (ลWวน สายยศ และ อังคณา สาย
ยศ, 2538) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 กFอนการทดลองเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมความมีนํ้าใจและการแบFงป�น 2.73 
คิดเปfนรWอยละ 27.33 และหลังการทดลองเด็กปฐมวัยมีคะแนนเฉลี่ยของพฤติกรรมความมีนํ้าใจและ
การแบFงป�น 8.60 คิดเปfนรWอยละ 86.00  
 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพัฒนาการสFงเสริมความมีนํ้าใจ และการแบFงป�นของนักเรียนช้ันอนุบาล ปaท่ี 
2/1 ดWวยกิจกรรมเกมการศึกษา สามารถอภิปรายผลไดW ดังน้ี 
 การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการทางดWานความมีนํ้าใจ และการแบFงป�น กFอนและหลังการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา ของเด็กปฐมวัยท่ีไดWรับการจัดกิจกรรมการเกมการศึกษา ต้ังแตFสัปดาห?ท่ี 1 ถึง 
4 พบวFาในแตFละชFวงสัปดาห?เด็กมีพัฒนาการความมีนํ้าใจ และการแบFงป�น โดยเฉลี่ยรวมแตกตFางกัน 
กFอนและหลังการทดลองท่ีเปfนเชFนน้ี เพราะเด็กในกลุFมการทดลองไดWรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 
ซึ่งการเลFนกับสื่อท่ีผูWวิจัยสรWางข้ึน คือ เกมโดมิโน สFงเสริมใหWเด็กไดWเรียนรูWจากการเลFน และเลFนจากสิ่ง 
ท่ีเปfนรูปธรรม เด็กจะไดWมีโอกาสปฎิสัมพันธ?กับเพ่ือน นอกจากน้ี เกมยังชFวยสFงเสริมพัฒนาการความมี
นํ้าใจ การแบFงป�น และทางดWานสติป�ญญา เชFน การสังเกต การคิด วิเคราะห? แยกแยะ คิดแกWป�ญหา 
ต้ังคําถาม เด็กรูWจักการยอมรับประกอบกับการกระตุWนดWวยแรงแสริมจากครู เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรม
ทางบวก จึงทําใหWเด็กสังเกต และจะนํามาใชWในการปฏิบัติ ขณะเลFนเกมการศึกษา เด็กมีโอกาสเรียนรูW
ท่ีดี จากคําพูดใหWกําลังใจจากครู จะชFวยกระตุWนใหWเด็กเกิดกระบวนการคิด ท่ีเป�ดโอกาสใหWเด็ก ไดW
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แสดงออกถึงการกระทําหรือคําพูด จะนําไปสูFการเปลี่ยนเเปลงของพฤติกรรมในดWานความมีนํ้าใจ การ
ชFวยเหลือ การแบFงป�น การยอมรับในตัวเพ่ือนซึ่งเปfนจุดเร่ิมตWนของเด็กในระดับปฐมวัย  
 
ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย คร้ังต�อไป 
 1. การจัดกิจกรรมการเลFนเกมการศึกษา ครูไมFควรปลFอยใหWเด็กเลFนเอง ครูควรดูแลอยFาง
ใกลWชิด เพ่ือพูดใหWกําลังใจ และเสริมแรงบวก กระตุWนใหWเด็กกลWาคิด แกWป�ญหา กลWาแสดงความคิดเห็น 
กลWาพูดในสิ่งท่ีตนเองคิด 
  2. การจัดกิจกรรมการเลFนเกมการศึกษา ครูควรใหWเวลากับเด็ก เน่ืองจากเด็กตWอง
ปรับตัวใหWเขWากับรูปแบบวีการเลFน กติกา ซึ่งระยะแรกครูตWองใชWความอดทน และใหWกําลังใจเด็ก ใน
การทํากิจกรรมตลอดเวลามากย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือพัฒนาลีลามือของเด็กปฐมวัยโดยใชWกิจกรรมการวาด
ภาพประกอบการพิมพ?ภาพ ประชากรท่ีใชWในการวิจัยเปfนเด็กนักเรียนชาย – หญิง ท่ีกําลังศึกษาอยูFช้ัน
อนุบาลปaท่ี 2 จํานวน 1 หWองเรียน ท้ังหมด 30 คน ทําการจัดกิจกรรมในภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 
2562 โรงเรียนคลองบางกระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย คือ 
แผนการจัดกิจกรรมการศิลปะสรWางสรรค?การวาดภาพประกอบการพิมพ?ภาพ และแบบประเมิน
พัฒนาการดWานลีลามือเด็กปฐมวัย สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF คFาเฉลี่ย รWอยละ คFาเฉลี่ย สFวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัย พบวFา เด็กปฐมวัยหลังไดWรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบการพิมพ?ภาพ 
มีการพัฒนาลีลามือคะแนนเพ่ิมสูงข้ึนกวFากFอนการจัดกิจกรรมอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
และมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนจากกFอนการจัดกิจกรรมในทุกดWาน  
 
คําสําคัญ: กิจกรรมการวาดภาพประกอบการพิมพ?ภาพ, ลีลามือของเด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study the result of the development of 
preschooler handwriting readiness with drawing and printing activities. Subjects were 
preschool children, 5 – 6 years old in kindergarten, studied in first semester, academic year 
2019 at Klongbanggrateak school, Sam Pran, Nakhon Phathom. The research instruments 
were Lesson plan of drawing and printing activities and handwriting readiness 
observation form for young children. The statistics employed for data analysis were 
percentage, mean, standard deviation and t-test. 
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 The research findings were as follows: The handwriting readiness development of 
young children after drawing and printing activities were higher than before at .01 level. 
and the increased from baseline in all aspects. 
 
Keywords: Handwriting readiness, Drawing and printing activities 
 
บทนํา 
 พัฒนาการดWานรFางกายเปfนพัฒนาการดWานหน่ึงท่ีมีความสําคัญและจําเปfนตFอการดํารง
ชีวิตประจําวันของเด็กปฐมวัย ซึ่งกุลยา ตันติผลาชีวะ (2542) กลFาววFา กลWามเน้ือเล็กเปfนพัฒนาการ
ทางกายอีกสFวนหน่ึงท่ีสําคัญมาก หมายถึง การสรWางเสริมความสามารถในการ หยิบจับ คัดเขียน และ
ทํากิจกรรมท่ีตWองใชWกลWามเน้ือน้ิวมือ ฝามือ และขWอตFอ การสFงเสริมพัฒนาการกลWามเน้ือเล็กเปfนพัฒนา
กลWามเน้ือน้ิวมือ เพราะเด็กตWองการใชWมือในการทํากิจกรรมท่ีสําคัญไดWแกF การเขียนหนังสือ การจัด
กระทํา หยิบ จับ ป��นแตFงสิ่งตFางๆ การสFงเสริมการใชWกลWามเน้ือมือไมFเพียงแตFพัฒนากลWามเน้ือน้ิวมือใหW
แข็งแรงเทFาน้ัน แตFยังเปfนการสFงเสริมความสามารถในการใชWสายตากับมือใหWสัมพันธ?กันดWวย  

การสFงเสริมพัฒนาการกลWามเน้ือใหญFและกลWามเน้ือเล็กตWองพัฒนาควบคูFกันไปและเด็กตWอง
ไดWรับการดูแลอยFางตFอเน่ือง จะเห็นไดWวFาการพัฒนากลWามเน้ือเล็กจึงเปfนสิ่งท่ีสําคัญสําหรับเด็กปฐมวัย  
ทักษะการเขียน การหยิบ การจับจะดีหรือไมFขึ้นอยูFกับความแข็งแรงของกลWามเน้ือเล็ก เด็กปฐมวัยตWอง
ไดWรับการจัดกิจกรรมท่ีเด็กไดWใชWกลWามเน้ือเล็ก มือ น้ิวมือ ในการทํากิจกรรมตFางๆ อยFางหลากหลาย 
และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก กลWามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัยแตFละคนจะมีความแตกตFางกัน 
ข้ึนอยูFกับการควบคุมและการประสานสัมพันธ?ระหวFางมือกับตา ครูจึงควรจัดกิจกรรมเพ่ือสFงเสริม
พัฒนาการดWานกลWามเน้ือเล็กใหWมีความสอดคลWองและเหมาะสมกับเด็กแตFละคน (Huffman and 
Fortenberry, 2011) สอดคลWองกับเยาวพา เดซะคุปต? (2542) กลFาววFา การพัฒนากลWามเน้ือเล็กใหW
แข็งแรงเด็กก็พรWอมท่ีจะลากลีลามือ ซึ่งเปfนพ้ืนฐานสําคัญของการเขียนเพราะความคลFองแคลFวของ
กลWามเน้ือน้ิวมือมีความสัมพันธ?อยFางมากกับการเขียนของเด็กซึ่งกิจกรรมหรืออุปกรณ?ท่ีชFวยสFงเสริม
การใชWกลWามเน้ือมือกับสายตาใหWประสานสัมพันธ?กัน ไดWแกF การรWอยลูกป�ด รWอยเชือก รWอยดอกไมW เย็บ
กระดุม รูดซิบ เรียงสี เรียงไมWหนีบ ป�กหมุด ตอกตะปู เปfนตWน 

การสFงเสริมลีลามือของเด็กปฐมวัยสามารถทําไดWหลายวิธี เชFน เคร่ืองเลFนกิจกรรมท่ีเด็กไดW
หยิบจับสิ่งของ ตุ�กตา เคร่ืองเลFน ตลอดจนการชFวยเหลือตนเองในการแตFงตัว การทําความสะอาด
รFางกาย การรับประทานอาหารตลอดจนกิจกรรมศิลปะตFางๆ ท่ีเด็กไดWทําท่ีโรงเรียนเพ่ือการพัฒนา
ของกลWามเน้ือเล็ก หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการควบคุมและการทํางานประสาน
สัมพันธ?ท่ีดีระหวFางกลWามเน้ือมือและตาในการทํากิจกรรมตFางๆ ท่ีตWองใชWมือและตาในการบังคับ
ควบคุม เชFน การหยิบจับสื่อของ การห้ิวหรือถือของ การรWอยพวงมาลัย การจับดินสอหรือสีในการวาด
รูปหรือขีดเขียนในเด็กปฐมวัย การจัดกิจกรรมท่ีสFงเสริมพัฒนาการดWานกลWามเน้ือเล็กท่ีจุดมุFงหมาย
หลักเพ่ือพัฒนาความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกลWามเน้ือมือ ตา เพ่ือพัฒนา
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ความสามารถในการใชWกลWามเน้ือเล็กของรFางกาย โดยมีการประสานสัมพันธ?กันอีกท้ังเปfนการ
วางรากฐานในการใชWมือดWานท่ีถนัดและเตรียมความพรWอมท่ีจะเขียนและอFานตFอไป แตFครูและ
ผูWปกครองสFวนมากมักจะผลักดันใหWเด็กฝ`กการเขียนในขณะท่ีเด็กยังไมFพรWอมและกลWามเน้ือเล็กของเด็ก
ยังไมFพัฒนาจึงทําใหWเด็กเกิดความเครียดและไมFมีความสุขในการเขียน และอาจมีผลในเชิงลบตFอการ
เรียนรูWทักษะทางภาษาในอนาคตตFอไปดWวย (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2547)  

กิจกรรมการพิมพ?ภาพเปfนกิจกรรมท่ีสําคัญกิจกรรมหน่ึงในหลายกิจกรรมของศิลปะ
สรWางสรรค?ท่ีเหมาะสมกับความสามารถของเด็กทุกเพศทุกวัยกิจกรรมวาดภาพประกอบการพิมพ?ภาพ 
หมายถึง กิจกรรมศิลปศึกษาท่ีเป�ดโอกาสใหWเด็กไดWทดลอง คWนควWา สํารวจดWวยตนเองอยFางอิสระ โดยท่ี
เด็กใชWแมFพิมพ?ที่มีอยูFจากธรรมชาติหรือแมFพิมพ?จากเศษวัสดุ ประทับลงบนแผFนพิมพ?แลWวนํามาพิมพ?ลง
บนกระดาษหรือวัสดุอ่ืนๆ โดยออกแบบลวดลายตัดวัสดุอุปกรณ?เปfนแทFงสี่เหลี่ยม แลWวใชWมีดตัดเปfน
เสWนเฉียง เสWนตรง เสWนโคWง นําสีท่ีเขWมพอเทบนกระดาษแข็งใชWไมWปาดใหWเรียบรWอยนํากดบนแมFพิมพ?ลง
ใหWภาพติดกับวัสดุท่ีรองรับแมFพิมพ?น้ันๆ พิมพ?เปfนลายซ้ําๆ กันหรือเปfนลายกลับไปกลับมาตามความ
ตWองการ เด็กก็จะนําภาพท่ีพิมพ?เสร็จแลWวมาวาดภาพประกอบเพ่ิมเติมตามจินตนาการพรWอมท้ังบอก
เลFาเร่ืองจากภาพซึ่งเปfนการถFายทอดความรูWสึกนึกคิดและอารมณ?จากการวาดภาพเด็กไดWรับการ
พัฒนาความสัมพันธ?ระหวFางมือกับตา ในการวาดภาพประกอบการพิมพ?ภาพ อีกท้ังเด็กยังไดWผFอน
คลายอารมณ?ไดWแสดงความคิดอยFางอิสระ เกิดความสนุกสนาน อีกท้ังไดWประสบการณ?ใหมFๆ หลาย
ดWานจากเทคนิคการพิมพ?ภาพ ซึ่งสอดคลWองกับ เพ็ญทิพา อFวมมณี (2547) เด็กไดWลงมือกระทํากับสื่อ 
วัสดุ และไดWมีโอกาสทํางานรFวมกับเพ่ือนและครู มีโอกาสพูดเก่ียวกับงานหรือกิจกรรมท่ีไดWปฏิบัติ 
นอกจากน้ัน อีกประการท่ีสําคัญ คือการท่ีเด็กไดWรับการสนับสนุน ชFวยเหลือจากครู โดยสนับสนุนใหW
เด็กไดWทํากิจกรรม ใหWเด็กแสดงออกถึงความตWองการของตนเอง และไดWรับการพัฒนาศักยภาพของแตF
ละคน 

ดWวยความสําคัญและเหตุผลดังกลFาวขWางตWน ผูWวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะจัดกิจกรรมพัฒนาลีลา
มือของเด็กปฐมวัย โดยใชWกิจกรรมศิลปะสรWางสรรค?ดWวยการวาดภาพประกอบการพิมพ?ภาพ เพ่ือ
พัฒนาลีลามือและการประสานงานระหวFางมือกับตา อันเปfนการสFงเสริมพ้ืนฐานในการเรียน และการ
พัฒนาระดับความสามารถในการเขียนของเด็กปฐมวัยใหWมีความพรWอมในดWานการเรียนรูWในระดับช้ันท่ี
สูงข้ึนตFอไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาผลของการจัดกิจกรรมศิลปะสรWางสรรค?การวาดภาพประกอบการพิมพ?ภาพท่ีมีผล
ตFอลีลามือของเด็กปฐมวัย 
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การดําเนินการวิจัย 
 ประชากร  
 ประชากรท่ีใชWในการศึกษาคWนควWาคร้ังน้ี เปfนเด็กนักเรียนชาย – หญิงท่ีมีอายุระหวFาง 5 – 6 
ปa กําลังศึกษาอยูFในช้ันอนุบาลปaท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนคลองบางกระทึก 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 หWองเรียน จํานวน 57 คน 
 กลุ�มตัวอย�าง  
 กลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เปfนเด็กนักเรียนชาย – หญิงท่ีมีอายุระหวFาง 5 – 6 
ปa กําลังศึกษาอยูFในช้ันอนุบาลปa ท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดศาลาแดง 
สํานักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หWองเรียน โดยการสุFมตัวอยFางไดWมาจากวิธีการจับ
สลาก 1 หWองเรียน จากจํานวน 2 หWองเรียน (Simple Random Sampling) 
 
นิยามศัพท�เฉพาะ 
 1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กนักเรียนชาย - หญิง อายุ 4-5 ปa กําลังศึกษาอยูFในช้ันอนุบาลปaที่ 
2 ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนคลองบางกระทึก จํานวน 30 คน 
 2. ลีลามือ หมายถึง ความสามารถของเด็กในการใชWกลWามเน้ือมือและตาไดWอยFางสัมพันธ?กัน
ในการลากเสWน เปfนความสามารถในการบังคับกลWามเน้ือมือในการลากเสWนในชFอง ตามทิศทางท่ี
กําหนด มีลักษณะเสWนพ้ืนฐานแบบตFางๆ จํานวน 13 เสWน คือ เสWนจรวดข้ึน เสWนนํ้าไหล เสWนข้ึนเขา 
เสWนลงเขา เสWนไมWลื่น เสWนเคร่ืองบินข้ึน เสWนหลังคาบWาน เสWนกบกระโดด เสWนบFอนํ้า เสWนยิงธนู เสWนยิง
ป�น เสWนลWอเกวียน เสWนลWอรถ เด็กนักเรียนอายุ 4-5 ปa ควรลากเสWนตามแบบ วงกลม สี่เหลี่ยม 
สามเหลี่ยมไดW สามารถเขียนภายในกรอบท่ีกําหนด การตFอจุดใหWเปfนภาพท่ีสมบรูณ? การลากเสWนตาม
แบบไดW 

3. กิจกรรมการวาดภาพประกอบการพิมพ�ภาพ หมายถึง การสรWางผลงานจากการวาดภาพ
ในรูปแบบลายเสWนตFางๆ จากเสWนพ้ืนฐาน 13 เสWน ประกอบการจับแมFพิมพ?กดพิมพ?ลงไปบนวัสดุ
รองรับจนเกิดเปfนภาพ พรWอมตFอเติมเสWนตามจินตนาการเพ่ือมุFงเนWนใหWเด็กไดWรับประสบการณ?ตรงจาก
การไดWรับการฝ`กทักษะลีลามือดWวยการใชWกลWามเน้ือเล็ก 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
    ตัวแปรต�น          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เคร่ืองมือวิจัย  
 เคร่ืองมือเก็บรวบรวมขWอมูล มีดังตFอไปน้ี 
 1. แผนการจัดกิจกรรมการศิลปะสรWางสรรค?การวาดภาพประกอบการพิมพ?ภาพ 
 2. แบบประเมินพัฒนาการดWานลีลามือเด็กปฐมวัย 
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 

ผูWวิจัยไดWประเมินผลของพัฒนาการดWานลีลามือของเด็กปฐมวัยดWวยแบบสังเกตลีลามือของเด็ก
ปฐมวัย กFอน-หลังเรียน ดังน้ี 

1.วิเคราะห?คFาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการดWานลีลามือของกลุFมทดลองกFอนและหลังไดWรับการ
จัดกิจกรรมศิลปะสรWางสรรค?การวาดภาพประกอบการพิมพ?ภาพ คํานวณหาคFาเฉลี่ยและสFวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานแลWวนําคFาเฉลี่ยของพัฒนาการดWานการเขียนของเด็กปฐมวัยมาเปรียบเทียบโดยการทดสอบ
คFาทีแบบกลุFมตัวอยFางท่ีไมFเปfนอิสระตFอกัน (dependent sample t-test) 

2.วิเคราะห?คFาเฉลี่ยของคะแนนพัฒนาการดWานลีลามือของกลุFมทดลองหลังไดWรับการจัด
กิจกรรมศิลปะสรWางสรรค?การวาดภาพประกอบการพิมพ?ภาพ คํานวณหาคFาเฉลี่ยและสFวนเบ่ียงเบน

ลีลามือ 

1. เส�นจรวดข้ึน 
2. เส�นน้าํไหล  
3. เส�นข้ึนเขา 
4. เส�นลงเขา  
5. เส�นไม�ลื่น  
6. เส�นเคร่ืองบินข้ึน  
7. เส�นหลงัคาบ�าน  
8. เส�นกบกระโดด  
9. เส�นบ�อน้าํ  
10. เส�นยิงธนู  
11. เส�นยิงป�น  
12. เส�นล�อเกวียน  
13. เส�นล�อรถ                                    

การจัดกิจกรรมศิลปะสรWางสรรค?การวาด

ภาพประกอบการพิมพ?ภาพ 
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มาตรฐานแลWวนําคFาเฉลี่ยของพัฒนาการดWานลีลามือของเด็กปฐมวัย มาเปรียบเทียบโดยการทดสอบ
คFาทีแบบกลุFมตัวอยFางท่ีเปfนอิสระตFอกัน (Independent sample t-test) 

 
สรุปผลการวิจัย 

หลังไดWรับการจัดกิจกรรมการวาดภาพประกอบการพิมพ?ภาพ มีการพัฒนาลีลามือคะแนน
เพ่ิมสูงข้ึนกวFากFอนการจัดกิจกรรมอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีการเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมข้ึนจากกFอนการจัดกิจกรรมในทุกดWาน  

 
การอภิปรายผล 
 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดWานลีลามือ สูงข้ึนกวFากFอนการจัดกิจกรรม การท่ีเด็กมีการพัฒนา
ลีลามือสูงข้ึน เน่ืองจากการวาดภาพประกอบการพิมพ?ภาพสามารถพัฒนาลีลามือของเด็กช้ันอนุบาลปa
ท่ี 2/4 ไดWเพราะเปfนกิจกรรมท่ีชFวยสFงเสริมความแข็งแรงของกลWามเน้ือเล็กของเด็กปฐมวัย ท้ังน้ีการจะ
เขียนเสWน หรือวาดเสWนตFางๆ ไดWน้ัน จําเปfนท่ีจะตWองมีกลWามเน้ือเล็กท่ีแข็งแรง สอดคลWองกับ สุภาพ 
กิตติสาร (2530) กลFาววFา พัฒนาการดWานลีลามือ เด็กในชFวง 2-4 ปa จะมีพัฒนาการลีลามือโดย หยิบ
จับ ขีดเขียนสะเปะสะปะเพราะยังไมFสามารถบังคับมือไดW จนกระท้ังประสาทมือเร่ิมสัมพันธ?กับการ
ควบคุมสายตาในการทํางานไดW จะเร่ิมลากเสWนสะเปะสะปะไปสูFเสWนโคWง มีการวนซ้ําเสWนเดิม มีท้ังเสWน
ด่ิง เสWนนอน และจะลากเปfนวงกลม ท้ังน้ีเด็กจะพัฒนาความสามารถในการลากเสWนจากข้ันงFายๆ ไป
หาเสWนท่ียาก อีกท้ัง หรรษา นิลวิเชียร (2535) กลFาวFา ลีลามือเด็กจะพัฒนาความสามารถในการ
ลากเสWนจากข้ันงFายๆ ไปสูFข้ันท่ีซับซWอนข้ึน เด็กตWองการประสบการณ? ท้ังน้ีภาพพิมพ?เปfนการถFายทอด
ความรูWสึกนึกคิดและอารมณ?ดWวยวัสดุอุปกรณ? อีกท้ังยังเปfนการฝ`กใหWเด็กไดWใชWมือในการหยิบจับ ขีด
เข่ีย เพ่ือฝ`กความแข็งแรงของกลWามเน้ือมือ  
 
ข�อเสนอแนะ 
  ข�อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต�อไป 
  1. การศึกษาคร้ังน้ีเปfนการศึกษาเฉพาะนักเรียนช้ันอนุบาล 2 จึงควรมีการศึกษาในนักเรียน
ระดับช้ัน 
อ่ืน ๆ เพ่ือใหWเห็นความแตกตFางกันออกไปของพัฒนาการดWานการเขียน ทําใหWไดWขWอมูลหลากหลาย
มากย่ิงข้ึน 
 2. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับป�จจัยท่ีเปfนป�ญหาอุปสรรคตFอการดําเนินงานการพัฒนาลีลามือ
โดยใชWกิจกรรมศิลปะสรWางสรรค?และกิจกรรมอ่ืน  
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือ 1. เพ่ือสFงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข 1 
– 20 ของเด็กปฐมวัยโดยใชWเกมการศึกษา และ 2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูW
คFาตัวเลข 1-20 ของเด็กปฐมวัยกFอนและหลังการใชWเกมการศึกษา 
 กลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ีไดWแกF เด็กปฐมวัยเพศชาย และเพศหญิง อายุระหวFาง 5-6 
ปaท่ีกําลังศึกษาอยูFในระดับอนุบาลช้ันปaท่ี 2/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปaการศึกษา 2561 จํานวน 20 คน 
โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฏร?บํารุง (แชFมประชาอุทิศ) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 
เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย คือ แผนการจัดกิจกรรมทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข 1-20 
ของเด็กปฐมวัยโดยใชWเกมการศึกษาและ แบบทดสอบวัดความสามารถในการรูWคFาตัวเลขของเด็ก
ปฐมวัย สถิติที่ใชWในการวิเคราะห? คFาเฉลี่ยรWอยละ สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ t-test 
 ผลการวิจัยพบวFา ทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข 1-20 ของเด็กปฐมวัยโดยใชWเกม
การศึกษาสูงกวFากFอนการทดลองอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึน
จากกFอนการทดลอง 
 
คําสําคัญ: ทักษะทางคณิตศาสตร? , การรูWคFาตัวเลข 1-2 , เกมการศึกษา  
 

Abstract 
 The purposes of this research was to 1. To promote mathematical skills of 
numerical literacy 1 - 20 of young children by using educational games and 2. To 
compare mathematical skills of numerical literacy 1-20 of young children first. And 
after using educational games 
 The sample group used in this research is young children, male and female, 
aged between 5-6 years, currently studying in kindergarten, grade 2/4, semester 2, 
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academic year 2018, amount 20 people, Wat Srisamranratbamrung School (Cham 
Pracha Uthit) Samut Sakhon Educational Service Area Office The research instruments 
were the activity plans of mathematical skills in numeracy 1-20 for young children by 
using educational games and Quiz to measure the ability to know numbers of young 
children Statistics used in analysis Average percentage Standard deviation and t-test 
 The results of the research showed that Mathematical skills in literacy 1-20 of 
young children by using educational games were higher than before the experiment 
with statistical significance at the level of .01 and there was an increase from before 
the experiment. 
 
Keywords: Mathematical Skills, Knowing Number 1-20, Educational Games 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย  

1. เพ่ือสFงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข 1 – 20 ของเด็กปฐมวัยโดยใชWเกม
การศึกษา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข 1-20 ของเด็กปฐมวัยกFอนและ
หลังการใชWเกมการศึกษา 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร? เปfนเร่ืองเก่ียวกับจํานวนและตัวเลข ซึ่งเด็กปฐมวัยควรไดW
เรียนรูWจากการปฏิบัติจริง โดยการใชWสื่อของจริงจะสFงผลใหWมีทักษะการรับรูWเชิงจํานวน เน่ืองจาก
ธรรมชาติของเด็กไดWสรWางใหWสมองมีบริเวณท่ีเก่ียวขWองกับการรับรูWเชิงจํานวนสFวนของสมองอยFางนWอย 
3 บริเวณท่ีเก่ียวขWองสําหรับทักษะการรับรูW เชิงจํานวน สองสFวนแรก อยูFท่ีสมองท้ังซีกซWายและขวาท่ี
เก่ียวขWองกับสัญลักษณ?ดWานตัวเลข และบริเวณท่ีทําหนWาท่ีเก่ียวขWองกับการเปรียบเทียบเร่ืองจํานวน 
และบริเวณสุดทWายอยูFท่ีสมองซีกซWาย คือ มีหนWาท่ีเก่ียวขWองกับการนับปากเปลFาและเก่ียวกับจํานวน 
การคํานวณ โดยสมองท้ัง 3 สFวนจะทํางานรFวมกัน พัฒนาการดWานการรับรูWเชิงจํานวนและคณิตศาสตร? 
เร่ิมต้ังแตFปฐมวัยและมีพัฒนาเร่ือยไปจนถึงวัยผูWใหญFการพัฒนาทักษะคณิตศาสตร?สําหรับเด็ก เปfนการ
เรียนรูWดWวยการสรWางเสริมประสบการณ?เก่ียวกับคณิตศาสตร?ท่ีเปfนพ้ืนฐานสําหรับเด็กอายุ 6 ขวบ ซึ่ง
ตFางจากคณิตศาสตร?ของผูWใหญFคณิตศาสตร?ของเด็กปฐมวัยเปfนความเขWาใจ จํานวน การปฏิบัติ
เก่ียวกับจํานวน หนWาท่ีและความสัมพันธ?ของจํานวน ความเปfนไปไดW และการวัดทางคณิตศาสตร?ของ
เด็กปฐมวัย จะเนWนไปท่ีการจัดจําแนกสิ่งตFางๆ การเปรียบเทียบและการเรียนรูWสัญลักษณ?ของ 
คณิตศาสตร? ซึ่งเด็กจะเรียนรูWไดWจากกิจกรรมปฏิบัติการ (กุลยา- ตันติผลาชีวะ, 2551)ในการสอน
คณิตศาสตร?สิ่งท่ีครูควรคํานึงถึง คือ ภาษา ความรูWและทักษะพ้ืนฐาน ท้ังน้ีเพราะความรูWทาง
คณิตศาสตร?เปfนแนวทางของประสบการณ?และความเห็นตFาง ๆ ท่ีเก่ียวกับชีวิตและเปfนแนวทางใน
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การแกWป�ญหาท่ีเก่ียวกับความเขWาใจเร่ือง จํานวน หนWาท่ี และความสัมพันธ?ในสิ่งของตFางๆ เม่ือเด็ก
เติบโตและมีพัฒนาการมากข้ึน เด็กควรจะตWองมีโอกาส ไดWสํารวจ ไดWเขWารFวมกลุFม ศึกษา เปรียบเทียบ 
และเม่ือเด็กมีความพรWอมเร่ืองความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร? เด็กจะสามารถบันทึกและจดจําสิ่งท่ี
เกิดข้ึน โดยใชWสัญลักษณ?ทางคณิตศาสตร? ซึ่งสอดคลWองกับ ปณิชา มโนสิทธยากร (2553) สําหรับการ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร?น้ันจําเปfนตWองเนWนเร่ืองทักษะ กระบวนการแกWป�ญหาเปfน
หลัก เน่ืองจากในระหวFางท่ีมีการแกWป�ญหาน้ัน ผูWเรียนจําเปfนตWองมีการแสดงออกถึงการใชWเหตุผล การ
สื่อสาร สื่อความหมาย การนําเสนอ รูWจักเช่ือมโยงทักษะทางคณิตศาสตร?กับทักษะอ่ืนๆ และใหWเกิด
ความคิดริเร่ิมสรWางสรรค?ควบคูFกันดWวย (สถาบันสFงเสริมวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี, 2550) กลFาววFา 
นอกจากน้ีความสามารถในการบอกเหตุผลในการกระทําของตน การรูWจํานวนเลข การรูWจักการนับ 
เปfนทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร? ในการเรียนรูWคณิตศาสตร?ของคนต้ังแตFเกิด เชFน การแสดงออกดWวย
การเอ้ือมมือ การหยิบจับ การกะระยะท่ีจะจับหนWาแมF ความแรงในการดดูนม การกะเวลาเลFนจ�ะเอ± 
ซึ่งการเขWาใจหลักการทางคณิตศาสตร?น้ีจะเพ่ิมพูนเปfนลําดับจนพัฒนาเปfนการนับ การบวก การลบ 
การหาร และคิดคํานวณเม่ือโตWข้ึน (กุลยา ตันติผลาชีวะ, 2551) คณิตศาสตร?จึงมีบทบาทสําคัญอยFาง
ย่ิงตFอการพัฒนาความคิดของมนุษย? ทําใหWมนุษย?มี ความคิดสรWางสรรค? คิดอยFางมีเหตุผลเปfนระบบ มี
แบบแผนสามารถวิเคราะห?ป�ญหา หรือสถานการณ?ไดWอยFางถ่ีถWวน รอบคอบ ชFวยใหWคาดการณ?สิ่งตFางๆ 
วางแผน ตัดสินใจ แกFไขป�ญหา และนําไปใชWในชีวิตประจําวันไดWอยFางถูกตWองเหมาะสม และนอกจากน้ี
คณิตศาสตร?ยังเปfนเคร่ืองมือในการศึกษาทางดWาน วิทยาศาสตร? เทคโนโลยีและศาสตร?อ่ืนๆ 
คณิตศาสตร?จึงมีความจําเปfนตFอตFอการดําเนินชีวิต ชFวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหWดีข้ึนการเปfนมนุษย?ท่ี
สมบูรณ?และสามารถใชWชิวิตอยูFรFวมกับผูWอ่ืนไดWอยFางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังน้ัน
การจัดประสบการณ?เพ่ือสFงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร?และพัฒนาการใหWเด็กในชFวงวัยน้ีจึงมี
ความสําคัญอยFางมาก การพัฒนาเด็กตWองครอบคลุมพัฒนาการท้ังรFางกาย จิตใจ สังคมและสติป�ญญา 
ทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร?นับเปfนความสามารถทางสติป�ญญาและเปfนทักษะดWานหน่ึงท่ีควร
สFงเสริมความสามารถของเด็ก โดยใหWเด็กไดWลงมือปฏิบัติจริงและจัดประสบการณ?ใหWเด็กรูWจัก คิดเปfน 
ทําเปfน และแกWป�ญหาไดW รูWคWนควWาขวWาหาคําตอบดWวยตนเอง สามารถแกWป�ญหาตFางๆในการดํารงชีวิต
ประจําวัน และเปfนพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร?ของการเรียนรูWไดWระดับตFอไปในป�จจุบันไดW 
  กิจกรรมเกมการศึกษาตามแนวคิดพัฒนาการและการเรียนรูWของสมองก็เปfนวิธีสอนอีก
รูปแบบหน่ึงท่ีชFวยสFงเสริมพัฒนาการดWานสติป�ญญาของนักเรียนเพราะเกมการศึกษาเปfนกระบวนการ
สําคัญสําหรับการคิด และการคิดเปfนระบบ เปfนกระบวนการนําไปสูWป�ญญาเด็กวัย 3 - 6 ขวบ ใหWมี
ความสามารถในการคิดและสื่อสารออกมามากกวFาวัยกFอนหนWาน้ี นอกจากเขWาใจสิ่งตFางๆรอบตัวแลWว
ยังมีจินตนาการซับซWอนมากข้ึนทําใหWการเลFนเกม ย่ิงมีความหลากหลาย โดยเฉพาะการเลFนบทบาท
สมมุติของเด็ก เชFน เลFนตุ�กตา เลFนขายของ เลFนไมWบล็อก รวมถึงการเลFนเกมการศึกษา การเลFนเปfน
การนําตัวเองเขWาไปอยูFในสถานการณ? ท่ีตนเองสนใจทําบทบาทหลายอยFาง ท่ีเหมาะสมและไมF
เหมาะสม เด็กกําลังซักซWอมทFาทีตFาง ๆ ท่ีไดWเรียนรูWมาสรWางวงจรแหFงความคิดจนเกิดกระบวนการ
เรียนรูWท่ีสําคัญควรนําเด็กเขWาสูFกระบวนการเรียนรูWท่ีผFานการจําลองสถานการณ? การเรียนรูWทามกลาง
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จําลองสถานการณ? น้ีเด็กจะเรียนรูWอยFางมีความหมาย (Search for Meaning) และอารมณ? ถูก
ขับเคลื่อน (Emotional Brain) เพราะอยูF ในสถานการณ?คลWายจริงทําใหWสมองเรียนรูWอยFางมี
ประสิทธิภาพ การใชWเกมการศึกษามาใหWเด็กไดWเลFนเปfนการพัฒนาการทางสติป�ญญาบนพ้ืนฐานของ
การคิดของเด็ก เพราะการเลFน คือ การเรียนรูWของเด็กการเลFนสามารถทําใหWเด็กใชWสัญลักษณ?แทน
ความรูWสึกตFอโลกของเขาในรูปแบบท่ีหลากหลายการเลFนสFงเสริมการคิดใหWเด็กรูWจักคิดยืดหยุFนและคิด
สรWางสรรค? การเลFนชFวยใหWเด็กสรWางความรูWจากเร่ืองราวตFาง ๆ ท่ีดําเนินอยูFในชีวิตเด็กสามารถนํา
ความรูWมาจินตนาการ เพ่ิมเติมตัดตFอเร่ืองราวจนเปfนความรูWใหมF ความคิดใหมFๆ ขณะเลFนสมองเด็กไดW
เรียนรูWโดยใชWอารมณ?อันพึงพอใจเปfนสFวนประกอบท่ีสําคัญ ดังน้ันการเรียนรูWท่ีเกิดข้ึนในของสมองของ
เด็ฏผFานการเลFนจึงเปfน “การเรียนรูW” ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเปfนวงจรท่ีมีพลัง ซึ่งสอดคลWองกับ วรรณี 
วัจนสวัสด์ิ (2552) การทํากิจกรรมเกมการศึกษาใหWกับเด็กควรจัดกิจกรรมใหWสอดคลWองกับสิ่งท่ีเด็กมี
สFวนรFวม โดยเร่ิมจากเด็กเปfนคนตัดสินใจเองและลงมือปฏิบัติเองไมFวFาจะทําหรือไมFก็ตาม  

จากป�ญหาพบวFานักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 2/4 โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฏร?บํารุง (แชFมประชา
อุทิศ) นักเรียนสFวนใหญFจะมีป�ญหาทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข 1-20 อยูFในระดับปางกลาง 
และความหมายของจํานวน การนับรวม ดังน้ันผูWวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะสรWางนวัตกรรมชุดกิจกรรม
เกมการศึกษา เพ่ือใหWเด็กพัฒนาทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร?ดWานการเรียนรูWคFาตัวเลข 1-20 ใหW
แมFนยําย่ิงข้ึนและสFงเริมทักษะทางคณิตศาสตร?ของเด็กปฐมวัย 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  

กรอบแนวคิดการวิจัย การสFงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข 1-20 ของเด็ก
ปฐมวัยโดยใชWเกมการศึกษา 
 
                   ตัวแปรต�น        ตัวแปรตาม 

 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

รูปแบบ / วิธีการวิจัย 
  ใชWแบบแผนการทดลอง One Group Pretest-Posttest Design โดยการเลือกแบบ
เจาะจง จากการทดสอบการรูWคFาตัวเลข1-20ของเด็กปฐมวัย 
 

ทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูW
คFาตัวเลข 1-20 ดังน้ี 

- การเรียงลําดับตัวเลข 
- การนับ  
- การสังเกตตัวเลข    

 
เกมการศึกษา 
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ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ี เปfนเด็กปฐมวัยเพศชาย และเพศหญิง อายุระหวFาง 5-6 ปaที่
กําลังศึกษาอยูFในระดับอนุบาลช้ันปaที่ 2/4 ภาคเรียนท่ี 2 ปaการศึกษา 2561 จํานวน 20 คน โรงเรียน
วัดศรีสําราญราษฏร?บํารุง (แชFมประชาอุทิศ) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 

เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข�อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ี คือ แบบทดสอบวัดความสามารถในการรูWคFาตัวเลขของเด็ก

ปฐมวัย จํานวน 30 ขWอ แบบทดสอบทักษะรูWคFาตัวเลขของเด็กปฐมวัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี  
1. แบบทดสอบวัดความสามารถในการรูWคFารูWตัวเลขของเด็กปฐมวัย เปfนรูปภาพและตัวเลข 

จํานวน 40 ขWอ ซึ่งแบFงออกเปfน 3 ชุดดังน้ี 
ชุดท่ี 1 แบบทดสอบดWานการฝ`กเขียนเรียงตัวเลข 1 – 20 จํานวน 10 ขWอ 
ชุดท่ี 2 แบบทดสอบดWานการนับสัญลักษณ?และใสFตัวเลข 1 - 20 จํานวน 15 ขWอ 
ชุดท่ี 3 แบบทดสอบดWานการสังเกตตัวเลขกับสัญลักษณ? 1 - 20 จํานวน 15 ขWอ 

2. แบบวัดเชิงปฏิบัติการเรียงตัวเลขและจํานวน 1 - 20  
โดยกําหนดเกณฑ?การใหWคะแนน ดังน้ี 

1 คะแนน หมายถึง เด็กตอบผิดหรือไมFไดWตอบ  
  2 คะแนน หมายถึง เด็กตอบไดWถูกตWอง  

การวิเคราะห�ข�อมูล 
การวิเคราะห?ขWอมูลและนําเสนอขWอมูลดังข้ันตอนตFอไปน้ี 
  1. ผูWวิจัยนําคะแนนท่ีไดWจากการเก็บรวบรวมขWอมูลแบบทดสอบวัดความสามารถในการรูWคFา
รูWตัวเลขของเด็กปฐมวัย มาวิเคราะห?ขWอมูลตามเกณฑ?ท่ีกําหนดข้ึนโดยหาคFารWอยละเพ่ือตรวจสอบวFา
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาสFงผลใหWการสFงเสริมทักษะรูWคFาตัว 1 – 20 ของเด็กปฐมวัยช้ันอนุบาล 
2/4 มีแนวโนWมและอัตราการเปลี่ยนแปลงของการสFงเสริมทักษะรูWคFาตัวเลข 1 - 20 สูงข้ึนหรือไมF  
  2. ผูWวิจัยนําเสนอขWอมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียงและแผนภูมิ 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ือง การสFงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข 1-20 ของเด็กปฐมวัย
โดยใชWเกมการศึกษา สรุปไดWดังน้ี 

เด็กปฐมวัยจํานวน 8 คน มีการสFงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข 1-20 ใน
ภาพรวม พบวFาเด็กปฐมวัยมีคะแนนการสFงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข 1-20 กFอน
การจัดกิจกรรมเกมการศึกษามีคFาเฉลี่ยรWอยละ 59.37 และหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษามี
คFาเฉลี่ยรWอยละ 85.75 
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อภิปลายผล 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการการรูWคFาตัวเลข 

1-20 ของเด็กปฐมวัยโดยใชWเกมการศึกษา และเพ่ือเปรียบเทียบทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFา
ตัวเลข 1-20 ของเด็กปฐมวัย กFอนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาการสFงเสริมทักษะทาง
คณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข 1-20 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดWดังน้ี  
  หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาการสFงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข  
1-20 พบวFา กลุFมตัวอยFางมีทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข 1-20 สูงข้ึนกวFากFอนการจัด
กิจกรรมเกมการศึกษา เน่ืองจากกลุFมตัวอยFางไดWรับการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาการสFงเสริมทักษะ
ทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข 1-20 สFงผลใหWการสFงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFา
ตัวเลข 1-20 เปfนรายบุคคลสูงข้ึนและมีการเปลี่ยนแปลงของการรูWคFาตัวเลข 1-20 อยFางเห็นไดWชัด 
แสดงใหWเห็นวFาการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาการสFงเสริมทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข 1-
20 ของกลุFมตัวอยFางมีทักษะทางคณิตศาสตร?ดWานการรูWคFาตัวเลข 1-20 สูงข้ึน ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัย 
ปานิตา กุดกรุง (2553) ไดWกลFาวไวWวFา การสFงเสริมการเรียนรูWความสัมพันธ?ดWานจํานวน การสังเกต การ
จําแนก การเปรียบเทียบ การจัดหมวดหมูF และสัญลักษณ?เปfนสิ่งท่ีเด็กตWองใชWในชีวิตประจําวันทําใหW
เด็กเกิดประสบการณ?เรียนรูW การคWนควWาหาคําตอบ และการแกWป�ญหาดWวยตนเอง เพ่ือเปfนพ้ืนฐาน
สําหรับการศึกษาท่ีสูงข้ึนและเรียนรูWอยFางมีความสุขสามารถนําไปใชWในชีวิตประจําวันไดW และเปfน
วิธีการท่ีจะชFวยใหWจัดการเรียนการสอนไดWสอดคลWองกับชFวงอายุของเด็ก 
 
ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยคร้ังต�อไป  
1. ควรสรWางเกมการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะดWานอ่ืนๆของเด็กปฐมวัย เชFน ทักษะทางสังคม 

ทักษะทางภาษาอังกฤษ ทักษะทางวิทยาศาสตร? และทักษะดWานการคิดและการแกWป�ญหา  
2. ควรนํากิจกรรมตFางๆมาพัฒนาการเรียนรูWทักษะทางคณิตศาสตร? เชFน กิจกรรมเคลื่อนไหว

และจังหวะ กิจกรรมสรWางสรรค? และกิจกรรมกลางแจWง เปfนตWน 
 

เอกสารอ�างอิง 
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ปริญญานิพนธ? กศ.ม. (การศึกษาปฐมวัย). กรุงเทพมหานคร: บัณฑิตวิทยาลัย. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยเชิงทดลองคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความ
ฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียนใหWมีคุณภาพตามเกณฑ? และ 2) เปรียบเทียบระดับความฉลาดทาง
อารมณ?ของนักเรียน ภายหลังการใชWชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ของ
นักเรียนในกลุFมทดลองและกลุFมควบคุม 

กลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการวิจัย ไดWแกF นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 1 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษานWอมเกลWา จํานวน 100 คน ซึ่งไดWจากการสุFมตัวอยFางแบบกลุFม (Cluster Random 
Sampling) และมีการจับฉลากแบFงเปfน 2 กลุFม กลุFมละ 50 คน โดยกลุFมแรกใชWเปfนกลุFมทดลอง 
(Experimental Group) และกลุFมท่ีสองใชWเปfนกลุFมควบคุม (Control Group) เคร่ืองมือท่ีใชWในการ
วิจัย ประกอบดWวย ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ? และแบบประเมินความ
ฉลาดทางอารมณ?ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห?ขWอมูลดWวยสถิติพ้ืนฐาน ไดWแกFคFา 
รWอยละ คะแนนเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สFวนสถิติอนุมาน ใชWการทดสอบคFาที (t-test) 

ผลการศึกษา พบวFา :  
1. ไดWชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียนท่ีมีคุณภาพตาม

เกณฑ? ประกอบดWวย 12 กิจกรรม 
2. นักเรียนกลุFมทดลองท่ีใชWชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ท่ี

พัฒนาข้ึนมา มีระดับความฉลาดทางอารมณ?สูงกวFานักเรียนกลุFมควบคุมอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 

 
คําสําคัญ : กิจกรรมแนะแนว, ความฉลาดทางอารมณ? 
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Abstract 
 The purpose of this quasi experimental research was to 1) develop the 
guidance activity package for enhancing student Emotional Quotient. 2) compare the 
result of a guidance activity package on Emotional Quotient of students in the 
experimental group and those in the control group. 
 The samples were 100 Mathayom Suksa 1 students who were studying in the 
first semester of 2019 academic year at Triamudomsuksanomklao School. They were 
randomly assigned to an experimental group and a control group, each group 
comprising of 50 students. The research instruments were the guidance activity 
package for enhancing student Emotional Quotient and the Emotional quotient 
Screening Test of the Department of Mental Health, Ministry of Public Health, Data 
was analyzed by using the descriptive statistics such as percentage, arithmetic mean, 
and standard deviation, and the inferential statistic by t-test. 
 Findings revealed as follows;  

1. The guidance activity package for enhancing student Emotional Quotient 
was at good quality package of 12 activities.  

2. Emotional Quotient scores of students in the experimental group who 
received the guidance activity package were significantly higher than those in the 
control group at .01 significant level. 
 
Keywords : Guidance activities, Emotional Quotient 
 
บทนํา 

เด็กในวัยเรียน เปfนบุคคลท่ีมีความสําคัญตFอความเจริญกWาวหนWาของประเทศ การท่ีเด็กมี
พัฒนาการทางดWานรFางกาย จิตใจ อารมณ? สังคม และสติป�ญญาท่ีดีจะเปfนกําลังสําคัญการพัฒนา
ประเทศตFอไป การท่ีเด็กจะเรียนดี มีอนาคตท่ีดี นอกจากความสามารถทางวิชาการแลWว ยังตWองอาศัย
ป�จจัยอ่ืน ๆ อีกมากโดยเฉพาะในสังคมป�จจุบันท่ีเต็มไปดWวยสิ่งย่ัวยุ พบวFา มีเด็กจํานวนไมFนWอยท่ีเผชิญ
ป�ญหาทางดWานอารมณ?ความรูWสึก จนทําใหWเสียโอกาสทางการศึกษาไปอยFางนFาเสียดาย เชFน ป�ญหายา
เสพติด ป�ญหาการต้ังครรภ?ในวัยเรียน หรือป�ญหาดWานพฤติกรรมอ่ืน ๆ ป�ญหาเหลFาน้ีไมFไดWมีท่ีมาจาก
ความอFอนแอทางเชาวน?ป�ญญา แตFมาจากความอFอนแอทางอารมณ? ท่ีไมFสามารถรูWเทFาทันและจัดการ
กับอารมณ?ความรูWสึกท้ังของตนเองและผูW อ่ืนไดW โดยเฉพาะความฉลาดทางอารมณ? (Emotional 
Intelligence) หมายถึง ความสามารถทางอารมณ?ในการดําเนินชีวิตรFวมกับผูWอ่ืนอยFางสรWางสรรค? และ
มีความสุข โดยมีองค?ประกอบ 3 ดWาน คือ ดี เกFง สุข ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ? 
และความตWองการของตนเอง รูWจักเห็นใจผูW อ่ืนและมีความรับผิดชอบตFอสFวนรวม เกFง หมายถึง 
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ความสามารถในการรูWจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแกWป�ญหา และแสดงออกไดWอยFางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ัง มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูWอ่ืน สุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยFาง
เปfนสุข ภูมิใจในตนเอง พึงพอใจในชีวิต และมีความสงบทางใจ (กรมสุขภาพจิต, 2543 : 55) 

การท่ีเด็กจะเติบโตเปfนผูWใหญFท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตไดWน้ัน พบวFา สFวนใหญF
เปfนผลมาจากความฉลาดทางอารมณ? โดยอาศัยความฉลาดทางป�ญญา รWอยละ 20 อีก รWอยละ 80 
เปfนผลมาจากความฉลาดทางอารมณ?ซึ่งเปfนป�จจัยสําคัญท่ีทําใหWเติบโตมามีชีวิตท่ีประสบความสําเร็จ
ในทุกดWานอยFางแทWจริง (Goleman, D.,1998) สอดคลWองกับชมรมจิตแพทย?เด็กและวัยรุFนแหFง
ประเทศไทย ไดWกลFาวถึงแนวทางการเลี้ยงดูลูกอยFางเหมาะสมวFา การพัฒนาใหWลูกมีความฉลาดทาง
อารมณ? (EQ) ท่ีดี มักจะทําใหWเปfนคนท่ีมีความสุขและประสบความสําเร็จในชีวิตสูง การท่ีเด็กวัยเรียน
มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ?ท่ีดี จึงเปfนสิ่งสําคัญท่ีจะสFงผลตFอความสําเร็จในชีวิตของเด็กเอง
และความเจริญกWาวหนWาของสังคมประเทศชาติดWวย ป�จจุบันสภาพแวดลWอมและสังคมไดWเปลี่ยนแปลง
ไปมาก มีการแขFงขันในการเรียนสูงมากข้ึน จนเปfนป�จจัยท่ีมีผลตFอความฉลาดทางอารมณ? (EQ) ผล
จากการสํารวจความฉลาดทางอารมณ? (EQ) ของนักเรียนไทยช้ันประถมศึกษาปaท่ี 1 ท่ัวประเทศ ในปa 
2559 จํานวน 23,641 ราย โดยใชWแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ? เด็กอายุ 6-12 ปa (ฉบับยFอ) 
สําหรับครู ซึ่งพัฒนาข้ึนโดยกรมสุขภาพจิต มีเด็กท่ีไดWรับการสํารวจ EQ ท้ังหมด 23,276 ราย พบวFามี 
EQ อยูFในระดับปกติข้ึนไป รWอยละ 77 และ EQ อยูFในระดับควรไดWรับการพัฒนา รWอยละ 23 (สถาบัน
ราชานุกูล, 2560) 

ป�จจุบันระบบการศึกษาของไทยไดWใหWความสําคัญกับการพัฒนานักเรียนท่ีจะเติบโตเปfน
ทรัพยากรมนุษย?ท่ีมีคุณคFาโดยเฉพาะดWานความฉลาดทางอารมณ? และสถาบันการศึกษาควรพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณ?และความฉลาดทางสติป�ญญาควบคูF ไปดWวยการท่ีบุคคลมีสภาพจิตใจท่ีเปfนสุข
หรือเปfนผูW มีสุขภาพจิตดีน้ันยFอมสามารถปรับตัว มีความสุขกับสังคมและสิ่งแวดลWอมไดWดี มี
สัมพันธภาพท่ีดีงามกับบุคคลอ่ืน มีชีวิตอยูFไดWดWวยความสมดุล ซึ่งตWองอาศัยการปลูกฝ�ง พัฒนา
ตลอดเวลา โดยเฉพาะต้ังแตFวัยเด็กเปfนตWนมาและยังตWองข้ึนอยูFกับองค?ประกอบหลายดWานท่ีเอ้ืออํานวย 
ไดWแกF สภาพสมบูรณ?ของรFางกาย ความสามารถทางเชาวน?ป�ญญา ความฉลาดทางอารมณ?และ
สิ่งแวดลWอมท่ีดี เป~าหมายท่ีสําคัญของการศึกษา คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย?ของสังคมใหWเปfน
บุคคลท่ีมีคุณภาพตามท่ีสังคมปรารถนาและการศึกษาตWองสรWางใหWเขาประสบความสําเร็จท้ังดWานการ
เรียน (study success) ความสําเร็จในการประกอบอาชีพ (career success) และความสําเร็จในชีวิต 
(life success) ในยุคสมัยท่ีผFานมาระบบการศึกษาจะมองวFาคนท่ีจะประสบความสําเร็จไดWจะตWองเปfน
คนเกFงความเกFงในสมัยกFอนเราจะมุFงไปท่ีสติป�ญญาโดยมีดัชนีช้ีวัดระดับสติป�ญญาของมนุษย?วFา IQ 
(Intelligence Quotient) สถาบันการศึกษาจึงมุFงจัดหลักสูตรและการเรียนการสอบเพ่ือท่ีจะพัฒนา
สติป�ญญาของเด็กอยFางมาก เด็กตWองเรียนอยFางหนักเน่ืองจากเกิดการแขFงขันอยFางสูงทางการเรียนคน
เกFงเทFาน้ันท่ีจะมีโอกาสเลือกเรียนคณะดีๆเพ่ือหวังความสําเร็จความกWาวหนWาในอนาคต ทําใหW
กลายเปfนเด็กท่ีขาดความสุขมีความเครียดสูงเห็นแกFตัวมากข้ึนและมักจะเขWากับใครไมFไดWเม่ือไป
ประกอบอาชีพมักจะไมFคFอยประสบความสําเร็จ จึงไมFสามารถรับประกันไดWเลยวFา คนท่ีมีความคิดอFาน
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ท่ีปราดเปร่ืองมี IQ สูงเรียนเกFงจนประสบความสําเร็จในดWานการเรียนสามารถผFานการทดสอบ
คัดเลือก เขWาทํางานในตําแหนFงดีๆจะประสบความสําเร็จเสมอไปเพราะพบวFากลุFมคนพวกท่ีมี IQ สูงน้ี
มักมีป�ญหาดWานการควบคุมอารมณ?และดWานมนุษยสัมพันธ? ทําใหWนักจิตวิทยาเกิดความสนใจศึกษากัน
มากวFามีป�จจัยตัวใดท่ีทําใหWบุคคลประสบความสําเร็จในชีวิตสูงกวFา IQ ซึ่งพบวFาความสําเร็จของมนุษย? 
ไมFไดWข้ึนอยูFกับความสามารถทางสติป�ญญาเพียงดWานเดียวแตFข้ึนอยูFกับความสามารถทางอารมณ? (EQ) 
ของเขาดWวยมีผลการศึกษาท่ีนFาสนใจ เชFน ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฮาร?วาร?ด ท่ีทําการศึกษา
ยWอนหลังเก่ียวกับความสําเร็จในการทํางานโดยศึกษาจาก นักศึกษาท่ีเรียนในชFวงปa 1940 จํานวน 95 
คนติดตามจนถึงวัยกลางคน พบวFา นักศึกษาท่ีจบการศึกษาและไดWคะแนนดีในระดับสูงๆ มักไมFคFอย
ประสบความสําเร็จ ในดWานการงานและความสุขในชีวิตครอบครัวเม่ือเทียบกับนักศึกษาท่ีไดWคะแนน
ตํ่ากวFา จากการศึกษาขWางตWนทําใหWการศึกษาเร่ือง EQ แพรFหลายมากข้ึนโดยความเช่ือแนวใหมFจะเนWน
วFา คนท่ีจะประสบความสําเร็จในชีวิตไดWน้ันตWองมีทั้ง IQ และ EQ ประกอบกัน และพบวFา IQ จะสFงผล
ใหWเกิดความสําเร็จไดWแคF 20 % และ 80 % ของความสําเร็จเปfนผลมากจาก EQ แทบท้ังสิ้น 
(Goleman, D.,1995) 

การสFงเสริมความฉลาดทางอารมณ? เปfนสิ่งท่ีพัฒนาไดWและมีความสําคัญตFอการประสบ
ความสําเร็จในชีวิต เพราะความฉลาดทางอารมณ?มิไดWถูกกําหนดมาจากพันธุกรรม และไมFไดWพัฒนา
สมบูรณ?ตอนวัยเด็กเหมือนความฉลาดทางสติป�ญญา หากแตFสามารถพัฒนาไดWโดยการเรียนรูW
ตลอดเวลา สอดคลWองกับทวีศิลป� วิษณุโยธิน กลFาววFา ความฉลาดทางอารมณ?เปfนเร่ืองท่ียังสามารถ
พัฒนาไดW ไมFเหมือนความฉลาดทางสติป�ญญาท่ีจะคงระดับเชFนน้ันไปตลอดชีวิต ซึ่งการพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ?สามารถทําไดWหลายวิธี และยังมีการจัดกิจกรรมรูปแบบตFางๆ หรือโปรแกรม หรือสื่อ
เหมาะกับวัยท่ีจะชFวยสนับสนุนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ?ไดW ซึ่งหากไดWรับการดูแลจาก
ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ก็จะทําใหWความฉลาดทางอารมณ?ของนักศึกษาดีขึ้น  
(ศิริวรรณ พิริยคุณธร และคณะ, 2559) 
 จากท่ีกลFาวมาขWางตWน ผูWวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียน ซึ่งผูWวิจัยมีความคาดหวังวFา หลังจากท่ีนักเรียนไดWใชWชุด
กิจกรรมแนะแนวเพ่ือพัฒนาความฉลาดทางอารมณ?แลWว นักเรียนจะมีระดับความฉลาดทางอารมณ?
สูงข้ึน 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

 1.เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียนใหWมี
คุณภาพตามเกณฑ? 

2.เพ่ือเปรียบเทียบระดับความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียนกลุFมทดลองกับกลุFมควบคุม
ภายหลังการใชWชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ? 
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การทบทวนวรรณกรรม 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543 : 2-3) ไดWพัฒนาแนวคิดเร่ืองความฉลาดทาง

อารมณ? โดยอาศัยแนวคิดจาก Goleman, Bar-On, Mayer และ Salovey และหลักพระพุทธศาสนา 
ซึ่งกรมสุขภาพจิต แบFงองค?ประกอบของความฉลาดทางอารมณ?ออกเปfน 3 ดWาน ดังน้ี  

1. ความดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ?และความตWองการของตนเอง รูWจัก
เห็นใจผูWอ่ืน และมีความรับผิดชอบตFอสFวนรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

 1.1 ความสามารถในควบคุมอารมณ?และความตWองการของตนเอง  
1.1.1 การรูWอารมณ?และความตWองการของตนเอง  
1.1.2 ควบคุมอารมณ?และความตWองการไดW  
1.1.3 แสดงออกอยFางเหมาะสม 

 กรมสุขภาพจิต พัฒนาองค?ประกอบดWานความสามารถในการควบคุมอารมณ? และ
ความตWองการของตนเองจากองค?ประกอบข้ันการรับรูW การประเมิน และการแสดงออกซึ่งอารมณ? 
(Identifying Emotions) ตามแนวคิดของ Mayer และ Salovey และจากองค?ประกอบดWานการ
ควบคุมตนเอง โดยสามารถจัดการกับภาวะอารมณ?หรือความฉุนเฉียวไดW (Self-Control) ซึ่งเปfน
องค?ประกอบยFอยขององค?ประกอบดWานการจัดระเบียบอารมณ?ของตนเอง (Self-Regulation) ของ
แนวคิดของ Goleman อีกท้ังจากองค?ประกอบดWานการตระหนักรูWอารมณ?ของตนเอง (Emotion 
Self-Awareness) ซึ่งเปfนทักษะภายในตัวบุคคล (Intrapersonal Skills) ตามแนวคิดของ Bar-On  
 1.2 ความสามารถในการเห็นใจผูWอ่ืน  

  1.2.1 ใสFใจผูWอ่ืน  
1.2.2 เขWาใจและยอมรับผูWอ่ืน  
1.2.3 แสดงความเห็นใจอยFางเหมาะสม 

 องค?ประกอบของความฉลาดทางอารมณ?ดWานความสามารถในการเห็นในผูW อ่ืน 
พัฒนาจากองค?ประกอบข้ันการเก้ือหนุนการคิดของอารมณ? (Using Emotions) ตามแนวคิดของ 
Mayer และ Salovey และจากองค?ประกอบดWานการเอาใจเขามาใสFใจเรา (Empathy) ตามแนวคิด
ของ Goleman อีกท้ังจากองค?ประกอบดWานการเอาใจเขามาใสFใจเรา (Empathy) ซึ่งเปfนทักษะ
ระหวFางบุคคล (Interpersonal Skills) ตามแนวคิดของ Bar-On  
 1.3 ความสามารถในการรับผิดชอบ  
 1.3.1 รูWจักการใหWรูWจักกับ  
 1.3.2 รูWจักรับผิด รูWจักใหWอภัย  
 1.3.3 เห็นแกFประโยชน?สFวนรวม  
 องค?ประกอบของความฉลาดทางอารมณ?ดWานความรับผิดชอบ พัฒนาจาก
องค?ประกอบดWานการเก้ือหนุนการคิดของอารมณ? (Using Emotions) ตามแนวคิดของ Mayer และ 
Salovey และจากองค? ป ระกอบ ดW าน การแสดงความ รับผิ ดชอบ ในการกระ ทํ าของตน 
(Conscientiousness) ซึ่งเปfนองค?ประกอบยFอยขององค?ประกอบดWานการจัดระเบียบอารมณ?ของ
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ตนเอง (Self-Regulation) ตามแนวคิดของ Goleman อีกท้ังจากองค?ประกอบดWานความรับผิดชอบ
ทางสังคม (Social Responsibility) ซึ่งเปfนทักษะระหวFางบุคคล Interpersonal Skills) ตามแนวคิด
ของ Bar-On  

2. ความเกFง หมายถึง ความสามารถในการรูWจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ 
แกWป�ญหาและแสดงออกไดWอยFางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธ?ดีกับผูWอ่ืน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  
 2.1 ความสามารถในการรูWจักและสรWางแรงจูงใจใหWตนเอง  
 2.1.1 รูWศักยภาพของตนเอง  
  2.1.2 สรWางขวัญและกําลังใจใหWตนเองไดW  
 2.1.3 มีความมุFงม่ันท่ีจะไปใหWถึงเป~าหมาย  

 องค?ประกอบของความฉลาดทางอารมณ?ดWานความสามารถในการรูWจัก และสรWางแรงจูงใจ
ใหWตนเอง พัฒนาจากองค?ประกอบดWานการจูงใจตนเอง (Motivation) ตามแนวคิดของ Goleman  
 2.2 ความสามารถในการตัดสินใจและแกWป�ญหา  
 2.2.1 รับรูWและเขWาใจป�ญหา  
 2.2.2 มีขั้นตอนการแกWป�ญหาไดWอยFางเหมาะสม  
 2.2.3 มีความยืดหยุFน  
 องค?ประกอบของเชาวน?อารมณ?ดWานความสามารถในการตัดสินใจและแกWป�ญหา 
พัฒนาจากองค?ประกอบข้ันการคิดใครFครวญและการควบคุมอารมณ?ของตน เพ่ือพัฒนาความงอกงาม
ดWานป�ญญาและอารมณ? (Managing Emotions) ตามแนวคิดของ Mayer และ Salovey และจาก
องค?ประกอบ ดWานความสามารถท่ีจะปรับตัวไดWดี ยืดหยุFนในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง 
(Adaptability) ซึ่งเปfนองค?ประกอบยFอยขององค?ประกอบดWานการจัดระเบียบอารมณ?ของตนเอง 
(Self-Regulation) ตามแนวคิดของ Goleman อีกท้ังจากองค?ประกอบดWานการแกWป�ญหา (Problem 
Solving) ซึ่งเปfนความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) ตามแนวคิดของ Bar-On  
 2.3 ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผูWอ่ืน 
 2.3.1 รูWจักการสรWางสัมพันธภาพท่ีดีกับผูWอ่ืน  
 2.3.2 กลWาแสดงออกอยFางเหมาะสม  
 2.3.3 แสดงความเห็นท่ีขัดแยWงไดWอยFางสรWางสรรค?  
 องค?ประกอบของความฉลาดทางอารมณ?ดWานความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับ
ผูWอ่ืน พัฒนาจากองค?ประกอบข้ันการคิดใครFครวญและการควบคุมอารมณ?ของตน เพ่ือพัฒนาความ
งอกงามดWานป�ญญาและอารมณ? (Managing Emotions) ตามแนวคิดของ Mayer และ Salovey 
และจากองค?ประกอบดWานทักษะทางสังคม (Social Skills) ตามแนวคิดของ Goleman อีกท้ังจาก
องค?ประกอบดWานสัมพันธภาพระหวFางบุคคล (Interpersonal Relationship) ซึ่งเปfนทักษะระหวFาง
บุคคล (Interpersonal Skills) ตามแนวคิดของ Bar-On  
 3. ความสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยFางเปfนสุข มีความภูมิใจในตนเอง 
พอใจในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ   
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 3.1 ความภูมิใจตนเอง  
 3.1.1 เห็นคุณคFาของตนเอง  
 3.1.2 เช่ือม่ันในตนเอง 
 องค?ประกอบของความฉลาดทางอารมณ?ดWานความภูมิใจในตนเอง พัฒนาจาก
องค?ประกอบดWานความม่ันใจในตนเอง โดยม่ันใจในความสามารถและคุณคFาของตน (Self-
Confidence) ซึ่งเปfนองค?ประกอบยFอยขององค?ประกอบดWานการตระหนักรูWในอารมณ?ตนเอง (Self-
Awareness) ตามแนวคิดของ Goleman และจากองค?ประกอบดWานการนับถือตนเอง (Self-Regard) 
ดWานการบรรลุ ศักยภาพแหFงตน (Self-Actualization) ซึ่งเปfนทักษะภายในตัวบุคคล (Interpersonal 
Skills) ตามแนวคิดของ Bar-On  
 3.2 ความพึงพอใจในชีวิต  
 3.2.1 รูWจักมองโลกในแงFดี  
 3.2.2 มีอารมณ?ขัน  
 3.2.3 พอใจในสิ่งท่ีตนเองมีอยูF  
  องค?ประกอบดWานความฉลาดทางอารมณ? ดWานความพึงพอใจในชีวิต พัฒนาจาก
องค?ประกอบดWานการมองโลกในแงFดี ตามแนวคิดของ Goleman, Bar-On และหลักพระพุทธศาสนา 
  3.3 ความสงบทางใจ  
 3.3.1 มีกิจกรรมท่ีเสริมสรWางความสุข  
 3.3.2 รูWจักผFอนคลาย  
 3.3.2 มีความสงบทางจิตใจ  
 องค?ประกอบความฉลาดทางอารมณ?ดWานความสงบทางใจ พัฒนาจากองค?ประกอบ
ดWานความสุข (Happiness) ซึ่งเปfนคุณลักษณะท่ีอยูFในสภาวะอารมณ?ท่ัวไป (General Mood) ตาม
แนวคิดของ Bar-On และหลักพระพุทธศาสนา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ของ
นักเรียน มีกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
 
    ตัวแปรต�น  ตัวแปรตาม 

ชุดกิจกรรมแนะแนว 
เพื่อเสริมสร�างความฉลาดทางอารมณ� 

ของนักเรียน 

 
ความฉลาดทางอารมณ� 

ของนักเรียน 
 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนว 

เพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียน 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองน้ีเปfนการวิจัยเชิงทดลองแบบ quasi-experiment มีการดําเนินการวิจัย

ประกอบดWวย 5 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา 2) การศึกษาสภาพป�ญหาของ
นักเรียน 3) พัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียน 4) การ
ทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และ 5) เปรียบเทียบผลของการใชWชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWาง
ความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียน 

กลุFมตัวอยFางเปfนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปaท่ี 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานWอมเกลWา 
จํานวน 100 คนภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 ในแผนการเรียนธรรมดา จํานวนท้ังหมด 8 
หWองเรียน จํานวนนักเรียน 400 คน และในแตFละหWองเรียนลักษณะของนักเรียนไมFมีความแตกตFางกัน 
ดังน้ันจึงทําการสุFมตัวอยFางนักเรียนมาจํานวน 2 หWอง จํานวน 100 คน ดWวยใชWวิธีสุFมตัวอยFางแบบกลุFม
(Cluster Random Sampling) เพ่ือใชWในการทดลอง จับฉลากแบFงออกเปfน 2 กลุFม ใหWกลุFมท่ี 1 เปfน
กลุFมทดลอง และกลุFมท่ีสองเปfนกลุFมควบคุม 
 ตัวแปรในการศึกษา ประกอบดWวย  
 ตัวแปรต�นหรือตัวแปรจัดกระทํา (Treatment) ไดWแกF การใชWชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียน 

ตัวแปรตาม ไดWแกF ระดับความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียน 
เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย ไดWแกF  
1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียน ซึ่งผFานข้ันตอน

การพัฒนาโดยผูWวิจัยและผูWทรงคุณวุฒิผูWใหWขWอมูลสําคัญ (Key Informants) จนมีคุณภาพตามเกณฑ? 
2. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ?ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2543 

 การดําเนินการวิจัย 
  การดําเนินการเพ่ือพัฒนาและทดลองใชWชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทาง
อารมณ?ของนักเรียน ผูWวิจัยไดWดําเนินการดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยตFางๆ ท่ีเก่ียวขWอง ป�ญหาเก่ียวกับความฉลาดทางอารมณ?ของ
นักเรียน เพ่ือกําหนดเปfนกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 2. ออกแบบชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียน โดยมี
การปรับปรุงพัฒนาเปfนลําดับรFวมกับผูWทรงคุณวุฒิท่ีเปfนผูWใหWขWอมูลสําคัญ (Key Informants) จนมี
คุณภาพอยูFในระดับดีที่สามารถนําไปใชWทดลองกับนักเรียนไดW 
 3. ผูWวิจัยนําชุดกิจกรรมแนะแนวท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ี ไปทดลองใชWกับนักเรียนกลุFมทดลอง จํานวน 
30 คน (Experiment Group) โดยกFอนทดลองไดWทําการประเมินระดับความฉลาดทางอารมณ?ของ
นักเรียนดWวยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ?ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2543 
และเก็บคะแนนผลการประเมินคร้ังน้ีไวW (Pretest) จากน้ันจึงดําเนินการทดลองดWวยชุดกิจกรรม 
จํานวน 12 ชุดยFอย ใชWเวลาชุดละ 30 นาที เปfนเวลานาน 12 สัปดาห? หลังจากน้ันจึงทําการวัดระดับ
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ความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียนดWวยแบบประเมินชุดเดิมอีกคร้ังหน่ึงและเก็บเปfนคะแนน 
Posttest ไวW เพ่ือนําไปวิเคราะห?ผลการทดลองตFอไป 
 4. ในทํานองเดียวกันกับนักเรียนกลุFมควบคุม จํานวน 30 คน (Control Group) ท่ีผูWวิจัยสอน
ดWวยตนเองรFวมกับครูแนะแนว โดยใชWวิธีการตามปกติ กFอนสอนก็ไดWทําการวัดระดับความฉลาดทาง
อารมณ?ของนักเรียนดWวยแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ?ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ.2543 เก็บคะแนนผลการประเมิน (Pretest) ไวW จากน้ันดําเนินการสอนแบบปกติ
ตามแผนการสอน เปfนเวลา 12 สัปดาห? จึงทําการประเมินระดับความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียน
อีกคร้ังหน่ึงดWวยแบบประเมินชุดเดิม และเก็บเปfนคะแนน Posttest ไวW เพ่ือนําไปวิเคราะห?ผลการ
ทดลองตFอไป  
 
การวิเคราะห�ข�อมูล 
 ทําการวิเคราะห?ขWอมูลเพ่ืออธิบายลักษณะของตัวแปรท่ีใชWในการศึกษา ดWวยสถิติพ้ืนฐาน 
(Descriptive Statistics) ดWวยคFารWอยละ คFาคะแนนเฉลี่ย และคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทําการ
ทดสอบความแตกตFางของคะแนนท่ีไดWจากการประเมินความฉลาดทางอารมณ?ของกลุFมทดลองและ
กลุFมควบคุมท้ังกFอนและหลังการทดลองดWวยชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทาง
อารมณ?ของนักเรียน และการสอนแบบปกติ ดWวยสถิติอนุมานโดยทดสอบดWวยคFาที (t-test) แบบ 
Independent t-test และ Dependent t-test ตามลําดับ 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ไดWชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียนท่ีมีคุณภาพตาม
เกณฑ? ประกอบดWวย 12 กิจกรรม คือ 1) คุณคือใคร 2) โลFประจําตัว 3) คุณเปfนคนแบบไหน 4) ความ
ภาคภูมิใจของฉัน 5) จดหมายถึงเพ่ือน 6) เธอกับฉัน 7) ผูWนําสี่ทิศ 8) วาดรูปตามหัวขWอ 9) Mandala 
ระบายสีสรWางสมาธิ 10) อัตชีวประวัติ 11) เสWนชีวิต 12) ภารกิจพิชิตฝ�น ซึ่งกิจกรรมท้ังหมดครอบคลมุ
องค?ประกอบท่ีสําคัญในการเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ใหWเกิดข้ึนกับนักเรียนไดW 

2. หลังการทดลอง นักเรียนท่ีใชWชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ? 
จะมีระดับความฉลาดทางอารมณ?สูงกวFานักเรียนท่ีทํากิจกรรมในช้ันเรียนตามปกติอยFางมีนัยสําคัญย่ิง
ทางสถิติที่ระดับ .01 

3. หลังการทดลอง นักเรียนท่ีใชWชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ? มี
ระดับความฉลาดทางอารมณ?สูงกวFากFอนการทดลองอยFางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติที่ระดับ .01 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1. ชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียน จํานวน 12 
กิจกรรมท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ี ถือวFาเปfนกิจกรรมท่ีมีคุณภาพสามารถนําไปใชWพัฒนาการความฉลาดทาง
อารมณ?ของนักเรียน ซึ่งมีสภาพและอยูFในบริบทเดียวกันกับนักเรียนท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ีไดW เพราะไดW
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ถูกสรWางและพัฒนาโดยอาศัยกรอบแนวคิดท่ีไดWมาอยFางมีระบบ และการออกแบบกิจกรรมก็มี
ผูWทรงคุณวุฒิเขWามามีสFวนรFวมในการปรับปรุงและพัฒนาเปfนลําดับจนถึงข้ันสุดทWาย 

2. จากผลการวิจัยพบวFา หลังการทดลองนักเรียนในกลุFมทดลองท่ีใชWกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?มีระดับความฉลาดทางอารมณ?สูงกวFานักเรียนในกลุFมควบคุมท่ีทํา
กิจกรรมในช้ันเรียนตามปกติ อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เปfนผลสืบเน่ืองมาจาก
ประสิทธิภาพของกิจกรรม ท้ังน้ีเพราะกิจกรรมแนะแนวไดWผFานการสรWางข้ึนอยFางมีข้ันตอนและเปfน
ระบบ คือ ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับทฤษฎีจากงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง เอกสารทางวิชาการ ตลอดจน
แบบเรียนมาตรฐานในวิชาแนะแนว เพ่ือนํามากําหนดเน้ือหาและกิจกรรมใหWเหมาะสมกับเวลาและ
ผูWเรียน ซึ่งผFานการตรวจสอบและแกWไขขWอบกพรFองจากผูWทรงคุณวุฒิท้ังน้ีผูWวิจัยไดWนําวิธีการเสริมสรWาง
ความฉลาดทางอารมณ?มาสรWางเปfนชุดของกิจกรรมท่ีมีความสอดคลWองกับระยะเวลาและหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนตWน ซึ่งมีกิจกรรมท่ีหลากหลายจํานวน 12 กิจกรรม และครอบคลุมองค?ประกอบท่ี
สําคัญในการเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ใหWเกิดข้ึนกับนักเรียนไดW สอดคลWองกับกรอบแนวคิด
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (2543 : 2-3) ท่ีเสนอแนวคิดเร่ืองความฉลาดทางอารมณ?ไวW 
โดยอาศัยแนวคิดจาก Goleman, Bar-On, Mayer และ Salovey และหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งกรม
สุขภาพจิต แบFงองค?ประกอบของความฉลาดทางอารมณ?ออกเปfน 3 ดWาน ไดWแกF ดWานความดี ดWาน
ความเกFง และดWานความสุข 

โดยการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยไดWทําการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม 
พบวFา นักเรียนใหWความรFวมมือเปfนอยFางดี มีความกระตือรือรWน และสนใจเขWารFวมกิจกรรม นักเรียน
นําเสนอสิ่งท่ีเปfนผลท่ีไดWรับและขWอคWนพบจากการทํากิจกรรม ซึ่งทําใหWนักเรียนรูWจักและเขWาใจในตนเอง 
และในแตFละกิจกรรมก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูWรFวมกัน 

จะเห็นไดWวFา กิจกรรมแนะแนวท่ีผูWวิจัยสรWางข้ึนน้ีสามารถทําใหWคะแนนระดับความฉลาดทาง
อารมณ? ของนักเรียนหลังการทดลองเพ่ิมข้ึน และสอดคลWองกับ กาญจนา สุพรรณคง (2550) ท่ี
ทําการศึกษาการใชWกิจกรรมแนะแนวเพ่ือสรWางเสริมความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปaท่ี 3 โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง ผลการวิจัยพบวFา หลังการทํากิจกรรมแนะแนวนักเรียนมี
ระดับความฉลาดทางอารมณ?เพ่ิมข้ึน อยFางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ในท้ัง 3 ดWาน คือ เกFง ดี และสุข 

3. จากผลการวิจัยพบวFา หลังการทดลองนักเรียนในกลุFมทดลองท่ีใชWกิจกรรมแนะแนวเพ่ือ
เสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?มีระดับความฉลาดทางอารมณ?สูงข้ึนกวFากFอนการทดลอง อยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ท้ังน้ีเปfนเพราะกิจกรรมท่ีออกแบบในกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWาง
ความฉลาดทางอารมณ? เปfนกิจกรรมท่ีนักเรียนสFวนใหญFไมFเคยทํากิจกรรมเชFนน้ีมากFอนในระดับ
ประถมศึกษา และกิจกรรมแนะแนวเปfนกิจกรรมท่ีชFวยใหWนักเรียนไดWมีโอกาสสํารวจอัตลักษณ? 
บุคลิกภาพ มีการสํารวจความถนัด ความสนใจ กิจกรรมท่ีชอบทําในเวลาวFาง ลักษณะเดFน และ
ลักษณะดWอยของตนเอง รูWจักการยอมรับในความสามารถของตน ตลอดจนไดWรับผลสะทWอนกลับจาก
กิจกรรมกลุFมในลักษณะสังคมมิติ ทําใหWนักเรียนไดWรูWจักและเขWาใจในตนเองและกลุFมเพ่ือนมากข้ึน
กวFาเดิม สอดคลWองกับ ชุลี ศรีนวล (2550) ไดWทําการศึกษาความฉลาดทางอารมณ?และป�จจัยท่ีมีผลตFอ
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ความฉลาดทางอารมณ?ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปaท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวFา ตัวแปรท่ีมีผลตFอความฉลาดทางอารมณ? 
คือ เพศ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ความอบอุFนในครอบครัว การอบรมเลี้ยงดูของผูWปกครอง การไดWรับ
การยอมรับจากเพ่ือนนักเรียน และการไดWรับการยอมรับจากครู/อาจารย? ดังน้ันจึงอาจกลFาวไดWวFา การ
วิจัยคร้ังน้ีสอดคลWองกับงานวิจัยดังกลFาว 

 
ข�อเสนอแนะ 
 1. ควรนําชุดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือเสริมสรWางความฉลาดทางอารมณ?ท่ีพัฒนาข้ึนมาจํานวน 
12 ชุดยFอยน้ีไปใชWในการพัฒนานักเรียน เพ่ือใหWนักเรียนมีระดับความฉลาดทางอารมณ?เพ่ิมข้ึนไดW 
เพราะไดWผFานกระบวนการพัฒนา และมีการทดสอบแลWววFาเปfนชุดกิจกรรมท่ีมีคุณภาพ 
 2. การสรWางและพัฒนากิจกรรม ซึ่งถือวFาเปfนนวัตกรรมท่ีใชWในการพัฒนาผูWเรียน มีวิธีการ
ดําเนินการไดWหลายวิธี หากมีการทําวิจัยในลักษณะน้ีในคร้ังตFอไป อาจทดลองใชWวิธีอ่ืน และนํามา
เปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึน เพ่ือเปfนการยืนยันความถูกตWองและนFาเช่ือถือ 
 3. ในการศึกษาคร้ังตFอไปอาจเพ่ิมเติมตัวแปรอ่ืนๆ เชFน เพศ ภูมิหลังของนักเรียน หรือ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมท้ังควรทําการทดลองใชWกับกลุFมตัวอยFางอ่ืน ๆ เชFน นักเรียนในระดับช้ัน
อ่ืนๆ เปfนตWน เพ่ือเปfนการขยายขอบเขตของการศึกษาวิจัยใหWมีความกวWางขวางย่ิงข้ึน 
 

เอกสารอ�างอิง 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2543). คู�มือความฉลาดทางอารมณ�เด็ก. กรุงเทพฯ : ชุมนุม

สหกรณ? การเกษตรแหFงประเทศไทย จํากัด. 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2544). คู�มือส�งเสริมสุขภาพจิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษา

สําหรับครู. กรุงเทพฯ : ศูนย?สFงเสริมสุขภาพจิตเขต 10. 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2547). คู�มือกิจกรรมเสริมสร�างความฉลาดทางอารมณ�เด็ก 
 อายุ 3-11 ปt. พิมพ?คร้ังท่ี 5. นนทบุรี : สํานักงานกิจการโรงพิมพ?องค?การสงเคราะห?ทหาร

ผFานศึก. 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2547). คู�มือฝ�กอบรมสําหรับพ�อแม�/ผู�ปกครองเพื่อพัฒนา

ความฉลาดทางอารมณ�ในเด็กอายุ 3-11 ปt. พิมพ?คร้ังท่ี 3. นนทบุรี : สํานักงานกิจการโรง
พิมพ?องค?การสงเคราะห?ทหารผFานศึก. 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข. (2550). อีคิว : ความฉลาดทางอารมณ� (ฉบับปรับปรุง). 
พิมพ?คร้ังท่ี 4. นนทบุรี : ชุมชนสหกรณ?การเกษตรแหFงประเทศไทย. 

กาญจนา สุพรรณคง. (2550). การใช�กิจกรรมแนะแนวเพื่อสร�างเสริมความฉลาดทางอารมณ�ของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปtท่ี 3 โรงเรียนอัสสัมชัญลําปาง. การคWนควWาแบบอิสระ (ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมF. 



266 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University  
 

จันทร?ชลี มาพุทธ. สร�าง IQ EQ AQ สําหรับเด็ก ปฐมวัย : วารสารศึกษาศาสตร? 2546 มิ.ย.-
ต.ค.;15(1):7. 

ชุลี ศรีนวล. (2550). ความฉลาดทางอารมณ�ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปtท่ี 6 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในกรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ? ศิลปศา
สตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ?มหาวิทยาลัย. 

ชูวิทย? รัตนพลแสนย?. อีคิว : ความฉลาดทางอารมณ�กับการบริการท่ีเปmนเลิศ. วารสารวิทยาลัยดุสิต
ธานี 2550 กรกฎาคม - ธันวาคม ; 1(2) : 58-70. 

ดุษณี รัตนวราห. (2557). ความฉลาดทางอารมณ�ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกFน. 

นงพงา ลิ้มสุวรรณ. (2542). เลี้ยงลูกถูกวิธีชีวีเปmนสุข. พิมพ?คร้ังท่ี 9. กรุงเทพมหานคร : พรินท?ต้ิง
เพรส. 

นภาพร โกมลพันธ? . (2551). ความฉลาดทางอารมณ� ของนักเรียนอาชีวศึกษาใน เขต
กรุงเทพมหานคร.ปริญญานิพนธ? วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ?
มหาวิทยาลัย. 

ศิริวรรณ พิริยคุณธร และคณะ. (2559). การพัฒนารูปแบบการส�งเสริมเด็กวัยเรียนให�เปmนคนดี เก�ง 
และสุข  ของนักเรียนในระดับประถมศึกษาปtที ่6. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร?, 36(3) : 
150-171. 

อัมพร เบญจพลพิทักษ?และคณะ. (2559). เช่ือม่ันเด็กไทย ไอคิวดี อีคิวเด�น “การสํารวจสถานการณ�
ระดับสติป]ญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ� (EQ) ในเด็กไทยระดับช้ันประถมศึกษา
ปtที่ 1 พ.ศ.2559”. กรุงเทพมหานคร : สถาบันราชานุกูล. 

สถาบันราชานุกูล. การสํารวจสถานการณ�ระดับสติป]ญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ� (EQ) 
เด็กไทย วัยเรียน และ ป]จจัยท่ีเก่ียวข�อง. [ออนไลน?]. เขWาถึงไดWจากhttps://th.rajanukul.go.th/ 
(วันท่ีสืบคWนขWอมูล 2 ธันวาคม 2562). 

Bar-On, R. (1997). EQ-I Bar-On Emotional Quotient Inventory : User’s Manual. 
 Toronto : Multi-Health Systems.  

Bar-On, R., and J.D.A. Parker, eds. (2000). The Handbook of Emotional Intelligence. 
 San Francisco : Jossey-Bass.  

Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence : Why It Can Metter More Than IQ. 
 New York : Bantam Books.  

_________. (1998). Working with Emotional Intelligence. New York : Bantam Books.  
Mayer, J.D., and P. Salovey. (1997). “What is Emotional Intelligence?” In Emotional 

Development and Emotional Intelligence : Education Implication, 3-31. Edited 
by Peter Salovey and David Sluyter. New York : Basic Book.  



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

267 
 

ผลของการใช�กิจกรรมการเล�านิทานท่ีมีต�อคุณธรรมจรยิธรรม 
ของเด็กปฐมวัย 

The Effects of Using Story Telling Activities on Moral and Ethical 
Development of Preschool Children 

  
สุดารัตน� เปรมช่ืน 

Sudarat Premchun 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะศึกษาศาสตร? , โทร. 065-293-5656 

Branch Early Childhood Faculty of Educational Bangkokthonburi University, Tel. 0652935656 
e-mail : krunoon_bkkthon@yahoo.com 

 
บทคัดย�อ 

การวิจัยในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาผลของการใชWกิจกรรมการเลFานิทานท่ีมีตFอคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กปฐมวัย กลุFมตัวอยFาง เปfนเด็กปฐมวัยชาย-หญิง อายุระหวFาง 4-5 ปa ท่ีกําลังศึกษาอยูFช้ัน
อนุบาล 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 ศูนย?พัฒนาเด็กกFอนวัยเรียนชุมชนวัดปุรณาวาส อําเภอศาลายา 
จังหวัดนครปฐม จํานวน 60 คน โดยการสุFมอยFางแบบกลุFม (Cluster Random Sampling)แบFงกลุFม
ตัวอยFางออกเปfน 2 กลุFมคือ กลุFมทดลองและกลุFมควบคุมเคร่ืองมือท่ีใชWคือ 1) นิทาน 2) แบบทดสอบการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 3) แผนการจัดกิจกรรมการเลFานิทาน ผลการวิจัยพบวFาคะแนน 
ของผูWเรียนกลุFมทดลองสูงกวFากFอนการทดลองอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
คําสําคญั: การเลFานิทาน, คุณธรรมจริยธรรม, เด็กปฐมวัย 
 

Abstract 
 The purpose of this research were to study The effects of using story telling 
activities on moral and ethical development of preschool children.The samples of this 
research were 60 preschool children ranging in age from 4-5 years old .They were 
kindergarten level 3 class in first semester year of 2019 from Community of Puranavas 
Tempel Child Development Center.Subjects were randomly selected by using cluster 
sampling technique and were assigned into two group : the experimental group and the 
control group.The Instruments were 1)  Stories 2)  Early Childhood moral and ethics 
development test 3) Ethics story telling.Results revealed that posttest scores were higher 
than pretest scores of the experimental group at .05 level of significance. 
 
Keyword  Stories Telling, Moral and Ethics, Preschool Children 
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ความเปmนมาและความสาํคญัของป]ญหา 
 การจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาปฐมวัยมุFงเนWนการพัฒนามนุษย?เพ่ือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในตัวมนุษย? รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กท่ีมี
การพัฒนาไปอยFางตFอเน่ืองและเปfนลําดับข้ัน เด็กจะพัฒนาถึงข้ันไหนก็จะตWองเกิดวุฒิภาวะของ
ความสามารถในข้ันน้ันๆกFอน หรือทฤษฎีพัฒนาการทางสติป�ญญาไดWอธิบายไวWวFาเด็กเกิดมาพรWอมวุฒิ
ภาวะ ซึ่งจะพัฒนาข้ึนตามอายุ ประสบการณ? คFานิยมทางสังคม และสิ่งแวดลWอม  
 การปลูกฝ�งคุณธรรมและจริยธรรมใหWกับเด็กปฐมวัยเปfนพันธกิจท่ีสําคัญของโรงเรียน และ
ครอบครัว เด็กท่ีจะอยูFในสังคมไดWอยFางมีความสุขไดWตWองมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความประพฤติท่ีดี 
การพูดจาท่ีดี และท่ีสําคัญการกระทําตWองดีดWวย การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหWกับเด็กปฐมวัย
น้ันมีอยูFหลายวิธี เชFน การเลFานิทาน การแสดงบทบาทสมมติ เปfนตWน Piaget กลFาววFา ความเปfนจริง
เชิงจริยธรรม (Moral reality) ของเด็กปฐมวัยน้ัน เปfนผลจากการกระทําเทFาน้ันไมFไดWเกิดจากการคิด
ไตรFตรอง เด็กจะรับรูWในสFวนของตนเองเทFาน้ัน เพราะเด็กยังไมFสามารถคิดในเชิงนามธรรม (มุกดา  
ศรียงค?, 2550) 
 การเรียนรูWในเร่ืองของคุณธรรมจริยธรรมในระดับปฐมวัยน้ัน อยูFในระดับกFอนเกณฑ? เด็กจะ
เขWาในนามธรรมมากกวFารูปธรรม ถWาผูWสอนใชWวิธีการสอนโดยตรงหรือการทFองจํา เด็กจะไมFเขWาใจ 
ความสนใจของเด็กในวัยน้ีคFอนขWางสั้น ประมาณ 5-15 นาที ชอบดูรูปภาพสี ตัวการ?ตูน ชอบฟ�งคํา
คลWองจอง ชอบฟ�งคําพูดซ้ําๆ ดังน้ันวิธีการท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ การจัดกิจกรรมเลFานิทาน เน่ืองจาก
นิทานเปfนสื่อกลางท่ีสามารถสื่อสารกับเด็กไดWเปfนอยFางดี ตรงกับความสนใจของเด็กในวัยน้ี เด็กจะไมF
รูWสึกวFาตนเองกําลังถูกสั่งสอนหรือบังคับ นิทานชFวยใหWเด็กเรียนรูWและสามารถจดจําไดWนาน และเสนอ
ตัวแบบผFานตัวละครตFางๆ เพ่ือปลูกฝ�งใหWเด็กมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม  
 นิทานไมFใชFเพียงหนังสือเลFมหน่ึงซึ่งแตFงข้ึนมาเพ่ือใหWเด็กอFานแลWวเกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินเทFาน้ัน แตFยังมีประโยชน?ตFอเด็ก ไดWแกF ประโยชน?ตFอพัฒนาการทางดWานภาษา การสื่อสาร 
และการเรียนรูW ดังท่ี นิรมัย คุWมรักษาและอัจจิมา ศิริไพบูลย?ผล (2552) กลFาวถึงนิทานกับพัฒนาการ
เด็กวFา นิทานเปfนจุดเร่ิมตWนของการสื่อสาร การเลFานิทานเปfนการกระตุWนใหWเด็กรูWจักการเปfนผูWฟ�งท่ีดี 
รวมท้ังเสริมสรWางจินตนาการและมีทัศนคติที่ดีตFอการดําเนินชีวิต  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาผลของการใชWกิจกรรมการเลFานิทานท่ีมีตFอคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
  2. เพ่ือปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยกFอนและหลังการใชWกิจกรรมการเลFานิทาน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

Piaget กลFาววFา ความคิดทางพัฒนาการจริยธรรมจากการรูWการเขWาใจสังคม เช่ือวFาจริยธรรม
เปfนกระบวนการเรียนรูW ระหวFางความรูW ความรูWสึกและการสรWาง มีความเช่ือวFาความหมายทาง
จริยธรรม สําหรับเด็กน้ันมี 3 ประการ คือ 
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1. หนWาท่ี (Duty) พฤติกรรมใดก็ตามท่ีแสดงถึงความเช่ือฟ�งและปฎิบัติตามกฏเกณฑ?หรือเปfน
แตFคําสั่งสอนของผูWใหญFเปfนของดี 

2. ลายลักษณ?อักษร (Letter) พฤติกรรมทางจริยธรรม คือ สิ่งท่ีระบุเปfนตัวอักษรมากกวFา
ความเช่ือท่ีเปfนนามธรรม 

3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) ความรับผิดชอบพฤติกรรมในลักษณะปรนัยจะลด
นWอยลง โดยมีความสัมพันธ?ผกผันกับอายุของเด็ก 

Piaget กลFาววFา ความเปfนจริงเชิงจริยธรรม (Moral reality) ของเด็ก เปfนผลจากการกระทํา
เทFาน้ันไมFไดWเกิดจากการคิดไตรFตรอง เด็กจะรูWเฉพาะตัวเอง เพราะเด็กยังคิดในเชิงนามธรรมไมFไดW เด็ก
จะเรียนรูWเฉพาะสิ่งท่ีไดWกระทําและเปfนจริง บุคคลแตFละคนยFอมจะมีพัฒนาการเท่ีเร็ว-ชWาตFางกัน แตFก็
สามารถสFงเสริมใหWบุคคลมีการพัฒนาทางจริยธรรมใหWสูงข้ึนกวFาเดิมไดW โดยการเป�ดโอกาสใหWบุคคล
เรียนรูWจากการตัดสินใจทางจริยธรรมและอภิปรายรFวมกับผูWอ่ืนจะทําใหWบุคลลท่ีมีเชิงเหตุผลทาง
จริยธรรมตํ่าเรียนรูWการใชWเหตุผลเชิงจริธรรมข้ันสูงข้ึน  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ีเปfนการศึกษาผลของการใชWกิจกรรมการเลFานิทานท่ีมีตFอคุณธรรมจริยธรรม
ของเด็กปฐมวัย มีกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ีคือ 
 

    ตัวแปรตWน            ตัวแปรตาม 
 
 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

แผนภาพท่ี1 กรอบแนวคิดวิจัยเร่ืองผลของการใชWกิจกรรมการเลFานิทานท่ีมีตFอคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กปฐมวัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ใชWแบบแผนการทดลอง Pretest-Posttest Control-Group Design โดยสุFมกลุFมตัวอยFาง2 
หWองเรียน สุFมเปfนกลุFมควบคุม 1 หWอง สุFมกลุFมทดลอง 1 หWอง ทดสอบกFอนและหลังการทดลอง 
(Frankfort-Nachmias & Nachmias 1997 : 119 ; Cresswell 2003 : 170) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 แบบแผนการทดลอง 
 

กลุ�ม Pretest Treatment Posttest 
ทดลอง (E) O1 X1 O2 
ควบคุม (C) O1 X2   O2 

คณุธรรมจริยธรรมสําหรับเดก็ปฐมวยั 
 

กิจกรรมการเลา่นิทาน 
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 E  แทน กลุFมทดลอง 
 C  แทน กลุFมควบคุม 
 O1  แทน การทดสอบกFอนการทดลอง       
 O2 แทน การทดสอบหลังการทดลอง 
 X 2   แทน กิจกรรมการเลFนแบบปกติ 
 X1   แทน กิจกรรมการเลFนบทบาทสมมติ 
 เคร่ืองมือวิจัย/วิธีการรวบรวมข�อมูล 

1. นิทาน  
2. แบบทดสอบการพัฒนาจริยธรรมของเด็กปฐมวัย  
3. แผนการจัดกิจกรรมการเลFานิทาน 

   สถิติและการวิเคราะห�ข�อมูล 
 หาคะแนนเฉลี่ย(Mean) สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และเปรียบเทียบ
ความแตกตFางของคะแนนเฉลี่ย Pretest และ Posttest ของเด็กกลุFมทดลองโดยใชWสถิติ t-test 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยมีดังน้ี 
    การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัยของกลุFมควบคุมท้ัง
กFอนทดลอง(Pretest)และหลังการทดลอง(Posttest)ดังตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของการใชWกิจกรรมการเลFานิทานท่ีมีตFอคุณธรรมจริยธรรมของ
เด็กปฐมวัยของกลุFมทดลอง ท้ังกFอนทดลอง(Pretest)และหลังการทดลอง(Posttest)    

 (n=60)                                      

กลุ�มตัวอย�าง            ก�อนการทดลอง                    หลังการทดลอง 
        X    S.D.  t             X    S.D.  t   

กลุFมทดลอง     12.04  2.17              29.55  1.28     
              1.06                  9.85*    

กลุFมควบคุม     12.01  2.15              18.05   1.89 

*P < .05  
จากตารางท่ี 2 พบวFา คะแนนของคุณธรรมและจริธรรมของเด็กปฐมวัย กFอนการทดลอง 

(Pretest) และหลังการทดลอง(Posttest)ของกลุFมทดลองและกลุFมควบคุม แตกตFางกันอยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยของคุณธรรมและจริธรรมของเด็กปฐมวัย หลังการ
ทดลองของกลุFมทดลองสูงกวFากFอนการทดลอง ( X  = 29.55 และ X  = 12.04 ตามลําดับ)  
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สรุปผลของการวิจัย 
พบวFา คะแนนของความสามารถในการแกWป�ญหาของเด็กปฐมวัย กFอนการทดลอง (Pretest) 

และหลังการทดลอง(Posttest)ของกลุFมทดลองและกลุFมควบคุม แตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 โดยคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแกWป�ญหาของเด็กปฐมวัย หลังการทดลองของ
กลุFมทดลองสูงกวFากFอนการทดลอง ( X  = 29.55และ X  = 12.04 ตามลําดับ)  

 
การอภิปรายผล 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาผลของการใชWกิจกรรมการเลFานิทานท่ีมีตFอคุณธรรม
จริยธรรมของเด็กปฐมวัยและเพ่ือปรียบเทียบคุณธรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยกFอนและหลังการใชW
กิจกรรมการเลFานิทาน ผลการวิจัยปรากฎวFาการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของคุณธรรมจริยธรรมของ
เด็กปฐมวัยของกลุFมทดลองและกลุFมควบคุม ท้ังกFอนทดลอง(Pretest)และหลังการทดลอง(Posttest) 
แตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สาเหตุท่ีเปfนเชFนน้ี เน่ืองมาจากการจัดกิจกรรมการ
เลFานิทานกับเด็กเปfนของคูFกัน เด็กสFวนใหญFชอบฟ�งนิทานเพราะนิทานใหWความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
ผูWสอนสามารถทอดแทรกเน้ือหาท่ีตWองการสอนเด็กลงไปในนิทานไดW เปfนการเรียนรูWแบบแทรกซึม 
ผูWวิจัยจึงจึงไดWทรอดแทรกเน้ือหาคุณธรรมจริยธรรมไปในนิทาน เด็กเรียนรูWอยFางสนุกสนาน โดยไมFรูWสึก
วFาถูกบังคับ สอดคลWองกับ นํ้าฝน ป�ยะ (2541) กลFาววFา นิทานน้ันสามารถนํามาใชWในกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามวัตถุประสงค?ท่ีผูWวิจัยตWองการไดW โดยเฉพาะดWานคุณธรรมและจริยธรรม 

อีกประการหน่ึงท่ีทําใหWเด็กปฐมวัยพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึนเพราะ ขณะเลFานิทาน 
เด็กจะมีสมาธิในการฟ�ง บรรยากาศเต็มไปดWวยความสงบ ผFอนคลาย สอดคลWองกับ นภเนตร ธรรมบวร 
(2544) เม่ือรFางกายของเด็กอยูFในสภาพท่ีสงบ ผFอนคลาย เด็กจะสามารถเรียนรูWและสามารถจดจําสิ่ง
ตFางๆไดWดี เน้ือหาท่ีผูWวิจัยใชWในการจัดกิจกรรมเลFานิทานพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม มีความลัดเจน 
นFาสนใจ สนุกสนานและผFอนคลาย เม่ือเลFานิทานจบจะตWองมีสรุปทุกคร้ัง สอดคลWองกับ กุลยา ตันติ
ผลาชีวะ (2541) กลFาววFา ข้ันตอนสุดทWายของการจัดกิจกรรมการเลFานิทาน ควรมีการสรุปดWวยการใชW
คําถาม เก่ียวกับตัวละคร วFามีลักษณะอยFางไร เหตุการณ?ตFางๆท่ีเกิดข้ึน คําสอนท่ีไดWจากในเร่ือง 
เพ่ือใหWเด็กไดWทบทวน เปfนการยํ้าใหWเด็กๆไดWจดจํา 

 
ข�อเสนอแนะ 
    ขWอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังน้ี 

1. จากผลการทดลองทําใหWทราบวFาคุณธรรมจริยธรรมของเดกปฐมวัยสามารถพัฒนาดWวย
กิจกรรมการเลFานิทานดังน้ันครูผูWสอน และผูWท่ีเก่ียวขWองสามารถนําเทคนิค หลักการและวิธีการท่ีผูWวิจัย
สรWางข้ึน ไปใชWในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเลFานิทานสําหรับเด็กปฐมวัย  

2. ครูมีบทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรมการเลFานิทาน ครูเปfนผูWจัดเตรียมสื่อและอุปกรณ? 
สรWางบรรยากาศใหWเด็กปฐมวัยเกิดความกระตือรือรWนท่ีจะเรียนรูWสิ่งตFางๆ ครูเปfนเพียงผูWแนะนํา
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กิจกรรม คอยดําเนินกิจกรรมใหWเปfนไปตามข้ันตอนท่ีเตรียมเอาไวW คอยกระตุWนความคิดของเด็ก
ปฐมวัยดWวยคําถาม และสFงเสริมใหWมีปฏิสัมพันธ?กับกลุFมเพ่ือน  

3. เด็กเปfนผูWมีบทบาทสําคัญมากท่ีสุด เพราะเด็กถือเปfนแหลFงเรียนรูWอยFางหน่ึงดWวย ควร
พยายามใหWเด็กคิดและไดWทํากิจกรรมอยFางอิสระเพ่ือคWนหาคําตอบดWวยตนเอง ใหWเด็กไดWเรียนรูWจากการ
ปฏิบัติจริง ไดWคิด วางแผน และลงมือกระทําดWวยตนเอง  

ขWอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตFอไป 
1. ควรมีการศึกษาการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของเด็กปฐมวัยจากการทํากิจกรรมอ่ืนๆ 

เชFน กิจกรรมกลางแจWง การทัศนศึกษา เปfนตWน 
2. ควรมีการศึกษาผลจากการจัดกิจกรรมการเลFานิทาน เชFน ความสามารถทางดWานการคิด 

ความเช่ือม่ันในตนเอง การใหWความรFวมมือ ความมีวินัยในตนเอง เปfนตWน 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษา (1) บรรยากาศองค?การของโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 และ (3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ระหวFาง
บรรยากาศองค?การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน กลุFมตัวอยFาง ไดWแกF ครูท่ีปฏิบัติ
หนWาท่ีอยูFในโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 กําหนดขนาด
กลุFมตัวอยFางโดยใชWตารางของ Krejcie and Morgan (1977, pp.607-610 ) จํานวน 297 คน ดWวย
การสุFมอยFางงFาย (simple random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย ไดWแกF แบบสอบถาม 2 
ฉบับ ท่ีขWอคําถามทุกขWอมีคFาอํานาจจําแนกอยูFระหวFาง 0.36 – 0.65 และนํามาคFาความเช่ือม่ันของ

แบบสอบถาม โดยวิธีการหาคFาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s α- coefficient) 
พบวFา ความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังสองฉบับ เทFากับ 0.91 และ 0.93 สถิติท่ีใชWวิเคราะห?ขWอมูล 
ไดWแกF ความถ่ี รWอยละ คFาเฉลี่ย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคFาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? 
 ผลการวิจัย พบวFา (1) บรรยากาศองค?การของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 1 โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก (2) พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ใน
โรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก 
(3) ความ สัมพันธ? ระหวFางบรรยากาศองค?การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ?กันทางบวก 
อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
คําสําคัญ: บรรยากาศองค?การของโรงเรียน, พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู  
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Abstract 
 This research objectives were to (1) study the organizational climate in 
schools under Lumpang primary educational service area office 1 (2) study the 
performance behaviors of teachers in schools under Lumpang primary educational 
service area office 1 and (3) to study the relationship between organizational climate 
and performance behaviors of teachers in schools under Lumpang primary 
educational service area office 1. The samples were 297 teachers in schools under 
the office of primary educational service area 1. The instrument were two parts 
questionnaires. The first part was on organizational climate and the second was 
performance behaviors of teachers in schools under the office of educational service 
area 1 which discriminations were at 0.36-0.65 and reliability at 0.91 and 0.93, 
respectively. The statistical techniques used for analyzing the data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and Pearson’s correlation coefficient. 
 Results of the research were found that; 
 (1) Organizational climate in schools under Lumpang primary educational 
service area office 1 overall were at high levels. 
 (2) The performance behaviors of teachers in schools under Lumpang primary 
educational service area office 1, overall were at high levels. 
 (3) The relationship between organizational climate and performance behaviors 
of teachers in schools under Lumpang primary educational service area office 1, 
overall were positive related with statistical significance at the .01 level. 
 
Keywords: Organizational Climate in Schools, Performance Behaviors of Teachers 
 
บทนํา 
 โรงเรียนคือจุดเร่ิมตWนของคุณภาพการศึกษา เป~าหมายของการปฏิรูปท่ีสําคัญคือคุณภาพของ
ผูWเรียน ดังน้ันกระแสผลักดันทุกดWานจึงมุFงไปท่ีโรงเรียนซึ่งมีหนWาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนาผูWเรียนใหWมีคณุภาพ การทําโรงเรียนใหWมีคุณภาพท้ังป�จจัยนําเขWากระบวนการผลิตจะเปfนจุดเร่ิมตWน
ของคุณภาพการศึกษา ในดWานคุณภาพของโรงเรียนเปfนประเด็นสําคัญ (สงบ ประเสริฐพันธุ?, 2543, หนWา 
17) คุณภาพของโรงเรียนคือความรFวมมือจากผูWปกครองและป�จจัยภายในโรงเรียนคือ บทบาทของ
ผูWบริหารและครูในการจัดการเรียนการสอน ในสFวนท่ีโรงเรียนสามารถกําหนดเองไดWคือ ป�จจัยดWาน
กระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ การบริหารโรงเรียนดWวยวิธีการหรือแนวคิดด้ังเดิมน้ัน 
โรงเรียนจะถูกควบคุมโดยสFวนกลางหรือหนFวยงานตัวแทนจากสFวนกลาง การบริหารมักไมFตรงกับความ
ตWองการท่ีแทWจริง สมาชิกในโรงเรียนมักไมFมีสFวนรFวมในการกําหนดการบริหาร เปลี่ยนมาเปfนการกระจาย
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อํานาจการบริหารงานไปสูFระดับโรงเรียน ท้ังดWานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงานท่ัวไป  การกระจายอําอาจสูFระดับปฏิบัติใหWมีความเหมาะสมกับสภาวะป�จจุบันเพ่ือความ
คลFองตัวในการปฏิบัติงาน ทําใหWเกิดการเปลี่ยนแปลงและกระทบกระเทือนตFอการบริหารงานของ
โรงเรียนโดยรวม จึงเปfนสิ่งแปลกใหมFสําหรับครูและบุคลากรภายในโรงเรียนสFงผลตFอพฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานของครูท้ังทางตรงและทางอWอม กลFาวโดยรวมๆ วFา บรรยากาศองค?การในโรงเรียนท่ีเกิดจาก
การปฏิสัมพันธ?ระหวFางบุคคล กับสิ่งแวดลWอมภายในโรงเรียนแลWวสFงผลตFอความรูWสึกของบุคคลเปfน
องค?ประกอบท่ีสําคัญตFอความสําเร็จในการพัฒนาโรงเรียน  และยังมีผลตFอคุณภาพของการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาความคิดและคุณธรรม บรรยากาศองค?การเปfนป�จจัยพ้ืนฐานสําคัญท่ีทําใหWการ
ดําเนินงานขององค?การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปfนตัวกําหนดพฤติกรรมสําคัญของบุคคลใน
การทํางาน (วิไลวรรณ นามเขต, 2558) ความสัมพันธ?ระหวFางแบบผูWนําของผูWบริหารกับบรรยากาศ
องค?การในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุรินทร?พบวFา แบบของผูWนํามีความสัมพันธ?กับบรรยากาศ
องค?การในโรงเรียน และแบบของผูWนําแตFละแบบยังสFงผลใหWบรรยากาศองค?การในโรงเรียนแตกตFางกัน 
และยังไดWศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวกับบรรยากาศองค?การของโรงเรียน (ลัดดา ชูศักด์ิ, (2557) ความสัมพันธ?
ระหวFางการจัดบรรยากาศในหWองเรียนกับการมีระเบียบวินัยในหWองเรียนของนักเรียนประถมศึกษาพบวFา 
การจัดบรรยากาศในหWองเรียนในภาพรวมอยูFในระดับมาก มีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมความมีระเบียบ
วินัย และยังเปfนตัวพยากรณ? พฤติกรรมการมีวินัย 
 ผูWบริหารโรงเรียนในฐานะผูWนํา เปfนบุคคลท่ีสําคัญท่ีสุดในการบริหารการศึกษาท่ีจะเสริมสรWาง
บรรยากาศองค?การใหWครูในโรงเรียน ไดWปฏิบัติงานดWวยความรูWสึกท่ีจะทํางานอยFางแทWจริงทําใหWเปfน
แนวทางในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานใหWกWาวหนWา ผูWบริหารจําตWองทําหนWาท่ีท้ัง “บริหาร” และ 
“นิเทศ” จึงจะถือไดWวFาไดWปฏิบัติหนWาท่ีอยFางสมบูรณ?ในฐานะนักบริหารโดยเฉพาะการนิเทศงานวิชาการท่ี
เปรียบเสมือนหัวใจสําคัญ ในอันท่ีจะกระตุWนเตือนครูใหWคําแนะนําและประสานงานใหWครูทุกคนทํางาน
รFวมกัน อยFางมีประสิทธิภาพในดWานการเรียน การสอน ผูWบริหารในโรงเรียนท่ีมีวิสัยทัศน?กวWางไกล
สามารถบริหาร และการจัดการใชWทรัพยากรท่ีมีอยูFไดWและสามารถจัดทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมการ
เรียนการสอน ท่ีเนWนผูWเรียนเปfนสําคัญ เปfนยุทธศาสตร?สําคัญของการปฏิรูปไดWอยFางมีประสิทธิภาพ 
 ป�จจัยสําคัญในการเสริมสรWางพฤติกรรมการปฏิบัติงานคือ การยอมรับนับถือในดWานพฤติกรรม
การปฏิบัติงานดWานการสอน ผูWบริหารควรใหWโอกาสครูเตรียมการสอน ดWานสนับสนุนการสอนควรอํานวย
ความสะดวกในการจัดทําสื่อ และดWานการพัฒนาตนเองควรจัดใหWมีการอบรมสัมมนาทางวิชาการ จาก
งานวิจัยท่ีกลFาวมาพอสรุปไดWวFา พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูจะประสบผลสําเร็จมากหรือนWอย ข้ึนอยูF
กับป�จจัยจูงใจในรูปของความรูWสึกผลตอบแทนและพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู อาจสFงผลตFอ
ความเครียดของบุคลากรและครูในโรงเรียนในการปรับตัว ใหWทันตFอความเปลี่ยนแปลง อาจมีผลทําใหW
กระทบตFอคุณภาพทางการเรียนของนักเรียน นอกจากน้ีบรรยากาศองค?การเปfนป�จจัยท่ีทําใหWเกิด
ความเครียดในการทํางาน ซึ่งหากครูไมFสามารถยับย้ังหรือปรับตัวใหWเขWากับภาวะเครียดน้ัน ก็อาจ
ถFายทอดและแสดงพฤติกรรมท่ีไมFเหมาะสมมีผลกระทบตFอการจัดการเรียนการสอน และยังบ่ันทอน
อารมณ?จิตใจ ทําใหWเกิดความทWอแทWเบ่ือหนFายในการทํางานไดW (ธารินี กิตติกาญจนโสภณ, 2561)  
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 ดWวยเหตุน้ีผูWวิจัยจึงเกิดความสนใจศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ?ระหวFางบรรยากาศองค?การกับ
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1โดย
มุFงหวังท่ีจะหาขWอมูลบรรยากาศองค?การท่ีสัมพันธ?กับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู มาใชWเปfน
แนวทางในการสFงเสริมพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูใหWมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมาก
ย่ิงข้ึนเพ่ือการผลิตนักเรียนใหWมีคุณภาพตามความตWองการของสังคมของสังคมและนโยบายของ
ประเทศ อันจะสFงผลใหWการพัฒนากําลังคนของชาติใหWมีประสิทธิภาพตFอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค?การของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 1 
 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 1 
 3. เพ่ือศึกษาบรรยากาศองค?การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 
 
การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัย 
 ตัวแปรท่ีใชWในการวิจัยน้ี ไดWแกF  
        1.บรรยากาศองค?การท่ีไดWรวบรวมสรุป จากทฤษฎีของ Forehand. Halpin และ Crofts 
และจากการศึกษาแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ? (2553,หนWา 84-85) ใน 5 ดWาน ดังน้ี (1) ดWานนโยบาย
การบริหารจัดการ (2) ดWานคุณลักษณะของผูWนํา (3) ดWานวิทยาการท่ีใชWภายในโรงเรียน (4) ดWานความ
พอใจในงานท่ีปฏิบัติ และ (5) ดWานสภาพแวดลWอมทางกายภาพ  และ  
        2. ตัวแปร พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูซึ่งสรุปจากแนวคิดของ พิชัย ไชยสงคราม (2553, 
หนWา 22-27) ใน 3 ดWาน ดังน้ี (1) พฤติกรรมการปฏิบัติงานดWานการสอน (2) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ดWานสนับสนุนการสอน และ (3) พฤติกรรมการปฏิบัติงานดWานการพัฒนาตนเอง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต�น (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

บรรยากาศองค�การ พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู 
1. ดWานนโยบายการบริหารจัดการ 1. พฤติกรรมดWานการสอน 
2. ดWานคุณลักษณะของผูWนํา   
3. ดWานวิทยาการท่ีใชWภายในโรงเรียน  2. พฤติกรรมดWานสนับสนุนการสอน  
4. ดWานความพอใจในงานท่ีปฏิบัติ   
5. ดWานสภาพแวดลWอมทางกายภาพ 3. พฤติกรรมดWานการพัฒนาตนเอง 
ท่ีมา : ฟอร?แฮน ฮาลพินและครอฟท? (Forehand. Halpin & Crofts) อWางถึงใน ธงชัย สันติวงษ?, 2553. พฤติกรรม

องค�การ. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.  
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากร  
 ประชากร ไดWแกF ครูท่ีปฏิบัติหนWาท่ีอยูFในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ลําปาง เขต 1 จํานวน 1,298 คน 
 กลุ�มตัวอย�าง 
 กลุFมตัวอยFาง ไดWแกF ครูท่ีปฏิบัติหนWาท่ีอยูFในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา เขต 1 โดยกําหนดขนาดกลุFมตัวอยFางโดยใชWตารางของ Krejcie and Morgan (1977, 
pp.607-610 ) จํานวน 297 คน โดยการสุFมอยFางงFาย (simple random sampling) 
 
ประโยชน�ที่จะได�รับ 

ผลจากการวิจัยน้ี เปfนประโยชน?ตFอการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 และผูWมีสFวนเก่ียวขWอง ดังน้ี  
 1. ทําใหWทราบระดับบรรยากาศองค?การและพฤติกรรมของครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 
 2.  ความสัมพันธ?ระหวFางบรรยากาศองค?การในโรงเรียนกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 สามารถเปfนขWอมูลในการพัฒนาการ
จัดการการเรียนการสอนท่ีเปfนผลดีตFอผูWเรียน 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
      การวิเคราะห�ข�อมูล 
 การเก็บรวบรวมขWอมูลดWวยแบบสอบถาม 3 ตอน หลังจากประมวลผลขWอมูลจากแบบสอบถาม
แลWวนํามาวิเคราะห?ขWอมูลทางสถิติดWวยคอมพิวเตอร? โปรแกรมสําเร็จรูป โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. วิเคราะห?แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม ประกอบดWวย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ?ทํางาน ดWวยอัตราสFวนรWอยละ 

2. วิเคราะห?แบบสอบถามตอนท่ี 2 บรรยากาศองค?การของโรงเรียน และ ตอนท่ี 3 
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ดWวยสถิติพ้ืนฐาน ไดWแกF คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดWกําหนด
เกณฑ? การแปลความหมายของคะแนน ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2553: 33-35)  

4.51 - 5.00  หมายถึง  อยูFในระดับมากท่ีสุด  
3.51 - 4.50  หมายถึง  อยูFในระดับมาก  
2.51 - 3.50  หมายถึง  อยูFในระดับปานกลาง  
1.51 - 2.50  หมายถึง  อยูFในระดับนWอย  

   1.00 - 1.50  หมายถึง  อยูFในระดับนWอยท่ีสุด  
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   3. การวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหวFางบรรยากาศองค?การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของ
ครู ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 ดWวยการทดสอบคFาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ? ของเพียร?สัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) แลWวนําคFาท่ีไดWไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ? และ แปลความหมายคFาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?  
     เกณฑ? 0.71 – 1.00   หมายถึง มีความสัมพันธ?กันในทางบวกสูง 
     เกณฑ? 0.31 – 0.70   หมายถึง  มีความสัมพันธ?กันในทางบวกปานกลาง 
  เกณฑ? 0.01 – 0.30   หมายถึง  มีความสัมพันธ?กันในทางบวกตํ่า 
          เกณฑ?     0.00    หมายถึง  ไมFมีความสัมพันธ?กัน) 
 
ผลการวิจัย 
 สามารถสรุปผลการวิจัยไดWดังน้ี 
 1. ผูWตอบแบบสอบถาม มีความเห็นวFาบรรยากาศองค?การของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ลําปาง เขต 1โดยภาพรวมและรายดWานอยูFในระดับมาก  เม่ือพิจารณา
เปfนรายดWานโดย เรียงตามลําดับจากมากไปนWอย ดังน้ี  ดWานวิทยาการท่ีใชWในโรงเรียน  ดWานนโยบาย
การบริหารจัดการ ดWานสภาพแวดลWอมทางกายภาพ ดWานคุณลักษณะของผูWนํา และดWานความพอใจใน

งานท่ีปฏิบัติตามลําดับ   ( x  =4.20, 4.13, 4.08, 4.05, 4.00) ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 คFาเฉลี่ย, คFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับบรรยากาศองค?การในโรงเรียนฯ โดย
ภาพรวม 
 

บรรยากาศองค�การ 
x  SD ระดับ 

1. ดWานนโยบายการบริหารจัดการ 4.13 0.39 มาก 
2. ดWานคุณลักษณะของผูWนํา 4.05 0.30 มาก 
3. ดWานวิทยาการท่ีใชWในโรงเรียน 4.20 0.23 มาก 
4. ดWานความพอใจในงานท่ีปฏิบัติ 4.00 0.34 มาก 
5. ดWานสภาพแวดลWอมทางกายภาพ 4.08 0.29 มาก 

รวม 4.09 0.31 มาก 
 

 2. ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต1 
มีขWอคิดเห็นตFอพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในภาพรวมอยูFในระดับมาก  ( x  = 4.04) เม่ือ
พิจารณาเปfนรายดWาน พบวFา อยูFในระดับมากทุกดWาน เรียงตามลําดับจากมากไปนWอย ดังน้ี พฤติกรรม
ดWานการพัฒนาตนเอง พฤติกรรมการปฏิบัติงานดWานการสอน พฤติกรรมการปฏิบัติงานดWานการ
สนับสนุนการสอน ตามลําดับ ( x  = 4.10, 4.03, 4.00) ดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 คFาเฉลี่ย ( x ) คFาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ใน
โรงเรียน โดยภาพรวม 
 

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
x  SD ระดับ 

1. พฤติกรรมการปฏิบัติงานดWานการสอน 4.03 0.39 มาก 
2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานดWานการสนับสนุนการสอน 4.00 0.30 มาก 
3. พฤติกรรมดWานการพัฒนาตนเอง 4.10 0.23 มาก 

รวม 4.04 0.30 มาก 
 

 3. วิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหวFางบรรยากาศองค?การในโรงเรียนกับพฤติกรรม 
การปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 มี
ความสัมพันธ?ทางบวก โดยภาพรวมอยูFในระดับสูงอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ?ระหวFางบรรยากาศองค?การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู 
 

 
 

พฤติกรรม 
การปฏิบัติงาน 

บรรยากาศ องค�การในโรงเรียน 

ด�านนโยบาย
การบริหาร

จัดการ 

ด�าน
คุณลักษณะ
ของผู�นํา 

ด�าน
วิทยาการท่ี
ใช�ภายใน
โรงเรียน 

ด�านความ
พอใจงานท่ี

ปฏิบัติ 

ด�านสภาพ 
แวดล�อมทาง

กายภาพ 
รวม 

ดWานการสอน 1.00** 0.159** 0.06 0.07 0.30** 0.39** 
ดW าน ส นั บ ส นุ น
การสอน 0.15** 1.00** 0.12** 0.18** 0.42** 0.61** 
ดWานการพัฒนา
ตนเอง 0.06 0.12* 1.00** 0.09 0.03 0.44** 
รวม 0.66** 0.49** 0.54** 0.19** 0.03 0.82** 

* p< .05 , **p< .01 
   
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยมีประเด็นท่ีนFาสนใจ ดังน้ี 
 1. บรรยากาศองค?การของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง 
เขต 1 โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก เน่ืองจากนโยบายการบริหารจัดการของ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา ไดWกําหนดแนวทางในการบริหารโรงเรียน การปฏิบัติงานตามแผนและ
โครงการ การมีสFวนรFวมในการปฏิบัติงานของครูภายในโรงเรียน ซึ่งการดําเนินการเหลFาน้ีเปfนแนวทาง
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อีกท้ังทุกโรงเรียนไดWมีการจัดอบรม สัมมนา ดูงานเพ่ือ
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สรWางแนวคิดและนําสูFการปฏิบัติอยFางจริงจัง ทําใหWการบริหารจัดการของโรงเรียนเปfนนิติบุคคล มีการ
บริหารงานท้ังดWานงบประมาณ การจัดการทรัพย?สินเปfนไปอยFางคลFองตัว ผูWบริหารมีความสามารถใน
การติดตFอประสานงานกับองค?การ และบุคลากรตFาง ๆ ไดWเปfนอยFางดี (ธงชัย สันติวงษ?, 2553, หนWา 
85) ผูWบริหารจะมีบุคลิกภาพและการแตFงกายท่ีดีแลWว ยังตWองเปfนผูWมีมนุษย?สัมพันธ?ที่ดี มีอัธยาศัยไมตรี
กับบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนช้ัน และสอดคลWองกับแนวคิดของพิชัย ไชยสงคราม (2553, หนWา 54) 
บทบาทของผูWบริหารท่ีสFงผลตFอความสําเร็จทางการบริการสถานศึกษาวา ผูWบริหารท่ีประสบ
ความสําเร็จทุกคนจะเขWาสังคมกับบุคลากร อาจารย? นักเรียน ประชาชน ไดWเหมาะสม สอดคลWองกับ
งานวิจัยของ ธารินี กิตติกาญจนโสภณ (2561, หนWา 79)  เม่ือผูWบริหารสามารถตอบสนองความ
ตWองการ โดยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตFาง ๆ ใหWพอเพียง จึงทําใหWบรรยากาศองค?การ อยูFในระดับ
มาก 
 2. พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา ลําปาง เขต 1 โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก สอดคลWองกับงานวิจัยของ เจริญศรี สิดิ 
(2550, หนWา 89) ไดWทําการศึกษาพบวFา ความชํานาญดWานการสอนของครูจะเพ่ิมข้ึนตามประสบการณ?
ในการสอน และสอดคลWองกับ ศิริญญา ศรีประมวล (2549, หนWา 87-90) เร่ืองประสิทธิภาพการสอน
ของครู พบวFา เพศ วุฒิ และขนาดโรงเรียน ไมFมีผลตFอประสิทธิภาพการสอนของครู แตFประสบการณ?
ในการสอนมีผลตFอประสิทธิภาพการสอนทําใหWมีความสมารถในการสอน ท้ังน้ีเน่ืองจากครู ไดWรับการ
สFงเสริมเพ่ือพัฒนาบุคลากรใหWมีตําแหนFงสูงข้ึน มีการเพ่ิมศักยภาพในการสอนใหWมีประสิทธิภาพ ไดWรับ
การสFงเสริมจากภาครัฐดWานการจัดระบบอินเตอร?เน็ตความเร็วสูง สูFโรงเรียนตFาง ๆ อยFางท่ัวถึงสFงผลใหW
พฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูอยูFในระดับมาก  
 3. บรรยากาศองค?การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลําปาง เขต 1 โดยภาพรวมมีความสัมพันธ?กันทางบวกอยFางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 สอดคลWองกับงานวิจัยของยุภาพร ทองลาภ (2550, หนWา 94) พบวFา ป�จจัยท่ีทํา
ใหWเกิดความพึงพอใจในทุกดWานท่ีศึกษาท้ัง 15 ดWานมีความสัมพันธ?กันทางบวกกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของครู และสอดคลWองกับ วิไลวรรณ นามเขต (2558) รวมท้ังงานวิจัยของ ธารินี กิตติกาญ
จนโสภณ (2561)  ความสัมพันธ?ระหวFางบรรยากาศองค?การกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครู มี
ความสัมพันธ?ทางบวก อยูFในระดับสูง ท้ังน้ีเน่ืองจากครู มีทัศนคติทางบวกกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
ถWาไดWรับการตอบสนองทางดWานบรรยากาศองค?การท่ีเหมาะสม พฤติกรรมการปฏิบัติงาน และ
ประสิทธิภาพงานจึงสูงข้ึน ซึ่งสFงผลตFอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและคุณภาพทางการศึกษา
ดีขึ้น และยังสFงผลใหWพฤติกรรมการปฏิบัติงานของครูอยูFในทางบวก  
 
ข�อเสนอแนะ  
 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
 ผูWบริหารควรอํานวยความสะดวกในการประสานงาน สFงเสริมใหWครูรูWจักเปfนนักวิเคราะห? รูWจัก
วิเคราะห?ป�ญหา งานท่ีตWองปฏิบัติในแตFละวัน โดยจัดหาวิทยากรกระตุWนการนําความรูWใหมF ๆ มา
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เผยแพรFในการจัดบรรยากาศองค?การท่ีดีย่ิงข้ึน รวมท้ังการจัดกิจกรรมเพ่ือใหWครูแสวงหาความรูWทาง
วิชาการอยFางสมํ่าเสมอ 
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บทคัดย�อ 

 วัตถุประสงค?ของการวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาองค?ประกอบการพัฒนาภาวะผูWนําการเปลี่ยนแปลงของ
ผูWบริหารสถานศึกษาท่ีสFงผลตFอการสื่อสารในองค?การ จํานวน 4 ดWาน ไดWแกF ดWานการแกWป�ญหา ดWานการ
กระตุWนและจูงใจการทํางาน.ดWานการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและทัศนคติ และดWานการสรWางความ
เขWาใจใหWบุคคลภายนอก    
  กลุFมตัวอยFางในการวิจัยไดWแกF บุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 312 คน เก็บรวบรวมขWอมูลโดยใชWแบบสอบถาม วิเคราะห?
ขWอมูลดWวยอัตราสFวนรWอยละ คFาเฉลี่ย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห?ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
(Stepwise Multiple Regression Analysis) 
     ผลการวิจัย พบวFา ผูWบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 มีภาวะผูWนําการเปลี่ยนแปลงอยูFในระดับมาก สFวนการสื่อสารในองค?การ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูFในระดับมาก และองค?ประกอบการ
พัฒนาภาวะผูWนําการเปลี่ยนแปลงของผูWบริหาร อธิบายจากความแปรปรวน ไดWรWอยละ 68.30 (R2 = 
0.683) เรียงตามลําดับความสําคัญ คือ ดWานการสรWางแรงบันดาลใจ, ดWานการกระตุWนทางป�ญญา และ
ดWานการคํานึงถึงความเปfนป�จเจกบุคคลอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดั ง ส ม ก า ร  Ytot= 
1.004+ 0.402IM+ 0.203IS+ 0.164IC (R2 = 0.683) 
 
คําสําคญั: องค?ประกอบ, การพัฒนาภาวะผูWนําการเปลี่ยนแปลง, การสื่อสาร 
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Abstract 
The purposes of this research were to study the elements of transformational 

leadership development of school administrators affecting communication in the 
organization. In 4 aspects: Problem solving. Stimulation and motivation to work, 
Changes in opinions and attitudes, and Building understanding for outsiders. Sample 
groups in the research were 312 personnel in the school under the Office of 
Kanchanaburi Educational Service Area 2. Collected by using questionnaires. Data 
were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and Stepwise Multiple 
Regression Analysis. 
   The results of the research showed that school administrators under the 
Office of Kanchanaburi Educational Service Area 2, were at high levels of 
transformational leadership. Though the communication in the organization were at 
high levels, and the elements of transformational leadership development explained 
from the variance at 68.30 percentage (R2 = 0.683), in order of importance: 
Inspiration, Intellectual stimulation and The regard to individuality with statistical 
significance at 0.01 level. as the equation; Ytot = 1.004+ 0.402IM+ 0.203IS+ 0.164IC  

(R2 = 0.683) 
 
Keywords: Elements, Transformational Leadership Development, Communication 
 
บทนํา 
 ภาวะผูWนําท่ีมีประสิทธิภาพจะข้ึนอยูFกับความเหมาะสมระหวFางพฤติกรรมในการสื่อสารของ
ผูWนํา สมาชิก และ สถานการณ?ในการปฏิบัติงาน หรือ เราอาจจะกลFาวไดWวFาสภาพแวดลWอมจะมี
อิทธิพลตFอการแสดงพฤติกรรมในการสื่อสารของผูWนํา การติดตFอสื่อสารในองค?การหน่ึงๆ อาจกระทํา
ไดWหลากหลายวิธี ข้ึนกับคFานิยมและวัฒนธรรมขององค?การน้ันๆ วFา ตWองการมีวัฒนธรรมองค?การเปfน
แบบเป�ดหรือแบบป�ดมากนWอยเพียงใด และหากพิจารณาหนWาท่ีหลักทางการบริหารท้ังสี่หนWาท่ี คือ 
หนWาท่ีทางการวางแผน การจัดองค?การ การนํา และการควบคุม แมWการติดตFอสื่อสารจะมีความสําคัญ
กับหนWาท่ีทุกหนWาท่ี แตFกับเร่ืองการนํา (Leading) ซึ่งเปfนเร่ืองท่ีตWองการมีอิทธิพลตFอผูWอ่ืน เพ่ือบรรลุ
จุดหมายท่ีคาดหวังแลWว การติดตFอสื่อสารถือวFาเปfนเร่ืองท่ีมีความสําคัญกับหนWาท่ีทางการบริหารน้ี
มากกวFา เพราะแมWจะมียุทธศาสตร?ที่ดีเย่ียมเพียงใด หากขาดการติดตFอสื่อสารท่ีดีแลWว ก็ยากจะนําไปสูF
ความสําเร็จของยุทธศาสตร?ที่ดีน้ันไดW 

การติดตFอสื่อสารไดWเขWามามีบทบาทในสถานศึกษาทุกรูปแบบ ถือกันวFาเปfนหัวใจสําคัญใน
การดําเนินการจัดการขององค?การ (Chester Barnard, 2016) หนWาท่ีประการแรกท่ีจําเปfนอยFางย่ิง
สําหรับผูWบริหาร คือ จะตWองสรWางระบบสื่อสารข้ึนในองค?การ ปกติท้ังผูWบริหารและผูWใตWบังคับบัญชา มี
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การติดตFอสื่อสารดWวยการพูด การเขียน และสื่ออ่ืนๆ ดังน้ันความสําคัญของการติดตFอสื่อสาร จึงนับวFา
มีความสําคัญอยFางย่ิงในระบบการทํางานท่ีจะทําใหWทุกคนเขWาใจซึ่งกันและกัน และนําไปสูFเป~าหมายท่ี
ตWองการ 

ในสภาพแวดลWอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจะมีอิทธิพลตFอการแสดงพฤติกรรมในการสื่อสาร
ของผูWนํา การติดตFอสื่อสารในองค?การ หรือกระบวนการท่ีเกิดข้ึนแลWว มักทําใหWระบบท่ีไดWรับผลกระทบ 
เกิดผลกระทบท่ีซับซWอนและรุนแรงตFอการดํารงชีวิตและการทํางาน ป�จจุบันการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน
อยFาง รวดเร็ว หลายรูปแบบ และกFอใหWเกิดผลกระทบท่ีเก่ียวเน่ืองซับซWอน สรWางความสับสน บFอยคร้ัง
อาจทําใหWเกิดความขัดแยWง ความรุนแรงเกินกวFาจะควบคุมไดW ซึ่งเปfนเหตุกFอใหWเกิดป�ญหาท้ังในเชิง
โครงสรWาง และจิตใจ (ธงชัย สันติวงษ?, 2560, หนWา 13) ในอนาคตเราจะม่ันใจในศักยภาพของคนไทย
ไดW เพราะ คนไทยแตFด้ังเดิม จากรุFนตFอรุFน เราก็มีพัฒนาการมาอยFางดี สFวนใหญFเปfนนักเคลื่อนไหว 
เปลี่ยนแปลง ท่ีทุFมเทความพยายาม อยFางกลWาคิดกลWาทํา สิ่งท่ีล้ําสมัย เปfนกระบวนทัศน?ใหมFทาง
การศึกษาท่ีกWาวหนWา เราในยุคป�จจุบัน และรุFนตFอๆ ไปในอนาคต ก็คงจะสืบทอดเจตนารมณ?การเปfน
นักเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอีกตFอไปอยFางไมFหยุดย้ัง ดังน้ัน จึงเปfนสิ่งทWาทาย ท่ีไมFนFาจะเหลือบFา กวFา
แรงพลังของคนไทยในยุคป�จจุบันและในอนาคตทุกรุFนทุกวัย บางคนเห็นดWวยกับการเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนทัศน?ใหมFทางการศึกษาท่ี เกิดข้ึน และเห็นวFาสิ่งท่ีเกิดข้ึนเปfนสิ่งลWาสมัยในยุคป�จจุบัน ท่ีตWอง
นํามาใชW ใหWเปfนประโยชน?กับประเทศชาติ แมWจะมีอุปสรรคป�ญหาหรือความไมFพรWอม ก็เปfนผลจากการ
เกิดข้ึนของสิ่งใหมFๆ จึงเปfนสิ่งท่ีนFาทWาทWายตFอการเริมไตF บันไดข้ันท่ี 1 แหFงศตวรรษที 21 น้ีไปดWวยกัน
อยFางตระหนักดWวยตนเองโดยไมFตWองรอนโยบายหรือคําสั่งจากสFวนกลางหรือตWนสังกัด (วิโรจน? สาร
รัตนะ, 2560) จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกท่ีเปfนไปตามกระแสโลกาภิวัตน? ประชากรของ
ประเทศเผชิญกับการแขFงขันทางเศรษฐกิจ บWางก็มีการแสวงหาผลประโยชน?จากทรัพยากร ธรรมชาติ
โดยไมFจํากัดขอบเขต กFอใหWเกิดสภาพแวดลWอมเสื่อมโทรมสFงผลกระทบตFอคุณภาพชีวิต คุณภาพของ
การปฏิบัติงาน ความกWาวหนWา และความม่ันคงของประเทศดWวย (ธงชัย สันติวงษ?, 2560)  

องค?ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดประการหน่ึงท่ีสFงผลกระทบตFอความสําเร็จหรือลWมเหลวของ
องค?การ คือ คุณภาพของผูWนํา เพราะผูWนําเปfนเสมือนหลักชัยขององค?การ ผูWนําท่ีมีความสามารถจะทํา
ใหWผูWใตWบังคับบัญชามีความขยันขันแข็ง สามัคคี มุFงม่ัน เต็มใจ มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ทํางาน
ไดWตรงตามเป~าหมาย ดWวยการสรWางระบบการสื่อสารท่ี ดีในองค?การการทํางานสFงผลใหW เกิด
ความกWาวหนWาในองค?การไดW ซึ่งเราเรียกวFา ความเปfนผูW นํา หรือภาวะผูW นํา (Leadership) จึงมี
ความสําคัญย่ิงตFอความสําเร็จขององค?การ (ธงชัย สันติวงษ?, 2560) การบริหารเปfนกระบวนการท่ี
สําคัญในการจัดการศึกษา ผูWบริหารมีบทบาทสําคัญย่ิง การบริหารโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพและ
ดําเนินไปโดยไดWผลสําเร็จตามวัตถุประสงค?มากนWอยเพียงไรข้ึนอยูFกับความสามารถของผูWดํารงตําแหนFง
ผูWบริหาร ผูWบริหารตWองรูWจักดําเนินบทบาท พฤติกรรมภาวะผูWนําของตนไดWอยFางถูกตWองเหมาะสม 
ภาวะผูWนําจึงเปfนสิ่งสําคัญย่ิงตFอการบริหารการปฏิบัติงานใด ๆ หากคาดหวังจะใหWผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผลแลWวจําเปfนท่ีผูWนําตWองมีความชํานาญอยFางดีในสิ่งท่ีตนปฏิบัติน่ันก็
คือ มีทักษะใน การปฏิบัติงานในหนWาท่ีของตน ประกอบดWวย การมีอิทธิพลอยFางมีอุดมการณ? การสรWาง
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แรงบันดาลใจการกระตุWนเชาวน?ป�ญญา การคํานึงถึงความเปfนป�จเจกบุคคล และการคิดเชิงระบบ 
นอกจากน้ีภาวะผูWนําของผูWบริหารในการบริหารงาน และความสามารถเอาชนะป�ญหาตFาง ๆ และแกWไข
สาเหตุแหFงป�ญหาท่ีทําใหWอารมณ?ไมFปกติไดW ยังสFงผลตFอการทํางานดWานการประสานสัมพันธ?กับผูWอ่ืนทํา
ใหWสามารถรักษาความสัมพันธภาพกับผูWอ่ืน มีมนุษยสัมพันธ?ท่ีดีมีความสามารถในการทํางานเปfนทีม
ทําใหWบุคคลท่ีมีความเก่ียวขWองสามารถประสานงานไดWอยFางมีประสิทธิภาพ ดํารงรักษาความเจริญของ
ประเทศชาติไวWและพัฒนาใหWกWาวหนWาตFอไปไดWตลอด” (วิโรจน? สารรัตนะ, 2560, หนWา 5) ใน
กระบวนการจัดการศึกษาน้ัน ครูเปfนผูWท่ีมีบทบาทสําคัญในการสรWางและพัฒนาเยาวชน ท่ีจะตWอง
เติบโตเปfนผูWใหญFท่ีสมบูรณ? และเปfนทรัพยากรท่ีมีคุณภาพตFอไป และใหWความสําคัญกับหนWาท่ีอยFาง
แทWจริงและตัวครูเองตWองประพฤติปฏิบัติตนใหWสมกับการเปfนแมFพิมพ?ที่ดี ซึ่งสิ่งเหลFาน้ีจะเกิดข้ึนไดWยFอม
มาจากความศรัทธาในวิชาชีพครูท่ีทําอยูF ความศรัทธาในวิชาชีพครูน้ันสFวนหน่ึงยFอมเกิดจากคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของครู เพราะคุณภาพชีวิตการทํางานสามารถพิจารณาไดWจากความสุขใจและความพึง
พอใจในการทํางานของบุคคลท่ีปฏิบัติงานอยูFในองค?การ บุคคลท่ีมีคุณภาพชีวิตการทํางานดีจะมี
ความรูWสึกวFางานมีความสําคัญและมีคุณคFา ตนเองมีความผูกพันกับงาน มีแรงจูงใจ เสียสละและทุFมเท
ใหWกับงาน การไดWมี สFวนรFวมในการสื่อสารแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในเป~าหมายและวิธีการ
ทํางาน มีความภาคภูมิใจท่ีไดWเปfนสFวนหน่ึงขององค?การ รวมถึงการมีสัมพันธภาพท่ีดีรFวมกันระหวFาง
บุคคลในองค?การ ซึ่งจะสFงผลถึงการพัฒนาเยาวชน รวมท้ังสภาพแวดลWอมในการทํางาน และลักษณะ
การบริหารงานตามทฤษฎีของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio), อWางอิงใน ธงชัย สันติวงษ?, 2560) 
ท่ีกลFาววFาการรับรูWถึงความตWองการของสิ่งแวดลWอมวFามีมากกวFาความสามารถหรือความตWองการของ
บุคคล หรือการรับรูWงานท่ีมากเกินไป และความขัดแยWงในบทบาท เม่ือเขารับรูWถึงสิ่งเหลFาน้ีพบอุปสรรค
เชFนน้ันอยูFบFอย ๆ จึงจําเปfนตWองนําระบบการสื่อสารในองค?การมาสรWางเสริมใหWมีความสุขจากการ
ทํางาน (วิโรจน? สารรัตนะ, 2560) 
 จากเหตุผลและความเปfนมา ผูWวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา องค?ประกอบการพัฒนาภาวะ
ผูWนําการเปลี่ยนแปลงของผูWบริหารในองค?การ ท่ีสFงผลกระทบตFอการสื่อสารในการปฏิบัติงานของ
ผูWใตWบังคับบัญชา วFาเปfนเชFนไร เพ่ือใหWผูWท่ี เก่ียวขWองกับการปฏิบัติงานในองค?การ และผูWสนใจท่ัวไปใชW
เปfนขWอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายและมาตรการตFาง ๆ สําหรับจัดทําแผนพัฒนาศักยภาพ
องค?การ และนําไปใชWในการแสวงหาแนวทางแกWไข ปรับปรุง หรือพัฒนาป�จจัยดWานตFาง ๆ ท่ีเก่ียวขWอง
กับสาเหตุของการสื่อสารในการปฏิบัติงานตFอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย เพ่ือศึกษา 
 1.ภาวะผูWนําการเปลี่ยนแปลงของผูWบริหารในองค?การ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
 2. การสื่อสารในองค?การ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 3. องค?ประกอบการพัฒนาภาวะผูWนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสFงผลตFอการสื่อสารในองค?การ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

ตัวแปรต�น (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
ภาวะผูWนําการเปลี่ยนแปลงของผูWบริหาร (Xtot)  การสื่อสารในองค?การ ( Ytot )  
1. การมีอิทธิพลอยFางมีอุดมการณ? (X1)  1. การแกWป�ญหาในงาน (Y1)  
2. การสรWางแรงบันดาลใจ (X2)  2. การกระตุWนและจูงใจการทํางาน(Y2)  
3. การกระตุWนเชาวน?ป�ญญา (X3)  3. การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและทัศนคติ (Y3)  
4. การคํานึงถึงความเปfนป�จเจกบุคคล (X4) 4.การสรWางความเขWาใจบุคคลภายนอก (Y4) 

ท่ีมา : แบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) อWางใน ธงชัย สันติวงษ? , 2560. พฤติกรรมองค�การ.  
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
  ขอบเขตของเน้ือหา ในการวิจัยน้ีเปfนการวิจัยเชิงพรรณนา ผูWวิจัยมุFงศึกษาภาวะผูWนําของ
ผูWบริหารสถานศึกษา ใน 4 ดWาน ของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) และการสื่อสารในองค?การ 
สังกัดสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จํานวน 4 ดWาน ไดWแกF ดWานการ
แกWป�ญหา ดWานการกระตุWนและจูงใจการทํางาน.ดWานการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและทัศนคติ และ
ดWานการสรWางความเขWาใจใหWบุคคลภายนอก  

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง 
ธงชัย สันติวงษ? (2560) กลFาววFาการเปลี่ยนแปลงเปfนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดWกับทุกองค?การในป�จจุบัน

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีมากมายอาทิการปฏิรูประบบราชการการปรับเปลี่ยนโครงสรWางองค?การ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจการออกนอกระบบการรFวมทุนการรวมกิจการรวมท้ังการนําเทคนิค 
การจัดการใหมFๆ มาใชWในองค?การ โดยภาวะผูWนําการเปลี่ยนแปลงของผูWบริหารสถานศึกษา ใน 4 ดWาน 
ตามแนวคิดของแบสและอโวลิโอ (Bass & Avolio) ไดWแกF การมีอิทธิพลอยFางมีอุดมการณ?, การสรWาง
แรงบันดาลใจ, การกระตุWนทางป�ญญา และการคํานึงถึงความเปfนป�จเจกบุคคล 
 แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสาร ในองค�การ   

ซาแรมบWา (Zaramba, 2003 : 5) กลFาวถึง การสื่อสารในองค?การวFา การสื่อสารในองค?การ
เปfนองค?ประกอบสําคัญท่ีมีผลตFอความสําเร็จขององค?การและชFวยใหWบุคลากรในองค?การไดWรับทราบ
กิจกรรมตFาง ๆ ดWวย สFวนแดเนียล และสไปเกอร? (Daniels and Spiker, 1994) กลFาววFา การสื่อสาร
คือ ความหมายท่ีบุคคลสองคนหรือมากกวFาสองข้ึนไปสรWางข้ึนรFวมกันโดยใชWวัจนภาษาและอวัจน
ภาษา และเกิดการรับรูWและแปลความหมายน้ันๆ โดย วิลเบอร? แชรมป� (Wibur Schramm, 1971) 
กลFาววFา การสื่อสารหมายถึง การแลกเปลี่ยนสัญญาณขFาวสารระหวFางบุคคลโดยต้ังอยูFบนพ้ืนฐานของ
ความสัมพันธ?ระหวFางมนุษย? ดังน้ัน    การสื่อสาร จึงหมายถึง การแลกเปลี่ยนขFาวสารระหวFางผูWสFง
สาร และผูWรับสาร โดยใชWสื่อหรือชFองทาง ตFาง ๆ เพ่ือมุFงหมายโนWมนWาวจิตใจใหWเกิดผลในการใหWเกิดการ
รับรูW หรือเปลี่ยน ทัศนคติ หรือเพ่ือใหWเปลี่ยน พฤติกรรมอยFางใดอยFางหน่ึงหรือหลายอยFาง แดเนียล 
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และสไปเกอร? (Daniels and Spiker, 1994) ไดWกลFาวถึงความสําคัญของการติดตFอสื่อสารภายใน
องค?การ ดังน้ี 1. เปfนเคร่ืองมือของผูWบริหารในการแก�ป]ญหาการบริหารงาน เพราะการสื่อสารภายใน
องค?การจะชFวยทําใหWสามารถทํางานไดWสําเร็จลุลFวงไปดWวยดี 2. เปfนเคร่ืองมือท่ีชFวยกระตุ�นและจูงใจ
การทํางาน ชFวยสรWางความสัมพันธ?ระหวFางผูWบริหารกับบุคลากรตFางๆ ภายในองค?การเดียวกัน เพ่ือใหW
เกิดความเขWาใจท่ีตรงกัน 3. การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและทัศนคติท่ีดี สามารถชFวยกันปฏิบัติ
ภารกิจขององค?การและ ผูWบริหารสามารถใชWการสื่อสารในการสรWางความเปfนหน่ึงเดียวภายในองค?การ
ใหWไดW 4. การสร�างความเข�าใจแก�บุคคลภายนอก การสื่อสารชFวยใหWเกิดการพัฒนาและการทํางานท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถชFวยทําใหWเกิดการพัฒนาองค?การไดW โดยเฉพาะพลังขับเคลื่อนท่ีนําโดยผูWบริหาร
ท่ีรูWจักการสื่อสารภายในองค?การสูFบุคคลภายนอกไดWเปfนอยFางดี การสื่อสารในองค�การ จึงเปfน เคร่ือง
สรWางความเขWาใจ และสรWางวัฒนธรรมตลอดจนสามารถสรWางความม่ันคงใหWกับองค?การน้ันๆ เปfนศูนย?
รวมใหWองค?การน้ันๆ ทํางานรFวมกันไดWอยFางมีประสิทธิผล โดยผูWใชWจะตWองเขWาใจและเขWาถึงกระบวนการ
สื่อสารเปfนอยFางดี เปfนการติดตFอระหวFางบุคคลในองค?การ มีลักษณะเปfนเครือขFาย (Network) ซึ่ง
อาจกระทําไดWโดยใชWเคร่ืองมือในการสื่อความหมายดWวยการพูด การเขียน การใชWสัญลักษณ? เพ่ือใหW
ผูWอ่ืนรับทราบและเปfนแนวทางแกWไขป�ญหาการทํางานใหWแกFครูและบุคลากรในองค?การสถานศึกษา 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย  

ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง  
 ประชากร ท่ีใชWในวิจัยน้ี ไดWแกF บุคลากรครูผูWสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ปaการศึกษา 2562 (1,680 คน) กลุ�มตัวอย�าง ไดW
กําหนดขนาดกลุFมตัวอยFางโดยใชWตารางของ Krejcie and Morgan (1977, pp.607-610 ) จํานวน 
312 คน โดยการสุFมอยFางงFาย (simple random sampling) 

สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล หลังจากประมวลผลขWอมูลจากแบบสอบถามแลWว ผูWวิจัยไดW
นํามาวิเคราะห?ขWอมูลทางสถิติดWวยคอมพิวเตอร? โปรแกรมสําเร็จรูป โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. วิเคราะห?แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม ประกอบดWวย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ?ทํางาน ดWวยอัตราสFวนรWอยละ 

2. วิเคราะห?แบบสอบถามตอนท่ี 2 ภาวะผูWนําการเปลี่ยนแปลงของผูWบริหาร และ ตอนท่ี 3 
การสื่อสารในองค?การ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยใชWสถิติ
พ้ืนฐาน ไดWแกF คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดWกําหนดเกณฑ? การแปลความหมายของคะแนน 
ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 33-35)  

4.51 - 5.00  หมายถึง  อยูFในระดับมากท่ีสุด  
3.51 - 4.50  หมายถึง  อยูFในระดับมาก  
2.51 - 3.50  หมายถึง  อยูFในระดับปานกลาง  
1.51 - 2.50  หมายถึง  อยูFในระดับนWอย  

   1.00 - 1.50  หมายถึง  อยูFในระดับนWอยท่ีสุด  
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3. การวิเคราะห?ภาวะผูWนําในการบริหารท่ีสFงผลตFอการสื่อสารในองค?การ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ใชWคFาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? (rxy) ของเพียร?สัน 
(Pearson’s product-moment correlation coefficient) แลWวนําคFาท่ีไดWไปเปรียบเทียบกับเกณฑ? 
และ แปลความหมายคFาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? 0.71 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ?กันสูง/ คFา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? 0.31 – 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ?กันปานกลาง /คFาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? 
0.01 – 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ?กันตํ่า /คFาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ? เทFากับ 0.00 หมายถึง ไมFมี
ความสัมพันธ?กัน รวมท้ังสังเคราะห?เปfนองค?ประกอบการพัฒนาภาวะผูWนําการเปลี่ยนแปลงท่ีสFงผลตFอการ
สื่อสารในองค?การ 

 
ประโยชน�ที่ได�รับ ผลจากการวิจัยน้ี คาดวFาจะเกิดประโยชน? ดังน้ี  

1. ไดWทราบถึงภาวะผูWนําในการบริหารท่ีสFงผลตFอการสื่อสารในองค?การ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  

2. องค?ประกอบหรือผลจากการศึกษาจะเปfนขWอมูลใหWผูWบริหารและผูWเก่ียวขWอง นําไปใชWในการ
แสวงหา แนวทางป~องกันและแนวทางลดระดับป�ญหาการสื่อสารในองค?การ 

 
ผลการวิจัย  
 ภาวะผูWนําการเปลี่ยนแปลงของผูWบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดWานท้ัง 4 ดWาน มีคFาเฉลี่ยโดยรวมอยูFในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาคFาเฉลี่ยโดยเรียงลําดับตามคFาเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด คือ ดWานการสรWางแรงบันดาลใจ ดWานการมี
อิทธิพลเชิงอุดมการณ? ดWานการคํานึงถึงความเปfนป�จเจกบุคคล และดWานการกระตุWนทางป�ญญา สFวน
การสื่อสารในองค?การ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูFในระดับ
มาก และองค?ประกอบการพัฒนาภาวะผูWนําการเปลี่ยนแปลงของผูWบริหาร อธิบายจากความแปรปรวน 
ไดWรWอยละ 68.30 (R2 = 0.683) เรียงตามลําดับความสําคัญ คือ ดWานการสรWางแรงบันดาลใจ, ดWานการ
กระตุWนทางป�ญญา และดWานการคํานึงถึงความเปfนป�จเจกบุคคลอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ดังสมการ Ytot= 1.004+ 0.402IM+ 0.203IS+ 0.164IC (R2 = 0.683) 
 
ตารางท่ี 1 ภาวะผูWนําการเปลี่ยนแปลงของผูWบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 2 
 

ภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลงของผู�บริหารสถานศึกษา Χ  S.D. ระดับ 
1.ดWานการมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ? 4.42 0.53 มาก 
2.ดWานการสรWางแรงบันดาลใจ 4.43 0.55 มาก 
3.ดWานการกระตุWนทางป�ญญา 4.38 0.53 มาก 
4.ดWานการคํานึงถึงความเปfนป�จเจกบุคคล 4.41 0.54 มาก 

รวม 4.41 0.50 มาก 
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ตารางท่ี 2 การสื่อสารในองค?การ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
  

การสื่อสารในองค�การ ( )  S.D. ระดับ 
1. การแกWป�ญหาในงาน 4.45 0.50 มาก 
2. การกระตุWนและจูงใจการทํางาน 4.58 0.50 มากท่ีสุด 
3. การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและทัศนคติ 4.50 0.50 มาก 
4. การสรWางความเขWาใจบุคคลภายนอก 4.48 0.49 มาก 

 รวม 4.50 0.50 มาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการวิจยั ผูWวิจัยมีความคิดเห็นตFอผลการวิจัยในประเด็นท่ีสําคัญๆ ดังน้ี 

1. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู�บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก 
เม่ือพิจารณาเปfนรายดWานเรียงลําดับคFาเฉลี่ยจากมากไปหานWอย ดังน้ี เม่ือพิจารณาคFาเฉลี่ยโดย
เรียงลําดับตามคFาเฉลี่ยจากสูงสุดไปตํ่าสุด คือ ดWานการสรWางแรงบันดาลใจ ดWานการมีอิทธิพลเชิง
อุดมการณ? ดWานการคํานึงถึงความเปfนป�จเจกบุคคล และดWานการกระตุWนทางป�ญญา ท้ังน้ีเปfนเพราะ
ผูWบริหารมีความพรWอมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงดWวยการสรWางแรงบันดาลใจ สFงเสริมใหWบุคลากร
ใชWเทคโนโลยีใหมFๆ และปรับปรุงทัศนคติ ความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีแตกตFางกันซึ่ง
สอดคลWองกับงานวิจัยของ สุนทร สมลือแสน. (2559). ท่ีพบวFาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
ผูWบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูFในระดับมาก การคํานึงถึงความเปfนป�จเจกบุคคล และดWานการ
กระตุWนทางป�ญญา สFงผลดีตFอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองค?การ ไมFวFาจะเปfนการเปลี่ยนแปลงใน
ดWานใดก็ตาม ยFอมสFงผลกระทบตFอองค?ประกอบดWานอ่ืนๆขององค?การดWวยเสมอ 
 2. การสื่อสารในองค�การสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต 2 

โดยรวมอยูFในระดับมาก ( = 4.50, S.D.=0.50)เม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน เรียงลําดับคFาเฉลี่ยจาก

มากไปหานWอย ดังน้ี ดWานการกระตุWนและจูงใจการทํางาน (  = 4.58, SD.=0.49) การเปลี่ยนแปลง

ความคิดเห็นและทัศนคติ ( = 4.50, SD.=0.50) การสรWางความเขWาใจบุคคลภายนอก (  = 4.48, 

S.D.=0.50) และการแกWป�ญหาในงาน ( = 4.45, S.D.=0.50) ตามลําดับ ท้ังน้ีอาจเปfนเพราะ
ผูWบริหารมีความสามารถในการสื่อสารกับบุคลากรท่ีเก่ียวขWองกับการกระตุWนและจูงใจบุคลากรในการ
ทํางาน เชFน ทักษะ ความนึกคิด บุคลิกภาพ การสื่อสารท่ีดีตFอกัน สอดคลWองกับธงชัย สันติวงษ? (2560) 
และงานวิจัยของธารินี กิตติกาญจนโสภณ (Kittikanjanasophon,T. 2018) ท่ีกลFาววFากลยุทธ?การ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค?กร ยFอมตWองมีการกระตุWนและจูงใจบุคลากร และ พบวFาผูWบริหาร
สถานศึกษาควรมีการสFงเสริมวัฒนธรรมท่ีดีในการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการบริหารเปลี่ยนแปลง 
และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองค?การ อาจเปfนเพราะวFา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จัดใหWมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไวWในแผนปฏิบัติการ
ประจําปa โดยกําหนดใหWบุคลากรสถานศึกษาไดWรับการพัฒนาอยFางเต็มตามศักยภาพ และมีเจตคติท่ีดีใน
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การทํางาน เพ่ือใหWทุกคนในหนFวยงาน มีสมรรถภาพในการทํางานสูงข้ึน สามารถปฏิบัติหนWาท่ีท่ีอยูFใน
ความรับผิดชอบไดWดีย่ิงข้ึน มีการกําหนดนโยบาย เป~าหมาย และจุดเนWนพิเศษในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา และติดตามการทํางานโดยทีมนิเทศเต็มพิกัด และผูWบริหารมีการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงท่ีดี สFงเสริมใหWบุคลากรมีสFวนรFวมในการวางแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนในรูปของ
คณะกรรมการโดยยึดระบบคุณธรรม  
 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงของผู�บริหารท่ีส�งผลต�อการสื่อสารในองค�การสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต 2 พบวFาองค?ประกอบการพัฒนาภาวะผูWนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูWบริหาร อธิบายจากความแปรปรวน ไดWรWอยละ 68.30 (R2 = 0.683) เรียงตามลําดับ
ความสําคัญ คือ ดWานการสรWางแรงบันดาลใจ, ดWานการกระตุWนทางป�ญญา และดWานการคํานึงถึงความ
เปfนป�จเจกบุคคลพบวFาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของผูWบริหารโดยภาพรวมอยูFในระดับมาก ท่ีเปfน
เชFนน้ี เน่ืองจากผูWบริหารมีการกระตุWนและจูงใจสมํ่าเสมอใหWบุคลากรปรับปรุงทัศนคติท่ีดี ตFอความ
จําเปfนของการเปลี่ยนแปลง ทําใหWเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปfนผลรวมจาก
การสื่อสารปฏิสัมพันธ?ของบุคลากร เชFน ทักษะการสื่อสาร ความนึกคิด บุคลิกภาพ การสื่อสารท่ีสรWาง
แรงจูงใจ และขวัญกําลังใจ เปfนตWน (วิโรจน? สารรัตนะ,2560). ซึ่งยังสอดคลWองกับ สุนทร สมลือแสน. 
(2559) ท่ีพบวFาภาวะผูWนําการเปลี่ยนแปลงของผูWบริหารสFงผลตFอทัศนคติท่ีดีของบุคลากรอาจารย? 
สามารถทําไดWโดยการสรWางวัฒนธรรมท่ีดีดWวยการฝ`กอบรม และปรับโครงสรWางภายในองค?การ กระจาย
ความสามารถในการตัดสินใจใหWกับกลุFมงานตFางๆ ใหWมากท่ีสุดและตWองบริหารการเปลี่ยนแปลงใน
องค?การเพ่ือความเจริญกWาวหนWาท่ีทWาทายและมีอิทธิพลตFอความอยูFรอดขององค?การเปfนอยFางมาก 
(ธงชัย สันติวงษ? , 2560) และการสื่อสารท่ี ดี ไดWแกF  การการกระตุWนและจูงใจการทํางาน การ
เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นและทัศนคติ สFงผลดีตFอการแกWป�ญหาในงาน และการสรWางความเขWาใจ
บุคคลภายนอก ซึ่งจากการศึกษาของธงชัย สันติวงษ?และ ธารินี กิตติกาญจนโสภณ (2561) พบวFา
ผูWบริหารสถานศึกษาควรมีการสFงเสริมวัฒนธรรมท่ีดีในการสื่อสารเพ่ือประสิทธิผลการบริหาร
เปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในองค?การ ไมFวFาจะเปfนการเปลี่ยนแปลงในดWานใดก็ตาม 
ยFอมจะสFงผลกระทบตFอองค?ประกอบอ่ืนๆ ขององค?การดWวยเสมอ 
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บทคัดย�อ 

 วัตถุประสงค?ของการวิจัยน้ีเพ่ือศึกษา (1) ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนท่ีมีตFอการใหWบริการ
ดWานคุณภาพของการบริการในการจัดการศึกษา ของสถาบันศึกษาเอกชน (2) เปรียบเทียบความพึง
พอใจของนักศึกษาจีนท่ีมีตFอการใหWบริการดWานคุณภาพของการบริการในการจัดการศึกษา จําแนก
ตาม เพศ อายุและคณะท่ีศึกษา (3) องค?ประกอบคุณธรรมการจัดการศึกษากับความพึงพอใจของ
นักศึกษาจีนท่ีมีตFอการใหWบริการดWานคุณภาพของการบริการในการจัดการศึกษา ของสถาบันศึกษา
เอกชน กลุFมตัวอยFางในการวิจัยน้ี ไดWแกF นักศึกษาจีนระดับบัณฑิตในสถาบันศึกษาเอกชน กําหนด
ขนาดกลุFมตัวอยFางโดยใชWตารางของ Krejcie and Morgan (1977, pp.607-610 ) จํานวน 296 คน 
โดยการสุFมอยFางงFาย (simple random sampling)    
  ผลการวิจัยพบวFา (1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาจีนท่ีมีตFอการใหWบริการดWานคุณภาพ
ของการบริการในการจัดการศึกษา ของสถาบันศึกษาเอกชน ในภาพรวมและรายดWานอยูFในระดับมาก 
( = 3.92) เรียงตามลําดับคFาเฉลี่ยจากมากไปหานWอยไดW ดังน้ี การใหWบริการดWานสื่อการเรียนการ
สอน, การใหWบริการดWานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก,การใหWบริการดWานวิชาการ และ 
การใหWบริการดWานหWองสมุด (2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาจีนท่ีมีตFอการใหWบริการ
ดWานคุณภาพของการบริการในการจัดการศึกษา พบวFา จําแนกตามเพศและอายุของนักศึกษาจีนใน
ภาพรวม แตกตFางกัน อยFางมีนัยสําคัญท่ี 0.05 ศึกษา (3) องค?ประกอบคุณธรรมการจัดการศึกษาท่ี
สําคัญคือเมตตาธรรมและความเอาใจใสFอยFางจริงใจสFงผลตFอความพึงพอใจของนักศึกษาจีนในดWาน
คุณภาพของการบริการในการจัดการศึกษา สFวนขWอเสนอแนะสําหรับการใหWบริการทางการศึกษา
สําหรับนักศึกษาตFางประเทศ ไดWแกF ความตWองการหนังสือการรับรองหลักสูตรเปfนภาษาจีนเพ่ือใชW
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แสดงกับองค?กรท่ีนักศึกษาทํางานอยูFในประเทศจีน ควรมีป~ายแนะนําข้ันตอนการใหWบริการตFางๆ เปfน
ภาษาจีน หรืออยFางนWอยเปfนภาษาอังกฤษ  
 
คําสําคัญ: องค?ประกอบคุณธรรม การจัดการศึกษา คุณภาพการใหWบริการทางการศึกษา 

 
Abstract 

  The purpose of this research were to study (1) the satisfaction of Chinese students 
towards the educational services quality in educational management. (2) comparison 
the satisfaction of Chinese students with the service quality of the educational 
management classified by gender, age and faculty of study (3) the moral component 
of the educational management and the satisfaction of Chinese students towards 
quality service in educational management of private educational institutions. The 
sample in this study were 296 Chinese graduate students in private educational 
institutions. The sample size was determined by using the table of Krejcie and 
Morgan (1977, pp.607-610) with simple random sampling. 
  The results showed that (1) the satisfaction of Chinese students towards the 
educational services quality in educational management, overall and each aspect 
were at high level ( = 3.92). In descending order as follows: providing educational 
media services, building and facility services, academic services and library services 
(2) comparison the satisfaction of Chinese students with the services quality in 
educational management found that, classified by gender and age of Chinese 
students as a whole were significantly different at 0.05 levels. (3) Moral components, 
the important things for educational management were compassion and sincere 
attention, affecting the satisfaction of Chinese students towards the educational 
services quality in educational management. Suggestions for providing educational 
services for international students include the need for a certificate of Chinese 
language certification for use with organizations that students work in China. There 
should be signs to guide the process of providing services in Chinese or at least in 
English. 
 
Keywords: Moral Components, Educational Management, Educational Service Quality 
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บทนํา 
 การจัดศึกษาในป�จจุบันไดWเนWนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งจําเปfนอยFางย่ิงท่ีจะตWองบริหาร
การศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษาเปfนกลไกสําคัญท่ีจะสFงเสริมและผลักดัน
ใหW กระบวนการทํางานในทุกระดับและบุคลากรท่ีเก่ียวขWองดําเนินไปอยFางสอดคลWองกันเปfนระบบ มุFง
ไปในทิศทางท่ีไดWรFวมกันกําหนดไวWเพ่ือใหWบรรลุเป~าหมายของการปฏิรูป การศึกษาอยFางมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อีกท้ังเป~าหมายของการปฏิรูป
การศึกษาท่ีสําคัญคือคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต ดังน้ันกระแสผลักดันทุกดWานจึงมุFงไปท่ีสถาบัน
ศึกษาซึ่งมีหนWาท่ี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหW มีคุณภาพ ป�จจัยนําเขWา
กระบวนการผลิตจะเปfนจุดเร่ิมตWนของคุณภาพการศึกษา ในดWานคุณภาพของสถาบันศึกษาเปfน
ประเด็นสําคัญ (ธงชัย สันติวงษ?, 2560, หนWา 17) คุณภาพจะเกิดข้ึนจากความรFวมมือของผูWปกครอง
และป�จจัยภายในคือ บทบาทของผูWบริหารและบุคลากรครู อาจารย?ในการจัดการเรียนการสอน ป�จจัย
ดWานกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ รวมท้ังคุณภาพดWานการบริการ การบริหาร
ดWานคุณภาพการบริการมักไมFตรงกับความตWองการท่ีแทWจริง สมาชิกหรือนักศึกษามักไมFมีสFวนรFวมใน
การกําหนดการบริการ ท้ังดWานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป  

การศึกษาไทยในอนาคตจะตWองมีคุณภาพ ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาน้ีเอ้ือตFอประโยชน?
ใหWผูWเรียน นักศึกษามีความรูWความสามารถ และมีคุณสมบัติตFาง ๆ ตามความคาดหวังของหลักสูตร 
ประชาชนเกิดความม่ันใจในการ ท่ีสFงบุตรหลานเขWาเรียนในสถาบันศึกษาท่ีมีคุณภาพการศึกษาอยูFใน
ระดับ มาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชน ท่ีเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย?ของประเทศและสนองศรัทธาของชุมชน และประชาชนท่ัวภูมิภาคในการสืบ
สานสูFการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีสมบูรณ?แบบภายใตWปณิธานท่ีจะใหWสถาบันการศึกษาเปfนท่ีรวม
องค?ความรูWวิชาการแขนงตFางๆ อันล้ําเลิศ ทันสมัยและบุคลากรท่ีมีความสามารถเช่ียวชาญดWาน
การศึกษา โดยการจัดการศึกษาท่ีเป�ดโอกาสใหWบุคคลไดWมีโอกาสศึกษาตFอระดับอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนา
กําลังคนใหWมีความรูWความสามารถควบคูFกับการมีคุณธรรม จรรยาบรรณในวิชาเรียน และดํารงตนใหW
เปfนประโยชน?ตFอสังคม ประเทศชาติ และ ในการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมดWวยความรูWสึกของ
คณาจารย?ท่ีจะทํางานใหWความรูWดWวยเมตตาธรรมแกFนักศึกษาอยFางแทWจริงทําใหWเปfนแนวทางในการ 
พัฒนางานใหWมีคุณภาพดWานการบริการท่ีดี เสมือนหัวใจสําคัญ ในอันท่ีจะกระตุWนเตือนบุคลากรครูใหW
คําแนะนําและประสานงานใหWทุกคนทํางานรFวมกัน อยFางมีประสิทธิภาพในดWานการเรียน การสอน 
ผูWบริหารในหนFวยงานท่ีมีวิสัยทัศน?กวWางไกลสามารถบริหาร และการจัดการใชWทรัพยากรท่ีมีอยูFไดWและ
สามารถจัดทรัพยากรสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีเนWนผูWรับบริการเปfนสําคัญ ดWวยเหตุน้ี
ผูWวิจัยในฐานะท่ีเก่ียวขWองกับการดูแลนักศึกษาจากตFางประเทศจึงตWองการทราบถึงองค?ประกอบใน
สภาพการจัดการศึกษาของคณาจารย? กับการรับรูWคุณภาพในการใหWบริการของมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันศึกษาเอกชนตFอนักศึกษาตFางประเทศโดยเฉพาะนักศึกษาจากประเทศจีนเพ่ือการผลิตบัณฑิต
ใหWมีคุณภาพตามความตWองการของสังคมและนโยบายของประเทศใหWมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึนตFอไป 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย                
 1 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาจีนท่ีมีตFอการใหWบริการดWานคุณภาพของการ
บริการในการจัดการศึกษา ของสถาบันศึกษาเอกชน 
 2 เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาจีนท่ีมีตFอการใหWบริการดWานคุณภาพของการ
บริการในการจัดการศึกษา ของสถาบันศึกษาเอกชน จําแนกตาม เพศ อายุและคณะท่ีศึกษา 
 3 เพ่ือศึกษาองค?ประกอบคุณธรรมท่ีสFงผลตFอความพึงพอใจของนักศึกษา พรWอมขWอเสนอแนะ
สําหรับการใหWบริการทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาตFางประเทศ 
 
การทบทวนวรรณกรรม  

เป~าหมายของการปฏิรูปการศึกษาท่ีสําคัญคือคุณภาพของนักศึกษาและบัณฑิต ดังน้ัน
กระแสผลักดันทุกดWานจึงมุFงไปท่ีสถาบันศึกษาซึ่งมีหนWาท่ีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา
บัณฑิตใหWมีคุณภาพ ป�จจัยนําเขWากระบวนการผลิตจะเปfนจุดเร่ิมตWนของคุณภาพการศึกษา ในดWาน
คุณภาพของสถาบันศึกษาเปfนประเด็นสําคัญ (ธงชัย สันติวงษ?, 2560, หนWา 17) คุณภาพจะเกิดข้ึน
จากความรFวมมือของผูWปกครองและป�จจัยภายในคือ บทบาทของผูWบริหารและบุคลากรครู อาจารย?
ในการจัดการเรียนการสอน ป�จจัยดWานกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ รวมท้ัง
คุณภาพดWานการบริการ การบริหารดWานคุณภาพการบริการมักไมFตรงกับความตWองการท่ีแทWจริง 
สมาชิกหรือนักศึกษามักไมFมีสFวนรFวมในการกําหนดการบริการ ท้ังดWานวิชาการ งบประมาณ การ
บริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป ในการวิจัยน้ีมุFงศึกษาคุณภาพการใหWบริการทาง
การศึกษาของสถาบันศึกษาเอกชน เกี่ยวกับการบริการทางการศึกษาใน 4 ประเด็นคือ- การบริการ

ดWานวิชาการ- การบริการดWานสื่อการเรียนการสอน - การบริการดWานหWองสมุด - การบริการดWาน
อาคารสถานท่ี และสิ่งอํานวยความสะดวก 

 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
ตัวแปรต�น (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

ข�อมูลทัว่ไปของกลุ�มตัวอย�าง คุณภาพด�านการบริการ 
1. เพศ 1. การบริการดWานวิชาการ 
2. คณะที่ศึกษา 2. การบริการดWานส่ือการเรียนการสอน 
3. อาย ุ 3. การบริการดWานหWองสมุด 
 4. การบรกิารดWานอาคารสถานที่ และส่ิงอํานวยความสะดวก 

ที่มา : ศิรินารถ สายอ±อง.(2550) ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป.มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร.               
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ระเบียบวิธีการวิจัย  
   1. ขอบเขตของเนื้อหา ในการวิจัยน้ีเปfนการวิจัยเชิงพรรณนา ผูWวิจัยมุFงศึกษาจากตัวแปรท่ี
ใชWในการวิจัยน้ี ไดWแกF การวิจัยครั้งนี้ผูWวิจัยไดWออกแบบการวิจัยตามรูปแบบของการเปรียบเทียบตัว
แปร โดยกําหนดใหWตัวแปร ประกอบดWวย 
  ตัวแปรต�น คือสถานภาพของผูWตอบแบบสอบถาม ประกอบดWวย 
     1) เพศ จําแนกเปfน เพศชาย และ เพศหญิง 
     2) คณะที ่น ักศ ึกษาจ ีนศ ึกษาอยู F จําแนกเป fน - คณะศ ึกษาศาสตร ? - คณะ
บริหารธุรกิจ 
     3) อายุ จําแนกเปfน- อายุระหวFาง 20 – 30 ปa - อายุต้ังแตF 31 ปaข้ึนไป 
  ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนตFอคุณภาพการใหWบริการทางการศึกษาของ

สถาบันศึกษาเอกชน เก่ียวกับการบริการทางการศึกษาใน 4 ประเด็นคือ- การบริการดWานวิชาการ- 

การบริการดWานสื่อการเรียนการสอน - การบริการดWานหWองสมุด - การบริการดWานอาคารสถานท่ี และ
สิ่งอํานวยความสะดวก     
   2. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง ประชากร ท่ีใชWในวิจัยน้ี ไดWแกF นักศึกษาระดับบัณฑิตใน
สถาบันศึกษาเอกชน ปaการศึกษา 2562 จํานวน 1,256 คน กลุ�มตัวอย�าง ไดWโดยกําหนดขนาดกลุFม
ตัวอยFางโดยใชWตารางของ Krejcie and Morgan (1977, pp.607-610 ) จํานวน 296 คน โดยการสุFม
อยFางงFาย (simple random sampling) 

3. การวิเคราะห�ข�อมูล หลังจากประมวลผลขWอมูลจากแบบสอบถามแลWว ผูWศึกษานํามา
วิเคราะห?ขWอมูลทางสถิติดWวยคอมพิวเตอร? โปรแกรมสําเร็จรูป ไดWดําเนินการหลังจากประมวลผลขWอมูล
จากแบบสอบถามแลWว นํามาวิเคราะห?ขWอมูลทางสถิติดWวยคอมพิวเตอร? โปรแกรมสําเร็จรูป ตาม
ข้ันตอน ดังน้ี 
 1. วิเคราะห?แบบสอบถามตอนท่ี 1 ขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม ประกอบดWวย 
เพศ ระดับการศึกษา และอายุ ดWวยอัตราสFวนรWอยละ 

 2. วิเคราะห?แบบสอบถามตอนท่ี 2 และ ตอนท่ี 3 ดWวยสถิติพ้ืนฐาน ไดWแกF คFาเฉลี่ย และ
สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ไดWกําหนดเกณฑ? การแปลความหมายของคะแนน 5 ระดับ (บุญชม ศรี
สะอาด. 2553: 33-35)  
 
ประโยชน�ที่ได�รับจากการวิจัย การวิจัยน้ีเกิดประโยชน?ดังน้ี  
 1. ทําใหWทราบระดับคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจของบัณฑิตในสถาบันศึกษาเอกชน  
   2. ความสัมพันธ?ระหวFางคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจ สามารถเปfนขWอมูลในการ
พัฒนาการจัดการการเรียนการสอนท่ีเปfนผลดีตFอผูWเรียน 
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ผลการวิจัย   
 ผลการวิจัยน้ีพบวFา 
 (1) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาจีนท่ีมีตFอการใหWบริการดWานคุณภาพของการบริการใน
การจัดการศึกษา ของสถาบันศึกษาเอกชน ในภาพรวมและรายดWานอยูFในระดับมาก ( = 3.92) 
เรียงตามลําดับคFาเฉลี่ยจากมากไปหานWอยไดW ดังน้ี การใหWบริการดWานสื่อการเรียนการสอน, การ
ใหWบริการดWานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก,การใหWบริการดWานวิชาการ และ การ
ใหWบริการดWานหWองสมุด ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห?ขWอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจของนักศึกษาจีนตFอคุณภาพการใหWบริการ  
ทางการศึกษาสถาบันศึกษาเอกชนในภาพรวม 
 

ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาจีน  S.D. ระดับ 

1. ดWานการใหWบริการดWานวิชาการ 3.89 0.64 มาก 
2. ดWานการใหWบริการดWานหWองสมุด 3.84 0.59 มาก 
3. ดWานการใหWบริการดWานส่ือการเรยีนการสอน 3.98 0.53 มาก 
4. ดWานการใหWบริการดWานอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก 3.96 0.55 มาก 

รวม 3.92 0.57 มาก 

 
   (2) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาจีนท่ีมีตFอการใหWบริการดWานคุณภาพของการ
บริการในการจัดการศึกษา จําแนกตามเพศและอายุของนักศึกษาจีนในภาพรวม แตกตFางกัน อยFางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.05  
 
ตารางท่ี 2 การทดสอบความพึงพอใจของนักศึกษาจีนตFอคุณภาพการใหWบริการทางการศึกษา จําแนก
ตามเพศของนักศึกษาจีน 
 

 การเปรียบเทียบความพงึพอใจของนักศึกษา
จีนต�อการบริการ 

เพศ 

t P ชาย หญิง 

 S.D.  S.D. 

1. ดWานวิชาการ 
2. ดWานหWองสมุด 
3. ดWานส่ือการเรียนการสอน 
4. ดWานอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก 

รวม 

3.89 
3.84 
3.97 
3.93 
3.91 

0.63 
0.74 
0.53 
0.63 
0.63 

3.82 
3.56 
3.88 
3.58 
3.71 

0.67 
0.73 
0.60 
0.63 
0.66 

0.64 
1.32 
1.18 
0.88 
1.01 

0.12 
0.02* 

0.09 
0.00* 

0.02* 

*P < 0.05 
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ตารางท่ี 3 การทดสอบความพึงพอใจของนักศึกษาจีนตFอคุณภาพการใหWบริการทางการศึกษา จําแนก
ตามอายุของนักศึกษาจีน 
 

เปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาจีน 
ต�อการบริการ 

อาย ุ

t P 20 – 30 ปt ต้ังแต� 31 ปtขึ้นไป 

 S.D.  S.D. 

1. ดWานวิชาการ 
2. ดWานหWองสมุด 
3. ดWานส่ือการเรียนการสอน 
4. ดWานอาคารสถานที่และส่ิงอํานวยความสะดวก 

รวม 

4.42 
3.74 
3.89 
4.34 
4.09 

0.73 
0.64 
0.53 
0.43 
0.58 

3.59 
4.04 
4..05 
3.58 
3.74 

0.57 
0.63 
0.50 
0.53 
0.56 

0.64 
1.32 
1.18 
0.88 
1.01 

0.02* 
0.03* 
0.04* 
0.04* 

0.04* 

*P < 0.05 

 
  (3) องค?ประกอบคุณธรรมการจัดการศึกษาท่ีสําคัญ คือ เมตตาธรรมและความเอาใจใสFอยFางจริงใจ 
สFงผลตFอความพึงพอใจของนักศึกษาจีนในดWานคุณภาพการบริการในการจัดการศึกษา สFวน
ขWอเสนอแนะสําหรับการใหWบริการทางการศึกษานักศึกษาตFางประเทศ ไดWแกF ความตWองการหนังสือ
การรับรองจากหลักสูตรเปfนภาษาจีนเพ่ือใชWแสดงกับองค?กรท่ีนักศึกษาทํางานอยูFในประเทศจีน ควรมี
ป~ายแนะนําข้ันตอนการใหWบริการตFางๆ เปfนภาษาจีน หรืออยFางนWอยเปfนภาษาอังกฤษ  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจยั มีประเด็นท่ีควรนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
 1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาจีน ตFอคุณภาพการใหWบริการทางการศึกษาของสถาบัน
ศึกษาเอกชน ในภาพรวมอยูFในระดับมาก ( = 3.92) เม่ือพิจารณารายดWานพบวFาอยูFในระดับมากทุก
ดWาน โดยสามารถเรียงตามลําดับคFาเฉลี่ยจากมากไปหานWอยไดW ดังน้ี (1) ดWานการใหWบริการดWาน
วิชาการ (2) ดWานการใหWบริการดWานหWองสมุด (3) ดWานการใหWบริการดWานสื่อการเรียนการสอน และ (4) 
ดWานการใหWบริการดWานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก สาเหตุท่ีผลจากการวิจัยปรากฏดังน้ี 
เน่ืองจากการรับนักศึกษานักศึกษาจีนเขWาศึกษาในสถาบันศึกษาเอกชน สFวนใหญFผูWบริหารระดับสูงมี
นโยบายใหWคณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร?เอาใจใสFดูแลนักศึกษาจีนอยFางใกลWชิด เพ่ือเปfน
ภาพลักษณ?ท่ีดีของประเทศไทย พรWอมกันน้ียังไดWสนับสนุนวัสดุและอุปกรณ?ในการเรียนการสอน
เพ่ือใหWหWองเรียนและแหลFงคWนควWาอ่ืนๆ มีความสมบูรณ?ท่ีจะรองรับนักศึกษาตFางประเทศ เชFน การจัด
คลินิควิจัยและอาจารย?ประจําท่ีมีความสามารถทางการสื่อสารกับนักศึกษาตFางประเทศไวWคอยใหW
คําปรึกษา สอดคลWองกับงานวิจัยของ ศิรินารถ สายอ±อง (2552) ศึกษาการวิจัยเร่ือง ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตFอการใหWบริการการศึกษาของโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏพระนคร พบวFา การใหWบริการการศึกษาโดย ภาพรวมอยูFในระดับมาก และในประเด็นยFอยก็
อยูFในระดับมากทุกดWาน 
 2. การเปรียบเทียบความแตกตFางระหวFางเพศ สามารถสรุปไดWวFา ความพึงพอใจของนักศึกษา
จีนเพศชายตFอคุณภาพการใหWบริการทางการศึกษา แตกตFางกับ ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนเพศ
หญิงตFอคุณภาพการใหWบริการทางการศึกษาของสถาบันศึกษาเอกชน อยFางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
ท้ังน้ีเน่ืองจากการสัมภาษณ?พูดคุยกับนักศึกษาจีนอยFางไมFเปfนทางการทําใหWพบวFา ในกลุFมของ
นักศึกษาจีนท่ีเดินทางออกมาศึกษาตFางประเทศไดWเรียนรูWเร่ืองความเทFาเทียมระหวFางเพศ จึงมี
ความคิดพ้ืนฐานวFาชายและหญิง มีความสามารถ และการแสดงออกทางความคิดไดWอยFางเสมอภาพ
กัน สอดคลWองกับงานวิจัยของ วีรชาติ สุพิพัฒน? (2550, 13) ไดWศึกษาวิจัยเร่ืองความพึงพอใจตFอการ
บริหารโรงเรียนและความผูกพันตFอองค?การของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1 
ท้ัง 4 ดWาน คือ ดWานการบริหารงานวิชาการ ดWานบริหารงานงบประมาณ ดWาน บริหารงานบุคคล และ 
ดWานบริหารงานท่ัวไปโดยรวมและรายดWาน พบวFาอยูFในระดับ มาก และเม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจ
พอใจตFอการบริหารโรงเรียนและความผูกพันตFอ องค?การของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จันทบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ?ทํางาน ขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดWานแตกตFางกันอยFาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 3. การเปรียบเทียบความแตกตFางระหวFางคณะท่ีศึกษา สามารถสรุปไดWวFาความพึงพอใจของ
นักศึกษาจีนท่ีกําลังศึกษาอยูFในคณะบริหารธุรกิจตFอคุณภาพการใหWบริการทางการศึกษา ไมFแตกตFาง
กับ ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนท่ีกําลังศึกษาอยูFคณะศึกษาศาสตร?ตFอคุณภาพการใหWบริการทาง
การศึกษาของสถาบันศึกษาเอกชน และเม่ือพิจารณาในรายประเด็นยFอยพบวFาท้ังนักศึกษาจีนคณะ
บริหารธุรกิจและนักศึกษาจีนคณะศึกษามีความพึงพอใจไมFแตกตFางกันในทุกๆดWาน เหตุผลท่ีทําใหW
นักศึกษาจีนท้ัง 2 คณะมีความเห็นตFอคุณภาพการใหWบริการทางการศึกษาไมFแตกตFางกัน เน่ืองจาก
นโยบายของผูWบริหารระดับสูงตFอการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาจีนท่ีศึกษาอยูFท้ัง 2 คณะท้ังใน
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาไมFแตกตFางกัน 
 4. การเปรียบเทียบความแตกตFางระหวFางอายุ สามารถสรุปไดWวFานักศึกษาจีนท่ีมีอายุระหวFาง 
20 – 30 ปaมีความพึงพอใจตFอคุณภาพการใหWบริการทางการศึกษา แตกตFางกับ นักศึกษาจีนท่ีมีอายุ
ต้ังแตF 31 ปaข้ึน อยFางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 ท้ังน้ีเน่ืองจากนักศึกษาจีนท้ัง 2 ชFวงอายุมีภูมิหลังดWาน
อาชีพแตกตFางกัน กลFาวคือ ในกลุFมท่ีอายุนWอยเปfนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในระดับมัธยมปลายยังไมFมี
ประสบการณ?ในดWานอาชีพจึงมักจะใหWความเห็นตามความนึกคิดของตนเองท่ีในบางกรณียังไมFใชFโลก
แหFงความเปfนจริง แตFสําหรับนักศึกษาในกลุFมท่ีมีอายุต้ังแตF 31 ปaข้ึนไปท้ังหมดมีประสบการณ?ในดWาน
อาชีพมาแลWวโดยสFวนใหญFเปfนอาจารย?สอนในโรงเรียนระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัยในจีน จึงใหW
ความเห็นโดยเปรียบเทียบกับประสบการณ?เดิมของตนเอง กลFาวคือสFวนใหญFจะมีความพึงพอใจตFอ
คุณภาพการใหWบริการทางการศึกษาท่ีสถาบันศึกษาเอกชนจัดใหWในระดับสูง และมีความพึงพอใจตFอ
การปฏิบัติท่ีคณาจารย?แสดงออกอยFางมีคุณธรรมดWานเมตตาธรรม เอาใจใสFดูแลใหWคําปรึกษาอยFาง
จริงใจ 
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ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาจีนท่ีมีตFอการใหWบริการดWานคุณภาพของการบริการใน
การจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาเอกชน มีแนวคิดเสนอแนะดังตFอไปน้ี 
 1. คุณภาพการใหWบริการทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาจีน ของสถาบันศึกษาเอกชน ท้ัง 4 
ดWานคือ การบริการดWานวิชาการ การบริการดWานสื่อการเรียนการสอน การบริการดWานหWองสมุด และ
การบริการดWานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก จากผลการวิจัยนักศึกษาจีนมีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ดังน้ันของสถาบันศึกษาเอกชน ควรตรวจสอบคุณภาพการใหWบริการอยFางสมํ่าเสมอเพ่ือ
รักษาระดับคุณภาพท่ีดีไวW 
 2. จากขWอเสนอแนะของนักศึกษาจีนในประเด็นท่ีมีคFารWอยละอยูFในระดับสูง คือ (1) เม่ือ
นักศึกษาจบการศึกษาแลWว นักศึกษาตWองการหนังสือการรับรองหลักสูตรเปfนภาษาจีนเพ่ือใชWแสดงกับ
องค?กรท่ีนักศึกษาทํางานอยูFในประเทศจีน (2) ควรมีป~ายแนะนําข้ันตอนการใหWบริการในประเภท
ตFางๆเปfนภาษาจีน หรืออยFางนWอยเปfนภาษาเปfนภาษาอังกฤษ (3) ควรมีการใหWทุนกับนักศึกษา
ตFางประเทศท่ีมีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยควรใสFใจและหาวิธีการตอบสนองความตWองการของ
นักศึกษาวFาจะสามารถดําเนินการไดWแคFไหนเพียงใด เพ่ือช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย  
   ข�อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยคร้ังต�อไป  
 1. ควรศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตFอการใหWบริการดWานคุณภาพของการบริการใน
การจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาเอกชน กับนักศึกษาไทยซึ่งเปfนนักศึกษากลุFมหลักของสถาบัน
ศึกษาฯ เพ่ือรักษาระดับหรือเพ่ิมช่ือเสียงใหWสูงย่ิงข้ึนซึ่งจะเปfนป�จจัยผลักดันใหWสถาบันสามารถยืนอยูF
ในตลาดแหFงการแขFงขัน  
 2. ควรใชWเทคนิควิธีที่หลากหลาย ตลอดจนระเบียบวิธีวิจัยตFางๆ มารFวมบูรณาการในงานวิจัย 
เพ่ือเปfน Mix Methodology จะทําใหWงานวิจัยมีความนFาสนใจและสามารถนําไปใชWประโยชน?กับกลุFม
ตFางๆ ไดWตรงตามสภาพความเปfนจริง 
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บทคัดย�อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? 1) เพ่ือจัดทําแผนการจัดประสบการณ?โดยใชWกิจกรรมการเลFานิทาน

เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 1 ของโรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ? 80/80 2)เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัด
ประสบการณ?โดยใชWกิจกรรมการเลFานิทานเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaที่ 1 ของ
โรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กลุFมตัวอยFางเปfนนักเรียนช้ันอนุบาลปaท่ี 1 ซึ่งกําลัง
ศึกษาอยูFในภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 22 คน ซึ่งไดWมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling ) เคร่ืองมือท่ีใชWในการเก็บ
รวบรวมขWอมูลไดWแกF แผนการจัดประสบการณ?การเรียนรูWเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย
โดยใชWกิจกรรมการเลFานิทานซึ่งประกอบดWวยนิทานเปfนจํานวนท้ังสิ้น 10 เร่ือง ซึ่งนําคะแนนท่ีไดWจาการ
ประเมินของผูWเช่ียวชาญหาคFาเฉลี่ยเทFากับ 4.75 มีความเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งแสงวFา “ใชWไดW” และ แบบวัด
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย จํานวน 15 ขWอ ซึ่งมีคFาความเช่ือม่ันเทFากับ 0.61 สถิติท่ีใชWในการ
วิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF รWอยละ คFาเฉลี่ย คFาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคFาที (t-test)  

ผลการศึกษาพบว�า 
     1. แผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัยโดยใชWกิจกรรม
การเลFานิทานของโรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพเทFากับ 
85.64/94.53 ซึ่งสูงกวFาเกณฑ?ที่ต้ังไวW  
     2. คFาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนปฐมวัยของโรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง โดยการใชWกิจกรรมการเลFานิทาน มีคFา
เทFากับ 0.9138 ซึ่งหมายถึง นักเรียนช้ันอนุบาลปaท่ี 1 ของโรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร มีความรูWดWานคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึนหลังเรียน คิดเปfนรWอยละ 91.38 

 
คําสําคัญ: การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม, ประสิทธิภาพของแผนการจัดประสบการณ?, คุณธรรม
จริยธรรม, ดัชนีประสิทธิผล  
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Abstract 
 This independent study was designed 1 )  to organize experiential learning 
management plans incorporated with story-telling activities for developing 
Kindegarten 1 pupils' morality of Wichutit School in Bangkok to be efficient based on 
the 80/80 criteria and 2) to examine the effectiveness index of experiential learning 
management plans incorporated with story-telling activities for developing 
Kindegarten 1 pupils' morality of Wichutit School in Bangkok. 
 By using purposive sampling , the study sample were 22 Kindergarten 2 pupils 
morality of Wichutit School in Bangkok. The instruments used for collecting the data 
included experiential learning management plans incorporated with story-telling 
activities for developing pre-school pupils' morality , containing 1 0  morality stories 
and a test to measure pre-school pupils morality . The statistics used for analyzing 
the collected data were percentage , mean , standard deviation and t-test. 
 The study results revealed that : 

1 . The developed experiential learning management plans incorporated with 
story-telling activities for developing pre-school pupils' morality of Wichutit School in 
Bangkok attained the efficiency at 85 .64 /94 .53  which was higher than the 80 /80 
criteria determined. 

2. The effectiveness index of experiential learning management plans 
incorporated with story-telling activities for developing pre-school pupils' morality 
was 0 .9 1 3 8  . This indicated that the morality of Kindergarten 1 pupils morality of 
Wichutit School increased after the instruction accounting for 91.38 % . 

 
Keyword: Moral Development, Efficiency of the experience management plan, 
Morality and ethics, Effectiveness index 
 
บทนํา 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เปfนหลักสูตรสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ปa มีความ
มุFงหมายเพ่ือใหWเด็กมีพัฒนาการดWานรFางกาย อารมณ? สังคมและสติป�ญญาท่ีเหมาะสมกับวัย ตาม
ความสามารถและความแตกตFางระหวFางบุคคล จะเห็นไดWวFาพระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติพ.ศ. 
2542 และหลักสูตรกFอนประถมศึกษาหรือหลักสูตรปฐมวัย มีความมุFงหมายสอดคลWองกันคือ เปfนการ
พัฒนาผูWเรียนใหWมีความพรWอมท้ัง 4 ดWาน คือ ดWานรFางกาย ดWานอารมณ? - จิตใจ ดWานสังคมและดWาน
สติป�ญญา โดยมุFงหวังใหWเด็กเปfนคนดี คนเกFง และมีความสุขในการดํารงชีวิตน่ันเอง 
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การจัดการศึกษาปฐมวัย เปfนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดับแรกเพ่ือวางรากฐานชีวิตของ
เด็กไทยใหWเจริญเติบโตอยFางสมบูรณ? มีพัฒนาการสมวัยอยFางสมดุล ท้ังดWานรFางกาย ดWานอารมณ? - 
จิตใจ ดWานสังคมและดWานสติป�ญญา บนพ้ืนฐานความสามารถและความแตกตFางระหวFางบุคคลโดยใชW
กิจกรรมกระตุWนและสFงเสริมพัฒนาการของสมองอยFางเต็มท่ี รวมท้ังเตรียมเด็กใหWพรWอมท่ีจะเรียนรูWใน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับท่ีสูงข้ึน อันจะนําไปสูFความเปfนบุคคลท่ีมีคุณภาพของ
ประเทศชาติตFอไป การศึกษาปฐมวัยมุFงเนWนการพัฒนาเด็กบนพ้ืนฐานการอบรมเลี้ยงดูและสFงเสริม
กระบวนการเรียนรูWท่ีสนองตFอธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กแตFละบุคคลภายใตWบริบททาง
วัฒนธรรม อารยธรรมและวิถีชีวิตทางสังคมซึ่งมีลักษณะเฉพาะและแตกตFางกัน มาตรฐานการศึกษา
และตัวบFงช้ี ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาปฐมวัย มาตรฐานดWานผูWเรียน มาตรฐานท่ี 1 ผูWเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และคFานิยมท่ีพึงประสงค? มี 6 ตัวบFงช้ี คือ 1) ผูWเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ
ปฏิบัติตามขWอตกลงรFวมกัน 2) ผูWเรียนมีความซื่อสัตย?สุจริต 3) ผูWเรียนมีความกตัญ¬ูกตเวที 4) ผูWเรียนมี
ความเมตตากรุณา มีความรูWสึกท่ีดีตFอตนเองและผูWอ่ืน 5)ผูWเรียนมีความประหยัด รูWจักใชWและรักษา
ทรัพยากร และสิ่งแวดลWอม 6) ผูWเรียนมีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2549, หนWา 57) การจัดประสบการณ?ในดWานการสรWางวินัย
อันพึงประสงค?ใหWแกFเด็ก ซึ่งไดWแกF บุคลิกภาพ คFานิยม ความคิดริเร่ิมสรWางสรรค? คุณธรรม และใหWรูWจัก
ปฏิบัติตนในการอยูFรFวมกัน สรWางความเปfนอันหน่ึงอันเดียวกันในสังคม การใหWคุณธรรม และจริย
ศึกษาแกFเด็กมิใชFของงFาย เพราะคFานิยมของเด็กเกิดจากโรงเรียน บWาน ศาสนาและชุมชนเปfนผูWสรWางใหW 
คFานิยมและการสรWางคFานิยมเก่ียวกับการพัฒนาการดWานจริยธรรมของเด็ก ครูมีสFวนชFวยใหWเด็กคิดและ
ตัดสินใจเลือกคFานิยม (เบญจา แสงมลิ, 2545, หนWา 34-34) 

กิจกรรมการเลFานิทาน เปfนกิจกรรมท่ีใหWความสนุกสนาน เปfนท่ีช่ืนชอบของเด็กและผูWใหญF 
นิทานบางเร่ืองเปfนเร่ืองราวท่ีเลFาสืบเน่ืองตFอกันมาเปfนทอดๆ จนกระท่ังถึงป�จจุบัน และเน้ือเร่ืองของ
นิทานท่ีนํามาเลFาน้ันเหมาะสมกับวัยและความสนใจของเด็กเม่ือไดWฟ�งนิทานทําใหWเกิดความรูW นิทาน
สําหรับเด็กควรสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใหWเด็กมีพฤติกรรมท่ีดีงาม นอกจากน้ีนิทานยังเปfน
ตัวสรWางความสัมพันธ? ความใกลWชิดผูกพันระหวFางผูWเลFากับเด็กทําใหWผูWเลFาเขWาใจความรูWสึกนึกคิดของ
เด็ก ขณะท่ีเลFาเด็กจะคิด จินตนาการ เขWาใจ ซึมซับ รับรูW แยกแยะ ในสิ่งตFางๆดWวยตนเอง คุณคFาของ
นิทาน คือ สนองความตWองการตามธรรมชาติของเด็ก ผFอนคลายความคับขWองใจของเด็ก ทําใหWเด็กมี
สมาธิในการฟ�ง ทําใหWความสนใจมีมากข้ึน สFงเสริมคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรม คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค? สFงเสริมทักษะการเรียนรูWสิ่งแวดลWอมรอบตัวท่ีเหมาะสมกับวัย สFงเสริมพัฒนาการดWานภาษา
และความคิดสรWางสรรค? จินตนาการ สFงเสริมการกลWาพูด กลWาแสดงออก เกิดความเช่ือม่ันในตนเอง 
ชFวยใหWผูWใหญFและเด็กมีความใกลWชิดกัน เขWาใจซึ่งกันและกัน (สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหFงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 2541, หนWา 137)  

เด็กท่ีไดWรับการจัดกิจกรรมการเลFานิทานกFอนกลับบWานกับเด็กปฐมวัยท่ีไดWรับการจัดกิจกรรม
กFอนกลับบWานแบบปกติมีวินัยแตกตFางกัน เด็กปฐมวัยท่ีไดWฟ�งนิทานประกอบดนตรีควบคูFกับกิจกรรม
สFงเสริมพฤติกรรมการชFวยเหลือมีพฤติกรรมทางสังคมสูงข้ึน เด็กปฐมวัยท่ีไดWฟ�งนิทานประกอบภาพ
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ควบคูFกับกิจกรรมสFงเสริมพฤติกรรมการชFวยเหลือมีพฤติกรรมทางสังคมสูงข้ึน เด็กปฐมวัยท่ีไดWฟ�ง
นิทานประกอบดนตรีควบคูFกับกิจกรรมสFงเสริมพฤติกรรมการชFวยเหลือและเด็กปฐมวัยท่ีไดWฟ�งนิทาน
ประกอบภาพควบคูFกับกิจกรรมสFงเสริมพฤติกรรมการชFวยเหลือ มีพฤติกรรมแตกตFางกัน (วาโร เพ็ง
สวัสด์ิ, 2544, หนWา 150-151)  

ป�ญหาดWานคุณธรรมจริยธรรมของเด็กอนุบาลเปfนป�ญหาท่ีตWองไดWรับการแกWไขโดยการรFวมมือ
กันระหวFางพFอแมFผูWปกครอง ครูและตัวของเด็กเอง เชFน ป�ญหาดWานรFางกาย เด็กไมFสามารถชFวยเหลือ
ตนเองในการดูแลรักษาความสะอาดรFางกาย และการแตFงกาย ขาดสุขนิสัยท่ีดี ป�ญหาดWานสังคม เชFน 
เด็กขาดความม่ันใจไมFสามารถรFวมทํากิจกรรมกับครู ชอบเลFนคนเดียว ขโมยของในหWองเรียน เด็กขาด
ความรับผิดชอบ ขาดวินัยในตนเอง ป�ญหาดWานจิตใจอารมณ? เชFน เด็กตWองการความรักความอบอุFน
จากพFอแมFผูWปกครอง แสดงอาการรWองไหWขาดเหตุผล มีอารมณ?รWาย พูดจาไมFสุภาพ ชอบรังแกเพ่ือน 
ชอบรังแกสัตว? ป�ญหาดWานสติป�ญญา เชFน ไมFสามารถทํางานดWวยตนเองไดW เรียนรูWชWาปฏิบัติตามคําสั่ง
ของครูไมFไดW หรือป�ญหาดWานอ่ืนๆท่ีเกิดจากสภาพแวดลWอมภายในครอบครัว ไมFสามารถแยกแยะ
พฤติกรรมท่ีควรหรือไมFควรไดW ซึ่งสFงผลกระทบตFอพฤติกรรมท่ีไมFพึงประสงค?ของเด็ก และเปfนป�ญหา
ตFอพัฒนาการเด็กอนุบาลในทุกดWาน 

จากป�ญหาดังกลFาว ผูWวิจัย จึงมีความสนใจท่ีจะทําการทดลองสอนโดยการใชWกิจกรรมการเลFา
นิทาน เพ่ือเปfนสื่อในการแกWป�ญหาและพัฒนาผูWเรียนใหWมีพัฒนาการในดWานคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม 
ตลอดจนมีคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค? โดยใชWกิจกรรมการเลFานิทานเปfนเคร่ืองมือในการ
พัฒนาผูWเรียนใหWบรรลุตามความมุFงหมายอยFางมีประสิทธิภาพตFอไป  

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือจัดทําแผนการจัดประสบการณ?โดยใชWกิจกรรมการเลFานิทานเพ่ือพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 1 ของโรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ท่ี
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ? 80/80 

2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ?โดยใชWกิจกรรมการเลFานิทานเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 1 ของโรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร   
 
การทบทวนวรรณกรรม 
   ผูWวิจัยไดWศึกษาและนําแนวคิดและทฤษฏีของสกินเนอร? (ณัฐพนธ? อนุสรณ?ทรางกูล, 2555) เร่ือง 
เทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา โดยใชWการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ มาใชWใน
การทําวิจัย ซึ่งการเสริมแรงทางบวก เปfนการใหWสิ่งเสริมแรงท่ีผูWเรียนพึงพอใจ และการเสริมแรงทาง
ลบ เปfนการนําเอาสิ่งท่ีผูWเรียนไมFพึงพอใจออกไป ซึ่งการเสริมแรงเปfนการทําใหWผูWเรียนมีอัตราการ
ตอบสนองพฤติกรรมความรับผิดชอบในเร่ืองการเขWาเรียนตามเวลา การทํากิจกรรมในช้ันเรียน ความ
ต้ังใจในการเรียน การนําเสนองานท่ีไดWรับมอบหมาย และการสFงงานครบตามกําหนดเพ่ิมข้ึน สFวนการ
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เสริมแรงทางลบ ใชWการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการบรรยาย เปfนรูปแบบของ
กิจกรรมเปfนสFวนใหญF โดยใหWนักศึกษามีสFวนรFวมในการเรียน นักศึกษาเรียนรูWแบบการลงมือกระทํา 
รวมท้ังใหWความสําคัญเร่ืองความแตกตFางระหวFางบุคคลของนักศึกษา เพ่ือนํามาพิจารณาในการ
สFงเสริม สนับสนุน ใหWนักศึกษาเกิดการเรียนรูWอยFางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใชWกิจกรรมการเลFานิทาน หมายถึง การดําเนินการ
ออกแบบกิจกรรมและจัดประสบการณ?เพ่ือเสริมสรWางคุณธรรม 8 ดWาน คือ 1) ความมีวินัย 2) ความมี
สติ – สมาธิ 3) ความกตัญ¬ู 4) ความเมตตา 5) ความอดทน 6) ความซื่อสัตย? 7) การประหยัดและ
ออม และ 8) ความขยันและพ่ึงตนเอง โดยใชWแผนการจัดกิจกรรมการเลFานิทาน จํานวน 10 เร่ือง 
ไดWแกF  

1.1 กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองนกยูงกับสุนัขจ้ิงจอก ปลูกฝ�งความเช่ือม่ันในตนเอง 
1.2 กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองนWองฝนคนเกFง ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานความมีวินัย  
1.3 กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองกบข้ีโมW ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานความมีสติ - สมาธิ 
1.4 กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองลูกหมูชอบว่ิง ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานมีสติ - สมาธิ  
1.5 กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองลูกนกกตัญ¬ู ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานความกตัญ¬ู 
1.6 กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองลูกสุนัขของหนูดี ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานความเมตตา 
1.7 กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองทนรอไดW ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานความอดทน 
1.8 กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองกระรอกเทาเจWาเลFห? ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานความซื่อสัตย? 
1.9 กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองลูกไกFขาย ผัก ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานการประหยัดและออม 
1.10 กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองผึ้งขยัน ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานความขยันและพ่ึงตนเอง          

2. ประสิท ธิภาพของแผนการจัดประสบการณ?  หมายถึง คุณภาพของแผนการจัด
ประสบการณ?โดยใชWกิจกรรมการเลFานิทานเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 1 
ของโรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง ซึ่งสรWางข้ึนตามเกณฑ? 80 / 80  
    80 ตัวแรก หมายถึง รWอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนท่ีไดWจากแบบสังเกต
พฤติกรรมระหวFางเรียน และแบบวัดกิจกรรมระหวFางเรียน ไดWคะแนนรWอยละ 80 ข้ึนไป 
    80 ตัวหลัง หมายถึง รWอยละของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนท่ีไดWจากการทํา
แบบทดสอบวัดคุณธรรมจริยธรรมของผูWเรียนหลังเรียน ไดWคะแนนรWอยละ 80 ข้ึนไป 

3. คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมอันพึงประสงค?ของผูWเรียนช้ันอนุบาลปaท่ี 1 ของ
โรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง ไดWแกF ความมีวินัย ความมีสติ – สมาธิ ความกตัญ¬ู ความ
เมตตา ความอดทน ความซื่อสัตย? การประหยัดและออม ความขยันและพ่ึงตนเอง  

4. ดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index) หมายถึง ตัวเลขท่ีแสดงถึงความกWาวหนWา
ในการเรียนของผูWเรียน โดยเทียบคะแนนท่ีเพ่ิมจากคะแนนการทดสอบกFอนเรียนกับคะแนนท่ีไดWจาก
การทดสอบหลังเรียน และคะแนนเต็ม หรือคะแนนสูงสุดกับคะแนนท่ีไดWจากการทดสอบกFอนเรียน 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุFมตัวอยFาง 
ประชากรท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ี เปfนเด็กปฐมวัย ท่ีมีอายุ 4-5 ปa ระดับช้ันอนุบาลปaท่ี 1 ซึ่ง

กําลังศึกษาอยูF ในภาคเรียนท่ี  1 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนท้ังสิ้น 95 คน  

กลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการวิจัยคร้ังน้ี เปfนเด็กปฐมวัยท่ีมีอายุ 4–5 ปa ระดับช้ันอนุบาลปaท่ี 1 ซึ่ง
กําลังศึกษาอยูF ในภาคเรียนท่ี  1 ปaการศึกษา 2562 โรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 22 คนโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย 
 1. แผนการจัดประสบการณ?การเรียนรูWเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย 

โดยใชWกิจกรรมการเลFานิทานซึ่งประกอบดWวยนิทานเปfนจํานวนท้ังสิ้น 10 เร่ือง นําคะแนนท่ีไดWจากการ
ประเมินของผูWเช่ียวชาญมาหาคFาเฉลี่ยของแบบประเมินแผนการจัดประสบการณ? ไดWคFาเฉลี่ยเทFากับ 
4.75 มีความเหมาะสมท่ีสุด ซึ่งแสดงวFา “ ใชWไดW”  

 2. แบบวัดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัย ซึ่งมีลักษณะเปfนขWอสอบ แบบปรนัย 3 
ตัวเลือก มีคําถามท้ังหมดจํานวน 15 ขWอ คFาอํานาจจําแนกอยูFระหวFาง 0.20 ถึง 0.80 คFาความเช่ือม่ัน
เทFากับ 0.61 

3. การวิเคราะห?ขWอมูล 
 1. เพ่ือจัดทําแผนการจัดประสบการณ?โดยใชWกิจกรรมการเลFานิทานเพ่ือพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 1 ของโรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ท่ี
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ? 80/80 

 2. เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ?โดยใชWกิจกรรมการเลFานิทาน
เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 1 ของโรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร   

 
วิธีดําเนนิการทดลอง 

ผูWวิจัยดําเนินการทดลองสอน ตามข้ันตอนดังน้ี 
1. ผูWศึกษาไดWดําเนินการทดสอบกFอนเรียนโดยใชWแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

ปฐมวัย โดยผูWวิจัยเปfนคนอFานคําสั่งและคําถามใหWนักเรียนฟ�ง แลWวใหWนักเรียนทําแบบวัดคุณธรรม
จริยธรรมไปทีละขWอ จนครบ 15 ขWอ 

ตัวแปรต�น 
การสอนโดยการใชWกิจกรรมการเลFา

นิทานเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

ตวัแปรตาม 

ระดับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน

อนุบาลช้ันปaที่ 1 
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 2. ผูWวิจัยไดWดําเนินการสอนโดยใชWแผนการจัดประสบการณ?ท่ีผูWวิจัยสรWางข้ึนสําหรับนักเรียน
ช้ันอนุบาลปaท่ี 2 จํานวน 10 แผนๆละ 1 วัน วันละ 5 ช่ัวโมง แลWวใชWหนังสือนิทานประกอบภาพ 
จํานวน 10 เร่ือง ประกอบแผนการจัดประสบการณ? 

 3. ผูWวิจัยไดWดําเนินการทดสอบหลังเรียนโดยใชWแบบวัดคุณธรรมจริยธรรมชุดเดิมท่ีใชWทดสอบ
กFอนเรียน และปฏิบัติเชFนเดียวกับการทดสอบกFอนเรียน 

 
ผลการวิจัย 
 1. แผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัยโดยใชWกิจกรรม
การเลFานิทานของโรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพเทFากับ 
85.64/94.53 ซึ่งสูงกวFาเกณฑ?ที่ต้ังไวW  
 2. คFาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนปฐมวัยโดยการใชWกิจกรรมการเลFานิทาน มีคFาเทFากับ 0.9138 ซึ่งหมายถึง นักเรียนช้ันอนุบาล
ปaท่ี 1 โรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีความรูWดWานคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน
หลังเรียน คิดเปfนรWอยละ 91.38 
 
การอภิปรายผล 

1. แผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัยโดยการใชW
กิจกรรมการเลFานิทาน มีประสิทธิภาพเทFากับ 85.64/94.53 แสดงวFา จํานวนคะแนนเฉลี่ยจากการ
สังเกตพฤติกรรมระหวFางเรียน ไดWคะแนนเฉลี่ยรWอยละ 85.64 และคะแนนเฉลี่ยทดสอบหลังเรียนของ
นักเรียน ไดWคะแนนเฉลี่ยรWอยละ 94.53 เปfนไปตามเกณฑ?ท่ีต้ังไวW 80/80 ซึ่งเปfนไปตามความมุFงหมาย
ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก 

 1.1 แผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัยโดย
การใชWกิจกรรมการเลFานิทานท่ีผูWวิจัยสรWางข้ึน ไดWผFานกระบวนการ ข้ันตอนการจัดทําอยFางเปfนระบบ 
และวิธีเขียนแผนการจัดประสบการณ?ท่ีเหมาะสม โดยศึกษาจากหลักสูตร คูFมือครู เน้ือหา เทคนิค
วิธีการจากเอกสารท่ีเก่ียวขWอง และไดWผFานการตรวจแกWไขขWอบกพรFองตามขWอเสนอแนะของอาจารย?ท่ี
ปรึกษา รวมท้ังผFานการตรวจสอบประเมินความถูกตWองจากผูWเช่ียวชาญ ผFานการทดลองเพ่ือปรับปรุง
ใหมFใหWมีความสมบูรณ? 2 คร้ัง โดยนําเอาผลการทดลองไปปรับปรุงแกWไขกFอนนําไปทดลองจริง เหมาะ
สําหรับการนําไปใชWในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนช้ันอนุบาลปaท่ี 2 ไดWเปfนอยFางดี ซึ่งสอดคลWอง
กับผลการศึกษาคWนควWาของ อุบลรัตน? มูลแกWว (2543, หนWา 111) ไดWศึกษาการพัฒนาแผนการจัด
ประสบการณ?แบบบูรณาการ เร่ืองผลไมFแสนอรFอย สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปaท่ี 2 พบวFา การจัด
ประสบการณ?ท่ีมีบรรยากาศเปfนกันเอง ไมFเปfนทางการ ไมFเครFงเครียด มีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เป�ด
โอกาสใหWนักเรียนเลือกตามความสนใจ ไดWลงมือปฏิบัติใหWนักเรียนไดWเลFนปนเรียน ทําใหWนักเรียนมี
ความสุข สนุกสนานในการเรียน อยากเรียน อยากรFวมกิจกรรม จดจําสิ่งท่ีเรียนไดWรวดเร็ว โดยเฉพาะ
จัดกิจกรรมท่ีใชWเพลง คําคลWองจอง ปริศนาคําทายและนิทานนักเรียนจะชอบมากท่ีสุด และจดจํา
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เร่ืองราวเหลFาน้ันไดWนาน ไมFลืมงFาย และ วิจิตรา อุดมมุจลินท? (2543, หนWา 58-59) ไดWศึกษาผลของ
การใชWกิจกรรมการเลFานิทานท่ีมีผลตFอการพัฒนาความรูWและความเขWาใจความหมายของคําศัพท?ในเด็ก
กลุFมอาการดาวน?ระดับกFอนประถมศึกษา พบวFากิจกรรมการเลFานิทานท่ีใชWหนังสือนิทานประกอบภาพ 
สื่อประสมรูปภาพ ภาพจําลอง นํ้าเสียงท่ีใชWในการเลFาประกอบเพลงและกิจกรรมการเคาะจังหวะ เปfน
กิจกรรมท่ีมีผลตFอเด็กกลุFมอาการดาวน?ชFวยใหWมีพัฒนาการทางดWานภาษาดีข้ึน สFงผลใหWเด็กมี
พัฒนาการทางดWานการสื่อความหมาย ทักษะทางสังคม ความคิดสรWางสรรค? และสามารถดํารงชีวิตอยูF
ในสังคมไดWอยFางมีความสุข ควรมีการนําหนังสือนิทานมาศึกษาคWนควWาพัฒนาการทางดWานการใชW
กลWามเน้ือมัดเล็กและการฝ`กความสัมพันธ?ระหวFางมือและสายตา (Eye-hand-Co-ordination) ไดWแกF
การเขียน การวาดภาพประกอบ การระบายสี กิจกรรมการเลFานิทานเปfนสื่อท่ีใชWไดWทุกยุคทุกสมัย ควร
เลือกนิทานท่ีมีคุณภาพมีการปรับเน้ือหาท่ีเขWากับยุคสมัยทันตFอเหตุการณ? ควรสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมใหWกับเด็กดWวย 

 1.2 แผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยการใชWกิจกรรมการ
เลFานิทาน เปfนแผนการจัดประสบการณ?ท่ีสามารถปลูกฝ�งและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมดWานตFางๆของ
เด็กปฐมวัย เชFน กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ือง นกยูงกับสุนัขจ้ิงจอก ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานความเช่ือม่ัน
ในตนเอง กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ือง นWองฝนคนเกFง ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานความมีวินัย กิจกรรมการ
เลFานิทาน เร่ือง กบข้ีโมW ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานความมีสติ - สมาธิ กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองลูกหมู
ชอบว่ิง ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานมีสติ - สมาธิ กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองลูกนกกตัญ¬ู ปลูกฝ�งคุณธรรม
ดWานความกตัญ¬ู กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองลูกสุนัขของหนูดี ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานความเมตตา 
กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองทนรอไดW ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานความอดทน กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ือง
กระรอกเทาเจWาเลFห? ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานความซื่อสัตย? กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองลูกไกFขาย ผัก 
ปลูกฝ�งคุณธรรมดWานการประหยัดและออม กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ืองผึ้งขยัน ปลูกฝ�งคุณธรรมดWาน
ความขยันและพ่ึงตนเอง สอดคลWองกับผลการศึกษาของพรจิต แทWสูงเนิน (2542, หนWา 118) ท่ีไดW
ศึกษาผลของการใชWนิทานอิงปรัชญาจากหนังสืออFานสําหรับเด็กท่ีมีตFอมโนทัศน?ทางคุณธรรมพบวFา 
นิทานเปfนสื่อประกอบการสอนคุณธรรมท่ีนFาสนใจทําใหWเด็กต่ืนตัวและพรWอมท่ีจะเรียนดWวยความ
สนุกสนานเพลิดเพลินไมFเบ่ืองFาย และสอดคลWองกับผลการศึกษาคWนควWาของรีออล (Reall, 1993, p. 
1860-A) ไดWศึกษาความสัมพันธ?การพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาธุรกิจช้ันสูง ในระหวFางการพัฒนาท้ัง 
3 ระยะ หรือข้ัน คือ ข้ันคาดหวัง ข้ันมีสFวนรFวม และข้ันแสดงพฤติกรรม กลุFมตัวอยFางเปfนนักศึกษา
สาขาธุรกิจ 2 หWองเรียน จํานวน 118 คน ของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เคร่ืองมือในการ
ทดสอบ คือ แบบทดสอบวินิจฉัยป�ญหา (Defining Issuess Test DIT) และแบบวัดการใชWเหตุผลเชิง
จริยธรรม (Participant Reasons Per Round) ผลการศึกษาพบวFา นักศึกษาท่ีเขWารFวมการทดสอบมี
คะแนนจากแบบทดสอบ DIT ดีกวFาคะแนนของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยท่ัวไป แตFนักศึกษาเพศ
ชายและนักศึกษาเพศหญิง มีการพัฒนาจริยธรรม การใชWเหตุผลเชิงจริยธรรมหรือความประพฤติ
ปฏิบัติเชิงจริยธรรมไมFแตกตFางกัน นอกจากน้ียังพบวFา ตัวแปรดWานประชากรศาสตร? ไมFมีผลทําใหW



312 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University  
 

นักศึกษามีความประพฤติปฏิบัติเชิงจริยธรรมแตกตFางกันในระหวFางการทํากิจกรรม แตFมีการใชWเหตุผล
เชิงจริยธรรมแตกตFางกันหลังการทําขWอสอบ DIT 

2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยการใชW
กิจกรรมการเลFานิทาน มีคFาเทFากับ 0.9138 ซึ่งหมายถึง เด็กมีคะแนนดWานคุณธรรมจริยธรรมเพ่ิมข้ึน
หลังจากเรียนดWวยแผนการจัดประสบการณ?โดยใชWกิจกรรมการเลFานิทาน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากนักเรียนไดW
เรียนรูWจากแผนการจัดประสบการณ? เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยการใชWกิจกรรมการเลFานิทาน
ซึ่งประกอบดWวยนิทาน จํานวน 10 เร่ือง คือ นิทานเร่ืองนกยูงกับสุนัขจ้ิงจอก นิทานเร่ืองนWองฝนคน
เกFง นิทานเร่ืองกบข้ีโมW นิทานเร่ืองลูกหมูชอบว่ิง นิทานเร่ืองลูกนกกตัญ¬ู นิทานเร่ืองลูกสุนัขของหนูดี 
นิทานเร่ืองทนรอไดW นิทานเร่ืองกระรอกเทาเจWาเลFห? นิทานเร่ืองลูกไกFขายผัก นิทานเร่ืองผึ้งขยัน ท่ีไดW
ผFานการสรWางและหาคุณภาพอยFางมีระบบ สอดคลWองผลการศึกษาของสุปราณี สุราอามาตย? (2544, 
หนWา 145) ไดWศึกษาการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ?การเรียนรูWเร่ือง ผีเสื้อแสนสวย สําหรับ
นักเรียนช้ันอนุบาลปaท่ี 2 ผลการศึกษาพบวFา นักเรียนช้ันอนุบาลปaท่ี 2 มีพัฒนาการการเรียนรูWท้ัง 4 
ดWาน โดยภาพรวมอยูFในเกณฑ? ดีมาก พัฒนาการดWานอารมณ?และสังคมอยูFในเกณฑ?ดี สรุปไดWวFา 
แผนการจัดประสบการณ?การเรียนรูW เร่ือง ผีเสื้อแสนสวยช้ันอนุบาลปaท่ี 2 มีประสิทธิภาพในการ
สFงเสริมพัฒนาการของนักเรียนอนุบาลท้ัง 4 ดWาน อยFางเหมาะสม 

ผลการศึกษาการสรWางแผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ปฐมวัยโดยการใชWกิจกรรมการเลFานิทาน สําหรับนักเรียนช้ันอนุบาลปaท่ี 2 ของโรงเรียนวิชูทิศ 
สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เรียงลําดับตามคะแนนสูงสุดไปคะแนนตํ่าสุดจากผลการ
สังเกตพฤติกรรมและการประเมินผลกิจกรรมใบงานของนักเรียนนักเรียนช้ันอนุบาลปaท่ี 2 ของ
โรงเรียนวิชูทิศ จากแผนท่ี 1-10 ไดWผลตามลําดับดังตFอไปน้ี 

1. แผนการสอนท่ี 5 แผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใชWกิจกรรม
การเลFานิทาน เร่ือง ลูกนกกตัญ¬ู หลังจากท่ีคุณครูไดWจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองลูกนกกตัญ¬ู 
ผูWวิจัยไดWสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 1 ดWานความกตัญ¬ูกตเวที คิดเปfนรWอยละ 83.33 
พฤติกรรมดWานการแสดงออก ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผF คิดเปfนรWอยละ 100 พฤติกรรมดWานการรูWจัก
แบFงป�น คิดเปfนรWอยละ 100 โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองลูกนกกลับบWาน นักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค? คิดเปfนรWอยละเฉลี่ย 93.18  

2. แผนการสอนท่ี 8 แผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยการใชW
กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ือง กระรอกเทาเจWาเลFห? หลังจากท่ีคุณครูไดWจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ือง
กระรอกเทาเจWาเลFห? ผูWวิจัยไดWสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 2 ดWานความซื่อสัตย? คิดเปfน
รWอยละ 80.30 พฤติกรรมดWานการแสดงออก ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผF คิดเปfนรWอยละ 100 พฤติกรรมดWาน
การรูWจักแบFงป�น คิดเปfนรWอยละ 100 โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองลูกนกกลับบWาน 
นักเรียน มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค? เฉลี่ยคิดเปfนรWอยละ 91.36  

3. แผนการสอนท่ี 7 แผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใชWกิจกรรม
การเลFานิทาน เร่ือง ทนรอไดW หลังจากท่ีคุณครูไดWจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองทนรอไดW ผูWวิจัยไดW
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สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 1 ดWานความอดทน คิดเปfนรWอยละ 78.67 พฤติกรรมดWาน
การแสดงออก ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผF คิดเปfนรWอยละ 100 พฤติกรรมดWานการรูWจักแบFงป�น คิดเปfนรWอย
ละ 100 โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองลูกนกกลับบWาน นักเรียน มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค? 
คิดเปfนรWอยละ 89.09  

4. แผนการสอนท่ี 6 แผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยการใชW
กิจกรรมการเลFานิทาน เร่ือง ลูกสุนัขของหนูดี หลังจากท่ีคุณครูไดWจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองลูก
สุนัขของหนูดี ผูWวิจัยไดWสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 1 ดWานความเมตตา คิดเปfนรWอยละ 
78.67 พฤติกรรมดWานการแสดงออกความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผF คิดเปfนรWอยละ 100 พฤติกรรมดWานการรูWจัก
แบFงป�น คิดเปfนรWอยละ 100 โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองลูกนกกลับบWาน นักเรียน มี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค? คิดเปfนรWอยละ 87.73  

5. แผนการสอนท่ี 3 แผนการจัดประสบการณ? เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใชWกิจกรรม
การเลFานิทาน เร่ือง กบข้ีโมW หลังจากท่ีคุณครูไดWจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองกบข้ีโมW ผูWวิจัยไดWสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaที่ 1 ดWานความมีสติ – สมาธิ คิดเปfนรWอยละ 74.33 พฤติกรรมดWาน
การแสดงออก ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผF คิดเปfนรWอยละ 100 พฤติกรรมดWานการรูWจักแบFงป�น คิดเปfนรWอย
ละ 100 โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองลูกนกกลับบWาน นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค? 
คิดเปfน รWอยละเฉลี่ย 85.45  

6. แผนการสอนท่ี 2 แผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใชWกิจกรรม
การเลFานิทาน เร่ือง นWองฝนคนเกFง หลังจากท่ีคุณครูไดWจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองนWองฝนคนเกFง 
ผูWวิจัยไดWสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 1 ดWานความมีวินัย คิดเปfนรWอยละ 75.67 
พฤติกรรมดWานการแสดงออก ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผF คิดเปfนรWอยละ 100 พฤติกรรมดWานการรูWจัก
แบFงป�น คิดเปfนรWอยละ 100 โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองลูกนกกลับบWาน นักเรียน มี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค? คิดเปfนรWอยละเฉลี่ย 85  

7. แผนการสอนท่ี 10 แผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใชWกิจกรรม
การเลFานิทาน เร่ือง ผึ้งขยัน หลังจากท่ีคุณครูไดWจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองผึ้งขยัน ผูWวิจัยไดWสังเกต
พฤติกรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปa ท่ี 1 ดWานความขยันและพ่ึงตนเอง คิดเปfนรWอยละ 72.67 
พฤติกรรมดWานการแสดงออก ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผF คิดเปfนรWอยละ 93 พฤติกรรมดWานการรูWจักแบFงป�น 
คิดเปfนรWอยละ 100 โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองลูกนกกลับบWาน นักเรียน มีพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค? คิดเปfนรWอยละ 84.55     

8. แผนการสอนท่ี 4 แผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใชWกิจกรรม
การเลFานิทาน เร่ือง  ลูกหมูชอบว่ิง หลังจากท่ีคุณครูไดWจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองเร่ือง ลูกหมูชอบ
ว่ิง ผูWวิจัยไดWสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 1 ดWานความมีสติ - สมาธิ คิดเปfนรWอยละ 
69.67 พฤติกรรมดWานการแสดงออก ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผF คิดเปfนรWอยละ 100 พฤติกรรมดWานการรูWจัก
แบFงป�น คิดเปfนรWอยละ 100 โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองลูกนกกลับบWาน นักเรียน มี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค? คิดเปfนรWอยละเฉลี่ย 83.64  
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9. แผนการสอนท่ี 9 แผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใชWกิจกรรม
การเลFานิทาน เร่ือง ลูกไกFขายผัก หลังจากท่ีคุณครูไดWจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองลูกไกFขายผัก 
ผูWวิจัยไดWสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 1 ดWานการประหยัดและออม คิดเปfนรWอยละ 
66.67 พฤติกรรมดWานการแสดงออก ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผF คิดเปfนรWอยละ 84 พฤติกรรมดWานการรูWจัก
แบFงป�น คิดเปfนรWอยละ 100 โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองลูกนกกลับบWาน นักเรียนมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค? คิดเปfนรWอยละเฉลี่ย 78.64  

10. แผนการสอนท่ี 1 แผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยใชWกิจกรรม
การเลFานิทาน เร่ือง นWองฟ~ามาโรงเรียน หลังจากท่ีคุณครูไดWจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองนWองฟ~ามา
โรงเรียนลูกนกกตัญ¬ู ผูWวิจัยไดWสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 1 ดWานความมีวินัย คิดเปfน
รWอยละ 65 พฤติกรรมดWานการแสดงออก ความเอ้ือเฟ��อเผื่อแผF คิดเปfนรWอยละ 88.5 พฤติกรรมดWาน
การรูWจักแบFงป�น คิดเปfนรWอยละ 97.5 โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองลูกนกกลับบWาน 
นักเรียน มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค? คิดเปfนรWอยละเฉลี่ย 76.82 

จากผลการศึกษาคWนควWาท่ีกลFาวมา การเรียนโดยใชWแผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนปฐมวัยโดยใชWกิจกรรมการเลFานิทาน นักเรียนอนุบาลช้ันปaท่ี 1 ของ
โรงเรียนวิชูทิศ สํานักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีความสนใจกิจกรรมการเลFานิทานและมี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค?เรียงลําดับจากมากไปหานWอย ไดWแกF กิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองลูกนกกตัญ¬ู 
กิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองกระรอกเทาเจWาเลFห? กิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองทนรอไดW กิจกรรมการเลFา
นิทานเร่ืองลูกสุนัขของหนูดี กิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองกบข้ีโมW กิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองนWองฝนคน
เกFง กิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองผึ้งขยัน กิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองลูกหมูชอบว่ิง กิจกรรมการเลFา
นิทานเร่ืองลูกไกFขายผัก กิจกรรมการเลFานิทานเร่ืองนWองฟ~ามาโรงเรียน ดังน้ันการจัดประสบการณ?เพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยการใชWกิจกรรมการเลFานิทาน ท่ีผูWวิจัยสรWางข้ึนเพ่ือปลูกฝ�งและพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมผูWเรียน ผูWเรียนไดWรับความสนุกสนานจากการฟ�งครูเลFานิทาน การระบายสีลงในภาพ
โครงรFางตัวละครในหนังสือนิทาน การฝ`กฝนสมาธิในการฟ�งนิทาน การฝ`กจินตนาการตามเน้ือเร่ือง
ของนิทานท่ีแฝงดWวยคุณธรรมจริยธรรมท่ีคอยอบรมบFมนิสัยใหWเด็กเปfนคนดีมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ตามวัย นอกจากน้ียังชFวยสFงเสริมความพรWอมท้ัง 4 ดWาน ไดWแกF ดWานรFางกาย อารมณ? จิตใจ สังคม และ
สติป�ญญา ของเด็กสูงข้ึน 
 
ข�อเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังนี้ 
 1. ขWอเสนอแนะในการนําแผนการจัดประสบการณ?เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
อนุบาลช้ันอนุบาลปaท่ี 1 โดยใชWกิจกรรมการเลFานิทานไปใชWแผนการจัดประสบการณ? จํานวน 10 แผน 
ไดWผFานการทดลองหาประสิทธิภาพตามเกณฑ?แลWว โดยผูWวิจัยทําการทดลองสอนดWวยตนเอง ผูWวิจัยมี
ขWอเสนอแนะสําหรับครูท่ีนําแผนการจัดประสบการณ?น้ีไปใชWเพ่ือใหWมีประสิทธิภาพตามจุดมุFงหมาย 
ดังน้ี 
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  1.1 การใชWกิจกรรมการเลFานิทานน้ีนอกจากจะใชWในหนFวยปฐมนิเทศแลWวยังสามารถ
นําไปใชWในกิจกรรมเสริมประสบการณ?ไดWทุกหนFวยการเรียน เพราะวFาเด็กชอบฟ�งนิทาน และจดจํา
เร่ืองราวในนิทานไดWดี ครูสามารถสอดแทรกและปลูกฝ�งคุณธรรมจริยธรรมใหWเด็กมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค?ไดWอยFางมีประสิทธิภาพ 
  1.2 การใชWกิจกรรมการเลFานิทาน ครูควรเตรียมสื่อการเรียนใหWพรWอมตามท่ีกําหนด
ไวWในแผนการจัดประสบการณ? เชFน หนังสือนิทานประกอบภาพ หุFนน้ิวมือ ใบงานสําหรับการระบายสี 
เปfนตWน จะชFวยกระตุWนใหWเด็กสนใจและมีสFวนรFวมในกิจกรรม 
 
ขWอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตFอไป 

1. ครูปฐมวัยควรมีการนํากิจกรรมการเลFานิทานไปใชWในการสFงเสริมพัฒนาการเด็กดWานอ่ืนๆ 
เชFน ดWานสังคม ดWานรFางกาย เปfนตWน 

2. ควรปรับเปลี่ยนเร่ืองนิทานในทWองถ่ินท่ีจะสอนใหWเหมาะสมกับทWองถ่ิน 
3. ควรนําเร่ืองราวของนิทานในทWองถ่ิน ชุมชน มาจัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานอนุรักษ?คFานิยมท่ีดี

งามของทWองถ่ิน โดยเนWนการมีสFวนรFวม แหลFงเรียนรูWและภูมิป�ญญาทWองถ่ิน เปfนตWน 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค? เพ่ือศึกษาผลการใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทําในการ
จัดการเรียนการสอน EC202 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ของนักศึกษา การวิจัยคร้ังน้ีใชWกลุFมควบคุมจํานวน 20 คน และกลุFมทดลองจํานวน 20 คน ท้ังสอง
กลุFมเปfนนักศึกษาช้ันปaท่ี 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร?  โดยท้ังสองกลุFมใชWวิธีการ
สุFมแบบงFาย เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย คือ เทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา และแบบสังเกต
พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา 5 ดWาน เกณฑ?ท่ีใชWเปfนแบบมาตราสFวนประมาณคFา (Rating 
Scale) 4 ระดับ สถิติที่ใชW ประกอบดWวย คFาเฉลี่ย และคFาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวFา ผลการ
ใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทําในการจัดการเรียนการสอน EC202 หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย โดยภาพรวมท้ัง 5 ดWาน กลุFมทดลองมีพฤติกรรมความรับผิดชอบมากกวFากลุFมควบคุม 
หลังจากการใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา 

 
คําสําคัญ: วางเง่ือนไขแบบการกระทํา 

 
Abstract 

The purpose of this research were the effects of operant conditioning 
teaching technique of EC202 course, early childhood education curriculum and 
development of students responsibility behaviors. The control group 20 students and 
the experimental group 20 students were sophomore program in early childhood 
education, faculty of education, Bangkokthonburi University and divided by using 
simple random. The instruments used were operant conditioning and observation 
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form for responsibility behavior of students were 5 sections used operant conditioning 
teaching force. The observation form ware of 4 - rating scale. The statistical values 
were the frequency and standard deviation. The finding of the research were found 
as following the effects of operant conditioning teaching technique of EC202 Early 
Childhood Education Curriculum 5 sections were responsibility behavior of the 
experimental group was significantly better than that in the control group. 

 
Keyword : Operant conditioning 
 
บทนํา 

โลกในยุคป�จจุบัน เปfนโลกในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในทุก ๆ ดWาน มีการ
นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชWอยFางแพรFหลาย เพราะ ทําใหWผูWคนสะดวก รวดเร็ว และงFายตFอใน
การติดตFอสื่อสาร ไมFวFาจะเปfนการติดตFอสื่อสารระหวFาง คนครอบครัว เพ่ือน การทําธุรกิจ รวมท้ัง
การศึกษา สําหรับประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงเชFนเดียวกัน โดยเฉพาะอยFางย่ิงการกWาวเขWาสูFยุค
ไทยแลนด? 4.0 ซึ่งเนWนใหWคนไทยคิดเปfน สรWางสรรค?ไดW รวมท้ังสรWางและนํานวัตกรรมใหมF ๆ มาใชWใหW
เกิดประโยชน? สFงผลใหWทุกคนตWองปรับตัวเพ่ือใหWทันกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนในป�จจุบัน ซึ่งป�จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ี
จะทําใหWทุกสิ่งเกิดข้ึนไดWก็คือ คนในประเทศตWองไดWรับการศึกษาอยFางเทFาเทียม และท่ัวถึง นอกจาก
ความรูWที่ไดWรับจากการศึกษาแลWวน้ัน ประเด็นทางการศึกษาท่ีมีการพูดถึง และใหWความสําคัญ คือ เร่ือง
ความรับผิดชอบตFอสังคม (วิจารณ? พานิช, 2555) 

สถาบันอุดมศึกษามีภาระหนWาท่ีอันสําคัญในการใชWกระบวนการทางการศึกษา ปลูกฝ�ง
แนวความคิด ใหWความรูW และสรWางความเขWาใจ ความเปfนไปของสังคมท่ีเคลื่อนไหวอยูFตลอดเวลา ใน
สFวน ท่ี เก่ียวขWองกับการเสริมสรWางคุณลักษณะความรับผิดชอบตFอสั งคม ไดW ถูกระบุอยูF ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 4 ท่ีวFาดWวยเร่ืองแนวทางการจัดการศึกษา ใน
มาตรา 23 โดยเนWนความสําคัญท้ังความรูW คุณธรรม กระบวนการเรียนรูW และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตFละระดับการศึกษา โดยเฉพาะเนWนความรูWเร่ืองเก่ียวกับตนเองและความสัมพันธ?ของ
ตนเองกับสังคม ไดWแกF ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก นอกจากน้ีในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปa ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 - 2565) ไดWกลFาวถึง ทิศทางการพัฒนาเยาวชน นักศึกษา และบัณฑิต
ในอนาคตวFา นอกจากความเช่ียวชาญเฉพาะศาสตร?แลWว ความรับผิดชอบท้ังตFอตนเอง และตFอผูWอ่ืนก็
เปfนสิ่งสําคัญ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552) สิ่งท่ีสําคัญท่ีจะทําใหWเยาวชน และ
นักศึกษา เกิดความรับผิดชอบไดWก็ตFอเม่ือ เขาเหลFาน้ันมีวินัย ซึ่งวินัยเปfนสFวนหน่ึงท่ีเปfนองค?ประกอบ
ของการมีคุณธรรม และการเปfนคนดี รวมท้ังเปfนสิ่งท่ีสําคัญ และทําใหWบุคคลดําเนินชีวิตไดWอยFางมี
ความสุข ในทางตรงกันขWาม การขาดวินัยจะทําใหWสังคม เกิดความป�§นป�วนวุFนวาย รวมท้ังบุคคลก็ไมF
สามารถดํารงตนไดWเปfนปกติสุข (รัตนาภรณ? สมบัติตรา, 2552) 
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การจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย มักพบป�ญหาในช้ันเรียน
คFอนขWางมาก โดยเฉพาะป�ญหาการเขWาเรียนสายหรือขาดเรียนของนักศึกษา ป�ญหาของนักศึกษาท่ี
ขาดเรียนมากกวFาจํานวนคร้ังท่ีอนุญาตใหWขาดไดW ซึ่งสิ่งเหลFาน้ีเปfนอุปสรรคท่ีมีผลตFอการเรียนการสอน 
ท้ังในสFวนของอาจารย?ผูWสอน และสFวนของตัวนักศึกษา สFงผลใหWเกิดป�ญหาในเร่ืองอ่ืน ๆ ตามมาอีก
ดWวย อาทิเชFน การเรียนไมFทันเพ่ือน ไมFเขWาใจในเน้ือหา ขาดการเรียนรูWท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ 
ไมFมีคะแนนเก็บเน่ืองจากการขาดเรียนและจากการทํางานในช้ันเรียน ไมFสFงงานหรือสFงงานเลยกําหนด
ท่ีอาจารย?ผูWสอนไดWมอบหมาย รวมท้ังไมFมีคะแนนสอบระหวFางการเรียน ดังน้ัน หากผูWเรียนไมFสนใจ
หรือไมFมาเรียนขณะท่ีมีการเรียนการสอน ก็จะสFงผลกระทบตFอผลการเรียนของผูWเรียน ทําใหWผลการ
เรียนไมFดี สาเหตุของป�ญหาการขาดเรียนของนักศึกษาสFวนใหญFเกิดจากตัวนักศึกษา และเกิดจากการ
จัดการเรียนการสอนของผูWสอน (จันทนา กาญจน?กมล, 2553) 

สําหรับป�จจัยท่ีมีความสําคัญในจัดการเรียนการสอนใหWกับผูWเรียน เพ่ือใหWผูWเรียนมีแรงจูงใจ
และมีทัศนคติท่ีดีตFอพฤติกรรมการสอนของครู คือ การสรWางแรงจูงใจโดยใชWเทคนิคการวางเง่ือนไข
แบบการกระทํา ดังท่ี Brown (1981) ไดWกลFาวถึงความสําคัญของแรงจูงใจวFา มีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดความสําเร็จหรือลWมเหลวในการเรียนของผูWเรียน เพราะ แรงจูงใจเปfนกุญแจของการเรียนรูW ซึ่ง
สอดคลWองกับ Littlewood (1990) ท่ีกลFาววFา แรงจูงใจเปfนพลังสําคัญท่ีกําหนดไดWวFา ผูWเรียนจะมี
ความมุมานะใหWกับการเรียนรูWหรือไมF ผูWเรียนจะอุทิศตนทุFมเทแรงกาย และจะมีความพยายามมากนWอย
เพียงใดในการเรียนรูW ซึ่งการจัดประสบการณ?ใหWผูWเรียนไดWมีโอกาสฝ`กความรับผิดชอบและการปรับ
พฤติกรรม เพ่ือใหWผูWเรียนแสดงพฤติกรรมเป~าหมายโดยการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา จะทําใหWผูWเรียน
ไดWรับแรงเสริมดWวยการเสริมแรง สFงผลใหWเด็กเกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรมเป~าหมายและการ
เสริมแรงยังทําใหWพฤติกรรมเป~าหมายคงอยูFไดWนาน จะเห็นไดWวFาการวางเง่ือนไขแบบการกระทําโดย
การเสริมแรง จึงมีความสําคัญมากในการนํามาใชWปรับพฤติกรรมใหWผูWเรียนมีความรับผิดชอบสูงข้ึน 
การปรับพฤติกรรม (Behavior Modification) โดยทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา มี
วัตถุประสงค?เพ่ือปรุงแตFงพฤติกรรมใหWเปfนไปในทิศทางท่ีตWองการ แบFงออกเปfน 3 ลักษณะ ไดWแกF การ
เพ่ิมหรือคงพฤติกรรมเดิมท่ีเหมาะสมเอาไวW การเสริมสรWางพฤติกรรมใหมF และการลดพฤติกรรมท่ีไมF
พึงปรารถนา (ปรียาพร วงศ?อนุตรโรจน?, 2534) 

จากความสําคัญดังกลFาว การทําใหWนักศึกษาสนใจในการเรียนน้ัน อาจารย?ผูWสอนตWองสรWางแรง
ศรัทธา ในการทําใหWนักศึกษาเกิดพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา และมีแรงจูงใจในการมา
เรียนดWวยความต้ังใจ การวางเง่ือนไขแบบการกระทํา จึงมีความสําคัญเปfนอยFางย่ิง ดWวยเหตุผลดังท่ีไดW
กลFาวมา ผูWวิจัยเห็นถึงความสําคัญในการทําวิจัย เพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา 
ในการเรียน รายวิชา EC202 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา 
เพ่ือศึกษาผลการจัดการเรียนการสอน และนําผลการวิจัยมาพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ใหWมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังสามารถนําไปเปfนแนวทางสําหรับผูWท่ีเก่ียวขWอง
หรือผูWท่ีสนใจในการนําเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทํามาใชWในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาตFอไป 
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วัตถุประสงค�การวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลการใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทําในการจัดการเรียนการสอน 
EC202 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
      ผูWวิจัยไดWศึกษาและนําแนวคิดและทฤษฏีของสกินเนอร? (ณัฐพนธ?  อนุสรณ?ทรางกูล, 2555) 
เร่ือง เทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา โดยใชWการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ มา
ใชWในการทําวิจัย ซึ่งการเสริมแรงทางบวก เปfนการใหWสิ่งเสริมแรงท่ีผูWเรียนพึงพอใจ และการเสริมแรง
ทางลบ เปfนการนําเอาสิ่งท่ีผูWเรียนไมFพึงพอใจออกไป ซึ่งการเสริมแรงเปfนการทําใหWผูWเรียนมีอัตราการ
ตอบสนองพฤติกรรมความรับผิดชอบในเร่ืองการเขWาเรียนตามเวลา การทํากิจกรรมในช้ันเรียน ความ
ต้ังใจในการเรียน การนําเสนองานท่ีไดWรับมอบหมาย และการสFงงานครบตามกําหนดเพ่ิมข้ึน สFวนการ
เสริมแรงทางลบ ใชWการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจากการบรรยาย เปfนรูปแบบของ
กิจกรรมเปfนสFวนใหญF โดยใหWนักศึกษามีสFวนรFวมในการเรียน นักศึกษาเรียนรูWแบบการลงมือกระทํา 
รวมท้ังใหWความสําคัญเร่ืองความแตกตFางระหวFางบุคคลของนักศึกษา เพ่ือนํามาพิจารณาในการ
สFงเสริม สนับสนุน ใหWนักศึกษาเกิดการเรียนรูWอยFางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  สําหรับงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง ผูWวิจัยไดWศึกษาและนํางานวิจัยของ สยุมภู  อุนยะพันธ? (2555) ท่ี
ไดWทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักศึกษาช้ันปaท่ี 4 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทFองเท่ียว มาใชWในการทําวิจัย โดยงานวิจัยน้ี ใชWวิธีการเสริมแรงทางบวก พบวFา 
นักศึกษามีพัฒนาการมีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนของ กลุFมตัวอยFางท่ีไดWทําการทดสอบ พบวFา มีการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน นักศึกษาแตFงกายตามระเบียบขWอตกลงในการแตFงกาย รวมถึงจะเห็นไดWวFาการท่ี
อาจารย?ใหWการเสริมแรงดWวยการใหWสิ่งจูงใจ ในการเรียนการสอนน้ัน นักศึกษามีพฤติกรรมในการแตFง
กาย และการสFงงานดีข้ึน มีกําลังใจในการเรียนการสอนดีข้ึนและสามารถลดพฤติกรรมการขาดความ
รับผิดชอบในการทํางานไดWอยFางดี และอีกประการคือ การประกาศใหWนักศึกษาไดWทราบถึงคะแนนและ
ดาวท่ีไดWรับ ทําใหWเกิดการแขFงขัน ซึ่งสFงผลดีตFอการใชWวิธีการเสริมแรง ในการจูงใจ เปfนอยFางมาก 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ผูWวิจัยไดWศึกษาเอกสารและงานเอกสารท่ีเก่ียวขWอง และนํามากําหนดกรอบแนวคิดในวิจัย 
ดังน้ี  
 
                                                
                            
 
 
 

ตัวแปรต�น 
เทคนิคการวางเงื่อนไขแบบการ

กระทํา โดยการเสริมแรงทางบวก 

และการเสริมแรงทางลบ 

ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา 
ในการเข้าเรียนตามเวลา การทํากิจกรรมในชั *น
เรียน การปฎิบติัตามกฎ/ระเบียบ การนําเสนอ
งานที.ได้รับมอบหมาย และการส่งงานครบ
ตามกําหนด 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? เพ่ือศึกษาผลการใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทําใน

การจัดการเรียนการสอน EC202 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมความ
รับผิดชอบของนักศึกษาประชากรท่ีใชWในการวิจัยเปfน นักศึกษาช้ันปaท่ี 2 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีกําลังศึกษาอยูFใน ภาคเรียนท่ี 1 ปaการศึกษา 2562 
จํานวน 40 คน กลุFมตัวอยFางในการวิจัยคร้ังน้ี เปfนกลุFมควบคุม 20 คน กลุFมทดลอง 20 คน ระยะเวลา
ดําเนินการ 16 สัปดาห? เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย ไดWแกF เทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา และ
แบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษา  

การเก็บรวบรวมขWอมูลและวิเคราะห?ขWอมูล ผูWวิจัยไดWดําเนินการโดยนําแบบสังเกตพฤติกรรม
ความรับผิดชอบของนักศึกษา กFอนและหลังการใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา ของกลุFม
ควบคุมและกลุFมทดลองมาตรวจสอบความสมบูรณ?และความถูกตWอง นํามาวิเคราะห?ขWอมูล โดยมี
ข้ันตอนการวิเคราะห?ขWอมูลกลุFมควบคุมและกลุFมทดลอง วิเคราะห? โดยการหาคFาเฉลี่ย ( x ) และสFวน
เบ่ียงมาตรฐาน (SD.)  

 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย เร่ืองการพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาในการเรียน รายวิชา 
EC202 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา ผูWวิจัยไดWนําแนวคิด
ทฤษฏี รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง มาเปfนขWอมูลสนับสนุนในการทําวิจัย โดยผูWวิจัยไดWเลือกใชW แนวคิด
และทฤษฏีของสกินเนอร? (ณัฐพนธ?  อนุสรณ?ทรางกูล, 2555) เร่ืองเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการ
กระทํา โดยใชWการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ โดยสรุปไดWดังตFอไปน้ี 

เม่ือเปรียบเทียบขWอมูลกFอนการใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทําของ กลุFมควบคุมกับ
กลุFมทดลอง เร่ืองการเขWาเรียนตามเวลา กลุFมควบคุมมีคFาเฉลี่ย 2.15 และกลุFมทดลอง คFาเฉลี่ย 2.22 
จากขWอมูลดังกลFาว พบวFา กลุFมควบคุมและกลุFมทดลอง มีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับดี เร่ืองการทํากิจกรรม
ในช้ันเรียน กลุFมควบคุมมีคFาเฉลี่ย 2.37 และกลุFมทดลอง คFาเฉลี่ย 2.46 จากขWอมูลดังกลFาว พบวFา 
กลุFมควบคุมและกลุFมทดลอง มีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับดี เร่ืองการปฎิบัติตามกฎ/ระเบียบ กลุFมควบคุมมี
คFาเฉลี่ย 2.20 และกลุFมทดลอง คFาเฉลี่ย 2.24 จากขWอมูลดังกลFาว พบวFา กลุFมควบคุมและกลุFมทดลอง 
มีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับดี เร่ืองการนําเสนองานท่ีไดWรับมอบหมาย กลุFมควบคุมมีคFาเฉลี่ย 2.39 และกลุFม
ทดลอง คFาเฉลี่ย 2.59 จากขWอมูลดังกลFาว พบวFา กลุFมควบคุมมีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับดี สFวนกลุFมทดลอง
มีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับดีมาก และเร่ืองการสFงงานครบตามกําหนด กลุFมควบคุมมีคFาเฉลี่ย 2.54 และ
กลุFมทดลอง คFาเฉลี่ย 2.63 จากขWอมูลดังกลFาว พบวFา กลุFมควบคุมและกลุFมทดลอง มีคFาเฉลี่ยอยูFใน
ระดับดีมาก สรุปไดWวFา ภาพรวมกFอนการใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา คFาเฉลี่ยระหวFาง
กลุFมควบคุมกับกลุFมทดลอง ไมFแตกตFางกันมากนัก 
 เม่ือเปรียบเทียบขWอมูลหลังการใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทําของ กลุFมควบคุมกับ
กลุFมทดลอง เร่ืองการเขWาเรียนตามเวลา กลุFมควบคุมมีคFาเฉลี่ย 2.24 และกลุFมทดลองมีคFาเฉลี่ย 2.46 



322 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University  
 

จากขWอมูลดังกลFาว พบวFา กลุFมควบคุมและกลุFมทดลอง มีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับดี เร่ืองการทํากิจกรรม
ในช้ันเรียน กลุFมควบคุมมีคFาเฉลี่ย 2.39 และกลุFมทดลองมี คFาเฉลี่ย 2.61 จากขWอมูลดังกลFาว พบวFา 
กลุFมควบคุมมีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับดี สFวนกลุFมทดลองมีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับดีมาก เร่ืองการปฎิบัติตาม
กฎ/ระเบียบ กลุFมควบคุมมีคFาเฉลี่ย 2.20 และกลุFมทดลองมีคFาเฉลี่ย 2.51 จากขWอมูลดังกลFาว พบวFา 
กลุFมควบคุมมีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับดี สFวนกลุFมทดลองมีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับดีมาก เร่ืองการนําเสนองาน
ท่ีไดWรับมอบหมาย กลุFมควบคุมมีคFาเฉลี่ย 2.43 และกลุFมทดลองมีคFาเฉลี่ย 2.71 จากขWอมูลดังกลFาว 
พบวFา กลุFมควบคุมมีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับดี สFวนกลุFมทดลองมีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับดีมาก และเร่ืองการ
สFงงานครบตามกําหนด กลุFมควบคุมมีคFาเฉลี่ย 2.50 และกลุFมทดลองมีคFาเฉลี่ย 2.77 จากขWอมูล
ดังกลFาว พบวFา กลุFมควบคุมและกลุFมทดลอง มีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับดีมาก สรุปไดWวFา ภาพรวมหลังการ
ใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา กลุFมทดลองมีคFาเฉลี่ยทุกดWานสูงกวFากลุFมควบคุมทุกดWาน 
 
อภิปรายผล  

หลังการใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทําในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา EC202 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย นักศึกษากลุFมทดลองมีพฤติกรรมความรับผิดชอบในการเขWาเรียนตามเวลา 
การทํากิจกรรมในช้ันเรียน การปฎิบัติตามกฎ/ระเบียบ การนําเสนองานท่ีไดWรับมอบหมาย และการสFง
งานครบตามกําหนด เพ่ิมข้ึนกวFากFอนการใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทําทุกดWาน และมีคFาเฉลี่ย
มากกวFากลุFมควบคุมในทุกดWาน เน่ืองจาก การวางเง่ือนไขแบบการกระทํา โดยการเสริมแรงทางบวกและ
การเสริมแรงทางลบ เปfนสิ่งท่ีนักศึกษาท่ีไดWรับนอกเหนือจากการเรียนท่ัวไป ไมFวFาจะเปfนคะแนน การ
ชมเชย การใหWของรางวัล การใหWสิทธ์ิในการสอบแกWตัวเม่ือมีคะแนนสอบกลางภาคไมFเปfนไปตามเกณฑ? 
รวมท้ังรูปแบบในการเรียนการสอนท่ีเนWนกิจกรรม การเรียนรูWแบบลงมือกระทํา รวมท้ังคํานึงถึงแตกตFาง
ระหวFางบุคคล ซึ่งสอดคลWองกับ แนวคิดและทฤษฏีของสกินเนอร? (ณัฐพนธ?  อนุสรณ?ทรางกูล, 2555) ใน
การใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา และสอดคลWองกับงานวิจัยของ สยุมภู อุนยะพันธ? (2555) 
ท่ีไดWทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบในการทํางานของนักศึกษาช้ันปaท่ี 4 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมทFองเท่ียว โดยใชWการเสริมแรงทางบวก พบวFา นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน
ของ กลุFมตัวอยFางท่ีไดWทําการทดสอบ พบวFา มีการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน นักศึกษาแตFงกายตามระเบียบ
ขWอตกลงในการแตFงกาย รวมถึงจะเห็นไดWวFาการท่ีอาจารย?ใหWการเสริมแรงดWวยการใหWสิ่งจูงใจ ในการเรียน
การสอนน้ัน นักศึกษามีพฤติกรรมในการแตFงกาย และการสFงงานดีข้ึน มีกําลังใจในการเรียนการสอนดี
ข้ึนและสามารถลดพฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบในการทํางานไดWอยFางดี  
 
ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะจากการวิจัยในคร้ังนี้ 

1. การศึกษาผลการใชWเทคนิคการเสริมแรงในการจัดการเรียนการสอน รายวิชา EC202 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ควรศึกษา ป�จจัยท่ีสFงผลทําใหWพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาท่ีไมF
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเสริมแรง 
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2. การกําหนดสิ่งเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบ ควรใชWวิธีการศึกษาสิ่งท่ี
นักศึกษาพึงพอใจและไมFพึงพอใจ เพ่ือทําใหWพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาจากเสริมแรง มี
ความเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีมากข้ึน  
 ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรขยายผลการใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทําในการจัดการเรียนการสอน ใน
การศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักศึกษาในดWานอ่ืน ๆ เชFน ระเบียบวินัย การแตFงกาย เปfนตWน 

2. ควรพัฒนาการใชWเทคนิคการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา โดยเพ่ิมการลงโทษทางบวก และ
ทางลบ ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักศึกษาใหWมากข้ึน 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? 1)เพ่ือศึกษาสภาพการบริหารวิชาการของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร 2)เพ่ือศึกษาป�ญหาการบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
กรุงเทพมหานคร 3)เพ่ือศึกษาแนวทางแกWป�ญหาการบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลเอกชน ใน
กรุงเทพมหานครวิธีการดําเนินการวิจัยแบFงออกเปfน 2 ข้ันตอนคือ 1)การศึกษาสภาพและป�ญหาการ
บริหารงานวิชาการกลุFมตัวอยFางคือครูวิชาการระดับปฐมวัยจํานวน 165 คน เคร่ืองมือคือ
แบบสอบถาม วิเคราะห?ขWอมูลดWวยสถิติพ้ืนฐานไดWแกFคFาเฉลี่ยสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 2)การศึกษา
แนวทางแกWป�ญหาการบริหารวิชาการกลุFมตัวอยFางคือผูWบริหารสถานศึกษาจํานวน 10 คนเคร่ืองมือท่ี
ใชWคือแบบสัมภาษณ?วิเคราะห?ขWอมูลโดยการวิเคราะห?เชิงเน้ือหา 

ผลการวิจัยพบวFา 
1) สภาพการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานครในภาพรวม

พบวFามีระดับการปฏิบัติอยูFในระดับปานกลาง2)ป�ญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
กรุงเทพมหานครในภาพรวมพบวFามีระดับป�ญหาอยูFในระดับมากและ 3)แนวทางแกWป�ญหาการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานครแนวทางการแกWป�ญหาท่ีสําคัญไดWแกF
ผูWบริหารควรทบทวนความสําคัญและสรWางความตระหนักใหWตัวเองเปfนคนท่ีรูWจักวางแผนกับในทุกเร่ือง
และการเขWารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานของครู 

 
คําสําคัญ: สภาพ, ป�ญหา, งานวิชาการ 
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Abstract 
This research aimed to study conditions, problems and solution guidelines of 

academic administration in early childhood of private schools in Bangkok. The 
research methodology consisted of 2 steps: 1) studying conditions and problems of 
academic administration including 165 teachers who were in charge of academic 
affair in early childhood as samples, the tool was a questionnaire and the data were 
analyzed by mean and standard deviation, and 2)studying solution guidelines of 
academic administration including 10 school administrators as samples, the tool was 
a questioninterviews and the data were analyzed by the content analysis.  

The results revealed that : 1) As a whole, the academic administration in early 
childhood of private schools in Bangkok was at a moderate level. 2) As a whole, the 
solution of academic administration in early childhood of private schools in Bangkok 
was at a high level. 3) The important problem of academic administration was the 
experience management for early childhood. The solution guidelines were that the 
school administrators should revise importance and create awareness, plan and 
participate in workshops. They should make teachers hand in lesson plans, hold 
trainings and workshops, and invite speakers so that teachers and school 
administrators understand in the same way related to learning management and 
experience corners so that they can apply for authentic environment of schools.  

 
Keywords: Conditions, Problems, academic administration 
 
บทนํา 
 การจัดการศึกษาปฐมวัยท่ีมีคุณภาพเปfนการจัดการศึกษามุFงเนWนพัฒนาเด็กใหWเติบโตข้ึนอยFาง
มีคุณภาพ งานวิชาการเปfนงานหลักของสถานศึกษา ท่ีผูWบริหารตWองใหWความสําคัญ เพราะจะสFงผลตFอ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหWเปfนไปตามแนวทางท่ีพึงประสงค? การบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย
น้ัน มีความแตกตFางจากการบริหารงานวิชาการ ในระดับการศึกษาอ่ืนๆ คือ ในการบริหารงาน
วิชาการในระดับท่ีสูงข้ึนไปจะเนWนเร่ืองเน้ือหาสาระทางงานวิชาการแตFสําหรับเด็กปฐมวัยน้ีมุFง
พัฒนาการเตรียมความพรWอมดWาน รFางกาย อารมณ?-จิตใจ สังคมและสติป�ญญา เพ่ือพรWอมท่ีจะเขWา
เรียนในระดับการศึกษาข้ันสูงตFอไป  
  งานวิชาการมีขอบขFายครอบคลุมเก่ียวกับงานดWานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ต้ังแตFการวางแผน การจัดดําเนินงาน การจัดบริการสอน สื่อการสอน ตลอดจนการวัด และ
ประเมินผล รวมท้ังติดตามผล รวมไปถึงการพัฒนาตัวผูWสอนตลอดจนการดําเนินงานกิจการของ
โรงเรียนจะตWองเปfนไปตามหลักสูตร และระเบียบวิธีการของการเรียนการสอน ท่ีจะตWองเปลี่ยนแปลง
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หลักสูตรใหWสอดคลWองกับความตWองการของสังคมดWวยการจัดเน้ือหาวิชาใหWทันสมัย บางคร้ังก็มีการเพ่ิม
วิทยาการใหมF ๆ เขWาไปดWวย ดังน้ัน เม่ือหลักสูตรเปลี่ยนก็จําเปfนตWองอบรมครูตามไปดWวย เพราะการใชW
หลักสูตรในโรงเรียนจะมีสFวนเก่ียวโยงไปถึงการจัดช้ันเรียน จัดตารางสอน วิธีสอน การใชWสื่ออุปกรณ?
การสอนและการวัดประเมินผลดWวย  ถWามองในดWานของงานสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการ ไดWแกF 
งานควบคุมดูแลหลักสูตร การสอน อุปกรณ?การสอน การจัดการเรียน คูFมือครู การจัดช้ันเรียน การจัด
ครูเขWาสอน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝ`กอบรมครู การนิเทศการศึกษา การเผยแพรFงาน
วิชาการ การวัดผลการศึกษา การศึกษาวิจัย การประเมินมาตรฐานสถานศึกษาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 
และประสิทธิภาพสถานศึกษา จะเห็นไดWวFา งานวิชาการเปfนงานท่ีมีขอบขFายครอบคลุมหลายดWาน อัน
จะกFอใหWเกิดประโยชน?สFงเสริมใหWเกิดประสิทธิภาพแกFผูWเรียนทุกดWาน  

ดวงเดือน วังสินธุ? ( 2549) ไดWกลFาวถึงป�ญหาการบริหารงานวิชาการ ในระดับปฐมวัยของรัฐ
ไวW ดังน้ี คือครูขาดความรูWความเขWาใจในเร่ืองหลักสูตรหรือแนวทางการจัดประสบการณ? เอกสาร
หลักสูตร หรือแนวทางการจัดประสบการณ?ไมFเพียงพอ ผูWบริหารขาดความรูWความเขWาใจในเร่ืองของ
หลักสูตรหรือแนวการจัดประสบการณ?หนFวยงาน ตWนสังกัดขาดการติดตาม และประเมินผลการใชW
หลักสูตร ขาดการนิเทศการเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็กเล็ก ดําเนินการจัดหา
อุปกรณ?และสื่อการสอนไมFทันกับความตWองการหWองสมุดและแหลFงวิชาการไมFไดWมาตรฐาน  

ดังน้ันผูWวิจัยในฐานะนักการศึกษาปฐมวัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและป�ญหางานวิชาการใน
โรงเรียนเอกชน กรุงเทพมหานครเพ่ือเปfนแนวทางสําหรับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาใหW
ประสบผลสําเร็จย่ิงข้ึนไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
   1. ศึกษาสภาพ และป�ญหาการบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
  2. ศึกษาแนวทางแกWป�ญหาการบริหารวิชาการโรงเรียนอนุบาลเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
  ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 

ไดWแกF ครูวิชาการระดับปฐมวัยท่ีจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 165 คน ในปaการศึกษา 2561 

ขอบเขตด�านเนื้อหาประกอบดWวย  
1)ดWานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชW  
2)ดWานการจัดประสบการณ?สําหรับเด็กปฐมวัย  
3)ดWานสื่อและแหลFงเรียนรูW  
4)การวัดและการประเมินผลพัฒนาการ  
5) ดWานการนิเทศภายใน 
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ขอบเขตด�านตัวแปร 
ตัวแปรท่ีศึกษา ไดWแกF  
1)ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร 
2)ระดับป�ญหาการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ใน

กรุงเทพมหานคร 
3)แนวทางแกWป�ญหาการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาล

เอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัยแบFงเปfน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 
ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาสภาพ และป�ญหาการบริหารงานวิชาการ เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย คือ

แบบสอบถาม แบFงออกเปfน 3 ตอน  
1) ขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม 
2) สภาพการบริหารงานวิชาการ มี 25 ขWอ เปfนแบบสอบถามมาตรสFวนประมาณคFา 5 ระดับ

(Rating scale)  
3) ป�ญหาการบริหารงานวิชาการ มี 25ขWอ เปfนแบบสอบถามมาตรสFวนประมาณคFา 5 ระดับ

(Rating scale) 
ข้ันตอนท่ี 2 การศึกษาแนวทางการแกWป�ญหาการบริหารงานวิชาการ เคร่ืองมือ คือ แบบ

สัมภาษณ? เปfนแบบสัมภาษณ?แนวทางการแกWป�ญหาการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร เปfนแบบสมัภาษณ?ปลายเป�ด มีประเด็นการสัมภาษณ? 5 
ประเด็น คือดWานหลักสูตร และการนําหลักสตูรไปใชW ดWานการจัดประสบการณ?สําหรับเด็กปฐมวัย ดWาน
สื่อและแหลFงเรียนรูW ดWานการวัดและการประเมินผลพัฒนาการ และดWานการนิเทศภายใน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ปรียาพร วงศ?อนุตรโรจน? (2543, หนWา1) ไดWกลFาวถึงความสําคัญของงานวิชาการวFาเปfนงาน
หลักของสถานศึกษา ทุกสถานศึกษาไมFวFาจะเปfนระดับใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะ
พิจารณาไดWจากผลงานทางวิชาการงานวิชาการเก่ียวขWองกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ
จัดโปรแกรมการศึกษา ซึ่งงานเหลFาน้ีเปfนหัวใจหลักของสถานศึกษา 
 อําภา บุญชFวย(2537, หนWา 9) ไดWกลFาววFากระบวนการบริหารวิชาการควรมี 4 ข้ันตอนดังน้ี 

1. ข้ันตอนการศึกษาสภาพป�จจุบัน สภาพป�ญหาและความตWองการ 
2. ข้ันตอนการวางแผน 
3. ข้ันตอนการดําเนินตามแผนงาน 
4. ข้ันตอนการประเมินผล 
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กระทรวงศึกษาธิการ(2540, หนWา 32)ไดWกําหนดโครงสรWางการบริหารงานวิชาการไวWดังน้ี 
ดWานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ดWานการพัฒนากระบวนการเรียนรูW ดWานการวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน ดWานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดWานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ดWานการพัฒนาแหลFงการเรียนรูW ดWานการนิเทศการศึกษา ดWานการแนะแนว
การศึกษา ดWานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดWานสFงเสริมความรูWดWาน
วิชาการแกFชุมชน ดWานการประสานความรFวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา ดWานการ
สนับสนุนวิชาการแกFบุคคล ครอบครัว องค?กรหนFวยงาน และสถาบันอ่ืนๆ 

แนวคิดของ กูลิคและเออร?วิค (Gulic and Urwick ;1937 อWางถึงในปรียาพร วงศ?อนุตร
โรจน?,2543) 
ไดWกลFาวถึงกระบวนการบริหารท่ีเรียกวFาPOSDCORB 7ประการดังน้ี 
 P (Planning) การวางแผนการปฏิบัติงาน 
 O(Organizing) การแบFงสFวนงาน 
 S (Staff) การจัดตัวบุคคล 
 D (Directing) การควบคุมการปฏิบัติงาน 
 Co (Co- ordinating) การประสานงาน 
 R (Reporting) การรายงานการปฏิบัติงาน 
 B (Budgeting) การจัดทํางบประมาณ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 

 
ครูวิชาการระดับปฐมวัย 

 
 
 
 

ผลการวิจัย 
1.สภาพการบริหารงานวิชาการในภาพรวมพบวFาครูวิชาการระดับปฐมวัยมีความคิดเห็นวFามี

ระดับสภาพอยูFในระดับปานกลางท้ัง 5 ดWาน 
 

สภาพและป�ญหาการบริหารงาน
วิชาการระดับปฐมวัย 
-ดWานหลักสูตรและการนําไปใชW 
-ดWานการจัดประสบการณ?สําหรับเด็ก
ปฐมวัย 
-ดWานสื่อและแหลFงเรียนรูW 
-ดWานการวัดและการประเมินผล
พัฒนาการ 
-ดWานการนิเทศภายใน 
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           สภาพการบริหารงานวิชาการ        x      S.D      ระดับ 
1. ดWานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชW   2.67     0.76      ปานกลาง  
2. ดWานการจัดประสบการณ?สําหรับเด็กปฐมวัย   2.74     0.70      ปานกลาง 
3. ดWานสื่อและแหลFงการเรียนรูW       2.55     0.74      ปานกลาง 
4. ดWานการวัดและการประเมินผลพัฒนาการ   2.66     0.69      ปานกลาง 
5. ดWานการนิเทศภายใน         2.75     0.68      ปานกลาง 
 รวม               2.85     0.71      ปานกลาง 
 

เม่ือพิจารณาเปfนรายดWานสรุปไดWดังน้ี 
1.1ดWานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชWทุกรายการมีระดับการปฏิบัติอยูFในระดับปาน

กลาง 
1.2.ดWานการจัดประสบการณ?สําหรับเด็กปฐมวัยพบวFาทุกรายการมีระดับการปฏิบัติอยูFใน

ระดับปานกลาง 
1.3.ดWานสื่อและแหลFงการเรียนรูWพบวFาทุกรายการมีระดับการปฏิบัติอยูFในระดับปานกลาง 
1.4 ดWานการวัดและการประเมินผลพัฒนาการพบวFาทุกรายการมีระดับการปฏิบัติอยูFใน

ระดับปานกลาง 
1.5. ดWานการนิเทศภายในพบวFาทุกรายการมีระดับการปฏิบัติอยูFในระดับปานกลาง 

2. ป�ญหาการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนปฐมวัยเอกชน
กรุงเทพมหานครในภาพรวมพบวFาครูวิชาการระดับปฐมวัยมีความคิดเห็นวFามีระดับป�ญหาอยูFในระดับ
มากท้ัง 5 ดWานดังน้ี 

 

 ป�ญหาทางวิชาการ            x      S.D       ระดับ 

1. ดWานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชW     4.27    0.72       มาก 
2. ดWานการจัดประสบการณ?สําหรับเด็กปฐมวัย    4.34    0.74       มาก 
3. ดWานสื่อการเรียนการสอน         4.28    0.72       มาก 
4. ดWานการวัดผลและประเมินพัฒนาการ      4.33    0.73      มาก 
5. ดWานการนิเทศภายใน           4.12     0.70       มาก 
      รวม             4.18     0.72       มาก 

 
2.1 ดWานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชWพบวFาทุกรายการมีระดับป�ญหาอยูFในระดับ

มาก 
2.2 ดWานการจัดประสบการณ?สําหรับเด็กปฐมวัยพบวFาทุกรายการมีระดับป�ญหาอยูFใน

ระดับมาก 
2.3 ดWานสื่อและแหลFงการเรียนรูWพบวFาทุกรายการมีระดับป�ญหาอยูFในระดับมาก 
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2.4 ดWานการวัดและการประเมินผลพัฒนาการพบวFาทุกรายการมีระดับป�ญหาอยูFในระดับ
มาก 2.5 ดWานการนิเทศภายในพบวFาทุกรายการมีระดับป�ญหาอยูFในระดับมาก 

3. แนวทางแกWป�ญหาสภาพการการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
อนุบาลในกรุงเทพมหานครจากการสัมภาษณ?ผูWบริหารสถานศึกษาเสนอแนวทางการแกWป�ญหาสรุปไดW 
5 ดWานคือ 1)ดWานหลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใชWควรจัดอบรมประชุมสัมมนาใหWบุคลากรในสังกัดท่ี
รับผิดชอบใหWมีความรูWความเขWาใจครูปฐมวัยควรเชิญวิทยากรทWองถ่ินและชุมชนเขWามามีสFวนรFวมในการ
พัฒนาหลักสูตรและผูWบริหารควรมีการประเมินผลการใชWหลักสูตรอยFางเปfนระบบและตFอเน่ืองตFอไป 
2)ดWานการจัดประสบการณ?การเรียนรูWของเด็กปฐมวัยควรจัดอบรมประชุมสัมมนาใหWบุคลากรในสังกัด
ท่ีรับผิดชอบใหWมีความรูWความเขWาใจในดWานการจัดประสบการณ?การเรียนรูWครูปฐมวัยควรจัดทํา
แผนการจัดประสบการณ?โดยผูWบริหารและครูควรเป�ดโอกาสใหWผูWปกครองเขWามามีสFวนรFวมในการจัด
ประสบการณ?การเรียนรูWขณะเดียวกันครูปฐมวัยควรหาวิธีการท่ีหลากหลายและนําเทคนิคใหมFๆมา
ปรับใชWในการจัดประสบการณ?การเรียนรูWคร้ังตFอไป 3)ดWานสื่อและแหลFงเรียนรูWครูวิชาการระดับปฐมวัย
ควรจัดทําเผยแพรFแหลFงเรียนรูWแกFผูWปกครองอยFางสมํ่าเสมอโดยมีสFวนรFวมในการวางแผนในการจัดหา
สื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอนอยFางตFอเน่ืองตลอดจนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีอยูFเสมอ 4)ดWานการวัด
และการประเมินผลพัฒนาการผูWบริหารสถานศึกษาควรมีการกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินพัฒนาการของเด็กและนําผลท่ีไดWมาเปfนขWอมูลในการจัดประสบการณ?ตFอไปและ 5)ดWานการ
นิเทศภายในผูWบริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนและใหWความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการนําผลการ
นิเทศมาพัฒนางานวิชาการตลอดจนมีสื่อเคร่ืองมือเพ่ือใชWในการประกอบการรับการนิเทศภายในไดW
อยFางเพียงพอ 
 
อภิปรายผล 

1.สภาพการการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลใน
กรุงเทพมหานครในภาพรวมพบวFามีระดับสภาพอยูFในระดับปานกลางซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของ 
อรุณี เขตนิมิต (2548)ไดWทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพและป�ญหาการบริหารงานวิชาการระดับ
ปฐมวัยในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษเขต 3 ผลการวิจัยสรุป
ไดWวFาความคิดเห็นระหวFางผูWบริหารสถานศึกษาและครูผูWสอนระดับปฐมวัยมีสภาพและป�ญหาในการ
บริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยท้ัง 12 ดWานคือ 1) ดWานการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย 2) ดWานการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูW 3) ดWานการวัดและประเมินผลระดับปฐมวัย 4) ดWานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 5) ดWานการพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาปฐมวัย 6) ดWานการ
พัฒนาแหลFงเรียนรูWปฐมวัย 7) ดWานการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย 8) ดWานการแนะแนวการศึกษา
ปฐมวัย 9) ดWานการประกันคุณภาพปฐมวัย 10) ดWานการสFงเสริมความรูWปฐมวัยแกFชุมชน 11) ดWานการ
ประสานความรFวมมือการพัฒนาวิชาการปฐมวัย 12) ดWานการสFงเสริมและสนับสนุนดWานวิชาการ
ปฐมวัยโดยรวมและรายดWานทุกดWานอยูFในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวFาง
ผูWบริหารสถานศึกษาและครูผูWสอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษามีสภาพการบริหารงานวิชาการท้ัง 12 
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ดWานโดยรวมและรายดWานทุกดWานพบวFาไมFแตกตFางกันเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูWบริหาร
สถานศึกษาและครูผูWสอนระดับปฐมวัยในสถานศึกษามีป�ญหาการบริหารงานวิชาการท้ัง 12 ดWาน
โดยรวมพบวFาแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2.ป�ญหาสภาพการการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานครในภาพรวมพบวFามีระดับป�ญหาอยูFในระดับมากซึ่งสอดคลWองกับผลการวิจัยของจุไร
ลักษณ?โกมล(2548)ไดWศึกษาป�ญหาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสา
นักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 ผลการวิจัยพบวFาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัย
ของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 มีการดําเนินการใชWหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใชWดWานการจัดการเรียนการสอนดWานการนิเทศและดWานการวัดและประเมินผล
ป�ญหาการบริหารงานวิชาการระดับปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ฉะเชิงเทราเขต 1 ใน 5 ดWานโดยรวมอยูFในระดับปานกลาง 

3.แนวทางแกWป�ญหาสภาพการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
อนุบาลในกรุงเทพมหานครจากการสัมภาษณ?ผูWบริหารสถานศึกษามีแนวทางดังน้ี1.ดWานหลักสูตรและ
การนําหลักสูตรไปใชWควรจัดอบรมประชุมสัมมนาใหWบุคลากรในสังกัดท่ีรับผิดชอบใหWมีความรูWความ
เขWาใจ2.ดWานการจัดประสบการณ?การเรียนรูWของเด็กปฐมวัยควรจัดอบรมประชุมสัมมนาใหWบุคลากรใน
สังกัดท่ีรับผิดชอบใหWมีความรูWความเขWาใจในดWานการจัดประสบการณ?การเรียนรูW3.ดWานสื่อและแหลFง
เรียนรูWครูวิชาการระดับปฐมวัยควรจัดทําเอกสารเผยแพรFแหลFงเรียนรูWแกFผูWปกครองอยFางสมํ่าเสมอโดย
มีสFวนรFวมในการวางแผนในการจัดหาสื่อและผลิตสื่อการเรียนการสอนอยFางตFอเน่ืองตลอดจนพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีอยูFเสมอ 4.ดWานการวัดและการประเมินผลพัฒนาการผูWบริหารสถานศึกษาควรมีการ
กําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กและนําผลท่ีไดWมาเปfนขWอมูลในการ
จัดประสบการณ?ตFอไปและ 5.ดWานการนิเทศภายในผูWบริหารสถานศึกษาควรมีการวางแผนและใหW
ความรูWความเขWาใจเก่ียวกับการนําผลการนิเทศมาพัฒนางานวิชาการซึ่งสอดคลWองกับผลการวิจัยของ
นพรัตน? สังข?ทอง ธนีนาฎ ณสุนทร และกาญจนา ภัทราวิวัฒน?(2554)ไดWวิจัยเร่ืองการมีสFวนรFวมในการ
บริหารงานวิชาการของครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี
เขต 2 ผลการวิจัยพบวFาขWอเสนอแนะแนวทางการสFงเสริมใหWครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 มีสFวนรFวมในการบริหารงานวิชาการสูงสุด 3 อันดับแรกคือ 
1) ควรจัดใหWมีการอบรมเร่ืองการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูWผูWเรียนระดับปฐมวัย 2) ควรจัดใหWมีการ
อบรมเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสาหรับครูปฐมวัยและ 3) ควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําสื่อ
เพ่ือการพัฒนาการเรียนรูWผูWเรียนระดับปฐมวัย 

 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

1.ควรศึกษาป�จจัยท่ีสFงผลตFอการมีสFวนรFวมในการบริหารงานวิชาการท่ีไดWรับรางวัลหรือ
ประสบความสําเร็จในการบริหารงาน 
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2.ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีสFวนรFวมในการบริหารงานวิชาการของผูWบริหารสถานศึกษาใน
สังกัดกับสังกัดอ่ืนในกรุงเทพมหานคร 

3.ควรศึกษาสภาพป�ญหาและแนวทางแกWป�ญหาการบริหารงานวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัยดWานอ่ืนๆเชFนดWานการพัฒนาสิ่งแวดลWอม 
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การวิจัยเชิงสํารวจคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การวิจัยน้ีเก็บรวบรวมขWอมูลกับประชากร ซึ่งเปfนนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 86 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย คือ แบบ
สํารวจ สถิติที่ใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF ความถ่ี รWอยละ คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวFา (1) อุปกรณ?ท่ีนักศึกษาใชWในการสืบคWนขWอมูล คือ Smartphone ในการ
เช่ือมโยงระบบอินเทอร?เน็ต สFวนใหญFนักศึกษาใชWเว็บบราวเซอร? เปfน Google Chrome นักศึกษาใชW
งานอินเทอร?เน็ต มากกวFา 4 คร้ังตFอสัปดาห? ใชWระยะเวลาในการใชWงานอินเตอร?เน็ต 3-4 ช่ัวโมงตFอคร้ัง  
ชFวงระยะเวลาท่ี เขWาใชWงานอินเทอร?เน็ต เปfนชFวงเวลา 18.00 น.–00.00 น. สFวนใหญF ใชWงาน
อินเทอร?เน็ต ท่ีบWานหรือหอพัก และป�ญหาการใชWงานอินเทอร?เน็ต คือ ความลFาชWาของระบบเครือขFาย
อินเทอร?เน็ต (2) ดWานการใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือการศึกษา นักศึกษาใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือสืบคWนขWอมูล
คWนควWาหาความรูWเพ่ิมเติมนอกจากการเรียนในช้ันเรียน (3) ดWานประสบการณ?การใชWเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักศึกษาใชWในการดูหนัง ฟ�งเพลง (4) ดWานการคWนควWาขWอมูล นักศึกษาใชWในการคWนควWา
ขWอมูลเพ่ือทํารายงาน (5) ดWานการติดตFอสื่อสาร นักศึกษาใชWในการติดตFอสื่อสารกับเพ่ือนและอาจารย?
ทาง Social Network และ E-mail 

 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

 
Abstract 

This survey research the objective is to survey information technology behavior 
of undergraduate students. Educational Technology and Communication Program 
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Bangkok Thonburi University, this research collected data with the population. Who are 
undergraduate students Educational Technology and Communication Program Bangkok 
Thonburi University, consisting of 86 people. The instrument used in this research was 
a survey questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency, percentage, 
average and standard deviation.  

The results of the research are as follows: (1) The device that students use to 
search for information is a Smartphone to connect to the internet. Most of the 
students use the web browser Google Chrome. Students use the internet more than 4 
times a week. Use the time to use the internet 3 -4  hours per time. The period of 
access to the internet is from 18 :00  - 0 0 :00  hrs. Most of them use the internet. at 
home or dormitory and the problem of internet usage is the delay of the internet 
network system (2) Internet use for education Students use the internet to search for 
information and search for additional knowledge other than studying in the classroom. 
(3 ) Information Technology Experience Students use it to watch movies and listen to 
music. (4 )  Information research Students use it to research and create reports. (5 ) 
Communication Students use it to communicate with friends and teachers via Social 
Network and E-mail. 
 
Keywords: Information Technology Behavior, Educational Technology and Communications 
 
บทนํา 

เทคโนโลยีสารสนเทศเปfนสาเหตุสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอยFางกวWางขวาง 
(Winslow, 1994) องค?กรมีบทบาทสําคัญในการแนะนําการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในวัฒนธรรม 
วิชาการการศึกษาดWานไอทีและองค?กรตFาง ๆ ไดWดําเนินการสองแนวทางหลัก ศูนย?แหFงหน่ึงเก่ียวกับ
บทบาทของเทคโนโลยีในการกําหนดคFาขององค?กรและมีอิทธิพลตFอประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ  
(Meyer & Boone, 1987) วิธีท่ีสองพิจารณาวFาเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงบนรากฐานไดWอยFางไรองค?กร
ถูกสรWางข้ึน (Galbraith, 1973, 1977; Perrow, 1967; Thompson, 1967; Woodward,1965) 
และความสัมพันธ?ซึ่งกันและกันระหวFางองค?กรและเทคโนโลยี (Scott, 1990) ในขณะท่ีเทคโนโลยีถูก
สรWางข้ึนโดยความตWองการความกWาวหนWาหรือรูปแบบการยอมรับของสังคมหรือกลุFมการเปลี่ยนแปลงท่ี
เทคโนโลยีนํามามีสFวนสําคัญในการปรับเปลี่ยนองค?กรพฤติกรรม 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป fนเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขWองกับคอมพิวเตอร? และระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมท่ีเก่ียวขWองกับขFาวสารขWอมูล และการสื่อสารนับต้ังแตFการสรWางการนํามาวเ̄คราะห?หรือ
ประมวลผลการรับและสFงขWอมูล การจัดเก็บและการนําไปใชWงานใหมFเทคโนโลยีเหลFาน้ี หมายถึง 
คอมพิวเตอร? ซึ่งประกอบดWวยสFวนอุปกรณ? สFวนคําสั่ง สFวนขWอมูล และระบบการสื่อสารตFาง ๆ (ศูนย?
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เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส?และคอมพิวเตอร?แหFงชาติ, 2545) และ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหF
งชาติ, 2545) ซึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนําไปประยุกต?ใชWงานไดWหลากหลาย รวมท้ังงานดWาน
การทFองเท่ียว แตFในป�จจุบันยังมีขWอจํากัดท่ีสําคัญอยFางหน่ึงเก่ียวกับการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
การขาดบุคคลากรท่ีมีความรูWและความสามารถท้ังในดWานของผูWใหWบริการ และผูWใชWบริการ ซึ่งหนFวย
งานภาครัฐควรใหWการสFงเสริมในดWานการใชWคอมพิวเตอร?แกFประชาชนท่ัวไป ในขณะท่ีธุรกิจทFองเท่ียว
ควรสFงเสริมและอบรมพนักงานทุกระดับใหWมีความรูW และความสามารถในการใชWคอมพิวเตอร?อยFาง
ชํานาญ ซึ่งก็หมายรวมถึงบุคลากรองค?กรปกครองสFวนทWองถ่ินดWวย 

มีการศึกษาหลายเร่ืองเก่ียวกับการยอมรับเทคโนโลยีในองค?กรของสหรัฐอเมริกาผลกระทบ 
ของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตFอการต้ังคFาการเปลี่ยนแปลงองค?กรและลักษณะโดยธรรมชาติ การศึกษา
เหลFาน้ีไดWตรวจสอบเร่ืองตFาง  ๆ เชFน เร่ืองการเมืองของเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการขWอมูล
(Broderick & Bourdreau, 1991 ; Davenport, Eccles, & Prusak, 1993 ) Bohn (1994 ) และ 
Kovacevic และ Majluf (1993) ศึกษาการจัดการดWานไอที Christie และ McEwan (1985) และ Long 
(1987) สํารวจพลวัตการสื่อสารในหมูFพนักงานและผูWบริหารท่ีประสบนวัตกรรมไอที สรุปวFาการยอมรับ
วิธีปฏิบัติทางเทคโนโลยีไดWรับผลกระทบจากวิธีการองค?กรถูกควบคุมภายใน Fligstein (1990) พบวFา 
โครงสรWางองค?กรไมFใชFฟ�งก?ชันของสภาพแวดลWอมของสถาบันและขWอจํากัดทางการเมือง แตFยังไดWรับ
อิทธิพลจากบุคคลภายใน บริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเปลี่ยนวิธีการดําเนินธุรกิจขององค?กร 
Thompson and Cats-Baril (2003) สรุปวFา ความกWาวหนWาในเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
การสื่อสารเปลี่ยนแนวคิดด้ังเดิมของเวลาและระยะทางโดยใชWตัวอยFางการเจรจาธุรกิจในหลาย ๆ 
สถานท่ีของโลก รับรูWขWอมูลวFาเทคโนโลยีสFงเสริมการผลิตและลดตWนทุนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญไดWลงทุน
ในเทคโนโลยีน้ี ซึ่งการลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไดWเพ่ิมข้ึนอยFางตFอเน่ืองในทศวรรษท่ีผFานมา 

พฤติกรรม (Behavior) คือ การแสดงหรือการกระทําท่ีมองเห็นและสังเกตไดWของสิ่งมีชีวิต  
ซึ่งเรียกวFา “พฤติกรรมภายนอก” (Overt Behavior) เชFน พูด เดิน กิน นอน รWองไหW เลFน เรียน ฯลฯ 
เปfนตWน และในกรณีท่ีมองไมFเห็นหรือสังเกตไมFไดWเพราะเปfนกระบวนการของจิต อาจใชWเคร่ืองมือ
ทดสอบหรือทดลองไดWเรียกวFา “พฤติกรรมภายใน” (Covert Behavior) เชFน การรับรูW ความคิด การ
จํา และการรูWสึก ฯลฯ เปfนตWน (บทความออนไลน?, 2553) 

จากสภาพความเปfนมาดังกลFาวขWางตWน พบวFา เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบทบาทสําคัญใน
ชีวิตประจําวัน ดังน้ันเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความสําคัญตFอนักศึกษาเปfนอยFางมาก ผูWวิจัยจึงมี
ความสนใจจะสํารวจ เร่ือง พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพ่ือใหWทราบถึงขWอมูลและ
นําไปใชWเปfนแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน โดยประยุกต?ใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในช้ันเรียนใหWเกิดการเรียนรูWท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
เพ่ือสํารวจพฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กลFาวคือ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขWองกับการจัดทําสารสนเทศ เร่ิมจาก 
การจัดเก็บประมวลผลแสดงผลและเผยแพรFสารสนเทศท้ังการสFงผFานและรับสารสนเทศดWวยวิธีการ
อันรวดเร็วองค?ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสําคัญ ไดWแกFเทคโนโลยีคอมพิวเตอร? เทคโนโลยี
การสื่อสารขWอมูลและระบบการจัดการขWอมูลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร?น้ันจะใชWสําหรับการจัดการระบบ
สารสนเทศเพ่ือใหWไดWสารสนเทศตามท่ีตWองการอยFางถูกตWองรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไมFวFาจะเปfนการ
คัดเลือกการจัดหาการวิเคราะห?เน้ือหาหรือการคWนคืนสารสนเทศ เทคโนโลยีการสื่อสารขWอมูลจะชFวย
ใหWการสื่อสารหรือเผยแพรFสารสนเทศไปยังผูWใชWในท่ีตFาง ๆ เปfนไปอยFางสะดวกรวดเร็วถูกตWองครบถWวน
และทันตFอเหตุการณ?เชFนขWอมูลซึ่งอาจอยูFในรูปของตัวเลขตัวอักษรภาพและเสียงโดยเทคโนโลยีท่ีใชWใน
การสื่อสารหรือเผยแพรFสารสนเทศ ไดWแกF เทคโนโลยีท่ีใชWในระบบสื่อสารขWอมูล เชFนระบบโทรศัพท?
โทรเลขวิทยุโทรทัศน?และเทคโนโลยีเครือขFายคอมพิวเตอร?การสรWางสารสนเทศใหWผูWใชWน้ันไมFสามารถ
กระทําไดWหากยังขาดขWอมูลท่ีเปfนวัตถุดิบในการสรWางสารสนเทศสิ่งท่ีสําคัญตามมาคือการนําขWอมูลเขWา
ระบบท่ีจะจัดระเบียบขWอมูล จัดเก็บขWอมูลในรูปแบบท่ีเหมาะสมเพ่ือประโยชน?ในการคWนคืนบํารุงรักษา
ปรับปรุงเพ่ิมเติมขWอมูลรวมท้ังการดูแลความปลอดภัยของขWอมูลถือวFาเปfนสิ่งท่ีสําคัญอยFางหน่ึงในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ การใชWสื่อคอมพิวเตอร?ซอฟต?แวร?และอุปกรณ?รวม
ในการทํางานเพ่ือประมวลผลขWอมูลจัดเก็บอยFางเปfนระบบสืบคWนสารสนเทศ นําเสนอสารสนเทศ 
รวมถึงการใชWเครือขFายและเทคโนโลยีตFาง ๆ ในการสื่อสารความเร็วสูงเพ่ือรับสFงสารสนเทศดWวยความ
รวดเร็วเพ่ือนําไปใชWในดWานตFาง ๆ เชFน วงการแพทย? การบริหารจัดการการศึกษา บันเทิงธุรกิจ ฯลฯ 
อยFางไรก็ตามการใชWเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารอาจใชWเทคโนโลยีสารสนเทศแตFเพียงอยFาง
เดียวโดยไมFจําเปfนตWองใชWเทคโนโลยีการสื่อสารรFวมดWวยก็ไดW (กิดานันท? มลิทอง, 2548) 

พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกในการ
แสวงหาความรูW ขFาวสาร ซึ่งบุคคลแตFละบุคคลน้ันจะมีพฤติกรรมความตWองการบริโภคขWอมูล ขFาวสารท่ี
แตกตFางกัน ตามความสนใจ ทัศนคติและพ้ืนฐานความรูWของตนเอง เพ่ือตอบสนองความตWองการของ
ตนเอง (เขมิกา กลิ่นเกษร, 2553) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต�น  ตัวแปรตาม 

 
การใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของนักศึกษา 
 

  
พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ของนักศึกษา 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 
 ผูWวิจัยไดWกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังตFอไปน้ี 
 1. การวิจัยในคร้ังน้ี เปfนการวิจัยแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) 

2. เก็บรวบรวมขWอมูลจากประชากร ท่ีเปfนนักศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจําปaการศึกษา 2562 จํานวน 86 คน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย คือ แบบสํารวจพฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย
แบFงออกเปfน 2 ตอน (พิมพ?ใจ อินทรวัตร, 2553) ; (เขมิกา กลิ่นเกษร, 2553) ดังน้ี 

    ตอนท่ี 1 สาํรวจขWอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2 สํารวจพฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา โดยแบFงออกเปfน  

4 ดWาน ไดWแกF 
1) ดWานการใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือการศึกษา   มีจํานวน   8   ขWอ 
2) ดWานประสบการณ?การใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีจํานวน   5   ขWอ 
3) ดWานการคWนควWาขWอมูล     มีจํานวน   5   ขWอ 
4) ดWานการติดตFอสื่อสาร     มีจํานวน   5   ขWอ 

การดําเนินการวิจัย 
 ผูWวิจัยไดWดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมข�อมูล ผูWวิจัยขอความรFวมมือในการตอบแบบสํารวจกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยไดWนัดหมายกับ
นักศึกษาในการเก็บขWอมูลวิจัย ผูWวิจัยไดWนําแบบสํารวจไปแจกใหWกับนักศึกษา จํานวน 86 ฉบับ และ
ผูWวิจัยเก็บแบบสํารวจคืน โดยแบบสํารวจไดWสFงคืน จํานวน 86 ฉบับ คิดเปfนรWอยละ 100.00 ของ
แบบสอบถามท้ังหมดท่ีสFงไป พบวFา แบบสำรวจสมบูรณ?ทุกฉบับ และสามารถนําไปวิเคราะห?ขWอมูล
ผลการวิจัยตFอไป  
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 2. การวิเคราะห�ข�อมูล นําข Wอมูลท่ี เก็บรวบรวมได Wไปวิเคราะห ?ผลโดยใช Wโปรแกรม
คอมพิวเตอร?? สําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 
              2.1 ขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสํารวจ วิเคราะห?โดยหาคFาความถ่ี และคFารWอยละ 
              2.2 พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิเคราะห?โดยหาคFาเฉลี่ย สFวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการแปลความหมายคFาเฉลF̄ยพฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา บุญ
ชม ศรีสะอาด (2554) ดังน้ี   

ช�วงคะแนน ระดับพฤติกรรม 
5.00 – 4.50 มากท่ีสุด 
4.49 – 3.50 มาก 
3.49 – 2.50 ปานกลาง 
2.49 – 1.50 นWอย 
1.49 – 1.00 นWอยท่ีสุด 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยสรุปผลการวิจัย พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แบFงออกเปfน  
3 ตอน ดังน้ี 

1.  ขWอมูลพ้ืนฐานของผูWตอบแบบสํารวจ มีผลการวิจัย ดังน้ี 
    1.1 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี ท่ีตอบแบบสํารวจเปfนเพศหญิงมากกวFาเพศหญิง โดยเปfนเพศหญิง คิดเปfนรWอยละ 
60.47 เปfนเพศชาย รWอยละ 39.53 

    1.2 นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ท่ีตอบแบบสํารวจ สFวนใหญFกําลังศึกษาอยูFช้ันปaท่ี 4 คิดเปfนรWอยละ 37.21 รองลงมา 
กําลังศึกษาอยูF ช้ันปaที่ 5 คิดเปfนรWอยละ 23.26 และ กําลังศึกษาอยูFช้ันปaที่ 1 คิดเปfนรWอยละ 20.93   

1.3 การใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวFา สFวนใหญF อุปกรณ?ท่ีนักศึกษาใชWในการสืบคWน
ขWอมูล คือ  Smartphone คิดเปfนรWอยละ 45.35 รองลงมา คือ Desktop คิดเปfนรWอยละ 23.26 ใน
การเช่ือมโยงระบบ Internet สFวนใหญFนักศึกษาใชW Web Browser เปfน Google Chrome คิดเปfน
รWอยละ 36.05 รองลงมา เปfน Firefox คิดเปfนรWอยละ 22.09 นักศึกษาใชWงานอินเทอร?เน็ต มากกวFา  
4 คร้ังตFอสัปดาห?  คิดเปfนรWอยละ 65.12 รองลงมา 4 คร้ังตFอสัปดาห? คิดเปfนรWอยละ 24.42 นักศึกษา
ใชWระยะเวลาในการใชWงานอินเตอร?เน็ต 3-4 ช่ัวโมงตFอคร้ัง คิดเปfนรWอยละ 30.23 รองลงมา 1-2 ช่ัวโมง
ตFอคร้ัง คิดเปfนรWอยละ27.91 ชFวงระยะเวลาท่ีนักศึกษาเขWาใชWงานอินเทอร?เน็ต เปfนชFวงเวลา 18.00 
น.–00.00 น. คิดเปfนรWอยละ 41.86 รองลงมา เปfนชFวงเวลา 12.00 น.–18.00 น. คิดเปfนรWอยละ 
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37.21 สFวนใหญFนักศึกษาใชWงานอินเทอร?เน็ต ท่ีบWานหรือหอพัก คิดเปfนรWอยละ 41.86 รองลงมาคือ ท่ี
โรงอาหาร คิดเปfนรWอยละ 26.74 และ ป�ญหาการใชWงานอินเทอร?เน็ตของนักศึกษา คือ ความลFาชWาของ
ระบบเครือขFายอินเทอร?เน็ต คิดเปfนรWอยละ 22.09 รองลงมา คือ ความไมFสะดวกในการใชWงานผFาน
เครือขFายไรWสาย (Wi-fi) คิดเปfนรWอยละ 19.77 และ ป�ญหาการเช่ือมตFอกับระบบเครือขFาย คิดเปfน 
รWอยละ 18.60 ตามลําดับ แสดงไวWดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรWอยละ จําแนกตามการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(N=86) 

การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ร�อยละ 

1.  อุปกรณ?ทีนั่กศึกษาใชWในการสืบคWนขWอมูล 
    1.1)  Personal Computer (PC) 
    1.2)  Desktop 
    1.3)  Tablet 
    1.4)  Smartphone 

 
18 
20 
9 
39 

 
20.93 
23.26 
10.47 
45.35 

2.  ในการเช่ือมโยงระบบ Internet สFวนใหญFนักศึกษาใชW Web Browser ใด 
    2.1)  Internet Explorer (IE) 
    2.2)  Firefox 
    2.3)  Google Chrome 
    2.4)  Microsoft Edge 
    2.5)  Safari 

 
12 
19 
31 
14 
10 

 
13.95 
22.09 
36.05 
16.28 
11.63 

3. นักศึกษาใชWงานอินเทอร?เน็ตบFอยคร้ังมากนWอยเทFาไรตFอสัปดาห? 
   3.1)  1 คร้ัง/สัปดาห? 
   3.2)  2 คร้ัง/สัปดาห? 
   3.3)  3 คร้ัง/สัปดาห? 
   3.4)  4 คร้ัง/สัปดาห? 
   3.5)  มากกวFา 4 คร้ัง/สัปดาห? 

 
0 
2 
7 
21 
56 

 
0.00 
2.33 
8.14 
24.42 
65.12 

4) นักศึกษาใชWระยะเวลาในการใชWงานอินเตอร?เน็ตนานเทFาใด 
   4.1)  1 ช่ัวโมง/คร้ัง 
   4.2)  1-2 ช่ัวโมง/คร้ัง 
   4.3)  3-4 ช่ัวโมง/คร้ัง 
   4.4)  5-6 ช่ัวโมง/คร้ัง 
   4.5)  มากกวFา 6 ช่ัวโมง/คร้ัง 

 
5 
24 
26 
18 
13 

 
5.81 
27.91 
30.23 
20.93 
15.12 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรWอยละ จําแนกตามการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตFอ) 
(N=86) 

การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน ร�อยละ 

5. ชFวงระยะเวลาท่ีนักศึกษาเขWาใชWงานอินเทอร?เน็ต 
   5.1)  6.00 น. – 12.00 น.  
   5.2)  12.00 น. – 18.00 น. 
   5.3)  18.00 น. – 00.00 น. 
   5.4)  0.01 น. – 5.59 น. 

 
13 
32 
36 
5 

 
15.12 
37.21 
41.86 
5.81 

7. สถานท่ีใดท่ีใชWงานอินเทอร?เน็ตบFอยคร้ังท่ีสุด 
   7.1)  บWาน/หอพัก 
   7.2)  หWองสมุด 
   7.3)  โรงอาหาร 
   7.4)  หWองนํ้า 

 
36 
21 
23 
6 

 
41.86 
24.42 
26.74 
6.98 

8.  ป�ญหาการใชWงานอินเทอร?เน็ต 
    8.1)  ความไมFสะดวกในการใชWงานผFานเครือขFายไรWสาย (Wi-fi) 
    8.2)  ความลFาชWาของระบบเครือขFายอินเทอร?เน็ต  
    8.3)  ป�ญหาการเช่ือมตFอกับระบบเครือขFาย 
    8.4)  ป�ญหาจากการใชWภาษาอังกฤษในการใชWงาน 
    8.5)  สถานท่ีที่ใหWบริการอินเตอร?เน็ต 
    8.6)  ป�ญหาจากการดาวน?โหลดขWอมูล 

 
17 
19 
16 
9 
12 
13 

 
19.77 
22.09 
18.60 
10.47 
13.95 
15.12 

 
2.  พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีผลการวิจัย ดังน้ี 
    2.1 พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดWานการใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือการศึกษา 

พบวFา โดยรวม อยูFในระดับมากทุกรายการ (μ = 3.81, σ = 0.64) เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอ 
นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการใชWงานมากท่ีสุด คือ นักศึกษาใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือสืบคWนขWอมูลคWนควWาหา

ความรูWเพ่ิมเติมนอกจาก การเรียนในช้ันเรียน (μ = 4.13, σ = 0.65) รองลงมา คือ นักศึกษาใชW
อินเทอร?เน็ตเพ่ืออFานตําราอิเล็กทรอนิกส? (Electronic book) และการเรียนออนไลน? (E-learning) 

(μ = 3.91, σ = 0.76) และนWอยท่ีสุด คือ น̄ักศึกษาใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือสอบถามปรึกษากับอาจารย?

ผูWสอนและอาจารย?ที่ปรึกษา (μ = 3.53, σ = 0.55) แสดงไวWดังตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี               
และสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ดWานการใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือการศึกษา) 

(N=86) 

พฤติกรรมการใช� 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมการใช�งาน 

μ σ 
ระดับ 

พฤติกรรมการใช� 
ด�านการใช�อินเทอร�เน็ตเพื่อการศึกษา 
1. นักศึกษาใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือสืบคWนขWอมูลคWนควWา 
   หาความรูWเพ่ิมเติมนอกจาก การเรียนในช้ันเรียน 

4.13 0.65 มาก 

2. นักศึกษาใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือดาวน?โหลดขWอมูล 
   ตFาง ๆ สําหรับทํารายงาน การบWาน งานท่ีไดWรับ 
   มอบหมาย 

3.71 0.76 มาก 

3. นักศึกษาใชWขWอมูลจากการคWนหาทาง 
   อินเทอร?เน็ตแทนการคWนควWาจากหWองสมุด 

3.85 0.42 มาก 

4. นักศึกษาสืบคWนขWอมูลทางอินเทอร?เน็ตจาก 
   หWองสมุดของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 

3.72 0.62 มาก 

5. นักศึกษาใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ืออFานตํารา 
   อิเล็กทรอนิกส? (Electronic book) และ 
   การเรียนออนไลน? (E-learning) 

3.91 0.76 มาก 

6. น̄ักศึกษาใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือสอบถาม ปรึกษา 
   กับอาจารย?ผูWสอนและอาจารย?ที่ปรึกษา 

3.53 0.55 มาก 

7. นักศึกษาใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือการลงทะเบียน  
   สืบคWนขWอมูลผลการเรียนของนักศึกษา 

3.83 0.65 มาก 

8. นักศึกษาใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือรับทราบ ติดตาม 
   ขWอมูลขFาวสาร การประชาสัมพันธ?ของ 
   มหาวิทยาลยั และหนFวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขWอง 
   กับการศึกษา 

3.78 0.74 มาก 

รวม 3.81 0.64 มาก 

 
              2.2 พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดWานประสบการณ?การใชWเทคโนโลยี

สารสนเทศ พบวFา โดยรวม อยูFในระดับมากทุกรายการ (μ = 3.98, σ = 0.64) เม่ือพิจารณาเปfนราย

ขWอ นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการใชWงานมากท่ีสุด คือ นักศึกษาใชWในการดูหนัง ฟ�งเพลง (μ = 4.28,  
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σ = 0.73) รองลงมา คือ นักศึกษาใชWเพ่ือเลFนเกมออนไลน? (μ = 4.10, σ = 0.65) และนWอยท่ีสุด คือ 

นักศึกษาใชWในการสรWาง Web board ของตนเอง (μ = 3.71, σ = 0.51) แสดงไวWดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ดWานประสบการณ?การใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

(N=86) 

พฤติกรรมการใช� 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมการใช�งาน 

μ σ 
ระดับ 

พฤติกรรมการใช� 
ด�านประสบการณ�การใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นักศึกษาใชWในการดูหนัง ฟ�งเพลง 4.28 0.73 มาก 
2. นักศึกษาใชWเพ่ือเลFนเกมออนไลน? 4.10 0.65 มาก 
3. นักศึกษาใชWในการดาวน?โหลดขWอมูล หนัง  
   เพลง เกม และโปรแกรมตFาง ๆ 

3.85 0.60 มาก 

4. นักศึกษาใชWในการสรWาง Web board ของตนเอง 3.71 0.51 มาก 
5. นักศึกษาใชWในการสรWาง Social Network ของ 
   ตนเอง เชFน Facebook, Instagram, Twitter 
   เปfนตWน 

3.94 0.73 มาก 

รวม 3.98 0.64 มาก 

 
              2.3 พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดWานการคWนควWาขWอมูล พบวFา โดยรวม 

อยูFในระดับมากทุกรายการ (μ = 4.12, σ = 0.63) เม่ือพิจารณาความคิดเห็นเปfนรายขWอ นักศึกษาท่ี

มีพฤติกรรมการใชWงานมากท่ีสุด คือ นักศึกษาใชWในการคWนควWาขWอมูลเพ่ือทํารายงาน (μ = 4.33,  

σ = 0.66) รองลงมา คือ นักศึกษาใชWในการเผยแพรFความรูWของตนเอง (μ = 4.14, σ = 0.64) และ

นWอยท่ีสุด คือ นักศึกษาใชWในการแลกเปลี่ยนผลงานทางดWานคอมพิวเตอร? (μ = 3.94, σ = 0.49) 
แสดงไวWดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ดWานการคWนควWาขWอมูล) 

(N=86) 

พฤติกรรมการใช� 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

พฤติกรรมการใช�งาน 

μ σ 
ระดับ 

พฤติกรรมการใช� 

ด�านการค�นคว�าข�อมูล 
1. นักศึกษาใชWในการคWนควWาขWอมูลเพื่อทํารายงาน 4.33 0.66 มาก 
2. นักศึกษาใชWในการคWนควWาขWอมูลเพื่อการทําวจิัย  4.08 0.76 มาก 
3. นักศึกษาใชWในการพัฒนาทกัษะทางดWานคอมพิวเตอร? 4.13 0.61 มาก 
4. นักศึกษาใชWในการเผยแพรFความรูWของตนเอง 4.14 0.64 มาก 
5. นักศึกษาใชWในการแลกเปล่ียนผลงานทางดWานคอมพิวเตอร? 3.94 0.49 มาก 

รวม 4.12 0.63 มาก 

 
              2.4 พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดWานการติดตFอสื่อสาร พบวFา โดยรวม  

อยูFในระดับมากทุกรายการ (μ = 4.20, σ = 0.59) เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอ นักศึกษาท่ีมีพฤติกรรม
การใชWงานมากท่ีสุด คือ นักศึกษาใชWในการติดตFอสื่อสารกับเพ่ือนและอาจารย?ทาง Social Network 

และ E-mail (μ = 4.29, σ = 0.70) รองลงมา คือ นักศึกษาใชWในการพูดคุยสื่อสาร (μ = 4.27, σ = 0.54) 

และนWอยท่ีสุด คือ นักศึกษาใชWในการสมัครงาน (μ = 4.09, σ = 0.63) แสดงไวWดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี 
และสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (ดWานการติดตFอสื่อสาร) 

(N=86) 

พฤติกรรมการใช� 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

พฤติกรรมการใช�งาน 

μ σ 
ระดับ 

พฤติกรรมการใช� 

ด�านการติดต�อสื่อสาร 
1. นักศึกษาใชWในการตดิตFอส่ือสารกับเพือ่นและ 
   อาจารย?ทาง Social Network และ E-mail 

4.29 0.70 มาก 

2. นักศึกษาใชWในการสFงงานอาจารย? 4.08 0.51 มาก 
3. นักศึกษาใชWในการซ้ือสินคWาทางอินเทอร?เน็ต 4.20 0.59 มาก 
4. นักศึกษาใชWในการสมัครงาน 4.09 0.63 มาก 
5. นักศึกษาใชWในการพดูคุยส่ือสาร 4.27 0.54 มาก 

รวม 4.20 0.59 มาก 
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              2.5 พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวFา โดยรวมในแตFละดWาน อยูFในระดับ

มากทุกดWาน (μ = 4.20, σ = 0.59) เม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน พบวFา พฤติกรรมการใชWงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ดWานท่ีมากท่ีสุด คือ ดWานการติดตFอสื่อสาร (μ = 4.20, σ = 0.59) รองลงมา คือ  

ดWานการคWนควWาขWอมูล (μ = 4.12, σ = 0.63) และนWอยท่ีสุด คือ ดWานการใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือ

การศึกษา(μ = 3.81, σ = 0.64) แสดงไวWดังตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จําแนกเปfนรายดWาน 

(N=86) 

พฤติกรรมการใช� 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมการใช�งาน 

μ σ 
ระดับ 

พฤติกรรมการใช� 
ดWานการใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือการศึกษา 3.81 0.64 มาก 
ดWานประสบการณ?การใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.98 0.64 มาก 
ดWานการคWนควWาขWอมูล 4.12 0.63 มาก 
ดWานการติดตFอสื่อสาร 4.20 0.59 มาก 

รวม 4.03 0.63 มาก 

 
อภิปรายผล 

จากการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ผูWวิจัยมีการอภิปรายผลใน
ประเด็นตFาง ๆ ดังน้ี 

พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวFา การใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา 
สFวนใหญF อุปกรณ? ท่ีนักศึกษาใชWในการสืบคWนขWอมูล คือ  Smartphone ในการเช่ือมโยงระบบ 
Internet สFวนใหญFนักศึกษาใชW Web Browser เปfน Google Chrome นักศึกษาใชWงานอินเทอร?เน็ต 
มากกวFา 4 คร้ังตFอสัปดาห? นักศึกษาใชWระยะเวลาในการใชWงานอินเตอร?เน็ต 3-4 ช่ัวโมงตFอคร้ัง ชFวง
ระยะเวลาท่ีนักศึกษาเขWาใชWงานอินเทอร?เน็ต เปfน 18.00 น.–00.00 น. สFวนใหญFนักศึกษาใชWงาน
อินเทอร?เน็ต ท่ีบWานหรือหอพัก และป�ญหาการใชWงานอินเทอร?เน็ตของนักศึกษา คือ ความลFาชWาของ
ระบบเครือขFายอินเทอร?เน็ต 

พฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยี
และสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดWานการใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือการศึกษา พบวFา 
นักศึกษาใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ือสืบคWนขWอมูลคWนควWาหาความรูWเพ่ิมเติมนอกจาก การเรียนในช้ันเรียน และ
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นักศึกษาใชWอินเทอร?เน็ตเพ่ืออFานตําราอิเล็กทรอนิกส? (Electronic book) และการเรียนออนไลน?  
(E-learning) ดWานประสบการณ?การใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวFา นักศึกษาใชWในการดูหนัง ฟ�งเพลง 
และ นักศึกษาใชWเพ่ือเลFนเกมออนไลน? ดWานการคWนควWาขWอมูล พบวFา นักศึกษาใชWในการคWนควWาขWอมูล
เพ่ือทํารายงาน และนักศึกษาใชWในการเผยแพรFความรูWของตนเอง และดWานการติดตFอสื่อสาร พบวFา 
นักศึกษาใชWในการติดตFอสื่อสารกับเพ่ือนและอาจารย?ทาง Social Network หรือ E-mail และ
นักศึกษาใชWในการพูดคุยสื่อสาร ซึ่งสอดคลWองกับกิตติยา ขุมทอง (2546) พบวFา พฤติกรรมการใชW
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไดWแกF คWนหารายละเอียดเพ่ิมเติมจากท่ีเรียน 
ศึกษาคWนควWา เพF̄มพูนความรูW สืบคWนสารสนเทศระบบออนไลน?ภายในประเทศ สืบคWนสารสนเทศระบบ
ออนไลน?จากตFางประเทศ เพ่ือเผยแพรFขWอมูลขFาวสารตFาง ๆ ติดตามขFาวสารและเหตุการณ?ตFาง ๆ สF̄ง
สําคัญทF̄จะกระตW̄นใหWนักศึกษามีพฤติกรรมการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา คือ การจัดสรร
สื่อตFาง ๆ ใหWเพียงพอตFอความตWองการของนักศึกษา นักศึกษามีพฤติกรรมการใชWสื่อสารสนเทศเพF̄ม
มากข้ึน จากการวิจัยของฐิติยา เนตรวงษ? (2547) พบวFา นักศึกษาใชWประเภทของสF̄อสารสนเทศทาง
การศึกษามากท่ีสุด ไดWแกF อินเตอร?เน็ต ดังนW̄น การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ?มาใชWเพ่ือรองรับการใชWสF̄อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรW̄ดWวยตนเอง มีสถานทF̄ทF̄เอ้ืออํานวยตFอการใชWเทคโนโลยี
สารสนเทศแตFละประเภทอยFางเหมาะสม การฝ`กอบรมทักษะการใชWสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทF̄
หลากหลาย มีการปรับปรุงพัฒนาสื่ออยFางตFอเน่ือง มีกิจกรรมสFงเสริมดWานการใชWสF̄อเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการศึกษาอยFางสมํ่าเสมอ จึงจะเปfนสF̄งทF̄ชFวยใหWนักศึกษามีพฤติกรรมการใชWสF̄อ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาและเรียนรW̄ไดWดWวยตนเองมากย่ิงข้ึน และยังสอดคลWองกับงานวิจัย
ของชณุตพร เจWยชุม และกานดา จันทร?แยWม (2556) ; และประวิทย? เครือทรัพย? (2554) ไดWศึกษา 
พบวFา ควรไดWใหWความสําคัญกับสื่อเทคโนโลยท่̄ีใชWในการเรียนการสอน และสFงเสริมการเรียนรูWอยFางไรW
ขWอจํากัดโดยพัฒนาสื่อการเรียนรW̄ในรูปแบบตFาง ๆ ทF̄ตอบสนองความตWองการของผูWเรียนจูงใจใฝ�เรียนรูW
ในลักษณะพF̄งพาตนเอง เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไดWจัดเตรียมไวWควรตอบสนองความตWองการของ
นักศึกษา ซึ่งจะสFงผลตFอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรูWทF̄ทําใหWนักศึกษาสามารถพ่ึงพาตนเอง 
ในการแสวงหาความรูWโดยการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ เขWามาชFวยในการเรียน และการศึกษาคWนควWา
ทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูWตFอไป 

 
ข�อเสนอแนะ 

1. ขWอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชW คือ  ควรสFงเสริมและสนับสนุนใหWอาจารย?ผูWสอน
ใชWเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนใหWเพ่ิมมากข้ึน ควรสนับสนุนใหWนําเทคโนโลยี
สารสนเทศเขWามาใชWในการชFวยทบทวนบทเรียนในทุก ๆ รายวิชาและบูรณาการความรูWจากหลาย ๆ 
สาระความรW̄เขWามาไวWในสF̄อการเรียนรูWเดียวกัน และควรสนับสนุนใหWนักศึกษาใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบการเรียนการสอนหรือทบทวนบทเรียนประจําวัน ซF̄งอาจารย?ผW̄สอนควรมีสFวนชFวยสนับสนุน
ในการใหWความรูWในการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศใหWเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพอยFางสูงสุด  
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2. ขWอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตFอไป คือ ควรมีการศึกษาความพึงพอใจตFอการใชW
เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษา และควรศึกษาถึงป�จจัยท่ีสFงผลตFอพฤติกรรมการใชWเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของนักศึกษา 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยเชิงสํารวจคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือ 1) ศึกษาความสัมพันธ?ระหวFางพฤติกรรมการเลFน
เกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
ในกรุงเทพมหานคร  2) ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน?และโทษของการเลFนเกมออนไลน?บน
สมาร?ทโฟนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร การวิจัยน้ีเก็บรวบรวม
ขWอมูลจากนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 3 วิทยาลัย จํานวน 150 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF ความถ่ี รWอยละ 
คFาเฉลี่ย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบไคว?สแควร? (Chi-Square test) 

ผลการวิจัย พบวFา 1) พฤติกรรมการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟน มีความสัมพันธ?กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร อยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ี .05  2) นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็น
วFาการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟน เปfนประโยชน? (รWอยละ 49.33) 
 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการเลFนเกมออนไลน?, นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา 

 
Abstract 

This survey research the objectives were to 1) Study the relationship between 
online gaming behaviors on smartphones and academic achievement of private 
vocational college students. 2) Study the opinions about the benefits and disadvantages of 
playing online games on smartphones of private vocational college students. In 
Bangkok This research collected data from students in private vocational colleges. in 
Bangkok, 3 colleges comprising 150 people. The research instrument was a questionnaire. 
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The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean. standard 
deviation and Chi-Square test. 

The results of the research revealed that 1) Online gaming behavior on smartphones 
There is a correlation between student achievement and private vocational college. in 
Bangkok with statistical significance at .05. 2) Private Vocational College Students in 
Bangkok There were opinions that playing online games on smartphones was useful 
(49.33%). 
 
Keywords: Online Gaming Behavior, Vocational College Students 
 
บทนํา 

การศึกษาในสายอาชีวศึกษาเปfนรากฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเปfน
สFวนหน่ึงในการพัฒนาคนใหWมีความรูWความชํานาญ ทักษะในการประกอบอาชีพ เปfนการศึกษาท่ีมี
จุดมุFงหมายหลักในการผลิตและพัฒนาฝaมือแรงงานเพ่ือประกอบอาชีพโดยตรงรวมท้ังผลิตกําลังคนท่ีมี
คุณภาพควบคูFกับการแสวงหาความรูWเพ่ือเปfนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ในการจัดการศึกษา
จําเปfนตWองปรับใหWเขWากับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนอยูFตลอดเวลา โดยการจัดการเรียนการสอนท่ี
เนWนผลิตกําลังคนใหWมีคุณภาพมาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอกับความตWองการของตลาดแรงงาน 
(บัณฑิต นราอนุสรณ?, 2551) 

เด็กท่ีติดเกมออนไลน?จะทําใหWรFางกายขาดการเคลื่อนไหว ซึ่งแตกตFางจากการออกไปว่ิงเลFน 
นอกบWาน เม่ือเด็กขาดการเคลื่อนไหวท่ีเหมาะสม ก็อาจทําใหWเกิดโรคท่ีเก่ียวขWองกับขWอกระดูก และ 
การทํางานของกลWามเน้ือในรูปแบบตFาง ๆ ไดWรวมถึงการเสื่อมประสิทธิภาพของดวงตาย่ิงไปกวFาน้ัน
เด็กท่ีเลFนแตFเกม จะขาดการเรียนรูWการเขWาสังคม ขาดการมีปฏิกิริยาโตWตอบกับคนอ่ืน กFอใหWเกิดป�ญหา
ทางดWานบุคลิกภาพและอารมณ? และหากเด็กคนไหนชอบเลFนเกมท่ีมีความรุนแรง ก็อาจจะติดนิสัย
รุนแรงจากเกม นําไปสูFFการเกิดป�ญหาสังคมในอนาคตไดWดWวย (ยุพิน สามาอาพัฒน?, 2550) เกมท่ีทําใหW
เกิดป�ญหาสังคม ซึ่งนําไปสูFป�ญหาการเลFนเกมของเด็กในชFวงอายุท่ีตFางกัน จะสFงผลตFอป�ญหาท่ีแตกตF
างกัน เชFน ในชFวงวัยเด็กประถมศึกษา จะเลFนเกมจนลืมทําการบWาน แตFในชFวงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจนถึงอุดมศึกษา จะเลFนเกมแบบมีการพนัน (สุรางคณา วายุภาพ, 2546) ทําใหWเด็กติดเกมไดW
งFาย เปfนโลกท่ีเด็กมองวFาเปfนโลกในจินตนาการ ไมFมีเกิด แกF เจ็บ ตาย นFาอยูF มีความทWาทาย อยาก
เอาชนะ เลFนงFาย เรียนรูWไดWเอง ซึ่งทําใหWเด็กไมFคิดถึงโลกแหFงความเปfนจริง ซึมซับความรุนแรงมาก (ยืน 
ภูFวรวรรณ, 2550) ป�ญหาท่ีเกิดถWาปลFอยไวWนาน จะทําใหWเปfนป�ญหาตFอเน่ืองและแกWไขไดWยาก 

สาเหตุตWน ๆ ของการติดเกมออนไลน?น้ี มีดWวยกันหลาย ๆ สาเหตุแตFก็ยังไมFเพียงพอท่ีจะแกWไข 
ป�ญหาทางดWานตัวเด็กเองและพFอแมFสFวนใหญFก็มักจะพบป�ญหากันท่ัวประเทศ สFวนสาเหตุของการติด
เกมน้ันเน่ืองจากวFาเน้ือหาของเกม มีผลตFอการดึงดูดความสนใจผูWท่ีไดWสัมผัสกับมันมาก ๆ  และอีก
สาเหตุหน่ึงท่ีคาดกันไมFถึงเลยจริง ๆ คือการขาดความรับผิดชอบหรือการรูWจักบริหารเวลาอยFางถูกตWอง 
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และไดWประโยชน?สูงสุดถึงแมWเกมจะมีประโยชน?ก็ตามแตF ถึงอยFางไรก็ดี ก็ยากท่ีจะไดWรับ การแกWไขอยFาง
สมบูรณ? (ณัฐวุฒิ นํามณีวงศ?, 2548:18) 

วัยรุFนในป�จจุบันนิยมเลFนเกมออนไลน? และไดWรับความสนใจมากข้ึน จึงเปfนเร่ืองท่ีไมFยากนักท่ี 
วัยรุFนจะถูกเทคโนโลยีครอบงํา แลWวมักจะแทรกซึมเขWามาสูFการใชWเวลาวFางของวัยรุFนอีกดWวย และ
เทคโนโลยีเพ่ือความบันเทิงตัวอยFางหน่ึงท่ีเขWามาครอบงําวัยรุFน ก็คือเกมออนไลน? จึงเปfนเร่ืองงFายท่ีเด็ก
จะรับการเลFนเกมออนไลน?เขWาไปเปfนสFวนหน่ึงของวิถีชีวิตในชFวงเวลาวFาง ความสนุกสนานของการเลFน
เกมออนไลน? การไดWรFวมเลFนพรWอมกันไดWทีละหลาย ๆ คน จึงทําใหWเกิดภาวะ “เด็กติดเกม” ในคอลัมน?
หนWาตFางความคิด หัวขWอเร่ืองป�ญหาเยาวชนกับธุรกิจเกมออนไลน? ในหนังสือพิมพ?กรุงเทพธุรกิจ ไดWกลF
าวไวWวFา เร่ืองเด็กติดเกมไวWวFาพฤติกรรมของเด็กติดเกมออนไลน?น้ันคือไมFไดWเลFนเกมออนไลน?ตาม
ธรรมดาท่ัวไป แตFมีความตWองการเลFนเกมออนไลน?สูง และทําทุกอยFางเพ่ือใหWไดWเลFนเกมออนไลน? 
นอกจากน้ี ผูWท่ีเลFนเกมออนไลน?ยังสามารถสรWางโลกสFวนตัว เปfนฮีโรFในเกมไดWเปfนคนเกFงไดWในโลกไซ
เบอร? ท่ีสําคัญเกมออนไลน?ทําใหWเกิดสังคมใหมF เพราะขณะเลFนเกมก็สามารถสนทนา หรือ แชทกับ
เพ่ือน คนอ่ืนไดWอีกดWวย ดังน้ันการจะชFวยกันแกWป�ญหาการติดเกมของเยาวชนจึงตWองอาศัย ความรFวม
มือของหลาย ๆ ฝ�าย ไมFใชFการออกกฎระเบียบ ในดWานการควบคุมรWานอินเตอร?เน็ตคาเฟ�ท่ี บริการเกม
ออนไลน? และรWานเกมออนไลน?คาเฟ� เพียงอยFางเดียว แตFผูWปกครองควรหันมาใสFใจกับเยาวชน และ
สFงเสริมการใชWเวลาวFางรFวมกันในครอบครัว สอนใหWเยาวชนรูWจักการแบFงเวลาท่ีเหมาะสม และมีความ
รับผิดชอบกับหนWาท่ีท่ีไดWรับมอบหมาย เพ่ือท่ีเยาวชนจะไดWไมFหมกมุFนอยูFกับเกมออนไลน?เพียงอยFาง
เดียว 

อุปกรณ?พกพาหรือสมาร?ทโฟน มีการออกแบบและถูกพัฒนาไปอยFางรวดเร็ว เพ่ือรองรับการ
ใชWงานท่ีแตกตFางกันออกไป สามารถเคลื่อนยWายติดตัวผูWใชWงาน และมีความสามารถในสื่อสารขWอมูล
แบบไรWสาย ทําใหWสามารถใชWงานไดWทุกท่ีทุกเวลา เพ่ิมความสะดวกสบาย ซึ่งความสามารถของอุปกรณ?
พกพาเหลFาน้ีเอ้ือประโยชน?ตFอการนํามาประยุกต?ใชWกับงานตFาง ๆ ของการนํามาใชWในการจัดการเรียน
การสอนไดWเปfนอยFางดี เน่ืองจากผูWศึกษาคWนควWาอิสระเก่ียวขWองเปfนอาจารย?ผูWสอน โดยสFวนใหญF
นักศึกษา จะเปfนเจWาของอุปกรณ?พกพา หรือสมาร?ทโฟน ซึ่งจะเปfนประโยชน?อยFางย่ิงหากมีการนํามา
พัฒนาการเรียนการสอนใหWสามารถเรียนรูWผFานอุปกรณ?พกพา เพ่ือใหWนักศึกษาสามารถใชWไดW ทุกท่ีทุก
เวลา เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรูW (นพดล ผูWมีจรรยา, 2557) 

จากป�ญหาท่ีเกิดจากการเลFนเกมออนไลน? จะเห็นไดWวFาเด็กท่ีเลFนเกมออนไลน? จะซึมซับ
พฤติกรรมท่ีกWาวรWาวจนกลายเปfนป�ญหาตFอไป เชFน ป�ญหาทางดWานการเรียน ป�ญหาการเขWาสังคม 
ป�ญหาบุคลิกภาพ ป�ญหาสุขภาพ เปfนตWน ป�ญหาเหลFาน้ีอาจจะลุกลาม จนกลายเปfนป�ญหาดWาน
อาชญากรรม ป�ญหาระดับประเทศหรือ ระดับโลก (สนธยา  สีแดง, 2551) 

ดWวยเหตุน้ีผูWวิจัย จึงสนใจศึกษาในประเด็นของความสัมพันธ?ระหวFางพฤติกรรมการเลFนเกม
ออนไลน?บนสมาร?ทโฟน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  
ในกรุงเทพมหานครวFามีความสัมพันธ?กันหรือไมFอยFางไร เพ่ือใหWทราบถึงขWอมูลและนําไปใชWเปfน
แนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา และการแกWไขป�ญหาในคร้ังตFอไป 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ?ระหวFางพฤติกรรมการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนและ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน?และโทษของการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟน 

ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจัย 

พฤติกรรมการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนมีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดW จัดอันดับการเลFนเกมออนไลน? ข้ึน  
เพ่ือแบFงกลุFมของผูWเลFนตามชFวงวัยและชFวงอายุ โดยผูWปกครองตWองมีสFวนรFวมในการควบคุมการเลFนเกม
ของบุตรหลานตนดWวย แตFก็ยังมีขFาวจํานวนมากเก่ียวกับเด็กหนีเรียนไปเลFนเกมท่ีรWานเกม ขโมยเงิน
ผูWปกครองไปเลFนเกม ซึ่งผูWปกครองบางทFานก็ซื้อคอมพิวเตอร?มาใหWบุตรหลายเลFนท่ีบWานไมFตWองออกไป
ว่ิงเลFนนอกบWาน เพราะกลัววFาเพ่ือนจะพาไปติดยาเสพติด แตFการเลFนเกม ในเด็ก ท่ีสามารถแบFงเวลา
ในการเลFนเกมไดWก็จะทําใหWผลการเรียนไมFตก เชFน เด็กท่ีชอบเลFนเกม ทําใหWเกิดความสนใจอยาก
เรียนรูWเก่ียวกับคอมพิวเตอร? (ครูไทย, 2550) และขFาวท่ีเยาวชนไดWไปแขFงขันไซเบอร?เวิลด?เกมชนะเลิศ 
การเลFนเกมอันเรียล ทัวนาเมWนท? โดยไดWใหWสัมภาษณ?วFา “เวลาเลFนเกมควรแบFงเวลาเลFนใหWเหมาะสม 
ทําใหWผลการเรียนไมFตก” (เอกรัตน? สาธุธรรม, 2550) โดยรัฐบาลของไทยควรใหWการสFงเสริมและ
สนับสนุนใหWนักเรียนมีสFวนรFวมในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร?หรือเกมออนไลน? โดยใหWนักเรียนท่ีสนใจ
เกมคอมพิวเตอร?หรือเกมออนไลน? หันมาเปfนผูW พัฒนาเกม และนําไปสูFการประกอบอาชีพใน
ตลาดแรงงานท่ัวโลก 

พฤติกรรม เปfนการกระทําของบุคคลน้ันไมFรวมเฉพาะสิ่งท่ีแสดงปรากฎภายนอก แตFยัง
รวมถึงสิ่งท่ีอยูFภายในใจของบุคคล ซึ่งคนภายนอกไมFสามารถสังเกตเห็นไดWโดยตรง เชFน คFานิยมท่ี
ยึดถือเปfนหลักการประเมินสิ่งตFาง ๆ ทัศนคติ หรือ เจตคติ ท่ีเขามีตFอสิ่งตFาง ๆ ความคิดเห็น ความเช่ือ 
รสนิยม และสภาพจิตใจ ท่ีถือวFาเปfนบุคลิกภาพของบุคคลน้ัน (ชุดา จิตพิทักษ?, 2525) การกระทําตFาง 
ๆ ของมนุษย?ไมFวFาการกระทําน้ันจะเกิดจากการรูWตัว หรือไมFรูWตัวของผูWกระทํา และอาจสังเกตเห็นไดW
หรือสังเกตไมFไดWจากผูWอ่ืน (ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2526) 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตัวแปรต�น  ตัวแปรตาม 

 
พฤติกรรมการเลFนเกมออนไลน? 

บนสมาร?ทโฟน 
 

  
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 
 ผูWวิจัยไดWกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังตFอไปน้ี 
 1. การวิจัยในคร้ังน้ี เปfนการวิจัยแบบเชิงสํารวจ (Survey Research) 

2. เก็บรวบรวมขWอมูลจากกลุFมตัวอยFาง ท่ีเปfนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร 3 วิทยาลัย จํานวน 150 คน 

   2.1 ประชากรท่ีใชW ในการวิจัยคร้ังน้ี  คือ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ประจําปaการศึกษา 2562 

   2.2 กลุFม ตัวอยFางในการวิจัยค ร้ังน้ี  คือ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ในปaการศึกษา 2562 จํานวน 150 คน โดยกําหนดขนาดกลุFมตัวอยFางโดยใชWตาราง
ขนาดของกลุFมตัวอยFางของ Krejcie, & Morgan (1970) สุFมตัวอยFางโดยใชWการสุFมแบบแบFงช้ัน 
(Stratified Random Sampling) จากน้ันคํานวณกลุFมตัวอยFางตามสัดสFวนของนักศึกษา และสุFมกลุFม
ตัวอยFางอยFางงFาย (Simple Random Sampling) โดยใชWตารางเลขสุFมใหWไดWจำนวนครบตามสัดสFวนท่ี
กําหนด 

3. เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลFนเกมออนไลน? 
บนสมาร?ทโฟนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยแบFงออกเปfน 3 ตอน 
(สนธยา สีแดง, 2551) ดังน้ี 

    ตอนท่ี 1 สาํรวจขWอมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาท่ีตอบแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 2 สาํรวจพฤติกรรมการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนของนักศึกษาท่ีตอบ

แบบสอบถาม 
              ตอนท่ี 3 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับประโยชน? และโทษจากการเลFนเกมออนไลน? 
บนสมาร?ทโฟน 

การดําเนินการวิจัย 
 ผูWวิจัยไดWดําเนินการวิจัยตามข้ันตอน ดังน้ี 
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 1. การเก็บรวบรวมข�อมูล สFงหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
ถึงผูWอํานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ท้ัง 3 วิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตเก็บ
รวบรวมขWอมูล และขอความรFวมมือในการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  
ในกรุงเทพมหานคร หลังจากไดWรับการอนุญาตจากผูWอํานวยการ วิทยาลัยท้ัง 3 แหFงแลWว ผูWวิจัยจึง 
นัดหมายกับอาจารย?หรือเจWาหนWาท่ีผูWประสานงานในการเก็บขWอมูลวิจัย ผูWวิจัยไดWนําแบบสอบถามใหW
อาจารย?หรือเจWาหนWาท่ีประสานงานเปfนผูWแจกแบบสอบถาม ใหWกับนักศึกษา จํานวน 150 ฉบับ และ
ผูWวิจัยมาเก็บแบบสอบถามคืนจากอาจารย?หรือเจWาหนWาท่ี ผูWประสานงานตFอมาจากน้ัน อีก 5 วัน
แบบสอบถามสFงคืน จํานวน 150 ฉบับ คิดเปfนรWอยละ 100.00 ของแบบสอบถามท้ังหมดท่ีสFงไป 
พบวFา แบบสอบถามสมบูรณ?ทุกฉบับ และสามารถนําไปวิเคราะห?ขWอมูลผลการวิจัยตFอไป  

2. การวิเคราะห�ข�อมูล นําข Wอมูลท่ี เก็บรวบรวมได Wไปวิเคราะห ?ผลโดยใช Wโปรแกรม
คอมพิวเตอร?? สําเร็จรูปทางสถิติ ดังน้ี 

2.1 ขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถาม วิเคราะห?โดยหาคFาความถ่ี และคFารWอยละ 
2.2 วิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหวFางพฤติกรรมการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนกับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร โดยการทดสอบ
ไคว?สแควร? (Chi-Square test) 

2.3 ขWอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟน วิเคราะห?โดยหาคFา
ความถ่ีและ คFารWอยละ  
 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยสรุปผลการวิจัย ความสัมพันธ?ระหวFางพฤติกรรมการเลFนเกม
ออนไลน?บนสมาร?ทโฟนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ใน
กรุงเทพมหานครแบFงออกเปfน 3 ตอน ดังน้ี 

1. ขWอมูลพ้ืนฐานของผูWตอบแบบสอบถาม มีผลการวิจัย ดังน้ี 
    1.1 นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ท่ีตอบแบบสอบถาม

เปfนเพศชายมากกวFาเพศหญิง โดยเปfนเพศชาย รWอยละ 52.00 เปfนเพศหญิง รWอยละ 48.00 ซึ่ง
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปfนเพศชายมากกวFาเพศหญิง รWอยละ 52.17 และ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) เปfนเพศชายมากกวFาเพศหญิง รWอยละ 51.85 
แสดงไวWดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรWอยละของผูWตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ และระดับช้ัน 
(n=150) 

เพศ 
นักศึกษาระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
นักศึกษาระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
รวม 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 
หญิง 33 47.83 39 48.15 72 48.00 
ชาย 36 52.17 42 51.85 78 52.00 

รวมท้ังหมด 69 100.00 81 100.00 150 100.00 

 
    1.2 นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ท่ีตอบแบบสอบถาม

สFวนใหญFมีอายุชFวง 17-18 ปa รWอยละ 39.33 โดยท่ีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สFวน
ใหญFมีชFวงอายุ 19-20 ปa รWอยละ 51.85 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีอายุชFวง 17-18 
ปa รWอยละ 55.07 แสดงไวWดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรWอยละของผูWตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ และระดับช้ัน 

(n=150) 

อายุ 
นักศึกษาระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
นักศึกษาระดับช้ัน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 
รวม 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 
15 - 16 ปa 19 27.54 0 0.00 19 12.67 
17 – 18 ปa 38 55.07 21 25.93 59 39.33 
19 - 20 ปa 12 17.39 42 51.85 54 36.00 
20 – 21 ปa 0 0.00 18 22.22 18 12.00 

รวมท้ังหมด 69 100.00 81 100.00 150 100.00 

 
    1.3 นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ท่ีตอบแบบสอบถาม 

สFวนใหญFมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูFในกลุFมกลาง รWอยละ 37.00 นักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนอยูFในกลุFมเกFง เปfนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปaที่ 2 รWอยละ 8.67 นักศึกษา
ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูFในกลุFมกลาง เปfนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปaที่ 2  
รWอยละ 9.33 และนักศึกษาท่ี มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูFในกลุFมอFอน เปfนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปaที่ 1 รWอยละ 8.00  แสดงไวWดังตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนและรWอยละของผูWตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับช้ัน และกลุFมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

(n=150) 

ระดับช้ัน 
กลุ�มเก�ง กลุ�มกลาง กลุ�มอ�อน 

จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ จํานวน ร�อยละ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปaท่ี 1 12 8.00 10 6.67 12 8.00 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปaท่ี 2 8 5.33 11 7.33 8 5.33 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปaท่ี 3 6 4 8 5.33 6 4.00 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปaที่ 1 11 7.33 12 8.00 8 5.33 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปaที่ 2 13 8.67 14 9.33 11 7.33 

รวมท้ังสิ้น 50 33.33 55 37.00 45 30.00 

 
2. ความสัมพันธ?ระหวFางพฤติกรรมการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนและผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีผลการวิจัย ดังน้ี 
    2.1 ความสัมพันธ?ระหวFางการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบวFา ความถ่ีใน 1 ปaที่เลFนเกมออนไลน?
ของนักศึกษา มีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
ระดับช้ันและชFวงวันท่ีเลFนเกมไมFมีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แสดงไวWดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหวFางการใชWสมาร?ทโฟนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

(n=150) 

การเล�นเกม 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวม

จํานวน 
χ2 Sig. 

กลุ�มอ�อน กลุ�มกลาง กลุ�มเก�ง 
ระดับช้ัน    

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปaท่ี 1 12 10 12 34   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปaท่ี 2 8 11 8 27   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปaท่ี 3 6 8 6 20   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปaที่ 1 8 12 11 31   
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปaที่ 2 11 14 13 38   

รวม 3.222 0.910 
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ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหวFางการใชWสมาร?ทโฟนกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร (ตFอ) 

(n=150) 

การเล�นเกม ผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
รวม

จํานวน 
χ2 Sig. 

ความถี่ใน 1 ปaที่เลFนเกมออนไลน?  
ทุกวัน 18 7 19 44   
วันเวWนวัน 12 24 10 46   
สัปดาห?ละ 1 ครั้ง 7 16 14 37   
เดือนละ 1 ครั้ง 6 5 4 15   
ไมFไดWเลFนเลย 2 3 3 8   

รวม 23.992 0.001* 
ชFวงวันที่เลFนเกม       
วันจันทร?-วันศุกร? 19 12 19 50   
วันเสาร?-วันอาทติย? 14 23 21 58   
วันหยุดนักขัตฤกษ? 6 8 4 18   
ชFวงวันหยุดป�ดภาคเรียน 6 12 6 24   

รวม 10.568 0.102 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2.2 ความสัมพันธ?ระหวFางการใชWเวลาในการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนกับผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบวFา การใชWเวลาในการเลFนเกม
ออนไลน?บนสมาร?ทโฟนไมFมีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
แสดงไวWดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 แสดงการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหวFางการใชWเวลาในการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟน
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

(n=150) 

การเล�นเกม 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน รวม

จํานวน 
χ2 Sig. 

กลุ�มอ�อน กลุ�มกลาง กลุ�มเก�ง 

ช�วงเวลา    
06.00 – 13.00 น. 0 4 5 9   
13.00 – 21.00 น. 23 26 22 71   
21.00 – 06.00 น. 2 6 7 15   
ไม�มีเวลาที่แน�นอน 20 19 16 55   

รวม 2.977 0.711 
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ท่ี 5 แสดงการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหวFางการใชWเวลาในการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร (ตFอ) 

(n=150) 

การเล�นเกม 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน รวม

จํานวน 
χ2 Sig. 

กลุ�มอ�อน กลุ�มกลาง กลุ�มเก�ง 
จํานวนช่ัวโมงทีเ่ลFนเกมติดตFอกนันานที่สุด 

นWอยกวFา  1 ช่ัวโมง–2 ช่ัวโมง 25 33 24 82   
3 – 6 ช่ัวโมง 15 14 19 48   
7 -10 ช่ัวโมง 2 4 0 6   
มากกวFา 10 ช่ัวโมง 3 4 7 14   

รวม 3.177 0.762 
* มี จํานวนครั้งที่เลFนเกม  
1-2 ครั้ง 29 35 32 96   
3-4 ครั้ง 12 13 13 38   
5-6 ครั้ง 2 5 4 11   
มากกวFา 7 ครั้ง 2 2 1 5   

  รวม 1.144 0.990 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3 ความสัมพันธ?ระหวFางสถานท่ีเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนและกิจกรรมยามวFางกับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบวFา สถานท่ี
เลFนเกมมีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตFบุคคลท่ี
รFวมเลFนเกมกับนักศึกษา และกิจกรรมยามวFางไมFมีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แสดงไวWดัง
ตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหวFางสถานท่ีเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนและกิจกรรม
ยามวFางกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

(n=150) 

สถานที่และกิจกรรม 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน รวม

จํานวน 
χ2 Sig. 

กลุ�มอ�อน กลุ�มกลาง กลุ�มเก�ง 

สถานที ่    
บWานตนเอง 32 36 38 106   
บWานเพื่อน 0 5 1 6   
หWางสรรพสินคWา 8 14 10 32   
สถานศึกษา 5 0 1 6   

รวม 18.307 0.014* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางท่ี 6 แสดงการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหวFางสถานท่ีเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนและกิจกรรม
ยามวFางกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

(n=150) 

สถานที่และกิจกรรม 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน รวม

จํานวน 
χ2 Sig. 

กลุ�มอ�อน กลุ�มกลาง กลุ�มเก�ง 

บุคคลท่ีรFวมเลFนเกมดWวย       
คนเดียว 20 25 24 69   
เพ่ือน 20 17 10 47   
บิดา มารดา/พ่ีนWอง 4 10 13 27   
สมาร?ทโฟน 1 1 1 3   
ไมFทราบบนเครือขFาย 0 2 2 4   

รวม 13.200 0.101 
กิจกรรมยามวFาง       
อFานหนังสือและดูโทรทัศน? 24 32 29 85   
ฟ�งเพลงและทําอาหาร 13 15 16 44   
เลFนกีฬาและงานประดิษฐ? 1 0 2 3   
เลFนเกมและไมFทํากิจกรรมใดเลย 7 8 3 18   

รวม 3.533 0.725 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

      2.4 ความสัมพันธ?ระหวFางพฤติกรรมไมFพึงประสงค?และพฤติกรรมพึงประสงค?ในขณะเลFน
เกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟน ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบวFา 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีพฤติกรรมไมFพึงประสงค?มีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มี
พฤติกรรมไมFพึงประสงค? ซึ่งไมFมีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แสดงไวWดังตารางท่ี 7 
 
ตารางท่ี 7 แสดงการวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหวFางพฤติกรรมไมFพึงประสงค?และพฤติกรรมพึงประสงค?
ในขณะเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

(n=150) 

ระดับชั้น พฤติกรรม 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน รวม

จํานวน 
χ2 Sig. 

กลุ�มอ�อน กลุ�มกลาง กลุ�มเก�ง 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 

ไมFพึงประสงค? 7 11 10 28   
พึงประสงค? 11 18 12 41   

รวม 3.176 0.187 



360 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University  
 

ระดับชั้น พฤติกรรม 
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน รวม

จํานวน 
χ2 Sig. 

กลุ�มอ�อน กลุ�มกลาง กลุ�มเก�ง 

ประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 

ไมFพึงประสงค? 8 18 10 36   

พึงประสงค? 12 20 13 45   

รวม 24.070 0.000* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนของนักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร มีผลการวิจัย ดังน้ี 
    3.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนของนักศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบวFา นักศึกษาสFวนใหญFมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลFนเกม
ออนไลน?บนสมาร?ทโฟนวFาเปfนประโยชน? รWอยละ 49.33 แสดงไวWดังตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8 แสดงจํานวนและรWอยละของผูWตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคิดเห็นเก่ียวกับการ
เลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 
 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการเล�นเกมออนไลน�บนสมาร�ทโฟน จํานวน (คน) ร�อยละ 

เปfนประโยชน? 74 49.33 
เปfนโทษ 52 34.67 
ไมFแนFใจ 24 16.00 

รวม 150 100.00 

  
  3.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา

เอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบวFา นักศึกษาสFวนใหญFมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลFนเกมออนไลน?บน
สมาร?ทโฟนอยูFในระดับเห็นดWวย วFาเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟน เปfนประโยชน? แสดงไวWดังตารางท่ี 9 

 
ตารางท่ี 9 แสดงจํานวนของผูWตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการเลFนเกม
ออนไลน?บนสมาร?ทโฟนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร 

(n=150) 

ความคิดเห็น 
ระดับความคดิเห็น 

รวม เห็นด�วย
อย�างย่ิง 

เห็นด�วย ไม�แน�ใจ ไม�เห็นด�วย 
ไม�เห็นด�วย
อย�างย่ิง 

เปfนประโยชน? 35 49 6 11 0 101 
เปfนโทษ 10 24 5 7 3 49 
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อภิปรายผล 
จากการวิจัย เร่ือง ความสัมพันธ?ระหวFางพฤติกรรมการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟน และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ผูWวิจัยมี 
การอภิปรายผลในประเด็นตFาง ๆ ดังน้ี 

ความสัมพันธ?ระหวFางพฤติกรรมการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนและผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบวFา ความถ่ีใน 1 ปaท่ีเลFน
เกมออนไลน?ของนักศึกษา มีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และระดับช้ันและชFวงวันท่ีเลFน
เกมไมFมีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การใชWเวลาในการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนไมFมี
ความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถานท่ีเลFนเกมมีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
แตFบุคคลท่ีรFวมเลFนเกมกับนักศึกษา และกิจกรรมยามวFางไมFมีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีพฤติกรรมไมFพึงประสงค?มีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีพฤติกรรมไมFพึงประสงค? ซึ่งไมFมี
ความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคลWองกับสุทธิ
พร นิราพาธ (2547) ไดWกลFาวไวWวFา พฤติกรรมการเลFนเกมไมFมีความสัมพันธ?กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
และการเลFนเกมคอมพิวเตอร?มีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมกWาวรWาวของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และยังสอดคลWองกับงานวิจัยของไพริญญา ศรีจันทวงศ? 
(2553) ซึ่งผลการวิจัย พบวFา ขWอมูลพ้ืนฐานในดWานเพศ อายุ รายรับประจําเดือนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนตWน และสถานภาพทางครองครัว มีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมในการเลFนเกม
คอมพิวเตอร?ในดWานความถ่ีในการเลFนเกม อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการเลFนเกมออนไลน?บนสมาร?ทโฟนของนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบวFา นักศึกษาสFวนใหญFมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเลFนเกมออนไลน?บน
สมาร?ทโฟนวFาเปfนประโยชน? ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของสนธยา สีแดง (2551) ซึ่งผลการวิจัย พบวFา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษามีความคิดเห็นวFาการเลFนเกมคอมพิวเตอร?เปfนประโยชน? 

 
ข�อเสนอแนะ 

1. ขWอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชW คือ สFวนใหญFนักศึกษาทF̄มีผลสัมฤทธ?̄ทางการ
เรียนอยF ูในกลุFมกลางจะเลFนเกมออนไลน? ติดตFอกันนานทF̄สุด โดยเลFนเกมชFวงเวลา 21.00 - 06.00 น.  
จะสFงผลกระทบใหWนักศึกษานอนไมFตรงเวลา มีพฤติกรรมไมFพึงประสงค? และสFวนใหญFจะเลFนเกมวัน
เวWนวัน และเลFนในวันเสาร?-อาทิตย? จะเปfนนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยF ูในกลุFมกลาง 

2. ขWอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตFอไป คือ ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการเลFนเกมออน
ไลน?กับกฏหมายการใหWบริการ และควรมีการศึกษาความสัมพันธ?ระหวFางพฤติกรรมการเลFนเกมออน
ไลน?กับเพศ และชFวงอายุของนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยเชิงทดลองคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือ 1) พัฒนาอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือหาคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ? 
90/90  2) เปรียบเทียบคะแนนทดสอบกFอนเรียนกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?ส
แวร? 3) สอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เก่ียวกับการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? การวิจัยน้ีทดลองกับประชากร ซึ่งเปfนนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน จํานวน 261 คน เคร่ืองมือท่ีใชWใน
การวิจัย ไดWแกF อีเลิร?นนิงคอร?สแวร? แบบทดสอบกFอนเรียน และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียน และ
แบบสอบถามความคิดเห็น สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF ความถ่ี รWอยละ คFาเฉลี่ย สFวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และ t-test 

ผลการวิจัย พบวFา 1) อีเลิร?นนิงคอร?สแวร? มีประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐาน เทFากับ
92.77/94.73  2) คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน 
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครท่ีเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? สูงกวFาคะแนนทดสอบกFอนเรียน 
อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3) นักเรียนมีความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิง
คอร?สแวร? เปfนรายดWาน ดังน้ี 1) ดWานการเรียนรูW เปfนการสนับสนุนใหWนักเรียนรูWจักการศึกษาคWนควWา
และแสวงหาความรูWดWวยตนเอง และเรียนรูWเพ่ิมเติมไดWมากข้ึน 2) ดWานประโยชน? มีความทันสมัย 
สามารถเขWาถึงเน้ือหาไดWอยFางสะดวก และรวดเร็ว 3) ดWานการเขWาถึงขWอมูล สามารถเรียนรูWไดWไมFจํากัด 
ท้ังเร่ืองของเวลาและสถานท่ี  
 

คําสําคัญ: อีเลิร?นนิงคอร?สแวร?, นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน, โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
This experimental research with the objective to 1) develop E-learning 

courses for lower secondary school students Schools under Bangkok in order to find 
the quality and efficiency according to the 90/90 criteria. 2) Compare the test scores 
before learning with the scores of the lower secondary school students. Schools 
under Bangkok from learning with e-learning courses. 3) Ask for feedback. Of lower 
secondary school students Schools under Bangkok About learning with e-learning 
courses This research experimented with the population. Which is a junior high 
school student There are 261 schools in Bangkok under 4 schools. The instrument 
used in this study was e-learning courses. Test before learning and the achievement 
test and opinion questionnaire the statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and t-test. 

The results of the research found that 1) E-learning courses Effective 
according to benchmarks Equal to 92.77/94.73. 2) Test scores for achievement of 
lower secondary school students. Schools under the jurisdiction of Bangkok that are 
learning by e-learning courses Higher than before test scores With statistical 
significance at the level of .01 and 3) the students have the opinions about learning 
with e-learning courses in the following areas: 1) Learning Is to encourage students to 
know, study and search for knowledge by themselves And learn more. 2) The 
benefits are up to date. Can access the content easily and quickly 3) Information 
access Able to learn unlimited Both time and place. 
 
Keywords : E-learning Courses, Junior High School Students, Schools in Bangkok 
 
บทนํา 

อีเลิร?นนิง (E-learning) ซึ่งยFอมาจากการเรียนรูWทางอิเล็กทรอนิกส?น้ันถูกกําหนดโดยเว็บของ
ผูWเช่ียวชาญดWานเทคโนโลยีอีเลิร?นนิง (E-learning)  หมายถึง การศึกษาและการฝ`กอบรมท่ีจัดสFงขWอมูล
โดยผูWสอนหรือเรียนรูWดWวยตนเองจากฐานขWอมูลหลักสูตรท่ีจัดเก็บในพ้ืนท่ีทWองถ่ินขององค?กรเครือขFาย 
(Berry, 2000) หมายถึง สิ่งท่ีเป�ดใชWงานหรือเปfนสื่อกลางทางอิเล็กทรอนิกส?เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรูW
อยFางชัดเจน (Hicks, 2000) มีความเปfนไปไดWของการเรียนรูWจากขWอมูลท่ีสFงถึงทางอิเล็กทรอนิกส? 
(Honey, 2001) มันเปfนเว็บท่ีใชWประสบการณ?การเรียนรูWสFวนบุคคล และใหWผลลัพธ?ท่ีวัดไดW (Rich, 
2001) ใหWคําจํากัดความท่ีกวWาง หมายถึง โหมดการเรียนทางไกลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการโตWตอบ
แนFนอนดWวยสื่อสิ่งพิมพ? (Mantyla, 2001) ใหWคําจํากัดความท่ีชัดเจนท่ีสุด พบไดWในหนังสืออีเลิร?นนิง  
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การเรียนการสอนแบบอีเลิร?นนิง (e-Learning) ไดWถูกนํามาใชWในระบบการศึกษา เพF̄อ
สนับสนุน และเพF̄มชFองทางการเรียนรูWของผูWเรียนในสถาบันการศึกษา สามารถเขWาถึงผูWเรียนท่ีอยF̄
หFางไกล โดยไมFจํากัด สถานทF̄ และเวลา (Anywhere-anytime learning) และสนับสนุน ระบบการ
เรียนรูWท่ีมีผูWเรียนเปfนสําคัญ (Student-Centered Learning) ผูWเรียนสามารถควบคุมจังหวะการเรียนรูW
ไดWดWวยตัวเอง (Self-paced Learning) การเรียนรูWดWวยตนเองในระบบอีเลิร?นนิง จึงเปfนชFองทางสําคัญ
ทางหน่ึงของการเรียนรูWของบุคคลในยุคน้ี การเรียนการสอนแบบอีเลิร?นนิง หรือการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน? จัดเปfนการศึกษาในระบบทางไกลประเภทหนF̄ง (ฐาปนีย? ธรรมเมธา, 2557) 

อีเลิร?นนิงแบบผสมผสาน (Blendede-learning) เปfนการเรียนท่ีมีการผสมผสานจุดเดFนของ
การจัดการเรียนรูWในช้ันเรียน และการจัดการเรียนรูWดWวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร?ผFานเครือขFาย
อินเทอร?เน็ตท้ังในดWานการนําเสนอเน้ือหา การเขWารFวมกิจกรรม และการวัดและประเมินผล ในบริบท
ของอีเลิร?นนิงแบบผสมผสานดังกลFาว การจัดกิจกรรมโดยใหWผูWเรียนเขียนบันทึกสะทWอนการเรียนรูWแบบ
มีปฏิสัมพันธ?ออนไลน? จะเพ่ิมความสะดวกในการเขWาถึงของผูWเรียน เพ่ือน และผูWสอน รวมไปถึงเปfน
การบูรณาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เขWาไปในกระบวนการจัดการเรียนรูWในดWานของการวัด
และประเมินผลผูWเรียนไดWเปfนอยFางดีอีกดWวย (จินตวีร? คลWายสังข?, 2553; Bonk & graham, 2006; 
Waterhouse, 2005; Wilson &   Smilanich, 2005; Sloan consortium Foundation, 2005) 

การสอนในรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) เปfนรายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร?  
ตามมาตรฐานการเรียนรูWและตัวช้ีวัด กลุFมสาระการเรียนรูWวิทยาศาสตร? (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปaที่ 1-
3 ตWองเรียน เพราะเปfนภาคบังคับของโครงสรWางหลักสูตร ซึ่งจะเนWนการสอนภาคทฤษฎีมาก ผูWวิจัย 
พบป�ญหาวFา เน้ือหาในรายวิชามีป�ญหาในการเรียนมากวิชาหน่ึง และจากการวิเคราะห?สาเหตุ พบวFา 
นักเรียนขาดความรูWความเขWาใจในภาคทฤษฎี และนักเรียนเกิดความเบ่ือหนFายท่ีจะเรียน เน่ืองจากเปfน
ทฤษฎีสFวนมาก ดังน้ันจึงไมFสามารถนําความรูWไปตFอยอดในการเรียนเน้ือหาตอนตFอไป ท่ีตWองอาศัยพ้ืน
ความรูWจากเน้ือหาเบ้ืองตWนหรือเน้ือหาเดิม นักเรียนจะตWองมีความรูW ความเขWาใจ มีความคิดรวบยอดใน
เน้ือหาน้ัน จึงจะสามารถนําความรูWน้ัน ไปใชWประโยชน?ในการเรียนเน้ือหาตFอไปไดW และอีกประการหน่ึง
เน้ือหาท่ีคFอนขWางมาก จึงไมFสามารถท่ีจะทําความเขWาใจไดWโดยเร็วในช่ัวโมงเรียน ตWองอาศัยการทบทวน
หลาย ๆ คร้ัง จึงจะเกิดความเขWาใจ 

จากเหตุผลท่ีกลFาวมาขWางตWนน้ัน ผูWวิจัย จึงสนใจนําอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? ท่ีเปfนสื่อการสอน
ทางเลือกใหมFท่ีมีความยืดหยุFน มาใชWกับนักเรียนไดWเรียนรูWดWวยตนเองในการวิจัยน้ี และผูWวิจัยจึง
ตWองการอยากศึกษาขWอมูลวFา ถWามีการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? นักเรียนจะมีความคิดเห็นตFอการ
ใชWอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? อยFางไร เพ่ือเปfนขWอมูลพ้ืนฐาน เปfนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง และสFงเสริม
การใชWอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือประโยชน?สูงสุดตFอการเรียนการสอนตFอไป 
และเปfนการสFงเสริมการเรียนรูWใหWเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
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วัตถุประสงค�ในการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนาอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร เพ่ือหาคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ? 90/90 
2. เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกFอนเรียนกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จากการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?ส
แวร? 

3. เพ่ือสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เก่ียวกับการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร?  
 
การทบทวนวรรณกรรม 

อีเลิร?นนิง (E-learning) ถูกกลFาวถึงบFอยคร้ังในบริบทของแบบอะซิงโครนัสซิงโครนัสและ 
การเรียนรูWแบบผสมผสาน การเรียนรูWแบบอะซิงโครนัสชFวยใหWผูWเรียนสามารถเขWาถึงเน้ือหาไดWทุกท่ีทุก
เวลาตามความสะดวกของผูWเรียน อีเลิร?นนิง (E-learning) เปfนทางเลือกใหWเลือกเรียนรูWอยFางรวดเร็ว  
ซึ่งหมายความวFาผูWเรียนมีทางเลือกวFาควรเลือกเรียนเม่ือใดและท่ีไหนในบทเรียน (Beamish, 2002) 
เน้ือหาสามารถแบFงออกเปfนโมดูลขนาดเล็ก และผูWเรียนสามารถเลือกโมดูลท่ีตWองการเรียนไดW ข้ึนอยูF
กับความพรWอมของเวลาการเรียนรูWความยาวของโมดูลสามารถปรับไดWตามความเหมาะสมดWวยตนเอง
ใหWดีมากท่ีสุด อีเลิร?นนิง (E-learning) ชFวยใหWผูWเรียนประเมินความรูWลFวงหนWาเพ่ือใหWผูWเรียนสามารถ
มุFงเนWนไปท่ีพ้ืนท่ีท่ีตWองการการปรับปรุง ในทางตรงกันขWามในสภาพแวดลWอมในหWองเรียนความเร็วของ
ผูWสอนอาจจะเร็วหรือชWาเกินไปสําหรับผูWเรียนบางคน (Hartley, 2001) 

คอร?สแวร? คือ สื่ออิเล็กทรอนิกส? (คอมพิวเตอร?) ซึ่งเปfนการเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอ
บทเรียน 
จากเอกสารตําราใหWอยูFในรูปของสื่อการเรียนการสอนทางดWานการนําเสนอสื่อประสม(Multimedia) 
และในดWานการใหWผลป~อนกลับแกFผูWเรียนโดยทันที (immediate response) โดยท่ีผูWเรียนสามารถ
เขWาถึงเน้ือหาไดWตามความตWองการในลักษณะท่ีไมFเปfนเชิงเสWนตรง (non-linear) และมีการออกแบบ
กิจกรรมการเรียนเพ่ือใหWผูWเรียนมีการโตWตอบกับเน้ือหา รวมท้ังมีแบบทดสอบและแบบฝ`กหัด ใหWผูWเรียน
สามารถตรวจสอบความเขWาใจไดW (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2545 : 91) นอกจากน้ี คอร?สแวร?ยัง 
หมายถึง เน้ือหาและเทคนิคการเรียนรูWที่ถูกแปลงใหWอยูFในลักษณะของสื่ออิเล็กทรอนิกส?  

(E-learning) คือ กลยุทธ?สําหรับการสFงมอบความรูWในยุคดิจิตอลท่ีผูWเขียนกลFาววFาอีเลิร?นนิง  
(E-learning) หมายถึง การใชWเทคโนโลยีอินเทอร?เน็ตเพ่ือใหWบริการโซลูช่ันท่ีหลากหลายท่ีชFวยเพ่ิม
ความรูWและประสิทธิภาพ โดยโซลูช่ันมีเครือขFาย ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงทันที การดึงขWอมูล การ
กระจายและการสFงมอบใหWกับผูWใชWคอมพิวเตอร?ท่ีมีเทคโนโลยีอินเทอร?เน็ตมาตรฐาน (Rosenberg, 
2001 : 28-29) แอปพลิเคชันอีเลิร?นนิง (E-learning)  รวมถึงการศึกษาดWวยตนเอง ผูWสอนนําการ
ฝ`กอบรมผFานเว็บเพ่ือการจัดการความรูWและการสนับสนุนการปฏิบัติงาน (Broadbent, 2000) 
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การออกแบบและรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนดWวยอีเลิร?นนิงคFอนขWางมีความแตกตFาง
จากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบหWองเรียนแบบด้ังเดิม การเรียนการสอนแบบด้ังเดิมถูกผูกติด
ไวWดWวยการเรียนรูWในระบบป�ดท่ีเกิดข้ึนภายในขอบเขตท่ีมีการกําหนดขนาดของหWองเรียน โรงเรียน 
หนังสือและตําราเรียน รวมไปถึงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ฯลฯ (Greg Kearsley, personal 
communication, 2000) การเรียนแบบด้ังเดิมครูผูWสอนมักจะมอบหมายงานใหWผูWเรียนเรียนรูWจาก
เอกสาร ตํารา งานวิจัยท่ีอยูFในหWองสมุด การสัมภาษณ?ผูWเช่ียวชาญหรือผูWทรงคุณวุฒิในศาสตร?น้ัน ๆ 
การมีสFวนรFวมในกิจกรรมดWานการบริการการเรียนรูWและขยายการริเร่ิมการเรียนรูWของผูWเรียนออกนอก
หWองเรียนสูFโลกกวWาง โชคไมFดีท่ีหWองเรียนสFวนใหญFยังถูกจํากัดดWวยขอบเขตของกําแพงหWองเรียนท้ังสี่
ดWาน และความรูWท่ีผูWเรียนไดWรับมาจากครูผูWสอนและหนังสือ ตําราเรียน และการจัดการเรียนการสอน
แบบด้ังเดิมยังจํากัดการเขWาถึงของผูW เรียน เชFน การตWองเดินทาง มาเรียนในหWองเรียนตามชFวง
ระยะเวลาท่ีถูกกําหนดไวW (Janis Taylor, personal communication, 2004) 

การเรียนรูWแบบผสมผสานเปfนการผสมผสานระหวFางคุณสมบัติท่ีดีท่ีสุดของอีเลิร?นนิง  
(E-learning) และหWองเรียนการเรียนรูW (Voci & Young, 2001) IBM Basic Blue เปfนตัวอยFางของ
การเรียนรูWแบบผสมผสานแอปพลิเคช่ันท่ีโปรแกรมการพัฒนาความเปfนผูWนําฝ`กอบรมผูWจัดการท่ัวโลก 
มันรวมโมดูล อีเลิร?นนิง (E-learning) ท่ีกวWางขวางเขWากับการสนับสนุนออนไลน?การฝ`กสอนและการ
ทํางานรFวมกันเซสช่ันหWองเรียน 5 วันเติมเต็มอีเลิร?นนิง (E-learning)  เพ่ือออกรอบการเรียนรูW
ประสบการณ? (Henderson, 2003 : 8) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
                  ตัวจัดกระทํา              ผลของตัวจัดกระทํา 
 
        
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิง 
คอร?สแวร? มีคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงกวFาคะแนนทดสอบกFอนเรียนอยFางมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติที่ระดับ .01 

 

การเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร?  
รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 

 

คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จากการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? 

ความคิดเห็นตFอการเรียนรูWดWวย 
อีเลิร?นนิงคอร?สแวร? 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขตการวิจัย 

 ผูWวิจัยไดWกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังตFอไปน้ี 
 1.  การวิจัยในคร้ังน้ี เปfนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)   

2.  ทดลองกับประชากร ซึ่ งเปfนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน ไดWแกF โรงเรียนวัดมFวง จํานวน 64 คน โรงเรียนนาหลวง จํานวน 66 คน 
โรงเรียนวัดทุFงครุ จํานวน 67 คน และ โรงเรียนวัดสุเหรFาซีรอ จํานวน 64 คน รวมประชากรท่ีใชWใน 
การทดลองท้ังหมด จํานวน 261 คน 

3.  เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย ไดWแกF  
    3.1 อีเลิร?นนิงคอร?สแวร? รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ)   
    3.2 แบบทดสอบกFอนเรียน และแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียน รายวิชาเทคโนโลยี 

(วิทยาการคํานวณ) จํานวน 30 ขWอ 
               3.3 แบบสอบถามความคิดเห็น ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร เก่ียวกับการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) 

4.  สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF ความถ่ี รWอยละ คFาเฉลี่ย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
และ t-test 

การดําเนินการวิจัย 
ผูWวิจัยไดWขอความรFวมมือจากนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 

จํานวน 4 โรงเรียน ไดWแกF โรงเรียนวัดมFวง จํานวน 64 คน โรงเรียนนาหลวง จํานวน 66 คน โรงเรียนวัดทุFง
ครุ จํานวน 67 คน และ โรงเรียนวัดสุเหรFาซีรอ จํานวน 64 คน รวมประชากรท่ีใชWในการทดลองท้ังหมด 
จํ า น ว น  
261 คน โดยขอใชWเวลาหลังเลิกเรียนเพ่ือทําการวิจัย ซึ่งผูWวิจัยช้ีแจWงใหWกลุFมทดลองทําความเขWาใจเก่ียวกับ
วัตถุประสงค?ของการวิจัยในคร้ังน้ี จากน้ันใหWทําแบบทดสอบกFอนเรียน จํานวน 30 ขWอ ลFวงหนWา 1 สัปดาห? 
โดยในการวิจัย ใชWเวลาในการทําแบบทดสอบกFอนเรียน 30 นาที และสัปดาห?ตFอไปใหWกลุFมทดลองในการ
วิจัยเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคํานวณ) ใชWเวลาในการเรียนรูW 50 นาที  
หลังจากท่ีเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? เสร็จสิ้นแลWว ใหWทําแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 
30 ขWอ ใชWเวลาในการทําแบบทดสอบ 30 นาที และผูWวิจัยไดWทําการแจกแบบสอบถามความคิดเห็นในการ
เรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร?  โดยตอบแบบสอบถามใหWแลWวเสร็จ ใชWระยะเวลา 30 นาที ในการตอบ
แบบสอบถาม การแจกแบบสอบถาม จํานวน 261 ฉบับ ไดWรับกลับคืนมา 261 ฉบับ ซึ่งตรวจสอบแลWว 
พบวFา เปfนแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ? สามารถนําไปวิเคราะห?ไดW คิดเปfนรWอยละ 100 ของแบบสอบถาม
ท่ีแจกไป เม่ือทําการวิจัยเสร็จ จึงนําขWอมูลจากผลการทําแบบทดสอบกFอนเรียน แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน และแบบสอบถามไปวิเคราะห?เพ่ือสรุปผลการวิจัย 
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ผลการวิจัย 
จากการวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยสรุปผลการวิจัย ไดWดังน้ี 
1.  ประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐาน 90/90 (เปร่ือง กุมุท, 2519 อWางถึงใน มนตรี แยWมกสิกร, 

2551) ของอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เทFากับ 93.75/95.83 แสดงไวWดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 การหาประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐานของอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? จากการทดลองใชW                
ภาคสนาม (Try out) 
 

ประสิทธิภาพ 
ตามเกณฑ�มาตรฐาน 

คะแนนเฉลี่ยนกัเรียน
ท้ังกลุ�ม 

จํานวนนักเรียนท่ีผ�านตามเกณฑ� 
ทุกวัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม 

90/90 92.77 94.73 

 
2. คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียน

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร หลังเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? สูงกวFาคะแนนทดสอบกFอนเรียน อยFางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงไวWดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกFอนเรียนกับคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม  σσσσ t df Sig. 
กFอนเรียน 30 11.52 3.14 

-42.55 260 .000* 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 30 25.08 3.95 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 3. ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูWอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? แบFงออกเปfน 3 ดWาน ดังน้ี 
      3.1 ดWานการเรียนรูW นักเรียนสFวนใหญF มีความคิดเห็นวFา การเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?ส
แวร? เปfนการสนับสนุนใหWนักเรียนรูWจักการศึกษาคWนควWาและแสวงหาความรูWดWวยตนเอง และเรียนรูW
เพ่ิมเติมไดWมาก ในอันดับรองลงมา คือ มีความนFาสนใจกวFาการเรียนแบบปกติ 

     3.2 ดWานประโยชน? นักเรียนสFวนใหญF มีความคิดเห็นวFา วFา การเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิง 
คอร?สแวร? มีความทันสมัย สามารถเขWาถึงไดWอยFางสะดวก และรวดเร็ว ในอันดับรองลงมา คือ นักเรียน
สามารถเลือกเรียนไดWตามความชอบและความสนใจ  

     3.3 ดWานการเขWาถึงขWอมูล นักเรียนสFวนใหญF มีความคิดเห็นวFา การเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิง 
คอร?สแวร? นักเรียนสามารถเรียนรูWไดWไมFจํากัด ท้ังเร่ืองของเวลาและสถานท่ี ในอันดับรองลงมา คือ  
เปfนการเรียนรูWยุคใหมF ท่ีผูWเรียนสมัยใหมF จะใชWเวลาและความสนใจในเวลาสั้น ๆ เพ่ือศึกษาเน้ือหา  
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อภิปรายผล 
จากการวิจัย เร่ือง การพัฒนาอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน 

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ผูWวิจัยมีการอภิปรายผลในประเด็นตFาง ๆ ดังน้ี 
ผลจากการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐานของอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดWประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐาน 
92.77/94.73 ซึ่งเปfนไปตามเกณฑ? 90/90 ท่ีผูWวิจัยไดWกําหนดไวWในวัตถุประสงค?ของการวิจัย เน่ืองจากการ
สรWางอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? ไดWมีการวางแผนและเตรียมการในกระบวนการผลิตตามลําดับข้ันตอนท่ีถูกตWอง
และเหมาะสม ซึ่งไดWผFานการพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมจากผูWเช่ียวชาญในดWานเน้ือหาและ
ดWานเทคนิคตลอดจน ผูWวิจัยไดWแกWไขปรับปรุงตามคําแนะนํา เพ่ือใหWอีเลิร?นนิงคอร?สแวร?ท่ีผูWวิจัยสรWางข้ึนมี
คุณภาพและประสิทธิภาพเปfนไปตามเกณฑ?ท่ีไดWกําหนดไวWสามารถนําไปใชWในการเรียนการสอนไดWจริง 
ซึ่งมีความสอดคลWองกับ ประทิน คลWายนาค (2541) ท่ีไดWวางแผนไวW จึงไดWเน้ือหาท่ีมีความสอดคลWองกับ
หลักสูตร มีความถูกตWอง เหมาะสมกับวัยของผูWเรียน รวมท้ังมีภาพความคมชัดและเสียงท่ีชัดเจน (กิ
ดานันท? มลิทอง, 2548) ซึ่งสอดคลWองกับ ขวัญชนก อนุรักษ?จันทรา (2555) พัฒนาเลิร?นนิงออบเจ็กต? 
เร่ืองการคูณและการหาร และสอดคลWองกับ นวลสวาสด์ิ มณีมัย (2555) พัฒนาเลิร?นนิงออบเจ็กต?บน
แท็บเล็ต เร่ืองงานประดิษฐ?ของฉันท่ีมีตFอผลงานสรWางสรรค? ซึ่งมีคุณภาพอยูFในระดับดีมาก และมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ?มาตรฐานท่ีไดWกําหนดไวWเชFนกัน 

ผลการเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกFอนเรียนและคะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
ท่ี เรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร?  สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตWน โรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวFา คะแนนทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวFาคะแนนทดสอบกFอนเรียน อยFาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งเปfนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวW เน่ืองจาก การเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิง
คอร?สแวร? สามารถสรWางความสนใจใหWกับนักเรียนมีความต้ังใจและความกระตือรืนรนในการเรียนรูWมาก
ข้ึน เพราะ อีเลิร?นนิงคอร?สแวร? มีการเน้ือหาท่ีกระชับ เน้ือหาท่ีสอดคลWองกับวัตถุประสงค? มีลําดับ
ข้ันตอนการนําเสนอเน้ือหาท่ีดี ปริมาณของเน้ือหามีความเหมาะสม เน้ือหามีความถูกตWอง การอธิบาย
เน้ือหามีความชัดเจน มีรูปภาพกราฟ�ก ตัวอักษร เสียง และภาพเคลื่อนไหว ท่ีเหมาะสมกับวัยของ
นักเรียน ท่ีสามารถชFวยเสริมใหWนักเรียนจําไดWมากข้ึน ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของ นวลสวาสด์ิ มณีมัย 
(2555) ; ดลวรรณ พวงวิภาต (2554) ; อรนุช สมภักดี (2553) และ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2550) 
สรุปไดWวFา ผูWเรียนสามารถเรียนรูWไดWงFาย และมีความสนใจในการเรียนรูW เน่ืองจากเลิร?นนิงออบเจกต?ท่ีมี
คุณสมบัติเหมือนกับอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? มีเน้ือหาท่ีกระชับ การนําเสนอนFาสนใจ ทําใหWผูWเรียนไดWรับ
ความรูWความเขWาใจไดWดีข้ึน  ซึ่งสFงผลใหWการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? ทําใหWนักเรียนมีคะแนน
ทดสอบผลสัมฤทธ?ทางการเรียนสูงกวFาคะแนนทดสอบกFอนเรียน อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? ดWานการเรียนรูW คือ เปfนการ
สนับสนุนใหWนักเรียนรูWจักการศึกษาคWนควWาและแสวงหาความรูWดWวยตนเอง และเรียนรูWเพ่ิมเติมไดWมาก 
ซึ่งมีความสอดคลWองกับ รุจโรจน? แกWวอุไร (2545) การเรียนการสอนผFานเครือขFายใยแมงมุมเป�ด
โอกาสใหWผูWเรียนเปfน ผูWดําเนินกิจกรรมการเรียนดWวยตนเองอยFางอิสระ ผูWเรียนสามารถเรียนไดWตาม
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ความสามารถ และทบทวนบทเรียนไดWตลอดเวลา ซึ่งจะสFงผลใหWการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? ทํา
ใหWนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้นไดW 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? ดWานประโยชน? คือ มีความทันสมัย 
สามารถเขWาถึงไดWอยFางสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งมีความสอดคลWองกับ เสกสรร สายสีสด (2545) 
นักเรียนมีการยอมรับประโยชน?และความสะดวกของการเขWาถึงขWอมูล เพ่ือใชWประกอบการเรียนของ
ตน ซึ่งถือวFาเปfนการนําประโยชน?ของอีเลิร?นนิงคอร?สแวร?มาใชWในการเรียนการสอนใหWเกิดมี
ประสิทธิภาพ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? ดWานการเขWาถึงขWอมูล คือ นักเรียน
สามารถเรียนรูWไดWไมFจํากัด ท้ังเร่ืองของเวลาและสถานท่ี ซึ่งสอดคลWองกับ เสกสรร สายสีสด (2545) 
นักเรียนมีการยอมรับประโยชน?และความสะดวกของการเขWาถึงขWอมูล สามารถเรียนรูWไดWทุกท่ีทุกเวลา  
ถือไดWวFาการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? สามารถเขWาถึงขWอมูลไดWงFาย สะดวก และรวดเร็ว เพราะ
เก่ียวขWองกับอุปกรณ?ที่ใชWในการเขWาถึงขWอมูล ซึ่งก็คือ อุปกรณ?พกพา 
 
ข�อเสนอแนะ 

1. ขWอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชW คือ นักเรียนท่ีเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร?  
สFวนใหญFเห็นวFาเปfนการเรียนรูWที่มีประสิทธิภาพ เปfนการสนับสนุนใหWผูWเรียนรูWจักการศึกษาคWนควWา และ
แสวงหาความรูWดWวยตนเอง ชFวยใหWผูWนักเรียนเกิดความจําและการเรียนรูWท่ีดีข้ึน มีความนFาสนใจกวFา 
การเรียนแบบปกติ ดังน้ัน ผูWสอนควรพิจารณาการใชWไมโครเลิร?นนิงในการสนับสนุนกิจกรรมในการ
เรียนการสอน เพ่ือใหWเกิดประโยชน?และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูW จากการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิง
คอร?สแวร?ของนักเรียน สามารถนําอีเลิร?นนิงคอร?สแวร?ไปใชWในการทบทวนเน้ือหา หรือสอนเพ่ิมเติม
จากในหWองเรียนไดW เพราะนักเรียนสามารถเรียนรูWไดWไมFจํากัด ท้ังเร่ืองของเวลาและสถานท่ี และเปfน
การเรียนรูWยุคใหมF ท่ีผูWเรียนสมัยใหมF จะใชWเวลาและความสนใจในเวลาสั้น ๆ เพ่ือศึกษาเน้ือหา และ
การเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร? เปfนการสนับสนุนใหWนักเรียนรูWจักการศึกษาคWนควWาและแสวงหา
ความรูWดWวยตนเอง และเรียนรูWเพ่ิมเติมไดWมาก ดังน้ัน โรงเรียนควรกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร?ใน
การสFงเสริมใหWนักเรียนใชWเวลาอยFางถูกตWองและสรWางสรรค? เพ่ือใหWเกิดประโยชน?กับตนเอง 

2. ขWอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตFอไป มีประเด็น ดังน้ี 
    2.1 ควรศึกษาถึงผลกระทบท่ีเก่ียวขWองกับอีเลิร?นนิงคอร?สแวร?ท่ีสFงผลตFอการเรียนรูWดWวย 

อีเลิร?นนิงคอร?สแวร?ในดWานตFาง ๆ เชFน สุขภาพของผูWเรียนรูWอีเลิร?นนิงคอร?สแวร?ในเวลาท่ีใชWนาน ๆ  
    2.2 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับความพรWอมในการเรียนรูWผFานอีเลิร?นนิงคอร?ส

แวร?เพ่ือใหWทราบถึงความคิดเห็นเก่ียวกับความพรWอมในการเรียนรูWผFานอีเลิร?นนิงคอร?สแวร?ที่แทWจริง  
    2.3 อาจจะศึกษาถึงป�ญหา อุปสรรค การยอมรับ รูปแบบการเรียนท่ีพึงประสงค?ใหW

สอดคลWองกับความตWองการของนักเรียน และอาจารย? ย่ิงข้ึน ควรมีการศึกษาหรือวิจัยความคิดเห็น
เก่ียวกับการเรียนรูWผFานไมโครเลิร?นนิง โดยการเก็บขWอมูลแยกนักเรียนตามช้ันปa เพ่ือจัดการเรียนผFาน 
อีเลิร?นนิงคอร?สแวร?ไดWตรงตามความตWองการย่ิงข้ึน        
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                2.4 ควรมีการศึกษาหรือวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูWดWวยอีเลิร?นนิงคอร?สแวร?  
โดยการเก็บขWอมูลโดยใชWเคร่ืองมือหลาย ๆ ประเภท เชFน แบบสังเกต แบบสัมภาษณ? 
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บทคัดย�อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือ (1) ศึกษาการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมีตFอ
ขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (2) เพ่ือเปรียบเทียบการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมีตFอ
ขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWานนาจังหวัดนครยายก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จําแนกตามประสบการณ?ดWานการบริหารและอายุ กลุFมตัวอยFางท่ีใชWใน
การศึกษาท้ังหมด จํานวน 123 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยเปfนแบบสอบถามประมาณคFา 5 ระดับ 
และสถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล คือ คFาความถ่ี คFารWอยละ คFาเฉลี่ย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห?ความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way ANOVA) โดยการทดสอบความแตกตFางเปfนรายคูF
โดยใชWวิธีการของ LSD 

ผลการการศึกษาสรุปไดW ดังน้ี   
1. ผลการศึกษาการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมีตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาอําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ใน
ภาพรวมอยูFในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน พบวFา การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยการ
สFงเสริมสนับสนุนอยูFในระดับมาก สFวนดWานอ่ืน ๆ อยูFในระดับปานกลางตามลําดับ ดังน้ี การเสริมสรWาง
แรงจูงใจดWานการปฏิบัติตนเปfนแบบอยFาง ดWานหลักธรรมาภิบาล ดWานวาจา ดWานการดูแลเอาใจใสF 
และดWานรางวัลและผลตอบแทน  
 2. ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารตFอขWาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจําแนกตามประสบการณ?ดWานการบริหารและอายุ โดยพิจารณา 6 ดWาน คือ ดWานวาจา 
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ดWานรางวัลหรือผลตอบแทนดWานการปฏิบัติตนเปfนแบบอยFาง ดWานการสFงเสริมสนับสนุน ดWานการดูแล
เอาใจใสF และดWานธรรมมภิบาล พบวFา 
 2.1 ผูWบริหารท่ีมีประสบการณ?ตFางกันใชWวิธีการเสริมสรWางแรงจูงใจในภาพรวมและรายดWาน 
ไมFแตกตFางกัน  
 2.2 ผูWบริหารท่ีมีอายุตFางกันใชWวิธีการเสริมสรWางแรงจูงใจในภาพรวมไมFแตกตFางกัน แตFเม่ือ
พิจารณารายดWานพบวFา ดWานการสFงเสริมสนับสนุนแตกตFางกัน สFวนดWานอ่ืน ๆ ไมFแตกตFางกัน 
 
คําสําคัญ : การเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหาร,ขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

Abstract 
 The objectives of this research were to ( 1 )  to study the Administrators’ 
motivation reinforcement toward the teachers and educational officers in Banna 
District, Na-Kron-Na-Yok  Province under The Secondary Educational Service Area 
Office 7.  (2 ) to compare the administrators’ motivation reinforcement towards the 
teachers and Educational officers in Banna District, Na-Kron-Na-Yok Province under 
the Office Secondary Educational Service Area Office 7 by classifying the administrators’ 
experiences and ages. All sample in this research were 123 people. The instruments 
of the research were 5 levels rating scale questionnaire. The data were analyzed 
using percentage, mean, standard deviation and one-way ANOVA by using LSD in pair 
difference test.  
 The results of the research were as following :. 
 1. The result of the study of the Administrators’motivation reinforcement 
toward the teachers and educational officers in Banna District, Na-Kron-Na-Yok  
Province under the Na-Kron-Na-Yok Mattayom Educational Service Area Office 7 was 
at moderate level. When the researcher considered in each aspect, it was found that 
motivation reinforcement with supporting was at high level. The other motivation 
reinforcement was at moderate level which had priarity as the following, doing as a 
good type , good governance, good speech, good care taking , prizes and benefits. 
 2. The result of the comparison for the administrators’ motivation reinforcement 
toward the teachers and educational officers distinguished experiences and age 
which considered in every aspects including, good speech, good care taking, prizes 
and benefits, doing as a good type and supporting. It were found that : 
   2.1 The administrators who had different experiences, were not use the 
different way of motivation reinforcement both in overall and each aspects. 
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   2.2 The administrators who had different ages, used the same way of motivation 
reinforcement in overall but when we considered in each aspect, supporting aspect 
was different. Moreover, the other ones were not different. 
 
Keywords: Enhancing executive motivation, Teacher civil service and Educational personnel 
 
บทนํา 
 การบริหารองค?กรทุกองค?กร ในป�จจุบันป�จจัยท่ีถือไดWวFาเปfนองค?ประกอบท่ีสําคัญท่ีจะชFวยใหW
องค?กรสามารถดําเนินงานไดWอยFางมีประสิทธิภาพเเละบรรลุตามเป~าหมายท่ีองค?กรกําหนดไดWเเกF 
ทรัพยากรบุคคลขององค?กร ทรัพยากรบุคคลถือเปfนทรัพยากรทางการบริหารท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะชFวยใหW
การดําเนินงานขององค?กรในทุกดWานเปfนไปตามเป~าหมายท่ีคาดหวังไวW เน่ืองจากบุคลากรขององค?กร
จะเปfนผูWท่ีดําเนินการในเร่ืองตFาง ๆ ดังน้ันการดําเนินงานจะสําเร็จหรือลWมเหลวเพียงใดยFอมข้ึนอยูFกับ
ความสามารถของบุคลากรขององค?กรเปfนหลัก ดังท่ี Megginson (อWางถึงใน กรองแกWว สรนันท?, 
2550 หนWา 3) กลFาวถึง ความสําคัญของคนวFา “มนุษย?เปfนป�จจัยท่ีสําคัญในการบริหาร ถึงแมWวFา
คุณคFาของมนุษย?จะจับตWองไมFไดW และไมFสามารถใชWหลักเกณฑ?กําหนดคุณคFาเชFนเดียวกับวัตถุแตFก็ยัง
ถือวFามนุษย?เปfนทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณคFาและเกียรติภูมิ ถWาองค?กรใดมีบุคลากรท่ีมี
ความสามารถสูง มีประสิทธิภาพแลWวทุกสิ่งทุกอยFางจะบFงบอกถึงความสําเร็จตลอดจนป�จจัยดWาน 
ตFาง ๆ ก็จะตามมา”  
 ภารกิจของผูWบริหารหรือหัวหนWางานท่ีตWองรับผิดชอบงานบริหารบุคคลในองค?กร มีอยูF
มากมายหลายประการ สมพงศ? เกษมสิน (2551, หนWา 303) กลFาววFา วิธีการท่ีจะผสานจิตใจของ
ผูWรFวมงานใหWเกิดความรFวมมือ รFวมแรง และรFวมใจกันปฏิบัติภารกิจเพ่ือใหWงานองค?กรไปสูFเป~าหมายท่ี
กําหนดไวWน้ันมีหลายวิธี แตFวิธีท่ีไดWรับความสนใจและนิยมมากมากวิธีหน่ึง คือ การจูงใจ ซึ่งสอดคลWอง
กับแนวคิดของ Zwoll, 1984 หนWา 64 (อWางถึงใน เมธี ป�ลันธนานนท?, 2552 หนWา 9) ท่ีวFา “ในการ
บริหารงานท่ีจะใหWงานไดWผลออกมาตามท่ีประสงค?อยFางมีประสิทธิภาพน้ัน จะตWองเอาใจใสFในงาน 
สวัสดิภาพของป�จเจกบุคคลและใหWบุคคลไดWมีช่ือเสียงและไดWรับการยกยFอง สิ่งน้ีมิใชFเปfนเพียงสิ่งท่ีดี
งาม เปfนความใจบุญ และเปfนประชาธิปไตยเทFาน้ัน แตFยังเปfนธุรกิจท่ีดี เพราะจะเพ่ิมผลผลิตของการ
สอนของการลงทุนท้ังหมด โดยอาศัยนโยบายการบริหารงานบุคคลน่ันเอง”   
 ในโรงเรียนก็เชFนเดียวกันโรงเรียนใดท่ีจะพัฒนาไปสูFความเปfนเลิศไดWน้ันตWองประกอบไปดWวย
องค? ป ระกอบแหF งความสํ า เร็จ  3 ป ระการคื อ  ป ระสิ ท ธิภ าพ  (efficiency) ป ระสิ ท ธิผล 
(effectiveness) และ ความพึงพอใจ (satisfaction) ของผูWมีสFวนไดWสFวนเสีย (stakeholders) ป�จจัย
สําคัญประการหน่ึงท่ีชFวยผลักดันใหWขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWานนา  จังหวัด
นครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ทํางานหรือทําอะไรบางอยFางสําเร็จ
ไปไดWน้ันเร่ิมมาจากแรงจูงใจ (motivation) ดังจะเห็นวFาขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกัดองค?การบริหารสFวนจังหวัดนครนายก  บางคนทํางานหรือทํากิจกรรมใด ๆอยFางมีพลัง มี
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ชีวิตชีวา ต้ังอกต้ังใจ ขยันขันแข็งมีความกระตือรือรWน ฯลฯ แตFขณะเดียวกันขWาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWานนา  จังหวัดนครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 บางคนไมFอยากทํางานไมFอยากจะทํากิจกรรมใด ๆ หรือทําโดยผFานไปวัน ๆใน
สภาพท่ีเฉื่อยชา เศรWาหมอง และไมFไดWสนใจวFาผลงานจะออกมาดีหรือไมFดี แตFอยFางใดพฤติกรรมตFาง ๆ
ท่ีเกิดข้ึนเหลFาน้ีลWวนเปfนผลมาจากแรงจูงใจของบุคคลแตFละคน ท้ังแรงจูงใจจากภายในตัวบุคคลและ
เปfนผลมาจากแรงจูงใจจากภายนอกตัวบุคคลอันเกิดจากสิ่งเรWาภายนอก คือสภาพการณ?ตFาง ๆ ของ
องค?การท้ังทางกายภาพและสังคม 
 จากท่ีกลFาวมาขWางตWนจะเห็นไดWวFาแรงจูงใจเปfนสาเหตุหน่ึงในการทํางานของขWาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาดังน้ัน ผูWศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมี
ตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWานนา  จังหวัดนครนายก  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมีตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อําเภอบWานนา  จังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมีตFอขWาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 
จําแนกตาม อายุและประสบการณ?ในการทํางาน  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ครูท่ีมีอายุแตกตFางกันเห็นวFาการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารตFอขWาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตFางกัน 
 2. ครูท่ีมีประสบการณ?ในการทํางานแตกตFางกันเห็นวFาการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหาร
ตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตFางกัน  
  
วิธีการวิจัย 
 4.1 ขอบเขตด�านเนื้อหา 
         การศึกษาการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมีตFอขWาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา อําเภอบWานนา  จังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
7 คร้ังน้ี ผูWศึกษามุFงศึกษาใน 6 ดWานตามทฤษฎีของ Herzberg (1996, p. 385 อWางถึงใน เศรษฐศักด์ิ 
สุนทรวี, 2555)  ประกอบดWวย 1) ดWานการเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยวาจา 2) การเสริมสรWางแรงจูงใจ
ดWวยรางวัลหรือผลตอบแทน 3) การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยการปฏิบัติตนเปfนแบบอยFาง 4) การ
เสริมสรWางแรงจูงใจดWวยการดูแลเอาใจใสF 5) การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยการสFงเสริมสนับสนุน 6) การ
เสริมสรWางแรงจูงใจดWวยหลักธรรมาภิบาล 
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 4.2 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
       4.2.1 ประชากร 
                 ประชากร ท่ีศึกษาในคร้ังน้ีเปfน ขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอ  
บWานนา  จังหวัดนครนายก  สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ปaการศึกษา 2558 
จํานวนท้ังสิ้น 124 คน   
      4.2.2 กลุ�มตัวอย�าง 
             กลุFมตัวอยFาง คือ ขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัด
นครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต7 ปaการศึกษา 2558 จํานวน 97 คน 
กําหนดขนาดของกลุFมตัวอยFางโดยใชWตารางการสุFมของ เครจซี่ และ มอร?แกน (Krejcie, Robert V. 
and Morgan, Daryle W, 1970) แลWวดําเนินการสุFมแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) 
 4.3 ด�านตัวแปร 
         4.3.1 ตัวแปรอิสระ (independent variables)ไดWแกF  ประสบการณ?ในการปฏิบัติงาน 
และอายุของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     4.3.2 ตัวแปรตาม (dependent variable) ไดWแกF การเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหาร
ท่ีมีตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ใน 6 ดWานไดWแกFไดWแกF 1) การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยวาจา 2) การ
เสริมสรWางแรงจูงใจดWวยรางวัลหรือผลตอบแทน 3) การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยการปฏิบัติตนเปfน
แบบอยFาง 4) การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยการดูแลเอาใจใสF 5) การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยการสFงเสริม
สนับสนุน 6) การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยหลักธรรมาภิบาล 
 
กรอบความคิดในการวิจัย 

 กรอบแนวคิด ในการศึกษาการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมีตFอขWาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWานนา  จังหวัดนครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 ผูWศึกษาไดWนําทฤษฎีแรงจูงใจและการเสริมแรงของ Herzberg (1996, p. 385 อWาง
ถึงใน เศรษฐศักด์ิ สุนทรวี, 2555) มาเปfนกรอบแนวคิดในการศึกษา ใน 6 ดWาน 1) ดWานการเสริมสรWาง
แรงจูงใจดWวยวาจา 2) การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยรางวัลหรือผลตอบแทน 3) การเสริมสรWางแรงจูงใจ
ดWวยการปฏิบัติตนเปfนแบบอยFาง 4) การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยการดูแลเอาใจใสF 5) การเสริมสรWาง
แรงจูงใจดWวยการสFงเสริมสนับสนุน 6) การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยหลักธรรมาภิบาล     
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ตัวแปรต�น             ตัวแปรตาม 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมีตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 มี
ประเด็นสําคัญท่ีผูWศึกษาสามารถนํามาสรุปผลการศึกษาไดWดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมีตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ใน
ภาพรวมอยูFในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน พบวFา การเสริมสรWางแรงจูงใจดWานการ
สFงเสริมสนับสนุนอยูFในระดับมาก สFวนการเสริมสรWางแรงจูงใจดWานอ่ืน ๆอยูFในระดับ ปานกลาง
ตามลําดับไดWแกF การเสริมสรWางแรงจูงใจดWานการปฏิบัติตนเปfนแบบอยFางดWานหลักธรรมาภิบาล ดWาน
วาจา ดWานการดูแลเอาใจใสF และดWานรางวัลและผลตอบแทน เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอของแตFละดWาน
สรุปผลไดWดังน้ี 
  1.1 การเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารดWานการสFงเสริมสนับสนุนผูWบริหาร มีระดับการ
เสริมสรWางแรงจูงใจดWวยการสFงเสริมสนับสนุนตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWาน
นา จังหวัดนครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ดWวยการสFงเสริม
สนับสนุนโดยภาพรวมอยูFในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอ พบวFาผูWบริหาร มีระดับการเสริมสรWาง
แรงจูงใจอยูFในระดับมากท้ัง 2 ขWอ ตามลําดับไดWแกF สFงเสริมสนับสนุนใหWขWาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาพัฒนาตนเองใหWเจริญกWาวหนWาดWวยการเป�ดโอกาสใหWศึกษาตFอในระดับท่ีสูงข้ึนและ
สFงเสริมสนับสนุนใหWขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เห็นความสําคัญและมีความม่ันใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือสรWางความเจริญกWาวหนWาในหนWาท่ีการงานดWวยการทําวิทยฐานะ 

คุณลักษณะของครูผู�สอนและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1. ประสบการณ� 
- ตํ่ากวFา 1 ปa 
- 1-5 ปa 
- 6-10 ปa 
- 10 ปaข้ึนไป 

2. อายุ 

- ตํ่ากวFา 30 ปa 
- 30-39 ปa 
- 40-49 ปa 
- 50 ปaข้ึนไป 

 

การเสริมสร�างแรงจูงใจของผู�บริหาร 
ประกอบด�วย 

- ดWานวาจา 

- ดWานรางวัลหรือผลตอบแทน 

- ดWานการปฏิบัติตนเปfนแบบอยFาง 

- ดWานการสFงเสริมสนับสนุน 

- ดWานหลักธรรมาภิบาล 

- ดWานการดูแลเอาใจใสF 
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  1.2 การเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารดWานการปฏิบัติตนเปfนแบบอยFาง ผูWบริหารมี
ระดับการเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยการปฏิบัติตนเปfนแบบอยFาง ในภาพรวมอยูFในระดับปานกลาง และ
เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอพบวFาผูWบริหารมีการเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยการปฏิบัติตนเปfนแบบอยFาง ใน
ระดับปานกลางท้ัง 6 ขWอ ตามลําดับไดWแกF ผูWบริหารแสดงความเปfนมิตรกับขWาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูWบริหารแสดงบทบาทของตนเองไดWอยFางเหมาะสม ผูWบริหารไมFแสดงอาการท่ีมีอคติ 
ผูWบริหารมีความคิดริเร่ิมสรWางสรรค?ในการบริหารงาน ผูWบริหารปฏิบัติตนเสมอตWนเสมอปลายและ
ผูWบริหารรูWจักผFอนหนักผFอนเบา  
  1.3 การเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารดWานหลักธรรมาภิบาล ผูWบริหารมีระดับการ
เสริมสรWางแรงจูงใจดWวยหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยุFในระดับปานกลางและ  เม่ือพิจารณาเปfนราย
ขWอ พบวFา ผูWบริหารเสริมสรWางแรงจูงใจดWานหลักธรรมาภิบาล อยูFในระดับมาก 2 ขWอไดWแกFผูWบริหาร
เสริมสรWางบรรยากาศในการปฏิบัติงานใหWเปfนไปในลักษณะการมีสFวนรFวม และผูWบริหารตัดสินคดีหรือ
ป�ญหาของขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดWวยความยุติธรรม และอยูFในระดับปานกลาง 6 
ขWอไดWแกF ผูWบริหารจัดสรรและมอบหมายงานใหWขWาราชการครูไดWอยFางเหมาะสม ผูWบริหารเป�ดโอกาสใหW
ขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความสามารถอยFางเต็มท่ี ผูWบริหารเป�ดโอกาสใหW
ขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแสดงความคิดเห็นอยFางเต็มท่ี ผูWบริหารปกครองโดยการใชW
หลักธรรมาภิบาลกับขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูWบริหารมีความยุติธรรมในการ
พิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนข้ันของขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผูWบริหาร
เขWาใจความแตกตFางระหวFางบุคคลของขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.4 การเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารดWานวาจา ผูWบริหาร มีการเสริมสรWางแรงจูงใจ
ดWวยวาจาในภาพรวมอยูFในระดับปานกลางและ เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอ พบวFา ผูWบริหาร มีการ
เสริมสรWางแรงจูงใจดWวยวาจาอยูFในระดับปานกลางท้ัง 3 ขWอ ไดWแกF ผูWบริหารใหWคํายกยFองชมเชยในเวลา
ท่ีเหมาะสม ผูWบริหารใหWเกียรติและยกยFอง และผูWบริหารคอยใหWกําลังใจเม่ือปฏิบัติงานไมFไดWตามความ
คาดหวัง 
  1.5 การเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารดWานการดูแลเอาใจใสF ผูWบริหาร มีการเสริมสรWาง
แรงจูงใจดWวยการดูแลเอาใจใสFในภาพรวมอยูFในระดับปานกลางและ เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอ พบวFา 
ผูWบริหารมีการเสริมสรWางแรงจูงใจดWานดูแลเอาใจใสFอยูFในระดับมาก 1 ขWอ ไดWแกFผูWบริหารเปfนท่ีปรึกษา
ใหWคําช้ีแนะแกFขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดWเปfนอยFางดี และอยูFในระดับปานกลาง 5 ขWอ
ตามลําดับไดWแกFผูWบริหารมีความหFวงใยเอาใจใสFขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูWบริหารเอา
ใจใสFเร่ืองสวัสดิการตFางๆสําหรับขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูWบริหารเอาใจใสFดูแลทุกข?
สุขของขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูWบริหารย่ืนมือชFวยเหลือขWาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผูWบริหารคอยชFวยแกWไขป�ญหาโดยไมFตําหนิขWาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
  1.6 การเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารดWานรางวัลและผลตอบแทน ผูWบริหาร มีระดับ
การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยรางวัลและผลตอบแทน ในภาพรวมอยูFในระดับปานกลางและเม่ือ
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พิจารณาเปfนรายขWอ พบวFาผูWบริหารมีการเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยรางวัลและผลตอบแทนอยูFในระดับ
มาก 1 ขWอไดWแกFผูWบริหารจัดกิจกรรมท่ีทําใหWเกิดความสัมพันธ?ระหวFางผูWบริหารและขWาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เชFน งานเลี้ยงปaใหมF และอยูFในระดับปานกลาง 4 ขWอตามลําดับไดWแกF ผูWบริหาร
มอบของท่ีระลึกเน่ืองในโอกาสสําคัญ ๆใหWกับขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูWบริหาร
พิจารณาความดีความชอบของขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีผลงานมิใชFวิธีการ
ปฏิบัติงาน ผูWบริหารมีรางวัลตอบแทนผลความดีความชอบในการปฏิบัติงาน และผูWบริหารมีการจัด
อบรมสัมมนานอกสถานท่ี ใหWแกFขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2. ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมีตFอขWาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
7 จําแนกตามประสบการณ?ดWานการบริหารและอายุ สรุปผลไดWดังน้ี 
     2.1 ผูWบริหารท่ีมีประสบการณ?ตFางกัน มีระดับการเสริมสรWางแรงจูงใจในภาพรวมและ
รายดWาน ไดWแกFการเสริมสรWางแรงจูงใจดWานวาจา ดWานรางวัลและผลตอบแทน ดWานการปฏิบัติตนเปfน
แบบอยFาง ดWานการดูแลเอาใจใสF ดWานการสFงเสริมสนับสนุน ดWวยหลักธรรมาภิบาล แตกตFางกันอยFาง
ไมFมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
     2.2 ผูWบริหารท่ีมีอายุตํ่ากวFา 30 ปaกับผูWบริหารท่ีมีอายุ 30-39 ปa และผูWบริหารท่ีมีอายุตํ่า 
30 ปaกับผูWบริหารท่ีมีอายุระหวFาง 40-49 ปaและผูWบริหารท่ีมีอายุตํ่า 30 ปaกับอายุมากกวFา 50 ปaข้ึนไป
สามารถสรWางแรงจูงใจดWานการสFงเสริมสนับสนุนใหWกับครูและบุคลากรทางการศึกษาไดWแตกตFางกัน
อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
     2.3 ผูWบริหารท่ีมีอายุ30 – 39 ปa อายุ 40 – 49 ปaและผูWบริหารท่ีมีอายุ 50 ปaข้ึนไป ใชW
วิธีการเสริมสรWางแรงจูงใจดWานการสFงเสริมสนับสนุน ไมFแตกตFางกันท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
  
อภิปรายผล  
 จากผลการศึกษาการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมีตFอขWาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 
7 มีประเด็นสําคัญท่ีผูWศึกษาสามารถนํามาอภิปรายผลดังตFอไปน้ี 
 1. ผลการศึกษาการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมีตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ใน
ภาพรวมอยูFในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน พบวFา การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยการ
สFงเสริมสนับสนุนอยูFในระดับมาก สFวนการเสริมสรWางแรงจูงใจดWานอ่ืนๆอยูFในระดับปากลางตามลําดับ 
ไดWแกF การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยการปฏิบัติตนเปfนแบบอยFาง ดWวยหลัก  ธรรมาภิบาล ดWวยวาจา ดWวย
การดูแลเอาใจใสF และดWวยรางวัลและผลตอบแทน สามารถนํามาอภิปรายผลไดWดังตFอไปน้ี 
  1.1 ดWานการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารดWวยการสFงเสริมสนับสนุนผูWบริหารมีระดับ
การเสริมสรWางแรงจูงใจตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ดWวยการสFงเสริมสนับสนุนโดยภาพรวมอยูFใน
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ระดับมาก 2 ขWอตามลําดับไดWแกF 1)ผูWบริหารสFงเสริมสนับสนุนใหWขWาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เห็นความสําคัญและมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานเพ่ือสรWางความเจริญกWาวหนWาในหนWาท่ีการ
งานดWวยการทําวิทยฐานะ และ 2) สนับสนุนใหWขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเอง
ใหWเจริญกWาวหนWาดWวยการเป�ดโอกาสใหWศึกษาตFอในระดับท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจและ
การศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอยFางรวดเร็ว ผูWบริหารจึงมีนโยบายสFงเสริมสนับสนุนใหWขWาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดWมีโอกาสพัฒนาตนเองใหWมีความรูWและประสบการณ?เพ่ิมข้ึน เพ่ือนํามาใชW
พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนใหWมีประสิทธิภาพมากข้ึนและสนับสนุนใหWขWาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดWทําวิทยฐานะท่ีสูงข้ึนเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพและยืนหยัดกับคFาครองชีพท่ี
สูงข้ึน ซึ่งสอดคลWองกับแนวคิดทฤษฎีของ Claton Elderfer (อWางถึงใน เศรษฐศักด์ิ สุนทรวี, 2555) ท่ี
กลFาววFา ความตWองการเจริญเติบโต (growth needs) คือความตWองการภายใน เพ่ือการพัฒนาตัวเอง 
เพ่ือความเจริญเติบโต พัฒนาและใชWความสามารถของตัวเองไดWเต็มท่ี แสวงหาโอกาสในการเอาชนะ
ความทWาทายใหมFๆ เปรียบไดWกับความตWองการช่ือเสียงและการเติมความสมบูรณ? 
  1.2 ดWานการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารดWวยการปฏิบัติตนเปfนแบบอยFาง ผูWบริหารมี
ระดับการเสริมสรWางแรงจูงใจตFอขWาราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาอําเภอบWานนา จังหวัด
นครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  ดWวยการปฏิบัติตนเปfนแบบอยFาง
โดยภาพรวมอยูFในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอ พบวFา ผูWบริหารมีการเสริมสรWาง
แรงจูงใจอยุFในระดับปานกลาง 6 ขWอโดยขWอท่ีมีคFาเฉลี่ย 3 อันดับแรกไดWแกF ผูWบริหารแสดงความเปfน
มิตรกับขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูWบริหารแสดงบทบาทของตนเองไดWอยFางเหมาะสม 
ผูWบริหารไมFแสดงอาการท่ีมีอคติตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เน่ืองจากผูWบริหารควร
เปfนแบบอยFางท่ีดีไมFวFาจะเปfนการครองตน ครองคน และครองงานเพ่ือเปfนแบบอยFางท่ีดีใหWกับ
ขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการปฏิบัติงานรFวมกับใตWบังคับบัญชาอยFางใกลWชิดและเปfน
กันเอง ผูWบังคับบัญชาจะทําหนWาท่ีในการวางแผนและการกําหนดนโยบายตFางๆสFวนขWาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจะทําหนWาท่ีในการปฏิบัติตามแผนและนโยบายท่ีวางไวW โดยมีเป~าหมายในการ
ปฏิบัติงานใหWองค?กรประสบผลสําเร็จ  ซึ่งสอดคลWองกับแนวคิดทฤษฎีของ Claton Elderfer (อWางถึง
ใน เศรษฐศักด์ิ สุนทรวี, 2555) ท่ีกลFาววFา ความตWองการความสัมพันธ? (relatedness needs) คือ
ความตWองการตFางๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับความสัมพันธ?ระหวFางบุคคล ท้ังในท่ีทํางานและสภาพแวดลWอมอ่ืน 
ๆ และตWองการความเปfนมิตรระหวFางบุคคล 
  1.3 การเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารดWานหลักธรรมาภิบาล ผูWบริหารมีระดับการ
เสริมสรWางแรงจูงใจตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ดWวยหลักธรรมาภิบาลในภาพรวมอยูFในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอ พบวFา ผูWบริหารมีการเสริมสรWางแรงจูงใจอยูFในระดับมาก 2 ขWอ
และระดับปานกลาง 6 ขWอโดยขWอท่ีมีคFาเฉลี่ย 3 อันดับแรกไดWแกFผูWบริหารเสริมสรWางบรรยากาศในการ
ปฏิบัติงานใหWเปfนไปในลักษณะการมีสFวนรFวม ผูWบริหารตัดสินคดีหรือป�ญหาของขWาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดWวยความยุติธรรมและผูWบริหารจัดสรรและมอบหมายงานใหWขWาราชการครูและ
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บุคลกรทางการศึกษาไดWอยFางเหมาะสม ท้ังน้ีอาจเปfนเพราะลักษณะของขนาดโรงเรียนเปfนโรงเรียน
ขนาดใหญFมีการแบFงงานออกเปfน 4 ฝ�ายประกอบดWวยฝ�ายวิชาการ ฝ�ายบริหารงานงบประมาณ ฝ�าย
บริหารงานบุคคลและฝ�ายบริหารงานท่ัวไป จึงมีการแบFงงาน แบFงหนWาท่ีความรับผิดชอบใหWกับ
ผูWปฏิบัติงานอยFางชัดเจน ผูWปฏิบัติงานสามารถรับผิดชอบงานของตนเองไดWอยFางเต็มท่ี และทาง
ผูWบริหารไดWมีนโยบายเก่ียวกับการหมุนเวียนและสับเปลี่ยนการปฏิบัติงานใหWกับขWาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยูFเสมอ ผูWบริหารจึงมีการสรWางเสริมแรงจูงใจดWวยหลักธรรมาภิบาลดWวยความ
เสมอภาคและเทFาเทียมกัน ซึ่งสอดคลWองกับแนวคิดสหประชาชาติ (UN ESCAP : united nations 
economic and social commission for asia and the pacific อWางถึงใน สมหวัง วิทยาป�ญญา
นนท?, 2555) ท่ีกลFาววFา หลักการมีสFวนรFวม คือ การเป�ดโอกาสใหWประชาชนมีสFวนรFวมรับรูW และรFวม
คิด รFวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจป�ญหา ยุติธรรม เป�ดโอกาสใหWแสดงความสามารถอยFางเต็มท่ี 
การยึดม่ันในความถูกตWองดีงาม สํานึกในหนWาท่ีของตนเอง มีความซื่อสัตย?สุจริต จริงใจ ขยัน อดทน มี
ระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผูWอ่ืน 
  1.4 การเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารดWานวาจา ผูWบริหารมีระดับการเสริมสรWาง
แรงจูงใจตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ดWวยวาจา ในภาพรวมอยูFในระดับปานกลางและเม่ือ
พิจารณาเปfนรายขWอพบวFาผูWบริหารมีระดับการเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยวาจาอยูFในระดับปานกลาง 3 
ขWอโดยขWอท่ีมีคFาเฉลี่ย 3 อันดับแรกไดWแกFผูWบริหารใหWคํายกยFองชมเชยในเวลาท่ีเหมาะสม ผูWบริหารใหW
เกียรติและยกยFอง และผูWบริหารคอยใหWกําลังใจเม่ือปฏิบัติงานไมFไดWตามความคาดหวัง ท้ังน้ีอาจเปfน
เพราะวFาขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนยFอมมีความตWองการกําลังใจจากผูWบริหารใน
ขณะท่ีทํางานหรือเม่ือดําเนินงานสําเร็จตามวัตถุประสงค?ท่ีต้ังไวWหรือแมWกระท่ังการเขWารFวมกิจกรรมทุก
กิจกรรมท่ีทางโรงเรียนไดWเขWารFวมแขFงขัน ถึงแมWจะประสบผลสําเร็จหรือไมFประสบผลสําเร็จก็ตาม 
ขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายFอมอยากไดWยินคําช่ืนชม ยินดีหรือขวัญกําลังใจจากผูWบริหาร
อยูFเสมอๆ ซึ่งสอดคลWองกับทฤษฎีลําดับข้ันความตWองการ ของ Maslow ท่ีกลFาววFา ความตWองการมี
เกียรติยศมีศักด์ิศรีในสังคม (esteem needs หรือ egoistic needs) เปfนความตWองการท่ีเก่ียวขWอง
กับความรูWสึกของตนเองวFาตนเองมีประโยชน?มีคุณคFา และตWองการใหWผูWอ่ืนเห็นคุณคFาของตน ยอมรับ
นับถือยกยFองตนวFาเปfนผูWมีช่ือเสียง มีเกียรติยศ และมีศักด์ิศรีดWวย 
  1.5 ดWานการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารดWวยการดูแลเอาใจใสF ผูWบริหารมีระดับการ
เสริมสรWางแรงจูงใจตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ดWวยการดูแลเอาใจใสF โดยภาพรวมอยูFในระดับ
ปานกลาง เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอ พบวFาผูWบริหารมีการสรWางเสริมแรงจูงใจดWวยการดูแลเอาใจใสF อยูF
ในระดับมาก 1 ขWอและระดับปานกลาง 5 ขWอ โดยขWอท่ีมีคFาเฉลี่ย 3 อันดับแรกไดWแกF ผูWบริหารเปfนท่ี
ปรึกษาใหWคําช้ีแนะแกFขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูWบริหารมีความหFวงใยและเอาใจใสF
ขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูWบริหารเอาใจใสFเร่ืองสวัสดิการตFางๆสําหรับขWาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูWบริหารท่ีดียFอมมีการสอบถามสารทุกข?สุขดิบของผูWใตWบังคับบัญชาไมF
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วFาความเปfนอยูFทางดWานครอบครัวหรือแมWกระท่ังหนWาท่ีการงาน ผูWบริหารจะตWองรFวมทุกข?รFวมสุขกับ
ผูWใตWบังคับบัญชาอยFางสมํ่าเสมอโดยไมFมีการเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ซึ่งสอดคลWองกับทฤษฎีลําดับข้ันความ
ตWองการ ของ Maslow ท่ีกลFาววFา คนเราจะตWองการความรัก มิตรภาพ ความใกลWชิดผูกพัน ตWองการ
เพ่ือน ตWองการการดูแลเอาใจใสFจากคนรอบขWาง การมีโอกาสเขWาสมาคมสังสรรค?กับผูWอ่ืน ไดWรับการ
ยอมรับเปfนสมาชิกในกลุFมใดกลุFมหน่ึงหรือหลายกลุFมความตWองการเกียรติยศช่ือเสียง (esteem 
needs) เม่ือความตWองการทางสังคมไดWรับการตอบสนองแลWว คนเราจะตWองการสรWางสถานภาพของ
ตัวเองใหWสูงเดFน มีความภูมิใจและสรWางการนับถือตนเองช่ืนชมในความสําเร็จของงานท่ีทํา ความรูWสึก
ม่ันใจในตัวเองและเกียรติยศ 
  1.6 ดWานการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารดWวยรางวัลและผลตอบแทน ผูWบริหารใชW
วิธีการเสริมสรWางแรงจูงใจตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัด
นครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ดWวยรางวัลและผลตอบแทนโดย
ภาพรวมอยูFในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปfนรายขWอ พบวFาผูWบริหารมีการเสริมสรWางแรงจูงใจดWวย
รางวัลและผลตอบแทนอยูFในระดับมาก 1 ขWอและระดับปานกลาง 4 ขWอ โดยขWอท่ีมีคFาเฉลี่ย 3 อันดับ
แรกไดWแกFผูWบริหารจัดกิจกรรมท่ีทําใหWเกิดความสัมพันธ?ระหวFางผูWบริหาร ขWาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เชFน งานเลี้ยงปaใหมF ผูWบริหารมอบของท่ีระลึกใหWขWาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเน่ืองในโอกาสสําคัญๆ และผูWบริหารพิจารณาความดีความชอบของขWาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาท่ีผลงานมิใชFวิธีปฏิบัติงาน เปfนธรรมชาติของปุถุชนทุกคนในโลกน้ีท่ีทุกคนมีเป~าหมาย
เดียวกันคือคนทําดียFอมไดWดีหรือคนทําดียFอมไดWรับผลตอบแทนไปในทางท่ีดีดังน้ันคนเราจึงมุFง
สรWางสรรค?ผลงานเพ่ือใหWเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตFอองค?กรใหWไดWมากท่ีสุด ซึ่งสอดคลWองกับ
ทฤษฎีลําดับข้ันความตWองการ ของ Maslow ท่ีกลFาววFา ความตWองการทางรFางกาย (physiological 
needs) คือ เปfนความตWองการลําดับตํ่าสุดและเปfนพ้ืนฐานของชีวิต เปfนแรงผลักดันทางชีวภาพ เชFน 
ความตWองการอาหาร นํ้า อากาศ ท่ีอยูFอาศัย หากพนักงานมีรายไดWจากการปฏิบัติงานเพียงพอ ก็จะ
สามารถดํารงชีวิตอยูFไดWโดยมีอาหารและท่ีพักอาศัย เขาจะมีกําลังท่ีจะทํางานตFอไปและการมี
สภาพแวดลWอมการทํางานท่ีเหมาะสม เชFน ความสะอาด ความสวFาง การระบายอากาศท่ีดี การบริการ
สุขภาพ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารตFอขWาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จําแนกตามประสบการณ?ดWานการบริหารและอายุ อภิปรายผลไดWดังน้ี 
  2.1  ผูWบริหารท่ีมีประสบการณ?ตFางกันใชWวิธีการเสริมสรWางแรงจูงใจ ในภาพรวมและราย
ดWาน ไดWแกF การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยวาจา ดWวยรางวัลและผลตอบแทน ดWวยการปฏิบัติตนเปfน
แบบอยFาง ดWวยการดูแลเอาใจใสF ดWวยการสFงเสริมสนับสนุน ดWวยหลักธรรมาภิบาล แตกตFางกันอยFางไมF
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลWองกับผลการวิจัยของ อภิกัญ เลิศวาสนา (2552) ศึกษา
เร่ืองความพึงพอใจของบุคลากรครูท่ีมีตCอการเสริมสร�างสวัสดิการและขวัญกําลังใจของสถานศึกษา 
ผลการวิจัยพบวFา ลําดับของความพึงพอใจของบุคลากรครูท่ีมีตFอการเสริมสรWางสวัสดิการและขวัญ
กําลังใจของสถานศึกษา มีระดับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน ลําดับท่ี 1สวัสดิการท่ีชFวยเหลือใน
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เร่ืองคFาครองชีพ เชFน เงินชFวยเหลือยามเจ็บป�วย งานศพ การจัดชุดทํางาน รถรับสFง โบนัส ลําดับท่ี 2 
สวัสดิการท่ีมุFงพัฒนาบุคลากร เชFน การสFงเสริมการศึกษาท้ังในและนอกเวลาทํางาน ลําดับท่ี 3 การ
พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีผลงานหรือบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ลําดับท่ี 4 การสFงเสริมสนับสนุน
บุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหWมีโอกาสประสบความสําเร็จและกWาวหนWาในตําแหนFงอยFางรวดเร็ว ลําดับท่ี 
5 มาตรการสรWางขวัญกําลังใจของสถานศึกษา ลําดับท่ี 6 สวัสดิการท่ีสFงเสริมความม่ันคง เชFน เงิน
รางวัลสําหรับผูWปฏิบัติราชการไดW 25 ปa ลําดับท่ี 7 การจัดใหWมีรางวัลสําหรับผูWมีผลงานดีเดFนหรือเงิน
รางวัลตอบแทนผูW ท่ีมีผลงานและนําช่ือเสียงมาสูF วิทยาลัย ลําดับท่ี 8 มาตรการการลงโทษของ
สถานศึกษา ลําดับท่ี 9สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย เชFน ทัศนศึกษา การออกกําลังกาย 
การจัดงานเลี้ยงสังสรรค?บุคลากร สภากาแฟ หWองรับประทานอาหารและหWองพักครู ลําดับท่ี 10 
สวัสดิการดWานอาหารและคFาพาหนะสําหรับครูเวร ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรครู 
โดยรวมจําแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ลักษณะงาน ประสบการณ? พบวFา แตกตFางกันอยFางไมFมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.2  ผูWบริหารท่ีมีอายุตFางกันใชWวิธีการเสริมสรWางแรงจูงใจ ในภาพรวมและรายดWาน ไดWแกF 
การเสริมสรWางแรงจูงใจดWวยวาจา ดWวยรางวัลและผลตอบแทน ดWวยการปฏิบัติตนเปfนแบบอยFาง ดWวย
การดูแลเอาใจใสF ดWวยหลักธรรมาภิบาลแตกตFางกันอยFางไมFมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สFวนการ
เสริมสรWางแรงจูงใจดWวยการสFงเสริมสนับสนุน แตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคลWองกับผลการวิจัยของ ชุติมา เท่ียงคํา (2557) (อWางถึงใน สานิตย? ตันสูงเนิน, 2554) ศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักบัญชีและนักการเงินของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
ผลการวิจัยพบวFา นักบัญชีและนักงานเงินของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูFในระดับปานกลางผลการทดสอบสมมติฐานพบวFา หนFวยธุรกิจไมFมีผลทําใหW
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตFางกัน อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ สFวนเพศ อายุ รายไดWเฉลี่ยตFอ
เดือน ระดับการทํางานและประสบการณ?การทํางานมีผลทําใหWความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดWาน
ความสัมพันธ?กับผูWบังคับบัญชาตFางกัน อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตFระดับการศึกษา สถานภาพการ
สมรสและประสบการณ?การทํางานมีผลทําใหWความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดWานความสัมพันธ?กับ
เพ่ือนรFวมงานแตกตFางกัน 
 
ข�อเสนอแนะ 

การศึกษาการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมีตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
ผูWศึกษามีขWอเสนอแนะ ดังน้ี 
 ข�อเสนอแนะเพื่อนําไปใช� 
 ผูWศึกษาขอเสนอแนะเพ่ือเปfนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการเสริมสรWางแรงจูงใจของ
ผูWบริหารท่ีมีตFอขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ดังตFอไปน้ี 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

387 
 

 1. การเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารดWวยรางวัลและผลตอบแทน ผูWบริหารควรมีการ
พิจารณาเร่ืองการปรับอัตราเงินเดือน (การเลื่อนข้ัน) ของขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหW
สอดคลWองกับคFาครองชีพในป�จจุบัน  
 2. การเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารดWวยการดูแลเอาใจและดWวยหลักธรรมาภิบาล 
ผูWบริหารควรจัดสรรเร่ืองท่ีพักและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน อยFางเปfนธรรม 
     3. ดWานนโยบายในการบริหารงานทุกฝ�าย ผูWบริหารควรพิจารณาเก่ียวกับการมีสFวนรFวมของ
บุคลากรในการกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการของหนFวยงาน รวมถึงการใหWทุกคนมีสFวนรFวมใน
การแสดงความคิดเห็น 
 ข�อเสนอแนะเพื่อการศึกษาคร้ังต�อไป 
 1. ควรมีการศึกษาป�จจัยท่ีมีผลตFอการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมีตFอขWาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 7 
 2. ควรมีการศึกษาการเสริมสรWางแรงจูงใจของผูWบริหารท่ีมีตFอขWาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยใชWแบบประเมินระดับการรับรูW ทุก 6 เดือน หรือ 1 ปa ในโรงเรียน เพ่ือใหWทราบวFา
ผูWบริหารมีการเสริมสรWางแตFละดWานอยFางไรบWาง 
 3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับป�ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของขWาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อําเภอบWานนา จังหวัดนครนายก  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 7 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ีเปfนการวิจัยแบบพรรณนา (Descriptive research) มีวัตถุประสงค?เพ่ือ 1)ศึกษา
ภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา ในพ้ืนท่ีบริการทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี  2)เปรียบเทียบภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษาในพ้ืนท่ีบริการทางวิชาการของคณะ
ศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จําแนกตามประสบการณ?ในการทํางาน  3)ศึกษาแนวทาง
ในการพัฒนาภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษาในพ้ืนท่ีบริการทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร? 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี มี 2 กลุFม ไดWแกF กลุFมท่ี1 ใชWเพ่ือศึกษาภาวะ
ผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา เปfนครูในสถานศึกษาท่ีเปfนเครือขFายทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร? 
ซึ่งมีที่ต้ังอยูFบริเวณใกลWเคียงกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน  5  แหFง จํานวน 181 คนและกลุFม
ท่ี 2 ใชWในการศึกษาหาแนวทางพัฒนาภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา เปfนผูWทรงคุณวุฒิทางดWาน
บ ริหารการศึกษาจํานวน 6 คน เพ่ือ ทํา Connoisseurship  เค ร่ืองมือ ท่ี ใชW ในการวิจัยเปfน
แบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูWนํา เปfนแบบ Rating Scale 5 ระดับ สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล 
ไดWแกF คFาความถ่ี รWอยละ คFาเฉลี่ย (Mean) และคFาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ผลการวิจัย พบวFา 1) ภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา ในพ้ืนท่ีบริการทางวิชาการของ
คณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท้ัง 6 ดWาน ไดWแกF ดWานความรูW ดWานทักษะ ดWานทัศนคติ 
ดWานคุณธรรมจริยธรรม ดWานบุคลิกภาพ และดWานการบริหาร โดยรวมอยูFในระดับมาก 2) ผูWบริหาร
สถานศึกษา ท่ีมีประสบการณ?ในการทํางานมากกับผูWบริหารท่ีมีประสบการณ?ในการทํางานนWอย มี
ภาวะผูWนํา ไมFแตกตFางกัน 3) แนวทางในการพัฒนาภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษาประกอบดWวย
วิธีการหลักในการพัฒนาแตFละคุณลักษณะ ไดWแกF การบรรยาย การเรียนรูWจากการปฏิบัติจริง การ
ประชุมทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาจิต การฝ`กฝนตนเอง และการฝ`กอบรม สําหรับข้ันตอนการพัฒนา 
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ประกอบดWวย การเตรียมการกFอนดําเนินการ การดําเนินการพัฒนา การประเมินหลังดําเนินการ และ
การปรับปรุง 

 
คําสําคญั: ภาวะผูWนํา การพัฒนาภาวะผูWนํา ผูWบริหารสถานศึกษา 

 
Abstract 

This research is descriptive research. The objective of this research were to 1) 
Study leadership of school administrators in academic service area of the Faculty of 
Education, Bangkokthonburi University. 2) Compare leadership of school administrators 
between those who had difference experiences in administrating. 3) Study guideline 
for leadership development of the school administrators. Population of this research 
were two groups. Group 1 used for studying leadership of the school administrators 
were the 181 teachers in 5 schools in the Faculty of Education, Bangkokthonburi 
University’s academic service area. Group 2 used for studying leadership development 
guideline of the school administrators, they were 6 experts in educational administration. 
Research equipment was 5 rating scale questionnaire about leadership of the school 
administrator. Statistics used for data analysis were frequency, percent, mean and 
standard deviation. 

The findings were as follows: 1) The leadership of the school administrators 
in academic service area of the Faculty of Education, Bangkokthonburi University in 6 
aspects (knowledge, skill, attitude, ethic, personality and administration) as a whole 
was at  high level. 2) The school administrators who had low experiences and those 
who had high experiences in administrating were no difference. 3) The guideline for 
leadership development consist of main method in developing each characteristic: 
lecture, on the job training, seminar, moral activity, self practice and training. The 
process of leadership development consist of 4 steps: pre-proceeding, proceeding, 
evaluation and improve.       
 
Keywords: Leadership, Leadership Development, School Administrator.  

 
บทนํา 
 ป�จจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกท้ังทางดWานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง 
การคWา เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ และสิ่งอ่ืนๆ ซึ่งสFงผลกระทบตFอการศึกษา ดังน้ันการจัดการศึกษา
ของไทยตWองพัฒนาใหWทันตFอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสรWางคนใหWมีความรูW ความสามารถ และมีทักษะท่ี
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เหมาะสมกับความกWาวหนWาทางเทคโนโลยี และการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา
สอดคลWองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแกWไข พ.ศ. 2553 ท่ีมุFงเนWนถึงความ
จําเปfนในการพัฒนา “คน” และยึด “คน” เปfนศูนย?กลางพัฒนาเพ่ือนําไปสูFการพัฒนาท่ีย่ังยืนในทุก
ดWาน ไดWกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาแนวใหมF นําไปสูFความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคม ใหWมีการกระจายอํานาจทางการบริหารจัดการศึกษาท้ังอํานาจหนWาท่ี ภารกิจ ความรับผิดชอบ 
และการตัดสินใจในการบริหารงานจากกระทรวงลงสูFเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ซึ่ง
เปfนหนFวยปฏิบัติท่ีจะทําใหWการจัดกิจกรรมการเรียนรูWมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดตFอผูWเรียน 
ท้ังดWานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป และยังสอดคลWองกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทWองถ่ิน รวมถึงเสริมสรWางการมีความสามารถและมีการมีสFวนรFวม
ของทWองถ่ิน 
 การบริหารสถานศึกษาโดยผูWบริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพใน
ป�จจุบัน สามารถบริหารจัดการศึกษาไดWอยFางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยFางสูงสุด ผูWบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีภาวะผูWนําและความเปfนผูWบริหารมืออาชีพท่ีมีความรูW ความสามารถ สติป�ญญาดี และมี
ประสบการณ?ในการทํางานจะบริหารงานขององค?กรใหWสําเร็จตามวัตถุประสงค?ขององค?กร ผูWบริหาร
โรงเรียนจึงมีความสําคัญย่ิงตFอผลสําเร็จของโรงเรียน การทํางานใหWบรรลุความสําเร็จเปfนไปตาม
วัตถุประสงค? เป~าหมาย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดWน้ัน ผูWบริหารสถานศึกษาตWองเปfนบุคลท่ีมี
คุณสมบัติ หรือบทบาทท่ีเหมาะสมในการบริหารงาน  ช้ีใหWเห็นวFาผูWนําท่ีดี มุFงความเปfนเลิศ ตWองมี
ลักษณะท่ีดีตFองาน ตFอสังคม ซึ่งผูWนําตWองมีความพรWอมทางกาย วาจาและใจ มีความพรWอมดWานความรูW 
มีพฤติกรรมท่ีกลWาหาญ มองการณ?ไกล  ตัดสินใจใหWดีและถูกตWอง มีการวางแนวทางการปฏิบัติงาน
อยFางมีระบบ และวางตัวในสังคมอยFางดี ผูWบริหารมืออาชีพสามารถปฏิบัติภารกิจใหWครบถWวนตาม
ความมุFงหมายพระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติ พ.ศ. 2542 และแกWไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 
2553 ผูWบริหารโรงเรียนคือกุญแจสําคัญท่ีไขไปสูFการเปfนโรงเรียนท่ีดี คุณภาพของการศึกษาข้ึนอยูFกับ
ผูWบริหารโรงเรียนเปfนผูWมีความสําคัญท่ีสุดท่ีจะอธิบายถึงความเจริญงอกงาม การพัฒนา หรือความ
ถดถอยของครูในการปฏิบัติงาน เปfนป�จจัยท่ีมีพลังมากท่ีสุดในการสรWางสรรค?บรรยากาศภายใน
โรงเรียน หากผูWบริหารมีภาวะผูWนําท่ีเขWมแข็งโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกันหากผูWบริหาร
โรงเรียนปราศจากภาวะผูWนําท่ีมีประสิทธิภาพโรงเรียนจะไมFมีประสิทธิภาพไปดWวย ความรูWและ
ความสามารถในบทบาทของผูWบริหารสถานศึกษาท่ีดีน้ันจะนําสถานศึกษาไปสูFความสําเร็จไดW และ
นอกจากน้ันบทบาทของผูWบริหารสถานศึกษายังมีสFวนสําคัญกับคุณภาพและคุณคFาของสถานศึกษาท่ี
จะสะทWอนใหWเห็นถึงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของสถานศึกษาน้ันๆ ดWวยเหตุน้ีบทบาทของ
ผูWบริหารสถานศึกษาจึงเปรียบเสมือนจอมทัพสําคัญท่ีจะพาสถานศึกษาใหWกWาวไปสูFกระแสแหFงการ
ปฏิรูปการศึกษาไดWอยFางภาคภูมิใจ และกลWาเผชิญกับสิ่งใหมFๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนทFามกลางความ
เปลี่ยนแปลงทางบริบทตFางๆ ในสังคมตลอดเวลา  
 ดังน้ัน ผูWบริหารสถานศึกษานับเปfนกลไกสําคัญท่ีมีอิทธิพลตFอคุณภาพ ผลลัพธ?ท่ีไดWจากระบบ
การศึกษา ท้ังดWานประสิทธิภาพของการบริหาร และประสิทธิผลขององค?กรทางการศึกษา นักวิชาการ
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หลายทFานมีความเห็นตรงกันวFาความสําเร็จและความลWมเหลวทางการศึกษาน้ัน ผูWบริหารนับวFาเปfนตัว
แปรสําคัญเฉพาะอยFางย่ิงในสังคมไทย คุณภาพและประสิทธิภาพทางการศึกษาจะแปรปรวนไปตาม
ผูWนําเสมอ (รุWง แกWวแดง, 2546) หนWาท่ีของผูWบริหารในฐานะผูWนําท่ีสําคัญน้ันจะตWองจัดการภายใน
องค?กรเพ่ืออํานวยการใหWทรัพยากรท่ีเปfนตัวบุคคลและวัตถุสามารถทํางานเขWากันดWวยดี ทํางานไดW
อยFางมีประสิทธิภาพ ผูWนําท่ีมีความสามารถจะทําใหWผูWใตWบังคับบัญชามีความขยันขันแข็ง สามัคคี 
มุFงม่ัน เต็มใจ และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน ซึ่งสFงผลตFอความสําเร็จขององค?กร (วาโร เพ็งสวัสด์ิ, 
2549: 60) การดําเนินงานเพ่ือใหWองค?กรประสบความสําเร็จและเกิดประสิทธิผลสูงสุดข้ึนอยูFกับป�จจัย
หลายอยFาง เชFน ป�จจัยในการใชWทรัพยากรท่ีหามาไดWอยFางคุWมคFา มีการบริหารงานท่ีดี และ
ความสามารถในการจัดการองค?กร (Steers, 1977: 46) ประสิทธิผลของสถานศึกษาจะเปfน
เคร่ืองบFงช้ีความสําเร็จของสถานศึกษาไดWเปfนอยFางดีวFา สถานศึกษาไดWดําเนินงานดWานการบริหาร
จัดการสําเร็จตามจุดมุFงหมายเพียงใด ซึ่งเห็นไดWจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนและอ่ืนๆ เชFน 
บรรยากาศของสถานศึกษา การดําเนินการบริหารจัดการในแนวคิดของ Mott (1972: 97) กลFาววFา 
การท่ีสถานศึกษาจะมีประสิทธิผลเพียงใด พิจารณาไดWจาก 1) ความสามารถในการผลิตนักเรียนท่ีมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหWมีทัศนคติในทางบวก 3) 
ความสามารถในการแกWป�ญหาภายในสถานศึกษา 4) ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
สถานศึกษา ซึ่งพฤติกรรมผูW นําของผูWบริหารสถานศึกษาจะสFงผลโดยตรงตFอประสิทธิผลของ
สถานศึกษาอยFางหลีกเลี่ยงไมFไดW ฉะน้ันผูWบริหารคือกลไกสําคัญท่ีจะทําใหWการดําเนินงานภายใน
สถานศึกษาใหWมีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป~าหมายไดW เพราะผูWบริหารมีอํานาจและหนWาท่ีใน
การกําหนดนโยบายและตัดสินใจภายใตWสถานการณ?และตามบทบาทหนWาท่ีตFางๆ จนเป~าหมายสําเร็จ
ตามท่ีกําหนดไวW ซึ่ งถWาผูWบริหารมีแนวทางการบริหารจัดการท่ีดี ยFอมสFงผลใหWสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพทางการศึกษา 
 จากท่ีกลFาวมาขWางตWน ผูWวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา
ซึ่งเปfนเครือขFายทางวิชาการกับคณะศึกษาศาสตร? ซึ่งมีท่ีต้ังอยูFในพ้ืนท่ีใกลWเคียงกับมหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ท้ังน้ีขWอมูลใหWผูWบริหารสถานศึกษารับทราบ และสามารถนําไปพัฒนาภาวะผูWนําของ
ผูWบริหาร ซึ่งสFงผลตFอการบริหารสถานศึกษาใหWมีคุณภาพตFอไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา ในพ้ืนท่ีบริการทางวิชาการของคณะ
ศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษาในพ้ืนท่ีบริการทางวิชาการของคณะ
ศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จําแนกตามประสบการณ?การทํางาน 

3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา ในพ้ืนท่ีบริการทาง
วิชาการของคณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 ภาวะผูWนําเปfนกระบวนการสรWางสิ่งเรWา การพัฒนาการทํางานกับคนในองค?กร เปfนการสรWาง
แรงจูงใจใหWกับคน ใชWมนุษยสัมพันธ? หรือปฏิสัมพันธ?ในองค?กรสื่อสารระหวFางบุคคล การสรWาง
บรรยากาศในองค?กร ความขัดแยWงระหวFางบุคคล ความเจริญงอกงามและการพัฒนาภาวะผูWนําจะ
เกิดข้ึนในการปฏิบัติการขององค?กร จึงเปfนสิ่งท่ีเก่ียวขWองกับความเขWาใจในจุดหมาย การตัดสินใจเลือก
ทางเลือกใหมF การสนับสนุนสFงเสริมการบริการการศึกษาใหWมีคุณภาพมากข้ึน การนําหลักการ
เปลี่ยนแปลงมาใชWในองค?กรและป�จจัยตFางๆ ซึ่งสรWางความพึงพอใจหรือบางคร้ังมีผลในทางตรงกันขWาม
คือสรWางความไมFพึงพอใจของมนุษย?ในองค?การ ภาวะผูWนําเปfนสิ่งสะทWอนใหWเห็นวFาหนFวยงานน้ัน มีการ
ปฏิบัติงานอยFางไร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด ผูWบริหารมีบทบาทสําคัญท่ีสุดท่ีตWองใชW
ความรูW ความสามารถดWานความเปfนผูWนําในการบริหารงาน เพ่ือรวมพลังและใชWประโยชน?จากบุคลากร
ท่ีมีอยูFใหWดําเนินการตFางๆเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและประสบความสําเร็จตามเป~าหมายโดยใหWบุคลากร
ผูWรFวมงานเกิดความพึงพอใจและกFอใหWเกิดความรFวมมืออยFางเต็มท่ี หากภาวะผูWนําของผูWบริหารตรงกับ
ความคาดหวังของผูWรFวมงานมากเพียงใด ผลผลิตขององค?กรจะสูงมากเทFาน้ัน (Stoqdill, 1974: 311) 
การบริหารสถานศึกษาผูWนําตWองเปfนผูWท่ีมีความสําคัญมากตFอการพัฒนาองค?กรใหWบรรลุเป~าหมายและ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี ดังน้ันผูWบริหารตWองอาศัยการบริหารการเปลี่ยนแปลงอยFางเปfนระบบ ภาวะ
ผูWนําเปลี่ยนแปลงเปfนกระบวนการท่ีมีอิทธิพลตFอการเปลี่ยนแปลงตFอเจตคติในการทํางานเพ่ือใหW
การศึกษาเปfนไปอยFางมีคุณภาพ ภาวะผูWนําเปลี่ยนแปลงเปfนท่ีนิยมมากในป�จจุบันเพราะไดWรับความพึง
พอใจและมีอิทธิพลตFอผูWตาม ผูWบริหารและครูจึงจําเปfนท่ีตWองเปลี่ยนแปลงกระบวนการทัศน? วิธีการ 
วิสัยทัศน?ในการทํางานตามทฤษฎีของ Bass และ Avolio (1994) ไดWกลFาวถึงภาวะผูWนําเปลี่ยนแปลง
วFา สามารถเห็นไดWจากผูWนําท่ีมีลักษณะการกระตุWนใหWเกิดความสนใจระหวFางผูWรFวมงานและบุคลากร
ตFางๆ ใหWมองงานของพวกเขาในแงFมุมตFางๆ ใหWตระหนัก รูWเร่ืองภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน? 
(Vision) ภาวะผูWนําเปลี่ยนแปลงจึงเปfนท่ีสนใจของนักวิชาการทางการบริหารท้ังในวงอุตสาหกรรม 
รัฐบาล ธุรกิจ โรงพยาบาล มีการเสนอวFาควรมีการพัฒนาผูWนําใหWมีภาวะผูWนําเปลี่ยนแปลงอยFางแทWจริง 
(สถาบันพัฒนาครู คณาจารย?และบุคลากรทางการศึกษา, 2550: 2)  
 
ขอบเขตการวิจัย 

ด�านประชากร   
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี มี 2 กลุFม ไดWแกF กลุFมท่ี1 ใชWเพ่ือศึกษาภาวะผูWนําของผูWบริหาร

สถานศึกษา เปfนครูในสถานศึกษาท่ีเปfนเครือขFายทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร? ซึ่งมีท่ีต้ังอยูF
บริเวณใกลWเคียงกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน  5  แหFง จํานวน 181 คนและกลุFมท่ี 2 ใชWใน
การศึกษาหาแนวทางพัฒนาภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา เปfนผูWทรงคุณวุฒิทางดWานบริหาร
การศึกษาจํานวน 6 คน เพ่ือทํา Connoisseurship 
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ด�านเนื้อหา 
การวิจัยน้ี มุFงศึกษาเก่ียวกับภาวะผูWนํา และการพัฒนาภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา 

โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของ Bass & Avolio (1990) และงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองกับภาวะผูWนํา 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ผูWวิจัยไดWศึกษาแนวคิดภาวะผูWนําของผูWบริหาร ตามทฤษฎีของ Bass & Avolio (1990) และ

งานวิจัยท่ีเก่ียวขWองกับภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา แลWวนํามาประมวลโดยจําแนกภาวะผูWนํา
ออกเปfน 6 ดWาน คือ ดWานความรูW ดWานทักษะ ดWานทัศนคติ ดWานคุณธรรมจริยธรรม ดWานบุคลิกภาพ 
และดWานการบริหาร โดยมีตัวแปรท่ีศึกษาแสดงดังกรอบขWางลFางน้ี 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

   ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยใชWแบบวิจัยเปfนแบบพรรณนา (Descriptive research) โดยแบFง
ข้ันตอนการวิจัยออกเปfน  ข้ันตอนดังน้ี 

ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองกับภาวะผูWนํา และการพัฒนาภาวะผูWนํา
ของผูWบริหารสถานศึกษา  

ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา โดยสอบถามครูในโรงเรียน
ท่ีอยูFในเขตพ้ืนท่ีบริการทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ข้ันตอนท่ี 3 ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษาสถานศึกษา โดย
วิธีการอิงผูWทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) 

 

ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 
  1. ดWWานความรูW 
  2. ดWWานทักษะ 
  3. ดWWานทัศนคติ 
  4. ดWWานคุณธรรมจริยธรรม 
  5. ดWานบุคลิกภาพ 
  6. ดWานการบริหาร      

 

ประสบการณ�การทํางาน 
2.1  ไมFเกิน 10 ปa 
2.2  10 ปaขึ้นไป 

 

การพัฒนาภาวะผู�นาํของผู�บริหาร
สถานศึกษา 

 
  1. เตรียมการกFอนดําเนินการ  
  2. การดําเนินการพัฒนา 
  3. การประเมินหลังดําเนินการ 
  4. การปรับปรุง     

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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ผลการวิจัย 
1) ภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา ในพ้ืนท่ีบริการทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร? 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวมอยูFในระดับมาก (คFาเฉลี่ย = 4.26) เม่ือพิจารณาในรายดWาน 
พบวFา ดWานท่ีมีคFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดWแกF ดWานความรูW (คFาเฉลี่ย = 4.35) รองลงมาไดWแกF ดWานบุคลิกภาพ 
(คFาเฉลี่ย = 4.31) ดWWานทัศนคติ (คFาเฉลี่ย = 4.02) ดWานการบริหาร (คFาเฉลี่ย = 3.95) ดWWานคุณธรรม
จริยธรรม (คFาเฉลี่ย = 3.92) และดWWานทักษะ (คFาเฉลี่ย = 3.87) ตามลําดับ 

2) ผูWบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ?การทํางานสูง และผูWบริหารสถานศึกษาท่ีมีประ
การณ?การทํางานตํ่า มีภาวะผูWนําไมFแตกตFางกัน 

3) แนวทางการพัฒนาภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษาประกอบดWวยวิธีการหลักในการ
พัฒนาแตFละคุณลักษณะ ไดWแกF การบรรยาย การเรียนรูWจากการปฏิบัติจริง การระดมสมอง การ
ประชุมทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาจิต การฝ`กฝนตนเอง และการฝ`กอบรม สําหรับข้ันตอนการพัฒนา 
ประกอบดWวย การเตรียมการกFอนดําเนินการ การดําเนินการพัฒนา การประเมินหลังดําเนินการ และ
การปรับปรุง โดยมีรายละเอียดในวิธีการพัฒนาแตFละดWานดังน้ี 

3.1 คุณลักษณะภาวะผูWนําดWานความรูW ควรพัฒนาโดยการบรรยาย รองลงมาคือ การระดม
สมอง 

3.2 คุณลักษณะภาวะผูWนําดWานทักษะ ควรพัฒนาโดยการเรียนรูWจากประสบการณ?จริง รอง 
ลงมาคือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

3.3 คุณลักษณะผูWนําดWานทัศนคติ ควรพัฒนาโดยการบรรยาย รองลงมาคือการฝ`กฝน
ตนเอง 

3.4 คุณลักษณะภาวะผูWนําดWานคุณธรรมจริยธรรม ควรพัฒนาโดยกิจกรรมพัฒนาจิต รอง 
ลงมาคือ การฝ`กฝนตนเอง  

3.5 คุณลักษณะภาวะผูWนําดWานบุคลิกภาพ ควรพัฒนาโดยการฝ`กอบรม รองลงมาคือ การ
ฝ`กฝนตนเอง  

3.6 คุณลักษณะภาวะผูWนําดWานการบริหาร ควรพัฒนาโดยการเรียนรูWจากการปฏิบัติจริง 
รองลงมาคือ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 
อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยเร่ืองภาวะผูWนําและแนวทางในการพัฒนาภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีบริการทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีประเด็นสําคัญท่ีผูWวิจัย
นํามาอภิปรายไดWดังน้ี 

1. ภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา ในพ้ืนท่ีบริการทางวิชาการของคณะศึกษาศาสตร? 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวมอยูFในระดับมาก อาจเปfนเพราะ ผูWบริหารสถานศึกษาท่ีไดWรับการ
แตFงต้ังใหWดํารงตําแหนFงทุกคน ลWวนไดWผFานการคัดเลือกมาท้ังดWวยวิธีการสอบ และการสัมภาษณ? 
นอกจากน้ันยังดูประวัติและการทํางานมาพอสมควร ดังน้ัน จึงมีภาวะผูWนําอยูFในระดับมาก ซึ่ง



396 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University  
 

สอดคลWองกับงานวิจัยของสมนึก เผือกพร้ิง (2556) ท่ีไดWวิจัยเก่ียวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูWนําของ
ผูWอํานวยการโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชWโรงเรียนเปfนฐาน และพบวFา ผูWอํานวยการโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชW
โรงเรียนเปfนฐาน มีภาวะผูWนําอยูFในระดับมาก 

2. ผูWบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณ?การทํางานสูง และผูWบริหารสถานศึกษาท่ีมีประ
การณ?การทํางานตํ่า มีภาวะผูWนําไมFแตกตFางกัน ท่ีเปfนดังน้ี อาจเปfนเพราะ ผูWวิจัยไดWศึกษาเปรียบเทียบ
ระหวFางผูWบริหารท่ีมีประสบการณ?ในการทํางานต้ังแตF 10 ปa ข้ึนไป กับผูWบริหารมีประสบการณ?ในการ
ทํางานตํ่ากวFา 10 ปaลงมา ดังน้ัน ผูWบริหารบางคนก็อาจมีประสบการณ?ในการทํางานนานพอสมควร 
เชFนใกลWเคียงกับ 10 ปa เปfนตWน จึงมีการพัฒนาตนเอง และมีการเรียนรูW นอกจากน้ัน ภาวะผูWนําของ
ผูWบริหารอาจจะเกิดข้ึนไดWจากการฝ`กฝนตนเอง และจากการเรียนรูW โดยวิธีการอ่ืนๆ นอกจากการไดW
จากการมีประสบการณ?จากทํางานก็ไดW  

3. แนวทางการพัฒนาภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษาประกอบดWวยวิธีการหลักในการ
พัฒนาแตFละคุณลักษณะ ไดWแกF การบรรยาย การเรียนรูWจากการปฏิบัติจริง การระดมสมอง การ
ประชุมทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาจิต การฝ`กฝนตนเอง และการฝ`กอบรม สําหรับข้ันตอนการพัฒนา 
ประกอบดWวย การเตรียมการกFอนดําเนินการ การดําเนินการพัฒนา การประเมินหลังดําเนินการ และ
การปรับปรุง ท่ีเปfนดังน้ี อาจเปfนเพราะ ผูWทรงคุณวุฒิสFวนใหญFมีความรูWและประสบการณ?ในการ
บริหารการศึกษา จึงมีความเห็นสอดคลWองกันเปfนสFวนใหญF เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาภาวะผูWนําของ
ผูWบริหารสถานศึกษา 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ขWอเสนอในการนําผลการวิจัยไปใชW 
 ผูWท่ีเก่ียวขWองกับการบริการสถานศึกษาสามารถนําผลการวิจัยน้ีไปเปfนแนวทางในการพัฒนา
ภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา ท้ังในเขตกรุงเทพมหานคร และในตFางจังหวัดท่ัวๆไป 
 ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  
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ผูWบริหารสถานศึกษา 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?หลักเพ่ือ ศึกษาสมรรถนะของผูWบริหารโรงเรียนเครือขFายทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยศึกษาจากกลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการวิจัย คือ ครูท่ีสอนอยูFใน
โรงเรียนเครือขFายทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จํานวน 144 คน ใชWแบบสอบถาม
มาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับเปfนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขWอมูล และวิเคราะห?ขWอมูลดWวยสถิติ
พ้ืนฐาน ไดWแกF คFาความถ่ี รWอยละ คFาเฉลี่ย และคFาเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบวFา สมรรถนะหลักของผูWบริหารโรงเรียนเครือขFายทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตามความคิดเห็นของครูมีในระดับมาก เรียงตามลําดับ ไดWแกF สมรรถนะ
ดWานมุFงผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง  และดWานการทํางานเปfนทีม 
 

คําสําคญั : สมรรถนะ, ผูWบริหารโรงเรียน 
 

Abstract 
The main objectives of this research was to investigated the competency of 

school administrators in the academic network of Bangkok Thonburi University. The 
respondents of this study were 144 teachers who  have taught in these schools The 
instrument used in this research was the 5-level rating scale questionnaire and data 
were analyzed by using descriptive statistics namely frequency, percentage, average 
and standard deviation 

The research results revealed that: the core competency of the school 
administrators at school network, overall at a high level, on rank order its comprised of 
the aspect of achievement motivation, service mind, self-development, and teamwork  
 

Keywords: Competency, school administrators 
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บทนํา  
   ป�จจุบันโลกมีการวิวัฒนาการดWานวิทยาศาสตร?และเทคโนโลยี ทําใหWสังคมเกิดการเปลี่ยน 
แปลงอยFางรวดเร็ว ท้ังทางดWานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรม และกFอเกิดความกWาวหนWา
ทางวิทยาการใหมF ๆ ข้ึนทุกวัน เปfนผลใหWเกิดองค?ความรูWใหมFตลอดเวลา การศึกษาในฐานะท่ีเปfนกลไก
สําคัญในสังคมท่ีมีหนWาท่ีในการพัฒนาคน จําเปfนตWองปรับเปลี่ยนวิธีการในการใหWการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพท่ีสอดคลWองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือใหWคนสามารถดํารงตนอยูFใน
สังคมไดWอยFางมีความสุข เพราะการศึกษาท่ีมีคุณภาพจะชFวยพัฒนาคนใหWมีคุณภาพ ทําใหWคนรูWจักคิด
วิเคราะห? รูWจักหาหนทางแกWป�ญหา มีความคิดริเร่ิมสรWางสรรค? รูWจักเรียนรูWดWวยตนเอง สามารถปรับตัว
ใหWทันตFอการเปลี่ยนแปลง เพ่ือแสวงหาโอกาสท่ีดีในชีวิต มีจริยธรรม คุณธรรม รูWจักพ่ึงตนเอง และ
สามารถดํารงชีวิตอยูFในสังคมไดWอยFางมีความสุข ดังปรากฏในรัฐธรรมนูญแหFงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 80 (3) สFวนท่ี 4 วFาดWวย นโยบายดWานศาสนา สังคม การศึกษา และ
วัฒนธรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ และทุกรูปแบบใหWสอดคลWองกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจัดใหWมีแผนการศึกษาแหFงชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของชาติ ใหWมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหWกWาวหนWา ทันตFอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
เปfนตัวบFงช้ีท่ีสําคัญวFาประเทศไทยไดWตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารจัดการศึกษา จึงเรFง
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ ศึกษา ดWวยการปรับเปลี่ยนแนวคิด และกระบวนการบริหารจัด
การศึกษาใหมF โดยไดWกระจายอํานาจการจัดการศึกษาสูFเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา เปfนผลใหW
สถานศึกษามีสถานะภาพเปfนนิติบุคคลโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สามารถกระทํา
กิ จกรรมตF าง ๆ  ไดW ใน ขอบ เขตของวัต ถุป ระสงค? ต ามบท บัญ ญั ติ ขอ งระ เบี ยบ ราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประมวล กฎหมายแพFงและพาณิชย?และกฎหมายอ่ืนๆ ซึ่งกําหนด
หนWาท่ีของสถานศึกษาไวWเปfนการเฉพาะ โดยมีผูWบริหารในตําแหนFงผูWอํานวยการสถานศึกษาเปfน
ผูWบังคับบัญชาและมีหนWาท่ีบริหารกิจการของสถานศึกษาใหWเปfนไปตามนโยบาย ระเบียบ ขWอบังคับของ
ทางราชการดWวยความอิสระคลFองตัว ผูWบริหารสถานศึกษาจึงตWองมีลักษณะเฉพาะตน มีความอิสระใน
การบริหาร ใชWวิถีแหFงป�ญญา มีการศึกษาสูงพอ มีองค?การวิชาชีพตรวจสอบและมีจรรยาบรรณแหFง
วิชาชีพโดยเฉพาะและมีความตFอเน่ืองในการพัฒนาตนเองใหWมีความสามารถในระดับมืออาชีพ 
สถานศึกษาท่ีมีสภาพเปfนนิติบุคคลท่ีสามารถดําเนินงานไดWอยFางดีน้ัน การปฏิบัติหนWาท่ีของผูWบริหาร
สถานศึกษาตWองมีความรูW ความเขWาใจ และสามารถบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษา
ไดWเปfนอยFางดี อีกท้ังผูWบริหารสถานศึกษาตWองเปfนผูWนําการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และจาก
การเปลี่ยนแปลงตFางๆ ทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีทําใหWผูWบริหารสถานศึกษาตWองมี
ความกระตือรือรWนและพัฒนาตนเองอยFางตFอเน่ืองตลอดเวลา  
   ความรูWความสามารถ และทักษะหรือท่ีเรียกวFา สมรรถนะ (Competencies) ของบุคคลเปfน
สิ่งจําเปfนสําหรับผูWบริหารสถานศึกษาท่ีเตรียมรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือใหWการจัดการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค? ผูWบริหารสถานศึกษาจะตWองมีสมรรถนะในการจัดการศึกษา และการบริหารการศึกษาใน
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ดWานตFางๆดWวยความเปfนมืออาชีพอยFางแทWจริง และผูWบริหารโรงเรียนเปfนผูWนําสําคัญในการกําหนด
นโยบายเป~าหมาย ตลอดจนวิธีดําเนินงานของโรงเรียนเพ่ือใหWการบริหารโรงเรียนบรรลุผลสอดคลWอง
กับวัตถุประสงค? และนโยบายของรัฐท่ีกําหนดไวW และตWองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดWานตFางๆ ของ
โรงเรียนใหWมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลตFอการศึกษา ซึ่งการบริหารโรงเรียนจะดําเนินไป
ดWวยดีตามวัตถุประสงค?ข้ึนอยูFกับบุคลากรหลายฝ�าย โดยเฉพาะผูWบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตWอง
เปfนผูWมีสมรรถนะเพียงพอ สอดคลWองกับคํากลFาวท่ีวFา สมรรถนะ (Competency) เปfนป�จจัยในการ
ทํางานท่ีเพ่ิมขีดความสามารถในการแขFงขันใหWแกFองค?การ โดยเฉพาะการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย?เพราะสมรรถนะเปfนป�จจัยชFวยใหWพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือใหWสFงผล
ไปสูFการพัฒนาองค?การ องค?การตFางๆจึงพยายามเอาสมรรถนะมาใชWเปfนป�จจัยในการบริหารองค?การ
ในดWานตFางๆ เชFน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานวิชาการ การพัฒนางานบริการ หรือการ
พัฒนาภาวะผูWนําของผูWบริหาร 

ดWวยความสําคัญของสมรรถนะดังกลFาว ผูWวิจัยในฐานะท่ีทํางานเก่ียวขWองกับการบริการทาง
วิชาการแกFชุมชน ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซึ่งในชุมชนท่ีอยูFโดยรอบมหาวิทยาลัยมีสถานศึกษา
นาความสําคัญของเร่ืองสมรรถนะ (Competencies) อยFางมาก โดยเฉพาะสมรรถนะตามแนวคิดของ 
McClelland, D. C. (1987). และของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. 
(2554)  ท่ีกําหนดเปfนสมรรถนะหลักของผูWบริหารโรงเรียนช้ันพ้ืนฐานท่ีพึงมี ใน 4 ดWาน คือดWานการมุFง
ผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี  การพัฒนาตนเอง  และ  การทํางานเปfนทีม ในการน้ีผูWวิจัยไดWรับทราบวFา
สถานศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเขWาไปใหWการบริการทางวิชาการ ยังไมFเคยมีการศึกษาในเร่ืองน้ีมากFอน 
ดังน้ันหากไดWมีการศึกษาและพบวFาผูWบริหารโรงเรียนยังมีสมรรถนะท่ีสําคัญๆ ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนยังไมFเพียงพอในดWานใด ก็จะไดWนําเอาขWอมูลสารสนเทศท่ีไดW นําเสนอแกFผูWยริหารโรงเรียน เพ่ือ
นําไปใชWในการพัฒนาสมรรถนะของผูWบริหารใหWดีย่ิงๆ ข้ึนตFอไป 
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?หลัก เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูWบริหารโรงเรียน ซึ่งเปfนเครือขFาย
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาเอสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง เพ่ือใชWเปfนกรอบคิดในการวิจัย (Theoretical 
framework) คร้ังน้ี มีสาระหลักไดWแกF : 
 สมรรถนะ (Competency) มีบทบาทและความสาคัญตFอการปฏิบัติงานของบุคลากรและทุก
องค?กร  กลFาวคือ ชFวยสนับสนุนวิสัยทัศน? ภารกิจ และกลยุทธ?ขององค?กร รวมท้ังสามารถใชWเปfนกรอบ
ในการสรWางวัฒนธรรมองค?กร และเคร่ืองมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย? เชFน การคัดเลือกบุคคล
เขWาทางาน การพัฒนาฝ`กอบรม การเลื่อนระดับปรับตําแหนFงงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เปfน
ตWน (ณรงวิทย? แสนทอง, 2547: 89) 
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จากผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษา (School Credentials) หรือการทดสอบความถนัด 
(Aptitude Test) และการทดสอบความรูWทางวิชาการ (Knowledge Academic Test)  สมรรถนะจะ
เปfนตัวทานายความสาเร็จในการทางานของบุคลากรในตาแหนFงหน่ึง ๆ ไดWดีท่ีสุดและมีความเบ่ียงเบน
หรืออคตินWอยท่ีสุด เม่ือเทียบกับวิธีการคัดเลือกแบบด้ังเดิม (David C. McClelland, 1975 : 57) 

ไบรอัน และพูสตี (Bryant and Poustie, 2001) ไดWนําแนวคิดของ McClelland (1987) มา
ศึกษาเพ่ิมเติม และจัดแบF งองค?ประกอบของสมรรถนะออกเปfน 3 กลุFม  ไดWแกF  1) ความรูW 
(Knowledge) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลรูWและเขWาใจ เชFน ผูWบริหารจะตWองมีความรูWดWานการบริหาร  2 ) 
ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งท่ีจาเปfนตFอการปฏิบัติงานซึ่งชFวยทาใหWบุคคลนาความรูWน้ันไปใชWไดW เชFน 
ผูWบริหารตWองมีทักษะดWานความคิดรวบยอด ทักษะดWานมนุษย? และทักษะดWานเทคนิควิธี 3) เจตคติและ
คFานิยม ท่ีเหมาะสม หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลแสดงออกมาเปfนคุณลักษณะดWานพฤติกรรมซึ่งมีผลกระทบ
ตFอการใชWความรูWและทักษะของบุคคลน้ัน เปfนองค?ประกอบท่ีทาใหWคนมีความอดทนหรือเกิดความ
ทWอถอยตFอการปฏิบัติงาน 

สํานักงานคณะกรรมการขWาราชการพลเรือน (2548 : 25) ไดWกลFาวถึงสมรรถนะหลักของ
ผูWบริหาร ประกอบดWวย 5 สมรรถนะ คือ 1) การมุFงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement motivation)  2) การ
บริการท่ีดี (Service mind)  3) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)4) จริยธรรม 
(Integrity)  และ 5) ความรFวมแรงรFวมใจ (Teamwork) ทักษะ (Skill) ความรูW (Knowledge) ความ
คิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self-concept) บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล (Trait)แรงจูงใจ/เจตคติ 
(Motives /Attitude) 

จากแนวคิดดังกลFาวขWางตWนสรุปไดWวFา สมรรถนะประกอบดWวย ความรูW ความเขWาใจเก่ียวกับ
การปฏิบัติ ความสามารถในการปฏิบัติงานใหWบรรลุเป~าหมายท่ีวางไวW ความเปfนผูWนาโดยเฉพาะผูWนา
การเปลี่ยนแปลงและมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณปฏิบัติตนเปfนแบบอยFางท่ีดี การมุFงผลสัมฤทธ์ิ 
การบริการท่ีดี การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพความรFวมแรงรFวมใจ 1) ทักษะ (Skill) หมายถึง 
สิ่งท่ีบุคคลทาไดWดี และสามารถแสดงใหWผูWอ่ืนเห็นไดWถึงความชานาญ เชFน ความสามารถในการนาเสนอ 
(Presentation) ความสามารถในการเจรจาตFอรอง (Negotiation) ความสามารถในการติดตFอสื่อสาร 
(Communication) เปfนตWน 2) ความรูW (Knowledge) หมายถึง ขWอมูลท่ีบุคคลไดWสะสมไวWจนเกิดเปfน
ความเช่ียวชาญเฉพาะดWาน เชFน ความรูWดWานการวางแผน ความรูWดWานการบริหารงานบุคคล ความรูWดWาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 3) อัตมโนทัศน? (Selfconcept) ไดWแกF การมีเจตคติ คFานิยม และ
ภาพลักษณ?ท่ีเก่ียวกับตนเองหรือสิ่งท่ีบุคคลเช่ือวFาตนเองเปfน เชFน การมองตนเองวFาเปfนคนซื่อสัตย? 
กลWาหาญ รับผิดชอบ ฯลฯ 4) ลักษณะนิสัย (Trait) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะประจาตัวบุคคลท่ี
แสดงออกมาใหWผูWอ่ืนเห็นไดW เชFน ความนFาเช่ือถือไวWวางใจ ความยืดหยุFน ความเมตตากรุณา ฯลฯ 5) 
แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง ความคิดท่ีเกิดข้ึนซึ่งเปfนแรงผลักดันใหWเกิด พฤติกรรม เชFน คนท่ี
คาดหวังในความสาเร็จสูงจะเกิดแรงขับเพ่ือมุFงสูFความสาเร็จ หรือคนท่ีไมFมีเพ่ือนและตWองการเพ่ือน
อยFางมาก ก็จะเกิดแรงขับเพ่ือสรWางความสัมพันธ?กับผูWอ่ืน 
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 คณะกรรมการขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2548: 46) และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2554).  ไดWกําหนดสมรรถนะหลักของผูWบริหาร
สถานศึกษา ไวW 4 สมรรถนะ ประกอบดWวย 1) การมุFงผลสัมฤทธ?̄  2) การบริการท่ีดี 3) การพัฒนา
ตนเอง และ 4) การทํางานเปfนทีม โดย 

 “การมุFงผลสัมฤทธ?̄” หมายถึง ความมุFงม่ันในการปฏิบัติงานในหนWาท่ีใหWมีคุณภาพ ถูกตWอง 
ครบถWวนสมบูรณ? มีความคิดริเร่ิมสรWางสรรค? มีการกา กับติดตาม ประเมินผล และมี 

การพัฒนาผลงานใหWมีคุณภาพอยFางตFอเน่ืองใหWบรรลุเป~ าหมายท่ีกา หนด 
“การบริการท่ีดี” หมายถึง ความต้ังใจในการจัดรูปแบบและปรับปรุงระบบบริการใหWมี

ประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความตWองการของผูWเรียน ครู ผูWปกครอง และผูWมีสFวนไดW 
“การพัฒนาตนเอง” หมายถึง การศึกษาคWนควWาหาความรูW ติดตามองค?ความรูWและเทคโนโลยี

ใหมF ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพเพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
 “การทางานเปfนทีม” หมายถึง การใหWความรFวมมือ ชFวยเหลือ สนับสนุนเสริมแรง ใหWกา ลัง

ใจแกFเพ่ือนรFวมงาน การปรับตัวเขWากับบุคคลอ่ืน หรือแสดงบทบาทผูWนา ผูWตามไดWอยFางเหมาะสม 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผูWวิจัยไดWอาศัยแนวคิดหลักของ McClelland, D. C. (1987)  และของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2554)  กําหนดเปfนตWวแปรหลักในการศึกษา (Conceptual 
framework)  ซึ่งเปfนสมรรถนะหลักของผูWบริหารโรงเรียนในระดับการศึกษาช้ันพ้ืนฐานท่ีพึงมี มีท้ังหนด 4 
ดWาน คือ  (1) ดWานการมุFงผลสัมฤทธ์ิ  (2) ดWานการบริการท่ีดี  (3) ดWานการพัฒนาตนเอง และ (4) ดWาน
การทํางานเปfนทีม  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีใชWแบบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาสมรรถนะหลัก
ของผูWบริหารโรงเรียนตFางๆ ซึ่งเปfนเคือขFายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  การดําเนินการ
เพ่ือตอบวัตถุประสงค? ประกอบดWวย 2 ข้ันตอน คือ 

1. การรวบรวมขWอมูล 
 ประชากรท่ีใชWในการวิจัย ไดWแกFครูของโรงเรียนตFางๆ ซึ่งจํากัดขอยเขตเฉพาะในโรงเรียน

คลองทวีวัฒนา โรงเรียนวัดปุรณาวาส และโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส ซึ่งเปfนเครือขFายทางวิชาการกัน
และกันกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีจํานวนครูท้ังหมด 114 คน เน่ืองจากมีจํานวนไมFมาก จึงใชW
ท้ังหมดในการศึกษาโดยไมFมีการสุFมตัวอยFาง 

  เคร่ืองมือหลักสําหรับการวิจัยเปfนแบบสอบถามมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ  โดบใน
การพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยน้ีไดWผFานกระบวนการตFางๆ ตามข้ันตอนทางวิชาการ เพ่ือใหWมี 
Validity อาทิ การใหWผูWเช่ียงชาญตรวจสอบความตรงของสาระ และความตรงเฉพาะหนWา (Face to 
face) ดWวยคFา IOC. (Index of Item Objective Congruence ) ซึ่งในแตFละขWอสอบถามมีคFาไมFตํ่า
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กวFา 0.5  และมี Reliability โดยใชWคFา Alpha coefficience ของ Cronbach โดยในแตFละดWานมีคFา
ไมFตํ่ากวFา 0.80 

2. การวิเคราะห?ขWอมูล 
    ผูWวิจัยไดWวิเคราะห?ขWอมูลท้ังหมดจากผูWตอบแบบสอบถามเพ่ืออธิบายลักษณะของขWอมูล

ตามวัตุประสงค?การวิจัยท่ีกําหนด โดยใชWสถิติพ้ืนฐาน ไดWแกF คFารWอยละ คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  และในการแปลความหมายระดับสมรรถนะของผูWบริหารโรงเรียน ไดWกําหนดเกดณฑ?
ดังตFอไปน้ี  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง   มีสมรรถนะในระดัยนWอยท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง   มีสมรรถนะในระดับนWอย  
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง   มีสมรรถนะในระดับปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง   มีสมรรถนะในระดับมาก  
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง   มีสมรรถนะในระดับมากท่ีสุด  

 
ผลการวิจัย 
     1. สมรรถนะของผูWบริหารโรงเรียนดWานมุFงผลสัมฤทธ์ิ โดยรวมอยูFในระดับมาก มีคFาเฉลี่ยเทFากับ 
3.64 เม่ือจําแนกเปfนรายการ  3  อันดับแรก ไดWแกF ความสามารถปฏิบัติงานไดWถูกตWองตรงตามเป~าหมาย
ท่ีต้ังไวW ความรูWความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานดWานตFาง ๆ และการมีระบบสนับสนุนการทํางาน 
เร่ืองระเบียบการทํางาน สถานท่ี อุปกรณ?ในการทํางาน อยูFในระดับมาก มีคFาเฉลี่ยเทFากับ 3.79 
     2. สมรรถนะของผูWบริหารโรงเรียนดWานการบริการท่ีดี โดยรวมอยูFในระดับมาก มีคFาเฉลี่ยเทFากับ 
3.70 เม่ือจําแนกเปfนรายการ 3 อันดับแรก  ไดWแกF การปรับปรุงและพัฒนาใหWแกFผูWรับบริการ มีการศึกษา
ความตWองการของผูWรับบริการและใหWคําแนะนํา และการเป�ดโอกาสใหWครูผูWสอนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความกWาวหนWาของบุคลากรในโรงเรียน 
     3. สมรรถนะของผูWบริหารโรงเรียนดWานการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูFในระดับมาก มีคFาเฉลี่ย
เทFากับ 3.71 เม่ือจําแนกเปfนรายการ 3 อันดับแรก ไดWแกF การมีความกระตือรือรWนในการพัฒนาสถานศึกษา 
มีการพัฒนาตนเองทางดWานขWอมูลขFาวสารอยูFเสมอ เพ่ือใหWทันตFอความกWาวหนWาของวิทยาการและเทคโนโลยี
ใหมF ๆ ตลอดจนนํามาประยุกต?ใชWในงานอาชีพไดWอยFางเหมาะสม และความสามารถรับมือกับความเครียด
และป�ญหาตFาง ๆ ไดW 
    4 สมรรถนะของผูWบริหารโรงเรียนดWานการทํางานเปfนทีม โดยรวมอยูFในระดับปานกลาง มี
คFาเฉลี่ยเทFากับ 3.41 เม่ือจําแนกเปfนรายการ 3 อันดับแรก ไดWแกF การมีสFวนรFวมในการวางแผนเพ่ือการ
ปฏิบัติงานเปfนทีม การสนับสนุนใหWกําลังใจ ยกยFอง ใหWเกียรติผูWอ่ืนในโอกาสท่ีเหมาะสม  และควรามสามารถ
ชักจูงโนWมนWาวใหWผูWใตWบังคับบัญชายอมรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสถานศึกษา 
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การอภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาสมรรถนะหลักของผูWบริหารโรงเรียนตามความเห็นของครูในโรงเรีบนซึ่งเปfนเครื

อFายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีประเด็นท่ีนํามาอภิปราย ดังน้ี 
 1. สมรรถนะหลักของผูWบริหารโรงเรียนโดยรวมอยูFในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับ คือ
สมรรถนะดWานการพัฒนาตนเอง ดWานการบริการท่ีดี ดWานมุFงผลสัมฤทธ์ิ และดWานการการทํางานเปfน
ทีม ท้ังน้ีเพราะผูWบริหารจะมีการพัฒนาตนเองอยูFเสมอ อีกท้ังยังมีการบริการท่ีดีในสํานักงาน สFงผลใหW
เกิดผลสัมฤทธ์ิของสถานศึกษา และทําใหWครูสามารถทํางานเปfนทีมไดWอยFางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
น่ันเองนอกจากน้ีอาจเปfนเพราะวFาผูWบริหารในยุคของการเปลี่ยนแปลง จึงไดWตระหนักถึงบทบาทของ
การเปfนผูW นํายุคใหมFเพ่ือใหWการดําเนินงานของสถานศึกษาบรรลุเป~าหมายท่ีวางไวWไดWอยFางมี
ประสิทธิภาพ และผูWบริหารเป�ดโอกาสใหWบุคลากรและชุมชนไดWเขWามามีสFวนรFวมในกระบวนการบริหาร
สถานศึกษา มีการวางแผน วิเคราะห?จุดแข็ง จุดอFอน คWนหาโอกาส อุปสรรคของการทํางานเพ่ือ
กําหนดเปfนวิสัยทัศน? เป~าหมาย พันธกิจ และกลยุทธ?ใหWสอดคลWองกับการพัฒนาสถานศึกษาใหWบรรลุ
เป~าหมายอยFางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลการวิจัยน้ีมีสอดคลWองกับงานวิจัยของ พรพิศ อินทะสุระ (2551 : 
ง) ท่ีศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะผูWบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ขWาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกFน เขต 5 พบวFา สมรรถนะผูWบริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยูFในระดับมาก และพบวFา มีสมรรถนะอยูFในระดับมากทุกดWาน โดยดWานการ
มีวิสัยทัศน? มีคFาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือการทํางานเปfนทีม ดWานการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และ
ดWานการสื่อสารและการจูงใจ ตามลําดับ เชFนเดียวกับกับงานวิจัยของ วชิราภรณ?  พรมนาทม (2553 : 
105)  ท่ีศึกษาการบริหารงานวิชาการของผูWบริหารสถานศึกษาท่ีสFงผลตFอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค?
ของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค?กรปกครองสFวนทWองถ่ิน 5 พบวFา การบริหารงาน
วิชาการของผูWบริหารสถานศึกษาสังกัดองค?กรปกครองสFวนทWองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดWานอยูFใน
ระดับมาก การบริหารงานวิชาการของผูWบริหารสถานศึกษาสFงผลตFอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค?ของ
นักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดองค?กรปกครองสFวนทWองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดWานอยFาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัยของ พัศนียา โกยสกุล (2556 : 120-125)  ศึกษา
เก่ียวกับสมรรถนะของผูWบริหารท่ีสFงผลตFอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบวFา สมรรถนะของผูWบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมและราย
ดWานอยูFในระดับมาก สมรรถนะหลักของผูWบริหาร ดWานการพัฒนาตนเอง และสมรรถนะหลักของ
ผูWบริหารดWานการทํางานเปfนทีม สFงผลตFอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ดWานการจัดการศึกษาอยFางมี นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สมรรถนะประจําสาย
งานของผูWบริหารสFงผลตFอการดําเนินงานตาม มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ดWาน
การเสริมความเขWมแข็งของสถานศึกษา อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวFาสมรรถนะ
ประจําสายงานของผูWบริหาร ประกอบดWวย การวิเคราะห?และสังเคราะห? การสื่อสารและจูงใจ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน? มีความสําคัญในการบริหารจัดการบริหารจัดการ
โรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานครใหWมีคุณภาพ    



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

405 
 

 2. สมรรถนะหลักของผูWบริหารโรงเรียนดWานมุFงผลสัมฤทธ์ิ โดยรวมอยูFในระดับมาก พบวFา 
ผูWบริหารสามารถปฏิบัติงานไดWถูกตWองตรงตามเป~าหมายท่ีต้ังไวW โดยยึดเป~าหมายท่ีกําหนด ซึ่งมีความรูW
ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานดWานตFาง ๆ และมีระบบสนับสนุนการทํางาน เร่ืองระเบียบ
การทํางาน สถานท่ี อุปกรณ?ในการทํางาน ซึ่งสอดคลWองกับผลการวิจัยของ วันชัย บุญทอง (2548: 
111 –113) ไดWศึกษาความตWองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูWบริหารสถานศึกษาตามแนว
ทางการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา พบวFา ความตWองการในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ ผูWบริหารสถานศึกษา มีความตWองการในการพัฒนามาก
ท่ีสุด ใน 3ลําดับแรก คือ มาตรฐานท่ี 1 การมุFงผลสัมฤทธ์ิ เน่ืองจาก ผูWบริหารมีความรูWความสามารถ
ในการปฏิบัติงานดWานตFาง ๆ ไดWเปfนอยFางดี อีกท้ังยังสอดคลWองกับงานวิจัยของ พรพิศ อินทะสุระ 
(2551 : ง)ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะผูWบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ขWาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกFน เขต 5 พบวFา มีสมรรถนะอยูFใน
ระดับมากทุกดWาน เน่ืองจาก ผูWบริหารมีการวางแผนการปฏิบัติงานในดWานตFาง ๆ ไดWเปfนอยFางดี และมี
ความรูWความสามารถในการปฏิบัติงาน สอดคลWองกับ พัศนียา โกยสกุล (2556 : 120-125) ศึกษา
เก่ียวกับสมรรถนะของผูWบริหารท่ีสFงผลตFอการทํางานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพสังกัด
กรุงเทพมหานครพบวFา  สมรรถนะของผูWบริหาร  โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและ
รายดWานอยูFในระดับมาก เน่ืองจาก ผูWบริหารโรงเรียนมีการปฏิบัติงานไดWเปfนอยFางดี มีการแกWไขป�ญหา
และมีการพัฒนาตนเองอยFางตFอเน่ืองเพ่ือทําใหWโรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพท่ีดีอยูFเสมอ 
 3. สมรรถนะหลักของผูWบริหารโรงเรียนดWานการบริการท่ีดี โดยรวมอยูFในระดับมากพบวFา
ผูWบริหารจัดใหWมีการปรับปรุงและพัฒนาใหWแกFผูWรับบริการ  ซึ่งมีการศึกษาความตWองการของพรWอมท้ัง
ใหWคําแนะนํา และเป�ดโอกาสใหWครูผูWสอนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับความกWาวหนWาของบุคลากรใน
โรงเรียน ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของ พรพิศ อินทะสุระ (2551 : ง) ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะผูWบริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาขอนแกFน เขต 5 พบวFา มีสมรรถนะอยูFในระดับมากทุกดWาน เน่ืองจาก ผูWบริหารมีการเป�ด
โอกาสใหWกับขWาราชการครูในการแสดงความคิดเห็นในดWานตFางๆ เพ่ือเปfนการพัฒนาบุคลากร อีกท้ังยัง
สอดคลWองกับงานวิจัยของ วชิราภรณ?  พรมนาทม (2553 : 105)  ไดWศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
ผูWบริหารสถานศึกษาท่ีสFงผลตFอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค?ของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
องค?กรปกครองสFวนทWองถ่ิน 5 พบวFา การบริหารงานวิชาการของผูWบริหารสถานศึกษาสังกัดองค?กร
ปกครองสFวนทWองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดWานอยูFในระดับมาก เน่ืองจาก ผูWบริหารมีการปรับปรุง
และพัฒนาใหWกับทุกคน เพ่ือเปfนการพัฒนาองค?กรใหWมีความย่ังยืนตFอไป สอดคลWองกับ วันชัย บุญทอง
(2548: 111 -113) ไดWศึกษาความตWองการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูWบริหารสถานศึกษาตาม
แนวทางการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา พบวFา พบวFา ความตWองการในการพัฒนา
สมรรถนะหลักตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ ผูWบริหารสถานศึกษา มีความตWองการในการ
พัฒนามากท่ีสุดใน 3 ลําดับแรก คือ มาตรฐานการบริการท่ีดี เน่ืองจาก ผูWบริการมีการปรับปรุงและ
พัฒนาการใหWบริการแกFผูWใหWบริการอยูFเสมอ มีการใหWคําแนะนําท่ีดีอีกดWวย 
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 4. สมรรถนะหลักของผูWบริหารโรงเรียน ดWานการพัฒนาตนเอง โดยรวมอยูFในระดับมากพบวFา 
ผูWบริหารมีความกระตือรือรWนในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งมีการพัฒนาตนเองทางดWานขWอมูลขFาวสาร
อยูFเสมอ เพ่ือใหWทันตFอความกWาวหนWาของวิทยาการและเทคโนโลยีใหมF ๆ ตลอดจนนํามาประยุกต?ใชWใน
งานอาชีพไดWอยFางเหมาะสม และสามารถรับมือกับความเครียดและป�ญหาตFาง ๆ ไดWเปfนอยFางดี ซึ่ง
สอดคลWองกับงานวิจัยของพรพิศ อินทะสุระ (2551 : ง) ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะผูWบริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของ ขWาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ขอนแกFน เขต 5 พบวFา มีสมรรถนะอยูFในระดับมากทุกดWาน เน่ืองจาก ผูWบริหารมีการพัฒนาตนเองใน
ดWานตFางๆ เพ่ือใหWมีความรูWและสามารถนํามาพัฒนาองค?กรใหWมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด อีกท้ังยัง
สอดคลWองกับงานวิจัยของ พัศนียา โกยสกุล (2556 : 120-125)  ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะของ
ผูWบริหารท่ีสFงผลตFอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวFา สมรรถนะของผูWบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายดWานอยูFในระดับ
มาก เน่ืองจากผูWบริหารมีการพัฒนาความรูWตนเองอยูFเสมอ และใหWความรูWในดWานตFางๆ แกFบุคลากรอยูF
เสมอ สอดคลWองกับ วชิราภรณ?  พรมนาทม (2553 : 105)  ไดWศึกษาการบริหารงานวิชาการของ
ผูWบริหารสถานศึกษาท่ีสFงผลตFอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค?ของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
องค?กรปกครองสFวนทWองถ่ิน 5 พบวFา การบริหารงานวิชาการของผูWบริหารสถานศึกษาสังกัดองค?กร
ปกครองสFวนทWองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดWานอยูFในระดับมาก การบริหารงานวิชาการของ
ผูWบริหารสถานศึกษาสFงผลตFอคุณลักษณะท่ีพึงประสงค?ของนักเรียนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
องค?กรปกครองสFวนทWองถ่ิน 5 โดยภาพรวมและรายดWานอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. สมรรถนะหลักของผูWบริหารโรงเรียนดWานการทํางานเปfนทีม พบวFาอยูFในระดับปานกลาง 
ผูWบริหารมีสFวนรFวมในการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติงานเปfนทีม ซึ่งมีการสนับสนุนใหWกําลังใจ ยกยFอง ใหW
เกียรติผูW อ่ืนในโอกาสท่ีเหมาะสม และสามารถชักจูงโนWมนWาวใหWผูW ใตW บังคับบัญชายอมรับการ
เปลี่ยนแปลงในการพัฒนาสถานศึกษา ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของ พรพิศ อินทะสุระ (2551 : ง) 
ศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะผูWบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ ขWาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาขอนแกFน เขต 5 พบวFา มีสมรรถนะอยูFในในระดับ
ปานกลาง ดWานการทํางานเปfนทีม อีกท้ังยังสอดคลWองกับงานวิจัยของ เพชริน สงค?ประเสริฐ (2550 : 
148)  ไดWศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึด หลักการทํางานเปfนทีม ใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวFา การทดลองใชWรูปแบบการบริหารงานวิชาการโดยยึดหลักการทํางาน
เปfนทีมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสFงผลใหW ผูWบริหาร หัวหนWางานวิชาการมีพฤติกรรมและแนวปฏิบัติท่ี
สอดคลWองกับบทบาทผูWนําทางวิชาการและบริบทของ สถานศึกษา บุคลากรและผูWเก่ียวขWองมีความรูW
ความเขWาใจเก่ียวกับหลักการ ข้ันตอนการทํางานเปfนทีม สามารถจัดกิจกรรมตามข้ันตอนการทํางาน
เปfนทีมไดWอยFางเปfนรูปธรรม สอดคลWองกับ พัศนียา โกยสกุล (2556 : 120-125)ศึกษาเก่ียวกับ
สมรรถนะของผูWบ ริหารท่ีสF งผลตFอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สั งกัด
กรุงเทพมหานคร พบวFา สมรรถนะของผูWบริหาร โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและราย
ดWานอยูFในระดับมาก สมรรถนะหลักของผูWบริหาร ดWานการพัฒนาตนเอง และสมรรถนะหลักของ
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ผูWบริหารดWานการทํางานเปfนทีม สFงผลตFอการดําเนินงานตามมาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ สังกัด
กรุงเทพมหานคร ดWานการจัดการศึกษาอยFางมี นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ข�อเสนอแนะ 
 ขWอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ผูWบริหารโรงเรียนในเขตบริชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยรวมมีสมรรถนะหลัก 
( Core competency) อยูFในระดับมาก ซึ่งถือวFาเหมาะสมแลWว แตFก็มีบางรายการท่ีมียังไมFมากพอก็
ควรไดWมีการพิจารณาทบทวน เพ่ือพัฒนาเพ่ิมเติมใหWมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน อาทิ สมรรถนะเก่ียวกับการ
ทํางานเปfนทีม ควรมีการบริหารจัดกานรมุFงผลสัมฤทธ์ิ ใหWมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ การ
บริหารเงิน การบริหารคน สูFหนFวยงานระดับลFาง เพ่ือใหWสามารถทํางานบรรลุผลไดWอยFางเหมาะสม 
 2. ผูWบริหารควรมีการพัฒนาตนเอง ในดWานการสรWางความสัมพันธ?ท่ีดีกับผูWรFวมงาน ใหWความ
ช่ืนชมบุคลากร และสรWางขวัญและกําลังใจใหWแกFบุคคลากรทุกคนในโรงเรียน 
 3. ผูWบริหารควรรับฟ�งความคิดเห็นยอมรับขWอตกลงของทีมงานดWวยคุณธรรม จริยธรรม และ
สามารถนําทฤษฎี หลักการตFาง ๆ มาประยุกต?ใชWในการทํางานรFวมกัน 
 ขWอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตFอไป 
 1. ดWวยการวิจัยคร้ังน้ีเปfนการวิจัยในภาพรวม หากมีการทําวิจัยในลักษณะน้ีควรมีการจําแนก
ตามโรงเรียน จะทําใหWทราบวFาผูWบริหารโรงเรียนใด มีสมรรถนะมากนWอยแตกตFางกัน จะไดWนํา
ผลการวิจัยไปปรับใชWเพ่ือการพัฒนาในแตFละโรงเรียนไดWตรงประเด็นมากข้ึน 
 2. ควรมีการวิจัยในเชิงรุก โดยระยะแรก ศึกษาวFามีสมรรถนะใดบWางท่ีผูWบริหารยังมีในระดับ
ตํ่า และศึกษาหาวิธีการในการพัฒนาสมรรถนะน้ันๆ ดWวยวิธีการท่ีเหมาะสม 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบสมรรถนะหลักของอาจารย?คณะ
ศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จําแนกตามเพศ โดยศึกษากับอาจารย?จํานวนท้ังหมด 105 
คน  เคร่ืองมือท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูลเปfนแบบสอบถามมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ สถิติท่ี
ใชWในการวิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF คFาความถ่ี รWอยละ คFาคะแนนเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    

ผลการวิจัย พบวFา  1)  สมรรถนะของของอาจารย?คณะศึกษาศาสตร? โดยรวมอยูFในระดับ
มาก และเม่ือพิจารณารายดWานก็พบวFาอยูFในระดับมากเชFนเดียวกัน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานWอย 
ไดWแกF จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ การทํางานเปfนทีม การบริการท่ีดี การมุFงผลสัมฤทธ์ิในการ
ปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง ตามลําดับ 2) สมรรถนะของอาจารย?เม่ือจําแนกตามเพศพบวFาท้ัง
โดยรวมและรายดWานมีความแตกตFางกันเพียงเล็กนWอยเทFาน้ัน  

 
คําสําคญั: สมรรถนะหลัก, อาจารย?คณะศึกษาศาสตร? 
 

Abstract 
   The purpose of this research was to investigated and compared the 
instructor’s competency of  the Faculty of Education , Bangkokthonburi University by 
gender. A respondent  were 105 instructors were used to study . The data, collected 
from the 5-level rating scale questionnaire. , and were analyzed by using descriptive 
statistics such as percentage, mean, and standard deviation  
 The research result reveal that : 1) the instructor’s competency of the 
educational faculty, Bangkokthonburi in overall were at high level, also in each 
aspect. Rank order from high to low were teacher’s ethics and integrity, team work, 
service mind, working achievement motivation, and self-development respectively.  
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2) the instructors’ competency as classify by gender found that there were only low 
of difference. 
 
Keyword: Core competency, educational faculty’s instructors 
 
บทนํา 

เปfนท่ีทราบกันดีวFา การศึกษาจึงเปfนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษา
ชFวยพัฒนาคนอันเปfนทรัพยากรท่ีสําคัญย่ิงในการพัฒนาประเทศใหWเจริญรุFงเรือง สอดคลWองกับทิศ
ทางการพัฒนา ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) กําหนดข้ึนบนพ้ืนฐานการเสริมสรWางทุน ของประเทศท้ังทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจและทุน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลWอมใหWเขWมแข็ง อยFางตFอเน่ือง ยึดคนเปfนศูนย?กลางการพัฒนา กําหนด
ยุทธศาสตร?การพัฒนาคนและสังคมไทย จึงใหWความสําคัญในระดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพคน 
เน่ืองจากคนเปfนเป~าหมายท่ีจะไดWรับผลประโยชน?และผลกระทบจากการพัฒนา ขณะเดียวกันเปfนผูW
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือไปสูF เป~าหมายสุดทWายท่ีจะไดWรับผลประโยชน?และผลกระทบจากการพัฒนา 
การจัดการศึกษาใหWไดWมาตรฐานและมีคุณภาพจึงเปfนเร่ืองจําเปfนระดับชาติตามท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหFงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกWไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 กลFาววFา การ
จัดการศึกษาตWองเปfนไป เพ่ือพัฒนาคนไทยใหWเปfนมนุษย?ท่ีสมบูรณ? ท้ังรFางกาย จิตใจ สติป�ญญา 
ความรูW และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูFรFวมกับผูWอ่ืนไดWอยFางมี
ความสุข ในชFวงระยะเวลาสองทศวรรษท่ีผFานมาทุกประเทศท่ัวโลกไดWริเร่ิมและดําเนินการ ปฏิรูป
การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค?เพ่ือพัฒนาการศึกษาใหWมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มาตรฐานสามารถผลิต
กําลังคนท่ีมีคุณภาพสูFยุคสังคมแหFงการเรียนรูW ครูเปfนบุคคลสําคัญในกระบวนการปฏิรูปการศึกษา
เพราะเปfนหนWาดFานและกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพผูWเรียน และเน่ืองจากสภาพสังคมท่ี
เปลี่ยนแปลง ความกWาวหนWาทางเทคโนโลยีทําใหWรูปแบบการเรียนรูW และวิธีแสวงหาความรูW กําลัง
ปรับเปลี่ยนไปจากระบบการเรียนแบบด้ังเดิมท่ีมีครูเปfนผูWถFายทอด เพียงฝ�ายเดียวไปสูFรูปแบบการ
เรียนรูWดWวยตนเองท่ีผูWเรียนสามารถแสวงหาความรูWดWวยตนเอง เพ่ิมมากข้ึน ทFามกลางสภาวะเชFนน้ีจึง
เปfนสิ่งทWาทายย่ิงสําหรับครูในการจัดองค?ความรูWใหWบังเกิดผล ตFอการพัฒนาคุณภาพของผูWเรียน ใหW
สามารถเผชิญสถานการณ?ตFาง ๆ ไดWท้ังในป�จจุบันและอนาคต ครูจําเปfนตWองไดWรับการพัฒนา
สมรรถนะใหWสอดคลWองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลFาว เพ่ือใหWสามารถปฏิบัติงานหรือดําเนินกิจกรรมใน
วิชาชีพอยFางมีประสิทธิภาพ และนําสังคมไทยไปสูFสังคมแหFงการเรียนรูWและสามารถแขFงขันไดWกับนานา
ประเทศ (พิมพันธ? เดชะคุปต?, 2551 : 1) ในการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดWกําหนด
วิสัยทัศน?ในการปฏิรูปครู และบุคลากรทางการศึกษาไวWวFา “ภายในปa พ.ศ. 2556 ครู คณาจารย  ?และ
บุคลากรทางการศึกษา มีศักยภาพ คุณภาพมาตรฐานและการรับรองวิชาชีพท่ีสามารถจดักระบวนการ
เรียนรูWท่ียึดผูWเรียนเปfนสําคัญ ใชWรูปแบบและวิธ̄ีการท่ีหลากหลาย นําเทคโนโนโลยีสารสนเทศมาใชWใน
การพัฒนาผูWเรียนใหWมีความรูW มีคุณธรรม มีจริยธรรม และทันตFอการพัฒนาและการแขFงขันของ
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ประเทศ” (สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2551:1) ซึ่งสอดคลWองกับ วิสัยทัศน?ของการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 - 2561) ใหWคนไทยไดWเรียนรูWตลอดชีวิต อยFางมีคุณภาพ 
และเป~าหมายภาย ในปa พ.ศ. 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรูW อยFางเปfนระบบ โดยเนWน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรูWของคนไทย โอกาส ทางการศึกษาและเรียนรูW เพ่ือพัฒนา
ผูWเรียน สถานศึกษาแหลFงเรียนรูW สภาพแวดลWอม หลักสูตร และเน้ือหา พัฒนาวิชาชีพครูใหWเปfนวิชาชีพ
ท่ีมีคุณคFา โดยกําหนดกรอบแนวทางการปฏิรูป การศึกษาและเรียนรูWอยFางเปfนระบบ ใน 4 ดWาน คือ 
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหมF พัฒนาคุณภาพครูยุคใหมF พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหลFงเรียนรูW
ยุคใหมF และพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการใหมF (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)  
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553) ไดWกําหนดสมรรถนะวิชาชีพครูท่ีจะใชW
ในการประเมินการปฏิบั ติงานของและบุคลากรทางการศึกษา คือ สมรรถนะหลัก (Core 
competency) เปfนสมรรถนะรFวมท่ีครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตWองมี และ สมรรถนะ
ประจําสายงาน (Functional competency) เปfนสมรรถนะเฉพาะท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานของแตF
ละตําแหนFงตามสายงานครู สFวนหน่ึงเพ่ือผลประโยชน?ของครู โดยใชWเปfนเกณฑ?พิจารณา เลื่อน
ตําแหนFงหรือวิทยฐานะ การขอรับหรือตFอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การเลื่อนข้ันเงินเดือน และการ
ยกยFองเชิดชูเกียรติ อีกสFวนหน่ึงเพ่ือผลประโยชน?ของผูWเรียน คือ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สูงข้ึน และ
ไดWรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และสFวนสุดทWายเพ่ือผลประโยชน?ของสถานศึกษา คือ การพัฒนา
ครู เพ่ือใหWมีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรูW โดยพัฒนาขีดความสามารถของครู ใหWโดดเดFน มี
สมรรถนะท่ีดีอยูFในระดับสมรรถนะสูง และสูงมากย่ิงข้ึนตามอายุการทํางาน พิจารณาจากสมรรถนะ
ดังกลFาวขWางตWน ถWาครูสFวนใหญFผFานเกณฑ?การประเมินสมรรถนะแลWว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผูWเรียนก็นFาจะดีข้ึน แตFป�จจุบันน้ียังพบป�ญหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของเด็กไทยตํ่ากวFาเกณฑ?และ
นับวันจะตํ่าลงอีกเร่ือย ๆ ถWาไมFไดWรับการแกWป�ญหาท่ีถูกจุด (วนิดา ภูวนารถนุรักษ?, 2551 :77) จาก
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและการการจัดการเรียนรูWอยFางเปfนระบบเพ่ือสรWางครู ท่ีมีคุณภาพตาม
นโยบายของรัฐบาลในการท่ีจะพัฒนาครูเปfนคนดีมีคุณธรรม และมีวิทยฐานะสูงข้ึน (สํานักพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา, 2553)  

คณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไดWมีการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรใหWมีความสามารถในทุกดWานมาโดยตลอด เพ่ือใหWมีการพัฒนาตนเองใหWทันตFอการปฏิรูป
การศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงอยูFตลอดเวลา และใหWมีความสามารถในการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
จากสภาพและป�จจัยดังกลFาว แตFยังไมFไดWมีการวิจัยออกมาวFาสมรรถนะหลักของอาจารย?ท่ีไดWพัฒนามา
น้ันอยูFในระดับใด ดังน้ันผูWวิจัยในฐานะท่ีปฏิบัติงานในคณะศึกษาศาสตร? จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาใน
เร่ืองน้ี เพราะขWอมูลสารสนเทศท่ีไดWจากการวิจัยจะเปfนประโยชน?ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ใหWมีคุณภาพตFอไป ซึ่งสอดคลWองกับนโยบายของคณะศึกษาศาสตร?ท่ีเก่ียวขWองกับการประคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งตWองมีการตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนา ใหWการดําเนินการในการจัดการศึกษาใหWมี
คุณภาพตลอดไป 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย   
  1.  เพ่ือศึกษาสมรรถนะของอาจารย?คณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

2.  เพ่ือเปรียบเทียบสมรรถนะอาจารย?คณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
จําแนกตาม เพศ ของอาจารย?    
 
การทบทวนวรรณกรรม 
  Mitrani, Dalziel & Fitt, (1992) ไดWกลFาวถึงสมรรถนะวFาเปfนลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีมี
ความเช่ือมโยงกับประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน สอดคลWองกับ Spencer & Spencer (1993) ท่ี
กลFาววFาสมรรถนะเปfนคุณลักษณะของบุคคลท่ีมีความสัมพันธ?เชิงเหตุและผลตFอความมีประสิทธิผล
ของเกณฑ? ท่ีใชWและหรือการปฏิบัติงานท่ีไดWผลการทํางานท่ีดี ข้ึนกวFาเดิม ป�จจุบันสํานักงาน
คณะกรรมการขWาราชการพลเรือน (2548) ไดWกลFาวถึงการกําหนดสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจํา
กลุFมงานข้ึน โดยเช่ือวFาการกําหนดสมรรถนะตามคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีเปfนผลมาจากความรูW 
ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ท่ีทําใหWบุคคลสรWางผลงานท่ีโดดเดFน  

McClelland (1998: 331) ไดWใหWความหมายของสมรรถนะ (competency) ไวWวFา หมายถึง 
บุคลิกลักษณะท่ีเปfนพ้ืนฐานของป�จเจกบุคคลซึ่งมีสFวนในการทํานายผลการปฏิบัติงาน ซึ่ ง
ประกอบดWวยแรงขับ (motives) ลักษณะ (traits) ความคิดของตน (self - concepts) ทัศนคติ 
(attitude) หรือคุณคFา (values) ความรูWในเน้ือหา (content knowledge) หรือ ความรูW-ความคิด 
(cognitive) หรือทักษะเชิงพฤติกรรม (behavioral skills) ท่ีสามารถวัดไดWหรือเช่ือถือไดW ซึ่งประกอบ
กันทําใหWบุคคลแตFละคนไดWรับความสําเร็จในงานท่ีตFางกัน ในความหมายท่ีใกลWเคียงกัน อาทิ  
สมรรถนะเปfน ทักษะ ความรูWความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีจะนาไปสูFผลการปฏิบัติงานท่ีดีขึ้น 
(Mc Shane & Glinow,2008) สFวน Duboiss and Rothwell (2004) กลFาววFา หมายถึง พฤติกรรม 
(Behaviors) แรงจูงใจ (Motivations) และความรูW (Knowledge) ท่ีมีความสัมพันธ?กับความสาเร็จ
หรือความลWมเหลวของงานในองค?การน้ัน ๆ และ Hellriegel, Jackson, and Slocum (2008) ไดW
สรุปความหมายของสมรรถนะ เปfนการรวมเอาความรูW ทักษะพฤติกรรม และทัศนคติอัน เปfน
คุณลักษณะสFวนบุคคลท่ีไดWทํางานอยFางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ  

ไบรอัน และพูสตี (Bryant and Poustie, 2001) ไดWนําแนวคิดของ McClelland (1987) มา
ศึกษาเพ่ิมเติม และจัดแบF งองค?ประกอบของสมรรถนะออกเปfน 3 กลุFม  ไดWแกF  1) ความรูW 
(Knowledge) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลรูWและเขWาใจ เชFน ผูWบริหารจะตWองมีความรูWดWานการบริหาร  2 ) 
ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่งท่ีจาเปfนตFอการปฏิบัติงานซึ่งชFวยทาใหWบุคคลนาความรูWน้ันไปใชWไดW เชFน 
ผูWบริหารตWองมีทักษะดWานความคิดรวบยอด ทักษะดWานมนุษย? และทักษะดWานเทคนิควิธี 3) เจตคติและ
คFานิยม ท่ีเหมาะสม หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลแสดงออกมาเปfนคุณลักษณะดWานพฤติกรรมซึ่งมีผลกระทบ
ตFอการใชWความรูWและทักษะของบุคคลน้ัน เปfนองค?ประกอบท่ีทาใหWคนมีความอดทนหรือเกิดความ
ทWอถอยตFอการปฏิบัติงาน 
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สํานักงานคณะกรรมการขWาราชการพลเรือน (2548 : 25) ไดWกลFาวถึงสมรรถนะหลักของ
ผูWบริหาร ประกอบดWวย 5 สมรรถนะ คือ 1) การมุFงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement motivation)  2) การ
บริการท่ีดี (Service mind) 3) การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 4) จริยธรรม 
(Integrity) และ 5) ความรFวมแรงรFวมใจ (Teamwork) ทักษะ (Skill) ความรูW (Knowledge) ความ
คิดเห็นเก่ียวกับตนเอง (Self-concept) บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล (Trait)แรงจูงใจ/เจตคติ 
(Motives /Attitude) 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
  ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยไดWอาศัยแนวคิดของ McClelland (1987) และ Bryant and Poustie, 
(2001) ซึ่งไดWนําแนวคิดของ McClelland มาพัฒนาตFอ รวมท้ังของสํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553) มากําหนดเปfนกรอบคิดในการวิจัย โดยมีสมรรถนะ ตัวบFงช้ีและรายการ
พฤติกรรมท่ีบFงบอกสมรรถนะน้ันๆ ใน 5 สมรรถนะหลัก ดังน้ี 

1) สมรรถนะท่ี 1: การมุFงผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน (Working achievement motivation)  
 

ตัวบ�งช้ี รายการพฤติกรรม 
1.1 ความสามารถในการวางแผน  การ 

กําหนดเป~าหมาย การวิเคราะห?  
สังเคราะห? ภารกิจงาน 

1. วิเคราะห?ภารกิจงานเพ่ือวางแผนการแกWป�ญหา  
อยFางเปfนระบบ 
2. กําหนดเป~าหมายในการปฏิบัติงานทุกภาคเรียน  
3. กําหนดแผนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูW  
อยFางเปfนข้ันตอน 

1.2 ความมุFงม่ันในการปฏิบัติหนWาท่ีที่มW̄
คุณภาพ ถูกตWอง ครบถWวย สมบูรณ? 

1. ใฝ�เรียนรูWเก่ียวกับการจัดการเรียนรูW  
2. ริเร่ิมสรWางสรรค?ในการพัฒนาการจัดการเรียนรูW  
3. แสวงหาความรูWที่เก่ียวกับวิชาชีพใหมF ๆ เพ่ือการ
พัฒนาตนเอง 

1.3 ความสามารถในการติดตาม  ประเมินผล
การปฏิบต̄ังาน   

1. ประเมินผลการปฏิบต̄ังานของตนเอง 

1.4 ความสามารถในการพัฒนาการปฏิบต̄ังาน
ใหWมีประสทิธิภาพอยFางตFอเน่ือง เพ่ือใหWงาน
ประสบความสําเร็จ 

1. ใชWผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุง/  
พัฒนาการทํางานใหWดีย่ิงข้ึน  
2. พัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองความตอWงการ  
ของผูWเรียน ผูWปกครอง และชุมชน  
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2) สมรรถนะท่ี 2: การบริการท่ีดี (Service mind)  
 

ตัวบ�งช้ี รายการพฤติกรรม 
2.1 ความต้ังใจและเต็มใจในการใหบWริการ 1. ทํากิจกรรมตFาง ๆ เพ่ือประโยชน?สFวนรวมเม่ือมีโอกาส  

2. เต็มใจ ภาคภูมิใจ และมีความสุขในการใหบWริการ  
แกFผูWรับบริการ  

2.2 การปรับปรุงระบบบริการใหWมี
ประสิทธิภาพ 

1. ศึกษาความตอWงการของผูWรับบริการ และนําขWอมูล  
ไปใชWในการปรับปรุง  
2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหWบริการใหWมี
ประสิทธิภาพ  

 
  3) สมรรถนะท่ี 3 การพัฒนาตนเอง (Self - development)  
 

ตัวบ�งช้ี รายการพฤติกรรม 
3.1 การศึกษาคWนควWาหาความรูW  ติดตาม
องค?ความรูWใหมF ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ  

1. ศึกษาคWนควWาหาความรูW มุFงม่ันและแสวงหาโอกาส  
พัฒนาตนเองดWวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

3.2 การสรWางองค?ความรูW และนวัตกรรมใน
การพัฒนาองค?กรวิชาชีพ  
 

1. รวบรวม สังเคราะห?ขWอมูล ความรูW จัดเปfนหมวดหมูF 
และปรับปรุงใหWทันสมัย 
2. สรWางองค?ความรูWและนวัตกรรมเพ่ือการจัดการเรียนรูW 
องค?กร และวิชาชีพ  

3.3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรWาง
เครือขFาย  
 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรูWกับผูWอ่ืนเพ่ือพัฒนาตนเอง และ
พัฒนางาน  
2. ใหWคําปรึกษา แนะนํา นิเทศ และถFายทอดความรูW  
ประสบการณ?ทางวิชาชีพแกFผูWอ่ืน  
3. มีการขยายผลโดยสรWางเครือขFายการเรียนรูW 

 
  4) สมรรถนะท่ี 4: การทํางานเปfนทีม (Team work)  
 

ตัวบ�งช้ี รายการพฤติกรรม 
4.1 การใหWความรFวมมือ ชFวยเหลือ  และ
สนับสนุนเพ่ือนรFวมงาน  
 

1. สรWางสัมพันธภาพท่ีดีในการทํางานรFวมกับผูWอ่ืน  
2. ทํางานรFวมกับผูWอ่ืนตามบทบาทหนWาท่ีทีไ่ดWรับ
มอบหมาย  
3. ชFวยเหลือสนับสนุน เพ่ือนรFวมงานเพ่ือเป~าหมาย  
ความสําเร็จรFวมกัน  
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ตัวบ�งช้ี รายการพฤติกรรม 
4.2 การเสริมแรงใหWกําลังใจ เพ่ือนรFวมงาน   
 

1. ใหWเกียรติ ยกยFองชมเชย ใหWกําลังใจแกFเพ่ือน
รFวมงาน  ในโอกาสท่ีเหมาะสม  

4.3 การปรับตัวเขWากับกลุFมคน หรือ
สถานการณ?ทีห่ลากหลาย  
 

1. มีทักษะในการทํางานงานรFวมกับบุคคล/กลุFม
บุคคล  ไดWอยFางมีประสิทธิภาพท้ังภายในและ
ภายนอก  สถานศึกษา และในสถานการณ?ตFาง ๆ  

4.4 การแสดงบทบาทผูWนําหรือผูWตาม  
 

1. แสดงบทบาทผูWนําหรือผูWตามในการทํางานรFวมกับ
ผูWอ่ืน  ไดWอยFางเหมาะสมตามโอกาส  

4.5 การเขWาไปมีสFวนรFวมกับผูWอ่ืน ในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาใหWบรรลุผลสําเร็จ 
ตามเป~าหมาย  
 

1. แลกเปลี่ยน/รับฟ�งความคิดเห็นและประสบการณ?  
ภายในทีมงาน  
2. แลกเปลี่ยนเรียนรูW/รับฟ�งความคิดเห็นและ  
ประสบการณ?ระหวFางเครือขFายและทีมงาน  
3. รFวมกับเพ่ือนรFวมงานในการสรWางวัฒนธรรมการ
ทํางานเปfนทีมใหWเกิดข้ึนในสถานศึกษา 

 
5) สมรรถนะท่ี 5 จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู (Teacher’s ethics and integrity)  
 

ตัวบ�งช้ี รายการพฤติกรรม 
5.1 ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 1. สนับสนุนและเขWารFวมกิจกรรมการพัฒนา

จรรยาบรรณวิชาชีพ   
2. เสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน?ตFอวิชาชีพ และเปfน
สมาชิกท่ีดีขององค?กรวิชาชีพ  
3. ยกยFอง ช่ืนชมบุคคลท่ีประสบความสําเร็จใน
วิชาชีพ  
4. ยึดม่ันในอุดมการณ?ของวิชาชีพ ปกป~องเกียรติ  
และศักด์ิศรีของวิชาชีพ 

5.2 มีวินัย และความรับผิดชอบในวิชาชีพ 1. ซื่อสัตย?ตFอตนเอง ตรงตFอเวลา วางแผนการใชWจFาย   
และใชWทรัพยากรอยFางประหยัด 
 2. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขWอบังคับ และวัฒนธรรม
ท่ีดีขององค?กร  
3. ปฏิบัติตนตามบทบาทหนWาท่ี และมุFงม่ันพัฒนาการ  
ประกอบวิชาชีพใหWกWาวหนWา  
4. ยอมรับผลอันเกิดจากการปฏิบัติหนWาท่ีของตนเอง   
และหาแนวทางแกWไขป�ญหา อุปสรรค 
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ตัวบ�งช้ี รายการพฤติกรรม 
5.3 การดํารงชีวิตอยFางเหมาะสม   1. ปฏิบต̄ัตน/ ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียงไดWเหมาะสมกับสถานะของตน  
2. รักษาสิทธิประโยชน?ของตนเอง และไมFละเมิดสิทธิ  
ของผูWอ่ืน  
3. เอ้ือเฟ��อเผื่อแผF ชFวยเหลือ และไมFเบียดเบียนผูWอ่ืน 

5.4 การประพฤติปฏิบัติตนเปfนแบบอยFางท่ีดี 1. ปฏิบัติตนไดWเหมาะสมกับบทบาทหนWาท่ี  และ
สถานการณ?  
2. มีความเปfนกัลยาณมิตรตFอผูWเรียน เพ่ือนรFวมงาน   
และผูWรับบริการ  
3. ปฏิบัตินตามหลักการครองตน ครองคน ครองงาน 
เพ่ือใหWการปฎิบัต̄ิงานบรรลุผลสําเร็จ   

 4. เปfนแบบอยFางท่ีดีในการสFงเสริมผูWอ่ืนใหWปฏิบัติตน  
ตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพครูและพัฒนา
จนเปfนท่ียอมรับ 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยเร่ืองน้ี เปfนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ท่ีมุFงอธิบายลักษณะของ
ตัวแปรสมรรถนะตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี คือ 

ตอนท่ี 1  
ประชากรท่ีใชWในการวิจัย เปfนอาจารย?ของคณะศึกษาศาสตร? จํานวน 105 คน เน่ืองจากมี

จํานวนมFมากจึงใชWทั้งหมดในการศึกษาโดยไมFมีการสุFมตัวอยFาง 
เคร่ืองมือหลักสําหรับการวิจัยเปfนแบบสอบถามเก่ียวกับการศึกษาสมรรถนะหลักของ

อาจารย? แบFงเปfน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เปfนแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนท่ี 
2 เปfนแบบสอบถามมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ เก่ียวกับสมรรถนะหลักของอาจารย? 
ประกอบดWวย 1) การมุFงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 2) การบริการท่ีดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การ
ทํางานเปfนทีม และ 5) จริยธรรมและจรรยาบรรณ ในแตFละขWอใหWผูWตอบเลือกแสดงความคิดเห็นวFามี
อยูFในระดับใด จาก 5 ระดับ โดยกําหนดคะแนนการตอบ คือ 5 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติอยูFใน
ระดับมากท่ีสุด 4 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติอยูFในระดับมาก 3 คะแนน มีการปฏิบัติอยูFในระดับ
ปานนกลาง 2 คะแนน หมายถึง มีการปฏิบัติอยูFในระดับนWอย 1 คะแนน หมายถึง มีมีการปฏิบัติอยูFใน
ระดับนWอยท่ีสุด   

การสรWางเคร่ืองมือและการหาคุณภาพเคร่ืองมือในการวิจัย ผูW วิจัยไดWดําเนินการตาม
หลักการ มีการตรวจสอบความถูกตWอง (Validity) ดWวยคFา IOC ไดWคFาสูงกวFา 0.5 และหาคFาความ



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

417 
 

เช่ือม่ัน (Reliability)  โดยวิธีหาคFาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ของ Cronbach ในแตF
ละดWานของสมรรถนะมFคFาสูงกวFา 0.80 

ตอนท่ี 2 
ในการอธิบายลักษณะของขWอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค?ของการวิจัย ผูWวิจัยใชWสถิติพรรณนา 

(Descriptive statistics) ไดWแกFคFา รWอยละ คFาเฉลี่ย และคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยมีการแปล
ความหมายของคFาเฉลี่ย ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง   มีความเห็นดWวยในรายการท่ีถามนWอยท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง   มีความเห็นดWวยในรายการท่ีถามนWอย 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง   มีความเห็นดWวยในรายการท่ีถามปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง   มีความเห็นดWวยในรายการท่ีถามมาก  
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง   มีความเห็นดWวยในรายการท่ีถามมากท่ีสุด  

 
ผลการวิจัย 

จากการพิจารณาคFาเฉลี่ย คFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการประเมินตนเองของผูWใหWขWอมูล
เก่ียวกับสมรรถนะท้ัง 5 ดWาน ปรากฎผลดังแสดงในตารางท่ี 1  

  
ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของอาจารย?คณะศึกษาศาสตร? ท่ีมีตFอสมรรถนะหลักของตนเอง จําแนกใน              
ภาพรวมและรายสมรรถนะ 
 

           สมรรถนะ (ด�าน)             ค�าคะแนน   ส�วนเบ่ียงเบน     ระดับ        อันดับ 
                                                     เฉลี่ย        มาตรฐาน       สมรรถนะ   

1.  การมุFงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน   4.22  .48  มาก  4  
2.  การบริการท่ีดี   4.35  .44  มาก  3  
3.  การพัฒนาตนเอง   4.18  .46  มาก  5  
4.  การทํางานเปfนทีม   4.44  .48  มาก  2  
5.  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   4.46   .52  มาก            1  

               โดยรวม  4.33   .48  มาก    

       
   จากตารางท่ี 1 น้ี แสดงวFาสมรรถนะหลักของอาจารย?คณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี โดยรวมอยูFในระดับมาก และในแตFละดWานของสมรรถนะท่ีมีอยูF ก็อยูFในระดับมากดWวย
เชFนกัน โดย 3 อันดับแรกท่ีมีมากไดWแกF สมรรถนะดWาน จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การทํางาน
เปfนที และการบริการท่ีดี ตามลําดับ 
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   และเม่ือนําคําตอบของกลุFมเป~าหมาย จําแนกเปfนอาจารย?เพศชาย จํานวน 46 คน และเพศ
หญิง จํานวน 69 คน มาเปรียบเทียบดWวยคFาคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็น (เน่ืองจากเปfนคFา Parameter 
จึงไมFจําเปfนตWองทดสอยดWวย Inferential statistics) ผลการเปรียบเทียบ ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบสมรรถนะหลักของอาจารย? คณะศึกษาศาสตร?ในภาพรวมและรายสมรรถนะ               
จําแนกตามเพศของอาจารย? 
                

               สมรรถนะ (ด�าน)           เพศชาย                  เพศหญิง 

                                                                     μ        σ               μ          σ 

   1.  การมุFงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน    4.20   .48     4.28 .52 
   2.  การบริการท่ีดี     4.32    .44     4.36 .45 
   3.  การพัฒนาตนเอง     4.18    .46     4.28 .42 
   4.  การทํางานเปfนทีม     4.42    .48     4.45 .46 
   5.  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ     4.43    .52         4.49 50  

                       โดยรวม   4.31    .48     4.37 .47 

       
   จากตารางท่ี 2 แสดงวFาสมรรถนะหลักของอาจารย?คณะศึกษาศาสตร? ท่ีมีเพศตFางกัน มี
สมรรถนะหลักโดยรวม และรายดWานอยูFในระดับเดียวกัน โดยอาจารย?เพศหญิงมีสมรรถนะมากกวFา
อาจารย?ชายเล็กนWอยเทFาน้ัน  
 
อภิปรายผล 

1.  สมรรถนะหลักของอาจารย? คณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีพบวFา
โดยรวมและรายดWานอยูFในระดับมาก โดยเฉพาะในดFาน จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การ
ทํางานเปfนทีมการบริการท่ีดี การมุFงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง น้ันท้ังน้ีนFาจะ
เปfนเพราะอาจารย?ท้ังหมดสําเร็จการศึกษามาทางดFานศึกษาศาสตร? มีประสบการณ?เปfนเวลานานใน
การประกอบอาชีพครู จึงมีความตระหนักในการทํางานและมีจรรยาบรรณในวิชีพครู อีกท้ังไดWรับการ
สนับสนุนจากผูWบริหารระดับคณะ และมหาวิทยาลัยเปfนอยFางดี สFงผลใหWการปฏิบัติงานดWานตFาง ๆ 
บรรลุเป~าหมายขององค?การ ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของผูWวิจัยหลายทFาน อาทิ อิสหาก นุ�ยโส�ะ 
(2556 :119 – 120;นราภรณ? วงศ?พระคุณ, 2556 : 36;  ญาณี ลWวนประเสริฐ; 2553 : 102; กัญญ?วรา  
ผลเจริญ,2559:บทคัดยFอ; และ อริยา  คูหา,หริรักษ? แกWวกับทอง, 2559:ก) สําหรับสมรรถนะดWานการ
มุFงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน และดWานการพัฒนาตนเอง ท่ีอยูFในระดับมาก แตFคFอนไปทางระดับปาน
กลางน้ัน ก็คงเปfนไปไดWวFา อาจารย?ของคณะศึกษาศาสตร?สFวนใหญFเปfนอาจารย?ในระดับปริญญาตรี 
(สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และดนตรีศึกษา) และมีประสบการณ?การสอนไมFมากนัก สFวนท่ีเหลือเปfน
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อาจารย?ประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกทางดWานบริหารการศึกษา ซึ่งมีเปfนผูWมีวัยวุฒิ คุณวุฒิ 
และประสบการณ?สูง  ดังน้ันจึงเปfนขWอสังเกตวFา การจะทําใหWอาจารย?มีสมรรถนะในดWานการมุFงสัมฤทธ์ิ
ในการปฏิบัติงาน จึงตWองใชWเวลา และตWองมีวุฒิหรือประสบการณ?ในการสอนบริหารการศึกษา ดังน้ัน
จึงกลFาวไดWวFาผูWท่ีเปfนครูจะมีสมรรถนะท่ีใกลWเคียงกัน สามารถใชWเปfนแบบอยFางใหWกับผูWทํางานท่ีไมFไดW
เรียนวิชาชีพครูมากFอนไดW และการเพ่ิมเติมสมรรถนะบางดWาน จําเปfนตWองอาศัยประสบการณ? 

2. สมรรถนะของอาจารย? คณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีพบวFาเม่ือจําแนก
ตามเพศ จะมีความแตกตFางกันไมFชัดเจนนัก อริยา  คูหา อาจารย?  หริรักษ?  แกWวกับทอง (2559: ก) 
ซึ่งไดWศึกษากับนักศึกษาครู ของคณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร? ก็ไดWผลสอดคลWองกัน 
และในการศึกษาน้ีเพศหญิงจะมีสมรรถนะมากกวFาเพศชายเล็กนWอย ซึ่งตามหลักการนFาจะเปfนเชFนน้ัน 
เพราะเพศหญิง เปfนเพศท่ีมีพฤติกรรมเนWนไปทางสุนทรีหรือความอFอนหวานมากกวFาชาย  โดย
ธรรมชาติเพศหญิงและเพศชายมีพฤติกรรมแตกตFางกัน คือเพศหญิงจะมีความละเอียดลออ ความ
อFอนโยน  และมีความอดทนมากกวFา โดยท่ัวไปแลWวเพศหญิงมักมีความไมFแนFนอนทางดWานอารมณ?
และพฤติกรรม มากกวFาเพศชายจนบางคร้ังดูวFาขาดเหตุผล เพศหญิงสามารถทํางานดWานการบริหาร 
ไดWดีกวFาเพศชาย  งานบริหารหลาย ๆ ประเภทจึงมีแตFเพศหญิงเปfนสFวนใหญF และในดWานสติป�ญญา  
(IQ) ยังไมFมีหลักฐานช้ีชัดวFาแตกตFางกัน  (พลูสุข  สังข?รุFง, 2550 : 51) ดังน้ันในการพัฒนาสมรรถนะ
ของผูWทํางานเปfนครู วิธีการในการพัฒนาใหWแกFชายและหลัง จึงสามารถใชWวิธีการท่ีไมFแตกตFางกันไดW   

 
ข�อเสนอแนะ   

ข�อเสนอแนะในการนาํผลการวิจัยไปใช�   
1. ดWวยสมรรถนะหลักของอาจารย? คณะศึกษาศาสตร? โดยรวมและรายดWานอยูFในระดับมาก 

แตFยังไมFมากท่ีสุด ดังน้ันจึงสามารถพัฒนาตFอไปไดWอีก โดยเฉพาะในดWานท่ีมีคFาเฉลี่ยใน 2 อันดับ
สุดทWาย   คือ การพัฒนาตนเอง และการมุFงผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงาน 

2.  อาจารย?ของคณะศึกษาศาสตร? ปฎิบัติงานสอนในศาสตร?ท่ีแตกตFางกัน สําหรับอาจารย?ท่ี
ไมFไดWมีประสบการณ?ในการบริหารหรือมีวุฒิการศึกษาทางดWานการบริหาร ควรมีการจัดระบบงานเร่ิม
ต้ังแตFการกําหนดวัตถุประสงค? การจัดเตรียมป�จจัยในการทํางานตามวัตถุประสงค?ใหWครบถWวน และ
นํามาบูรณาการเปfนรูปแบบ วิธีการ และกระบวนการในการบริหารจัดการ เพ่ือใหWเกิดผลดีท่ีสุดตาม
เป~าหมายท่ีไดWกําหนดไวW ดังน้ันเม่ือปฎิบัติงานผFานไปก็สามารถติดตามตรวจสอบไดWวFาผลเปfนเชFนไร ผล
ท่ีไดWอาจดี หรือไมFดี และคFอยกลับมาวิเคราะห?วFาท่ีเปfนเชFนน้ันมีสาเหตุจากสิ่งใด จากป�จจัยนําเขWา หรือ
จากกระบวนการ    

3. สมรรถนะ เปfนผลมาจากป�จจัยสําคัญๆ หลายป�จจัย โดยเฉพาะในเร่ืองของประสบการณ? 
และการทํางานตFางๆ ดังน้ัน อาจารย?ท่ียังมีอายุไมFมาก หรือยังมีประสบการนWอย จึงตWองอาศัยการ
ทํางานทุกอยFางท่ีไดWรับมอบหมายใหWมากข้ึน รวมท้ังการสรWางงานใหมFเพ่ิมเติม ซึ่งในการทํางานท่ีไดWผล
ตWองอาศัยความรูWและประสบการณ?   
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ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป   
1.  ควรศึกษาสมรรถนะตามองค?ประกอบและตัวบFงช้ีอ่ืน ท่ีมีความแตกตFางจากกรอบคิดท่ีใชW

ในการศึกษาคร้ังน้ี   
2. ควรศึกษารูปแบบสมรรถนะท่ีสFงผลตFอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของอาจารย? จําแนก

ตามหลักสูตรท่ีอาจารย?แตFละทFานประจําอยูF  
3.เพ่ือใหWผลการวิจัยสามารถนาไปใชWประโยชน?ไดWในทุกภาคสFวน ในอนาคตจึงควรทา

การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะของผูWปฏิบัติงานในกลุFมอาชีพตFางๆ เพ่ือนาผลการศึกษาไปใชWเปfน
แนวทางในการปรับปรุง พัฒนา สมรรถนะของผูWปฏิบัติงาน เพ่ือใหWเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
รวมถึงนาผลการวิจัยมาพิจารณาเปfนแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย?ในหนFวยงาน องค?การ 
ตFางๆ และประการสุดทWายสามารถนาผลการศึกษาไปใชWเพ่ือเปfนขWอมูลพ้ืนฐาน และเปfนประโยชน?ทาง
การศึกษาแกFผูWสนใจตWองการศึกษาและการวิจัยในอนาคต 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาการบริหารสิ่งแวดลWอมของโรงเรียนในเขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจาก ผูWบริหาร ครู และผูWปกครองนักเรียน รวมท้ังสิ้น 135 คน เคร่ืองมือ
หลักท่ีใชWในการรวบรวมขWอมูล ไดWแกF แบบสอบถามมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับเก่ียวกับการ
บริหารสิ่งแวดลWอมในโรงเรียน 5 ดWาน คือ 1)  ดWานการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลWอม  2) ดWานการวาง
แผนการดําเนินงานสิ่งแวดลWอม 3)  ดWานการดําเนินการและการปฏิบัติการ  4)  ดWานการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานและแกWไข  และ  5)  ดWานการทบทวนการจัดการ  วิเคราะห?ขWอมูลดWวยสถิติพ้ืนฐาน ไดWแกF คFา
รWอยละ  คFาเฉลี่ย  และคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวFา  การบริหารสิ่งแวดลWอมของโรงเรียนตFาง ๆ ในเขตทวีวัฒนา โดยรวมอยูF
ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปfนรายดWานพบวFาอยูFในระดับมากทุกดWาน โดยเรียงตามลําดับคFาเฉลี่ย
จากสูงสุดถึงตํ่าสุด ไดWแกF (1) ดWานการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลWอม  (2) ดWานการทบทวนการจัดการ 
(3) ดWานการวางแผนการดําเนินงานสิ่งแวดลWอม (4) ดWานการดําเนินการและการปฏิบัติการ  และ (5)  
ดWานการตรวจสอบการปฏิบัติงานและแกWไข   
 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการสิ่งแวดลWอมภายของโรงเรียน, เขตทวีวัฒนา 
 

Abstract 
    This study was  designed  to  ascertain  environmental management of   schools 

in Taweewathana District, Bangkok, it comprised of 5 aspects: (1)  determination 
environmental policy  (2) planning operation  (3) implement - operation  (4) checking 
and solved, and (5) reviewed  management. The population of the study  consisted of  
135 administrators, teachers and  guardians.  The instrument were questionnaires with a 
five – point  rating  scale.  Data was analyzed by descriptive statistic such as percentage, 
mean  and  standard deviation. 
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 The research results reveal that :   
 The environmental management of the schools in Taweewathana District, 
Bangkok were found at “high” level of all aspects. Based on each aspect by descending 
as followed (1) determination environmental policy, (2) reviewedmanagement, (3) planning 
operation,  (4) implement – operation. and (5) checking and solved. 
 

Keywords: School environment management, Taweewatana district 
 
บทนํา 
 สถานการณ?ป�จจุบันป�ญหาสิ่งแวดลWอมนับวFาเปfนป�ญหาระดับโลกท่ีทุกประเทศกําลังเรFงหา
วิธีแกWไข การพัฒนาแบบไมFย่ังยืนท่ีคํานึงแตFประโยชน?สFวนตนโดยไมFคํานึงถึงสภาพแวดลWอมน้ัน จะเปfน
ผลทําใหWสิ่งแวดลWอมโทรมลงไปทุกขณะ และสFงผลกระทบตFอสิ่งตFางๆ เพ่ิมข้ึนท้ังในประเทศท่ีพัฒนา
แลWว และประเทศท่ีกําลังพัฒนา จึงจําเปfนอยFางย่ิงท่ีจะตWองมีการปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดลWอมใหWดี
ข้ึน และจากการวิเคราะห?ก็พบวFาตัวการสําคัญท่ีทําใหWเกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลWอมน้ันก็คือ
มนุษย?น่ันเอง ดังจะเห็นจากการเพ่ิมของประชากรโลกนับเปfนหนทางหน่ึงท่ีนําไปสูFป�ญหาการขยายตัว
ของเมือง และกิจกรรมทางดWานอุตสาหกรรม รวมถึงการคิดคWนนําเทคโนโลยีสมัยใหมFเขWามาใชWโดยการ
ขาดการศึกษาถึงผลกระทบตFอสิ่งแวดลWอม จึงอาจกลFาวไดWวFามนุษย?เปfนตัวการสําคัญท่ีทําใหWเกิดป�ญหา
ตFอสิ่งแวดลWอม และมนุษย?ก็เปfนผูWรับผลจากการกระทําดังกลFาว จึงจําเปfนท่ีมนุษย?จะตWองมีหนWาท่ีใน
การแกWป�ญหาดWานสิ่งแวดลWอมรFวมกัน และการท่ีจะใหWมนุษย?สามารถแกWป�ญหาดังกลFาวไดWดีน้ันก็
จําเปfนตWองใหWความรูW ความเขWาใจ การมีเจตคติท่ีดีตFอการพัฒนาสิ่งแวดลWอม ซึ่งสิ่งท่ีเปfนเคร่ืองมือท่ีดี
ท่ีสุดในการปลูกฝ�งจิตสํานึกใหWแกFคนในเร่ืองสิ่งแวดลWอมเหลFาน้ีก็คือ “การศึกษา” 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายท่ีจะใหWสอนสิ่งแวดลWอมศึกษาในโรงเรียน โดยเนWนใหWสอน
สิ่งแวดลWอมท่ีเปfนป�ญหาเฉพาะของแตFละทWองถ่ินใหWตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจและสังคม ใหWมีความรูW ความเขWาใจ และมีจิตสํานึกท่ีจะตWองรับผิดชอบรFวมกันในการ
อนุรักษ? การเสริมสรWาง การนําไปใชWอยFางคุWมคFาและการพัฒนาสิ่งแวดลWอม ซึ่งก็หมายความถึงการนํา
ป�ญหาสิ่งแวดลWอมท่ีเกิดข้ึนในระดับทWองถ่ินมาจัดการเรียนการสอน โดยใหWนักเรียนไดWวิเคราะห?ศึกษา
วิธีการแกWไขและป~องกัน โดยการนําเหตุการณ?จริงหรือสถานการณ?ป�ญหาสิ่งแวดลWอมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน
มาใหWนักเรียนไดWศึกษา และวิเคราะห?หาแนวทางแกWไขก็จะเปfนการสรWางความตระหนัก สรWางจิตสํานึก
ใหWนักเรียนมีคFานิยมท่ีดีตFอการรักษาสิ่งแวดลWอมใหWคงอยูFตลอดไป  นอกจากน้ีสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยยังคงตWองเผชิญ
กับการเปลี่ยนแปลงดWานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมจํานวนประชากรในโลกเพ่ิมมากข้ึนไดW
สรWางแรงกดตFอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมของโลกใหWเสื่อมโทรมลง ประเทศไทยจึงตWอง
ยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลWอมใหWดีข้ึนกวFาเดิม โดยปกป~องฐานทรัพยากรเพ่ือรักษาความ
สมดุลย่ังยืนของระบบนิเวศ ดWวยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหWมีประสิทธิภาพ
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สูงสุดภายใตWกระบวนการมีสFวนรFวม และปรับปรุงแบบการผลิตสินคWาและบริการท่ีเปfนมิตรกับ
สิ่งแวดลWอมมากข้ึน ขณะเดียวกันตWองเพ่ิมประสิทธิภาพการใชWพลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือก
เพ่ือรองรับความตWองการใชWพลังงานในประเทศ 
 ผูWวิจัยทํางานทางดWานการศึกษา และใหWการบริการวิชาการแกFโรงเรียนตFาง ๆ ในเขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลWอมในโรงเรียน ซึ่งเปfน
ประเด็นสําคัญท่ีสังคมใหWความสําคัญอยูFในขณะน้ี โดยเฉพาะในโรงเรียนตFาง ๆ ในเขตดังกลFาว โดย
คาดวFาผลการศึกษาคร้ังน้ี จะเปfนขWอมูลสารสนเทศท่ีโรงเรียนตFาง ๆ สามารถใชWเปfนแนวทางในการ
แกWป�ญหา และพัฒนาสิ่งแวดลWอมของโรงเรียนใหWดีย่ิงข้ึนตFอไปไดW และเพ่ือเผยแพรFผลการศึกษาใหWแกF
โรงเรียนในเขตทวีวัฒนาซึ่งอยูFในเขตใหWบริการทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมท่ัง
โรงเรียนอ่ืน ๆ ในบริบทเดียวกันหากสนใจ ก็สามารถนําเอาผลการศึกษาน้ีไปใชWประโยชน?ไดWในโอกาส
ตFอไป 

 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสิ่งแวดลWอมของโรงเรียนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองกับสิ่งแวดลWอม ผูWวิจัยสามารถสรุปสาระท่ี
นําไปสูFการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ืองน้ี กลFาวคือ : 
 สิ่งแวดลWอมเปfนเร่ืองท่ีมีความสําคัญและเก่ียวขWองกับทุกองค?กร ดWวยป�จจุบันโลกมีการเจริญ 
เติบโต มีการเปลี่ยนแปลงทางดWานตFางๆ มากข้ึนๆ ตามลําดับ ก็ย่ิงมีป�ญหาเก่ียวกับสิ่งแวดลWอมเพ่ิม
มากข้ึนๆ ตามไปดWวย จนสFงผลกระทบตFอการดํารงชิวิตและสภาพความเป~นอยูFของผูWคนทุกคนในสังคม 
ประเทศ และโลก อาทิ สิ่งแวดลWอมเก่ียวกับสภาพอากาศ ฝุ�นพิษ ขยะตFางๆ ซึ่งป�ญหาท้ังหมดน้ันลWวน
มาจากการกระทําของคนท้ังสิ้น   

เสถียร เลิศอาวาส (2554 : 1) กลFาววFา ป๎ญหาสิ่งแวดลWอมเปfนป�ญหาท่ีจําเปfนตWองอาศัยการ
พัฒนาความรูW ความคิด การเห็นความสาคัญและสรWางเสริมจริยธรรม ตลอดจนจิตสานึกของประชาชน
ทุกระดับของสังคมโลก การพัฒนาและสรWางเสริมสิ่งเหลFาน้ี สามารถกระทําไดWดWวยกระบวนการทาง
การศึกษา โดยจัดดําเนินการไดWในหลายรูปแบบ ดังน้ันเพ่ือเปfนการป~องกัน และแกWป�ญหาสิ่งแวดลWอม 
จึงตWองมีการจัดการศึกษาเพ่ือใหWความรูWแกFประชาชนทุกกลุFม โดยเฉพาะใหWแกFเยาวชนในวัยเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) จึง
ไดWมีการกาหนดโครงสรWางหลักสูตรท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลWอม โดยหลักสูตรข้ันพ้ืนฐานไดWมีการกาหนด
เก่ียวกับสิ่งแวดลWอมศึกษา ไวWในกลุFมสาระการเรียนรูWตFาง ๆ โดยเฉพาะ กลุFมวิทยาศาสตร? กลุFมสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุFมสุขศึกษา และกลุFมพลศึกษา เพ่ือใหWผูWเรียนไดWมีความรูW ความเขWาใจ
เก่ียวกับสิ่งแวดลWอมและปลูกฝ๎งเจตคติท่ีดีเก่ียวกับสิ่งแวดลWอมใหWเกิดกับผูWเรียน ซึ่งในหลักสูตรไดWมีการ
กาหนดสาระการเรียนรูWของหลักสูตรใหWผูWเรียนมีความเขWาใจเก่ียวกับสิ่งแวดลWอมในทWองถ่ินของตนเอง 
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ความสัมพันธ?ระหวFาง สิ่งแวดลWอมกับสิ่งมีชีวิต มีความรูW ความเขWาใจและเห็นความสาคัญของ
ทรัพยากร ธรรมชาติ การใชWทรัพยากรธรรมชาติในระดับทWองถ่ิน ประเทศและโลก สามารถนําความรูW
ไปใชWในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดลWอมในทWองถ่ิน 
  การดําเนินการบริหารจัดการกับสิ่งแวดลWอมไดWอยFางดีมีคุณภาพอยFางมีระบบ ทําใหWเกิดระบบ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลWอม ISO 14000 ข้ึน ซึ่ง สยาม อรุณศรีมรกต. (2551: 69-70) ไดWกลFาววFา
เปfนระบบบริหารท่ีมีโครงสรWางขององค?กร ความรับผิดชอบในการทํางาน ข้ันตอน กระบวนการ
ทรัพยากร การกําหนดนโยบายไปปฏิบัติ โดยมุFงท่ีจะปรับปรุงผลการดําเนินงานอยFางตFอเน่ือง 
มาตรฐานท่ีกําหนดน้ีสามารถนําไปใชWดWวยความสมัครใจ ในเร่ืองน้ี สุเทพ  ธีรศาสตร? (2540 9-10) ไดW
ทําการศึกษาและกลFาววFา มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลWอม ISO 14000 น้ี สามารถนําไปประยุกต?ใชW
ไดWกับทุกองค?กร โดยตามแนวทางน้ี มีการดําเนินการใน 5 ดWาน คือ 1)  การกําหนดนโยบาย
สิ่งแวดลWอม  2) การวางแผนการดําเนินงานสิ่งแวดลWอม 3)   การดําเนินการและการปฏิบัติการ 4)  การ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานและแกWไข  และ  5)   การทบทวนการจัดการ 
 ดังน้ันโรงเรียนตFางๆ ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปfนเปfนองค?กรหน่ึงทางการศึกษา 
จึงตWองจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง ของกระทรวงศึกษาธิการดWวย ดังน้ันจึงตWองมีการ
บริหารจัดการเก่ียวกับสิ่งแวดลWอม ตามนโยบาย และเพ่ือใหWเกิดประโยชน?สูงสุดแกFผูWเรียน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองกับสิ่งแวดลWอม ผูWวิจัยเลือกศึกษาการบริหาร
จัดการสิ่งแวดลWอมของโรงเรียนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดWแกFสิ่งท่ีอยูFรอบๆ ตัวผูWเรียนเปfน
สําคัญ ไมFวFาจะเปfนโครงสรWาง อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ?การเรียนการสอน โรงอาหาร รวมถึง
สภาพแวดลWอมโดยรอบ ซึ่งสิ่งเหลFาน้ีลWวนเก่ียวขWองสFงผลตFอสุขภาพอนามัยของผูWเรียนท้ังสิ้น ท้ังน้ีมุFง
ศึกษาโดยอาศัยแนวคิดหลักของ สุเทพ  ธีรศาสตร? (2540 9-10) และตามแนวของมาตรฐาน ISO 
14000 ซึ่งมีการบริหารจัดการสิ่งแวดลWอมใน 5 ดWาน สําหรับเปfนกรอบตัวแปรหลักในการศึกษาวิจัย 
คร้ังน้ี คือ  

1)  การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลWอม   
2) การวางแผนการดําเนินงานสิ่งแวดลWอม  
3)   การดําเนินการและการปฏิบัติการ 
4)  การตรวจสอบการปฏิบัติงานและแกWไข  และ   
5)   การทบทวนการจัดการ 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังน้ีใชWแบบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาสภาพการบริหาร
สิ่งแวดลWอมของโรงเรียนใน 5 ดWาน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดWวย 2 ข้ันตอน คือ 
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1. การรวบรวมข�อมูล 
    การวิจัยคร้ังน้ี ประชากรท่ีใชWในการศึกษา ไดWแกF ผูWบริหารโรงเรียน ครู และผูWปกครอง

นักเรียนของโรงเรียนตFาง ๆ ในเขตทวีวัฒนา.ในปaการศึกษา 2562 โดยเจาะจงเลือกมาศึกษาท้ังสิ้น 
135  คน จากโรงเรียนท่ี คณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ใหWบริการวิชาการ ไดWแกF 
โรงเรียนวัดปุรณาวาส โรงเรียนคลองทวีวัฒนา และโรงเรียนคลองบางพรม 
   เคร่ืองมือหลักท่ีใชWในการรวบรวมขWอมูล ไดWแกF แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบFง
ออกเปfน 2 ตอน   
   ตอนท่ี 1 เปfนแบบสอบถามท่ัวไปของผูWตอบ มีลักษณะเปfนแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)  สFวน 
   ตอนตอนท่ี 2 เปfนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสิ่งแวดลWอมของโรงเรียน โดย
สอบถามความคิดเห็นใน 5 ดWาน คือ 1) ดWานการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลWอม  2) ดWานการวางแผนการ
ดําเนินงานสิ่งแวดลWอม  3)  ดWานการดําเนินการ และการปฏิบัติการ  4)  ดWานการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานและแกWไข  และ   5)   ดWานรการทบทวนการจัดการ เคร่ืองมือน้ีมีลักษณะเปfนแบบมาตราสFวน 
5  ระดับ ใหWผูWตอบแสดงความคิดเห็น จาก 1  แทน มีความเห็นวFาไดWมีการดําเนินการในระดับนWอย
ท่ีสุด  จนถึง 5 แทนมีความเห็นวFาไดWมีการดําเนินการในระดับนWอยระดับมากท่ีสุด  
  โดบในการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยน้ีไดWผFานกระบวนการตFาง ๆ ตามข้ันตอนทาง
วิชาการ เพ่ือใหWมี Validity อาทิ การใหWผูWเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงของสาระ และความตรงเฉพาะ
หนWา (Face to face) ดWวยคFา IOC. ซึ่งในแตFละขWอสอบถามมีคFาไมFตํ่ากวFา 0.5  และมี Reliability โดย
ใชWคFา Alpha coefficience ของ Cronbach โดยในแตFละดWานมีคFาไมFตํ่ากวFา 0.80 

2. การวิเคราะห�ข�อมูล 
    ผูWวิจัยไดWวิเคราะห?ขWอมูลท้ังหมดจากผูWตอบแบบสอบถามเพ่ืออธิบายลักษณะของขWอมูล

ตามวัตุประสงค?การวิจัยท่ีกําหนด โดยใชWสถิติพ้ืนฐาน ไดWแกF รWอยละ คFาเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห?ขWอมูลดWวยสถิติพ้ืนฐานเก่ียวกับการบริหารสิ่งแวดลWอมของโรงเรียนในเขตทวี
วัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวFา โรงเรียนโดยรวมไดWมีการดําเนินการอยูFในระดับมาก  และเม่ือ
พิจารณาผลการดําเนินการเปfนรายดWานท้ัง 5 ดWานท่ีทําการศึกษาพบวFา ดWานท่ีมีคFาเฉลี่ยสูงสุด คือดWาน
การกําหนดนโยบายสิ่งแวดลWอม อยูFในระดับมาก และดWานท่ีมีคFาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดWานการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานและแกWไข อยูFในระดับมาก เชFนเดียวกัน สามารถจําแนกเปfนรายขWอ ดังน้ี 

 1. ดWานการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลWอม โดยรวมอยูFในระดับมาก จําแนกเปfนรายขWอพบวFา 
มีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับมากทุกขWอ เรียงอันดับจาก 3 อันดับแรก คือ “นโยบายแสดงถึงความมุFงม่ันของ
ผูWบริหารท่ีจะสนับสนุน ดําเนินการ ปรับปรุง ป~องกันป�ญหาดWานสิ่งแวดลWอม” “กําหนดนโยบายการ
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บริหารสิ่งแวดลWอมภายในโรงเรียน” และ “นโยบายการบริหารสิ่งแวดลWอมมีความสอดคลWองกับขนาด 
ขอบเขต ป�ญหา และลักษณะโรงเรียน”  
 2.  ดWานการวางแผนการดําเนินงานสิ่งแวดลWอม โดยรวมอยูFในระดับมาก จําแนกเปfนราย
ขWอพบวFา ขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยสูงสุด คือ “กําหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือใหWบรรลุวัตถุประสงค?และ
เป~าหมายดWานสิ่งแวดลWอม” อยูFในระดับมาก และขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ “นําขWอกฎหมาย นโยบาย 
แนวทางการดําเนินงาน หรือมาตรการดWานสิ่งแวดลWอม ขWอมูลสภาพ ป�ญหาดWานสิ่งแวดลWอมท่ีสําคัญ ๆ 
มากําหนดวัตถุประสงค?การจัดการดWานสิ่งแวดลWอมของโรงเรียน ” อยูFในระดับปานกลาง 

 3. ดWานการดําเนินการและการปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก จําแนกเปfนราย
ขWอพบวFา ขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยสูงสุด คือ “ประชุมประสานแผนเพ่ือทําความเขWาใจ การดําเนินงานดWาน
สิ่งแวดลWอมกับกลุFม/ฝ�ายตFางๆ ในโรงเรียน” อยูFในระดับมาก และขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ “กําหนด
ข้ันตอนการดําเนินงาน กิจกรรม คูFมือการดําเนินงานสิ่งแวดลWอม เพ่ือใหWม่ันใจไดWวFาบุคลากรสามารถ
ปฏิบัติงานใหWบรรลุตามนโยบาย” อยูFในระดับปานกลาง 
 4.  ดWานการตรวจสอบการปฏิบัติงานและแกWไข โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก จําแนกเปfน
รายขWอพบวFา ขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยสูงสุด คือ “กําหนดวิธีการดําเนินการกับขWอบกพรFองและวิธีการแกWไข
ป~องกันป�ญหาสิ่งแวดลWอมในโรงเรียน” อยูFในระดับมากและขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ “ใหWบุคลากร
ภายในโรงเรียนมีสFวนรFวมในการตรวจสอบ แกWไข ปรับปรุง การดําเนินงานสิ่งแวดลWอมอยFางท่ัวถึง” 
อยูFในระดับปานกลาง 
 5.  ดWานการทบทวนการจัดการ โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก จําแนกเปfนรายขWอพบวFา  
มีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับมากทุกขWอ เรียงอันดับจาก 3 อันดับแรก คือ “บันทึกขWอสรุป ผลการประชุม
ทบทวนไวWเปfนลายลักษณ?อักษร” “ใหWบุคลากรในโรงเรียนมีสFวนรFวมในการประชุมทบทวนเพ่ือพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานดWานสิ่งแวดลWอม” และ “ นําขWอมูลจากการดําเนินงานของผลการตรวจสอบ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานการณ?ดWานตFาง ๆ มาประชุมทบทวนการบริหารสิ่งแวดลWอม”  
 
การอภิปรายผล 

การบริหารสิ่งแวดลWอมของโรงเรียนในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูFในระดับ
มากเม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน พบวFา ทุกดWานอยูFในระดับมากเชFนกัน ผลดังกลFาวอาจเน่ืองมาจาก 
สิ่งแวดลWอมตFาง ๆ ท่ีมีอยูFของโรงเรียนมีความสําคัญเปfนอยFางมากตFอการจัดการศึกษาในโรงเรียน 
เพราะวFาสภาพสิ่งแวดลWอมท่ีดี มีผลกระทบโดยตรงตFอครู นักเรียน และบุคลากรอ่ืนๆ หากโรงเรียนใด
มีสภาพสิ่งแวดลWอมท่ีดียFอมสFงผลกระทบออกมาในทางท่ีดี และในทางตรงกันขWามหากโรงเรียนมีสภาพ
สิ่งแวดลWอมท่ีไมFดี ยFอมสFงผลกระทบออกมาในทางท่ีไมFดีเชFนกัน ความสําคัญของสิ่งแวดลWอมท่ีดีของ
โรงเรียนมีผลโดยตรงตFอชีวิตและสุขภาพของนักเรียน ซึ่งสอดคลWองกับผลการวิจัยของ ศุภาพร  ผิว
งาม (2549: บทคัดยFอ) ศึกษาเร่ือง การจัดการสิ่งแวดลWอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอดFานชWาง 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบวFา การจัดการสิ่งแวดลWอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอดFานชWาง จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก และงานวิจัยของ สุวนีย?  กาญจนฉายา (2548 : บทคัดยFอ) 
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ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารจัดการสิ่งแวดลWอมของผูWบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวFา การบริหาร
จัดการสิ่งแวดลWอมของผูWบริหารสถานศึกษาขันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปfน
รายดWาน พบวFา อยูFในระดับมากทุกดWานเชFนกัน  

1. ดWานการกําหนดนโยบายสิ่งแวดลWอม โดยรวมอยูFในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปfนเพราะวFา 
ผูWบริหารสถานศึกษา ครู ผูWปกครอง และบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีมีสFวนเก่ียวขWอง ใหWความสําคัญกับดWานการ
กําหนดนโยบายสิ่งแวดลWอม เพราะตWองกําหนดนโยบายใหWเหมาะสมกับป�ญหาสิ่งแวดลWอมในโรงเรียน 
กําหนดเป~าหมายและวัตถุประสงค?ตFาง ๆ ใหWสอดคลWองกัน ซึ่งสอดคลWองกับผลงานวิจัยของ พรลักษณ?  
สวFางศรี (2547 : บทคัดยFอ)  ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในการนํามาตรฐานระบบการ
จัดการสิ่ งแวดลWอม ISO 14001 มาใชW ในโรงเรียนประถมศึกษา โครงการนํารFอง สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหFงชาติ ผลการวิจัยพบวFา 1) ความคิดเห็นท่ีมีตFอการปฏิบัติตาม
กระบวนการของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่ งแวดลWอม ISO 14001 ในโรงเรียนท้ังในการ
เปรียบเทียบระหวFางโรงเรียนสองกลุFม การวิจัยและการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูWใหWขWอมูลสาม
กลุFมในแตFละกลุFมการวิจัยแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  2) การเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมในดWานการอนุรักษ?พลังงานและสิ่งแวดลWอมการเปรียบเทียบระหวFางโรงเรียนสองกลุFมการ
วิจัยไมFแตกตFางกัน ในแตFละกลุFมการวิจัยแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2. ดWานการวางแผนการดําเนินงานสิ่งแวดลWอม โดยรวมอยูFในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปfนเพราะ 
ผูWบริหารเห็นความสําคัญในการบริหารแบบมีสFวนรFวม การรFวมกันจัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือใหW
บรรลุนโยบายดWานสิ่งแวดลWอม การกําหนดวัตถุประสงค?และเป~าหมาย เพ่ือรFวมกันกับทุกฝ�ายท่ี
เก่ียวขWองในการมีสFวนรFวมในการจัดการดWานสิ่งแวดลWอมของโรงเรียนใหWนFาอยูF นFามอง เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนของนักเรียน สอดคลWองกับงานวิจัยของ  ณุตตรา แทนขํา (2549) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง 
การจัดสิ่งแวดลWอมในโรงเรียนสิ่งแวดลWอมดีเดFนระดับประถมศึกษาผลการวิจัยพบวFา โรงเรียนท่ีไดWรับ
รางวัลสิ่งแวดลWอมดีเดFน มีการจัดสภาพแวดลWอมภายในบริเวณโรงเรียนใหWรFวมร่ืน มีสถานท่ีรองรับขยะ 
และมีกิจกรรมประหยัดพลังงานไฟฟ~าและนํ้า ผูWบริหารโรงเรียนใหWความสําคัญในการจัดกิจกรรม
สิ่งแวดลWอมศึกษา บุคลากรในโรงเรียนใหWความรFวมมือในการทํากิจกรรมสิ่งแวดลWอมศึกษา โดยเนWนใหW
นักเรียนไดWลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือใหWเกิดความตระหนักในการอนุรักษ?และพัฒนาสิ่งแวดลWอม 

3. ดWานการดําเนินการและการปฏิบัติการ โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก อาจเปfนเพราะวFา
ผูWบริหารสถานศึกษา มีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน กิจกรรมการดําเนินงานสิ่งแวดลWอมตFางๆ 
รFวมกันประชุมประสานแผนงานเพ่ือทําความเขWาใจกับบุคลากรในทุกฝ�าย และจัดหาทุนสนับสนุน
ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจะเปfนประโยชน?แกFนักเรียน และบุคลากรท่ีมีสFวนเก่ียวขWอง 
สอดคลWองกับงานวิจัยของ สุจินตรา ผริตะโกมล (2548 : บทคัดยFอ)  ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง การจัด
สิ่งแวดลWอมของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี พบวFา  1) ความพอใจตFอการจัดสิ่งแวดลWอมของ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปfนรายดWานพบวFา 
ดWานวิชาการและดWานการบริหารจัดการอยูFในระดับมาก สFวนดWานกายภาพอยูFในระดับปานกลาง  2) 
ความคาดหวังตFอการจัดสิ่งแวดลWอมของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โดยภาพรวมอยูFใน
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ระดับมาก เม่ือพิจารณาเปfนรายดWานพบวFา อยูFในระดับมาก โดยเรียงคFาดังน้ี ดWานวิชาการ ดWานการ
บริหารจัดการ และดWานกายภาพ ตามลําดับ  3) ความพอใจและความคาดหวังตFอการจัดสิ่งแวดลWอม
ของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ไมFมีความแตกตFางกันท้ังในภาพรวมและรายดWาน 

4. ดWานการตรวจสอบการปฏิบัติงานและแกWไข โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก อาจเน่ืองมาจาก
ผูWบริหารสถานศึกษาเห็นถึงความสําคัญของการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยมีการกําหนดแผนงาน
และวิธีการดําเนินการดWานสิ่งแวดลWอมอยFางสมํ่าเสมอ และใหWบุคลากรภายในโรงเรียนมีสFวนรFวมในการ
ตรวจสอบ แกWไข ปรับปรุง การดําเนินงานสิ่งแวดลWอมอยFางท่ัวถึง  สอดคลWองกับงานวิจัยของ สําเริง  
วงษ?เจริญ (2549 : 76 )  ท่ีศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารสิ่งแวดลWอมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชลบุรี  เขต 2 พบวFาการบริหารสิ่งแวดลWอมในสถานศึกษา  ควรใหW
โรงเรียนกําหนดเป~าหมาย  นโยบาย  และวัตถุประสงค?ของการบริหารสิ่งแวดลWอม 

5. ดWานการทบทวนการจัดการ  โดย ภาพรวมอยูFในระดับมาก อาจเปfนเพราะวFาผูWบริหาร
สถานศึกษามีการเรียกประชุมทบทวนนโยบาย วัตถุประสงค? และวิธีการดําเนินงานดWานสิ่งแวดลWอมกับ
ทุกฝ�ายท่ีเก่ียวขWอง และบันทึกสรุปผลการประชุมทบทวนตลอดอยFางสมํ่าเสมอ สอดคลWองกับงานวิจัย
ของ อรุณี  ราชพัฒน? (2549 , บทคัดยFอ) ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการสิ่งแวดลWอมและกิจกรรมเสริม
หลบักสูตรของโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัดเลย 

ผลการวิจัยพบวFา นโยบายการดําเนินงานในเร่ืองการจัดการสิ่งแวดลWอมของโรงเรียนทุกขนสาดท่ีเปfน
กลุFมตัวอยFางเนWนการจัดบริเวณและสิ่งแวดลWอมในโรงเรียนใหWสะอาด รมร่ืน สวยงาม  
 
ข�อเสนอแนะ 
 ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. การบริหารจัดการสิ่งแวดลWอมของโรงเรียนในเขตทวีวัฒนา โดยรวมดําเนินการอยูFในระดับ
มาก ดังน้ันสิ่งตFาง ๆ ท่ีไดWปฏิบัติอยูFจึงควรรักษาเอาไวW แตFเน่ืองจากวFายังไมFไดWอยูFในระดับมากท่ีสุด จีง
ควรไดWมีการติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือใหWดีย่ิงๆข้ึนไป 
 2. จากการศึกษาท่ีพบวFาในบางรายการ อาทิ การนําขWอกฎหมาย นโยบาย แนวทางการ
ดําเนินงาน หรือมาตรการดWานสิ่งแวดลWอม ขWอมูลสภาพ ป�ญหาดWานสิ่งแวดลWอมท่ีสําคัญๆ มากําหนด
วัตถุประสงค?การจัดการดWานสิ่งแวดลWอมของโรงเรียน  กําหนดข้ันตอนการดําเนินงาน กิจกรรม คูFมือ
การดําเนินงานสิ่งแวดลWอม เพ่ือใหWม่ันใจไดWวFาบุคลากรสามารถปฏิบัติงานใหWบรรลุตามนโยบาย  การใหW
บุคลากรภายในโรงเรียนมีสFวนรFวมในการตรวจสอบ แกWไข ปรับปรุง การดําเนินงานสิ่งแวดลWอมอยFาง
ท่ัวถึง ซึ่งโรงเรียนยังดําเนินการอยูFในระดับปานกลาง ดังน้ันจึงควรมีการระดมสมองจากทุกฝ�ายท่ี
เก่ียวขWองหรือมีสFวนไดWสFวนเสียกับโรงเรียน เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแกWไข และพัฒนา เพ่ือการ
ดําเนินการในเร่ืองดังกลFาวอยูFในระดับท่ีดีขึ้น 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. การวิจัยคร้ังตFอไปควรทําการศึกษาป�ญหาเร่ืองสิ่งแวดลWอมในโรงเรียน รวมท้ังป�ญหาและ
ความตWองการในการบริหารจัดการ เพ่ือจะไดWทําการวิจัยตFอยอดถึงแนวทางในการพัฒนา ในลักษณะ
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การพัฒนารูปแบบการมีสFวนรFวมของผูWมีสFวนไดWสFวนเสียในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือใหWเปfน
รูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมและสามารถนําไปปฏิบัติไดW 
 2. ควรมีการศึกษาป�จจัยตFาง ๆ ท่ีสFงผลตFอการบริหารจัดการสิ่งแวดลWองของโรงเรียน เพราะ
หากรูWชัดเจนวFาป�จจัยใดสFงผลสูงสุด ก็จะทําใหWการหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาไดWตรงจุดมากย่ิงข้ึน 
 3. ควรทําการศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดลWอมของโรงเรียนในเขตทวีวัฒนาท้ังหมด ท้ังในสังกัดของ
หนFวยงานรัฐบาล และเอกชน  
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บทคัดย�อ 
          การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?หลักเพ่ือศึกษาป�จจัยบางประการท่ีเก่ียวขWองสFงผลตFอการจัด
การศึกษาของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยทําการศึกษากับ
กลุFมตัวอยFางซึ่งเปfนครูของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีจํานวน
ท้ังสิ้น 70 คน จากการสุFมตัวอยFางอยFางงFาย เคร่ืองมือหลักท่ีใชWในการเก็บรวบรวมขWอมูล ไดWแกF
แบบสอบถามมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูลไดWแกF คFารWอยละ 
คFาเฉลี่ย  คFาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคFาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ของเพียร?สัน 
          ผลการวิจัย พบวFา  1) ป�จจัยท่ีเก่ียวกับผูWบริหาร 3 ดWาน โดยรวมอยูFในระดับมาก เรียง
ตามลําดับจากมากไปหานWอย ไดWแกF ดWานการนิเทศภายใน ภาวะผูWนําของผูWบริหาร และบรรยากาศ
องค?การ  สFวนป�จจัยท่ีเก่ียวขWองกับครู 4 ดWาน โดยรวมอยูFในระดับมากเชFนเดียวกัน เรียงตามลําดับจาก
มากไปหานWอย ไดWแกF ดWานการเปfนแบบอยFาง การจัดประสบการณ?การเรียนรูW การดูแลเด็ก และการ
จัดช้ันเรียน   2). ป�จจัยท่ีเก่ียวขWองสFงผลตFอการจัดการศึกษาของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอ
กระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไดWแกF ภาวะผูWนําของผูWบริหาร การนิเทศภายใน และบรรยากาศ
องค?การ  
 
คําสําคัญ: ป�จจัยบางประการท่ีสFงผลตFอการจัดการศึกษา, ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก 
 

Abstract 
      The main purposes of this research was to find the factors that affected the 
Early Childhood Educational Management  of Child Development Centers in 
Krathumban District, Samutsakorn Province. The sample in this study were 70 
teachers who had been teaching in those Child Development Centers by simple 
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random sampling technique. The instrument used for collecting the data was a 5-
level rating scale questionnaire. The statistics used for analyzing the data were 
percentage, mean, standard deviation and the Pearso n’s Correlation Coefficient. 
         The results of this study reveal that 1) the 3 administrative factors of the 
administrators were performed at high level such as leadership, internal supervision 
and organizational climate respectively, and the 4 teachers factors were also performed 
at high level, the aspects listed in order including teachers’ exemplification, performing 
learning experience, taking care of children and classroom management. 2) the factors 
that affecting the Early Childhood Educational Management of Child Development 
Centers in Krathumban District, Samutsakorn Province were administratyors’s leadership, 
internal supervision and organizational climate, 
 
Keywords: Factors affected the educational management, Child Development Centers 
 
บทนํา 

ผูWบริหารสถานศึกษาเปfนผูWที่มีบทบาทหนWาท่ีสําคัญย่ิงในการ สรWางแรงบันดาลใจ กระตุWนเตือน 
ใหWคําแนะนํา และประสานงานใหWครูทุกคนเกิดความรFวมมือรFวมใจและปฏิบัติงานอยFางจริงจัง เพ่ือใหW
การบริหารงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ ดําเนินไปอยFางราบร่ืนและประสบผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค? แตFจะมากนWอยเพียงใดน้ันยFอมข้ึนอยูFกับความสามารถของผูWบริหารในการรวบรวมพลัง
อํานาจของตนเองและของบุคลากรทุกคนมาทํางาน เพ่ือความสําเร็จของสถานศึกษาโดยรวม  นักวิจัย
เปfนจํานวนมากไดWทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับศักยภาพทางการบริหารงานของผูWบริหารโรงเรียน และ
พบวFาผูWบริหารโรงเรียนมีอิทธิพลอยFางมากในการเปfนตWนแบบพฤติกรรมของครูซึ่งเปfนผูWใตWบังคับบัญชา 
(พรมาลี  สินสมบูรณ? , 2554; Maneth, 2011; Kijai, 2013)  ถW าสถานศึกษาใดมีผูWบ ริหารท่ี มี
ประสิทธิภาพก็จะสามารถสั่งการและใชWอิทธิพลภาวะผูWนําตFอผูWใตWบังคับบัญชาใหWปฏิบัติงาน หรือทํา
กิจกรรมตFางๆ ในสถานศึกษาใหWสําเร็จลุลFวงไปไดWดWวยดี แตFในทางตรงกันขWามถWาสถานศึกษาไดW
ผูWบริหารท่ีไมFมีประสิทธิภาพก็จะไมFสามารถสั่งการไดW ซึ่งจะเปfนผลทําใหWการปฏิบัติงานดWานตFาง ๆ ใน
สถานศึกษาประสบความลWมเหลวไดWเชFนกันเพราะฉะน้ันผูWบริหารสถานศึกษาจะตWองอาศัยความเปfน
ผูWนําท่ีเขWมแข็งจึงจะสามารถสรWางความเช่ือม่ัน ความม่ันคงใหWกับบุคลากรในสถานศึกษาไดW ซึ่งจะกFอ 
ใหWเกิดการยอมรับของครูและบุคลากรในโรงเรียนและมีความเต็มใจท่ีจะทํางานไดW  ยุทธศักด์ิ ไชยสีหา 
( 2556) ไดWทําการศึกษา และพบวFาป�จจัยทางการบริหารจัดการ ท่ีสFงผลทําใหWผูWบริหารสามารถบริหาร
สถานศึกษาไดWอยFางมีประสิทธิผลมากท่ีสุด คือ ภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา นอกจากน้ันก็มี 
ดWานครูผูWสอน บรรยากาศภายในองค?การท่ีเอ้ือตFอการปฏิบัติงาน และการนิเทศภายใน ก็เปfนป�จจัยท่ี
สFงผลใหWการบริหารงานของผูWบริหารสถานศึกษาประสบความสําเร็จเชFนกัน 
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ดWานครูผูWสอน ก็เปfนป�จจัยท่ีมีความสําคัญตFอการจัดการศึกษาในอันดับตWตตWน เน่ืองจากเปfน
ผูWอยูFใกลWชิดกับผูWเรียน ยFอมมีอิทธิพลอยFางมากท่ีจะสรWางเสริมพฤติกรรมท่ีพึงประสงค?แกFผูWเรียน เพราะ
ครูมีบทบาทหนWาท่ีท่ีสําคัญ คือ จัดทําโครงการสอนใหWสมบูรณ? เตรียมการสอน เตรียมอุปกรณ?การ
สอน ดําเนินการสอน ออกขWอสอบ ควบคุมช้ันเรียนใหWเปfนไปดWวยความเรียบรWอยอยูFเสมอ รักษาเวลา
ในการเขWาสอนและออกจากหWองสอน หาความรูWเพ่ิมเติมอยูFเสมอ มีมนุษย?สัมพันธ?ท่ีดีตFอผูWที่เก่ียวขWอง มี
ความคิดริเร่ิมในการสรWางสรรค?งานของตนเองใหW ดี ย่ิงข้ึน และตรวจงานเด็ก ตลอดจนแกWไข
ขWอผิดพลาดอยูFเสมอ ในป�จจัยดWานน้ี ระวิยา อิสมาแอล (2557: 5-6) ไดWทําการศึกษาและพบวFา
พฤติกรรมการจัดการสอนของครูท่ีมีความสําคัญตFอการพัฒนาและเสริมสรWางการเรียนรูWของนักเรียน 
คือ การเปfนแบบอยFาง  การจัดประสบการณ?การเรียนรูW การดูแลเด็ก และการจัดการช้ันเรียน ซึ่งเปfน
ป�จจัยท่ีสFงผลตFอการจัดการศึกษาในโรงเรียนใหWประสบผลสําเร็จ  
          การจัดการศึกษาของโรงเรียนตWองอาศัยความทุFมเท เอาใจใสFของผูWบริหารสถานศึกษาและ
ความรFวมมือของครู อาจกลFาวไดWวFาเปfนภารกิจท่ีสําคัญในพัฒนากําลังคนของชาติ ดังน้ัน การ
บริหารงานของผูWบริหารสถานศึกษานFาจะมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมดWานการปฏิบัติงานของครู 
อยFางไรก็ตามยังมีงานวิจัยจํานวนนWอยท่ีศึกษาเก่ียวกับป�จจัยการบริหารงานของผูWบริหาร โดยเฉพาะ
งานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับผูWบริหารและครูท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก จัดเปfน
สถานศึกษาหน่ึงท่ีมีหนWาท่ีในการจัดการศึกษาใหWแกFเด็กหรือเด็กปฐมวัย ซึ่งเปfนการชFวยแบFงเบาภาระ
ดWานการจัดการศึกษาของรัฐการศึกษาปฐมวัยเปfนการศึกษาท่ีมีความสําคัญอยFางย่ิงตFอการพัฒนาคน    
นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทFานมีความเห็นสอดคลWองกันวFา เด็กปฐมวัยเปfนวัยท่ีเร่ิมตWนของ
ชีวิตมนุษย?เปfนชFวงเวลาสําคัญท่ีสุดเพราะเปfนวัยแหFงการวางรากฐานและเปfนการเตรียมตัวเพ่ือชีวิตใน
อนาคต และเปfนชFวงท่ีเกิดการเรียนรูWมากท่ีสุดในชีวิต  (จิรวรรณ กาละดี, 2552: 7) ผูWวิจัยในฐานะท่ี
เก่ียวขWองกับการจัดการศึกษาทางดWานปฐมวัย ของคณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มี
ภาระในการสอน นิเทศการสอนเพ่ือฝ`กฝนนักศึกษาใหWออกไปเปfนครูสอนเด็กปฐมวัย จึงมีความ
ตระหนักและมีความสนใจท่ีจะศึกษาป�จจัยท่ีเก่ียวขWองกับการบริหารสถานศึกษา ในสFวนของป�จจัย
ทางดWาน ภาวะผูWนําของผูWบริหาร การดําเนินการนิเทศภายใน บรรยากาศองค?การของสถานศึกษา
(ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก) ป�จจัยท่ีเก่ียวกับครูผูWสอนและดูแลเด็กเล็ก อาทิ การเปfนแบบอยFาง การจัด
ประสบการณ?การเรียนรูW การดูแลเด็ก และการจัดช้ันเรียน วFาป�จจัยดังกลFาวมีความสําคัญตFอการจัด
การศึกษาในศูนย?พัฒนาเด็กหรือไมFเพียงใด โดยคาดหวังวFาผลการศึกษาวิจัยในบริบทน้ีจะทําใหWไดW
ขWอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญในการนําไปใชWเปfนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการศูนย?
พัฒนาเด็กเล็กของอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใหWมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพย่ิงข้ึนไป 
รวมท้ังยังสามารถนําผลวิจัยไปใชWในจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหWแกFนักศึกษาของหลักสูตร
สาขาการศึกษาปฐมวัยของคณะศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีไดWอีกดWวย 
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วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
1. ศึกษาป�จจัยบางประการในการบริหารงานของผูWบริหารศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอ

กระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
2.  ศึกษาป�จจัยบางประการท่ีสFงผลตFอการการบริหารจัดการศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอ

กระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัย จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง ไดWขWอสรุป
วFาสถานศึกษาเปfนองค?การมีมีความสําคัญย่ิงในการสรWางและพัฒนาคน ผูWบริหารสถานศึกษาจะเปfนผูW
ท่ี มีบทาบาทสําคัญและมีสFวนรับผิดชอบอยFางใกลW ชิดตFอการศึกษาท่ีจะทําใหW เกิดผลอยFางมี
ประสิทธิภาพเพราะความสําเร็จของการบริหารการศึกษาข้ึนอยูFกับผูWบริหารสถานศึกษาเปfนสําคัญ 
(จันทรานี สงวนนาม, 2545, น.123) ดังน้ันป�จจัยสําคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาจึงข้ึนอยูFกับ
ผูWบริหารในการนําทรัพยากรตFางๆ มาดําเนินการใหWไดWประโยชน?สูงสุด 
 การศึกษาของ Stuart, Kotzeand Roskin (1983,.3-5);  Hoyand Miskel (2001, 301); 
Gray, Patrick Sean (2013); Gumus, Sedat, Okan Bulut and Mehmet Sukru Bellibas  
(2013). ไดWกลFาวถึงป�จจัยท่ีสFงผลตFอการบริหารจัดการไวWหลายป�จจัย แตFท่ีสอดคลWองกันไดWแกF ป�จจัย
ดWานบุคล ไดWแกFการแสดงพฤติกรรมในการบริหารของผูWบริหาร และพฤติกรรมในการสอนของครู 
 สําหรับป�จจัยดWานผูWบริหารท่ีสําคัญก็คือ ดWานภาวะผูWนํา กิติพันธ? รุจิรกุล (2559 : 12) ไดW
กลFาวถึงภาวะผูWนําวFาเปfนป�จจัยท่ีสําคัญย่ิงประการหน่ึงตFอความสําเร็จขององค?การ ดWานการนิเทศ
ภายใน (ไพโรจน?, 2557: 45-47)  และดWานบรรยากาศองค?กร ซึ่ง ชาญชัย อาจิณสมาจารย? (2551 : 
41) และ เพลินตา พูลจักร?. (2559) ไดWกลFาวไวWสอดคลWองกันวFาเปfนป�จจัยดWานการบริหารประการหน่ึง
ท่ีผูWบริหารมีบทบาทสําคัญในการสรWางความเปfนนํ้าหน่ึงใจเดียวกันภายในองค?การเปfนสําคัญ ผูWบริหาร
ตWองรูWจักใชWแรงจูงใจ การประสานงาน ความรFวมมือและความจริงใจ ในการรวมพลังเปfนทีมงานหรือ
หมูFคณะ เพ่ือรFวมกันทํางาน ซึ่งจะสFงผลตFอการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตFอไป ซึ่ง
ท้ังหมดน้ีก็สอดคลWองกับแนวคิดของ Gray, Patrick Sean (2013) ท่ีเห็นวFา ภาวะผูWนํา การนิเทศใหW
คําแนะนําเก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ หรือการติดตาม มีความสัมพันธ?ทางบวกกับพฤติกรรมใน
การจัดการของครู นําไปสูFบรรยากาศท่ีเอ้ือตFอการปฏิบัติงานของสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ   
สFวนป�จจัยดWานครูผูWสอน บัญญัติ คุWมภัย (2550 : 37) ไดWศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการสอนของครูซึ่ง
เปfนสFวนหน่ึงของทรัพยากรท่ีสําคัญทางการศึกษาท่ีผูWบริหารตWองใชWในการบริหารจัดการใหWประสบ
ผลสําเร็จ พฤติกรรมการสอนของครู ดังกลFาวประกอบดWวยภารกิจท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ ดWานการ
เปfนแบบอยFาง  ดWานการจัดประสบการณ?   ดWานการดูแลเด็ก และดWานการจัดช้ันเรียน  

ดังน้ันในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูWวิจัยจึงไดWนําแนวคิดดังกลFาวมาศึกษากับสถานการณ?ใหมF ใน
การบริหารจัดการของผูWบริหารศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร วFา
ป�จจัยดังกลFาวจะเก่ียวขWองสFงผลหรือไมFอยFางไร 
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นิยามศัพท�เฉพาะ 
          1. ศุนย?พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดต้ังเปfนศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดของ
องค?การบริหารสFวนตําบลซึ่งมีท่ีต้ังอยูFในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีท้ังหมด 21 แหFง 
ไดWแกF: ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอWอมนWอย 1 (พงษ?ศิริชัย 1), ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอWอมนWอย 2 
(สิวารัตน? 3), ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอWอมนWอย 3 (คลองแค), ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลอWอม
นWอย 4  (เพชรเกษม 130), ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กชุมชนประตูนํ้าอFางทอง, ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กชุมชนทFา
ใหมF ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดดอนไกFดี, ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบWานตลาด ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กคลอง
ภาษีเจริญ, ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบWานโตWลWง หมูF 2, ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กคFายกําแพงเพชรอัครโยธิน, ศูนย?
พัฒนาเด็กเล็กบWานดอนไกFดี, ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบWานปลFองเหลี่ยม, ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กองค?การบริหาร
สFวนตําบลทFาไมW, ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดอFางทอง, ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดทFากระบือ, ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบางยาง, ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบWานคลองอFอนใจ, ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบWานวัดหนองนกไขF, และ ศูนย?
พัฒนาเด็กเล็กบWานทFาเสา 
            2. ป�จจัยดWานการจัดการช้ันเรียนของครูคปฐมวัย หมายถึง การแสดงออกของครูท่ีสอนเด็ก
ระดับอนุบาล ประกอบดWวย 4 ป�จจัยยFอย ไดWแกF 
               2.1 การเปfนแบบอยFาง หมายถึง การแสดงออก การประพฤติ และปฏิบัติในดWาน
บุคลิกภาพท่ัวไป การแตFงกาย กิริยา วาจา และจริยธรรมท่ีเหมาะสมกับความเปfนครูอยFางสมํ่าเสมอท่ี
ทําใหWผูWเรียนเลื่อมใสศรัทธาและถือเปfนแบบอยFาง 
         2.2 การจัดประสบการณ?การเรียนรูWสําหรับเด็กปฐมวัย หมายถึง เปfนการจัดกิจกรรมตFาง 
ๆท่ีใหWเด็กไดWมีประสบการณ?การเลFนและการเรียนรูWเพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค?รวมอยFางตFอเน่ือง  
               2.3 การดูแลเด็ก หมายถึง การปฏิบัติหนWาท่ีตามกิจวัตรของเด็กปฐมวัย สังเกต เฝ~าระวัง
และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการดWานตFาง ๆ ของเด็ก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีไมFพึง
ประสงค?ของเด็ก เพ่ือสFงเสริมสนับสนุนใหWเด็กสามารถเรียนรูWไดWอยFางมีประสิทธิภาพ 
               2.4  การจัดช้ันเรียน หมายถึง การสรWางและการรักษาสิ่งแวดลWอมของหWองเรียนเพ่ือเอ้ือ
ตFอการเรียนรูWของนักเรียน หรือหมายถึงกิจกรรมทุกอยFางท่ีครูทําเพ่ือจะชFวยใหWการสอนมี
ประสิทธิภาพและนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรูWตามวัตถุประสงค?ที่ต้ังไวW  
           2.5 ป�จจัยดWานผูWบริหาร หมายถึง การแสดงพฤติกรรมออกมาในการบริหารของผูWบริหาร
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กตามการรับรูWของครู เพ่ือสFงเสริมและสนับสนุนใหWครูมีพฤติกรรมการสอนท่ีสFงเสริม
การเรียนรูWของเด็กปฐมวัยไดWอยFางถูกตWองเหมาะสม ในการวิจัยน้ีมุFงศึกษาเพียง 3 ดWานไดWแกF ภาวะผูWนํา
ของผูWบริหาร  บรรยากาศองค?การ และ การนิเทศภายใน 
             2.6 ภาวะผูWนํา  หมายถึง ความสามารถท่ีจะใชWศิลปะความเปfนผูWนําโนWมนWาวบุคคลซึ่งเปfน
ผูWตาม ใหWเกิดการคลWอยตามยอมรับท่ีจะทุFมเทความสามารถอยFางเต็มท่ี ใหWการปฏิบัติงานบรรลุผล
สําเร็จตามเป~าหมายท่ีวางไวW 
           2.7 การนิเทศภายใน หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาซึ่งดําเนินการอยFางเปfนระบบและอยFางตFอเน่ือง โดยมีผูWทําหนWาท่ีนิเทศและผูWรับการนิเทศ
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ทํางานรFวมกันเพ่ือการพัฒนางานสอนของครูใหWมีคุณภาพและการสอนของครูมีประสิทธิภาพอันจะ
สFงผลใหWผูWเรียนไดWรับการพัฒนาในทุก ๆ ดWานตามท่ีหลักสูตรไดWต้ังเป~าหมายไวW 
       2.8 บรรยากาศองค?การ หมายถึง สภาพแวดลWอมการทํางาน เปfนคุณลักษณะท่ีเฉพาะ
ของแตFละองค?การ ท่ีบุคคลในองค?การรับรูWหรือมีความรูWสึกท้ังโดยทางตรงและทางอWอมและเปfนแรง
กดดันสําคัญท่ีมีอิทธิพลตFอพฤติกรรมของบุคคลในการทํางาน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีไดWอาศัยแนวคิดจากการตรวจเอกสารและงานวิจัยตFาง ๆ ดังไดWกลFาวโดยสรุปใน
ตอนตWน โดยมีป�จจัยตFาง ๆ เปfนกรอบในการศึกษา ดังน้ี 
           1) ป�จจัยดWานผูWบริหารของหัวหนWาศูนย? ไดWแกF  

           (1)  ภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา 
           (2)  การนิเทศภายใน 
           (3)  บรรยากาศองค?การ 

           2) ป�จจัยดWานครู ไดWแกF 
  (1) การเปfนแบบอยFาง 
             (2)  การจัดประสบการณ?การเรียนรูWสําหรับเด็กปฐมวัย 
             (3)  การดูแลเด็กปฐมวัย 
             (4)  การจัดการช้ันเรียน 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
           การวิจัยคร้ังน้ีใชWระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ในลักษณะของการ
วิจัยเชิงสหสัมพันธ? (Correlational Research) มีระเบียบวิธีในการดําเนินการดังน้ี 

1.  การรวบรวมข�อมูล 
    ประชากรท่ีศึกษาเพ่ือสะทWอนวFามีป�จจัยใดบWางท่ีเก่ียวขWองสFงผลตFอการจัดการระดับ

ปฐมวัยของศูนย?พีฒนาเด็กเล็กเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไดWแกF ครูปฐมวัยของศูนย?
พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 21 แหFง มีครูหมด 85 คน สุFมตัวอยFางโดยอาศัยตารางกําหนดขนาดตัวอยFาง
ของ เครจซีและมอร?แกน (Krejcie and Morgan, 1970) ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และใชWวิธีการสุFม
ตัวอยFางอยFางงFาย (Simple Random Sampling)  ไดWกลุFมตัวอยFางครูปฐมวัยสําหรับศึกษา จํานวน 
70 คน 
             เคร่ืองมือหลักท่ีใชWในการวิจัย เปfนแบบสอบถาม แบFงออกเปfน 2 ตอน คือ 
           ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการบริหารของผูWบริหารของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก 
มีลักษณะเปfนแบบวัดมาตราสFวนประมาณคFา (rating scale) 5 ระดับ กําหนดเกณฑ?ในการใหWคFา
คะแนนดังน้ี 
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                    5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผูWบริหารตามความคิดเห็นของครูมากท่ีสุด 
                    4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผูWบริหารตามความคิดเห็นของครูมาก 
                    3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผูWบริหารตามความคิดเห็นของครูปานกลาง 
                    2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผูWบริหารตามความคิดเห็นของครูนWอย 
                    1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของผูWบริหารตามความคิดเห็นของครูนWอยท่ีสุด 
            ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการจัการสอนของครูใน 4 ดWาน มีลักษณะเปfน
แบบวัดมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ  (Rating Scale) กําหนดเกณฑ?ในการใหWคFาคะแนนดังน้ี 
                    5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของครูในการสอนเด็กปฐมวัยมีการปฏิบัติอยFางสมํ่าเสมอ 
                    4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของครูในการสอนเด็กปฐมวัยมีการปฏิบัติอยFางบFอยคร้ัง 
                    3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของครูในการสอนเด็กปฐมวัยมีการปฏิบัติเม่ือมีโอกาส 
                    2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของครูในการสอนเด็กปฐมวัยมีการปฏิบัตินานๆคร้ัง 

1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติของครูในการสอนเด็กปฐมวัยมีการปฏิบัตินWอยมาก 
 สําหรับการการสรWางเคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยน้ี ไดWดําเนินการอยFางเปfนข้ันตอนตามหลัก

วิชาการ มีการตรวจสอบ Validity จากผูWเช่ียวชาญ ไดWคFา IOC ของขWอคําถามอยูFระหวFาง 0.60-1.00  
คFาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดWคFาความเช่ือม่ันของแตFละ
กลุFมคําถามมีคFาไมFตํ่ากวFา 0.88 ซึ่งสูงเพียงพอสําหรับนําไปใชWเก็บรวบรวมขWอมูล 

2. การวิเคราะห�ข�อมูล  
 การวิเคราะห?ขWอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค?ของการวิจัย ใชWโปรแกรมเคร่ืองคอมพิวเตอร?
สําเร็จรูป  สถิติพ้ืนฐานท่ีใชWในการอธิบายลักษณะของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามใชW คFาเฉลี่ย ( X ) 
และคFาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ; สFวนสถิติอนุมานเพ่ือประมาณคFาพารามิเตอร?ใชWคFาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ?ของเพียร?สัน (r)  และอธิบายความหมายของ  r  โดยใชWเกณฑ? ดังน้ี (ลWวน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2551) 
                คFา r = 0.91 -1.00 หมายความวFา  ขWอมูลท่ีนํามาวิเคราะห?มีคFาความสัมพันธ?สูงมาก 
                คFา r = 0.71 – 0.90 หมายความวFา ขWอมูลท่ีนํามาวิเคราะห?มีคFาความสัมพันธ?สูง 
                คFา r = 0.31 – 0.70 หมายความวFา ขWอมูลท่ีนํามาวิเคราะห?มีคFาความสัมพันธ?ปานกลาง 
                คFา r = 0.01 – 0.30 หมายความวFา ขWอมูลท่ีนํามาวิเคราะห?มีคFาความสัมพันธ?ตํ่า 
                คFา r = 0.91 – 1.00 หมายความวFา ขWอมูลท่ีนํามาวิเคราะห?มีคFาความสัมพันธ?ตํ่ามาก 
 และไดWกําหนดเกณฑ? (Relative criteria) วFา ป�จจัยใดมีความสัมพันธ?กันและกันอยูFใน
ระดับสูง จึงจะถือวFาป�จจัยน้ันสFงผลตFอการบริหารจัดการของผูWบริหาร 
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห?ขWอมูลดWวยคFาสถิติ:  สถิติพ้ืนฐาน (Descriptive Statistics) และสถิติ
อนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือตอบวัตถุประสงค?ของการวิจัย ไดWผลดังน้ี 
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 1. พฤติกรรมการจัดการสอนของครู ในศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัด
สมุทรสาครกลุFมตัวอยFาง เก่ียวกับการเปfนแบบอยFาง การจัดประสบการณ?การเรียนรูW การดูแลเด็ก 
และการจัดช้ันเรียน ตามการรับรูWของครู ผลการวิดคราะห?ขWอมูลดังแสดงในตาราง 1 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1 คFาเฉลี่ยและสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับพฤติกรรมทางการบริหารของผูWบริหาร                 
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก โดยรวม และรายดWาน 

( n= 70 ) 

ข�อท่ี พฤติกรรมทางการบริหาร 
ระดับพฤติกรรม 

X  S.D. ระดับ 

1 การนิเทศภายใน 3.77 0.44 มาก 
2 ภาวะผูWนําของผูWบริหาร 3.69 0.53 มาก 
3 บรรยากาศองค?การ 3.52 0.43 มาก 

 โดยรวม 3.66 0.48 มาก 
 
            จากตารางท่ี 1 แสดงวFาพฤติกรรมทางการบริหารของผูWบริหารศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต
อําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตามการรับรูWของครู โดยรวมอยูFในระดับมาก ( X = 3.66)  
และในแตFละดWานท้ัง 3 ดWาน ก็อยูFในระดับมากเชFนกัน  โดยเรียงลําดับคFาเฉลี่ยจากมากไปหานWอย 
ไดWแกF การนิเทศภายใน การแสดงภาวะผูWนําของผูWบริหาร และบรรยากาศองค?การ  
 
 2. พฤติกรรมการบริหารของผูWบริหารศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ตามการรับรูWของครู การนิเทศภายใน ภาวะผูWนําของผูWบริหาร และบรรยากาศองค?การ ผล
การวิเคราะห?ขWอมูลดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 คFาเฉลี่ยและสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการพฤติกรรมการจัดการในการสอนของครู                 
โดยรวม และรายดWาน 

( n= 70 ) 

                รายการพฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม 

X  S.D. ระดับ 
      1.         การเปfนแบบอยFาง 4.18 0.65 มาก 
      2.         การจัดประสบการณ?การเรียนรูW 4.10 0.40 มาก 
      3.         การดูแลเด็ก 4.06 0.32 มาก 
      4.         การจัดช้ันเรียน 3.96 0.32 มาก 

โดยรวม 4.07 0.41 มาก 
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   จากตารางท่ี 2 แสดงวFาครูของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก อําเภอกระทุFมแบน โดยรวมเห็นวFาตนเอง
มีการแสดงพฤติกรรมในการจัดการอยูFในระดับมาก ( X = 4.07, SD. = 0.41) และเม่ือพิจารณาเปfน
รายดWาน ก็พบวFามีการแสดงพฤติกรรมอยูFในระดับมากทุกดWานเชFนเดียวกัน โดยเรียงลําดับคFาเฉลี่ยจาก
มากไปหานWอย คือ ดWานการเปfนแบบอยFาง ดWานการจัดประสบการณ?การเรียนรูW ดWานการดูแลเด็ก และ
ดWานการจัดช้ันเรียน ตามลําดับ 
 3. ความสัมพันธ?ระหวFางพฤติกรรมทางการบริหารกับพฤติกรรมการจัดการในการสอนของครู
ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิดคราะห?ขWอมูลดังแสดงใน
ตาราง 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงคFาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ของเพียร?สันระหวFางพฤติกรรมการบริหารและ พฤติกรรม
การจัดการในการสอนครูศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตอําเภอกระทุFมแบน  

( n= 70 ) 

 Exempli. Exp Care Class Lead Sup 
Exp .357**      
Care .287** .400**     
Class .191 .621** .526**    
Lead .018 .209 .320** .425**   
Sup -.026 .296** .355** .378** .772**  
Env -.060 .097 .264** .230 .646** .649** 

หมายเหตุ:  ** p-value < 0.01  
Exempli  แทน  การเปfนแบบอยFาง Exp     แทน การจัดประสบการณ?การเรียนรูW           
Care  แทน  การดูแลเด็ก   Lead   แทน ภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษา       
Sup   แทน  การนิดเทศภายใน  Env    แทน  บรรยากาศองค?กร 

         จากผลการวิเคราะห?ดังตารางท่ี 2 แสดงวFา พฤติกรรมการบริหารของผูWบริหารศูนย?พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตอําเภอกระทุFมแบน จังหวัดสมุทรสาคร: ภาวะผูWนําของผูWบริหาร การนิเทศภายใน และ
บรรยากาศองค?การ มีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการจัดการของครูในดWาน การจัดประสบการณ?การ
เรียนรูW การดูแลเด็ก และการจัดการช้ันเรียน อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ยกเวWนการเปfน
แบบอยFาง 
 

การอภิปรายผล 
 พฤติกรรมการบริหาร: ภาวะผูWนํา การนิเทศภายใน และบรรยากาศองค?การ) พบวFามีความ 
สัมพันธ?ทางบวกกับพฤติกรรมการจัดการของครูอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเฉพาะใน
ดWานการจัดประสบการณ?การเรียนรูW การดูแลเด็ก และการจัดช้ันเรียน ซึ่งเปfนไปตามสมมติฐานท่ีการ
วิจัยน้ีไดWต้ังไวW ท้ังน้ีเปfนเพราะพฤติกรรมทางการบริหารท้ัง 3 ดWานคือ ภาวะผูWนํา การนิเทศภายใน 
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และบรรยากาศ มีความเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน กลFาวคือ ภาวะผูWนําของผูWบริหารซึ่งเปfนผูWนําของ
สถานศึกษาไดWแสดงบทบาทท่ีชัดเจนในการสFงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหW
บรรลุเป~าหมายท่ีกําหนดไวW  กระบวนการสําคัญของการใชWภาวะผูWนําคือการใชWอํานาจท้ังทางตรงและ
ทางอWอมเพ่ือประสานสัมพันธ?บทบาทตFางๆในกลุFมตลอดจนการควบคุมช้ีนํากิจกรรมของกลุFมเพ่ือการ
บรรลุเป~าหมาย (มาซีเต�าะ บีมา, 2559: 77-79) ย่ิงไปกวFาน้ัน ภาวะผูWนําของผูWบริหารในแงFผูWนําทาง
วิชาการ เปfนผูWเช่ียวชาญดWานการเรียนการสอน ใชWภาวะผูWนําเพ่ือสรWางสังคมแหFงการเรียนรูWของกลุFมครู
เพ่ือใหWเกิดการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนในช้ันเรียนโดยมุFงเนWนท่ีความสําเร็จในการเรียนรูW
ของผูWเรียน เพราะฉะน้ัน ผูWบริหารสถานศึกษาจึงมีหนWาท่ีรับผิดชอบกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษาเพ่ือชFวยใหWครูมีความเช่ือม่ันในการปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนมีขวัญและกําลังใจดีพรWอมท่ีจะทํางานดWวยความเต็มใจและมีความสุข ผลการวิจัยน้ีสอดคลWอง
กับผลการวิจัยของบูชิตา จันทร?สิงค?โท (2560: 76) ซึ่งทําการศึกษาบทบาทการนิเทศภายในของ
ผูWบริหารสถานศึกษา และพบวFา ครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ขอนแกFน เขต 1มีความพึงพอใจตFอการนิเทศภายในของผูWบริหารในระดับมากโดยแสดงความคิดเห็น
วFา ผูWบริหารในฐานะผูWนํามีบทบาทในการนิเทศเพ่ือพัฒนาความรูWใหWแกFครูในการจัดการเรียนการสอน 
สรWางขวัญกําลังใจท่ีดีแกFครู และสรWางบรรยากาศอันดีและเปfนกันเองในหมูFครู ซึ่งนํามาสูFผลการวิจัยน้ี
คือ ป�จจัยทางการบริหารดWานบรรยากาศมีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมการสอนของครูอยFางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาจากการแสดงความคิดเห็นของครูของศูนย?ฯ ก็พบวFา ครูแสดงความ
คิดเห็นวFาโรงเรียนของตนมีบรรยากาศท่ีเอ้ือตFอการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะบรรยากาศของการทํางานท่ี
มีความเปfนกันเอง มีความสัมพันธ?ท่ีดีตFอกันซึ่งทําใหWเกิดความผูกพันท่ีจะทําในสิ่งท่ีตนเองไดWมีสFวนรFวม 
บรรยากาศท่ีดีในองค?การทําใหWครูทุกคนรูWสึกวFาโรงเรียนนFาอยูFและมีความสุขในการทํางานและยFอม
เปfนเหตุใหWครูปฏิบัติงานไดWอยFางดีและโรงเรียนมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทุกดWาน ดังท่ี ฮอย 
และคณะ (Hoy, et al., 1990 : 260-270) ไดWทําการศึกษาเปรียบเทียบบรรยากาศองค?การและ
สุขภาพโรงเรียนท่ีมีตFอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและจิตผูกพันของครู โดยใชWโรงเรียนมัธยมศึกษา 58 
โรงในประเทศสหรัฐอเมริกา เปfนกลุFมตัวอยFาง ผลปรากฏวFาท้ังบรรยากาศองค?การและสุขภาพ
โรงเรียนสามารถทํานายจิตผูกพันของครูไดW 
 
ข�อเสนอแนะ 
        1. ข�อเสนอแนะจากการวิจัย 
              1.1 จากผลการวิจัยท่ีพบวFาพฤติกรรมการบริหารของผูWบริหารศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ดWาน
บรรยากาศองค?การ โดยเฉพาะขWอ “ผูWบริหารมีความเปfนกันเองยอมรับฟ�งความคิดเห็นและ
ขWอเสนอแนะจากผูWรFวมงานเปfนอยFางดี” และ“การมีโอกาสและไดWรับการสนับสนุนใหWเขWารFวมการ
อบรม ศึกษางาน สัมมนา หรือศึกษาตFอเพ่ือเพ่ิมพูนความรูWและประสบการณ?” มีคFาเฉลี่ยอยูFในระดับ
ปานกลางน้ัน ผูWบริหารจึงควรใชWการบริหารงานแบบมีสFวนรFวมโดยใหWโอกาสครูไดWมีสFวนรFวมในการ
บริหารงานเพ่ือใหWเกิดการยอมรับ อันจะเปfนแรงกระตุWนใหWเกิดแรงจูงในในการปฏิบัติ และควร
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สนับสนุนใหWครูไดWมีโอกาสเขWารับการอบรม สัมมนาหรือศึกษาตFอเพ่ือเพ่ิมพนความรูWและประสบการณ?
ในการพัฒนาพฤติกรรมการสอนของครู 
              1.2  ป�จจัยทางการบริหาร: ภาวะผูWนําของผูWบริหาร การนิเทศภายใน และบรรยากาศ
องค?การ) มีความสัมพันธ?กับพฤติกรรมทางการสอนของครูในดWานการจัดประสบการณ?การเรียนรูW การ
ดูแลเด็ก และการจัดการช้ันเรียนอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ดังน้ัน สถานศึกษาหรือศูนย?
พัฒนาเด็กเล็ก ควรใหWความสําคัญในการสรWางเสริมภาวะผูWนําโดยเฉพาะภาวะผูWนําการเปลี่ยนแปลง 
สFงเสริมการดําเนินงานนิเทศภายในอยFางเปfนระบบและอยFางตFอเน่ือง และสFงเสริมบรรยากาศองค?การ
ใหWเปfนองค?การแหFงการเรียนรูW เพราะสิ่งเหลFาน้ีจะสFงผลตFอประสิทธิผลในการบริหารของศูนย?ฯ 
       2.  ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต�อไป 
               2.1  ควรมีการศึกษาความสัมพันธ?ระหวFางประสิทธิภาพการบริหารงานของผูWบริหาร
สถานศึกษากับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของเด็กนักเรียนปฐมวัยในศูนย?ฯ  
               2.2  ควรมีการศึกษารูปแบบภาวะผูWนําของผูWบริหารสถานศึกษาหรือของศูนย?ฯ ท่ีสFงผล
ตFอคุณภาพของการสอนของครู 
               2.3  ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการสอนของครูศูนย?พัฒนาเด็กเล็กในเขตอําเภอกระทุFม
แบน จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีผลตFอแรงจูงใจใฝ�สัมฤทธ์ิและความสุขในการเรียนของเด็ก 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?หลักเพ่ือศึกษาแนวทางในการสืบทอดกิจการของโรงเรียนเอกชนใน
ประเทศไทยใหWประสบผลสําเร็จ เปfนการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed Methodology) โดยแบFงการวิจัย
ออกเปfน 2 ระยะ ระยะแรกใชWการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือกําหนดกรอบตัวแปรแนวทางในการสืบทอก
กิจการโรงเรียน จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง ดWวยการวิเคราะห?เน้ือหาสาระ (Content 
Analysis และการใชWเทคนิคเดลฟายกับกลุFมผูWเช่ียวชาญผูWใหWขWอมูลหลัก (Key Informants) จํานวน 
18 คน สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูลไดWแกF คFามัธยฐาน คFาฐานนิยม และคFาพิสัยระหวFางควอไทล?  
สFวนระยะท่ีสอง เปfนการตรวจสอบความเปfนไปไดWในการนําแนวทางการสืบทอดกิจการโรงเรียน
เอกชนของประเทศไทยไปใชW โดยศึกษากับกลุFมตัวอยFางเจWาของโรงเรียนเอกชนท่ีกระจายอยูFตามภาค
สFวนตFางๆ ของประเทศ ท่ีใชWวิธีการสุFมแบบช้ันภูมิตามสัดสFวน (Proportional Stratified Random 
Sampling) จํานวน 360 คน เก็บรวบรวมขWอมูลดWวยแบบสอบถามมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ 
และวิเคราะห?ขWอมูลดWวยสถิติพรรณนา ไดWแกF คFาเฉลี่ย คFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคFา 
t แบบ One sample t-test 
  ผลการวิจัยพบวFา:   
 1. แนวทางในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนของประเทศไทย พบวFามี 7 แนวทางหลัก 
ไดWแกF (1) การสรWางแผนการสืบทอด (2) การสื่อสารเพ่ือสรWางผูWสืบทอด (3) การสFงเสริมการปกครองใน
ครอบครัว (4) การจัดวางตัวทายาทผูWสืบทอด (5) การพัฒนาความพรWอมของทายาทผูWสืบทอด (6) การ
ปรับเปลี่ยนบทบาทผูWสืบทอดและเจWาของ (7) การสFงตFออํานาจและมอบทรัพย?สินแกFผูWสืบทอด   
 2. มีความเปfนไปไดWในระดับมาก สําหรับนําแนวทางการการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชน
ของประเทศไทย อยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 ท้ังในภาพรวม และในแตFละสFวนยFอย 
 
คําสําคัญ: แนวทางสูFความสําเร็จ  การสืบทอดกิจการ  โรงเรียนเอกชน 
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Abstract 
 This research was designed to examine the guidelines for business succession 
of private schools in Thailand. The mixed methodology were design in this study, the 
process was comprised of two phases : first phase consisted of documentary analysis 
concerning family business succession and interpretation of data analysis in order to 
figure out the guidelines for business succession of private schools via Delphi 
Technique with the 18 key informants .  The data were analyzed in this stage by 
contents analysis and statistical using median, mode and interquartile range. The 
second phase was studied the guideline for business succession of private 
schools. The sample were 360  owners of private schools which selected by 
proportional stratified random sampling method. The instrument was 5-level rating 
scale questionnaire.  Data were analyzed by mean, standard deviation and one 
sample t-test. 
     The research findings were as follows: 
 1.There were 7 major guideline for business succession of private schools in 
Thailand: (1) business succession planning; (2) communication for generating business 
successor; (3) family governance; (4) determining business successor; (5) developing 
business successor’s readiness; (6) changing roles of business successor and business 
owner and (7) transferring business control and ownership of assets.    
 2. The level of the results obtained from study the possibility of implementing 
the guideline for business succession of private schools in Thailand was highly 
statistical significant at .05 as a whole and in each element. 
 
Keywords: Guidelines for success, Succession, Private Schools 
 
บทนํา 
 กิจการโรงเรียนเอกชนสFวนใหญF จะเปfนธุรกิจหน่ึงในครอบครัว ซึ่งมักเผชิญกับป�ญหาท่ี
คลWายคลึงกันคือการขาดแคลนทายาทมารับชFวงดําเนินกิจการตFอ  ท้ังท่ีโรงเรียนก็มีการพัฒนาจนมี
คุณภาพ แตFในหลักการ เขWาใจวFาหากเจWาของโรงเรียนมีแนวทางสูFตวามสําเร็จในการสืบทอดกิจการท่ีดี
แลWว ก็เช่ือวFาจะสามารถป~องกันป�ญหาดังกลFาวไดW 
 โรงเรียนเอกชนท่ีจัดการศึกษาไดWอยFางมีคุณ- ภาพสFวนใหญFเปfนโรงเรียนในระบบประเภท
สามัญ ศึกษา ซึ่ งจัดการศึกษาภาคบังคับรFวมกับโรงเรียนรัฐบาลภายใตWการกํากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเจWาของโรงเรียนจะเปfนบุคคลสําคัญในการกําหนดใหWบุคลากรฝ�ายตFาง ๆ ไดW
ทํางานรFวมกัน การบริหารจัดการตWองใชWกลยุทธ?ท่ีมุFงคุณภาพต้ังแตFเร่ิมเป�ดโรงเรียนเปfนตWนมา และยัง
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ตWองมีกลยุทธ?หรือแนวทางในการสืบทอดกิจการเพ่ือใหWโรงเรียนเจริญเติบโตโดยไมFหยุดย้ัง แตFป�จจุบัน 
เร่ิมมีความเสี่ยงท่ีจะไมFมีผูWสืบทอดกิจการตFอ ตWองทยอยป�ดตัวเองลงเปfนลําดับ ดังท่ีหนังสือพิมพ?มติชน 
(2558) รายงานวFาในปa พ.ศ.2540-2556 เฉพาะในกรุงเทพฯ เพียงจังหวัดเดียวมีโรงเรียนเอกชนเลิก
กิจการไปแลWวมากถึง 225 แหFงจากท้ังหมด 800 กวFาแหFง ท้ังน้ีเหตุสําคัญอันดับแรกคือการขาด
ทายาทมาสืบทอดกิจการ (คณะผูWบริหารสํานักงานคณะกรรมการสFงเสริมการศึกษาเอกชน: 2560) ท่ี
เปfนเชFนน้ันพบวFามีสาเหตุจากหลายประการ อาทิ (1) มีการศึกษาไมFสอดคลWองธุรกิจของครอบครัว 
(2) ขาดการเตรียมความพรWอม (3) ขาดความใกลWชิดกับครอบครัว (ธีระ กนกกาญจนรัตน?, 2557) 
นอกจากน้ียังพบอีกวFาในหลายประเทศ มีเจWาของกิจการเพียงรWอยละ 41 เทFาน้ันท่ีต้ังใจจะใหWบุตร
หลานสืบทอดกิจการตFอ รWอยละ 25 ใหWเปfนเจWาของโดยไมFตWองบริหารงานเอง สFวนท่ีเหลือกวFาคร่ึงยัง
ไมFแนFใจวFาบุตรหลานจะสืบทอดกิจการไดWสําเร็จ (Pricewaterhouse Coopers, 2014: 4) 
 ในการน้ี เจWาของโรงเรียนเอกชนจึงควรมีความตระหนักในการเตรียมความพรWอมหาผูWท่ีจะมา
รับชFวงสืบทอดกิจการ เพราะในการน้ีอาจตWองใชWเวลานานดังน้ันจึงควรมีกลยุทธ?หรือแนวทางในการ
สืบทอดเพ่ือป~องกันไมFใหWเกิดผลกระทบท่ีจะตามมาภายหลังอีกหลายประการ ไมFวFาจะเปfนการ
ดําเนินงาน และกับผูWท่ีเก่ียวขWองทุกฝ�าย ดWวยเหตุน้ีจึงทําใหWผูWวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาแนวทางสูF
ความสําเร็จในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะในระบบประเภทสามัญศึกษาในประเทศ
ไทย เพ่ือใหWเจWาของโรงเรียนไดWพิจารณานําไปใชWใหWเกิดประโยชน?ตFอการสืบทอดกิจการโรงเรียนจากรุFน
สูFรุFนอยFางตFอเน่ืองสืบตFอไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางสูFความสําเร็จในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนของประเทศไทย 
   2. เพ่ือตรวจสอบความเปfนไปไดWในการนําแนวทางท่ีศึกษาน้ีไปใชWในการสืบทอดกิจการ
โรงเรียนเอกชนของประเทศไทย 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

1. แนวทางสู�ความสําเร็จในการสืบทอดกิจการโรงเรียน เน้ือหาสาระท่ีใชWในการศึกษา 
ไดWมาจาก : 

 1.1 ตํารา เอกสาร บทความ งานวิจัยตFาง ๆ ท่ีเก่ียวขWองท้ังของไทยและตFางประเทศ  
 1.2 การใชWเทคนิคเดลฟาย โดยผูWใหWขWอมูลหลัก (Key informants) ประกอบดWวย เจWาของ

โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาท่ีเคยใชWกลยุทธ?สืบทอดกิจการของตนเอง จํานวน 9 คน, 
เจWาของธุรกิจท่ีทราบกลยุทธ?สืบทอดกิจการเปfนอยFางดี จํานวน 9 คน และนักวิชาการท่ีเช่ียวชาญดWาน
กลยุทธ?สืบทอดกิจการ จํานวน 9 คน รวมท้ังหมด 27 คน 

 1.3 สาระในการวิจัย ไดWแกF กลยุทธ?หรือแนวทางสูFความสําเร็จในการสืบทอดกิจการซึ่ง
ผูWวิจัยไดWวิเคราะห? สังเคราะห?มาจากแนวคิดของนักวิชาการหลายทFาน อาทิ Churchill and Hatten 
(1987), Lea (1991),  Aronoff and Ward (1992), Handler (1994), Floren (2002), Venter, 
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Boshoff and Maas (2005), Poza (2010), กิติพงศ? อุรพีพัฒนพงศ? (2554), เอกชัย อภิศักด์ิกุล 
(2557ก), และดนัย เทียนพุฒ (2558) เปfนตWน  สรุปไดWกลยุทธ?หรือแนวทางสูFความสําเร็จหลักๆ 
จํานวน 7 ดWานเพ่ือกําหนดเปfนกรอบในการวิจัยเบ้ืองตWน 

2. การตรวจสอบความเปfนไปไดWในการนําแนวทางท่ีศึกษาไดWไปใชWสืบทอดกิจการโรงเรียน
เอกชน มีขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 

 2.1 ประชากรท่ีใชWในการวิจัย ไดWแกF เจWาของผูWรับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ
ประเภทสามัญศึกษา จํานวน 3,901 คน เน่ืองจากมีจํานวนมากจึงสุFมตัวอยFางแบบจัดช้ันภูมิเปfน
สัดสFวน มาศึกษาจํานวน 360 คน 

 2.2 สาระหลักไดWแกF แนวทางสูFความสําเร็จในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนของ
ประเทศไทย ซึ่งเปfนผลการวิจัยท่ีไดWในระยะแรก 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ระยะท่ี 1 
1. ผูWวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยตFาง ๆ ท่ีเก่ียวขWอง (Documentary Research) และสรุป

เปfนกรอบคิดเบ้ืองตWน จากน้ันศึกษาตFอดWวยเทคนิคเดลฟาย โดยสFงแบบสอบถามใหWผูWเช่ียวชาญหรือ
ผูWใหWขWอมูลหลัก ในแตFละกลุFม จํานวน 27 คน แสดงความคิดเห็น และหาความเห็นสอดคลWองของ
คําตอบท้ังหมด 3 รอบ และไดWกลยุทธ?หรือแนวทางในการสืบทอดกิจการโรงเรียนท่ีเหมาะสมในท่ีสุด 

2. เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัย ใชWแบบสอบถามมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ ตามเทคนิคเดล
ฟาย ซึ่งไดWจากการศึกษา ตรวจสอบและพัฒนา จนมีความเหมาะสม สําหรับการวิจัย 

3. วิเคราะห?ขWอมูลจากการตอบแบบสอบถามของผูWใหWขWอมูลหลักในรอบท่ี 1-3 ดWวยสถิติ  
คFามัธยฐาน ฐานนิยม และคFาพิสัยระหวFางควอไทล? และในการตอบคําถามแตFละขWอมีการพิจารณาคFา
ตFาง ๆ ดังน้ี 

คFามัธยฐาน จากการตอบแบบสอบถาม 1 นWอยท่ีสุด ถึง 5 มากท่ีสุด ใชWเกณฑ? mid-point ใน
การแปลความหมาย สFวนคFาพิสัยระหวFางควอไทล? หากไมFเกิน 1.5 แสดงวFาผูWเช่ียวชาญมีความเห็นท่ี
สอดคลWองกัน   (ชัยลิขิต สรWอยเพชรเกษม, 2555: 12) 

สFวนการวิเคราะห?หาความแตกตFางระหวFางมัธยฐานและฐานนิยม หากมีคFาไมFเกิน 1.00 ถือวFา
ความคิดเห็นของกลุFมผูWเช่ียวชาญสอดคลWองกัน  (สุมนตรี ประจวบเหมาะ, 2556: 44) 

ระยะท่ี 2   
1. กลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการศึกษาวิจัยเปfนเจWาของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ

ศึกษา มีจํานวน 360 คน ซึ่งคํานวณไดWจากสูตรของ Taro Yamane (1973: 125) มีความคลาด
เคลื่อนไมFเกินรWอยละ 5 และใชWวิธีการสุFมแบบช้ันภูมิตามสัดสFวนจากประชากรในแตFละภาค ซึ่งมี
จํานวนรวมกันท้ังหมด 3,901 คน (สํานักงานคณะกรรมการสFงเสริมการศึกษาเอกชน, 2559: 1-453) 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยเปfนแบบสอบถามมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ สาระท่ีถาม
ไดWมาจากการศึกษาระยะแรก ไดWพัฒนาจนมีความเหมาะสมและ มีคFาความเช่ือม่ันในการนําไปใชWวิจัย 
(คFาสัมประสิทธ์ิอัลฟ�าของครอนบาค โดยรวมเทFากับ 0.97) 

3. วิเคราะห?ขWอมูลความคิดเห็นของกลุFมตัวอยFางดWวยสถิติพรรณนา ไดWแกF คFาความถ่ี รWอยละ 
คFาเฉลี่ย และคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จากการตอบแบบสอบถามมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ 

สําหรับการวิเคราะห?ขWอมูลเพ่ือประมาณคFา พารามิเตอร? (Parameter) หรือจากคFา 
Statistics สูFคFา Parameter เพ่ือพิจารณาความเปfนไปไดWของการนําแนวทางการสืบทอดกิจการไปใชW 

โดยเปรียบเทียบคFาสังเกตุไดWกับเกณฑ?คFาคะแนนเฉลี่ยท่ีสูงกวFาระดับความเห็นปานกลาง (  =3.41) 
เปfนการประเมินโดยใชW Point Criteria  ไดWใชWการทดสอบคFา t (One sample t-test) ของคFาเฉลี่ยแตF
ละคูF ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 
ผลการวิจัย 

1. จากการวิเคราะห?ขWอมูลโดยอาศัยกระบวนการของ Documentary Research และ
Delphi Technique พบวFา แนวทางสูFความสําเร็จในการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนของประเทศ
ไทย ตามวามเห็นท่ีสอดคลWองกันของผูWเช่ียวชาญหรือผูWใหWขWอมูลหลัก มีท้ังหมด 68 รายการ จาก 7 
แนวทางหลัก ไดWแกF (1) การสรWางแผนการสืบทอด (2) การสื่อสารเพ่ือสรWางผูWสืบทอด (3) การสFงเสริม
การปกครองในครอบครัว (4) การจัดวางตัวทายาทผูWสืบทอด (5) การพัฒนาความพรWอมของทายาทผูW
สืบทอด (6) การปรับเปลี่ยนบทบาทผูWสืบทอดและเจWาของ (7) การสFงตFออํานาจและมอบทรัพย?สินแกF
ผูWสืบทอด   

2. เจWาของโรงเรียนเอกชนท่ีกระจายอยูFทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีความเห็นในระดับมาก 
ท่ีแนวทางสูFความสําเร็จในการสืบทอดกิจการของโรงเรียนเอกชน จํานวน 50 รายการท่ีสามารถ

นําไปใชWไดW มีคFาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงกวFาเกณฑ? (  =3.41) ท่ีกําหนดไวWอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 
 
การอภิปรายผล 
   1. การวางแผนการสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชน หากสามารถเตรียมการโดยสรWางแผนการ
ไวWอยFางนWอย 5 ปaก็จะทําใหWผูWท่ีจะรับชFวงตFอมีเวลาเพียงพอพรWอมในการสืบทอดกิจการไดWอยFางเต็มตัว 
โดยควรศึกษาเก็บรวบรวมขWอมูล ในการวางแผน เชFน จะตWองเตรียมการในเร่ืองใดบWาง ทําอะไร 
อยFางไร ใชWเวลา ทรัพยากรเทFาได หากทราบตัวอยFางการสืบทอดกิจการจากองค?กรหรือโรงเรียน
เอกชนอ่ืน อาจพิจารณาวFาจะนําแนวทางจากท่ีอ่ืนมาปรับประยุกต?ใชWไดWผลหรือไมF ควรเขียนแผนท่ีมี
การกําหนดกรอบเวลาในการดําเนินการตFางๆไวW เชFน ระยะเวลาแตFละข้ันตอน การเตรียมการใหWแผน
สําเร็จ ดําเนินการแตFละเดือนอยFางตFอเน่ือง จนสามารถระบุปaท่ีคาดวFาจะมอบตําแหนFงผูWบริหาร 
ตําแหนFงผูWรับใบอนุญาตใหWแกFทายาทหรือผูWท่ีจะสืบทอดกิจการและระบุเวลาเกษียณ หรืออาจระบุ
เวลาท่ีจะเปลี่ยนเปfนท่ีปรึกษา ซึ่งก็สอดคลWองกับแนวคิดของ Lea (1991: 182) ท่ีกลFาววFาเจWาของตWอง
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รับหนWาท่ีทําใหWกระบวนการสืบทอดสําเร็จ จัดตารางเวลาในการสFงตFอ นอกจากน้ันพบวFาควรสรWาง
แผนสํารองหรือแผนฉุกเฉิน เชFน หากเกิดอุบัติเหตุที่แผนสืบทอดไมFสําเร็จ ทายาทไมFรับชFวงตFอ อาจคิด
แผนสํารองท่ีจะสรรหาแตFงต้ังผูWบริหารจากคนนอกครอบครัวมาทํางานไปพลางๆ กFอน  สอดคลWองกับ 
Aronoff and Ward (1992: 15) และ Handler (1994: 137) ท่ีกลFาววFาอาจมีภาวะฉุกเฉินท่ีทายาท 
ผูWจะสืบทอดมาเสียชีวิตกFอน  และถึงแมWจะพบวFากลุFมผูWตอบแบบสอบถามมีความเห็นปานกลางท่ีไมF
จําเปfนตWองวิเคราะห?สถานการณ?ตFางๆของโรงเรียน  และสถานการณ?ของเจWาของโรงเรียนเพ่ือทราบ
โอกาส  อุปสรรค จุดแข็ง จุดอFอน แตFหากเจWาของโรงเรียนวิเคราะห?ดังกลFาวดWวย จะชFวยในการจัดทํา
แผน ดังท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขWาราชการ (2552: 3)  กลFาวถึงกระบวนการจัดทํา
แผนยุทธศาสตร?  เร่ิมแรกจะมีการวิเคราะห?ป�จจัยทางยุทธศาสตร? เพราะจะทําใหWทราบถึงจุดแข็ง 
จุดอFอน โอกาส และภัยคุกคาม หรือคือการวิเคราะห? SWOT น่ันเอง   
   2. แนวทางการสื่อสารสรWางผูWสืบทอด ควรใหWกําลังใจหรือใหWความช่ืนชมแกFทายาทไดWรับรูWวFาไมF
เกินความสามารถท่ีจะพัฒนาตนใหWมีความพรWอมและ เหมาะสมท่ีจะดําเนินกิจการโรงเรียนตFอไป ซึ่งก็
สอดคลWองกับ Kenyon-Rouvinez and Gabs (2007: 34) ท่ีไดWกลFาวถึงการสื่อสารท่ีสําคัญ เชFน เร่ือง
คFานิยมครอบครัว คําพูดแสดงความรัก และใหWกําลังใจ  หลีกเลี่ยงการสื่อสารอยFางกํากวม ไมFเปลี่ยนไป
มา  หากบอกวFาใหWบุตรหลานไปทํางานอ่ืนท่ีชอบไดW ไมFสําคัญวFาตWองมาทํางานกิจการครอบครัวตWอง
หมายความตามน้ัน  ไมFผิดหวัง เสียใจหรือโกรธท่ีบุตรหลานไมFเขWามาทํางานกิจการครอบครัว 
นอกจากน้ีควรสื่อสารความตWองการใหWทายาทแบFงเบาภาระ เชFน ขอใหWมาชFวยทํางานตามความถนัด
ในชFวงป�ดภาคเรียนหรือในวันหยุดบางวัน  และขอใหWพิจารณาสืบทอดกิจการโรงเรียนตFอไป  และเม่ือ
มีโอกาสตFางๆท่ีสมาชิกครอบครัวไดWมาพบอยูFกันพรWอมหนWา ก็ควรสนทนาเร่ืองการดําเนินกิจการ
โรงเรียน บอกความนFาสนใจในการดําเนินกิจการตFอ เพ่ือใหWมีทายาทสนใจสืบทอดกิจการ และไดW
ความรูWเก่ียวกับการดําเนินกิจการ  เพ่ือสรรหาเลือกผูWสนใจสืบทอดกิจการ และในการสนทนากับ
ทายาทหรือสมาชิกครอบครัวท่ีสนใจสืบทอดกิจการ ควรบอกรางวัลท่ีจูงใจ  ตลอดจนการสFงเสริม
สนับสนุน เชFน การศึกษา การฝ`กงาน เปfนตWน  อีกท้ังควรสรWางความเขWาใจเก่ียวกับเกณฑ?การเลือกผูW
สืบทอดท่ีชัดเจนและเปfนธรรม  เชFน  มีการประเมินโดยคณะกรรมการ ผลงาน ทักษะ ความสามารถ 
การพัฒนาสูFเป~าหมาย เปfนตWน ควรแจWงใหWครูบุคลากรทราบวFาจะมีผูWนําคนใหมFของโรงเรียน โดยอาจ
เป�ดเผยวFาจะมีการเปลี่ยนบทบาทหนWาท่ี เชFน ผูWนําคนเกFาจะบริหารควบคูFกับผูWนําใหมFจนกวFาสิ่งตFางๆ
จะเขWาท่ี และเปลี่ยนเปfนท่ีปรึกษาหรือเกษียณ และในประเด็นน้ีถึงแมWวFากลุFมผูWตอบแบบสอบถามจะ
เห็นดWวยเพียงระดับปานกลางวFาผูWที่จะสืบทอดกิจการตFอไมFจําเปfนตWองสื่อสารใหWบุคลากรโรงเรียนทราบ 
ความมุFงม่ันต้ังใจ ภูมิใจหรือยินดีท่ีไดWเปfนผูWสืบทอดกิจการโรงเรียนตFอไป แตF Kenyon-Rouvinez and 
Gabs (2007: 36) ก็กลFาวถึงการสื่อสารใหWบุคลากรทราบความม่ันคง การประกาศจากผูWจะสืบทอดจะ
ทําใหWไมFเกิดความคาดเดา ขFาวลือวFากิจการจะเปลี่ยนแปลงไปในทางไมFม่ันคง ทําใหWเขWาใจความมุFง
หมายของการดําเนินกิจการตFอไป ซึ่งจะทําใหWบุคลากรเกิดแรงจูงใจ  และปฏิบัติงานดWวยความทุFมเท 
นําไปสูFความสําเร็จของกิจการ 
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   3. แนวทางในการสFงเสริมปกครองครอบครัว  พบวFา ควรปลูกฝ�งสมาชิกครอบครัวดWาน
คุณธรรมต้ังแตFวัยเยาว? เชFน ความกตัญ¬ู ความรับผิดชอบ การมีสFวนสFงเสริมโรงเรียน การเห็นแกF
สFวนรวมกFอนสFวนตน รักพ่ีนWองครอบครัว  อีกท้ังควรสอนและสFงเสริมความรักความสามัคคี สรWา
ความสัมพันธ?อันดีระหวFางสมาชิก และใหWการสนับสนุนกันและกัน ไมFวFาผูWใดจะเปfนผูWนําคนใหมF 
สอดคลWองกับ สิริรัฐ บุญรักษา (2559: 16) กลFาวถึงหลักการใหWสวัสดิการของกิจการครอบครัว  
สําหรับสมาชิกครอบครัว ประกอบดWวยสวัสดิการทางการศึกษา การรักษาพยาบาล ดWานยานพาหนะ  
ขWอตกลงหรือกฎท่ีเคารพรFวมกันของครอบครัวก็มีความสําคัญ เพ่ือใหWสมาชิกยึดถือตFอไป แมWเจWาของ
โรงเรียนป�จจุบันไมFอยูF เพ่ือสืบทอดกิจการและจัดสรรผลประโยชน?แกFสมาชิกพบวFา ควรจัดทําเกณฑ?
การใหWผลประโยชน?ท่ียุติธรรม เหมาะสม และสรWางความเขWาใจยอมรับเหตุผล เชFน ผูWสืบทอดและ
สมาชิกครอบครัวท่ีเขWามาทํางานในตําแหนFงตFางกัน จะไดWรับผลประโยชน?ตFางกัน หรือผูWสืบทอดท่ีเขWา
มาทํางานจะไดWรับประโยชน?ตFางจากสมาชิกครอบครัวท่ีไมFไดWทํางานในโรงเรียน  นอกจากน้ันยังพบอีก
วFา ควรกําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค?และท่ีควรพัฒนาของผูWท่ีจะสืบทอดกิจการในดWานตFางๆ เชFน 
ความเปfนผูWนํา ความรูW ทักษะ ความสามารถ มนุษยสัมพันธ? ความรักในครอบครัว อีกท้ังควรฝ`กฝนใหW
ระดมความคิดเห็นตFางๆ เพ่ือใหWคุWนเคยท่ีจะปรึกษากัน และเจWาของโรงเรียนป�จจุบันอาจช้ีแนะแนวทาง
วFาควรตัดสินใจอยFางไร  ท้ังขWอกําหนดของครอบครัวและโรงเรียน ดังท่ี ดนัย เทียนพุฒ (2558: 207) 
กลFาวถึงควรมีการเตรียมทีมความเปfนเจWาของ  ผูWนําป�จจุบันตWองเตรียมสFงผFานความเปfนเจWาของไปยัง
กลุFมลูกพ่ี ลูกนWอง ลูกหลาน พัฒนาทีมใหWสนับสนุนผูWนํา  นอกจากน้ัน พบวFา ควรมีการหารือกําหนด
กฎเกณฑ?ของแผนสํารองในการเปลี่ยนแปลงผูWสืบทอดใหWสมาชิกครอบครัวคนอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสม หากมีเหตุฉุกเฉินหรือหากจะบริหารจัดการโรงเรียนรFวมกันหรือจWางผูWบริหารภายนอก 
  4. แนวทางในการเนWนวางตัวทายาท พบวFาควรปลูกฝ�งจิตสํานึกเปfนประจําวFาการบริหาร
จัดการท่ีดี  ทําใหWสมาชิกครอบครัวมีความเปfนอยูFท่ีดีตาม จึงควรสืบทอดดําเนินการโรงเรียนใหWดีตFอไป 
ซึ่ง Aronoff, McClure and Ward (2011 อWางถึงใน ดนัย เทียนพุฒ, 2558: 113) วFาในฐานะของ
บิดามารดา ทFานเตรียมผูWสืบทอดไดWต้ังแตFวันท่ีเขาเกิดมา ปลูกฝ�งคุณคFา ทักษะ ทัศนคติ เพ่ือเตรียมเขา
ตลอดชีวิต  เชFนเดียวกับ Floren (2002: 44) ท่ีเห็นวFาการเตรียมการเปfนกระบวนการท่ีตWองใชW
เวลานานกวFาจะทําใหWทุกอยFางพรWอม  นอกจากน้ีควรแสดงใหWเห็นขWอดีของการรับผิดชอบดําเนิน
กิจการโรงเรียนตFอ  ขณะเดียวกันเจWาของโรงเรียนก็ควรเปfนแบบอยFางของการเปfนเจWาของวFาไดW
ประโยชน? ความสุข สําเร็จ สอดคลWองกับVenter, Boshoff and Maas (2005: 297-299) กลFาวถึงรุFน
บุตรหลานจะไมFสนใจเขWาทํางานหากเห็นคนรุFนกFอนหนWาตWองทํางานหนัก เครียด นอกจากน้ันยังพบวFา
ควรปลุกป��นทายาท โดยฝ`กฝนใหWรูWและถนัดในงานตFาง ๆ ของโรงเรียน  ใหWทายาทรับรูWวFาเจWาของหวัง
ใหWสืบทอดกิจการตFอไปเม่ือฝ`กจนถนัดและทําไดWดี อีกท้ังควรทําใหWสมาชิกครอบครัวเขWาใจวFามีสFวนเปfน
เจWาของ ตFอไปตWองดูแลโรงเรียน เปfนการสรWางความผูกพันใหWสมาชิกครอบครัวรัก และมีสFวนเปfน
เจWาของกิจการ นอกจากน้ีควรสั่งสอน บอกกลFาว ช่ืนชม ใหWรางวัล และสFงเสริมใหWสมาชิกครอบครัว
รับผิดชอบการทํางานเพ่ือครอบครัว และควรแสวงหาแนวรFวมสFงเสริมสนับสนุนใหWทายาทรับสืบทอด
กิจการโรงเรียนตFอไปโดยแนวรFวมอาจเปfนสมาชิกครอบครัว ครูอาจารย? หรือ บุคลากรในโรงเรียน เปfน
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ตWน เพ่ือเก้ือกูลสมาชิกครอบครัวใหWไดWรับผลประโยชน?ตFอไป ซึ่งควรฝากความหวังใหWสมาชิกครอบครัว
ชFวยกันสืบทอดกิจการหากมีทายาทผูWที่จะสืบทอดหลายคน ก็อาจต้ังผูWที่จะเปfนผูWนําอันดับหน่ึงและผูWนํา
รFวม สอดคลWองกับ เอกชัย  อภิศักด์ิกุล (2557: 55) กลFาววFาหากมีทายาทหลายคนตWองพิจารณาวFาคน
ไหนเกFงดWานไหน และวางตัวใหWเหมาะกับตําแหนFง 
   5. แนวทางการพัฒนาความพรWอมของทายาท  พบวFาควรใหWความรูWแกFทายาทและสมาชิก
ครอบครัวต้ังแตFเด็กจนโต ใหWรับรูWเร่ืองราวตFางๆของโรงเรียน เปfนระยะ เพ่ือใหWเห็นวFางานมีความหมาย 
สําคัญ นFาสนใจ เชFน สถานการณ?ตFางๆ เป~าหมายตFางๆ ผลดีตFางๆ  ควรมอบหมายใหWทายาทและ
สมาชิกครอบครัว ท่ีอาจจะเปfนผูWสืบทอด ไดWคลุกคลีมีประสบการณ?กับกิจการ ผูWคน ต้ังแตFเยาว?วัย โดย
อาจใหWชFวยงานแตFเล็ก  โดยควรมอบหมายใหWชFวยทํางานบWาง ในชFวงวันหยุด ป�ดภาคเรียน หรือ
อนุญาตใหWฝ`กงานอ่ืนๆท่ีจะมาชFวยโรงเรียนไดW โดยไมFทําใหWงานโรงเรียนนFาหลีกหนี  สอดคลWองกับ 
Churchill and Hatter (1987: 62) กลFาวถึง เด็กไดWเร่ิมฝ`กพัฒนาสูFการทํางานในกิจการต้ังแตFเด็กไดW
ยินผูWใหญFคุยกันเร่ืองงานระหวFางรับประทานอาหาร ไดWทํางานเปfนกะช่ัวคราว และทํางานในกิจการ
ครอบครัวชFวงหยุดภาคเรียน  นอกจากน้ี พบวFา ควรใหWโอกาสทางการศึกษาท่ีเก่ียวขWองกับกิจการ
โรงเรียน เชFน หลักสูตรปริญญาทางการบริหารการศึกษา ภาษาตFางๆ เทคโนโลยี  หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
ทายาทถนัด  และสามารถชFวยงานโรงเรียนไดW แมWไมFไดWมาดําเนินกิจการโรงเรียน  อีกท้ัง ควรแสดงใหW
เห็นขWอดีของการทํางานโรงเรียน ท่ีไดWประโยชน?กวFาการทํางานท่ีอ่ืน เชFน ผลตอบแทน ความคุWนเคย 
การใหWความรFวมมือ เพ่ือนรFวมงานท่ีดี ความสะดวกตFางๆ และควรใหWทายาทมีประสบการณ? เร่ิมเขWา
ทํางานในดWานตFางๆ เรียนรูW ฝ`กปฏิบัติหลากหลายหนWาท่ี จนเกิดความรูW เขWาใจ และสามารถปฏิบัติงาน
ในหลายหนWาท่ี  ซึ่ง  Poza (2010: 86)  กลFาววFา นอกจากประเมินความสามารถ ความสนใจของ
ทายาทแลWว ยังควรประเมินความพึงพอใจในอาชีพท่ีทายาททํางานในกิจการ อีกท้ังควรใหWทายาท
ฝ`กงานจนเลื่อนข้ันเปfนระดับหัวหนWา  เพ่ือฝ`กความเปfนผูWนํา เชFน การสื่อสาร การควบคุมสั่งงาน  การ
จูงใจ การทําใหWลูกนWองพัฒนางานกWาวหนWาและควรใหWทายาทสั่งสมการยอมรับของผูWเก่ียวขWอง ไมFวFาจะ
เปfนหัวหนWา บุคลากร ผูWปกครอง ผูWติดตFอสนับสนุนท่ีเก่ียวขWอง 
  6. แนวทางการปรับเปลี่ยนบทบาทผูWสืบทอดและเจWาของ พบวFา ควรใหWผูWสืบทอดฝ`กฝนการ
เปfนผูWนําสูงสุด โดยยังมีเจWาของโรงเรียน หรือมีผูWบริหารมืออาชีพเปfนพ่ีเลี้ยง บริหารจัดการคูFกันกับผูWสืบ
ทอดในชFวงปaแรกๆ เชFน การประชุม การวางโครงการ การคิดวิเคราะห?  การตัดสินใจซึ่ง ธงชัย สินติ
วงษ? (2546 อWางถึงในกิติพงศ? อุรพิพัฒนพงศ?, 2554: 156)  กลFาววFา  ในชFวงสFงผFานธุรกิจ เจWาของรุFน
เกFาไมFควรเก่ียวขWองกับการบริหารมากนัก ควรดูแล กํากับหFางๆ คFอยๆวางมือ  เปfนเพียงผูWชFวยใหW
คําแนะนํา ปรึกษาแกWไขป�ญหาและประสานงาน ซึ่งพบวFา เจWาของโรงเรียนไมFทําใหWผูWสืบทอดรูWสึกวFา
เจWาของจะยังเปfนผูWตัดสินใจช้ีขาดไปทุกเร่ืองดังเดิม  ยังพบอีกวFาเจWาของโรงเรียนเร่ิมใหWผูWสืบทอด
ตัดสินใจบริหารจัดการแทนในบางเร่ือง ควรใหWคําปรึกษากFอนตัดสินใจ ในขณะเดียวกันเจWาของ
โรงเรียนก็ตWองยอมรับการตัดสินใจของผูWสืบทอด ซึ่งอาจแตกตFางจากเจWาของ เพราะมีความเปfนไปไดWท่ี
สิ่งท่ีใชWไดWในอดีต อาจใชWไมFไดWในยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป นอกจากน้ี  พบวFาควรจัดการความขัดแยWงความ
คิดเห็นท่ีไมFตรงกันระหวFางเจWาของกับผูWสืบทอด ระหวFางผูWสืบทอดกับครูบุคลากร หรือระหวFางผูWสืบ
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ทอดกับสมาชิกครอบครัว ซึ่ง Kenyon-Rouvinez and Gabs (2007: 40-44) กลFาวถึงความขัดแยWงมี
สFวนดีท่ีชFวยใหWแตFละฝ�ายไดWโอกาสบอกความคิดเห็นแกFกัน สามารถนํามาพิจารณาเพ่ือปรับเขWาหากัน
และชFวยใหWตัดสินใจไปทางดีข้ึน  ควรจัดการความขัดแยWงดWวยการวางกฎเกณฑ?ท่ีชัดเจน เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความคาดหวังในสิ่งท่ีอยูFนอกกฎ  ควรชFวยเหลือสมาชิกท่ีไมFไดWเปfนผูWนํา ใหWทํางานในบทบาทท่ี
เหมาะสม ไมFรูWสึกโดนทอดท้ิงเสียกําลังใจ ควรเคารพความสัมพันธ?มืออาชีพ  ไมFมองวFายังเปfนเด็ก เป�ด
ใจกวWาง รับฟ�งความคิดเห็นท่ีไมFตรงกัน สนับสนุนสมาชิกใหมF เชFน ลูกสะใภW ลูกเขยท่ียินยอมเขWา
ครอบครัวโดยเซ็นสัญญาไมFเรียกรWองทรัพย?สินเม่ือหยFารWาง นําการตัดสินแกWป�ญหาความขัดแยWงมารFวม
แกWดWวยกัน และแสวงหาความสมานฉันท?  เชFนเดียวกับ รวิดา วิริยกิจจา (2559: 16) กลFาวถึงกลไกการ
แกWป�ญหาความขัดแยWงวFา  อาจหลีกเลี่ยงเผชิญหนWา โดยคุยสองตFอสอง เจรจาตFอรอง แกWป�ญหารFวมกัน 
หรือใชWคนกลางไกลFเกลี่ย 
  7. แนวทางการสFงตFออํานาจและมอบทรัพย?สิน โดยควรสFงเสริม สนับสนุน ใหWสมาชิกรFวมมือ 
ชFวยเหลือ ใหWความคิดเห็น แนะนําแกFผูWนําโรงเรียนคนใหมF  นอกจากน้ีควรสรWางความเขWาใจใน
ครอบครัว ตามขWอกําหนดหรือธรรมนูญครอบครัว เชFน การใหWผลประโยชน?ตามลําดับ ยุติธรรมตาม
ความเหมาะสม  อีกท้ังควรกําหนดอํานาจบทบาทหนWาท่ีของผูWสืบทอด และสมาชิกครอบครัว ถWามี
ทํางานใหWโรงเรียน เชFน ดWานอํานาจการบริหารจัดการ ผูWสืบทอดมีสิทธิสูงสุด ขณะท่ีผูWท่ีไมFทํางานใหW
โรงเรียนไมFสามารถช้ีขาดไดW  สFวนดWานผลประโยชน? ผูWทํางานจะไดWรับผลประโยชน?มากกวFาผูWท่ีไมF
ทํางานใหWโรงเรียน  นอกจากน้ีเจWาของโรงเรียนสามารถสFงมอบทรัพย?สินโดยแจWงใหWสมาชิกครอบครัว
ทราบและเขWาใจถึงวิธีการจัดสรรทรัพย?สิน แบFงมรดก ผลประโยชน?อยFางยุติธรรม ไมFลําเอียง มีความ
เหมาะสม  และควรยืนยันขWอตกลงครอบครัวท่ีต้ังไวW  เชFน  ขWอกําหนดในการโอนกิจการ  ระบุวFาเม่ือผูW
สืบทอดไดWรับโอนกิจการแลWวใหWดําเนินกิจการตFอ  คงไวWซึ่งกิจการท่ีเปfนมรดก  ใหWเก้ือกูลสมาชิก
ครอบครัวใหWไดWรับผลประโยชน? มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตFอไป  อีกท้ังพบวFาควรมีการแนะนําสFงเสริมใหW
สมาชิกครอบครัวชFวยเหลือกันตFอไป เชFน อาจจัดต้ังกองทุนกองกลาง บริษัท สมาคม หรือสหกรณ? ซึ่ง
เจWาของโรงเรียนป�จจุบันอาจริเร่ิมใหW นอกจากน้ัน  ควรจัดทําเอกสารทางกฎหมายท่ีเก่ียวขWอง เชFน 
พินัยกรรม การจัดการทรัพย?สินสFวนกลาง เพ่ือดําเนินการสFงมอบทรัพย?สินตFางๆ หากเจWาของไมFทัน
ดําเนินการเสร็จสิ้น  อาจมีผูWทําแทนหรืออาจระบุในพินัยกรรม มีผูWสืบทอดสํารอง ถWาเกิดกรณีทายาทท่ี
รับสืบทอดเสียชีวิตกFอน หรือเปลี่ยนใจไมFสืบทอดกิจการ  อีกท้ังควรกําหนดระยะเวลาการโอนกิจการ 
ท้ังดWานใบอนุญาตตFาง ๆ กับหนFวยงานตFาง ๆ เชFน สํานักคณะกรรมการสFงเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.), กรมท่ีดิน  อีกท้ังพบวFา ควรดําเนินการสFงตFออํานาจและสFงมอบทรัพย?สินตามชFวงเวลาท่ีกําหนด 
ตามขWอกําหนดท่ีไดWประชุมช้ีแจง และถึงแมWกลุFมผูWตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นปานกลางเร่ือง
ความจําเปfนตWองทําพินัยกรรม ท่ีป~องกันป�ญหาความขัดแยWง เชFน อาจระบุในพินัยกรรมวFา หากผูWใด
ฟ~องรWองในคดีมรดกตามพินัยกรรมจะมีมาตรการตัดสิทธิประโยชน?  แตF สอาด นาวีเจริญ (อWางถึงในกิติ
พงศ?  อุรพีพัฒนพงศ?, 2554: 112) กลFาวถึง หากไมFตWองการใหWทายาทฟ~องรWองกันเอง  อาจเขียนใน
พินัยกรรมในการตัดมิใหWรับมรดก  ซึ่ง กิติพงศ? อุรพีพัฒนพงศ? (2554: 105-107, 116) กลFาววFาบางคน
เช่ือผิดๆวFาการทําพินัยกรรมเปfนการแชFงตัวเอง เม่ือเสียชีวิต เกิดป�ญหาฟ~องรWอง ความจริงแลWวการทํา
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พินัยกรรมเปfนเร่ืองการเตรียมตัววางแผนกิจการครอบครัวท่ีดี  อาจทําพินัยกรรมโดยเขียนหรือพิมพ?
และมีพยานอยFางนWอย 2 คนท่ีเปfนบุคคลท่ีไมFไดWรับมรดกหรืออาจทําพินัยกรรมแบบลับ เขียนแลWวป�ด
ผนึกสFงใหWผูWอํานวยการเขตหรือนายอําเภอเก็บ ควรจัดทําพินัยกรรมตามคําแนะนําของทนายความหรือ
ท่ีปรึกษากฎหมาย สามารถใหWทนายท่ีไวWใจเก็บ  พินัยกรรมคงไมFใชFทางออกสุดทWายในการแกWไขขWอ
พิพาท การทําความเขWาใจระหวFางสมาชิกครอบครัว การอบรมเลี้ยงดู การสื่อสาร และการแบFงป�น
ผลประโยชน?ทั้งสFวนตนและสFวนรวมอยFางเปfนธรรมตFางหาก จะขจัดขWอพิพาทของสมาชิกครอบครัวไดW 
 แนวทางสูFความสําเร็จในการสืบทอดกิจการโรงเรียนท่ีกลFาวมาขWางตWน สามารถนําไป
ประยุกต?ใชWไดW ซึ่งแตFละครอบครัวอาจเลือกใชWตFางกัน ดังท่ี กิติพงศ? อุรพีพัฒนพงศ? (2554: 164) กลFาว
วFากลยุทธ?หรือวิธีการในแตFละครอบครัวไมFเหมือนกันและไมFสามารถใชWเปfนสูตรสําเร็จ จึงตWองพิจารณา
และเลือกใชWตามความเหมาะสมกับบริบทของตนเอง 
 
ข�อเสนอแนะ 
 1. เจWาของโรงเรียนควรเตรียมการเขียนแผนไวWลFวงหนWาและอํานวยการใหWสําเร็จ โดยระบุ
กิจกรรมและเวลาใหWสามารถดําเนินไปสูFเป~าหมาย และควรมีแผนสํารอง หรือแผนฉุกเฉินเอาไวWดWวย
หากแผนแรกไมFสามารถดําเนินไปตามท่ีคาดหวังไวW 
   2. เจWาของโรงเรียนควรใหWความรูWความเขWาใจ และสรWางความนFาสนใจในการดําเนินกิจการตFอ 
ควรบอกความตWองการใหWบุตรหลานชFวยแบFงเบาภาระและสืบทอดกิจการตFอ รวมท้ังควรใหWความช่ืน
ชม กําลังใจ และใหWรางวัลในการจูงใจท่ีเหมาะสม และหากสามารถทําใหWทายาทเร่ิมรูWจักและเขWามา
ชFวยงานกิจการต้ังแตFวัยเยาว? จะสั่งสมทําใหWเกิดความผูกพันกับกิจการ รวมท้ังควรแจWงเกณฑ?การเลือก
ผูWสืบทอด แจWงใหWบุคลากรไดWทราบการดําเนินการไปสูFการเปลี่ยนผูWนําคนใหมF เพ่ือใหWเขWาใจ ยอมรับ 
และรูWสึกม่ันคงท่ีจะทํางานตFอไป 
   3. เจWาของโรงเรียนควรปลูกฝ�งคุณธรรม เชFน ความกตัญ¬ู ความรับผิดชอบ การมีสFวนรFวม
สFงเสริมกิจการโรงเรียน ใหWรักพ่ีนWองครอบครัว มีความสามัคคี เห็นประโยชน?สFวนรวม ควรสรWาง
ขWอตกลงหรือกฎใหWทุกคนยึดถือรFวมกัน เชFน กําหนดลักษณะท่ีพึงประสงค?ท่ีควรพัฒนาผูWท่ีจะสืบทอด 
การสFงเสริมใหWสมาชิกครอบครัวชFวยทํางานดWวยความสมัครใจ โดยจะสนับสนุนเตรียมความพรWอมและ
ใหWผลประโยชน?ที่ยุติธรรม และเหมาะสม  ทําใหWทุกคนเขWาใจยอมรับเร่ืองการใหWผลตอบแทนท่ีเหมะสม 
สรWางความสัมพันธ?อันดีระหวFางสมาชิกครอบครัว  ใหWชFวยเหลือสนับสนุนกัน ไมFวFาใครจะเปfนผูWนํา  
  4. เจWาของโรงเรียนควรบFมเพาะ ปลูกจิตสํานึกใหWแกFบุตรหลานต้ังแตFวัยเยาว?เปfนประจําถึงการ
ดําเนินกิจการโรงเรียนเพ่ือใหWสมาชิกในครอบครัวไดWรับประโยชน? โดยหวังใหWทายาทมาสืบทอดกิจการ
ตFอ โดยหากทายาทไดWฝ`กฝนในหลายหนWาท่ีจนถนัด จะทําไดWดีมีความเจริญกWาวหนWา  ซึ่งเจWาของ
โรงเรียนควรสรWางความเขWาใจและทําใหWสมาชิกครอบครัวมีสFวนรFวมเปfนเจWาของ ควรเปfนแบบอยFางท่ีดี 
รวมท้ังอาจหาแนวรFวมสนับสนุนใหWทายาทสืบทอดกิจการตFอไป เชFน  เครือญาติ ครูอาจารย? บุคลากร
โรงเรียน  เปfนตWน 
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   5. เจWาของโรงเรียนสามารถเตรียมบุตรหลานต้ังแตFวัยเยาว?โดยใหWความรูW รับรูWเร่ืองราวตFางๆ 
ของกิจการโรงเรียนเปfนระยะ และใหWโอกาสศึกษาในสาขาวิชาการท่ีเก่ียวขWองกับกิจการโรงเรียน 
พรWอมท้ังใหWเร่ิมเขWามาเรียนรูW ฝ`กงาน คลุกคลีกับผูWคนตFางๆ  โดยมอบหมายใหWชFวยทํางานบางอยFาง
ในชFวงวันหยุด ป�ดภาคเรียน หรือใหWฝ`กงานท่ีอ่ืนท่ีจะมาชFวยโรงเรียนไดW ไดWรับการเลื่อนข้ันข้ึนเปfน
ระดับหัวหนWางาน เพ่ือฝ`กความเปfนผูWนํา เชFน การสื่อสาร การควบคุมสั่งงาน  การจูงใจ การทําใหW
บุคลากรพัฒนางานกWาวหนWา และใหWทายาทไดWสั่งสมการยอมรับของผูWเก่ียวขWองไมFวFาจะเปfนหัวหนWา 
บุคลากร ผูWปกครอง ผูWติดตFอท่ีเก่ียวขWอง 
  6. เจWาของโรงเรียนควรใหWผูWสืบทอดฝ`กฝนการเปfนผูWนําสูงสุด โดยเจWาของหรือผูWบริหารมือ
อาชีพเปfนพ่ีเลี้ยงในชFวงแรก  ใหWผูWสืบทอดปรึกษากFอนการตัดสินใจ หรือใหWตัดสินใจบริหารจัดการแทน
ในบางเร่ือง และควรมีการจัดการความขัดแยWงของทุกฝ�ายท่ีอาจเกิดข้ึนไดWในชFวงการเปลี่ยนบทบาทผูW
สืบทอดและเจWาของ   
  7. เจWาของโรงเรียนสามารถสFงตFออํานาจโดยสFงเสริมสนับสนุน ใหWคําแนะนําแกFผูWนําโรงเรียน
คนใหมF สรWางความเขWาใจตามขWอกําหนดหรือธรรมนูญครอบครัว รวมท้ังแจWงใหWสมาชิกครอบครัวทราบ
และเขWาใจถึงวิธีการจัดสรรทรัพย?สิน มรดก หรือผลประโยชน?อยFางยุติธรรม เหมาะสม ใหWชFวยเหลือกัน 
เชFน อาจจัดต้ังกองทุนกองกลาง บริษัท สมาคม หรือสหกรณ? ซึ่งเจWาของโรงเรียนอาจริเร่ิมใหW 
นอกจากน้ันควรจัดทําเอกสารทางกฎหมาย เชFน พินัยกรรม ป~องกันป�ญหาความขัดแยWง อาจระบุผูWสืบ
ทอดสํารองกรณีทายาทท่ีรับสืบทอดเสียชีวิตกFอนหรือสืบทอดไมFสําเร็จ อีกท้ังกําหนดระยะเวลาโอน
กิจการท้ังดWานใบอนุญาตตFางๆเชFน สํานักคณะกรรมการสFงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.),กรมท่ีดิน  
เปfนตWน 
 
ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
   1. ควรทําวิจัยแนวทางหรือกลยุทธ?สืบทอดกิจการสําหรับเจWาของธุรกิจโรงเรียนประเภทอ่ืน ๆ 
ซึ่งมีความแตกตFางกันในพ้ืนฐานตามความยากงFายของธุรกิจ   
    2.ควรทําวิจัยรูปแบบหรือ Model การสืบทอดกิจการโรงเรียนเอกชนท่ีมีรูปแบบวิธีการ
แตกตFางกัน  ใหWเหมาะสมกับลักษณะของแตFละครอบครัวเจWาของโรงเรียน 
   3.  ควรทําวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาเชิงลึก  เก่ียวกับแนวทางสูFความสําเร็จหรือกลยุทธ?สืบ
ทอดกิจการโรงเรียนท่ีมีขนาดและสถานท่ีต้ัง แตกตFางกัน 

4. ควรทําวิจัยวิเคราะห?องค?ประกอบท่ีสFงผลตFอความสําเร็จในการสืบทอดกิจการโรงเรียน
เอกชน   
 
ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
  1. หนFวยงานท่ีเก่ียวขWอง หรือ มหาวิทยาลัย  ควรจัดทําหลักสูตรฝ`กอบรม หรือสัมมนา ในการ
เตรียมความพรWอมใหWเจWาของกิจการโรงเรียนเอกชนและทายาทเก่ียวกับการสืบทอดกิจการ  เน่ืองจาก
เปfนเร่ืองท่ีละเลยมีความยากในการดําเนินการ และตWองใชWระยะเวลา 
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  2. หนFวยงานของรัฐท่ีกํากับดูแลโรงเรียนเอกชนควรใหWความสนับสนุนชFวยเหลือในการ
ดําเนินงานในอนาคตในดWานความรูW และการสืบทอดกิจการ เพ่ือใหWทายาทผูWจะสืบทอดกิจการโรงเรียน
ไดWรับการดูแลชFวยเหลือใหWดําเนินกิจการโรงเรียน  แบFงเบาภาระการจัดการศึกษาของรัฐใหWดีย่ิงๆข้ึน
ตFอไป 
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บทคัดย�อ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?หลักเพ่ือศึกษาป�จจัยบางประการท่ีมีอิทธิพลตFอคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรในโรงเรียนเครือขFายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยศึกษากับกลุFมตัวอยFางซึ่งเปfนบุคลากรในโรงเรียนเครือขFาย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
จํานวน 175 คน ซึ่งไดWจากการสุFมตัวอยFางแบบช้ันภูมิ ใชWแบบสอบถามเปfนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขWอมูล และวิเคราะห?ขWอมูลดWวยสถิติพ้ืนฐาน ไดWแกF การแจกแจงความถ่ี คFารWอยละ คFามัชฌิม
เลขคณิต และคFาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ไดWแกF คFาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ?ของเพียร?สัน 
และวิเคราะห?การถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันได  
 ผลการวิจัยพบวFา (1) ป�จจัยท่ีนํามาศึกษาทุกดWานมีคFาอยูFในระดับมาก เรียงลําดับคFาฉลี่ย คือ 
ดWานบุคลิกภาพ ดWานแรงจูงใจ ดWานสุขภาพจิต และดWานความขัดแยWง  เชFนเดียวกับคุณภาพชีวิตการ
ทํางานของบุคลากรในโรงเรียนก็อยูFในระดับมากดWวย (2) ท้ัง 4 ป�จจัยมีความสัมพันธ?เชิงบวกในระดับ
ปานกลางกับคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนอยFางมีนัยสําคัญย่ิงทางสถิติ และรFวมกัน
มีอิทธิพลตFอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรไดWมากถึงรWอยละ 60 (R2 = 0.6) โดยเฉพาะป�จจัยดWานดWาน
สุขภาพจิตเพียงป�จจัยเดียวสามารถอธิบายไดWมากถึงรWอยละ 48 
 
คําสําคญั : ป�จจัย  คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรในโรงเรียน 
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Abstract 
 The main purpose of this research was to study  the factors that influence 
the quality of work life of the personnel in the School Education Development 
Network 8 under Ratchaburi Primary Educational Service Area Office 1. The samples  
in this study were 175 personnel who have been worked in those schools.  The 
instrument for gathering the data was a questionnaire and data were analyzed by 
using descriptive statistics namely percentage, arithmetic mean, and standard 
deviation, and the inferential statistics using the Pearson Moment Correlation 
Coefficient and Stepwise Multiple Regression. 
 The results of this research revealed that (1) All factors that lead to study 
were concerning with school personnel indicated at high level, that were aspect of 
personality, motivation, mental health, conflicts, and quality of working Life of the 
personnel was indicated at high level. (2)  Four factors  were moderate level statistical 
significant positive correlation with the quality of work life of the personnel and could 
be explain the quality of worki life of the personnel at 60%, especially the mental health 
could be 48% explained. 
 
Keyword: Factors, quality of work life of the personnel in school 
 
บทนํา 
 สถานการณ?โลกไดWมีการเปลี่ยนแปลงอยFางรวดเร็ว ทําใหWเกิดผลกระทบตFอชีวิตความเปfนอยูF
ในสังคมและการดําเนินกิจกรรมตFางๆ ทางเศรษฐกิจอยFางมาก มีการแขFงขันกันสูง บุคคลจึงแวดลWอม
ไปดWวยความเครียด สFงผลตFอสภาพจิตใจและความสุขสFวนบุคคลจนเกิดความกดดันภายในจิตใจไดW
งFาย (พิสมัย วัฒนาวรสกุล 2551:1)  ทรัพยากรบุคคลท่ีดีเปfนหัวใจสําคัญของความสําเร็จในองค?การ 
เพราะเปfนผูWปฏิบัติงานทุกข้ันตอนของการบริหาร และเปfนผูWวางรากฐานใหWองค?การมีความแข็งแรง
และม่ันคง เปfนตัวขับเคลื่อนท่ีสําคัญ ในการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดของ
โรงเรียนโรงเรียนจะตWองใหWความสําคัญอยFางมากในเร่ืองน้ี เพราะบุคลากรทุกคนมีความเปfนอิสระ 
สามารถคิดหรือกระทําการใดๆ ตามมโนธรรมและอุดมการณ?ของตน ซึ่งตWองมีสFวนท่ีเก่ียวขWองกับ 4 
ดWานคือ ดWานสFวนตัว เปfนความสมบูรณ?ของรFางกาย สุขภาพกาย สุขภาพจิต สติป�ญญาและอารมณ? ดWาน
ครอบครัว ซึ่งมีความรัก ความอบอุFน สมาชิกในครอบครัวอยูFอยFางมีปฏิสัมพันธ?ท่ีดี ดWานชีวิตการ
ทํางาน ไดWแกF การมีอาชีพและไดWประกอบอาชีพตามความถนัด มีรายไดWม่ันคง มีความเจริญกWาวหนWา 
ดWานชีวิตและสังคม เปfนผูWท่ีสังคมยอมรับเปfนบุคคลท่ีมีประโยชน?และมีคุณคFาตFอสังคม มีเพ่ือนสนิทท่ี
รักใครFตFอกันอยFางมาก ซึ่งบุคลากรท่ีไดWรับการเสริมสรWางสิ่งตFาง ๆ เหลFาน้ีและมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองใหWเปfนท่ีช่ืนชอบและยอมรับของสังคมไดW โดยการพูด อาศัยการศึกษาเรียนรูWท้ัง
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ทางจิตวิทยา สังคมวิทยาและหลักวิทยาศาสตร? จะเปfนผูWท่ีอยูFในสังคมไดWอยFางเปfนสุข จากการศึกษา
พบวFา จิตวิทยาเปfนศาสตร?ท่ีเก่ียวขWองกับมนุษย?ทุกดWานและย่ิงในภาวะคับขัน ป�ญหาตFาง ๆ ท่ีมีความ
สลับซับซWอน จิตวิทยาจึงเขWามามีบทบาทในการแกWไขป�ญหามนุษย?มากข้ึนและคุณลักษณะของ
บุคลากรในการดําเนินชีวิตภายใตWสถานการณ?ท่ีทํางานในป�จจุบัน โดยมีองค?ประกอบหรือตัวแปร
จิตวิทยาท่ีเก่ียวขWองหลายประการ คือ 1) แรงจูงใจ 2) สุขภาพจิต 3) บุคลิกภาพ และ4) ความขัดแยWง 
จะเห็นไดWวFาในการปฏิบัติงานในองค?กร สิ่งหน่ึงท่ีมีความสําคัญก็คือคุณภาพชีวิตในการทํางาน ซึ่งมี
ความสําคัญอยFางย่ิงในการปฏิบัติงาน เพราะคนเปfนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญ เปfนตWนทุนทางสังคมท่ีมี
คุณคFาท่ีสุด คนสFวนใหญFตWองเขWาสูFระบบการทํางาน เพ่ือใหWชีวิตดํารงอยูFไดWและตอบสนองความ
ตWองการพ้ืนฐานเม่ือคนตWองทํางานในท่ีทํางานเปfนสFวนใหญF จึงควรมีสภาวะแวดลWอมท่ีเหมาะสม ทํา
ใหWเกิดความสุขท้ังดWานรFางกายและดWานจิตใจ ป�จจัยท่ีจะทําใหWบุคลากรน้ันปฏิบัติงานใหWแกFองค?กรไดW
อยFางมีประสิทธิภาพป�จจัยหน่ึง ก็คือแรงจูงใจในการทํางานซึ่งเปfนป�จจัยท่ีมีความสําคัญในการบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย? เพ่ือนําพาองค?กรประสบความสําเร็จ การสรWางแรงจูงใจใหWกับบุคลากรเพ่ือใหW
บุคลากรมีความรัก ความผูกพันตFอองค?กรน้ัน ในแตFละองค?กรก็จะมีกลยุทธ?ท่ีแตกตFางกันออกไป ซึ่ง
องค?ประกอบท่ีมักใชWในหลายๆองค?กรในป�จจุบัน จนสามารถประสบความสําเร็จตามเป~าหมายน้ัน
ประกอบดWวย ความสําเร็จในการทํางาน การไดWรับการยอมรับนับถือ ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบในงานและความกWาวหนWาในตําแหนFงการงาน (เกวลี พFวงศรี,2558) อีกสิ่งหน่ึงท่ีอาจจะมี
ผลกระทบตFอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานก็คือ ความขัดแยWงภายในองค?การ เน่ืองจากทรัพยากรของ
องค?การท่ีมักมีจํากัดรวมท้ังงานท่ีพนักงานแตFละคนตWองรับผิดชอบน้ันมักมีความแตกตFางหลากหลาย
ท้ังขอบเขตเน้ือหาและปริมาณงาน ท้ังในแงFของผูWปฏิบัติงานแตFละคนก็มีความแตกตFางกันไป เชFน 
ความรูWความสามารถ บุคลิก ทัศนคติ คFานิยม การรับรูW ความเช่ือ และความชอบตFาง ๆ จึงอาจนําไปสูF
ป�ญหาของความไมFเขWาใจกัน มีความคิดเห็นและมุมมองท่ีแตกตFางกัน จนเกิดเปfนการกระทบกระท่ัง
กัน กลายเปfนไมFชอบหนWากัน ไมFลงรอยกัน และเกิดเปfนความขัดแยWงในท่ีสุด จึงตWองมีการบริหาร
จัดการในสFวนน้ีอยFางดี (สุพานี สฤษฎ?วานิช, 2552) การศึกษาตัวแปรจิตวิทยาจึงนFาจะเปfนประโยชน?
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร อันจะนําไปสูFประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ใหWดีย่ิงข้ึนและสFงผลดีตFอระบบราชการในภาพรวมตFอไป 

ผูWวิจัยจึงมีความตะหนักอยFางย่ิงวFาการจัดการศึกษาและการดําเนินภารกิจตFางๆ ของโรงเรียนใหW
เปfนโรงเรียนคุณภาพของทางชุมชนและสังคม จะตWองอาศัยบุคลากรท่ีมีศักยภาพรFวมกันพัฒนาโรงเรียน 
โดยบุคลากรทุกคนจะตWองมีคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดี สFงผลทําใหWโรงเรียนเปfนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ จึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาวFาตามตรอบแนวคิดท่ีไดWจากการวิเคราะห?สังเคราะห?เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง
น้ัน เม่ือนํามาศึกษาในสถาณการณ?ใหมFน้ี มีป�จจัยทางจิตวิทยาใดบWางท่ีเก่ียวขWองหรือมีอิทธิพลกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของบุคลากรในโรงเรียนเครือขFายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  ท้ังน้ีมีความคาดหวังวFาขWอมูลท่ีไดWจากการวิจัยคร้ังน้ีจะเปfน
ประโยชน?อยFางย่ิงตFอผูWบริหารโรงเรียนเครือขFาย สามารถใชWเปfนแนวทางในการดําเนินการสFงเสริมบุคลากร 
เพ่ือทําการปรับปรุง แกWไขและพัฒนา ทําใหWเกิดความเช่ือม่ันในการบริหารงานของผูWบริหาร หรืออาจใชW
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เปfนแนวทางในการกําหนดนโยบายและโครงการไดWตอบสนองความตWองการและพัฒนาคุณภาพชีวิตการ
ทํางานและพฤติกรรมการสอนของบุคลากรใหWมีคุณภาพตFอไป 

 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพของป�จจัยท่ีเก่ียวขWอง ไดWแกF แรงจูงใจ สุขภาพจิต บุคลิกภาพ และความ
ขัดแยWง และศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียนเครือขFายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ี 8 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

2. เพ่ือศึกษาป�จจัยบางประการท่ีเก่ียวขWองท่ีมีอิทธิพลตFอคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากรโรงเรียนเครือขFายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

 
สมมติฐานการวิจัย 

อยFางนWอยมี 2 ป�จจัยจากป�จจัยดWาน แรงจูงใจ สุขภาพจิต บุคลิกภาพ หรือ ความขัดแยWง มี
อิทธิพลสFงผลตFอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียนเครือขFายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
ท่ี 8 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต  1   

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ผูWวิจัยมุFงศึกษาตัวแปรบางประการท่ีเก่ียวขWองและคาดวFาจะสFงผลหรือมีอิทธิพลตFอคุณภาพ
ชีวิตในการทํางานของบุคลากรโรงเรียนเครือขFายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โดยใชWแนวคิดจากตัวแปรจิตวิทยา ไดWแกF แรงจูงใจ 
ของเฮร?ซเบิร?ก (Frederick Herzberg) สุขภาพจิต ของรัชนี วFองวิวัฒน?ไวทรยะ (2549) บุคลิกภาพ 
ของ Costa and McCrae (1985) ความขัดแยWงของสุพานี สฤษฎ?วานิช (2552)  สFวนคุณภาพชีวิตใน
การทํางานของบุคลากร ตามแนวคิดของ ฮิวส?และคัมมิงส?  (Huse & Cumming, 1985: 235–238 ) 
สังเคราะห?ไดWคุณภาพชีวิตการทํางาน 8 ดWาน ไดWแกF ดWานคFาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปfนธรรม ดWาน
สิ่งแวดลWอมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ดWานการพัฒนาความสามารถของบุคคล ดWานความกWาวหนWา
และความม่ันคงในงาน ดWานบูรณาการทางสังคม ดWานระเบียบขWอบังคับในการปฏิบัติงาน ดWานความ
สมดุลระหวFางชีวิตกับการปฏิบัติงาน และดWานการปฏิบัติงานในสังคม โดยมีตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ตาม มีความสัมพันธ?กัน แสดงเปfนกรอบแนวคิดของการวิจัยไดWดังน้ี 
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        ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตามหรือตัวแปรเกณฑ?  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเร่ืองน้ี เปfนการวิจัยเชิงสหสัมพันธ? (Correlational Research) ท่ีมุFงอธิบายลักษณะ
ของตัวแปรพยากรณ?หลายตัวแปรกับตัวแปรเกณฑ?เพียง 1 ตัวแปร โดยดําเนินการดังน้ี คือ 
 ข้ันตอนท่ี 1 วิเคราะห?และสังเคราะห?เน้ือหาสาระ (Content analysis) เพ่ือกําหนดกรอบตัว
แปรท้ังหมดท่ีเก่ียวขWองกับการวิจัยในคร้ังน้ี ท้ังตัวแปรอิสระและตัวแปรตามซึ่งเปfนตัวแปรแฝงและตัว
แปรท่ีสังเกตไดW จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง เพ่ือนําไปสอบถามกับกลุFมตัวอยFางในข้ันตอนท่ี 2 
 ข้ันตอนท่ี 2 วิเคราะห?ขWอมูลเพ่ืออธิบายลักษณะตัวแปรตFางๆ จากข้ันตอนแรกและใชWวิธีการ
ทางสถิติเพ่ือหาวFามีป�จจัยใดบWางท่ีเปfนตัวพยากรณ?หรือมีอิทธิพลสFงผลตFอคุณภาพชีวิตในการทํางาน
ของบุคลากรโรงเรียนซึ่งเปfนตัวแปรเกณฑ? 

 ประชากรหลักท่ีใชWในการวิจัย คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนเครือขFายเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จํานวน 21 
โรงเรียนมีจํานวนท้ังสิ้น 321 คน ซึ่ งไดWจากการสุFมตัวอยFางแบบช้ันภูมิ (Stratified Random 
Sampling) ไดWบุคลากรจํานวน 175 คน เปfนตัวแทนในการวิจัย ซึ่งมีจํานวนไมFนWอยกวFาช้ันตํ่าตาม
ตารางกําหนดขนาดตัวอยFางของ Krejcie and Morgan (1970) มีความคลาดเคลื่อนไมFเกิน 5% 

1. แรงจงูใจ 
    1.1 ความสําเร็จ       1.2 การยอมรับนับถือ 
    1.3 ลักษณะของงาน 1.4 ความรับผิดชอบ 
    1.5 ความกWาวหนWา 
2. สุขภาพจิต 
    2.1 ความพงึพอใจในชีวิต 
    2.2 ความสามารถในการปรับตัว 
    2.3 สมรรถภาพของจิตใจ 
3. บุคลิกภาพ 
    3.1 แบบหวัน่ไหว    3.2 แบบแสดงตัว 
    3.3 แบบเป�ดกวWาง   3.4 แบบประนีประนอม 
    3.5 แบบมีสติ 
4. ความขัดแยWง  
    4.1 ดWานงาน 
    4.2 ดWานความสัมพันธ? 
    4.3 ดWานกระบวนการ 

 

คุณภาพชีวิตในการทํางาน 
ของบุคลากรโรงเรียน
เครือขFายเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาท่ี  8  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษา

ราชบุรี เขต 1 



การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 
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เคร่ืองมือหลักท่ีใชWในการวิจัย เปfนแบบสอบถามมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับของ Likert
เพ่ือสอบถามความคิดเห็น โดยกําหนดเปfนคะแนนในการตอบคําถาม ดังน้ี 

5 หมายถึง รับรูWวFารายการน้ันๆ สFงผลตFอคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง รับรูWวFารายการน้ันๆ สFงผลตFอคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับมาก 
 3 หมายถึง รับรูWวFารายการน้ันๆ สFงผลตFอคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง รับรูWวFารายการน้ันๆ สFงผลตFอคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับนWอย 
 1 หมายถึง รับรูWวFารายการน้ันๆ สFงผลตFอคุณภาพชีวิตในการทํางานในระดับนWอยท่ีสุด 

แบบสอบถามในแตFละตอนไดWผFานกระบวนการพัฒนาตามกรอบแนวคิดของการวิจัย ไดWคFา 
IOC ไมFนWอยกวFา 0.50 และคFาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ในแตFละดWานดังนี้ ดWานแรงจูงใจ 
เทFากับ 0.91  ดWานสุขภาพจิต เทFากับ 0.88 ดWานบุคลิกภาพ เทFากับ 0.89 ดWานความขัดแยWง เทFากับ 
0.83 และคุณภาพชีวิตในการทํางาน เทFากับ 0.91 คFาสัมประสิทธ์ิแอลฟาโดยรวม เทFากับ 0.96 ซึ่งถือ
วFามีความเช่ือม่ัน (Reliability) สูงเพียงพอสําหรับนําไปใชWเก็บรวบรวมขWอมูล 
 การวิเคราะห?ขWอมูลเพื่ออธิบายลักษณะของตัวแปรตFางๆ ที่ศึกษาตามวัตถุประสงค?ของการ
วิจัยขWอท่ี 1 และ 2 ใชWสถิติพ้ืนฐาน ไดWแกF การแจกแจงความถี่ หาคFารWอยละ คFามัชฌิมเลขคณิต และ 
สFวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชWสถิติอนุมาน (Inferential statistics)เพื่อประมาณคFาพารามิเตอร?
ดWวยคFา ประสิทธิ์สหสัมพันธ?ของเพียร?ส ัน สําหรับเกณฑ?การแบFงระดับคะแนนคFาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ? (r)  แบFงตามเกณฑ?ของประคอง กรรณสูตร (2541) และ Cohen (1998) ใหWระดับ
ความสัมพันธ? ดังน้ี r 0.1 ถึง 0.3 แสดงถึงการมีระดับความสัมพันธ?ตํ่า r=0.3 ถึง 0.7 แสดงถึงการมี
ระดับความสัมพันธ?ปานกลาง r สูงกวFา  0.7 แสดงถึงการมีระดับความสัมพันธ?สูง และการวิเคราะห?
ถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันได (Stepwise Multiple Regression Analysis)  
 
ผลการวิจัย 
 1. สภาพของป�จจัยท่ีเก่ียวขWอง พบวFามีคFาอยูFในระดับมาก เรียงลําดับ ไดWแกF ดWานบุคลิกภาพ 
ดWานแรงจูงใจ ดWานสุขภาพจิต และดWานความขัดแยWง 
 2. คุณภาพชีวิตนการทํางานของบุคลากรโรงเรียนโดยรวมและรายดWาน อยูFในระดับมาก โดย
ตัวบFงช้ี 3 อันดับแรก ไดWแกF ดWานบูรณาการทางสังคม ดWานการปฏิบัติงานในสังคม ดWานความกWาวหนWา
และความม่ันคงในงาน 
 3. ป�จจัย 4 ดWาน มีความสัมพันธ?เชิงบวกในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิตในการทํางานของ
บุคลากรอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยเรียงลําดับ คือ ดWานสุขภาพจิต ดWานแรงจูงใจ ดWาน
บุคลิกภาพ และความขัดแยWง  

4. ท้ัง 4 ป�จจัยรFวมกันสFงผลหรือมีอิทธิพลตFอคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียน
เครือขFายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 โดยสามารถรFวมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรไดWมากถึงรWองละ 60 โดยเฉพาะตัวแปรดWานสุขภาพจิตสามารถ
อธิบายความแปรปรวนไดWสูงถึงรWอยละ 48 
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อภิปรายผล 
1) บุคลากรโรงเรียนเครือขFายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 มีคุณภาพชิวิตโดยรวมอยูFในระดับมาก (X  = 3.63, S.D. = .18) 
แตFก็คFอนไปทางระดับปานกลาง ซึ่งเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลWวพบวFาจํานวนตัวบFงช้ีคุณภาพชีวิต
ท่ีนํามาศึกษา 47 รายการ บุคลากรโรงเรียนเห็นวFาตนเองมีการกระทําในระดับปานกลางมากถึง 15 
รายการ โดย3 รายการแรก ไดWแกF (1) “เงินเดือนท่ีไดWรับมีความเหมาะสมกับความรูWความ สามารถ”  
(2) “ความพึงพอใจกับตําแหนFงหนWาท่ี การงาน และสภาพชีวิตท่ีเปfนอยูFในขณะน้ี” และ (3) 
“เงินเดือนท่ีไดWรับเพียงพอกับคFาใชWจFายแตFละเดือน” ดังน้ันจึงยังสามารถปรับปรุงและพัฒนาไดWอีก 
หากผูWบริหารโรงเรียนไดWมีการตรวจสอบและพบวFาเปfนจริง และไดWมีการพัฒนาปรับปรุงแกWไขและ
พัฒนาตนเอง ก็จะทําใหWคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรโรงเรียนเพ่ิมข้ึน ซึ่งก็จะสFงผลตFอ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนใหWเพ่ิมมากข้ึนตามไปดWวย เดเนียล (Daniel, 1983: 
1-6) ท่ีใหWความหมายคุณภาพชีวิตวFา คือ กระบวนการดําเนินงานขององค?การ สมาชิกทุกระดับมีสFวน
รFวมในกิจกรรม เพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางานและเพ่ิมผลผลิต คุณภาพชีวิตการทํางานจึงประกอบไปดWวย 
การพัฒนา การยอมรับในศักด์ิศรีของความเปfนมนุษย? การท่ีจะทําใหWบุคลากรในองค?การมีคุณภาพ
ชีวิตการทํางานท่ีดีไดWน้ัน ควรจะสนองใหWครอบคลุมทุกองค?ประกอบ ซึ่งจากการศึกษา พบวFา Walton 
(1974, 12) ไ ดWเสนอแนวคิดเก่ียวกับองค?ประกอบเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีสําคัญคือ
คFาตอบแทนท่ียุติธรรม สิ่งแวดลWอมท่ีปลอดภัยและสFงเสริมคุณภาพมีการพัฒนาความสามารถของ
บุคคล มีความกWาวหนWาและความม่ันคงในงาน การบูรณาการดWานสังคม ธรรมนูญในองค?กร ความ
สมดุลระหวFางชีวิตงานกับชีวิตดWานอ่ืน ๆ และการเก่ียวขWองสัมพันธ?กับสังคม ซึ่งหากบุคลากรใน
องค?การไดWรับการตอบสนองเปfนท่ีพอใจตามองค?ประกอบท่ีสําคัญเก่ียวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน จะ
ทําใหWพวกเขาเหลFาน้ันมีความสุขกับการทํางาน และสFงผลไปสูFคุณภาพชีวิตท่ีดีของพนักงานทําใหW
พนักงานทํางานอยFางมีประสิทธิภาพจนสFงผลไปสูFองค?การท่ีจะพัฒนาไปไดWอยFางรวดเร็ว 
 2) ป�จจัย 4 ดWาน ซึ่งมีความเก่ียวขWองกับบุคลากรโรงเรียน อยูFในระดับมากท้ังสิ้น โดย
เฉพาะตัวแปรดWานบุคลิกภาพมีอยูFในระดับมากกวFาทุกดWาน รองลงมาคือดWานแรงจูงใจ ดWานสุขภาพจิต 
และ ดWานความขัดแยWง ดังน้ันหากเพ่ิมความเขWมขWนของตัวแปรจิตวิทยาดังกลFาวใหWมีการดําเนินการ
หรือมีปฏิสัมพันธ?กับคุณภาพชีวิตของบุคลากรโรงเรียนก็ยFอมจะเกิดผลดีตFอโรงเรียนมากย่ิงข้ึน เม่ือ
พิจารณาเปfนรายดWาน สามารถอภิปรายผลไดWดังตFอไปน้ีเม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน สามารถอภิปราย
ผลไดWดังตFอไป 

2.1 ป�จจัยดWานบุคลิกภาพของบุคลากรโรงเรียน โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก ท้ังน้ี
เน่ืองมาจากบุคลากรไดWแสดงนิสัยและพฤติกรรมท้ัง 5 องค?ประกอบ ไดWแกF แบบหว่ันไหว แบบแสดง
ตัว แบบเป�ดกวWาง แบบประนีประนอม และแบบมีสติ มีความเสถียรเปfนอยFางดี  เปfนผูWท่ีมีบุคลิกภาพ
ท่ีสมบูรณ?ยังพยายามสรWางความตระหนักรูWและรับผิดชอบเก่ียวกับตน สามารถหาวิธีเพ่ิมคุณคFาแกFตน
และนําศักยภาพสFวนตนออกมาใชWใหWเกิดประโยชน?สูงสุด ขณะเดียวกันก็สามารถยอมรับและปรับตัว
ตFอสถานการณ?ตFางๆไดWอยFางเหมาะสมและสอดคลWองกับสภาพความเปfนจริง รูWจักหาวิธีผลักดันใหW
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ตนเองบรรลุเป~าหมายชีวิตท่ีต้ังไวWไดWโดยไมFตWองพ่ึงพิงคนอ่ืนและสรWางความเดือดรWอนแกFสังคมสามารถ
นําไปปรับตัวในสถานการณ?การทํางาน และกับการทํางานรFวมกับผูWอ่ืนไดWเปfนอยFางดีและดํารงชีวิตอยูF
ในสังคมไดWอยFางเปfนสุข สอดคลWองกับ ชําเลือง สุขประวิทย? (2557) ไดWศึกษาเร่ืองการศึกษาลักษณะ
บุคคลและความสัมพันธ?กระบวนการทํางาน และจิตวิทยาในการทํางานท่ีสFงผลตFอประสิทธิผลในการ
ทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร พบวFา ความคิดเห็นเก่ียวกับ
ลักษณะบุคคลในองค?กรของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูFในระดับมาก ดWานท่ีมี
คFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดWแกF ดWานลักษณะบุคคล ดWานลักษณะบุคคลและความสัมพันธ?น้ัน พนักงานทํางานท่ี
ไดWรับมอบหมายดWวยความเต็มใจ ดังน้ัน องค?กรจําเปfนตWองทําใหWพนักงานมีความพึงพอใจในงานท่ีทํา
ซึ่งจะสFงผลใหWประสิทธิภาพการทํางานดีดWวย และหากผลการทํางานดี ผลประกอบการดี จะสFงผลไป
ถึงคุณภาพชีวิตดWานจิตใจและรFางกายของพนักงานในองค?กรใหWดีตาม 

2.2 ป�จจัยดWานแรงจูงใจของบุคลากรโรงเรียน โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก แสดงวFา
บุคลากรของโรงเรียนมีความภูมิใจกับความสําเร็จในงานท่ีทํา ถึงแมWวFาจะมีปริมาณมากกวFาหนFวยงาน
อ่ืนๆ แตFเม่ือผูWบังคับบัญชาใหWความสําคัญและชมเชย เพ่ือนรFวมงานมีการชFวยเหลือกันรFวมกันทํางาน
และมีการยอมรับ ซึ่งเปfนแรงจูงใจใหWการทํางานของบุคลากรมีการปฏิบัติงานไดWเปfนอยFางดี ซึ่ง
สอดคลWองกับผลการวิจัยของ ปวีณรัตน?  สิงหภิวัฒน? (2557:บทคัดยFอ) ท่ีไดWทําการวิจัยเร่ืองแรงจูงใจท่ี
มีผลตFอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง ซึ่งพบวFากลุFม
ตัวอยFางสFวนใหญFเปfนหญิง อายุระหวFาง 25-35 ปa มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
เงินเดือนตํ่ากวFา 10,000 บาท และมีประสบการณ?ในการทํางาน 5-10 ปa ระดับแรงจูงใจของบุคลากร
ในภาพรวมอยูFในระดับมาก เรียงตามลําดับ ไดWแกF ดWานความตWองการความผูกพัน ดWานความตWองการ
ความสําเร็จและดWานความตWองการอํานาจ ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
ภาพรวมอยูFในระดับมากท่ีสุด เรียงตามลําดับ ไดWแกF ดWานคุณธรรมจริยธรรม  ดWานจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ดWานการรักษาวินัย และดWานผลการปฏิบัติงาน และแรงจูงใจท่ีมีผลตFอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลําปาง ไดWแกF ดWานความตWองการความสําเร็จ ความตWองการ
ความผูกพัน และความตWองการอํานาจ สอดคลWองกับทฤษฎีการจูงใจของ David McCelland (อWางถึง
ใน ศิริวรรณ เสรีรัตน?,2539: 369) กลFาววFาบุคคลท่ีตWองการความสําเร็จจะมีลักษณะชอบแขFงขัน ชอบ
ทํางานท่ีทWาทาย ความตWองการความผูกพัน (Need For Affiliation) เปfนความตWองการความรัก ความ
เปfนพวกพWอง เปfนความปรารถนาเพ่ือความเปfนมิตรภาพและความสัมพันธ?ท่ีสนิทชิดชอบกัน เปfน
ความตWองการเพ่ือสรWางและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืน การยอมรับจากบุคคลอ่ืน ความตWองการ
เปfนสFวนหน่ึงของกลุFม ตWองการสัมพันธภาพท่ีดีกับบุคคลอ่ืน  
  2.3 ป�จจัยดWานสุขภาพจิตของบุคลากรโรงเรียน โดยภาพรวมอยูFในระดับมากทุกดWาน 
ยกเวWนรายการเดียวท่ีอยูFในระดับปานกลาง ไดWแกF “ มีความรูWสึกยุFงยากใจเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงตFางๆ 
เชFน ปรับเปลี่ยนหนWาท่ี การเปลี่ยนแปลงนโยบาย”  ขWอคWนพบน้ีแสดงใหWเห็นวFาบุคลากรโรงเรียนบาง
ทFานนFาจะมีป�ญาสุขภาพจิตไมFคFอยดีนัก  มีความเครียดในการทํางานท่ีสนองตFอนโยบายรัฐบาล 
นโยบายดWานการศึกษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งผูWบริหารควรหม่ันตรวจสอบบุคลากรใน
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หนFวยงานของทFานวFาเปfนเชFนน้ันจริงหรือไมF และหากพบวFาเปfนจริงก็ควรหาสาเหตุท่ีแทWจริงและ
สFงเสริมสุขภาพจิตของบุคลากรโรงเรียน ซึ่งสามารถทําไดWโดย (ลิขิต กาญจนาภรณ?, 2549) การ
สFงเสริมสุขภาพจิตครูจึงควรเปfนนโยบายท่ีนําไปปฏิบัติไดWจริง โดยเนWนการจัดสภาพแวดลWอมท่ีสFงเสริม
สมรรถภาพการสอนของครู การสรWางขวัญและ กําลังใจจากการปฏิบัติหนWาท่ีใหWแกFครู ดังน้ันจึงมีความ
จําเปfนท่ีจะตWองดําเนินการป~องกันป~ญหาท่ี สFงผลกระทบตFอสุขภาพจิตโดยมีเป~าหมายในการสFงเสริม
สุขภาพจิตครูคือ ใหWครูตระหนักในความจริงวFาอาชีพครูเปfนอาชีพท่ีมีคุณคFา เปfนอาชีพท่ีสรWางอนาคต
ใหWแกFเด็กและเยาวชน เปfนการสรWางอนาคตของประเทศชาติ เหลFาน้ีเปfนสิ่งท่ีนFาภูมิใจของครู เพ่ือใหW
ครูมีความกระตือรือรWนตFออาชีพ มีการปรับปรุงวิธีการสอนอยFางทันสมัยและมีความตFอเน่ือง หม่ันหา
ความรูWและวิธีการใหมFๆ มาใชWในการสอน เพ่ือใหWมีการต่ืนตัวในการจัดหาสิ่งจงใจและการจัด
สภาพแวดลWอมท่ีดีในการเรียน 
 2.4 ป�จจัยดWานความขัดแยWงของบุคลากรโรงเรียน โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลWองกับ สุวิทย? บัวกอง (2559:บทคัดยFอ) ไดWทําการศึกษา ศึกษาและเปรียบเทียบการบริหาร
ความขัดแยWงในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลุFมโรงเรียนดงขุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ? เขต 1 กลุFมตัวอยFางท่ีใชWในการวิจัย คือ ครูผูWสอนในโรงเรียน กลุFมโรงเรียน
ดงขุย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ? เขต 1 จํานวน 86 คน พบวFา ใน
ภาพรวม อยูFในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเปfนรายดWาน อยูFในระดับมากท้ัง 3 ดWาน เรียงตามลําดับ
คะแนนเฉลี่ยมากไปหานWอย ไดWแกF ดWานปฏิสัมพันธ?ในการทํางาน ดWานสภาพองค?การ และดWานการ
ปฏิบัติงาน ตามลําดับและสอดคลWองกับ วิเชียร จิณะมูล (2548) ไดWทําการศึกษาความขัดแยWงและการ
แกWไขความขัดแยWงในการบริหารสถานศึกษาระหวFางผูWบริหารสถานศึกษากับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวFาการขัดแยWงสFวนใหญFเปfนความขัดแยWงระหวFางตัวผูWบริหารสถานศึกษาเอง
กับประธานกรรมการสถานศึกษา อันมีสาเหตุหลักๆ มาจากการใชWอํานาจและบุคลิกภาพของผูWบริหาร
สถานศึกษา การไมFยอมรับฟ�งความคิดเห็น การไมFใหWเกียรติซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็น
คัดคWาน การเขWามาหาผลประโยชน?ภายในสถานศึกษาของประธานกรรมการสถานศึกษา ฯลฯ 
บทเรียนสําหรับผูWบริหารสถานศึกษาคือตWองศึกษาสภาพแวด ลWอมท้ังในและนอกสถานศึกษาใหWมาก
ท่ีสุดเทFาท่ีจะเปfนไปไดW 

3. คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรโรงเรียน โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก ซึ่ง
สอดคลWองกับงานวิจัยของ สาธิต ปานอFอน ปภาวดี มนตรีวัต และจีระ ประทีป (2556) ไดW
ทําการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการทํางานของขWาราชการในกลุFมเรือนจําเขต 7 ผลการวิจัยพบวFา (1) 
คุณภาพชีวิตการทํางานของขWาราชการในกลุFมเรือนจําเขต 7 อยูFในระดับมาก (2) คุณภาพชีวิตการของ
ของขWาราชการในเรือนจําท้ัง 8 แหFงมีความแตกตFางกันอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติ (3) ป�จจัยทุกตัวไดัแกF
ความหลากหลายของงาน ความเปfนหน่ึงเดียวกับงาน ความสําคัญของงาน ความมีอิสระในการ การมี
โอกาสรับรูWผลการปฏิบัติงานมี ความสัมพันธ?เชิงบวกในระดับท่ีสูงมากกับคุณภาพชีวิตการทํางานอยFาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ?สูงท่ีสุดไดWแกFความมีอิสระในการทํางาน 
(4) แนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตการของ ขWาราชการ ควรมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเพ่ือใหW
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บุคลากรเกิดความรูW หลากหลายและมิใหWเกิดความเบ่ือหนFายในการปฏิบัติหนWาท่ีควรเสริมสรWางความ
รFวมมือระหวFางบุคลากรในการปฏิบัติงานท่ีไดWรับมอบหมายใหWเกิดประโยชน?สูงสุด ผูWบังคับบัญชาควร
ใหWอํานาจในการตัดสินใจหรือแกWไขป�ญหาในระดับตWนเพ่ือใหWงานสามารถดําเนินไปไดWอยFางตFอเน่ืองไมF
ติดขัด และควรจัดระบบการประเมินผลงานอยFางเปfนธรรมและเสมอภาค และสอดคลWองกับ กัลยา
รัตน? มีลาภ (2553) ไดWศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย พบวFาคุณภาพ
ชีวิตการทํางานของพนักงาน ในภาพรวมอยูFในระดับมาก ไดWแกF ดWานสภาพการทํางาน ดWาน
คFาตอบแทนท่ีเหมาะสม ดWานความม่ันคงในการทํางาน และดWานการพัฒนาตนเอง 
 4. ป�จจัยท่ีนํามาศึกษามีความสัมพันธ?ทางบวกกับตัวแปรเกณฑ?อยFางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 
คือ ดWานสุขภาพจิต ดWานแรงจูงใจ ดWานบุคลิกภาพและความขัดแยWง และท้ัง 4 ดWานน้ีสามารถรFวมกัน
อธิบายหรือพยากรณ?คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโรงเรียนเครือขFายเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ี 8 ไดWมากถึงรWอยละ 60 โดยเฉพาะดWานสุขภาพจิตดWานเดียวสFงผลไดWรWอยละ 48 สอดคลWอง
กับแนวคิดท่ีหลายทFานไดWกลFาวไวW อาทิ งานวิจัยของ นันทา โสรัตน? และ สุทธินันทน? พรหมสุวรรณ 
(2559:บทคัดยFอ) ไดWวิจัยเร่ืองแรงจูงใจในการทํางาน คุณภาพชีวิตในการทํางาน และ ความขัดแยWง
ระหวFางบุคคลสFงผลตFอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกซนในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวFาแรงจูงใจในการทํางาน มีผลตFอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน คุณภาพซีวิตในการ
ทํางานมีผลตFอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกซนในเขตกรุงเทพมหานคร และ ความ
ขัดแยWงระหวFางบุคคลไมFสFงผลตFอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน สอดคลWองกับงานวิจัยของ 
ชําเลือง สุขประวิทย? (2557) ไดWศึกษาลักษณะบุคคลและความสัมพันธ?กระบวนการทํางานและ
จิตวิทยาในการทํางานท่ีสFงผลตFอประสิทธิผลในการทํางานของพนักงานบริษัทเอกชน พบวFา ความ
คิดเห็นเก่ียวกับลักษณะบุคคลในองค?กรของพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครในภาพรวมอยูFในระดับ
มาก ดWานท่ีมีคFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด ไดWแกF ดWานลักษณะของบุคคล โดยพนักงานไดWทํางานท่ีไดWรับมอบหมาย
ดWวยความเต็มใจ ดังน้ันองค?กรจําเปfนตWองทําใหWพนักงานมีความพึงพอใจในงานท่ีทํา ซึ่งจะสFงผลใหW
ประสิทธิภาพการทํางานดีดWวย และหากผลการทํางานดี ผลประกอบการดี จะสFงผลไปถึงคุณภาพชีวิต
ของพนักงานดีตามไปดWวย สอดคลWองกับงานวิจัยของ ลูธานส? และคณะ (Luthans et al., 2005 : 
1740-1776) ท่ีศึกษาความสัมพันธ?ของ “ทุนทางจิตวิทยาดWานบวก”  ซึ่งประกอบไปดWวย ความหวัง 
การมองโลกในแงFดี และความยืดหยุFนทางอารมณ? กับผลการปฏิบัติงาน โดยศึกษากับคนงานใน
ประเทศจีนจํานวน 422 คน และวัดผลการปฏิบัติงานจากคะแนนการประเมินของผูWบังดับบัญชาและ
อัตราการข้ึนเงินเดือนตามผลการปฏิป� ติงานของพนักงาน ผลการศึกษาพบวFา ความหวังมี
ความสัมพันธ?ทางบวกกับผลการปฏิปติงาน (r = 0.17) การมองโลกในแงFดี มีความสัมพันธ?ทางบวกกับ
ผลการปฏิปติงาน (r = 0.16) และความยืดหยุFนทางอารมณ?มีความสัมพันธ?ทางบวกกับผลการปฏิปติ
งาน (r = 0.24) และเม่ือนําตัวแปรแตFละตัวมาศึกษา รวมกันเรียกวFา “ทุนทางจิตวิทยาดWานบวก” 
พบวFา มีความสัมพันธ?ทางบวกกับผลการปฏิบัติงานอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ข�อเสนอแนะ 
 1. บุคลากรโรงเรียนเครือขFายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 มีคุณภาพชีวิตการทํางานอยูF
ในระดับมาก แตFในรายละเอียดพบวFามีบางรายการ (ตัวแปรท่ีสังเกตไดW) มีคําตอบอยูFในระปานกลาง 
ดังน้ันจึงควรมีการตรวจสอบตนเองวFายังขาดในเร่ืองใด และเร่ืองใดท่ีดีอยูFแลWวก็ควรคงไวW และ
ปรับปรุงพัฒนาใหWดีย่ิงข้ึน เพราะบุคลากรโรงเรียนมีคุณภาพชีวิตในการทํางานสูงจะสFงผลตFอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียน  
 2. ผูWบริหารโรงเรียน ควรตรวจสอบบุคลากรในโรงเรียนวFามีคุณภาพชีวิตเปfนอยFางไร  
ถWาบุคลากรยังมีคุณภาพชีวิตอยูFในระดับปานกลางหรือระดับมากคFอนไปทางปานกลาง ก็ควรนําขWอมูล
ในเร่ืองน้ัน ๆ มาปรับปรุงพัฒนาใหWมีมากข้ึน  
 3. ป�จจัยตFาง ๆ ท่ีเก่ียวขWองกับคุณภาพชีวิต รายการมีปฏิสัมพันธ?ไนระดับไมFสูงมากนัก คือตัว
แปรดWานความขัดแยWง อาทิ “ความตระหนักและรับรูWไดWวFามีความขัดแยWงในเร่ืองเก่ียวกับงานในกลุFมท่ี
ทFานทํางานดWวยกัน” และ “การมีความคิดเห็นท่ีแตกตFางกันเก่ียวกับงานท่ีไดWรับมอบหมาย” แสดงวFา
บุคลากรมีการทํางานท่ีมีความสัมพันธ?ที่ดี ไมFเกิดป�ญหาความขัดแยWงมากนัก 
 ป�จจัยดWานบุคลิกภาพ ในรายการท่ีอยูFในระดับปานกลาง ไดWแกF  “การมีความอดทนตFอสิ่ง 
ตFาง ๆ” แสดงวFาบุคลากรยังมีความอดทนตFอการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ?ตFาง ๆ ไมFวFาจะเปfนเศรษฐกิจ 
นโยบายรัฐบาลหรือนโยบายทางการศึกษา เปfนตWน ก็ควรหาแนวทางพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสรWางเสริมใหW
ชีวิตมีคุณคFา ไมFใชFการพัฒนาหรือปรุงแตFงรFางกาย และสิ่งอํานวยความสะดวกใหWสวยงาม หรูหรา และ
ประณีตตามกระแสนิยม การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีงามตWองเร่ิมท่ีการพัฒนาจิตใหWมี
สติสัมปชัญญะอยูFกับป�จจุบันและรูWเทFาทันความคิดท่ีปรุงแตFง เพ่ือสรWางสรรค? ปรับเปลี่ยนใหWเกิดพุทธ
ป�ญญาในการมองโลก มองชีวิตและการปรับตัวท่ีถูกตWองเหมาะสม ท้ังน้ี เพ่ือสรWางความสมดุลระหวFางตน
ภายในกับตนภายนอกระหวางตัวตนกับสภาพแวดลWอมและระหวFางความดี ความเกFงและความสุขแหFงชีวิต 
ตัวแปรจิตวิทยาดWานแรงจูงใจ ในรายการท่ีอยูFในระดับปานกลาง ไดWแกF  “การมีความยินดีใหWความรFวมมือ
อยFางเต็มท่ีในการปฏิบัติงานอยFางเรFงดFวนและนอกเวลาราชการ” “การไดWรับพิจารณาความดีความชอบ
อยFางยุติธรรม” และ “มีความยินดีท่ีจะทํางานดWานอ่ืนนอกเหนือจากสายงานตามท่ีผูWบังคับบัญชา
มอบหมาย” แสดงวFาบุคลากรยังขาดในเร่ืองการเสียสละและอุทิศตนในการทํางานนอกเวลาอยFางเต็ม
ใจ ซึ่งผูWบริหารโรงเรียนควรมีการหาวิธีการใหWบุคลากรตระหนักถึงการทําหนWาท่ี มีการสนับสนุน กลFาว
ชมชมเชยและพิจารณาความดีความชอบในการปฏิบัติหนWาท่ี ก็พอจะเปfนแนวทางสรWางความสัมพันธ?
อันดีตFอกัน และสFงผลใหWบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยFางเต็มใจ 
 ป�จจัยดWานสุขภาพจิต ในรายการท่ีอยูFในระดับปานกลาง ไดWแกF “มีความรูWสึกยุFงยากใจเม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงตFาง ๆ เชFน ปรับเปลี่ยนหนWาท่ี การเปลี่ยนแปลงนโยบาย” แสดงวFาบุคลากรมี
คุณสมบัติทางจิตไมFปกติ อาจจะเปfนผูWท่ีมีป�ญหาทางอารมณ? การแสดงอารมณ?ไมFเหมาะสมสอดคลWอง
กับสถานการณ? หากตรวจสอบแลWวเปfนเชFนน้ันจริง ก็ควรไดWพิจารณาปรับปรุงและแกWไขดWานอารมณ? 
ใหWเปfนผูWท่ีมีอารมณ? แจFมใส เบิกบาน มีวุฒิภาวะทางอารมณ? และแสดงอารมณ?ไดWเหมาะสมสอดคลWอง
กับสถานการณ? 
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 ข�อเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังต�อไป 
 1. ควรศึกษาป�จจัยท่ีมีอิทธิพลตFอคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี
อ่ืน เพ่ือเปfนการตรวจสอบความสอดคลWองของผลการวิจัย (Consensus) จัดทําเปfน Norm) นําไปใชW
ประโยชน?ในการบริหารของโรงเรียนเรียน รวมท้ังใชWเปfนเกณฑ?ในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
โรงเรียน 
 2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมจาก 4 ป�จจัยน้ี รวมท้ังป�จจัยดWานสถานภาพของบุคลากรโรงเรียน 
เชFน เพศ อายุ ประสบการณ?ในการทํางาน เพ่ือจะไดWเปfนขWอมูลในการวางแผนพัฒนาบุคลากรโรงเรียน
ใหWชัดเจนย่ิงข้ึน 

3. กลุFมเป~าหมายท่ีใชWในการวิจัย ควรเพ่ิมศึกษาจากกลุFมอ่ืนดWวย เชFน คณะกรรมการ
สถานศึกษาผูWบริหารโรงเรียน ผูWนําชุมชนและผูWปกครองท่ีอยูFโดยรอบ เพ่ือถ่ัวเฉลี่ยคําตอบ ไมFใหWเกิด
ความลําเอียง รวมท้ังการใชWเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขWอมูลก็เชFนเดียวกัน ท่ีไมFควรใชWแบบสอบถาม
เพียงอยFางเดียว อาจเปfนแบบสังคมมิติ แบบสังเกต หรือแบบสัมภาษณ? เปfนตWน 
 4. ควรมีการวิจัยตFอไปอีกวFา บุคลากรโรงเรียนเครือขFายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 8 ท่ีมี
ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตFางกัน จะสFงผลใหWประสิทธิภาพในการทํางานแตกตFางกันมากนWอย
เพียงใด และความแตกตFางกันน้ี มีอะไรเปfนตัวบFงช้ีคุณภาพชีวิตรFวม หรือมีตัวบFงช้ีใดเปfนตัวเดFน ตัว
ดWอย ก็จะไดWขWอมูลสารสนเทศท่ีเปfนประโยชน?ย่ิงข้ึน 
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บทคัดย�อ 

  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการมีสFวนรFวมของผูWปกครองในการจัด
การศึกษาของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา  2)  ศึกษาแนวทางใหWผูWปกครองเขWามามี
สFวนรFวมในการจัดการศึกษาของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส  โดยประชากรท่ีใชWในการวิจัยเปfน
ผูWปกครองนักเรียนท่ีเรียนอยูFในศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส มีจํานวน 180 คน เคร่ืองมือท่ีใชWใน
การเก็บรวบรวมขWอมูลเปfนแบบสอบถามมาตราสFวนประมาณคFา 5 ระดับ ใชWสถิติพ้ืนฐานในการ
วิเคราะห?ขWอมูล ไดWแกF  คFาคะแนนเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบวFา 1) ระดับการมีสFวนรFวมของผูWปกครองในการจัดการศึกษาในศูนย?พัฒนาเด็ก
เล็กวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา โดยรวมอยูFในระดับปานกลางเทFาน้ัน โดยเม่ือพิจารณาในรายดWาน 
พบวFาอยูFในระดับปานกลาง 2 ดWาน คือ การรFวมดําเนินการ และการรFวมประเมินผล สFวน ดWานการ
รFวมคิดและตัดสินใจ และ การรFวมวางแผน มีสFวนรFมอยูFในระดับนWอย   2) แนวทางในการทําใหW
ผูWปกครองนักเรียนเขWามามีสFวนรFวมในการจัดการศึกษาของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาสมากข้ึน 
โดยศูนย?พัฒนาเด็กเล็กควรแจWงขFาวสารตFางๆ ใหWผูWปกครองทราบดWวยวิธีการตFางๆ คณะกรรมการ
บริหารควรมาจากหลายอาชีพ มีผูWปกครองเปfนกรรมการเครือขFาย ควรมีการจัดประชุมผูWปกครองกFอน
เป�ดและป�ดภาคเรียน การจัดกิจกรรมตFางๆ ควรใหWตรงกับวันหยุด ใหWคณะกรรมการเครือขFาย
ผูWปกครองเขWารFวมประชุมสรุปผลหลังการจัดกิจกรรม ควรเชิญผูWปกครองนักเรียนเขWารFวมกิจกรรมทุก
คร้ัง พรWอมท้ังแจWงผลการประเมินในวันประชุมกFอนป�ดภาคเรียน   
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Abstract 
  The purposes of this study were: 1 )  to investigate a degree of participation 
among parents in management of Watpuranavas Chield Development Center 
Taweewathana District Office, Bangkok.  2 ) to formulate the guidelines for parents’ 
participation in management of Watpuranavas Chield Development Center. The 
population used in this study was 1 8 0  parents of students who were studying at 
Watpuranavas Chield Development Center. The tool used for collecting data was a  
5-level rating scale questionnaire. The statistics used to  data analysis were  mean, 
and standard deviation.  

The findings of the study reveal that 1 ) The overall parents’ participation in 
management of Watpuranavas Chield Development Center was at the moderate 
level. Considering by each aspects, it was found that there were 2 aspect at a 
moderate level such as the operating participation and  participation in evaluation; 
whereas the aspect of participation in thinking and making a decision and of 
participation in planning were at the low level.  2)  The guidelines for parents’ 
participation in management of Watpuranavas Chield Development Center can be 
concluded as follows:  the school is required to inform parents about school affairs 
through diverse methods, to have members of educational institution committee 
coming from different careers, to have a parental network committee, to hold a 
meeting of parents both before opening and closing the academic semester, to 
arrange various activities on the weekends, to have a parental network committee 
participate in a meeting for concluding the result after the activities arrangement, to 
invite parents to participate in activity offered in anytime, and to inform parents of 
the evaluation result in the day of meeting among the parents before closing the 
semester.   

 
Keywords :  Development, Participation, Educational Management  
 
บทนํา 
   การจัดการศึกษาในอดีตเปfนภาระหนWาท่ีของชุมชน ความหลากหลายรูปแบบของการจัด
การศึกษาท่ีเคยมีอยูF ในชุมชนไดWสูญเสียไปโดยรัฐไดWเขWามาควบคุมการศึกษาและ นําเอาระบบ
การศึกษาของประเทศทางตะวันตกมาใชWแทน ระบบการศึกษาแบบใหมFน้ีมีลักษณะ เปfนแบบแผน
เดียวกันท้ังประเทศโรงเรียนและครูในฐานะ ตัวแทนรัฐบาล และเปfนศูนย?กลางในการจัดการศึกษา
กFอใหW เกิด ผลท่ีไมFพึงปรารถนาหลายประการตFอผูWคนและชุมชนและ ไมFสอดคลWองกับความ
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เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนยุคโลกาภิวัตน? หรือ โลกไรWพรมแดนอยFางในป�จจุบัน การทําใหWชุมชนเขWามามี
สFวนรFวม ในการจัดการศึกษาจะทําใหWทุกสFวนมีสFวนชFวยขับเคลื่อนใหWการบริหารจัดการศึกษา ดําเนิน
ไปตามความตWองการของผูWปกครอง และชุมชนพระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติ พ.ศ. 2542 และ ท่ี
แกWไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545) มาตราท่ี 22 กําหนดวFา การจัดการศึกษาตWองยึดหลักวFาผูWเรียน
ทุกคนมีความ สามารถ เรียนรูWและพัฒนาตนเองไดWและถือวFาผูWเรียนมีความสําคัญท่ีสุด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหFงชาติ (2552: 5) ไดWกลFาวถึงการมีสFวนรFวมของประชาชนถือเปfนหลัก
สากลท่ีอารยประเทศใหWความสําคัญ และเปfนประเด็นหลักท่ีสังคมไทยใหWความสําคัญเพ่ือพัฒนา 
การเมืองเขWาสูFระบอบประชาธิปไตยแบบมีสFวนรFวม ตามหลักธรรมาภิบาล ท่ีสถานศึกษาจะตWองเป�ด
โอกาส ใหWประชาชนและ ผูWท่ีเก่ียวขWองทุกภาคสFวน รับรูW รFวมคิด รFวมตัดสินใจน้ัน ไดWถูกกําหนดโดย
รัฐธรรมนูญแหFงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ในมาตรา 87 ท่ีสFงเสริมใหWประชาชนมีสFวนรFวม
ในการกําหนด นโยบาย รFวมตัดสินใจและตรวจสอบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองทุกดWานต้ังแตF
ระดับชาติจนถึงระดับทWองถ่ิน (สํานักงาน คณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ และสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2553: 14-25)    

การจัดการศึกษาปฐมวัยเปfนการศึกษาท่ีเนWนการสFงเสริม และพัฒนา รวมท้ังการสรWางเสริม
การเรียนรูW การจัดการศึกษาตWองเปfนความตFอเน่ืองจากบWานสูFโรงเรียน และโรงเรียนสูFบWาน ครอบครัว
เหมือนงานการศึกษาเพราะครอบครัวเปfนแหลFงสถานศึกษาแรกของทุกคน พFอแมFคือครูคนแรกของ
ลูก (กุลยา ตันติผลาชีวะ (2547: 36) การจัดกิจกรรมเพ่ือการมีสFวนรFวมของผูWปกครองและโรงเรียน 
ท้ังกิจกรรมท่ีผูWปกครองลงมือปฏิบัติเองจนถึงเพียงgxHoผูWรับขWอมูลขFาวสาร วิธีการท่ีโรงเรียนจะจัด
กิจกรรมท่ีผูWปกครองมีสFวนรFวมกับทางโรงเรียนไดW เชFนกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแนะนํา
โรงเรียน กิจกรรมการฝ`กอบรม กิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมสานสัมพันธ? ไดWแกF การ
ประชุมปรึกษาการเย่ียมบWาน กิจกรรมสื่อสารสนเทศ ไดWแกF การโทรศัพท? จดหมายขFาว แผFนพับขWอมูล
โรงเรียน กิจกรรมการศึกษา กิจกรรมการบริการและกิจกรรมการตัดสินใจในการวางนโยบาย 
โรงเรียนรFวมกับทางโรงเรียนแตFละกิจกรรมคือการสนับสนุนการเรียนรูWจากโรงเรียนสูFบWานและจาก
บWานสูFโรงเรียนท้ังสิ้นดังน้ันผูWปกครองนักเรียน จึงมีความสําคัญตFอการพัฒนาและสFงเสริมเด็กในทุกๆ 
ดWาน   

หลักสูตรการจัดการศึกษาปฐมวัยเปfนการจัดการศึกษาท่ีครอบคลุมการพัฒนาเด็กทุก
ประเภทท่ีมีอายุระหวFาง 3 ถึง 6 ปa โดยจัด ในลักษณะของการเตรียมความพรWอม ยึดหลักการอบรม
เลี้ยงดูและใหWการศึกษาเพ่ือใหWเด็กสามารถนําไปดํารงชีวิตประจําวันไดWอยFางมีคุณภาพและมีความสุข 
กFอนเขWารับการศึกษาในระดับประถมศึกษา และเปfนการพัฒนาเด็ก โดยครอบครัวและชุมชนมีสFวน
รFวม (กรมวิชาการ. 2546 : 2)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหFงชาติพุทธศักราช 2542 ไดWบัญญัติใน
เร่ืองการเขWามามีสFวนรFวมในการจัดการศึกษาไวWใน มาตรา 8 (2) คือการจัดการศึกษาใหWยึดหลักการมี
สFวนรFวมของ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค?กรชุมชน องค?กรปกครองสFวนทWองถ่ิน เอกชน องค?กร
เอกชน องค?กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  ซึ่งในสภาพป�จจุบัน
การมีสFวนรFวมดังกลFาว ผูWปกครองชุมชนวัดปุรณาวาส พบวFามีเพียงบางดWานเทFาน้ันเน่ืองจากพFอแมF 
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ผูWปกครองบางสFวนยังไมFคFอยใหWความรFวมมือหรือเขWามามีสFวนรFวม ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. 2554–2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย พบวFาคณะกรรมการช้ีใหWเห็นถึง ความเรFงดFวนท่ี
ตWองพัฒนาไดWแกF สถานศึกษาควรจัดสัมมนาใหW ผูWเก่ียวขWอง ซึ่งไดWแกF คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผูWปกครอง และองค?กรเอกชนใหWมีความเขWาใจถึงการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การมีสFวนรFวมในการ
กําหนดทิศทางในการจัดการศึกษา สถานศึกษาและดWานเอกลักษณ?ของสถานศึกษา  จากความสําคัญ
และป�ญหาดังท่ีกลFาวมาและเพ่ือเปfนการตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับของประเทศ 
ผูWวิจัยในฐานะท่ีเก่ียวขWองกับการจัดการศึกษาปฐมวัยอยูFดWวยผูWหน่ึง จึงเห็นความจําเปfนในการศึกษา
เก่ียวกับการมีสFวนรFวมของผูWปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะในศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัด
ปุรณาวาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปfนชุมชนในเขตบริการวิชาการของคณะ
ศึกษาศาสตร? มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยคาดหวังวFาขWอมูลท่ีไดWจากงานวิจัยน้ี จะเปfนขWอมูล
สารสนเทศ และใชWเปfนแนวทางในการพัฒนาการมีสFวนรFวมของผูWปกครองนักเรียนกับศูนย?พัฒนาเด็ก
เล็กวัดปุรณาวาสใหWดีย่ิงข้ึนตFอไป  
 
วัตถุประสงค�การวิจัย   

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสFวนรFวมของผูWปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
วัดปุรณาวาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางในการทําใหWผูWปกครองนักเรียนเขWามามีมีสFวนรFวมในการจัดการศึกษา
ของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส  
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง ผูWวิจัยสามารถสรุปสาระท่ีนําไปสูFการกําหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยเร่ืองน้ี คือ : 
 รัฐธรรมนูญแหFงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 87 ไดWสFงเสริมใหWประชาชนมี
สFวนรFวมในการกําหนด นโยบาย รFวมตัดสินใจ และตรวจสอบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทุกดWาน
ต้ังแตFระดับชาติจนถึงระดับทWองถ่ิน (สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการและสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 2553: 14-25)    

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543) กิตติ กรทอง (2552)  พงศ?พันธ? แกWวหาวงษ? (2550 
ไดWใหWความหมายในทํานองเดียวกันวFา การมีสFวนรFวม หมายถึง ผูWปกครอง ชุมชน องค?กรภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ไดWเขWามามีสFวนรFวมกันคิด รFวมเสนอ รFวมวางแผน รFวมกําหนดนโยบาย รFวมปฏิบัติการ 
โครงการ กิจกรรม วางแผน นโยบายตFาง ๆ ท่ีมีผลกระทบกับตัวเด็กท้ังโดยตรงและ ทางอWอม โดยใชW
ทุนทางทรัพยากรท่ีผูWปกครองแตFละคนมีไมFเหมือนกัน เชFน จากความคิด เงิน สิ่งของ หรืออ่ืน ๆ ซึ่งใน
ท่ีน้ีคือการใหWผูWปกครองเขWามามีสFวนรFวมในการบริหารศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ท่ีสามารถกระทําเพ่ือใหWมีผล
ตFอ โครงการหรือนโยบายน้ันใหWประสบความสําเร็จเพ่ือการพัฒนาศูนย?เด็กเล็กในดWานตFาง ๆ  
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  เอปสไตน และคณะ (Epstein; et al. 1997) ไดWกลFาวถึงภาระหนWาท่ีพ้ืนฐานของผูWปกครอง 
ทุกคนตWองมีสFวนรFวมในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาพัฒนาเด็ก ท้ังน้ีเพ่ือเตรียมพรWอมใหWผูWเรียนไดW
รับประสบการณ?ท่ีดี โดยแบFงการมีสFวนรFวมใน 6 ดWาน คือ การอบรมเลี้ยงดูเด็ก (Parenting) การติดตF
อสื่อสาร (Communicating) การอาสาสมัคร (Volunteering) การเรียนรูWท่ีบWาน (Learning at Home) 
การ ตัดสินใจ (Decision Making)และการมีสFวนรFวมกับชุมชน (Collaborating with Community) 

  
กรอบแนวคิดการวิจัย   
   ผูWวิจัยไดWศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตFางๆ เก่ียวกับการมีสFวนรFวมของผูWปกครอง
นักเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยอาศัยแนวคิดการมีสFวนรFวมตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหFงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกWไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และตามมาตรฐานดWานการมีสFวนรF
วมและสนับสนุนจากชุมชนของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กตWนแบบ (กรมสFงเสริมการปกครองทWองถ่ิน,2546) 
มากําหนดเปfนกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดWวยการมีสFวนรFวมของผูWปกครองใน 4 ดWาน คือ  

1) รFวมคิดและตัดสินใจ   
2) รFวมวางแผน  
3) รFวมในการดําเนินการ  และ 
4) รFวมในการประเมินผล 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังน้ีใชWแบบวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพ่ือศึกษาการมีสFวนรFวม
ของผูWปกครองนักเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดWวย 2 ข้ันตอน คือ 
 1. การรวบรวมข�อมูล 

 การวิจัยคร้ังน้ี ประชากรท่ีใชWในการศึกษา ไดWแกF ผูWปครองนักเรียนของศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก
วัดปุรณาวาส จํานวน 180 คน  โดยใชWแบบสอบถาม (Questionnaire) มาตราสFวนประมาณคFา 5 
ระดับ  ( ตอบ 1 หมายความวFา มีสFวนรFวมในระดับนWอยท่ีสุด  -  5 หมายความวFา มีสFวนรFวมในระดับ
มากท่ีสุด)เพ่ือสอบถามการมีสFวนรFวมใน 4 ดWาน คือ รFวมคิดและตัดสินใจ รFวมวางแผน รFวมในการ
ดําเนินการ  และรFวมในการประเมินผล  

 และในการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยน้ีไดWผFานกระบวนการตFางๆ ตามข้ันตอนทาง
วิชาการ เพ่ือใหWมี Validity อาทิ การใหWผูWเช่ียงชาญตรวจสอบความตรงของสาระ และความตรงเฉพาะ
หนWา (Face to face) ดWวยคFา IOC.  ซึ่งในแตFละขWอสอบถามมีคFาไมFตํ่ากวFา 0.5  และมี Reliability 
โดยใชWคFา Alpha coefficience ของ Cronbach โดยในแตFละดWานมีคFาไมFตํ่ากวFา 0.80 

2. การวิเคราะห�ข�อมูล 
    ผูWวิจัยไดWวิเคราะห?ขWอมูลท้ังหมดจากผูWตอบแบบสอบถามเพ่ืออธิบายลักษณะของขWอมูล

ตามวัตุประสงค?การวิจัยท่ีกําหนด โดยใชWสถิติพ้ืนฐาน ไดWแกF  คFาคะเฉลี่ย และสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห?ขWอมูลตามท่ีผูWปกครองนักเรียน ศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส เขต 
ทวีวัฒนา จํานวน 180 คน ซึ่งตอบคําถามมา และวิเคราะห?ขWอมูลดWวยคFาสถิติพ้ืนฐาน ปรากฏดังน้ี 

1. การมีสFวนรFวมของผูWปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณา
วาส สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูFในระดับปานกลาง เทFาน้ัน โดยพบวFาในราย
ดWาน 2 ดWานแรก ผูWปกครองมีสFวนรFวมในระดับปานกลาง คือ ดWานการรFวมดําเนินการ และดWานการ
รFวมประเมินผล สFวนท่ีเหลืออีก 2 ดWาน คือ การรFวมคิดและตัดสินใจอยูFในระดับนWอย และ การรFวม
วางแผน มีสFวนรFวมในระดับ นWอย   ดังแสดงในตารางท่ี 1  
 
ตารางท่ี 1 การมีสFวนรFวมของผูWปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส 
สํานักงานเขตทวีวัฒนา โดยรวม  
                                                                                                        (N = 180) 

การมีส�วนร�วมของผู�ปกครองในด�าน       μ         α       ระดับการมีส�วนร�วม     

1. ดWานการรFวมคิดแลตัดสินใจ  2.40  0.56  นWอย   
2. ดWานการรFวมวางแผน  2.38  0.54  นWอย   
3. ดWานการรFวมดําเนินการ  3.15  0.64  ปานกลาง   
4. ดWานการรFวมประเมินผล  2.82  0.63  ปานกลาง   

                 รวม  2.69  0.59  ปานกลาง   

 
 โดยการมีสFวนรFวมของผูWปกครองในการจัดการศึกษาแตFละดWาน มีรายละเอียด ดังน้ี    

1.1 ดWานการรFวมคิดและตัดสินใจ ซึ่งโดยรวมอยูFในระดับนWอย น้ัน พบวFา 3 รายการแรกท่ีมี
สFวนรFวม ไดWแกF การกําหนดเน้ือหาสาระกิจกรรมการเรียนการสอน การแสดงความคิดเห็นในการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และการคิดวิเคราะห?เก่ียวกับการบริหาร  

1.2  ดWานการรFวมวางแผนโดยรวมอยูFในระดับนWอย  3 รายการแรกท่ีมีสFวนรFวม ไดWแกF การ
วางแผนเตรียมอาคารสถานท่ี  การเสนอโครงการการจัดกิจกรรมของเด็ก และ การกําหนดความ
ตWองการในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย    

1.3 ดWานการรFวมดําเนินการ โดยรวมอยูFในระดับปานกลาง  3 รายการแรกท่ีมีสFวนรFวม ไดWแกF 
การเปfนวิทยากร การประสานหาแหลFงทุนสนับสนุนการศึกษา การปรับปรุงอาคารสถานท่ี จัด
สภาพแวดลWอมใหWเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย   และ 

1.4 ดWานการรFวมประเมินผล โดยรวมอยูFในระดับปานกลาง  3 รายการแรก ไดWแกF การ
กําหนดข้ันตอนและวิธีการติดตามประเมินผลของโครงการตFางๆ การดําเนินการติดตามประเมินผล
ตามข้ันตอนและวิธีการท่ีวางไวW และการรับทราบผลการประเมินจากองค?การภายนอก    
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2. แนวทางในการทําใหWผูWปกครองมีสFวนรFวมในการจัดการศึกษากับศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัด
ปุรณาวาส ซึ่งจากการประชุมกลุFมยFอย (Focus group) ของคณะครูและตัวแทนผูWปกครองของศูนย?
พัฒนา ไดWสรุปผลไวWวFา ... ควรมีการประชาสัมพันธ?ขFาวสารตFางๆ ใหWผูWปกครองไดWรับทราบโดยใชW
วิธีการตFางๆ ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะสื่อบุคคล เสียงตามสาย จดหมาย หรือสื่ออีเล็คทรอนิค 
เปfนตWน คณะกรรมการบริหารศูนย?เด็กเล็กควรมาจากกลุFมอาชีพตFางๆ มีเครือขFายผูWปกครองรFวมเปfน
กรรมการ มีการจัดประชุมผูWปกครองนักเรียนเปfนประจําโดยเฉพาะในชFวงกFอนป�ดและเป�ดภาคเรียน 
สําหรับการจัดกิจกรรมตFางๆ ของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กควรใหWตรงกับวันหยุดเพราะผูWปกครองจะไดWเขWา
มามีสFวนรFวมไดW คณะกรรมการเครือขFายผูWปกครองควรเขWารFวมประชุมสรุปผลภายหลังการจัดกิจกรรม
เสร็จสิ้น และมีการเชิญผูWปกครองเขWารFวมกิจกรรมทุกคร้ัง รวมท้ังมีการแจWงผลการประเมินดังกลFาวใน
วันท่ีมีการประชุมผูWปกครอง 
 
อภิปรายผลการวิจัย  

1. การมีสFวนรFวมของผูWปกครองในการจัดการศึกษาของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส เขต
ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ใน 4 ดWาน ท่ีพบวFามีอยูFในระดับปานกลางเทFาน้ัน ซึ่งก็นFาจะเปfนไปไดW 
เพราะ (1) ผูWปกครองนักเรียนในชุมชนแหFงน้ีมีฐานะยากจน ตWองออกไปประกอบอาชีพรับจWางท่ัวไป 
และอยูFในสังคมก่ึงเมืองก่ึงชนบท จึงไมFคFอยมีเวลาวFางท่ีจะเขWามามีสFวนรFวมกับทางศูนย?พัฒนาเด็กมาก
นัก รวมท้ังอาจมีความคิดวFาการจัดการศึกษาเปfนหนWาท่ีหลักของสถานศึกษา และตนเองก็ไมFมีความรูW
ในเร่ืองดังกลFาว นอกจากเร่ืองการทํามาหากินเทFาน้ัน จึงคิดวFาไมFมีความจําเปfนท่ีจะตWองเขWาไปมีสFวน
รFวมดWวย (จากการสัมภาษณ?ผูWปกครองบางทFาน) ซึ่งสอดคลWองกับผลการวิจัยของ กรองกาญจน? เชิญ
ชัยวชิรากุล (2550 : 77) ท่ีศึกษาการมีสFวนรFวมของผูWปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชน ในกลุFมสมาคมสหศึกษาสัมพันธ? พบวFา ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการมีสFวนรFวมในการจัด
การศึกษาโดยภาพรวมอยูFในระดับปานกลาง ผูWปกครองท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวFา
ปริญญาตรี และมีอาชีพ รายไดWท่ีดีกวFาจะมีความคิดเห็นในเชิงบวกมากกวFาผูWปกครองท่ีมีระดับ
การศึกษา อาชีพและรายไดWตํ่ากวFา รวมท้ังไมFไดWรับขFาวสารจากทางโรงเรียน จึงมีขWอเสนอแนะวFาใหWโรง
เรีบยนแจWงขFาวสารใหWทราบลFวงหนWาโดยผFานทางสื่อตFางๆ ควรจัดใหWมีการพบปะพูดคุยระหวFาง
ผูWปกครองกับครูประจําช้ัน รวมท้ังควรมีการจัด กิจกรรมในวันเสาร?อาทิตย?เพ่ือใหWผูWปกครองท่ีทํางาน 
ประจําไดWมีโอกาสเขWามามีสFวนรFวมกิจกรรมของโรงเรียนมากข้ึน  
   2. แนวทางในการทําใหWผูWผูWปกครองนักเรียนมีสFวนรFวมในการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย?
พัฒนาเด็กเล็กวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการประชุมกลุFมยFอม (Focus 
Group Discussion) ของคณะครูและตัวแทนผูWปกครอง ไดWมีขWอสรุปวFา ...ใหWศูนย?มีการแจWงขWอมูล
ขFาวสารตFางๆ ใหWผูWปกครองไดWรับทราบ โดยใชWวิธีการตFางๆ ตามความเหมาะสม เชFนใชWสื่อบุคคล 
รFวมกับสื่ออ่ืนๆ เชFน เสียงตามสาย จดหมายเวียน หรือทางไลน? เปfนตWน  ในการบริหารจัดการควรมี
คณะกรรมการท่ีมีตัวแทนจากหลายอาชีพผสมกัน โดยเฉพาะกรรมการเครือขFายผูWปกครอง ควรมีการ
จัดประชุมผูWปกครอง กFอนเป�ดภาคเรียนและป�ดภาคเรียน การจัดกิจกรรมตFางๆ ควร ใหWตรงกับ
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วันหยุดท่ีผูWปกครองไมFไดWไปทํางาน ใหWคณะกรรมการเครือขFายผูWปกครองเขWารFวม ประชุมสรุปผลหลัง
การจัดกิจกรรม มีการเชิญผูWปกครองเขWารFวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนทุกคร้ัง และแจWงผลการประเมินกิจกรรม
ท่ีจัดในวันประชุมผูWปกครอง ซึ่งผลการแสดงความเห็นน้ีก็สอดคลWองกับงานวิจัยของ เอปสไตน? 
(Epstein; et al. 1997: 77) ท่ีกลFาววFาการติดตFอสื่อสารมีความสําคัญท่ีสุด เปfนสิ่งท่ีสถานศึกษาตWองมี
ปฏิสัมพันธ?กับผูWปกครองโดยผFานสื่อตFางๆ เชFนเดียวกับ กรองกาญจน? เชิญชัยวชิ รากุล (2550: 124) 
ไดWศึกษาการมีสFวนรFวมของผูWปกครอง ในการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน ในกลุFมสมาคม 
สหศึกษาสัมพันธ? พบวFามีขWอเสนอแนะคือ ควรเพ่ิมวิธีการ หลากหลายและสFงขFาวใหWผูWปกครอง
รับทราบอยFางสมํ่าเสมอ จัดใหWมีการพบปะพูดคุยระหวFางผูWปกครองกับครูประจําช้ัน และ ควรมีการ
จัดกิจกรรมในวันเสาร?และวันอาทิตย?เพ่ือใหWผูWปกครอง ท่ีทํางานประจําไดWมีโอกาสในการเขWารFวม
กิจกรรมของโรงเรียน มากข้ึน  

ผลการวิจันคร้ังน้ีก็มีความสอดคลWองกับการศึกษาของกรมสFงเสริมการปกครองทWองถ่ิน 
(2546) และไดWเสนอแนวทางในการดําเนินงานท่ีศูนย?พัฒนาเด็กเล็กจะรFวมมือกับชุมชน ดังน้ี 

1)  จัดใหWมีการประชุมช้ีแจงใหWชุมชนทราบ เพ่ือช้ีนําใหWเห็นประโยชน?และความจําเปfนข
องศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมุFงเนWนการพัฒนาเตรียมความพรWอมของเด็ก และชักชวนใหWชุมชนมีสFวนรFวม
บริหารและชFวยเหลือในระหวFางดําเนินการ  

2)  ควรจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ?ใหWชุมชนทราบเก่ียวกับการดําเนินงานของศูนย?พัฒนาเด็ก
เล็กเปfนระยะ ๆ เพ่ือกระชับความสัมพันธ?ระหวFางกันอยFางตFอเน่ือง การใหWชุมชนเขWามามีสFวนรFวมใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชFน ศิลปะพ้ืนบWาน จัดกิจกรรมนันทนาการ ภูมิป�ญญาทWองถ่ิน ฯลฯ 
ซึ่งจะนําไปสูFความเขWาใจและความผูกพันท่ีดีตFอกัน 

3) ควรมีการประสานงานและประชาสัมพันธ?การดําเนินงานของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กใหW
ประชาชนและหนFวยงานตFาง ๆ รับทราบในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชFน จัดทําเอกสาร คูFมือแผFนพับ 
การออกไปเย่ียมบWานเด็ก เปfนตWน 

4) มีการจัดกิจกรรมเก่ียวกับการแสดงความคิดเห็น การใหWขWอมูลขFาวสารดWานการมีสFวนรFวม
ของชุมชน สถาบันตFาง ๆ ของชุมชน เชFน สถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัว เปfนตWน  
 
ข�อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะสาํหรับนําผลการวิจัยไปใช�   
1. จากผลการวิจัยพบวFา โดยรวมผูWปกครองมีสFวนรFวมอยูFในระดับปานกลางเทFาน้ัน ดังน้ันจึง

เห็นควรท่ีศูนย?พัฒนาเด็กเล็ก โดยเฉพาะผูWบริหาร คณะกรรมการบริหาร รวมท้ังผูWท่ีเก่ียวขWอง ควรไดW
รับทราบและคิดหาแนวทางในการประบปรุงและพัฒนา โดยเฉพาะควรดําเนินการตามผลการวิจัย 
และแนวทางในการดําเนินการท่ีผูWวิจัยไดWอภิปรายไวWในตอนทWาย  

2. ผลงานวิจัยน้ี หากศูนย?พัฒนาเด็กเล็กใดท่ีมีลักษณะหรืออยูFในบริบทเดียวกัน สามารถนํา
ผลการวิจัยน้ีไปพิจารณาและปรับใชWไดW  
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ข�อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังต�อไป   
1. ความหมายของการมีสFวนรFวม เกิดทฤษฎีและรูปแบบมากมาย ซึ่งในการวิจัยคร้ังน้ีศึกษา

การมีสFวนรFวมของผูWปกครองเพียง 4 ดWานเทFาน้ัน หากมีการวิจัยในคร้ังตFอไปควรศึกษาในแนวคิดอ่ืน
บWาง อาทิ ของเอปสไตน  และคณะ (Epstein; et al. 1997) ซึ่งแบFงการมีสFวนรFวมของผูWปกครองใน
การจัดการศึกษาของศูนย?พัฒนาเด็กเล็กไวW 6 ดWาน คือ ดWานการอบรมเลี้ยงดูเด็ก (Parenting) การ
ติดตFอสื่อสาร (Communicating) การอาสาสมัคร (Volunteering) การเรียนรูWท่ีบWาน (Learning at 
Home) การ ตัดสินใจ (Decision Making) และดWานการมีสFวนรFวมกับชุมชน (Collaborating with 
Community) 

2. ควรมีการศึกษาการมีสFวนร่ีมของผูWปกครองนักเรียนของศูนย?ตFางๆ เพ่ือนํามาเปรียบเทียบ
กัน และหาขWอสรุปรFวมกันในการพัฒนาตFอยอด ซึ่งจะทําใหWไดWประโยชน?ท่ีกวWางขวางและในเชิงลึก 
มากข้ึน 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค? คือ 1) เพ่ือศึกษาการประยุกต?หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือ
เปรียบเทียบการประยุกต?หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามป�จจัยสFวนบุคคล และ 3) ศึกษาป�ญหาและ
แนวทางการประยุกต?หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงาน
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี ระหวFางการวิจัยเชิงปริมาณ และ
การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการโดยศึกษากลุFมตัวอยFางจํานวน 112 คน 
ซึ่งเลือกโดยวิธีการสุFมแบบช้ันภูมิ จากประชากรซึ่งเปfนบุคลากรของสํานักงานเขตทวีวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 155 คน กําหนดขนาดกลุFมตัวอยFางโดยการเป�ดตารางขนาดกลุFมตัวอยFาง
ของ ทาโรF ยามาเนF เคร่ืองมือท่ีใชWในการเก็บรวมรวมขWอมูล คือแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคFา 
5 ระดับ ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 0.962 สถิติท่ีใชWการในวิเคราะห?ขWอมูลไดWแกF คFาความถ่ี คFารWอยละ 
คFาเฉลี่ย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคFาที การวิเคราะห? ความแปรปรวนทางเดียว และ
เปรียบเทียบความแตกตFางของคFาเฉลี่ยเปfนรายคูF โดยวิธีผลตFางนัยสําคัญนWอยท่ีสุด การวิจัยเชิง
คุณภาพดําเนินการโดยสัมภาษณ? เชิงลึก ผูW ใหWขWอมูลสําคัญ  จํานวน 7 คน ซึ่ งเปfนบุคลากร 
สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครโดยการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห?ขWอมูลโดยใชWเทคนิคการ
วิเคราะห?เชิงเน้ือหาประกอบบริบท 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวFา 1) การประยุกต?หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน ของบุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก 
(Χ  = 3.62)เม่ือพิจารณาเปfนรายดWานไดWแกFดWานฉันทะดWานวิริยะดWานจิตตะ และดWานวิมังสาพบวFา
บุคลากรสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร การประยุกต?หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยูFในระดับมากทุกดWาน 2) ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพบุคลากร
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สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร การประยุกต?หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน จําแนกตามป�จจัยสFวนบุคคล ไดWแกF เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
และรายไดWตFอเดือน พบวFา บุคลากรท่ีมีเพศ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตFางกันมีการ
ประยุกต?หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมไมFแตกตFางกัน จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจัย สFวนบุคลากรท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา และ รายไดWตFอเดือน แตกตFางกัน มีการ
ประยุกต?หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมแตกตFางกัน จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจัย 3) ป�ญหาและอุปสรรคของประสิทธิภาพการประยุกต?หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีดังน้ี 1) ดWาน
ฉันทะ เวลาในการดําเนินงานไมFเพียงพอ 2) ดWานวิริยะ บุคลากรขาดความรูWความสามารถท่ีตรงตาม
สายงาน 3) ดWานจิตตะ ขาดการประสานงานภายในองค?กร 4) ดWานวิมังสา ขาดการตรวจสอบแผนงาน
ท่ีดําเนินการแลWว สFวนขWอเสนอแนะ ไดWแกF 1) ดWานฉันทะ จัดทําแผนงานใหWเปfนระบบ กําหนด
ระยะเวลาใหWเหมาะสมกับงาน 2) ดWานวิริยะ จัดอบรมบุคลากรและทดสอบความรูWความสามารถเปfน
ประจํา 3) ดWานจิตตะ ประชุมวางแผนงานเปfนประจําเพ่ือใหWเกิดการประสานงานในองค?กร ๔) ดWาน
วิมังสา ตรวจสอบติดตามและประเมินผลอยFางสมํ่าเสมอ 

 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ,หลักอิทธิบาท,พัฒนา 

 
Abstract 

The objectives of this research wereto study application of Buddha-dhamma 
for efficiency development of personnel in Thawiwatthana District Office Bangkok,- to 
compare the opinions of personnel on application of Buddha-dhamma for efficiency 
development in Thawiwatthana District Office Bangkok,andto study the problems, 
obstacles and suggestions about the working efficiency according to Application of 
Buddha-dhamma for efficiency development of personnel in Thawiwatthana District 
Office Bangkok. 

This research was a mixed methods approach. The quantitative research was 
conducted by studying the samples of 112 respondents which selected by stratified 
random sampling of 155 persons who were personnel of Thawiwatthana District 
Office Bangkok. The sample size derived from the Taro Yamane’s formula. The tool 
used for data collection was 5 levels rating scale questionnaire at reliability level of 
0.962. Statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, T-test, One Way Analysis of Variance and Least Significant Different: LSD. 
The quantitative research was conducted by In-depth interviewing the 7 key 
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informants who were personnel of Thawiwatthana District Office Bangkok which 
selected by Purposive sampling and analyzed by using content analysis technique. 

The research findings were as follows: 
 1) Application of Buddha-dhamma for efficiency development of personnel in 
mapping technology division Department of Lands in overall were at a high level 
(Χ = 3.62). After considering each side, and found that it was also at high level. 
 2) The comparison of personnel opinions of application of Buddha-dhamma 
for efficiency development of personnel in mapping technology division Department 
of Lands separating by different factorsof each person, including sex, age, educational 
level duration of work and income found that the samples who were different in sex 
and duration of work had not different opinions, but th samples who were different 
in age, educational level and income had different opinions at 0.05. So it was 
accepted hypotheses 

 3) The problems and obstacles application of Buddha-dhamma for efficiency 
development of personnel in mapping technology division Department of Lands 
were 1) Chanda aspect, lack the time for working, 2) Viriya aspect, lack personnel 
who had knowledge and experience in line, 3) Citta aspect, lack coordinating in 
organization and 4) Vimamsa aspect, lack checking the plan of work. Obstacles were 
1) Chanda aspect, planed the work system and allocated time for work, 2) Viriya 
aspect, trained and evaluated personnel regularly 3) Citta aspect, Meeting Planning 
Coordinator in side organization 4) Vimamsa aspect, monitored and evaluated regularly. 

 
Keyword: Efficiency, Principle of influence, Development 
 
บทนํา 

คุณธรรมและจริยธรรมของการปฏิบัติงาน เปfนป�จจัยสําคัญในการปฏิบัติงานของหนFวยงาน 
เพ่ือใหWการปฏิบัติงานตามภารกิจเปfนไปอยFางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยFอมอาศัยระบบงานและ
การบริหารจัดการท่ีดีบนพ้ืนฐานของระเบียบกฎหมายท่ีชัดเจน ท้ังบุคลากรภายในองค?การตWองเปfนผูWมี
ความรูW ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ เปfนผูWมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน เพ่ือขับเคลื่อน
ภารกิจของหนFวยงานใหWบรรลุเป~าหมายอยFางมีประสิทธิภาพ 

 สํานักงานเขตทวีวัฒนา เปfนหนFวยงานหน่ึงของกรุงเทพมหานคร มีหนWาท่ีเก่ียวกับการการ
จัดทําแผนพัฒนาเขต การบริหารการปกครองภายในเขตทวีวัฒนางานทะเบียนภายในเขตเพ่ือพัฒนา
ชีวิตความเปfนอยูFของคนในเขตทวีวัฒนา การสFงเสริมภูมิป�ญญาทWองถ่ิน วัฒนธรรม และศิลปะจารีต
ประเพณีในทWองถ่ิน การบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า การสาธารณูปโภค การสาธารณูปการ การควบคุม
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ตลาดเทียบเรือ ทFาขWาม และท่ีจอดรถ การกFอสรWาง การสFงเสริม การฝ`ก การจัดใหWมีพิพิธภัณฑ? การ
จัดการเก่ียวกับท่ีอยูFอาศัย การปรับปรุงแหลFงชุมชนแออัด การสFงเสริมความเสมอภาคใหWเกิดความเปfน
ประชาธิปไตยการมีสFวนรFวมของราษฎร ใหWเกิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี จัดใหWมีสถานท่ี
พักผFอนหยFอนใจ การสFงเสริมการกีฬา การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาความสะอาด
ใหWเปfนระเบียบเรียบรWอย การควบคุมการการฆFาสัตว? การเลี้ยงสัตว? การรักษาความปลอดภัยการ
ควบคุมสุสานการฌาปนสถาน การอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ การดูแลบํารุงรักษา 

คุWมครอง และการใชWประโยชน?จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลWอม และท่ีดิน การผังเมือง 
การวิศวกรรมจราจร การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ การควบคุมอาหาร การป~องกันและการบรรเทาสา
ธารณภัย การสFงเสริมและสนับสนุนการป~องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย?สิน การ
จัดการสิ่งแวดลWอมและมลพิษตFาง ๆ การจัดเก็บรายไดW การบังคับใหW เปfนไปตามขWอบัญญั ติ
กรุงเทพมหานครหรือกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดใหWเปfนอํานาจหนWาท่ี ของกรุงเทพมหานคร และหนWาท่ีอ่ืน
ตามท่ีไดWรับมอบหมาย ประกอบดWวย 10 ฝ�าย (ฝ�ายปกครอง ฝ�ายทะเบียนฝ�ายโยธา ฝ�ายสิ่งแวดลWอม
และสุขาภิบาล ฝ�ายรายไดW ฝ�ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ�ายการศึกษาฝ�ายการคลัง ฝ�าย
เทศกิจ และฝ�ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม) 

แรงจูงใจท่ีทําใหWบุคลากรปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จอยFางมีประสิทธิภาพน้ัน สามารถสรWาง
ข้ึนดWวยหลักพุทธธรรมหรือคําสั่งสอนของพระพุทธเจWาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย? ท้ังในดWานวิถีชีวิต 
ความเปfนอยูFรFวมกันในสังคม ตลอดถึงการปฏิบัติงาน พระพุทธเจWาน้ันพระองค?ไดWทรงวางแผนหรือวาง
หลักการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย?เอาไวW ดWวยเหตุน้ีหนWาท่ีความรับผิดชอบหรือการปฏิบัติงานจึง 
เปfนสิ่งท่ีประเสริฐท่ีนําไปสูFความสําเร็จดWวยหลักอิทธิบาท 41 ไดWแกF (1) ฉันทะ คือ ความพอใจ ความ
ตWองการท่ีจะทํา ใฝ�ใจรักท่ีจะทําสิ่งน้ันอยูFเสมอ และปรารถนาจะทําใหWไดWผลดีย่ิง ๆ ข้ึนไป (2) วิริยะ คือ 
ความเพียร ขยันหม่ันประกอบสิ่งน้ันดWวยความพยายาม เขWมแข็ง อดทน เอาธุระไมFทWอทอย (3) จิตตะ 
คือ ความคิดมุFงไป ต้ังจิตรับรูWในสิ่งท่ีทําและทําสิ่งน้ันดWวยความคิด เอาจิตฝ�กใฝ�ไมFปลFอยใจใหWฟุ~งซFาน
เลื่อนลอยไป (4) วิมังสา คือ ความไตรFตรอง หม่ันใชWป�ญญาพิจารณาใครFครวญ-ตรวจตราหาเหตุผล
และตรวจสอบขWอย่ิงหยFอนในสิ่งท่ีทําน้ัน-มีการวางแผน-วัดผล-คิดคWนวิธีแกWไขปรับปรุง เปfนตWน เม่ือนํา
หลักพุทธธรรมมาปฏิบัติกับการปฏิบัติงานก็ทําใหWเกิด ความรักงาน ขยัน รับผิดชอบ และรูWจัก
ไตรFตรอง ในงานท่ีทํา ทําใหWงานน้ันประสบความสําเร็จไดWอยFางมีประสิทธิภาพ 

จากความเปfนมาและความสําคัญของป�ญหาผูWวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการนําหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา (หลักอิทธิบาท 4) มาประยุกต?ใชWในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปfนแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานและนําไปปรับปรุงแกWไขตFอไป 

 

                                                            
1อภิ.-วิ.-(ไทย)-35/505/292. 
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วัตถุประสงค�การวิจัย 
1 เพ่ือศึกษาการประยุกต?หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
2 เพ่ือเปรียบเทียบการประยุกต?หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตามป�จจัยสFวนบุคคล 
3 ศึกษาป�ญหาและแนวทางการประยุกต?หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
การศึกษาเร่ืองการประยุกต?หลักพุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ในบทน้ีผูWศึกษาไดWกําหนดแนวคิด ทฤษฎีและ
ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง ดังน้ี 

1. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา 
คําวFา “พัฒนา” ในภาษาไทยน้ันมาจากคําวFา “วฑฺฒน” ในภาษาบาลีและ “วรฺธน” ในภาษา

สันสกฤต แปลวFา ความเจริญ ทําใหWเจริญ2 เปfนกระบวนการของการใหWไดWมาซึ่งความเจริญเติบโต
ม่ันคงของความสามารถของระบบ ในการทําใหWเกิดการเปลี่ยนแปลงใหมFตFอไปเร่ือยๆ ใหWบรรลุ
ความสําเร็จท่ีกWาวหนWาทางการเมือง เศรษฐกิจและวัตถุประสงค?การพัฒนา3 

2. แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิภาพวFา หมายถึง ความสามารถท่ีทําใหWเกิดผลในการงาน4 เปfนความสัมพันธ?ระหวFาง

ป�จจัยนําเขWาและป�จจัยนําออก-โดยใชWทรัพยากรตWนทุนตํ่า5-เปfนการใชWคนนWอยกวFางานแตFสามารถ
ปฏิบัติงานไดWสําเร็จไมFวFาจะเปfนการบรรลุความสําเร็จในรูปแบบภารกิจ นโยบาย เป~าหมาย และ
วัตถุประสงค?  แตFผลงานสําเร็จไดW ใชWคนและทุนพอดีกับงานและย่ิงผลงานสําเร็จไดW ใชW เงิน 
และทุนตํ่ามากเทFาใด ย่ิงถือวFาเกิดประสิทธิภาพมากเทFาน้ัน 

3. เอกสารท่ีเก่ียวขWองกับการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงาน หมายถึง การทํางานอยFางเต็มความสามารถเพ่ือผลสําเร็จอยFางดีท่ีสุดของ

งาน6 ไมFวFาเปfนอาชีพการงานประเภทใด สรุปไดWวFา หนWาท่ีหรืออาชีพเปfนสิ่งจําเปfนอยFางหน่ึงในการท่ี
จะเขWาถึงธรรม การท่ีจะรูWจักโลกหรือสิ่งท้ังหลายท้ังปวงไดWดีวFาอะไรเปfนอะไร จะตWองมีการทําหนWาท่ี
ของตนใหWดี โดยเฉพาะ เชFน การทําอาชีพใหWลุลFวงไปไดWดWวยดีเสียกFอนการท่ีคนหน่ึงทําหนWาท่ีโดยตรง
ของตนโดยไมFมีมลทินดFางพรWอม ยFอมเปfนการเพียงพอท่ีจะทําใหWรูWจักวFาอะไรเปfนอะไร โดยเฉพาะอยFาง

                                                            
2ราชบัณฑิตยสถาน,-พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542,-(กรุงเทพมหานคร:-นานมีบุคส?พับบลิเคชั่นส?,-2546),-หนWา-779.- 
3สุเทพ ทองประดิษฐ?,-เอกสารประกอบการเรียนวิชา 0501701,-(มหาสารคาม:-มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,-2545),-หนWา-28 – 29. 
4ราชบัณฑิตยสถาน,-พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542,-(กรุงเทพมหานคร:-นานมีบุคส?พับบลิเคชั่นส?,-2546),-หนWา-667. 
5พิเชษฐ?-วงศเกียรติ์ขจร,-แนวคิด-ยุทธศาสตร�-การบริหารการพัฒนาองค�กรปกครองท�องถิ่น-(อปท)ในยุคโลกาภิวัตน�,-(กรุงเทพมหานคร:-ป�ญญาชน,-
2552),-หนWา-91. 
6Good, Mary L., Integrating the Individual and the Organization, (New York : Wiley, 2006), p.414 
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ย่ิง “ก็จะรูWจักชีวิตจิตใจตนเอง” หมายความวFาอยFางไรหมายความวFา คนเราเม่ือรูWจักตนเองดีแลWวก็
สามารถทําใหWรูWจักคนอ่ืนไดWเปfนอยFางดี เปfนสิ่งท่ีควรยึดถือไวWเปfนแบบอยFาง-ถWาหากวFาไมFไดWทําอะไร
จริงๆ-จังๆ-ใหWดีท่ีสุด-ใหWถูกตWองตามอุดมคติของอาชีพหรือของหนWาท่ีน้ันๆ แลWว มันยังนWอยเกินไป
สําหรับท่ีจะรูWจักตัวเอง รูWจักโลก รูWจักกิเลส รูWจักทุกข? และรูWจักความดับทุกข? เปfนตWน7 

4. แนวคิดเก่ียวกับหลักอิทธิบาท 4 
อิทธิบาท 4 (ทางแหFงความสําเร็จ)8 
ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความตWองการท่ีจะทํา ใฝ�ใจรักจะทําสิ่งน้ันอยูFเสมอ และปรารถนาจะ

ทําใหWไดWผลดีย่ิงๆ ข้ึนไป 
วิริยะ (ความเพียร) คือ ขยันหม่ันประกอบสิ่งน้ันดWวยความพยายาม เขWมแข็งอดทน เอาธุระไมF

ทWอ 
จิตตะ (ความคิด) คือ ต้ังจิตรับรูWในสิ่งท่ีทํา และทําสิ่งน้ันดWวยความคิด เอาจิตฝ�กใฝ� ไมFปลFอยใจ

ใหWฟุ~งซFานเลื่อนลอยไป 
วิมังสา (ความไตรFตรอง หรือ ทดลอง) คือ หม่ันใชWป�ญญา พิจารณาใครFครวญ ตรวจหาเหตุผล 

และตรวจสอบขWอย่ิงหยFอนในสิ่งท่ีทําน้ัน มีการวางแผน วัดผล คิดคWนวิธีแกWไขปรับปรุง เปfนตWน 
5. ขWอมูลท่ัวไปเก่ียวกับสํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
สํานักงานเขตทวีวัฒนา เปfนหนFวยงานหน่ึงของกรุงเทพมหานคร มีหนWาท่ีเก่ียวกับการ

ปกครองการทะเบียน การจัดทําแผนพัฒนาเขต การจัดใหWมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทาง
ระบายนํ้า การจัดใหWมีและควบคุมตลาดเทียบเรือ ทFาขWาม และท่ีจอดรถ การสาธารณูปโภคและการ
กFอสรWางอ่ืนๆ การสาธารณูปการการสFงเสริม การฝ`ก การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบํารุงรักษาศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิป�ญญาทWองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทWองถ่ิน การจัดใหWมีพิพิธภัณฑ? การปรับปรุง
แหลFงชุมชนแออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูFอาศัย การจัดใหWมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผFอน
หยFอนใจ การสFงเสริมการกีฬา การสFงเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การ สFงเสริมการมีสFวนรFวมของราษฎร รักษาความสะอาดและความเปfนระเบียบเรียบรWอย
ของบWานเมือง การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การจัดใหWมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว? การจัดใหWมี และควบคุมการฆFาสัตว? การรักษาความปลอดภัยความเปfน
ระเบียบเรียบรWอยและการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอ่ืน ๆ การคุWมครอง ดูแลบํารุงรักษา 

 

                                                            
7พุทธทาสภิกขุ,-คู�มือมนุษย�-(ฉบับคําสมบูรณ�),-(กรุงเทพมหานคร :-สํานักพิมพ?ธรรมสภา,-2543),หนWา-253.- 
8พระพรหมคุณาภรณ?-(ป.อ.ปยุตโต),-พจนานุกรมพุทธศาสน�ฉบับประมวลศัพท�,-(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ?ธรรมสภา,-2549),-หนWา-30.- 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง “การประยุกต?หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร” ผูWวิจัยไดWใชWการวิจัยแบบผสานวิธี ระหวFางการ
วิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ?เชิงลึก กับผูWใหWขWอมูลสําคัญเพ่ือสนับสนุน
ขWอมูลเชิงปริมาณ 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใชWในการวิจัย ไดWแกF บุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
กลุFมตัวอยFาง ผูWวิจัยกําหนดขนาดของกลุFมตัวอยFางจากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งใชWระดับความ
เช่ือม่ันท่ี 95% และระดับความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับไดW 0.05 และการวิธีการสุFมกลุFมตัวอยFางใชWหลัก
ก่ีสุFมแบบแบFงช้ันเปfนสัดสFวน โดยพิจารณาจําจํานวนประชากร เพ่ือใหWไดWขWอมูลมีลักษณะกระจาย ใหW
สัมพันธ?กับสัดสFวนประชากรของบุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 เคร่ืองมือวิจัย / วิธีการรวบรวมข�อมูล 
 ผูWวิจัยใชWเคร่ืองมือในการวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมขWอมูลตามวัตถุประสงค?ท่ีตWองการวิจัย โดยมี
ข้ันตอนการสรWางเคร่ืองมือในการวิจัย ดังน้ี 
 แบบสอบถามเก่ียวกับป�จจัยสFวนบุคคลของผูWตอบแบบสอบถาม ไดWแกF เพศอายุระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการทํางาน และรายไดWตFอเดือน 
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แบบสอบเก่ียวกับความคิดเห็นตFอการประยุกต?หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ไดWแกF 1) ฉันทะ (ความพอใจในงาน
ท่ีทํา) 2) วิริยะ (ความเพียรพยายามในงานท่ีทํา) 3) จิตตะ (ความต้ังใจในงานท่ีทํา) และ4) วิมังสา 
(ความไตรFตรองในงานท่ีทํา) 

แบบสอบถามเก่ียวกับป�ญหา อุปสรรค และขWอเสนอแนะ เก่ียวกับการประยุกต?หลักพุทธ
ธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งมีลักษณะเปfนแบบสอบถามท่ีเปfนปลายเป�ดใหWเลือกตอบแบบเสรี 

การวิเคราะห?ขWอมูลจากการสัมภาษณ? การประยุกต?หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ใชWการวิเคราะห?เชิงเน้ือหา
ประกอบบริบท 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ือง การประยุกต?หลักอิทธิบาท 4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ท้ัง 4 ดWาน ไดWแกF 1. ดWานฉันทะ 2. ดWานวิริยะ 3. 
ดWานจิตตะ 4. ดWานวิมังสา สรุปไดWดังน้ี 

1. ด�านฉันทะ สรุปไดWวFา บุคลากรในหนFวยงานปฏิบัติงานดWวยความสมัครใจมุFงหวังใน
ผลสําเร็จของงานแมWจะมีป�ญหา เม่ือพบป�ญหายินดีรับฟ�งความคิดเห็นของเพ่ือนรFวมงาน เห็นอกเห็น
ใจเพ่ือนรFวมงาน และใหWความชFวยเหลือดWวยความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานรFวมกันซึ่งนําไปสูFความพอใจท่ี
จะปฏิบัติงานในองค?การอยFางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค?ของหนWาท่ีงานท่ีไดWรับ 

2. ด�านวิริยะ สรุปไดWวFา บุคลากรในหนFวยงานปฏิบัติงานดWวยความเพียรพยายาม ไมFยFอทWอ
ตFออุปสรรค ไมFละท้ิงงาน แมWงานน้ันจะมีความยากลําบาก ก็มีความมานะบากบ่ันตFองาน ทุFมเทเวลา
ความสามารถท่ีตนเองมี และพยายามหม่ันเพียรท่ีจะหาประสบการณ?ในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลัก
ความสําเร็จเปfนท่ีต้ัง 

3. ด�านจิตตะ สรุปไดWวFา บุคลากรในหนFวยงานปฏิบัติงานดWวยความต้ังใจใสFใจรายละเอียด
ของงาน ใฝ�รูWในสิ่งท่ีเก่ียวขWองกับงาน มีจิตใจจดจFออยูFกับงาน รับรูWรับผิดชอบในงาน และเอาใจใสFสิ่ง
รอบขWางไมFวFาจะเปfนเร่ืองงานหรือเพ่ือนรFวมงาน เม่ือพบป�ญหาก็พรWอมท่ีจะแกWไขดWวยจิตใจท่ีอFอนโยน
ไมFใชWความรุนแรงจนเกิดความขัดแยWง เพ่ือการปฏิบัติงานใหWประสบความสําเร็จตามเป~าหมาย 

4. ด�านวิมังสา สรุปไดWวFา บุคลากรในหนFวยงานปฏิบัติงานดWวยความรอบครอบ ไตรFตรอง 
ตรวจสอบขWอบกพรFอง โดยอาศัยเหตุผลตามภาระหนWาท่ีงาน คWนควWาวิเคราะห?ขWอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
เพ่ิมพูนความรูWความสามารถในการปฏิบัติงาน รูWแนวทางการแกWไขปรับปรุงงานตามแผนงานการ
ปฏิบัติงานจากความรูWจากการทํางานคร้ังท่ีผFานมาเปfนเกณฑ?ในการปรับปรุงงานคร้ังตFอไป เพ่ือสรWาง
ระบบข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนคร้ังตFอไปอยFางมีประสิทธิภาพ 
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อภิปรายผล 
ผลการศึกษาคWนควWาขWอมูล การวิจัยเร่ืองการประยุกต?หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร มีประเด็นการอภิปรายผล ดังน้ี 
จากผลการวิจัย พบวFา การประยุกต?หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร บุคลากรสFวนใหญFมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน โดย
ภาพรวม อยูFในระดับมาก (Χ= 3.62)และรายดWานโดยภาพรวมอยูFในระดับมากทุกดWาน เม่ือพิจารณา
เปfนรายขWอในแตFละดWาน พบวFา 1) ดWานฉันทะ บุคลากรในหนFวยงานยินดีรับผิดชอบและพรWอมใหW
คําแนะนําปรึกษาและรFวมแกWป�ญหาของงานน้ันๆ ดWวยความเต็มใจอยูFในระดับมาก 2) ดWานวิริยะ 
บุคลากรในหนFวยงานของทFานสามารถปฏิบัติงานตามโครงการหรือแผนงานท่ีวางไวWไดWสําเร็จ อยูFใน
ระดับมาก 3) ดWานจิตตะ บุคลากรในหนFวยงานต้ังม่ันและต้ังใจจริงท่ีจะปฏิบัติงานใหWประสบ
ความสําเร็จตามเป~าหมาย อยูFในระดับมาก และ 4) ดWานวิมังสา บุคลากรในหนFวยงานไตรFตรองทํา
ความเขWาใจเน้ืองานกFอนท่ีจะลงมือปฏิบัติทํา อยูFในระดับมาก 

ซึ่งสอดคลWองกับงานวิจัยของ ไพบูลย? ต้ังใจ9 ท่ีไดWวิจัยเร่ือง “ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงาน บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตามหลักอิทธิบาท 4” 
ผลการวิจัย พบวFาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตามหลักอิทธิบาท 4โดยรวมอยูFในระดับมาก(Χ= 4.18) เม่ือพิจารณาเปfนราย
ดWาน คือ 1) ดWานฉันทะ 2) ดWานวิริยะ 3) ดWานจิตตะ และ 4) ดWานวิมังสา พบวFา ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตามหลัก
อิทธิบาท 4อยูFในระดับมากทุกดWาน 
 
ข�อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยเร่ือง “การประยุกต?หลักพุทธธรรมเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สํานักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร” ผูWวิจัยขอเสนอประเด็นท่ีควรกําหนดนโยบาย
เพ่ือใหWผูWที่เก่ียวขWองไดWนําไปใชWดังตFอไปน้ี 

 ดWานฉันทะ ควรกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานใหWสอดคลWองกับแผนปฏิบัติงานใหWมีความ
เหมาะสมเพ่ือใหWบุคลากรมีความพอใจในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกําหนด
แผนการดําเนินงานใหWสอดคลWองกับจํานวนบุคลากร และระยะเวลาท่ีกําหนดในการดําเนินงาน เพ่ือ
เปfนแนวคิดนําไปปรับใชWกับการปฏิบัติงานไดWอยFางมีประสิทธิภาพ 

 ดWานวิริยะ ควรจัดอบรม และทดสอบความรูW ความสามารถ ใหWบุคลากรท่ีไดWมอบหมายเกิด
ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพ 
 ในการปฏิบัติงานจัดโครงการอบรม พัฒนาความรูWความสามารถของบุคลากรใหWเกิดแรงจูงใจตFอการ
ปฏิบัติงานไดWตรงตามวัตถุประสงค? เพ่ือเปfนแนวคิดนําไปปรับใชWกับการปฏิบัติงานไดWอยFางมีประสิทธิภาพ 

                                                            
9-ไพบูลย?-ตั้งใจ,-“ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานของพนักงานตามหลักอิทธิบาท-4:-กรณีศึกษา-บริษัทแอมพาส-อินดัสตรี-จํากัด-จังหวัดสมุทรปราการ”,-
วิทยานิพนธ�พุทธศาสตรมหาบัณฑิต,-สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร?, บัณฑิตวิทยาลัย:-มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,-2554).- 
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 ดWานจิตตะ ควรจัดทําระบบงานใหWเหมาะสมกับจํานวนบุคลากร คอยติดตามผลการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหWบุคลากรมีความต้ังใจ มีจิตใจท่ีจดจFอในการปฏิบัติงานและมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานกําหนดแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน จัดกิจกรรมโครงการใหWบุคลากรมีใจจดจFอกับงาน เอา
ใจใสFตFอหนWาท่ีงานท่ีไดWรับมอบหมาย เพ่ือเปfนแนวคิดนําไปปรับใชWกับการปฏิบัติงานไดWอยFางมี
ประสิทธิภาพ 
 ดWานวิมังสา ควรศึกษา พิจารณา วางแผนการปฏิบัติงานกFอนการกําหนดนโยบายเพ่ือ
กําหนดขWอป�ญหาและหาแนวทางการแกWไขงาน เพ่ือใหWบุคลากรมีความไตรFตรองในการปฏิบัติงาน 
ทําใหWมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพิจารณางานท่ีไดWรับมอบหมายกFอนลงมือปฏิบัติทํา ใหWสFวนงาน
ท่ีเก่ียวขWองตรวจสอบแลWวนํามาแกWไขในขWอผิดพลาด เพ่ือเปfนแนวคิดนําไปปรับใชWกับการปฏิบัติงานไดW
อยFางมีประสิทธิภาพ 
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บทคัดย�อ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค?ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาความตายในทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยม 2) 
เพ่ือศึกษาความตายในทัศนะของพุทธปรัชญา และ 3) เพ่ือเปรียบเทียบความตายในทัศนะของปรัชญา
อัตถิภาวนิยมและพุทธปรัชญา งานวิจัยน้ีเปfนงานวิจัยเชิงคุณภาพ เปfนการศึกษาจากเอกสารและวิจัย
ท่ีเก่ียวขWองกับความตายตามทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยมและพุทธปรัชญาเพ่ือนํามาเปรียบเทียบใหW
เห็นถึงความเหมือนและความแตกตFาง  

ผลการวิจัยพบวFา  
1)ความตายในทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยม เปfนความตายท่ีมีทัศนะมาจากชีวิตหรือการมี

อยูFเปfนความตายจากการมีเสรีภาพท่ีสมบูรณ?ถูกครอบงําไวWไมFใหWแสดงเสรีภาพไดWอยFางเต็มท่ีอันทําใหW
ชีวิตท่ีเกิดข้ึนมาไรWสาระและวFางเปลFา  

2) ความตายในทัศนะของพุทธปรัชญา สามารถจําแนกไดW 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรกเปfน
ความตายโดยการสืบตFอเปfนไปตามหลักอิทัปป�จจยตาหรือหลักปฏิจจสมุปบาท สFวนอีกลักษณะคือ 
เปfนการตายโดยการแตกดับของกายและจิต ความตายท่ีเปfนจุดหมายสูงสุดคือ การตายโดยไมFกลับมา
เกิดอีก (นิพพาน)  

3) ความตายระหวFางปรัชญาอัตถิภาวนิยมกับพุทธปรัชญามีลักษณะคลWายกันคือ การตายกับ
ชีวิตเปfนสิ่งเดียวกัน สFวนท่ีแตกตFางกันคือ การตายท่ีสมบูรณ?ในพุทธปรัชญาคือการตายโดยไมFกลับมา
เกิด สFวนการตายท่ีสมบูรณ?ในทรรศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยมคือ คือการตายท่ีไมFสามารถใชW
เสรีภาพไดWอยFางเต็มท่ีอันทําใหWชีวิตไรWสาระและวFางเปลFา  

 
คําสําคัญ: ปรัชญาอัตถิภาวนิยม พุทธปรัชญา การเปรียบเทียบทรรศนะเร่ือง “ความตาย”  
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Abstract 
This research has the following objectives: 1) to compare the views of death 

perspectives between and existential philosophy, 2 )  to study death in Buddhist 
philosophy. This research is a qualitative research.The study of documents and 
research related to death as according to the existential philosophy and Buddhist 
philosophy are reviewed and analyzed. 
The results of the research showed that: 

1 ) Death from the existential philosophy is a death that comes from life or 
existence. It is the death of complete freedom that is possessed from freedom. It 
causes life to be vain and empty. 

2) Death from the perspective of Buddhist philosophy can be classified into 2 
types which are death by continuation according to the principles of causes and 
effects. The other characteristic is the death of the body and mind. The ultimate 
destination of death is death without resurrection (Nirvana). 

3 )  The death between existential philosophy and Buddhist philosophy is 
similar. Death and life are the same. The different complete death in Buddhist 
philosophy is death without reincarnation. The complete death is a death that 
cannot be fully exercised and makes life useless and empty. 

 
Keywords: Existential philosophy, Buddhist philosophy, Comparative Studies on “Death” 
 
บทนํา 

ความตายเปfนสิ่งท่ีกFอใหWเกิดความพร่ันพรึงตFอสรรพสัตว? เปfนความหวาดผวาของสรรพสัตว?ใน
โลกท่ีเต็มไปดWวยกิเลสตัณหา ความตายยังเปfนเคร่ืองเตือนใจของมนุษย?ผูWมีใจสูง ใหWดํารงชีวิตอยูFดWวย
ความไมFประมาท เม่ือความตายไมFไดWเขWามาใกลWตัวก็ทําใหWมนุษย?เพลิดเพลินและหลงอยูFกับวัตถุอันนFา
เพลิดเพลินจนทําใหWการดําเนินชีวิตไมFไดWเปfนไปดWวยความมีคFา การดําเนินชีวิตจะตWองตWองมีคุณคFา 
เพ่ือใหWกFอนตายคนเราจะเขWาใจและลดความหวาดผวาลงทําใหWจิตข้ันสุดทWายสามารถไปสูFในภพภูมิท่ีดี
ไดW ผูWเขWาใจความตายและคุWนชินกับความตายยFอมมีจิตไมFเศรWาหมอง ยFอมสามารถเตรียมการกFอนตาย
ไดWอยFางเหมาะสม  

การเตรียมการสําหรับการตายเปfนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหWผูWจะตายไมFหวาดหว่ันพร่ันพร่ึงตFอความ
ตายตรงหนWา มีจิตใจกลWาแข็งท่ีจะเผชิญในสิ่งท่ีกําลังจะเปfน ไมFหงดหูF อีกท้ังไมFทําใหWผูWแวดลWอมเกิด
ความกังงวลใจ เพราะการตายเปfนเร่ืองธรรมชาติของชีวิต ทุกชีวิตเกิดมาก็ตWองตาย ผูWพิจารณาความ
ตายเปfนปกติวิสัยยFอมมีใจไมFประสาทเลินเลFอ ไมFหมกมุFนอยูFกับอบายมุขท่ีจะทําใหWตนมัวหมอง ทําใหWผูW
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ท่ีพิจารณาความตายสามารถลดละความโกรธ เกลียด ชิงชัง ความหลงในใจลงไดW ดังน้ัน การ
เตรียมการสําหรับการตายจึงเปfนสิ่งท่ีผูWกลัวความตายพึงพิจารณาเปfนนิจ  

การตายเปfนสิ่งท่ีใครๆ ไมFอาจหลีกหนีพWน ไมFวFาจะเปfนเศรษฐี ยาจก หรือชนช้ันไหน จะเทพ
ไทWเทวา หรือเทวดาอินทร?พรมลWวนแลWวแตFมีอายุไขเปfนของตนเอง มีการสิ้นสุดหรือการตายดWวยกัน
ท้ังน้ัน ดังน้ันการตายจึงเปfนการสิ้นสุดกิจกรรมของชีวิต กลFาวคือ รFายกายและจิตไดWแตกสลายหรือ
แยกจากกันโดยสิ้นเชิงสFงผลใหW รFางกายท่ีปราศจากจิตเร่ิมเป�§อยเนFาและผุพังตามกาลเวลา และสFงกลิ่น
เหม็นเปfนท่ีนFาสะอิดสะเอียนของผูWพบเห็น นอกจากความตายจะนFาสะอิดสะเอียนของผูWพบเห็นแลWว 
ยังเปfนท่ีนFาพิจารณาของพระโยคาวจรผูWปรารถนาจะพิจารณาเพ่ือหลุดพWนจากทุกข? ดังน้ันจึงเห็นไดWวFา 
ความตาย เปfนกระจกสองมุมท่ีฉายภาพความนFาสะอิดสะเอียนนFาเกลียดโสโครก แตFในอีกแงFมุมหน่ึง
ความตายเปfนเหมือนดอกกุหลาบท่ีสวยงามของพระโยคาวจรผูWตWองการหลุดพWนจากทุกข?  

ภาวะใกลWตายหรือภาวะกFอนตายเปfนสภาวะท่ีเกิดข้ึนกับคนป�วยระยะสุดทWายหรือผูWป�วยวิกฤติ
ท่ีนอนรอความตายอยFางสิ้นหวังและรอกาลเวลาในอันแตกดับของกาย สFงผลใหWผูWแวดลWอมเชFน ญาติ 
ไดWรับความทุกข?ทรมาน เศรWาโศก เสียใจ เปfนบรรยากาศแหFงความทุกข?ระทมขมข่ืน เปfนบรรยากาศ
แหFงความเจ็บปวดของญาติผูWใกลWชิด เชFน แมFดูแลลูกท่ีป�วยระยะสุดทWายก็นFาเวทนา ลูกดูแลแมFป�วย
ระยะสุดทWายก็นFาเวทนา ดังน้ัน ภาวะใกลWตายจึงเปfนภาวะแหFงความทุกข? เจ็บปวด และทรมาน และมี
ความแตกตFางกัน สรรพสัตว?บางเหลFาบางคนมีสภาวะใกลWตายแตกตFางกันกลFาวคือ บางคนไมFเจ็บปวด 
บางคนเจ็บปวดทรมานแสนสาหัส ซึ่งเปfนเปfนผลของกรรม ดังพุทธภาษิตวFา “คนเรามีกรรมเปfนแดน
เกิด มีกรรมเปfนเผFาพันธุ? มีกรรมเปfนท่ีพึงอาศัย ใครจักทํากรรมอันใดไวW ยFอมไดWรับผลของกรรมน้ัน”  

แมWวFาความตายจะเปfนเร่ืองธรรมชาติและเปfนเร่ืองท่ีทําใหWผูWคนรูWสึกหดหูF เสียใจ เปfนทุกข?เม่ือ
ไดWยิน แตFในแงFมุมของปรัชญาอัตถิภาวนิยมกับพุทธปรัชญายังมีบางสFวนท่ีคลWายคลึงกันและแตกตFาง
กัน ซึ่งผูWวิจัยตWองการศึกษาเปรียบเทียบใหWเห็นถึงความแตกตFางระหวFางความตายในทัศนะของปรัชญา
อัตถิภาวนิยมกับพุทธปรัชญา เพ่ือใหWสามารถเขWาใจความตายท้ังสองทัศนะใหWละเอียดย่ิงข้ึน อันจะ
นําไปสูFการเขWาใจความตาย และการเตรียมตัวตายอยFางเหมาะสม  
 
วัตถุประสงค�ของการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาความตายในทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยม 
 2. เพ่ือศึกษาความตายในทัศนะของพุทธปรัชญา 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบความตายในทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยมกับพุทธปรัชญา  
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 ความตายตามทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยม  
 ภมร ชูคันหอมและคณะไดWศึกษา แนวคิดของอัลแบร? กามูส?Albert Camu (1913-1960) 
พบวFา ความตายเปfนเพียงควาเปลี่ยนแปลงเล็กๆ ภายในเสWนทางอันยาวไกล ความตายจึงเปfนเร่ือง
สําคัญของชีวิตกลFาวคือ มนุษย?สามารถใหWความหมายและสรWางคุณคFาใหWกับความตายดWวยตนเอง ซึ่ง
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มากามูส?มองวFา ความตายเปfนเร่ืองของชีวิต การเขWาใจความตายวFามีความหมายอยFางไร ยFอมหมายถึง
ความเขWาใจชีวิตท้ังหมด เพราะชีวิตคือ “ความตาย” มนุษย?มีเสรีภาพท่ีสรWางความหมายและใหWคุณคFา
ตFอตนเอง ความหมายของความตายในทัศนะของกามูส?กFอใหWเกิดความเขWาใจวFา เสรีภาพของมนุษย?
เปfนกระบวนการอันเกิดจากการดํารงชีวิต การตระหนักรูWถึงความมีอยูF โดยเน้ือแทWแลWวไรWสาระ กามูส?
ยังยํ้าเตือนความหมายของชีวิตคือความตาย มนุษย?เปfนสิ่งท่ีตWองตาย  
 ชาร?ค(Satre) มองวFา มนุษย?ท่ีตายแลWวคือ ตัวตนของมนุษย?ถูกสรWางข้ึนโดยวัฒนธรรม มิไดWมี
เจตจํานงเสรี มิไดWมีเสรีภาพท่ีแทWจริง  

ความตายเปfนสภาวะท่ีเปfนความจริงของทุกชีวิต เปfนสิ่งท่ีเกิดมาพรWอมกับชีวิตเปรียบไดWกับ
เงาท่ีเกิดข้ึนเสมอเม่ือมีแสงสFองกระทบวัตถุ สรWางความรูWสึกสะดุWง หวาดกลัวใหWกับมนุษย?ทุกคร้ังท่ีไดW
ตระหนักถึง แตFชีวิตและความตายมิไดWหมายถึงสิ่งท่ีอยูFภายนอกตัวมนุษย? เพราะความตายเปfนสิ่งท่ีคูF
กันหรือเปfนสิ่งเดียวกันกับชีวิต ความหมายของความตายก็คือความหมายของชีวิต ชีวิตและความตาย
คือภาวะเดียวกัน ความตายท่ีมีอยูFในทุกๆ ขณะ และมีอยูFกFอนปรากฏการณ?ของตัวมันเองในฐานะ
ปรากฏการณ?อยFางหน่ึงของชีวิต ความตายเปfนเพียงการสิ้นสุดลงของกระบวนการสรWางความหมาย
และคุณคFาตFาง ๆ ของมนุษย?การใหWความหมายแกFความตายมีคFาเทFากับการใหWความหมายและคุณคFา
แกFชีวิต 
 ความตายในทัศนะของพุทธปรัชญา 
 ความตายในรูปของการเปลี่ยนแปลง  
 ความสิ้นไปแหFงเหตุป�จจัย เปfนเพียงมิติหน่ึงของการเปลี่ยนแปลงเพราะเกิดข้ึนตลอดเวลาอัน
เปfนไปตามหลัก “ปฏิจจสมุปบาทหรืออิทัปป�จจยตา” เม่ือสิ่งน้ีมี สิ่งน้ีจึงเกิดข้ึน เม่ือสิ่งน้ีไมFมี สิ่งน้ีจึง
ดับ ความเปลี่ยนแปลงดังกลFาวเกิดข้ึนตลอดเวลาแมWขณะมีชีวิต เปfนความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดดับ
สลับกันไป มองในแงFน้ีในชีวิตก็มีท้ังการเกิดการดับอยูFตลอดเวลา การเกิดและการดับในลักษณะเชFนน้ี
ไมFไดWทําใหWชีวิตหมดไป คือ ไมFตาย ในความหมายท่ีเขWาใจกันท่ัวไป แตFก็แนFนอนวFายFอมทําใหWชีวิต
เปลี่ยนแปลงไปไดWท้ังในดWานรูปธรรมและนามธรรม ดังจะเห็นไดWจากหนWาตาและรFางกายของเรา
เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ถWาถือวFาเปfนการตาย ก็คือการตายจากสภาวะหน่ึงไปสูFอีกสภาวะหน่ึง เชFน 
จากเด็กเล็กไปเปfนวัยรุFน เปfนผูWใหญF เปfนคนชรา ในความตายแบบน้ีเหตุป�จจุบันแหFงชีวิตไมFไดWหมด 
และชีวิตก็ไมFไดWสิ้นไปจริงๆ เพียงแตFเปลี่ยนแปลงสภาวะไปเทFาน้ัน แตFถWาเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดท่ีทํา
ใหWสิ่งทีเปfนเหตุป�จจัยของชีวิตหมดไปก็ถือวFาเปfนความตายตามหลักความเช่ือในพระพุทธศาสนา 
ความเปลี่ยนแปลงของเหตุป�จจัยท่ีทําใหWชีวิตหมดไป (คือตาย) อาจเกิดไดWในกรณีตFอไปน้ี (พระมหาบุญ
มี มาลาวชิโร, 2547; พระดุษฎี เมธังกุโร, 2544; ชาย โพธิสิตา, ม.ป.ป.) 
 1.การสิ้นอายุขัย (อายุกขยมรณะ) คือ ตายเพราะสิ้นบุญ ซึ่งเปfนไปตามกฎธรรมชาติของ
สรรพสิ่งท่ีเกิดมา กลFาวคือทุกสิ่งตกอยูFในกฎแหFงการเกิดข้ึน ดํารงอยูFและดับไป ชีวิตของมนุษย?ท่ีเกิด
มาน้ัน แมWจะไมFมีโรคภัยหรือเหตุอ่ืนใหWเสียชีวิตไปกFอนวัยอันควร ก็ดํารงอยูFไดWช่ัวระยะเวลาหน่ึงเทFาน้ัน 
ถWาจะเปรียบก็คงจะเหมือนช้ินสFวนอีเลคโทรนิคช้ินหน่ึง ซึ่งมีอายุการใชWงานจํากัดอยูFระยะหน่ึง เม่ือพWน
จากน้ันไป ช้ินสFวนน้ันก็หมดสภาพ คือ ไมFสามารถทําหนWาท่ีของมันไดWตFอไป ชีวิตของคนเราก็คลWายกัน 



496 The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University  
 

น่ันคือมีอายุขัยท่ีจํากัด นอกจากน้ี อายุขัยของคนเรายังไมFเทFากัน และเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
ข้ึนอยูFกับเหตุป�จจัยท่ีสนับสนุนและเอ้ืออํานวยหลายดWาน เชFนความกWาวหนWาทางเทคโนโลยีดWาน
การแพทย? สภาพแวดลWอมในการทํางานและรูปแบบตลอดจนพฤติกรรมการดํารงชีวิตเปfนตWน  
 การตายเพราะสิ้นอายุขัยน้ันอาจเปรียบไดWกับตะเกียงท่ีไสWหมด แมWนํ้ามันจะยังเหลืออยูF แตFก็
ไมFสามารถจะใหWเปลวไฟท่ีมีแสงสวFางตFอไปไดW  
 2.สิ้นกรรม (กัมมักขยมรณะ) คือ ตายเพราะสิ้นกรรม กรรมน้ันคือการกระทําซึ่งมีผลสืบเน่ือง
ตามมมาอาจเปfนกรรมท่ีทําในอดีตซึ่งอาจไกลออกไปจนถึงอดีตชาติ หรืออาจเปfนกรรมท่ีทําในป�จจุบัน 
เชFน การดูแลอนามัยเปfนตWน และอาจเปfน กุศลกรรมหรืออกุศลกรรม ก็ไดW ข้ึนอยูFกับการกระทําท่ีไดW
ทําลงไปน้ันเปfนฝ�ายดีหรือไมFดี กรรมท่ีทําไวWน้ันมีหนWาท่ีชFวยสนับสนุนรูปธรรม (ชีวิต) ในภพท่ีเราเกิดมา 
เม่ือผลกรรมสิ้นไป ชีวิตก็สิ้นไปเปรียบเสมือนตะเกียงท่ีนํ้ามันหมด แมWไสWตะเกียงจะยังเหลืออยูF เปลว
ไฟและแสงสวFางก็หมดไป  
 3.สิ้นท้ังอายุและกรรม (อุภยักขยมรณะ) คือ ท้ังอายุขัยและกรรม สิ้นไปในเวลาเดียวกัน การ
ตายในกรณีเชFนน้ีจะเห็นไดWเชFน การตายของผูWสูงอายุท่ีแกFหงFอม รูปและนาม (รFางกายและจิตใจ) หมด
สภาพ อีกท้ังกรรมคือการกระทําท่ีจะเปfนแรงสนับสนุนใหWรูปและนามทําหนWาท่ีของมัน ก็หมดไป 
เปรียบเหมือนตะเกียงท่ีทั้งนํ้ามันและไสWหมดไปดWวยกัน  
 4.มีเหตุหรือกรรมอยFางอ่ืนมาตัดรอน (อุป�จเฉทมรณะ) ทําใหWชีวิตสิ้นไปกะทันหัน ท้ังท่ีนFาจะ
อยูFตFอไปไดW ในกรณีน้ี ท้ังอายุและกรรมยังไมFหมด แตFเกิดเหตุทําใหWเสียชีวิตกะทันหัน เชFนการตายดWวย
อุบัติเหตุ หรือโรคระบาดเฉียบพลันรWายแรง ทFานเปรียบการตายในกรณีเชFนน้ีเหมือนกับตะเกียงท่ีท้ัง
นํ้ามันและไสWยังคงมีอยูF แตFไฟดับไปเพราะเหตุอ่ืน เชFนมีลมพัดมาแรง (เหตุภายนอก) จนทําใหWเปลว
ไฟดับไป เปfนตWน  
 ไมFวFาความตายจะเกิดข้ึนในกรณีใด สิ่งท่ีเหมือนกันก็คือ ในทุกกรณีลWวนมีเหตุป�จจัยท่ีสามารถ
อธิบายไดW และความตายในทุกกรณีเปfนเร่ืองความเปลี่ยนแปลง 
  
กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 ผูWวิจัยไดWศึกษาแนวคิดเก่ียวกับ “ความตาย” ตามทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยมและพุทธ
ปรัชญาท่ีมีนักวิชาการไดWศึกษาคWนควWาไวWแลWว ดังน้ี Albert Camu (1913-1960)Jean-Paul Sartre 
(1980)พระมหาบุญมี มาลาวชิโร(2547) พระดุษฎี เมธังกุโร (2544)ชาย โพธสิตา(ม.ป.ป.) แลWวนํามา
พัฒนาสรWางเปfนกรอบแนวคิด ดังน้ี  
  
 
 
 
 
 

ความตายตามทศันะของปรัชญาอตัถิภาวนิยม ความตายตามทศันะพทุธปรัชญา 

เปรียบเทียบทศันะความตาย 
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเปfนการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขWองท้ังท่ีเปfนขWอมูล
เชิงปฐมภูมิ และทุติยภูมิท้ังจากหWองสมุดและเว็บไซต?บนระบบออนไลน? แลWวทําการรวบรวมวิเคราะห?
ขWอมูลโดยการวิเคราะห?เน้ือหาตีความขWอมูลและเปรียบเทียบความตายในทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิ
ยมและพุทธปรัชญา 
 
ผลการวิจัย  
 ความตายตามทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยม  
 ความตายตามทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยมเปfนการคงอยูFของชีวิตท่ีถูกลิดรอนเสรีภาพท่ี
แทWจริงซึ่งถูกป�จจัยแวดลWอมภายนอกหลFอหลอมใหWเปfนไปตามบริบทของสังคม ทําใหWชีวิตท่ีมีอยูFไมF
สามารถใชWเสรีภาพไดWอยFางสมบูรณ? เพราะมนุษย?เกิดมาพรWอมเสรีภาพ และถูกพระเจWาสาปใหWเปfนผูWมี
เสรีภาพท่ีสมบูรณ?แลWว แตFเม่ือสังคมกําหนดใหWเสรีภาพของมนุษย?ถูกจํากัด ทําใหWมนุษย?ไมFสามารถใชW
เสรีภาพทางการคิด การเขียน การกระทําท่ีแสดงออกถึงความมีเสรีภาพท่ีสมบูรณ? จึงเทFากับวFามนุษย?
ตายโดยสิ้นเชิง เปfนการตายจากการใชWเสรีภาพไดWไมFเต็มท่ีเปfนผลใหWชีวิตท่ีดําเนินไปในชีวิตประจําวันมี
สภาพไรWสาระ วFางเปลFา และไรWความหมายโดยสิ้นเชิง ความตายในแงFน้ีเปfนการตายท่ีสมบูรณ? 
 ความตายตามทัศนะของพุทธปรัชญา  
 ความตายตามทัศนะของพุทธปรัชญาเปfนการสืบตFอหรือการดับของสภาวธรรมแหFงสังขารคือ
มีการเกิดข้ึน ต้ังอยูFและดับไป เปfนไปตามหลักอิทัปป�จจยตา คือ สิ่งน้ีมี สิ่งน้ีจึงมี สิ่งน้ีดับ สิ่งน้ีจึงดับ 
เปfนหลักปฏิจสมุปบาท คือ วFาดWวยการเกิดดับติดตFอกันต้ังแตF อวิชชา สังขาร วิญญาณ นามรูป 
สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุ
ปายาส การเกิดดับหรือตายมีภาวะตFอเน่ืองกันไป เปfนการตายโดยการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะหน่ึง
ไปสูFสภาวะหน่ึง เกิดข้ึนตลอดเวลา  
 การตายท่ีมีสภาวะของกายและจิตแตกดับ ดังพระบาลีวFา กาลํ อกาสิฯ เปfนการตายจากกาย
สังขารมีภาวะแตกดับกลFาวคือมีภาวะการแตกดับของธาตุขันธ?ดังพระบาลีวFา “เบ้ืองหนWาแตFตาย 
เพราะกายแตก” ซึ่งสFงผลใหWจิตแยกตัวออกจากกาย เม่ือจิตแยกตัวออกจากกายโดยสมบูรณ?แลWว 
รFางกายยFอมเป�§อยเนFา มีนํ้าหนองไหลเย้ิม มีหนอนมาเจาะไซกิน กายตายในรูปแบบน้ีธาตุ 4 อันไดWแกF 
ดิน นํ้า ไฟ และลม ยFอมกลับคืนสูFสภาพเดิมของมันเอง  
 การตายโดยสมบุรณ?ตามทัศนะของพุทธปรัชญาคือการตายจากกิเลสแลWวไมFกลับมาเกิดอีก
หรือกลับมาเวียนวFายตายเกิดในสังสารวัฏ อันเปfนการตายท่ีอุดมสูงสุด ซึ่งการตายในลักษณะน้ีจะมีแกF
พระอริยเจWาช้ัน พระอรหันต?เทFาน้ัน  
 เปรียบเทียบ “ความตาย” ตามทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยมกับพุทธปรัชญา 
 ความตายตามทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยมเปfนการตายจากการถูกลิดรอนเสรีภาพท่ีมีมา
พรWอมแตFการเกิดเน่ืองจากพระเจWาเปfนผูWสาปใหWมนุษย?มีเสรีภาพมาโดยการเกิด ดังน้ัน การถูกลิดรอน
หรือถูกจํากัดเสรีภาพจากบริบทของสังคมจึงถือวFาเปfนการตายโดยสนิทหรือโดยสมบูรณ? ซึ่งพุทธ
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ปรัชญามีทัศนะวFา การตายจากกิเลสตัณหาโดยสมบูรณ?จะทําใหWไมFกลับมาเกิดอีกตFอไปจึงถือวFาเปfน
การตายโดยสมบูรณ?  
 ความตายในแงFท่ีเหมือนกันคือ การตายเทFากับชีวิต ตามทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยมการ
ตายคือชีวิตท่ีไรWสาระ วFางเปลFา ไรWซึ่งความหมาย ตามทัศนะของพุทธปรัชญาเห็นวFา ความตายคือการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสูFอีกสภาพหน่ึงคือ สภาวะเด็กเปลี่ยนแปลงไปสูFสภาวะวัยรุFน ผูWใหญF ผูW
ชรา เปfนการเกิดดับท่ีตFอเน่ืองกัน  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ความตายตามทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยมเก่ียวขWองกับชีวิตท่ีขาดเสรีภาพ ทําใหWชีวิตไรW
สาระ วFางเปลFา ไรWความหมาย (Albert Camu (1913-1960)อยFางไรก็ตาม ความตายก็เปfนสิ่งท่ีทําใหW
มนุษย?รูWจักเตรียมการท่ีเหมาะสมโดยการตระหนักรูWและรับผิดชอบตFอผลการกระทําของตนเอง 
(Kenneth A. Harris, 1972) เพ่ือใหWสามารถใชWเสรีภาพไดWอยFางเต็มท่ีซึ่ง Sartre (1980) ช้ีใหWเห็นวFา 
การใชWเสรีภาพจะใชWไดWอยFางเต็มท่ีจะตWองพFวงมาพรWอมกับความรับผิดชอบ เพราะการรับผิดชอบเปfน
ชFวยใหWมนุษย?สามารถใชWเสรีภาพไดWอยFางไมFมีขีดจํากัด สFงผลใหWชีวิตมนุษย?เปfนไปดWวยสารัตถะมีสาระ 
ไมFวFางเปลFา และไมFไรWความหมาย สําหรับความตายตามทัศนะของพุทธปรัชญาเปfนความตายมี
ลักษณะท่ีสําคัญ 3 ประการอันไดWแกF การตายคือการเปลี่ยนแปลงการสืบตFอของการเกิดดับการสิ้น
อายุขัย การนิพพาน เปfนตWน (พระมหาบุญมี มาลาวชิโร, 2547; พระดุษฎี เมธังกุโร, 2544; ชาย โพธิ
สิตา, ม.ป.ป.)ซึ่งความตายท่ีมีความหมายสําคัญท่ีสุดคือการตายจากกิเลสตัณหา อันเปfนการตายท่ี
ทรงคุณคFาและถาวรหรือไมFตWองกลับมาเกิดอีกตFอไป  
 
ข�อเสนอแนะการวิจัย  
 จากผลการวิจัยพบวFา ความตายในทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยมเปfนความตายจากเสรีภาพ
อันสมบูรณ?ไมFไดWมีความหมายท่ีเปfนการตายหรือเสียชีวิต ดังน้ัน การเขWาใจความหมายหรือทัศนะของ
การตายท่ีแทWจริงตามทัศนะของปรัชญาอัตถิภาวนิยมจึงมีขWอเสนอแนะดังน้ี 
 ข�อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ปรัชญาอัตถิภาวนิยมเปfนปรัชญาท่ีสามารถนํามาใชWในการตีความ วิพากษ?วิจารณ?
เหตุการณ?ทางสังคมท่ีเกิดข้ึน เปfนเคร่ืองมือในการคWนหาความรูWความจริง เพราะการนําปรัชญาอัตถิ
ภาวนิยมมาใหWในการสรWางความหมายภายใตWบริบทของสังคมจะชFวยใหWสังคมไดWเขWาใจความซับซWอน
ของสังคม และหาแนวทางในการรับมือ จัดการสภาวการณ?ตFาง ๆ ท่ีไมFพึงประสงค?ไดW ทําใหWสามารถ
หาแนวทางแกWไขป�ญหาในเชิงลึกไดW  
 2) การเขWาใจความตายตามทัศนะของพุทธปรัชญาอยFางดีแลWว ยFอมทําใหWสามารถเตรียมการ
ภาวะใกลWตายไดW สามารถจะสรWางขวัญกําลังใจใหWกับผูWป�วยระยะสุดทWาย และสรWางมโนทัศน?ท่ีดีในการ
ดําเนินชีวิตเพ่ือท่ีวFา พอถึงคราวใกลWตายแลWวจะไมFหลงตาย จิตใกลWตายเปfนชFวงเวลาสําคัญท่ีจะกําหนด
ไดWถึงสุคติและทุคติ ดังน้ันการพิจารณามรณานุสติอยูFเสมอยFอมทําใหWจิตใจผFองใสในคราวมรณวิถี  
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 3) การใชWวิธีการเปรียบเทียบเพ่ือใหWเขWาใจอยFางลึกซึ้งในประเด็นท่ีศึกษาเปfนอีกวิธีหน่ึงในการ
แสวงหาความรูWความจริงในบริบทของสังคมท่ีมีความแตกตFางกัน การใชWวิธีการเปรียบเทียบจะชFวยใหW
ประจักษ?แจWงถึงความเหมือนและความแตกตFาง ผูWใฝ�ศึกษาจะตWองแยกแยะระหวFางความเหมือนและ
ความแตกตFางในเร่ืองเดียวกัน เพ่ือเพ่ิมพูนป�ญญาใหWสูงข้ึน  
 ข�อเสนอแนะเพื่อศึกษาคร้ังต�อไป  
 1) ควรศึกษาเปรียบเทียบความไรWสาระของปรัชญาอัตถิภาวนิยมกับพุทธปรัชญา 
 2) ควรศึกษาเปรียบเทียบเสรีภาพของปรัชญาอัตถิภาวนิยมกับพุทธปรัชญา 
 3) ควรศึกษาเปรียบเทียบความวFางเปลFาในปรัชญาอัตถิภาวนิยมกับพุทธปรัชญา 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความสําเร็จในการใหWบริการ
สาธารณะของเทศบาลตําบลหนองฮี อําเภอเมืองหนองฮี จังหวัดรWอยเอ็ด เก็บขWอมูลจากกลุFมบุคลากร 
จํานวน 257 คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยเปfนแบบสอบถาม วิเคราะห?ขWอมูลโดย คFาความถ่ี คFารWอยละ 
คFาเฉลี่ย และคFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบวFา ความสําเร็จในการใหWบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองฮี อําเภอ
เมืองหนองฮี จังหวัดรWอยเอ็ด โดยภาพรวมอยูFในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดWาน พบวFา มีความสําเร็จ
ในการใหWบริการสาธารณะอยูFในระดับมาก 4 ดWานคือดWานโครงสรWางพ้ืนฐาน รองลงมา ดWาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป�ญญาฯดWานการจัดระเบียบชุมชนหรือสังคมและการรักษา
ความสงบดWานงานสFงเสริมคุณภาพชีวิตและมีความสําเร็จในการใหWบริการสาธารณะอยูFในระดับปาน
กลาง 2 ดWานคือ ดWานการจัดการและการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติฯและ ดWานการวางแผน การ
สFงเสริมการลงทุน และพาณิชยกรรมฯ 
 
คําสําคัญ : ความสําเร็จ บริการ สาธารณะ 

 
Abstract 

  This study aims to study and to compare on public service performance 
proficiency at Nonghee Sub-District Municipality, Nonghee District, Roi Et Province. The data 
was collected from 257 populations. The instrument was questionnaires. The statistical 
procedures employed to examine the data Frequency, Percentage, Mean and Standard 
Deviation. 
 Results of the study were the following : Public service performance proficiency 
at Nonghee Sub-District Municipality, Nonghee District, Roi Et Province indicated at 
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high level. To consider at each aspect indicated at high level on 4 aspects of 
infrastructure, culture and tradition and local wisdom, community/social regulated 
and safety, quality of life development whereas other 2 aspects indicated on 
management and natural environment, planning and investment and commercial. 
 
Keyword: Performance proficiency; Public; Service 
 
บทนํา 

รัฐธรรมนูญแหFงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ไดWกําหนดใหWองค?กรปกครองสFวนทWองถ่ิน
มีอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
และมีอํานาจหนWาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ และกําหนดใหWการกํากับดูแลองค?กรปกครองสFวนทWองถ่ิน
ตWองทําเทFาท่ีจําเปfนและตWองเปfนไปเพ่ือการคุWมครองประโยชน?ของประชาชนในทWองถ่ินหรือประโยชน?
ของประเทศเปfนสFวนรวม (มาตรา 282 มาตรา 283 มาตรา 284) สFวนในดWานการกระจายอํานาจสูF
ทWองถ่ินน้ัน ไดWกําหนดใหWมีกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหWแกFองค?กรปกครอง
สFวนทWองถ่ิน โดยคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึนใหWแกFทWองถ่ินเปfนสําคัญโดยมีสาระสําคัญ คือ การ
กําหนดอํานาจและหนWาท่ีในการจัดระบบการบริการสาธารณะระหวFางรัฐกับองค?กรปกครองสFวน
ทWองถ่ิน ระหวFางองค?กรปกครองสFวนทWองถ่ินดWวยกันเอง ซึ่งในป�จจุบันองค?กรปกครองสFวนทWองถ่ินใน
ประเทศไทย มี 4 รูปแบบ รวมท้ังสิ้น 7,853 แหFง (ขWอมูล ณ วันท่ี 9 มีนาคม 2562 กรมสFงเสริมการ
ปกครองทWองถ่ิน) ประกอบดWวย องค?การบริหารสFวนจังหวัด จํานวน 76 แหFง เทศบาล จํานวน 2,440 
แหFง ซึ่งในจํานวนน้ีเปfนเทศบาลนคร จํานวน 30 แหFง เทศบาลเมือง จํานวน 178 แหFง ตําบล จํานวน 
2,232 แหFง องค?การบริหารสFวนตําบล จํานวน 5,335 แหFง และการปกครองทWองถ่ินรูปแบบพิเศษอีก 
จํานวน 2 แหFง ซึ่งก็คือ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (กรมสFงเสริมการปกครองทWองถ่ิน) 

 เทศบาลตําบล เปfนองค?กรใหWบริการท่ีถือเปfนหนWาท่ีสําคัญ โดยจัดบริการสาธารณะใหWแกF
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดWกําหนดไวWตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจแกF
องค?กรปกครองสFวนทWองถ่ิน พ.ศ. 2542 ท่ีเก่ียวกับการใหWบริการสาธารณะไดWแกFดWานโครงสรWางพ้ืนฐาน
ดWานงานสFงเสริมคุณภาพชีวิตดWานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรWอยดWาน
การวางแผน การสFงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทFองเท่ียว 

ดWานการบริหารจัดการและการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลWอมดWานศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี และภูมิป�ญญาทWองถ่ิน ผูWปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหนองฮี อําเภอเมืองหนองฮี 
จังหวัดรWอยเอ็ด มีความสนใจท่ีจะศึกษาความสําเร็จในการใหWบริการสาธารณะของ เทศบาลตําบล
หนองฮี อําเภอเมืองหนองฮี จังหวัดรWอยเอ็ด ซึ่งผลการวิจัยจะเปfนประโยชน?สําหรับผูWบริหารและ
เจWาหนWาท่ีผูWปฏิบัติงานของเทศบาลตําบลหนองฮี อําเภอเมืองหนองฮี จังหวัดรWอยเอ็ด ในการนําไปปรับ
นโยบายและวิธีการดําเนินการใหWบริการสาธารณะใหWมีความเหมาะสมในพ้ืนท่ีตFอไป 
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วัตถุประสงค�การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความสําเร็จการใหWบริการสาธารณะของของ เทศบาลตําบลหนองฮี 

อําเภอเมืองหนองฮี จังหวัดรWอยเอ็ด 
2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสําเร็จของการใหWบริการสาธารณะของของ เทศบาลตําบล

หนองฮี อําเภอเมืองหนองฮี จังหวัดรWอยเอ็ด 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาวิจัย เร่ือง ความสําเร็จของการใหWบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองฮี 
อําเภอเมืองหนองฮี จังหวัดรWอยเอ็ด ผูWวิจัยไดWรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขWอง เพ่ือนํามาเปfนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด คือ 1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการ
ใหWบริการสาธารณะ 2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลการดําเนินงาน 3. แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกับความสําเร็จ และ 4. งานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
    ตัวแปร           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยเร่ือง ความสําเร็จของการใหWบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองฮี อําเภอเมือง

หนองฮี จังหวัดรWอยเอ็ด เปfนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research )มีวัตถุประสงค? เพ่ือศึกษาระดับ
ความสําเร็จการใหWบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองฮี อําเภอเมืองหนองฮี จังหวัดรWอยเอ็ด 
เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของระดับความสําเร็จการใหWบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองฮี 

ป]จจัยส�วนส�วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ระดับการศึกษา 

4. ประสบการณ?ทํางาน 

 

ความสําเร็จการให�บริการใน 6 ด�าน 
1. ดWานโครงสรWางพ้ืนฐาน 

2. ดWานงานสFงเสริมคุณภาพชีวิต 

3. ดWานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบรWอย 

4. ดWานการวางแผน การสFงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการทFองเท่ียว 

5. ดWานการบริหารจัดการและการอนุ รักษ?
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลWอม 

6. ดWานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ
ภูมิป�ญญาทWองถ่ิน 
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อําเภอเมืองหนองฮี จังหวัดรWอยเอ็ด ของผูWตอบแบบสอบถาม มีวิธีดําเนินการวิจัยโดย ประชากรคือ 
บุคคลากรเทศบาลตําบลหนองฮี อําเภอเมืองหนองฮี จังหวัดรWอยเอ็ด จํานวน 257 คน (แผน
อัตรากําลัง 3 ปa 2561 – 2563) เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยเปfนแบบสอบถาม วิเคราะห?ขWอมูลโดย 
คFาความถ่ี คFารWอยละ คFาเฉลี่ย คFาสFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 
ผลการวิจัย 

1. ขWอมูลท่ัวไปของผูWตอบแบบสอบถามพบวFาผูWตอบแบบสอบถาม สFวนใหญFเปfนเพศหญิง คิด
เปfนรWอยละ 51.36 และเพศชาย คิดเปfนรWอยละ 48.64 มีอายุระหวFาง 31-40 ปa คิดเปfนรWอยละ 46.69
รองลงมา ไดWแกF อายุไมFเกิน 30 ปa คิดเปfนรWอยละ 22.96 อายุ 41-50 ปa คิดเปfนรWอยละ 20.23 และ
อายุมากกวFา 50 ปaข้ึนไป คิดเปfนรWอยละ 10.12 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปfนรWอยละ 61.09 
รองลงมาไดWแกF อนุปริญญาหรือปวส. หรือเทียบเทFา คิดเปfนรWอยละ 20.23 มัธยมหรือตํ่ากวFา คิดเปfน
รWอยละ 10.12 และสูงกวFาปริญญาตรี คิดเปfนรWอยละ 8.56 มีประสบการณ?การทํางานมากท่ีสุด คือ 
ต้ังแตF 5-10 ปa คิดเปfนรWอยละ 32.30 รองลงมา ประสบการณ?การทํางาน ต้ังแตF 10-15 ปa คิดเปfนรWอย
ละ 28.79 มากกวFา 15 ปaข้ึนไป คิดเปfนรWอยละ 22.18 และประสบการณ?ทํางานตํ่ากวFา 5 ปa คิดเปfน
รWอยละ 16.73 ตามลําดับ 

2. ความสําเร็จในการใหWบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองฮี อําเภอเมืองหนองฮี 

จังหวัดรWอยเอ็ด โดยรวมอยูFในระดับมาก (x̄= 3.69)เม่ือพิจารณารายดWาน พบวFา ความสําเร็จในการ

ใหWบริการสาธารณะอยูFในระดับมาก 4 ดWาน คือดWานโครงสรWางพ้ืนฐาน (x̄= 3.91) รองลงมา ดWานศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป�ญญาฯ (x̄= 3.88)ดWานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา

ความสงบ (x̄= 3.86)ดWานงานสFงเสริมคุณภาพชีวิต (x̄= 3.78)และความสําเร็จในการใหWบริการ

สาธารณะอยูFในระดับปานกลาง 2 ดWาน คือ ดWานการจัดการและการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติฯ(x̄= 

3.38)และ ดWานการวางแผน การสFงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมฯ (x̄= 3.35) ตามลําดับ 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง ความสําเร็จในการใหWบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองฮี อําเภอ
เมืองหนองฮี จังหวัดรWอยเอ็ด ผลการศึกษาท่ีควรนํามาอภิปรายผล มีดังน้ี 

 จากการศึกษาพบวFา ความสําเร็จในการใหWบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองฮี อําเภอ
เมืองหนองฮี จังหวัดรWอยเอ็ด โดยรวมอยูFในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปfนเพราะวFา เทศบาลตําบลหนองฮี 
อําเภอเมืองหนองฮี จังหวัดรWอยเอ็ด มีการสFงเสริม พัฒนา 

ดWานโครงสรWางพ้ืนฐานดWานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป�ญญาฯดWานการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ และ ดWานงานสFงเสริมคุณภาพชีวิตท่ีสนองตFอความตWองการของ
ประชาชนโดยตรง ซึ่งสอดคลWองกับผลการวิจัยของ อํานวย ตาเมFน (2550 : บทคัดยFอ) ไดWทําการ 
ศึกษาเร่ือง การใหWบริการสาธารณะขององค?กรปกครองสFวนทWองถ่ินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิ จัยพบวF า  การใหW บ ริการสาธารณ ะขององค? กรปกครองสF วนทW อง ถ่ิน ใน จังห วัด
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พระนครศรีอยุธยา อยูFในระดับมาก จันทร?จีรา อินต�ะนนท? (2551 : บทคัดยFอ) ไดWศึกษาเร่ือง คุณภาพ
การใหWบริการสาธารณะเทศบาลตําบลแจWหFม อําเภอแจWหFม จังหวัดลําปาง ผลการศึกษา พบวFา ระดับ
คุณภาพการใหWบริการสาธารณะเทศบาลตําบลแจWหFม โดยรวมและรายดWานอยูFในระดับ มาก ธิดารัตน? 
คําภามูล (2552 : บทคัดยFอ) ศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหWบริการสาธารณะของพนักงานเทศบาลตําบล
บางไทร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษา พบวFา คุณภาพการใหWบริการสาธารณะ
ของพนักงานเทศบาลตําบลบางไทร อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยูFในระดับมาก  

 ดWานโครงสรWางพ้ืนฐาน โดยเฉพาะจัดใหWมีและบํารุงรักษาทางบก ทางนํ้า และทางระบายนํ้า
ใหWมีสภาพท่ีดีมีความสะดวกในการคมนาคมสําหรับเช่ือมตFอระหวFางตําบล มีการจัดสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการท่ีท่ัวถึง ประชาชนผูWรับริการมีความพึงพอใจ บุคลากรจึงเห็นวFาเทศบาลไดWรับ
ความสําเร็จอยูFในระดับมาก ซึ่งสอดคลWองกับผลการวิจัยของ จันทร?จีรา อินต�ะนนท? (2551 : 
บทคัดยFอ) ไดWศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหWบริการสาธารณะเทศบาลตําบลแจWหFม อําเภอแจWหFม จังหวัด
ลําปาง ผลการศึกษา พบวFา ระดับคุณภาพการใหWบริการสาธารณะเทศบาลตําบลแจWหFม โดยรวมและ
รายดWานอยูFในระดับ มาก 

 ดWานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป�ญญาฯ พบวFา มีความสําเร็จในการใหWบริการ
สาธารณะ อยูFในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปfนเพราะวFา เทศบาลจัดใหWมีการอนุรักษ? ฟ��นฟู และสืบสาน ภูมิ
ป�ญญาทWองถ่ินมีการจัดกิจกรรมสFงเสริมจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรมอันดีของครอบครัว และ
ชุมชนมีศูนย?เรียนรูWศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิป�ญญาทWองถ่ิน ประชาชนผูWรับริการมี
ความพึงพอใจ บุคลากรจึงเห็นวFาเทศบาลไดWรับความสําเร็จอยูFในระดับมาก ซึ่งสอดคลWองกับ
ผลการวิจัยของ สิทธิศักด์ิ กวWางวงษ? (2554 : บทคัดยFอ) ไดWทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของ
ประชาชนตFอการใหWบริการสาธารณะของสFวนโยธา องค?การบริหารสFวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบวFา ระดับความคิดเห็นของประชาชนตFอการใหWบริการ
สาธารณะของสFวนโยธา องค?การบริหารสFวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวFา 
มีคFาเฉลี่ยโดยรวมอยูFในระดับปานกลาง 

 ดWานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบพบวFา มีความสําเร็จในการ
ใหWบริการสาธารณะ อยูFในระดับมาก ท้ังน้ีอาจเปfนเพราะวFา เทศบาลจัดใหWมีการป~องกันและบรรเทา
สาธารณภัย มีการสFงเสริมประชาธิปไตย และสิทธิเสรีภาพของประชาชน มีการสFงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมรณรงค?ตFอตWานการแพรFระบาดของยาเสพติดใหWโทษ มีการสFงเสริมและสนับสนุนแนวทางการ
แกWไขป�ญหาความยากจน และมีการป~องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทําใหWประชาชนผูWรับริการมี
ความพึงพอใจ บุคลากรจึงเห็นวFาเทศบาลไดWรับความสําเร็จอยูFในระดับมาก ซึ่งสอดคลWองกับ
ผลการวิจัยของ สิทธิศักด์ิ กวWางวงษ? (2554 : บทคัดยFอ) ไดWทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของ
ประชาชนตFอการใหWบริการสาธารณะของสFวนโยธา องค?การบริหารสFวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบวFา ระดับความคิดเห็นของประชาชนตFอการใหWบริการ
สาธารณะของสFวนโยธา องค?การบริหารสFวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวFา 
มีคFาเฉลี่ยโดยรวมอยูFในระดับปานกลาง 
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 ดWานงานสFงเสริมคุณภาพชีวิต พบวFา มีความสําเร็จในการใหWบริการสาธารณะ อยูFในระดับมาก 
ท้ังน้ีอาจเปfนเพราะวFา เทศบาลจัดใหWมีการสFงเสริมกิจกรรมการเสริมสรWางสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือ
สุขภาพกายและสุขภาพจิตใจท่ีดีสFงเสริมและสนับสนุนการป~องกันของโรคติดตFอสFงเสริมและสนับสนุน
กลุFมอาชีพสําหรับประชาชน ทําใหWประชาชนผูWรับริการมีความพึงพอใจ บุคลากรจึงเห็นวFาเทศบาล
ไดWรับความสําเร็จอยูFในระดับมาก ซึ่งสอดคลWองกับผลการวิจัยของสิทธิศักด์ิ กวWางวงษ? (2554 : 
บทคัดยFอ) ไดWทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนตFอการใหWบริการสาธารณะของสFวนโยธา 
องค?การบริหารสFวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบวFา ระดับ
ความคิดเห็นของประชาชนตFอการใหWบริการสาธารณะของสFวนโยธา องค?การบริหารสFวนตําบลวัด
หลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวFา มีคFาเฉลี่ยโดยรวมอยูFในระดับปานกลาง 

 ดWานการวางแผน สFงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทFองเท่ียวพบวFา มีความสําเร็จใน
การใหWบริการสาธารณะ อยูFในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปfนเพราะวFา เทศบาลจัดใหWมี แหลFงทFองเท่ียว
และจัดทําโครงสรWางพ้ืนฐานเพ่ือสFงเสริมศักยภาพดWานการทFองเท่ียวยังไมFท่ัวถึงการสFงเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการเกษตรยังมีนWอยยังขาดการวางแผนสFงเสริมการลงทุน  

พาณิชยกรรม และการทFองเท่ียวอยFางจริงจังจึงทําใหWความสําเร็จในการใหWบริการดWานน้ี อยูFใน
ระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลWองกับผลการวิจัยของ สิทธิศักด์ิ กวWางวงษ? (2554 : บทคัดยFอ) ไดW
ทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนตFอการใหWบริการสาธารณะของสFวนโยธา องค?การ
บริหารสFวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษา พบวFา ระดับความคิดเห็น
ของประชาชนตFอการใหWบริการสาธารณะของสFวนโยธา องค?การบริหารสFวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพน
พิสัย จังหวัดหนองคาย พบวFา มีคFาเฉลี่ยโดยรวมอยูFในระดับปานกลาง 

 ดWานการบริหารจัดการและการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลWอม พบวFา มีความสําเร็จ
ในการใหWบริการสาธารณะ อยูFในระดับปานกลาง ท้ังน้ีอาจเปfนเพราะวFา เทศบาลมีการเสริมสรWาง
ความรูW ความเขWาใจในการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมแกFประชาชนยังไมFท่ัวถึง ขาด
การสFงเสริมประชาชนใหWมีสFวนรFวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอมรFวมกันอยFาง
จริงจังและเปfนรูปธรรม รวมท้ังอาจขาดการสนับสนุนกิจกรรมการปลูกป�าและปลูกไมWเศรษฐกิจ จึงทํา
ใหWความสําเร็จในการใหWบริการดWานน้ี อยูFในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลWองกับผลการวิจัยของสิทธิศักด์ิ 
กวWางวงษ? (2554 : บทคัดยFอ) ไดWทําการศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนตFอการใหWบริการ
สาธารณะของสFวนโยธา องค?การบริหารสFวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ผล
การศึกษา พบวFา ระดับความคิดเห็นของประชาชนตFอการใหWบริการสาธารณะของสFวนโยธา องค?การ
บริหารสFวนตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย พบวFา มีคFาเฉลี่ยโดยรวมอยูFในระดับ
ปานกลาง 
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ข�อเสนอแนะ 
ข�อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
1. เทศบาลควรจัดใหWมี แหลFงทFองเท่ียวและจัดทําโครงสรWางพ้ืนฐานเพ่ือสFงเสริมศักยภาพดWาน

การทFองเท่ียวใหWทั่วถึง  
 2. เทศบาลควรมีการสFงเสริมการพัฒนาดWานการเกษตรดWวยเทคโนโลยีสมัยใหมF อยFางท่ัวถึง 
 3. เทศบาลควร มีการวางแผนสFงเสริมการลงทุนผูWประกอบการอยFางท่ัวถึงพาณิชยกรรม และ
การทFองเท่ียวอยFางจริงจัง 
 4. เทศบาลควรมีการเสริมสรWางความรูW ความเขWาใจในการอนุรักษ?ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลWอมแกFประชาชน 

ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
 การวิจัยคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะความสําเร็จในการใหWบริการสาธารณะของเทศบาลตําบลหนองฮี 
อําเภอเมืองหนองฮี จังหวัดรWอยเอ็ด จากการคWนพบ มีป�จจัยสFงผลตFอความสําเร็จในการใหWบริการ
สาธารณะอยูFมาก ผูWวิจัยไดWเลือกนํามาศึกษาเพียงสFวนหน่ึง จึงอาจทําใหWงานวิจัยช้ินน้ีไมFครบถWวนใน
ดWานของเน้ือหา การศึกษาคร้ังตFอไปจึงควรศึกษาในประเด็นท่ีแตกตFางออกไป รวมท้ังมีการศึกษา
เปรียบเทียบกับ เทศบาลท่ีมีขนาดใกลWเคียงกัน  
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บทคัดย�อ 

การวิจัยคร้ังน้ีเปfนการวิจัยเชิงสํารวจ ใชWระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษา
สภาพป�จจุบันและสภาพท่ีพึงประสงค?ในการพัฒนาผูWบริหารโรงเรียนประชารัฐดWานการพัฒนา 
กลยุทธ?การพัฒนาโรงเรียน ตามแนวคิดการเตรียมโรงเรียนสูFประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบวFา 
สภาพป�จจุบันในภาพรวมอยูFในระดับปานกลาง (  = 3.116) เม่ือพิจารณาองค?ประกอบ พบวFาทุกขWอ
อยูFในระดับปานกลางเชFนเดียวกัน องค?ประกอบท่ีมีคFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ผูWบริหารพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียนรูWท่ีมุFงพัฒนาผูWเรียนสูFประชาคมอาเซียนใหWทันสมัยอยFางสมํ่าเสมอ (  = 
3.360)สภาพท่ีพึงประสงค?พบวFาในภาพรวมอยูFในระดับมากท่ีสุด (  = 4.723) เม่ือพิจารณาแตFละขWอ
พบวFาทุกขWออยูFในระดับมากท่ีสุดเชFนเดียวกัน ขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ผูWบริหารมีนโยบายบริหารจัด
การศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาพรWอมสูFประชาคมอาเซียนอยFางตFอเน่ือง (  = 4.799)จากผลการ
จัดลําดับคFาดัชนีความตWองการจําเปfนพบวFาในภาพรวมมีคFาดัชนีความตWองการจําเปfนท่ีจะตWองปรับปรุง
แกWไขเพ่ิมเติมอยูFในระดับตํ่า (PNImodified = 0.516) เม่ือพิจารณารายขWอท่ีมีคFาดัชนีความตWองการ
จําเปfนสูงท่ีสุด คือ ผูWบริหารสรWางสภาพแวดลWอมท่ีเหมาะแกFการพัฒนาทักษะภาษาและการใชW
เทคโนโลยี (PNImodified = 0.621) 

 
คําสําคัญ: การพัฒนาผูWบริหารโรงเรียน, โรงเรียนประชารัฐ, การเตรียมโรงเรียนสูFประชาคมอาเซียน} 
การพัฒนากลยุทธ?การพัฒนาโรงเรียน 
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Abstract 
 This research is a survey research using quantitative research methodology. 
The purposes of this descriptive research were to study the current status and the 
desirable condition for school administrator development in terms of school 
development strategy according to the concept of school’ s preparation towards 
ASEAN Community. Using the synthesis of related documents. Content analysis was 
used to analyze the information given by the administrators and teachers of the 
public-private school.The research found that current status of public administration 
development was moderate (  = 3.116).All components are in the same level. The 
highest average component was administrators develop curriculum and learning 
management processes that aim to continually develop students into the ASEAN 
Community(  =  3.360). The desirable condition was found at the highest level(  
= 4.723).All components are in the same level.The highest average component was 
administrators have a policy to manage education and develop educational 
institutions ready to continue to ASEAN(  =  4.799). It was found that all elements 
required improvement at a low level (PNImodified = 0.516). The components with the 
highest need index was administrators create an environment suitable for the 
development of language skills and the use of technology(PNImodified = 0.621). 
 
Keywords: School Administrator Development, Public-Private Collaborationschool, 
School’s Preparation Towards Asean Community, School Development Strategy 
 
บทนํา 

ในสFวนของโครงการโรงเรียนประชารัฐ อรพรรณ ฤทธ์ิม่ัน และ นวรัตน? รามสูต และบัลลังก? 
โรหิตเสถียร(2559) กลFาววFาเปfนหน่ึงในโครงการท่ีกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงท่ีเก่ียวขWองไดW
รFวมลงนามบันทึกขWอตกลงความรFวมมือ (MoU) “สานพลังประชารัฐ ดWานการศึกษาพ้ืนฐานและการ
พัฒนาผูWนํา” รFวมกับภาคประชาสังคมและภาคเอกชนกวFา 25 องค?กรช้ันนําระดับประเทศ เพ่ือ
ยกระดับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานน้ัน โดยเป�ดรับสมัครโรงเรียนขนาดกลางหรือ
ขนาดเล็กเขWารFวมพัฒนาตามโครงการ ซึ่งมีโรงเรียนสนใจสมัครกวFา 10,000 โรงเรียน และมีโรงเรียน
ผFานการคัดเลือกเปfนโรงเรียนตWนแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐ ระยะท่ี 1 จํานวน 3,342 โรงเรียน 
ท่ีจะไดWรับการพัฒนาตามโครงการภายใตWการดูแลและใหWความชFวยเหลือของ School Partners และ 
School Sponsor โดยสิ่งท่ีจะไดWรับจากการเปfนตWนแบบโรงเรียนประชารัฐ มีหลายประการ คือ 1) ครู 
ไดWรับความรูWและประสบการณ?จากกระบวนการจัดการ ตลอดจนไดWรับการพัฒนาการเรียนรูW ตFาง ๆ 2) 
โรงเรียน ไดWรับการเติมเต็มจากภาคเอกชน ท้ังในดWานโครงสรWางพ้ืนฐาน สื่อการเรียนการสอน ระบบ
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ฐานขWอมูล เปfนตWน 3) ผูWบริหาร ไดWรับการพัฒนาคุณสมบัติและสมรรถนะความเปfนผูWนําและการ
บริหารจัดการ 4) ผูWปกครอง ชุมชน ไดWมีสFวนรFวมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากข้ึน 
จึงฝากใหWผูWบริหารทุกคน รFวมดําเนินงานตามบทบาทของภาครัฐใน 2 สFวน ดังน้ี 1) Do คือ สิ่งท่ีตWอง
ทํา : ขอใหWผูWบริหารทุFมเททํางานอยFางเต็มท่ี พรWอมท่ีจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน มีความ
กระตือรือรWนท่ีจะพัฒนาตนเองอยFางตFอเน่ือง ใหWความรFวมมือกับเจWาหนWาท่ีโครงการและปฏิบัติตาม
แผนงานโครงการพัฒนาโรงเรียน เพ่ือใหWไปถึงเป~าหมายสูงสุดคือ การท่ีโรงเรียนสามารถยืนอยูFไดWดWวย
ตัวเอง น่ันก็หมายถึงความย่ังยืนน่ันเอง และ 2) Don’t คือ สิ่งท่ีไมFควรทํา : ขออยFาไดWป�ดความ
รับผิดชอบในการพัฒนาโรงเรียนไปใหWโครงการโรงเรียนประชารัฐ รวมท้ังไมFรWองขอรับการสนับสนุน
อ่ืนตามความตWองการของตนเอง แตFควรท่ีจะปฏิบัติตามแผนโครงการ 

สFวนการเตรียมโรงเรียนสูFอาเซียนน้ัน สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2558) ไดW
จัดกิจกรรมสFงเสริมควาพรWอมในการเขWาสูFอาเซียน เชFน โครงการตอบป�ญหาทางวิชาการอาเซียนศึกษา 
สําหรับนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปaท่ี 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปaท่ี 6 เพ่ือเขWาชิงรางวัลจาก
กระทรวงศึกษาธิการท่ัวประเทศโดยมีประกาศหนังสือเลขท่ี ศธ04001/ว1014 นอกจากน้ี ศิริญญา 
เหมวัชรสุวรรณ (2559) ยังไดWประกาศขFาวเร่ืองสําหรับนักเรียน ครู และผูWบริหารการศึกษา โดยใหW
เรียนผFานโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษไดเนด (DynEd) ซึ่งณัฐพงศ? จันทนะศิริ และ วิภาดา สุทธิโรจน? 
และ วีรวิทย? องค?เจริญวรรณ (2560) ไดWกลFาวถึงความสอดคลWองของโปรแกรมดังกลFาวกับหลักสูตร
แกนกลางตFอตระกูล บุญปลูก (2556) กลFาวถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6 
ตัวช้ีวัด ท่ีผูWบริหารตWองมีสิ่งเหลFาน้ี คือ การเรียนรูWอยFางมีวิสัยทัศน?เพ่ือมุFงสูFประชาคมอาเซียน 
ความสามารถในการจัดการสถานการณ?อยFางมีประสิทธิภาพภายใตWขWอจํากัด ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศ การประสานเครือขFายเพ่ือความรFวมมือในดWานของการ
จัดการการเรียนรูWเพ่ือมุFงสูFประชาคมอาเซียน การนิเทศ ติดตามการดําเนินงาน และการติดตFอภายใน
กลุFมประชาคมอาเซียนโดยใชWเทคโนโลยี 

จากขWอมูลขWางตWนน้ีแสดงใหWเห็นวFาจําเปfนตWองมีการพัฒนาผูWบริหารโรงเรียนถือวFาเปfนการเพ่ิม
ศักยภาพของตัวผูWบริหาร เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนในหลายดWาน จึงจําเปfนจะตWองหา
การพัฒนาผูWบริหารโรงเรียนประชารัฐ เน่ืองจากประเทศไทยจําเปfนตWองมีการเปลี่ยนแปลงตามการ
พัฒนาของประชาคมอาเซียน จึงตWองการหา “การพัฒนาผูWบริหารโรงเรียนประชารัฐ ดWานการพัฒนา
กลยุทธ?การพัฒนาโรงเรียน ตามแนวคิดการเตรียมโรงเรียนสูFประชาคมอาเซียน” เพ่ือเปfนแนวทางใน
การพัฒนาผูWบริหารโรงเรียนในประเทศไทยเพ่ือเตรียมพรWอมรับความเปลี่ยนแปลงในการเขWาสูF
ประชาคมอาเซียนตFอไป 

 
วัตถุประสงค�ในการวิจัย  
 เพ่ือศึกษาความตWองการจําเปfนในการพัฒนาผูWบริหารโรงเรียนประชารัฐดWานการพัฒนากล
ยุทธ?การพัฒนาโรงเรียน ตามแนวคิดการเตรียมโรงเรียนสูFประชาคมอาเซียน 
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การทบทวนวรรณกรรม 
การพัฒนาผูWบริหารโรงเรียนประชารัฐ ดWานการพัฒนากลยุทธ?การพัฒนาโรงเรียน สอดคลWอง 

กับแนวคิดของนักวิชาการ มีดังตFอไปน้ีกลยุทธการพัฒนาสถานศึกษา ของณัฐพงศ? จันทนะศิริ และ 
บุญฤทธ์ิ บุญมา (2559) มีความสอดคลWองกับ ยุพา เวียงกมล อัดโดดดร (2554) และ สุกัญญา  
แชFมชWอย (2552) และ สุวดี อุปป�นใจ(2553) จากการวิเคราะห?เน้ือหาสามารถสรุปเปfนประเด็นสําคัญ 
ดังน้ี 1) กระบวนการในการพัฒนา 2) กลยุทธ?การพัฒนาแบบมีสFวนรFวมของผูWเก่ียวขWอง 3) การพัฒนา
สถานศึกษาในดWานตFาง ๆ และ 4) ป�ญหา อุปสรรคและแนวทางแกWไขในการพัฒนาสถานศึกษา 
 กรอบแนวคิดการเตรียมโรงเรียนสูFประชาคมอาเซียน นํามาจากแนวคิดของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดWวย 8 มาตรฐาน ดังตFอไปน้ี 1) ผูWเรียนมีความรูWเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 2) ผูWเรียนมีทักษะทางภาษาและทักษะการใชWเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรูW
และการสื่อสาร 3) ผูWเรียนเปfนพลเมืองอาเซียนดํารงชีวิตและทํางานรFวมกับผูWอ่ืนไดW 4) ผูWเรียนภูมิใจใน
ความเปfนไทยและความเปfนพลเมืองอาเซียน 5) ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูWท่ีเนWนผูWเรียนเปfน
สําคัญเพ่ือพัฒนาผูWเรียนสูFประชาคมอาเซียน 6) ผูWบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาและ
พัฒนาสถานศึกษาพรWอมสูFประชาคมอาเซียน 7) สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูW
ท่ีมุFงพัฒนาผูWเรียนสูFประชาคมอาเซียน และ8) สถานศึกษามีการประสานความรFวมมือกับเครือขFายใน
การพัฒ นาสถานศึกษาสูF ประชาคมอาเซียนของสํ านัก วิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
(2554)สอดคลWองกับอFองจิต เมธยะประภาส (2554) กลFาวถึงมาตรฐานคุณภาพดWานการจัดการศึกษา
สามารถสรุปไดWเปfน 4 ดWาน คือ ผูWเรียน ครู ผูWบริหาร และสถานศึกษา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ประยุกต?จากณัฐพงศ? จันทนะศิริ (2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีไดWวิเคราะห?จากเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขWอง เปfนการวิจัยแบบสํารวจ (Survey 
Research) โดยหนFวยการวิเคราะห?ขWอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีมีประชากร คือ โรงเรียนประชารัฐ จํานวน 
3,322 แหFง โดยกลุFมตัวอยFางใชWการเลือกกลุFมตัวอยFางจากYamane (1973) โดยใชWคFาความเช่ือม่ันท่ี 

การพัฒนาผูWบริหาร
โรงเรียนประชารัฐ  

ดWานการพัฒนากลยุทธ? 
การพัฒนาโรงเรียน 

การเตรียมโรงเรียน 
สูFประชาคมอาเซียน 

การพัฒนาผูWบริหารโรงเรียนประชารัฐ  
ดWานการพัฒนากลยุทธ?การพัฒนาโรงเรียน 

ตามแนวคิดการเตรียมโรงเรียนสูFประชาคมอาเซียน 
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95% ยอมรับความคลาดเคลื่อน 5% จึงไดWเปfน 358 แหFง มีผูWใหWขWอมูลเปfนผูWบริหารโรงเรียนประชารัฐ 
358 คน และครูโรงเรียนประชารัฐ 358 คน มีการวิเคราะห?ขWอมูลน้ันวิเคราะห?โดยใชWระเบียบวิจัยเชิง
บรรยาย มีคFาสถิติพ้ืนฐานประกอบดWวย ความถ่ี (Frequency) รWอยละ (Percentile) คFาเฉลี่ย (Mean) 
คFาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห?ความตWองการจาเปfน (PNIModified) (สุวิมล วFองวาณิช, 
2558)จากแบบสอบถามมีการตรวจสอบความเหมาะสมของปริมาณขWอคําถาม รวมถึงความสอดคลWอง
ระหวFางคําถามและวัตถุประสงค?ที่ตWองการวัด (Item Objective congruenun: IOC)การเก็บรวบรวม
ขWอมูลดWวยผFานระบบเครือขFายแบบออนไลน?หลังจากน้ันนําผลท่ีไดWจากการตรวจสอบความถูกตWองมา
ปรับปรุงแกWไขใหWมีความสมบูรณ?มากย่ิงข้ึนและเผยแพรFตFอไป 

 
ผลการวิจัย 
 พบวFาสภาพป�จจุบันในการพัฒนาผูWบริหารโรงเรียนประชารัฐ ดWานการพัฒนากลยุทธการ
พัฒนาโรงเรียนตามแนวคิดการเตรียมโรงเรียนสูFประชาคมอาเซียนในภาพรวมอยูFในระดับปานกลาง 
(  = 3.116) เม่ือพิจารณารายขWอ พบวFาทุกขWออยูFในระดับปานกลางเชFนเดียวกัน ขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด คือ ผูWบริหารพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูWท่ีมุFงพัฒนาผูWเรียนสูFประชาคม
อาเซียนใหWทันสมัยอยFางสมํ่าเสมอ (  = 3.360) รองลงมา คือ ผูWบริหารแสวงหาความรFวมมือกับ
เครือขFายในการพัฒนาสถานศึกษาสูFประชาคมอาเซียนอยFางตFอเน่ือง (  = 3.293) และผูWบริหารมี
นโยบายบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาพรWอมสูFประชาคมอาเซียนอยFางตFอเน่ือง (  = 
3.212) ตามลําดับ สFวนขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยตFาท่ีสุด คือ ผูWบริหารสรWางสภาพแวดลWอมท่ีเหมาะแกFการพัฒนา
ทักษะภาษาและการใชWเทคโนโลยี (  = 2.922) 
 สภาพท่ีพึงประสงค?ในการพัฒนาผูWบริหารโรงเรียนประชารัฐ ดWานการพัฒนากลยุทธการ
พัฒนาโรงเรียนตามแนวคิดการเตรียมโรงเรียนสูFประชาคมอาเซียน พบวFาในภาพรวมอยูFในระดับมาก
ท่ีสุด (  = 4.723) เม่ือพิจารณาแตFละขWอ พบวFาทุกขWออยูFในระดับมากท่ีสุดเชFนเดียวกัน ขWอท่ีมี
คFาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ ผูWบริหารมีนโยบายบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาพรWอมสูFประชาคม
อาเซียนอยFางตFอเน่ือง (  = 4.799) รองลงมา คือ ผูWบริหารเสริมสรWางกําลังใจแกFครูท่ีมีศักยภาพใน
การจัดการเรียนรูWท่ีเนWนผูWเรียนเปfนสาคัญเพ่ือพัฒนาผูWเรียนสูFประชาคมอาเซียน (  = 4.768) และ
ผูWบริหารพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูWท่ีมุFงพัฒนาผูWเรียนสูFประชาคมอาเซียนใหW
ทันสมัยอยFางสมํ่าเสมอ (  = 4.763) ตามลําดับ สFวนขWอท่ีมีคFาเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือ ผูWบริหารสFงเสริม
กิจกรรมวันสําคัญของประเทศในอาเซียนใหWแกFนักเรียน (  = 4.570) 
 จากผลการจัดลําดับคFาดัชนีความตWองการจําเปfนของการพัฒนาผูWบริหารโรงเรียนประชารัฐ 
ดWานการพัฒนากลยุทธการพัฒนาโรงเรียนตามแนวคิดการเตรียมโรงเรียนสูFประชาคมอาเซียนพบวFาใน
ภาพรวมมีคFาดัชนีความตWองการจําเปfนท่ีจะตWองปรับปรุงแกWไขเพ่ิมเติมอยูFในระดับตํ่า (PNImodified = 
0.516) เม่ือพิจารณารายขWอท่ีมีคFาดัชนีความตWองการจําเปfนสูงท่ีสุด คือ ผูWบริหารสรWางสภาพแวดลWอม
ท่ีเหมาะแกFการพัฒนาทักษะภาษาและการใชWเทคโนโลยี (PNImodified = 0.621) รองลงมา คือ 
ผูWบริหารสรWางสภาพแวดลWอมใหWผูWเรียนรูWสึกภูมิใจในความเปfนไทยและพลเมืองอาเซียน (PNImodified = 
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0.560) และผูWบริหารพัฒนาใหWนักเรียนรFวมกันแสดงออกในเร่ืองเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
(PNImodified = 0.558) ตามลําดับ สFวนขWอท่ีมีคFาดัชนีความตWองการจําเปfนตํ่าท่ีสุด คือ ผูWบริหารพัฒนา
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูWท่ีมุFงพัฒนาผูWเรียนสูFประชาคมอาเซียนใหWทันสมัยอยFาง
สมํ่าเสมอ (PNImodified = 0.417)ดังตารางตFอไปน้ี 
 
ตารางท่ี 1 ประเด็นคําถาม สภาพป�จจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค? และความตWองการจําเปfน 
 

ประเด็นคําถาม 
สภาพป]จจุบัน 

สภาพท่ีพึง
ประสงค� PNImodified 

 S.D.  S.D. 
ผูWบริหารสFงเสริมกิจกรรมวันสาํคัญของประเทศ
ในอาเซียนใหWแกFนักเรียน 

2.986 0.801 4.570 0.669 0.530 

ผูWบริหารสรWางสภาพแวดลWอมท่ีเหมาะแกFการ
พัฒนาทักษะภาษาและการใชWเทคโนโลยี 

2.922 0.816 4.735 0.594 0.621 

ผูWบริหารพัฒนาใหWนักเรียนรFวมกันแสดงออกใน
เร่ืองเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 

3.034 0.788 4.726 0.611 0.558 

ผูWบริหารสรWางสภาพแวดลWอมใหWผูWเรียนรูWสกึภูมิใจ
ในความเปfนไทยและพลเมืองอาเซียน 

3.022 0.770 4.715 0.619 0.560 

ผูWบริหารเสริมสรWางกําลังใจแกFครูที่มีศักยภาพใน
การจัดการเรียนรูWที่เนWนผูWเรียนเปfนสําคัญเพ่ือ
พัฒนาผูWเรียนสูFประชาคมอาเซียน 

3.095 0.804 4.768 0.569 0.541 

ผูWบริหารมีนโยบายบริหารจัดการศึกษาและ
พัฒนาสถานศึกษาพรWอมสูFประชาคมอาเซียน
อยFางตFอเน่ือง 

3.212 0.795 4.799 0.544 0.494 

ผูWบริหารพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ
เรียนรูWที่มุFงพัฒนาผูWเรียนสูFประชาคมอาเซียนใหW
ทันสมัยอยFางสมํ่าเสมอ 

3.360 0.807 4.763 0.547 0.417 

ผูWบริหารแสวงหาความรFวมมือกับเครือขFายในการ
พัฒนาสถานศึกษาสูFประชาคมอาเซียนอยFาง
ตFอเน่ือง 

3.293 0.817 4.707 0.571 0.429 
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อภิปรายผล 
 ผูWวิจัยไดWอภิปรายผลท่ีเก่ียวขWองกับบุคคลผูWมีสFวนไดWสFวนเสียไวWดังน้ี 
 1)ผูWเรียนโรงเรียนประชารัฐ ไดWพัฒนาดWานภาษาและเทคโนโลยี เกิดความภูมิใจในภูมิป�ญญา
ไทย และความเปfนพหุวัฒนธรรมอาเซียน เน่ืองจากผลวิจัยพบวFา แนวทางการพัฒนาผูWบริหารน้ันคือ
ใหWผูWบริหารอบรมเร่ืองนวัตกรรมมาใชWกับผูWเรียน สอดคลWองกับ พูนภัทรา พูลผล (2554) ในการนํา
เทคโนโลยีทางการศึกษาเขWามาเพ่ือเตรียมผูWเรียนในการเช่ือมโยงองค?ความรูWตFาง ๆ ซึ่งสอดคลWองกับ 
วจีพร สุขสมบูรณ? (2550) และ วันเพ็ญ หFอทอง (2551) พบวFาผลสัมฤทธ์ิหลังการใชWชุดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยใชWการเรียนรูWแบบรFวมมือ ทําใหWมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวFาเกณฑ?ท่ีต้ัง
ไวW และนักเรียนมีความพึงพอใจตFอชุดการเรียนการสอนอยูFในระดับพอใจอยFางย่ิงในการจัดกิจกรรม
การเรียนรูW รวมถึงสFงผลใหWนักเรียนสามารถใชWภาษาเพ่ือการสื่อสาร มีอิสระในการคิดอยFางสรWางสรรค? 
ไดWลงมือปฏิบัติกิจกรรมทางภาษา การนําเสนองาน การแสดงบทบาทสมมุติดWวยกระบวนการกลุFม ท่ีมี
การชFวยเหลือซึ่งกันและกันจึงทําใหWนักเรียนมีความสุขและสนุกไปกับการเรียน ทําใหWเกิดความรักและ
ภูมิใจในการเผยแพรFสถานท่ีสําคัญของจังหวัดตน 
 2)ครูโรงเรียนประชารัฐ มีศักยภาพในการจัดการเรียนรูWในเร่ืองอาเซียนท่ีมากข้ึน เน่ืองจาก
ผลการวิจัยพบวFาแนวทางอบรมความเสี่ยงใหWแกFผูWบริหาร โดยเฉพาะในเร่ืองการรับรูWเก่ียวกับอาเซียน 
การกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงตรวจตราการจัดการเรียนรูWเปfนรายบุคคล จะทําใหWครูผูWสอนไดWรับรูWสิ่งท่ี
ผูWบริหารถFายทอด สอดคลWองกับ ชยกร สุตะโคตร (2556) พบวFาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร?ชFวยสอนมัลติมีเดีย ท่ีผูWวิจัยพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวFาเกณฑ?ท่ีต้ังไวW และประสิทธิผล
ของบทเรียนคอมพิวเตอร?ชFวยสอนมัลติมีเดียท่ีผูWวิจัยพัฒนาข้ึนมีดัชนีประสิทธิผลรWอยละ 69 ทําใหW
ความสามารถในการอFานภาษาอังกฤษเพ่ือความเขWาใจของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชWบทเรียนคอมพิวเตอร?
ชFวยสอนมัลติมีเดีย หลังเรียนสูงกวFากFอนเรียนอยFางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความพึง
พอใจของนักเรียนท่ีมีตFอบทเรียนโดยใชWบทเรียนคอมพิวเตอร?ชFวยสอนมัลติมีเดีย โดยรวมอยูFในระดับ
มากท่ีสุด 
 3)ผูWบริหารโรงเรียนประชารัฐ ไดWรับความรูWเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนประชารัฐอยFางมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองจากผลการวิจัยพบวFาการพัฒนาการบริหารโรงเรียนยุคดิจิทัลของผูWบริหารโรงเรียน
ประชารัฐเปfนเร่ืองสําคัญจําเปfนท่ีสุด และควรมีแนวทางสFงเสริมผูWบริหารใหWเห็นความสาคัญของการ
พัฒนาภาษาอังกฤษของผูWเรียน โดยใชWเทคโนโลยีสารสนเทศเขWามาใชWในบริบทของสถานศึกษาเพ่ือใหW
เกิดความพรWอมสูFอาเซียน เสริมสรWางความรูWเร่ืองการบริหารความเสี่ยงใหWแกFผูWบริหาร โดยเฉพาะใน
เร่ืองการรับรูWเก่ียวกับอาเซียน การกระทําผิดกฎหมาย รวมถึงตรวจตราการจัดการเรียนรูWเปfน
รายบุคคล และจัดอบรมผูWบริหารโรงเรียนเร่ืองการใชWนวัตกรรมดWานภาษาและเทคโนโลยีกับผูWเรียน 
เพ่ือใหWเกิดความภูมิใจในภูมิป�ญญาไทย และความเปfนพหุวัฒนธรรม 

4)โรงเรียนประชารัฐ มีหลักสูตรและไดWรับการสนับสนุน เน่ืองจากผลการวิจัยพบวFา สFงเสริม
ผูWบริหารใหWเห็นความสําคัญของการพัฒนาภาษาอังกฤษของผูWเรียน โดยใชWเทคโนโลยีสารสนเทศเขWามา
ใชWในบริบทของสถานศึกษา เพ่ือใหWเกิดความพรWอมสูFอาเซียน ซึ่งทําใหWโรงเรียนจะไดWรับนวัตกรรม 
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ตFาง ๆ เขWามามากข้ึน ตัวอยFางนวัตกรรมท่ีกระทรวงศึกษาธิการนํามาใชWอยFางมีประสิทธิภาพ เชFน 
DLIT, DynEdโดยพบวFาผูWบริหารท่ีนําโปรแกรมดังกลFาวไปใชWในโรงเรียน สามารถพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพ่ือเตรียมพรWอมสูFอาเซียนไดW (ณัฐพงศ? จันทนะศิริ และ รับขวัญ ภูษาแกWว, 2561) 
 
ข�อเสนอแนะ 

ขWอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตFอไป 
 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาผูWบริหารโรงเรียนประชารัฐในดWานตFาง ๆ ท่ีแตกตFางหลากหลาย
จากหลักสูตรท่ีมีอยูF เชFน แนวคิดการศึกษา 4.0 แนวคิด STEM แนวคิดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
 2) ศึกษาแนวทางการเตรียมสถานศึกษาเขWาสูFประชาคมอาเซียนในกลุFมประชากรท่ีแตกตFาง
ออกไป เชFน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา สถานศึกษาขนาดใหญFและใหญFพิเศษ 
 3) ศึกษาแนวทางนํานโยบายสูFการปฏิบัติในเร่ืองของโรงเรียนประชารัฐ และ/หรือ แนวคิด
การเตรียมโรงเรียนเขWาสูFประชาคมอาเซียน 
 4) ศึกษาแนวทางการนําศาสตร?อ่ืนมาบูรณาการ (Integration) กับศาสตร?ดWานการบริหาร
ศึกษา (Educational Administration) เชFน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource 
Development) จิตวิทยา (Psychology) 

5) ศึกษาแนวทางการพัฒนาผูWเรียน หรือการพัฒนาครู ในการเตรียมโรงเรียนสูFประชาคม
อาเซียน 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกรณีศึกษา วัน ไวน� เฮาส� จํากัด 
Satisfaction with the work performance of employees 

in Onewhite House Co.,Ltd. 
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บทคัดย�อ 

 วิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค?เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท 
วัน ไวน? เฮาส? จํากัดในดWานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดWานการยอมรับนับถือ ดWานลักษณะงาน 
ดWานนโยบาย ดWานการบังคับบัญชา ดWานความสัมพันธ?ระหวFางบุคคล ดWานความม่ันคงในการทํางาน
และดWานผลตอบแทนท่ีไดWรับ  
 ประชากรท่ีใชWในดWานความสัมพันธ?ระหวFางบุคคลและดWานผลตอบแทนท่ีไดWรับ มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานตํ่าสุดตัวอยFางท่ีไดWในการวิจัยไดWแกF พนักงานบริษัท วัน ไวน? เฮาส? จํากัด 40 
คน เคร่ืองมือท่ีใชWในการวิจัยเปfนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชWในการวิเคราะห?ขWอมูลไดWแกF คFารWอยละ 
คFาเฉลี่ย และคFาเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยทําการวิเคราะห?ขWอมูลและประมวลผลดWวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
 ผลการวิจัยพบวFาพนักงานบริษัท วัน ไวน? เฮาน? จํากัดมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน
ภาพรวมท้ัง 8 ดWานอยูFในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในดWานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน
สูงสุด  
 
คําสําคัญ: ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน, ความพึงพอใจ, ความสัมพันธ?ระหวFางบุคคล  
 

Abstract 
This research aims to study the level of Satisfaction with the work performance 

of employees in One white House Co.,Ltd. In successful operation, recognition, the 
job characteristics, policies, command, interpersonalites, security of work and return 
income.  
 Population used in this study were employees in One white House Co.,Ltd., 
40 samples tested by the questionnaires. The statistical data analysis included 
percentage, mean and standard deviation. Analyzing data and processes with the 
statistics program. 
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 The results showed that the employees in One white House Co.,Ltd. has 
satisfaction to work at overall score at 8 or average level. The success of the operation 
were satisfied with highest score, following by the relationship between individuals 
and return income has minimum satisfaction of performance respectively. 
 
Keyword: Success in work, Satisfaction, Interpersonal relations. 
 
บทนํา 

 ในป�จจุบันการบริหารงานขององค?กร มีการเปลี่ยนแปลงอยูFเสมอ ท้ังน้ีมีสาเหตุอันเน่ือง  
มาจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะสFงผลกระทบโดยตรงตFอการบริหารงานและการบริหาร
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองค?กรอยFางมาก ดังน้ันผูWบริหารหลายทFานจึงไดWใหWความสําคัญกับทรัพยากร
มนุษย? อีกท้ังยังเห็นวFาทรัพยากรมนุษย?เปfนป�จจัยหน่ึงท่ีมีความสําคัญตFอการพัฒนาองค?กรใหWเกิดความ
เจริญกWาวหนWาและประสบผลสําเร็จ จึงนับไดWวFาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย?เปfนป�จจัยท่ีสําคัญของการ
พัฒนาทักษะในระดับองค?กร และในระดับชาติ กลFาวคือ ถWาหากพนักงานในองค?กรมีความพรWอมท่ีจะ
เรียนรูW และพรWอมท่ีจะพัฒนา และมีการพัฒนาอยFางพรWอมเพียงกันแลWว ยFอมทําใหWทรัพยากรมนุษย?
ขององค?กรไดWรับการพัฒนาอยFางแข็งแกรFง และเม่ือหลายๆองค?กรไดWรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย?
อยFางแข็งแกรFงรวมกันเขWาก็จะเปfนพลังสําคัญของประเทศ น่ันยFอมหมายความวFาประเทศน้ันก็จะมี
ทรัพยากรมนุษย?ท่ีไดWรับการพัฒนาอยFางเต็มท่ี ทําใหWประเทศมีความพรWอมท่ีจะรับการเปลี่ยนแปลง มี
ความย่ังยืนและสามารถแขFงขันในสังคมโลกไดW (Lorriman, Young and Kalinauckas), 1995 : 83) 

สภาพป�ญหาของทรัพยากรมนุษย?ภายในองค?กรมีผลตFอความสําเร็จหรือความลWมเหลวของ
องค?กรสFวนใหญFข้ึนอยูFกับป�จจัยกําลังคน หากองค?กรมีบุคลากรท่ีขาดคุณภาพและปริมาณ ยFอม
ประสบป�ญหาอันจะนําไปสูFความลWมเหลวไดW ในทางตรงกันขWามหากองค?กร มีบุคลากรท่ีมีพรWอมท้ัง
คุณภาพและปริมาณแลWวก็จะสามารถใชWงานและไดWประโยชน?สูงสุด อีกท้ังองค?กรน้ันยFอมมีโอกาสท่ีจะ
ประสบความสําเร็จมากข้ึน และเปfนกลไกท่ีมีประสิทธิภาพตFอการพัฒนาสังคมโดยสFวนรวม (บุญทัน 
ดอกไทสง และเอ็ด สาระภูมิ, 2529 : 155) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย?ในระดับองค?กรมักจะเปfนสิ่งท่ี
ถูกมองขWาม และผูWบริหารจะเปfนผูWรับผิดชอบในการดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย?ในองค?กรของ
ตน โดยการทําใหWบุคคลในหนFวยงานมีความต้ังใจและพึงพอใจในการทํางานอยFางเต็มกําลังและ
ความสามารถ จะสFงผลใหWเกิดผลประโยชน?สูงสุดในงานน้ันๆ จําเปfนตWองอาศัยองค?ประกอบหลายดWาน
ประกอบกัน เชFน บุคคลจะมีความพึงพอใจในการทํางานก็ตFอเม่ืองานท่ีทําน้ันใหWผลตอบแทนท้ัง
ทางดWานวัตถุ รFางกายและดWานจิตใจ หรือการทํางานน้ันสามารถตอบสนองความตWองการพ้ืนฐานของ
บุคคลไดW (จําเนียร จวงตระกูล, 2547 : 24) นอกจากน้ีความรูWสึกและทัศนคติที่ดีตFองานก็เปfนสFวนชFวย
ใหWเกิดความพึงพอใจในการทํางาน ดังน้ันองค?กรใดท่ีจะบรรลุถึงเป~าหมายอยFางมีประสิทธิภาพไดWตWอง
มาจากการท่ีมีบุคลากรมีขวัญกําลังใจและมีความพึงพอใจในการทํางานท่ีทําอยูF ความพึงพอใจในการ
ทํางานจึงมีความสําคัญท้ังในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเพราะวFาบุคคลท้ังสองระดับตWองมี
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ความสัมพันธ?ตลอดการทํางาน ผูWบริหารจําเปfนตWองมีความเขWาใจและสามารถโนWมนWาวจิตใจรวมท้ังนํา
บุคคลท่ีอยูFในระดับปฏิบัติงานใหWทุFมเทกับงานและรFวมมือรFวมใจกันท่ีจะทํางานใหWเกิดประโยชน?สูงสุด 
บรรลุตามวัตถุประสงค?ไดW เพราะหากผูWมีสFวนเก่ียวขWองกับการบริหารและผูWรFวมงานในองค?กรขาดความ
พึงพอใจในงานแลWวก็จะเปfนอุปสรรคสําคัญอยFางมากตFอการทํางาน ดังน้ันจะเห็นไดWวFาหัวใจสําคัญของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย?คือความพึงพอใจในการทํางานของผูWปฏิบัติงานในองค?กรน้ันๆ 
  ดังน้ัน เพ่ือใหWการปฏิบัติของพนักงานไดWปฏิบัติเปfนไปในทิศทางเดียวกัน ผูWวิจัยจึงมีความ
สนใจและไดWใหWความสนใจในการศึกษา ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่ง
ผลการวิจัยเปfนขWอมูลสFวนหน่ึงท่ีเปfนประโยชน?ตFอการพัฒนาประสิทธิผลขององค?การ เพ่ือนําไปใชW
ประโยชน? ในการวิเคราะห? วางแผน ปรับปรุง พัฒนาบุคลากร การสรWางความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในตําแหนFงตFางๆ ตลอดจนการนําเสนอขWอมูลท่ีเปfนประโยชน?ใหWแกFผูWบังคับบัญชาหรือ
ผูWบริหาร และหนFวยงานท่ีเก่ียวขWอง เพ่ือท่ีจะนําขWอมูลท่ีไดWรับไปใชWในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาขีด
ความสามารถทรัพยากรมนุษย?ในองค?การใหWไดWดีย่ิงข้ึนไป 
 
วัตถุประสงค�การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัทวัน ไวน? เฮาส? 
จํากัด 

2. เพ่ือนําผลการวิจัยมาพัฒนาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ของบริษัท วัน ไวน? เฮาส? จํากัด 

3. เพ่ือนําผลการวิจัยมาเปfนขWอมูลประกอบการตัดสินใจในการวางแผนงานและนโยบายของ
ผูWบังคับบัญชาหรือผูWบริหาร 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

ประเภทของสถานภาพ 
1.เพศ 
2.อายุ 
3.สถานภาพสมรส 
4.ระดับการศึกษา 
5.ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
6.รายไดWเฉลี่ยตFอเดือน 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
1.ดWานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
2.ดWานการยอมรับนับถือ 
3.ดWานลักษณะของงาน 
4.ดWานนโยบาย 
5.ดWานการบังคับบัญชา 
6.ดWานความสัมพันธ?ระหวFางบุคคล 
7.ดWานความม่ันคงในการทํางาน 
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แนวคิดเก่ียวกับความพงึพอใจ 
การท่ีจะทําใหWผูWปฏิบัติงานแตFละคน เกิดความพึงพอใจในการทํางานและรFวมแรงรFวมใจกัน

ทํางานเพ่ือใหWบรรลุวัตถุประสงค?ของหนFวยงานน้ัน หรือองค?การน้ันจําเปfนจะตWองหาวิธีการชักนํา
พฤติกรรมของบุคคลเหลFาน้ันใหWประพฤติปฏิบัติตามแตFพฤติกรรมดังกลFาวเกิดจากแรงจูงใจอันมาจาก
ความตWองการของมนุษย? ดังน้ัน จึงมีความจําเปfนท่ีผูWบริหารจะตWองใหWความสําคัญกับทฤษฏีตFางๆ ท่ี
เก่ียวขWอง ท้ังน้ีเพ่ือใชWเปfนแนวทางในการเสริมสรWางบรรยากาศท่ีดีในการทํางาน และสนองความ
ตWองการของผูWปฏิบัติงานซึ่งถือวFาเปfนการสรWางความพึงพอใจในการทํางานใหWเกิดข้ึนน่ันเอง ทฤษฏีท่ี
เก่ียวขWองกับความพึงพอใจในการทํางานน้ีมีอยูFหลายทฤษฏีแตFทฤษฏีที่สําคัญมีดังตFอไปน้ี 
 1. ทฤษฎีลําดับความตWองการของมาสโลว? (Maslow’s Need Hierarchy) 
 2. ทฤษฎีสองป�จจัยของเฮอร?เบิร?ก (Herberg “s Two Factor Theory) 
 3. ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร?(Mc Gregor ) 
 4. ทฤษฎีความตWองการของแมคเคลแลนด? (Mc Clelland) 
 5. ทฤษฎี EGR ของ อัลเดอร?เฟอร? (Alderfer) 
 
ทฤษฎีลําดับความต�องการ ( Maslow’ sNeed Hierarchy) 

1. มนุษย?ทุกคนมีความตWองการ และความตWองการน้ีจะไมFมีที่สิ้นสุด 
 2. ความตWองการท่ีไดWรับการตอบสนองแลWว จะไมFเปfนแรงจูงใจสําหรับพฤติกรรมอีกตFอไป 
ความตWองการท่ีมีอิทธิพลกFอใหWเกิดพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาน้ันเปfนความตWองการท่ียังไมFไดWรับการ
ตอบสนองความตWองการ 

3. ความตWองการของมนุษย?จะมีลักษณะเปfนลําดับข้ัน จากตํ่าไปหาสูงตามลําดับความ
ตWองการ ในขณะท่ีความตWองการข้ันตํ่าไดWรับการตอบสนองบางสFวนแลWวความตWองการข้ันสูงถัดไป ก็จะ
ตามมาเปfนตัวกําหนดพฤติกรรมตFอไป 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกรณีศึกษา บริษัท วัน ไวน? เฮาส? จํากัด 
การวิจัยคร้ังน้ี ไดWดําเนินการใน สFวนท่ี 1 เปfนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูWตอบแบบสอบถาม 
สFวนท่ี 2 เปfนแบบสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เปfนแบบมาตรประมาณคFา (Rating 
Scale) ซึ่งแบFงเปfน 7ดWาน 

วิเคราะห?ดังน้ี 
 1. ขWอมูลท่ีไดWรับจากการตอบแบบสอบถามสFวนท่ี 1 วิเคราะห?ขWอมูลดWานสถานภาพของผูWตอบ
แบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคFารWอยละ  

2. ขWอมูลท่ีไดWรับจากการตอบแบบสอบถามสFวนท่ี 2 วิเคราะห?ขWอมูลโดยการหาคFาเฉลี่ย และ
สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชWโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS) องค?ประกอบของแบบสอบถามไดWแกF 
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ดWานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดWานการยอมรับนับถือดWานลักษณะของงานดWานนโยบายดWานการ
บังคับบัญชา ดWานความสัมพันธ?ระหวFางบุคคลดWานความม่ันคงในการทํางานดWานผลตอบแทนท่ีไดWรับ 

 
ผลการวิจัย  

1. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยูFในระดับมากมีคFาเฉลี่ย เทFากับ 3.54 2.
ระดับความพึงพอใจดWานการยอมรับนับถือ โดยรวมอยูFในระดับปานกลางมีคFาเฉลี่ยเทFากับ 3.43  

3.ระดับความพึงพอใจในดWานลักษณะของงาน โดยรวมอยูFในระดับปานกลางมีคFาเฉลี่ย 
เทFากับ 3.30  

4. ระดับความพึงพอใจในดWานนโยบาย โดยรวมอยูFในระดับปานกลางมีคFาเฉลี่ย เทFากับ 3.30 
5. ระดับความพึงพอใจในดWานการบังคับบัญชา โดยรวมอยูFในระดับปานกลางมีคFาเฉลี่ย 

เทFากับ 3.34  
6. ระดับความพึงพอใจในดWานความสัมพันธ?ระหวFางบุคคล โดยรวมอยูFในระดับมากมีคFาเฉลี่ย 

เทFากับ 3.48  
7. ระดับความพึงพอใจในดWานความม่ันคงในการทํางาน โดยรวมอยูFในระดับปานกลางมี

คFาเฉลี่ย เทFากับ 3.10 
 

อภิปรายผล 
 การวัดระดับความพึงพอใจของพนักงานบริษัทพบวFาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานน้ันอยูFใน
ระดับท่ีปานกลาง หมายความวFาสFวนมากของพนักงานบริษัทน้ันตWองการการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี
ข้ึนเพ่ือยกระดับความพึงพอใจของตนเองใหWเกิดข้ึน 1.ดWานความสําเร็จในการปฏิบัติงาน2.ดWานการ
ยอมรับนับถือ 3.ดWานลักษณะของงาน 4.ดWานนโยบาย 5.ดWานการบังคับบัญชา 6.ดWานความสัมพันธ?
ระหวFางบุคคล 7.ดWานความม่ันคงในการทํางานเม่ือวัดระดับท้ัง 7 ดWานออกมาแลWวน้ันทําใหWทราบถึง
ระดับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีมีตFอบริษัท ในกระบวนการทํางานท่ีเกิดข้ึน 
 
ข�อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 

1. ควรศึกษาทัศนคติและสิ่งจูงใจตFอความคาดหวังในการบริหารงานของผูWบริหารท่ีมีตFอการ
ปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท วัน ไวน? เฮาส? จํากัด 

2. ควรศึกษาป�ญหาและอุปสรรค ท่ีมีผลกระทบในการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท  
วัน ไวน? เฮาส? จํากัด 
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The Eighth National Symposium and the Fourth International Symposium  
Bangkokthonburi University 

“งานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมใหJย่ังยืน” 
“Research and Innovation for the Development of Society toward Sustainability” 

_____________________________________ 
 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกําหนดให&มีการจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 8 และ
นานาชาติครั้งท่ี  4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี“งานวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมใหJ ย่ังยืน” 
ประกอบด&วย 

 
1. งานวิจัยและสร&างสรรค+ด&านมนุษย+ศาสตร+และสังคมศาสตร+ (Humanities and Social Sciences) 
2. งานวิจัยและสร&างสรรค+ด&านวิทยาศาสตร+และเทคโนโลยี (Science and Technology) 
3. งานวิจัยและสร&างสรรค+ด&านวิทยาศาสตร+สุขภาพ (Health Sciences) 

 

กําหนดจัดงานประชุมวิชาการผEานระบบออนไลน+ ในวันอาทิตย+ท่ี 26 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 
17.45 น. เพ่ือให&การจัดการประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติดังกลEาว เปOนไปด&วย
ความเรียบร&อย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงแตEงตั้งคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการฝSายตEาง ๆ ดังตEอไปน้ี 
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1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 

 

1. รองศาสตราจารยF ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประธาน 
2. ศาสตราจารยF ดร.ชัยยงคF พรหมวงศF รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ รองประธาน 

รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตรFและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 

3. รองศาสตราจารยF ดร.สถิตยF นิยมญาติ รองอธิการบดี ฝ^ายวิจัยและบริการ
วิชาการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

ท่ีปรึกษา 
  

4. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดี ฝ^ายบริหาร ท่ีปรึกษา 
   คณบดีคณะนิติศาสตรF มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี 
 

5. อาจารยFชัยสิน สุขวิบูลยF รองอธิการบดี ฝ^ายงบประมาณและการเงิน ท่ีปรึกษา 
6. รองศาสตราจารยF ดร.พิสิษฐF ศิริรักษF อธิการบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันทF ท่ีปรึกษา 
7. รองศาสตราจารยFสุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ท่ีปรึกษา 
8. ผูAชPวยศาสตราจารยFศิวะ วสุนธราภิวัฒกF อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทรF 
ท่ีปรึกษา 

9. ผูAชPวยศาสตราจารยFกุลธนี ศิริรักษF รองอธิการบดี ฝ^ายบริหาร วิทยาลัย
เทคโนโลยีพนมวันทF 

ท่ีปรึกษา 

10. นางสาววิภารัตนF ดีอPอง รองผูAอํานวยการ สํานักงานการวิจยัแหPงชาติ ท่ีปรึกษา 
11. นายกAองศักด ยอดมณี ผูAวPาการ การกีฬาแหPงประเทศไทย ท่ีปรึกษา 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 มีหนAาท่ีใหAคําปรึกษา ใหAการสนับสนุนแกPคณะกรรมการทุกฝ^าย 
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2. คณะกรรมการอํานวยการ 
 

1. รองศาสตราจารยF ดร.สถิตยF นิยมญาติ รองอธิการบดี ฝ^ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธาน 
2. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร. วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดี ฝ^ายบริหาร รองประธาน 
   รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตรF  
3. ศาสตราจารยF ดร.ชัยยงคF พรหมวงศF รองอธิการบดี ฝ^ายวิชาการ กรรมการ 
 รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรFและ

เทคโนโลยี 
 

4. ศาสตราจารยF.พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแตAม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรF กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยF ดร.ปhญญา รุPงเรือง คณบดีคณะดุริยางคศาสตรF กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยF ทพ.ทองนารถ คําใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรF กรรมการ 
7. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.กมลพร กัลยามิตร คณบดีคณะรัฐศาสตรF กรรมการ 
8. ผูAชPวยศาสตราจารยF อุทัย อ๋ึงเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรF กรรมการ 
9. ดร.กมลมาลยF ไชยศิริธัญญา รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตรF กรรมการ 
10. ดร.สุพัตรา จันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
11. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรF กรรมการ 
12. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรF กรรมการ 
13. ดร.ประกิต หงษFแสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี

การกีฬา  
กรรมการ 

14. ดร.สุธาสินี วิยาภรณF คณบดีคณะศิลปศาสตรF กรรมการ 
15. ดร.ชลิดา ลิ้นจี่ คณบดีคณะบัญช ี กรรมการ 
16. อาจารยFเมธาสิทธ์ิ อัดดก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรF กรรมการ 
17. อาจารยFฉัตรปวีณ อําภา ผูAอํานวยการสถาบันภาษาตPางประเทศ กรรมการ 
18. ดร.เสาวนียF สมันตFตรีพร ผูAอํานวยการสํานักวิจัย กรรมการ  

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. ใหAการสนับสนุนการดําเนินงานและประสานงานติดตามคณะกรรมการฝ^ายตPาง ๆ  
2. กําหนดรูปแบบวิธีการจัดงาน ระหวPางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี หนPวยงานภาคีรPวมจัดงานประชุม 

ตลอดจนการเชิญคณะกรรมการจัดงานประชุม เพ่ือสรุปความกAาวหนAาการดําเนินงานตลอดชPวงการจัด
เตรียมการจัดการประชุม 

3. ใหAการเสนอแนะระบบการจัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
4. เสนอกรอบแนวคิดในการประชุมวิชาการ 
5. เสนอแนะการจัดต้ังคณะกรรมการชุดตPางๆ คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลงาน 
6. เสนอแนะแนวทางการประชาสัมพันธFงานการประชุม 
7. วางแผนและเตรียมการจัดงานการประชุมใหAเป\นไปตามวัตถุประสงคF 
8. ติดตามผลและประเมินการดําเนินงาน  
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3. คณะกรรมการจัดการประชุม 
3.1. คณะกรรมการดําเนินงานประสานงานและพิธีการ 

 

1. รองศาสตราจารยF ดร.ประไพศรี โหAลํายอง หัวหนAาสาขาภาษาอังกฤษ ประธาน 
2. ดร. เสาวนียF สมันตFตรีพร ผูAอํานวยการสํานักวิจัย   รองประธาน 
3. ดร.โอฬาร กาญจนากาศ ผูAอํานวยการสํานักการศึกษานานาชาติ  กรรมการ  
4. ดร.สุธาสินี. วิยาภรณF คณบดีคณะศิลปะศาสตรF กรรมการ 
5. นายอาลี เส็มเภอ เจAาหนAาท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ 
6. นางสาวกันตินันทF จิตระออน เจAาหนAาท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. สรรหาผูAบรรยายตPางๆ อาทิ ผูAบรรยายนํา และผูAบรรยายรับเชิญ  

2. จัดโปรแกรมการข้ึนบรรยาย 

3. วางแผนและเตรียมการประชุมใหAเป\นไปตามวัตถุประสงคF 

4. จัดทํากําหนดการ พิธีการของงานประชุม 

5. เสนอขออนุมัติโครงการ ติดตPอประสานงานเพ่ือเรียนเชิญวิทยากร วิทยากรบรรยายพิเศษ วิทยากร
แสดงปาฐกถาพิเศษ ผูAทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความวิชาการ  

6. ออกหนังสือเชิญกลุPมเปmาหมายเขAารPวมนําเสนอท้ังภาคบรรยาย โปสเตอรFตลอดจนตอบขAอซักถามท่ัวไป
และตอบรับการพิจารณาบทความ 

7. จัดหาของท่ีระลึกใหAวิทยากรบรรยายพิเศษ และประธานท่ีมาเปoดงาน  

8. จัดหาของท่ีระลึกใหAผูAรPวมงาน (กระเปpาผAา) 

9. จัดทําวุฒิบัตรผูAนําเสนอผลงานทุกคน จัดลําดับผูAเขAารับวุฒิบัตร 
10. ทําหนังสือเชิญอธิการบดีกลPาวรายงานและเปoดงาน 
11. ประสานงานฝ^ายตPางๆ 
12. ติดตามทวงถามบทความจากผูAนําเสนอบทความ  
13. สรุปผลโครงการเสนอตPอท่ีประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจัดประชุม 
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3.2. คณะกรรมการฝZายประชาสัมพันธ[และเว็บไซต[ 
 

1. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรF ประธาน 
2. ดร.ศิรชญานF การะเวก ผูAอํานวยการศูนยFเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
3. อาจารยFวรินธร แจAงโรจนF อาจารยFประจําคณะนิเทศศาสตรF กรรมการ 
4. อาจารยFสยาม เจริญอินทรFพรหม อาจารยFประจําคณะนิเทศศาสตรF กรรมการ 
5.อาจารยFกฤติญา กวีจารุกรณF ผูAอํานวยการสถานีโทรทัศนF กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ออกแบบโปสเตอรFและไวนิล แผPนพับเพ่ือประชาสัมพันธF 
 2. ประชาสัมพันธFโครงการผPานสือ่ตPาง ๆ ท้ังเว็บไซตF วิทยุโทรทัศนF และวิทยุกระจายเสียงคลื่นตPาง ๆ  

3. จัดทําเว็บไซตFเพ่ือเผยแพรPการประชุม และจัดทําระบบลงทะเบียนเขAารPวมสPงผลงานออนไลนF 
4. บันทึกภาพและวิดีโอการจัดประชุมวิชาการ 

 5. ทําหนังสือเชิญผูAสื่อขPาวมาทําขPาวการจัดงานประชุมวิชาการ 
 6. ดูแลตAอนรับสื่อมวลชนในการประชุม 
 7. จัดทําเอกสารเผยแพรPประชาสัมพันธFแกPสื่อมวลชนวันประชุม (Press Release) 
 8. สPงภาพขPาวพิธีเปoดการประชุมเผยแพรPแกPสื่อมวลชนแขนงตPาง ๆ 
 9. จัดเตรียมของท่ีระลึกแกPสื่อมวลชน   
 10. ออกแบบปmาย แผPนพับ และ ปmายหนAางาน ปmายบอกทาง 
 11. งานอ่ืนๆ ท่ีไดAรับมอบหมาย 

 
3.3 คณะกรรมการฝZายศิลปกรรมและจัดนิทรรศการ 

 

1. อาจารยFเมธาสิทธ์ิ อัดดก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรF ประธาน 
2. อาจารยFนพอนันตF บาลิสี อาจารยFประจําคณะศิลปกรรมศาสตรF กรรมการ 
3. อาจารยFชุติมา งามพิพัฒนF อาจารยFประจําคณะศิลปกรรมศาสตรF กรรมการ 

และเลขานุการ 

  
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ออกแบบแบคดรอปและตกแตPงฉากบนเวที 
 2. ออกแบบการจัดตําแหนPงวางบอรFด ติดต้ังและร้ือถอนโปสเตอรF 
 3. ติดโปสเตอรFผลงานของผูAนําเสนอผลงาน 
 4. ดูแลการจัดวางและตกแตPงสถานท่ี 
 5. ออกแบบปก Proceeding และ ปก CD Proceeding 
 6. ออกแบบระลึก (กระเปpาผAา) 
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3.4 คณะกรรมการฝZายอาคารสถานท่ีและรักษาความปลอดภัย 
   

1. อาจารยFสมภพศรี สัมพันธุF ผูAอํานวยการฝ^ายอาคารสถานท่ี ประธาน 
2. นายภาณุ มาลาทอง หัวหนAาเจAาหนAาท่ีรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
3. นายเอก แซPกัง เจAาหนAาท่ีสํานักกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. นายพิชัย สันโดษ เจAาหนAาท่ีรักษาความปลอดภัย กรรมการ 
5. นางสาวเอกอนงคF เพิดขุนทด เจAาหนAาท่ีสํานักประธาน กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ติดโปสเตอรFปmายบอกทาง ประชาสัมพันธFงานประชุม 
 2. จัดตกแตPงหAองประชุมเล็ก และหAองประชุมใหญP ดูแลความสะอาดและความพรAอมของสถานท่ีตลอดงาน 
 3. ติดต้ัง ทดสอบระบบเคร่ืองเสียงบริเวณภายในงาน เพ่ือใหAการดําเนินงานเป\นไปดAวยความเรียบรAอย 
 4. จัดทําแผนดAานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร 

 
3.5.คณะกรรมการฝZายเอกสาร 
 

1. อาจารยFสิทธิพร โพธิระหง ผูAอํานวยการสํานักพัฒนาตําราและสื่อ 
ทางวิชาการ 

ประธาน 

2. นายอาลี เส็มเภอ เจAาหนAาท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ  
3. นางสาว กันตินันทF จิตระออน เจAาหนAาท่ีประจําสํานักวิจัย กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. จัดทํา Proceeding เผยแพรPบทความวิชาการ ท้ังภาคบรรยายและโปสเตอรF 

 
3.6 คณะกรรมการฝZายบริการดNานการปฐมพยาบาล 
 

1. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรF ประธาน 
2. รองศาสตราจารยF.ดร.สุลี ทองวิเชียร อาจารยFประจําคณะพยาบาลศาสตรF กรรมการ 
3. ดร.สุวิมล แสนเวียงจันทรF อาจารยFประจําคณะพยาบาลศาสตรF กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. มีหนAาท่ีจัดเตรียมบุคลากร อุปกรณFเคร่ืองใชAและยาสําหรับการปฐมพยาบาล  
2. กําหนดสถานท่ีต้ังหนPวยปฐมพยาบาลใหAเหมาะสม สะดวกรวดเร็วตPอการใหAบริการ  
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3.7 คณะกรรมการฝZายปฏิคมตNอนรับ และจัดเตรียมอาหาร 
 

1. รองศาสตราจารยF ดร.ประไพศรี โหAลํายอง อาจารยFประจําสถาบันภาษาตPางประเทศ ประธาน 
2. รองศาสตราจารยF ดร.ภัทริยา รวยสําราญ อาจารยFประจําสถาบันภาษาตPางประเทศ กรรมการ 
3. ดร.จุฬาพรรณภรณF ธนะแพทยF ผูAอํานวยการสํานักการศึกษานานาชาติ กรรมการ 
4. อาจารยFฉัตรปวีณ อําภา ผูAอํานวยการสถาบันภาษาตPางประเทศ กรรมการ 
5. อาจารยFพลโทชูชีพ สุขหม่ืน อาจารยFประจําสถาบันภาษาตPางประเทศ กรรมการ 
6. อาจารยFวิชสุดา รAอยพิลา หัวหนAาสาขาการโรงแรม คณะศิลปศาสตรF กรรมการ  
7. อาจารยFกิตติคุณ เกริงกําจรกิจ อาจารยFประจําสาขาการทPองเท่ียว  

คณะศิลปศาสตรF 
กรรมการ 

8. อาจารยFปุญญFนิรันดรF อังศุธีรกุล อาจารยFประจําสาขาการทPองเท่ียว  
คณะศิลปศาสตรF 

กรรมการ 

9. อาจารยFพรรณปพร จันทรFฉาย อาจารยFประจํา สาขาการทPองเท่ียว 
คณะศิลปศาสตรF 

กรรมการ 

10. อาจารยFณัฐกร เดชา อาจารยFประจําสาขาธุรกิจระหวPางประเทศ กรรมการ 
11. อาจารยFกานตFสิรี เผPานาคธรรมรัตนF อาจารยFประจําสาขาภาษาอังกฤษ 

คณะศิลปศาสตรF 
กรรมการ 

12. อาจารยFวิลาวัลยF ดีเลิศ หัวหนAาสาขาภาษาไทย กรรมการ 
13. อาจารยFดาราวรรณ เกตวัลยF อาจารยFประจําสาขาภาษาไทย กรรมการ 
14. อาจารยFวิภาพ คัญทัพ อาจารยFประจําสาขาภาษาไทย กรรมการ 
15. นางสาวฮายาตี สาหะ เจAาหนAาท่ีสถาบันภาษาตPางประเทศ กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. ตAอนรับ ดูแลวิทยากร ผูAนําเสนอผลงาน และผูAเขAารPวมสัมมนาเขAาท่ีประชุม 
 2. รับลงทะเบียนแจกเอกสารและของท่ีระลึกในการประชุม 

3. จัดเตรียมดอกไมA อาหารและเคร่ืองด่ืมสําหรับผูAนําเสนอผลงาน  
 4. งานอ่ืน ๆ ท่ีไดAรับมอบหมาย(ตามความเหมาะสม) 
 5.จัดโตvะรับลงทะเบียน ติดผAาประดับเวที 
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4. กองบรรณาธิการ 
  

1. ศาสตราจารยF ดร.ชัยยงคF พรหมวงศF รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ ประธาน 
 รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรFและ

เทคโนโลยี 
 

2. รองศาสตราจารยF ดร.สถิตยF นิยมญาติ รองอธิการบดีฝ^ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธาน 
3. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ^ายบริหาร กรรมการ 
 คณบดีคณะนิติศาสตรF  
4. ศาสตราจารยF.พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแตAม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตรF กรรมการ 
5. รองศาสตราจารยF ดร.ปhญญา รุPงเรือง คณบดีคณะดุริยางคศาสตรF กรรมการ 
6. รองศาสตราจารยF ดร.กมลพร กัลยาณมิตร คณบดีคณะรัฐศาสตรF กรรมการ 
7. รองศาสตราจารยF.ทพ.ทองนารท คําใจ คณบดีคณะทันตกรรม กรรมการ 
8. ผูAชPวยศาสตราจารยF อุทัยอ๋ึงเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรF กรรมการ 
9. ดร.กมลมาลยF ไชยศิริธัญญา รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตรF กรรมการ 
10. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรF กรรมการ 
11. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรF กรรมการ 
12. ดร.สุพัตราจันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กรรมการ 
13. ดร.ประกิต หงษFแสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี

การกีฬา  
กรรมการ  

14. ดร.สุธาสินี วิยาภรณF คณบดีคณะศิลปศาสตรF กรรมการ 
15. ดร.ชลิดา ลิ้นจี่ คณบดีคณะบัญช ี กรรมการ 
16. อาจารยFเมธาสิทธ์ิ อัดดก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรF กรรมการ 
17. ดร.เสาวนียF สมันตFตรีพร ผูAอํานวยการสํานักวิจัย กรรมการ 

และเลขานุการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
1. กําหนดรูปแบบ วิธีการรับลงทะเบียน 
2. จัดทําหลักเกณฑFการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยาย และภาคโปสเตอรF 
3. คัดเลือกผูAทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานวิจัย 
4. ติดตามผลและประเมินการดําเนินงาน 
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4.1 คณะอนุกรรมการพิจารณาผลงาน 
 

4.1.1 คณะอนุกรรมการผูNทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กลุ�มมนุษย[ศาสตร[และสังคมศาสตร[ 
 

ผูNทรงคุณวุฒิภายใน 
 

1. ศาสตราจารยF ดร.ชัยยงคF พรหมวงศF รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ 
รักษาการคณบดีคณะคณะวิทยาศาสตรF
และเทคโนโลยี 

ประธาน 

2. รองศาสตราจารยF ดร.สถิตยF นิยมญาติ รองอธิการบดีฝ^ายวิจัยและบริการวิชาการ รองประธาน 
3. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ^ายบริหาร 

รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตรF 
รองประธาน 

4. ศาสตราจารยF ดร.กาญจนา คุณารักษF อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยF พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศFสรรคF อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยF ดร.ปhญญา รุPงเรือง คณบดีคณะดุริยางคF อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยF ดร.ประไพศรี โหAลํายอง อาจารยFประจําคณะศิลปศาสตรF อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยF ดร.กมลพร กัลยาณมิตร อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารยF ดร.ทัศนียF ลักขณาภิชนภัช อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารยF ดร.สมเกียรติ ศรีจักรวาฬ อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารยF ดร.ชวนชม ชินะตังกูล อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยF ดร.พีรพงศF ทิพนาค อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารยF ดร.สมหญิง จันทรุไทย อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารยF ดร.พรพิพัฒนF เพ่ิมพล อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารยF ดร.สุเทพ อPวมเจริญ อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารยF ดร.ดารา ทีปะปาล อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารยF อรวรรณ บรรจงศิลป อาจารยFประจําคณะดุริยางคศาสตรF อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารยF ศิริพร สัจจานนทF อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารยF วิวัฒนF เอ่ียมไพรวัน อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารยF พิบูล ทีปะปาล อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
21. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.สุธิดา หอวัฒนกุล อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
22. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.พนม วรรณศิริ อาจารยFประจําคณะนิเทศศาสตรF อนุกรรมการ 
23. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.บุรพร กําบุญ อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
24. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ศักด์ิชัย หิรัญรักษF อาจารยFประจําคณะดุริยางคศาสตรF อนุกรรมการ 
25. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ประณต มีสอน อาจารยFประจําคณะดุริยางคศาสตรF อนุกรรมการ 
26. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ปราโมทยF ดPานประดิษฐF อาจารยFประจําคณะดุริยางคศาสตรF อนุกรรมการ 
27. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.สุทิน นพเกตุ อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
28. ผูAชPวยศาสตราจารยFดร.จรินทรF สวนแกAว อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
29. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.พรเทพ เมืองแมน อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
30. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.นิตยา ศรีมกุฏพันธุF อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
31. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.เกศสดุา รัชฎาวิศิษฐกุล อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
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32. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.วิไลลกัษณF เสรีตระกูล อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
33. ดร.กมลมาลยF ไชยศิริธัญญา รักษาการคณบดีคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
34. ดร.สุธาสินี วิยาภรณF คณบดีคณะศิลปศาสตรF อนุกรรมการ 
35. ดร.สมพงษF สุเมธกชกร อาจารยFประจําคณะศิลปศาสตรF อนุกรรมการ 
36. ดร.จุฑาศิริ ยอดวิเศษ อาจารยFประจําคณะศิลปศาสตรF อนุกรรมการ 
37. ดร.อุไรวรรณ พงศFสุภากุล อาจารยFประจําคณะศิลปศาสตรF อนุกรรมการ 
38. ดร.หฤทัย ปhญญาวุธตระกูล คณบดีคณะนิเทศศาสตรF อนุกรรมการ 
39. ดร.จุฑาศิริ ยอดวิเศษ อาจารยFประจําคณะดุริยางคศาสตรF อนุกรรมการ 
40. ดร.กฤษฎา ดาวเรือง อาจารยFประจําคณะดุริยางคศาสตรF อนุกรรมการ 
41. ดร.สุพัตรา จันทนะศิริ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
42. ดร.ชลกนก โฆษิตคณิน อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
43. ดร.ศิรชญานF การะเวก อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
44. ดร.ทิพยFลาวัลยF แกAวนิล อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
45. ดร.สุชาติ ปรักทยานนทF อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
46. ดร.กฤษฎาภรณF รุจิธํารงกุล อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
47. ดร.นภัทร จันทรารมยF อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
48. ดร.ประพัฒสอน เปzยกสอน อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
49. ดร.ณัฐภูอิสรF ศรีเพชร อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
50. ดร.ณัชชา กร่ิมใจ อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
51. ดร.ลาวัลยF ตAนสกุลรุPงเรือง อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
52. ดร.นราธิป แนวคําดี อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
53. ดร.เพชรราภรณF วงศFหลวง อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
54. ดร.พรประภา ศรีราพร อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
55. ดร.ภูริธรรชพF หอมอุดมทรัพยF อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
56. ดร.เสาวนียF สมันตFตรีพร อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
57. ดร.ปริญ วีระพงษF อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
58. ดร.ชนิดาภา ดีสุขอนันตF อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
59. ดร.เบญจฐา วัฒนกุล อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
60. ดร.วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณF อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
61. ดร.อารียา ภูวคีรีวิวัฒนF อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
62. ดร.คมสิงหF วิวัฒนภูษิต อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
63. ดร.ณิชาภา คุณพระเนตร อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
64. ดร.สุรเชษฐF โลPทองคํา อาจารยFประจําคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
65. ดร.กัญญาณัฐ ไฝคํา อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
66. ดร.อุไรวรรณ พงศFสุภากุล อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
67. ดร.อดุลยF เลาหพล อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
68. ดร.ชนะ รัตนภักดี อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
69. ดร.เถลิงศักด์ิ เสนาคํา อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
70. ดร.ธวัชชัย แสวงทรัพยF อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
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71. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
72. ดร.ปรียาพร เหตระกูล อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
73. ดร.นพคุณ ทอดสนิท อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
74. ดร.บรรจง โซvะมณี อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
75. ดร.ณิฐษาภักดF จัตุปาอิทธิวัฒนF อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
76. ดร.ขิง แขวงวิเศษชัยชาญ อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
77. ดร.ประถมาภรณF รัตนภักดี อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
78. ดร.พีระ อินทรทูต อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
79. ดร.เกียรติศักด์ิ กัลยาสิริวัฒนF อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
80. ดร.จเร พันธุFเปร่ือง อาจารยFประจําคณะนิติศาสตรF อนุกรรมการ 
81. ดร.ปmอมฤดี กุมพันธF อาจารยFประจําคณะนิติศาสตรF อนุกรรมการ 
82. ดร.บุณฑริกา โอทกานนทF อาจารยFประจําคณะนิติศาสตรF อนุกรรมการ 
83. พลโท ดร. สมัยรบ สุทธิวาทนฤพุฒิ อาจารยFประจําคณะนิติศาสตรF อนุกรรมการ 
84. ดร.ฉวิวรรณ ปูรานิธี อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
85. ดร.ชูศักด์ิ จึงพานิช อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
86. ดร.ญาติมา นุชแดง อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
87. ดร.วรางคณา โพธ์ิกุล อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
88. ดร.บุษรา มุAยอ้ิง อาจารยFประจําคณะรัฐศาสตรF อนุกรรมการ 
89. ดร.ลัดดาวัลยF คงสมบูรณF อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
90. ดร.สุขุม มูลเมือง อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
91. ดร.พรหมพิริยะ พนาสนธ์ิ อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
92. ดร.ชัยวัฒนF อุทัยแสน อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
93. ดร.จุฬาพรรณภรณFธนะแพทยF อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
94. ดร.จุฑารัตนF นิรันดร อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
95. ดร.สมคิด สกุลสถาปhตยF อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
96. ดร.ธนาดล สมบูรณF อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
97. ดร.ปราการ เกิดมีสุข อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
98. ดร.ประพัฒนFพงศF เสนาฤทธ์ิ อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
99. ดร.เกียรติศักด์ิ อิชยานันทF อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
100. ดร.โสพัฒนF โสภาภิมุข อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
101. ดร.สมใจ เดชบํารุง อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
102. ดร.สมบัติ เดชบํารุง อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
103. ดร.ธารณี กิตติกาญจนโสภณ อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
104. ดร.เพชรรัตนF ฮีมินกูล อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
105. ดร.รสรินทรF อรอมรรัตนF อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
106. ดร.โอฬาร กาญจนากาศ อาจารยFประจําคณะศึกษาศาสตรF อนุกรรมการ 
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ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

1. ศาสตราจารยF ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาจุฬาลงกมหาจุฬาลงกรณFราชวิทยาลัย อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารยF สําเรียง เมฆเกรียงไกร จุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
3. Professor Dr.TerryE.Miller Kent State University,USA อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยF ดร.รุPงภพ คงฤทธ์ิระจัน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
5. Associate Professor Dr.AndrewShahriari Kent State University,USA อนุกรรมการ 
6. Assistant Professor Dr. Marc Voelker Mahidol University, Bangkok, Thailand อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยF ดร.ยุทธพงษF ลีลากิจไพศาล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยF ดร.สุภมาส อังสุโชติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารยF ดร.สาโรช โศภีรักขF มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารยF ดร.สูติเทพ ศิริพัฒนกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารยF ดร.สุพจนF อิงอาจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารยF ดร.โกวิทยFขันธศิริ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารยF ดร.ชนิดา มPวงแกAว ขAาราชการบํานาญ อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารยF ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารยF ดร.วรกาญจนF สุขเขียว มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารยF ดร.ประยงคF กลั่นฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารยF ดร.กลAา ทองขาว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารยF ดร.ลัดดาวัลยF เพชรโรจนF มหาวิทยาลัยราชพฤษF อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารยF ดร.ทองฟู ศิริวงศF ขAาราชการบํานาญ อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารยF ดร.สุวิทยF ภาณุจารี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารยF ดร.อมรรัตนF ภิญโยอนันตพงษF มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
22. รองศาสตราจารยF ดร.ปoยะนาถ บุญมีพิพิธ สถาบันเทคโนโลยีแหPงสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
23. รองศาสตราจารยF ดร.มานพ วิสุทธิแพทยF มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ อนุกรรมการ 
24. รองศาสตราจารยF ดร.สุรชัย ประเสริฐสรวย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF อนุกรรมการ 
25. รองศาสตราจารยF ดร. อรวรรณ ชมชัยยา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อนุกรรมการ 
26. รองศาสตราจารยF ดร. พรเพ็ญ ไตรพงศF มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
27. รองศาสตราจารยF ไพรัช พันธุFชาตรี ขAาราชการบํานาญ อนุกรรมการ 
28. รองศาสตราจารยF ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
29. รองศาสตราจารยF ธโสธร ตูAทองคํา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
30. รองศาสตราจารยF จงกล แกPนเพ่ิม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF อนุกรรมการ 
31. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ธีระศักด์ิ บึงมุม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณFราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตขอนแกPน 
อนุกรรมการ 

32. รองศาสตราจารยF ดร. ศักดา ดาดวง มหาวิทยาลัยขอนแกPน อนุกรรมการ 
33. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ประยงคF มีใจซ่ือ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
34. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ประภาพรรณ ไชยานนทF ผูAอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 
อนุกรรมการ 

35. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ชุมพล รอดแจPม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อนุกรรมการ 
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36. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ มหาวิทยาลัยราชพฤกษF อนุกรรมการ 
37. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.เสาวนารถ เล็กลอสินธุF มหาวิทยาลัยราชพฤกษF อนุกรรมการ 
38. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.จันทนา แสนสุข มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
39. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.วิชิต บุญสนอง มหาวิทยาลัยราชพฤกษF อนุกรรมการ 
40. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ฐิติมา โหAลํายอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรF 
อนุกรรมการ 

41. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.เรวดี ศักด์ิดุลยธรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษF อนุกรรมการ 
42. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ธนภัทร ปhจฉิมมF มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
43. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ธนากร ปhกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
44. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ณัฏฐนิช นักปz� มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุกรรมการ 
45. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ขนิฐา สุขสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อนุกรรมการ 
46. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ศิกษก บรรลือฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี อนุกรรมการ 
47. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.อัมพร ปhญญา มหาวิทยาลัยราชพฤกษF อนุกรรมการ 
48. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.วราภรณF วนาพิทักษF มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
49. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.นภดล เชนะโยธิน มหาลัยราชภัฏราชนครินทรF อนุกรรมการ 
50. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.กมลธรรม เก้ือบุตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
51. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ประพันธFศักด์ิ พุPมอินทรF มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
52. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.สรีวันทF วาทะวัฒนะ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทลัยราชภัฏ 

บAานสมเด็จเจAาพระยา 
อนุกรรมการ 

53. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.รุจี ศรีสมบัติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อนุกรรมการ 
54. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.กิตติพงษF พลูชอบ มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
55. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.พราม อินพรม มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
56. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.วรกาญจนF สุขสดเขียว มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 
57. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ดารารัตนF สุขแกAว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรF 
อนุกรรมการ 

58. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.กฤษดา ผPองพิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏบAานสมเด็จเจAาพระยา อนุกรรมการ 
59. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.สัมพันธุF จันทรFดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรF 
อนุกรรมการ 

60. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร. อานุภาพ รักษFสุวรรณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
61. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรF อนุกรรมการ 
62. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อนุกรรมการ 
63. ผูAชPวยศาสตราจารยF นํ้าผึ้ง ไขวAพันธุF มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
64. ผูAชPวยศาสตราจารยF วิบูลยF ลือมงคล วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยF อนุกรรมการ 
65. ผูAชPวยศาสตราจารยF ภัทราพร ปุณะตุง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
66. ผูAชPวยศาสตราจารยF วารี ศรีสุรพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
67. ผูAชPวยศาสตราจารยF วิไลวรรณศิริเมฆา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยF  อนุกรรมการ 
68. ผูAชPวยศาสตราจารยF อาคีรา ราชเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรF 
อนุกรรมการ 

69. ผูAชPวยศาสตราจารยF นพดล ธีรวงศFภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยF อนุกรรมการ 
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70. ผูAชPวยศาสตราจารยF สุวภัทร อําพันสุโข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุกรรมการ 
71. ผูAชPวยศาสตราจารยF ณัฐธิกานตF ปo�นจุไร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร อนุกรรมการ 
72. ผูAชPวยศาสตราจารยF มนตรี พานิชยานุวัฒนF มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
73. ดร.เจษณี บุตรดํา มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
74. ดร.ฐปนพัฒนF รัชญาเมธีธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  อนุกรรมการ 
75. ดร.ศศิธร เดชพรหม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรF อนุกรรมการ 
76. ดร.รวมพล จันทศาสตรF วิทยาลัยเซารFอีสทFบางกอก อนุกรรมการ 
77. ดร.วริศรา เชนะโยธิน มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทรF อนุกรรมการ 
78. ดร.ธงชัย เหมทานนทF วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อนุกรรมการ 
79. ดร.วุธพงศF ลาภเจริญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรF อนุกรรมการ 
80. ดร.รัตนา วงศFรัศมีเดือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อนุกรรมการ 
81. ดร.อํานวย แกAวใส มหาวิทยาลัยหอการคAาไทย อนุกรรมการ 
82. ดร.ฉัตรรัตนF โหตระไวศยะ ราชภัฏสวนสุนันทา อนุกรรมการ 
83. ดร.ศิวกร รัตติโชติ กระทรวงเกษตรและสหกรณF  อนุกรรมการ 
84. ดร.วิไล ปรึกษากร โรงเรียนวัดโรงเขA  อนุกรรมการ 
85. ดร.จุฬาลักษณF ทรัพยFสุทธิ กระทรวงศึกษาธิการ อนุกรรมการ 

86. ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 

87. ดร.จันทนา สังวรโยธิน มหาวิทยาลัยศิลปกร อนุกรรมการ 
88. ดร.กาญจนา รอดแกAว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรF อนุกรรมการ 
89. ดร.กนกพร พิริยวุฒิกรอุดม โรงเรียนวัดพระศรีอารียF อนุกรรมการ 
90. ดร.จามจุรี จําเมือง โรงเรียนวัดมงคลวราราม อนุกรรมการ 
91. ดร.สุนันทา ปานณรงคF โรงเรียนวัดเหนือ อนุกรรมการ 
92. ดร.สุพรรนิการF พงศFผาสุก โรงเรียนวัดใหญPสวPางอารมณF อนุกรรมการ 
93. ดร.กุหลาบ หงสFทอง โรงเรียนบรรหารแจPมโสวิทยา 7  อนุกรรมการ 
94. ดร.เสาวนี เรวัตโต โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี อนุกรรมการ 
95. ดร.ศิริรัตนF ทองมีศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  อนุกรรมการ 
96. ดร.ณัชชามน เปรมปลื้ม มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
97. ดร.สิริลักษณF เท่ียงธรรม สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 1 
อนุกรรมการ 

98. ดร.กัลยาณี ธีรวงศFภิญโญ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมยF อนุกรรมการ 
99. ดร.สมหวัง วPองไวไพศาล โรงเรียนวัดปุรณาวาส อนุกรรมการ 
100. ดร.ลาวรรณ ศรีสูงเนิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยF อนุกรรมการ 
101. ดร.จิรมา โพธ์ิพัฒนชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยF อนุกรรมการ 
102. ดร.ทวีพร ตูAพจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวัลยF อนุกรรมการ 
103. ดร.วิชาญ เหรียญวิไลรัตนF วิทยาลัยทองสุข อนุกรรมการ 
104. ดร.กําธร จิตรศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร อนุกรรมการ 
105. ดร.ณัฐวรรณ พุPมดีย่ิง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  อนุกรรมการ 
106. ดร.โสรัจ พฤติโกมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรF 
อนุกรรมการ 
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107. ดร.รักเกียรติ จาริก มหาวิทยาลัยรามคําแหง อนุกรรมการ 
108. ดร.มนษิรดา ทองเกิด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  

วิทยาเขตจักรพงศFภูวนาท 
อนุกรรมการ 

109. ดร.อาทิตยF โพธ์ิศรีทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ อนุกรรมการ 
110. ดร.กุลธิดา นาคะเสถียร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร 
อนุกรรมการ 

111. ดร.ธเนศ อุPนปรีชาวณิชยF มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อนุกรรมการ 
112. ดร.เมธาวิน สาระยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อนุกรรมการ 
113. ดร.หัสพร ทองแดง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
114. พระมหาฉัตรชัย สุฉตชโต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยศาลายา อนุกรรมการ 
115. ดร.ชัยชนะ โพธ์ิวาระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  อนุกรรมการ 
116. ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
117. ดร.ปริญ วีระพงษF มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
118. Dr.SarahS.Miller Kent State University,USA  อนุกรรมการ 
119. Dr.Huang Ying WuyiUniversity อนุกรรมการ 
120. Dr.HanYanyan Qinghuangtao TV Station อนุกรรมการ 
121. Dr.HanXuejing Huang Shi City อนุกรรมการ 
122. Dr.XingFangjun Guangxi อนุกรรมการ 
123. Dr.Zhang Qian Shandong University of Arts  อนุกรรมการ 
124. Dr.Yao Lin Independent scholar อนุกรรมการ 
125. Dr. Tan Wei Wu Monah University, Australia  อนุกรรมการ 
126. Dr. Lilian Khaw Monah University, Australia  อนุกรรมการ 
127. Dr.Stephen Hamann ท่ีปรึกษาฝ^ายตPางประเทศดAานวิชาการ

ควบคุมยาสูบ  
อนุกรรมการ 

   
4.1.2. คณะอนุกรรมการผูNทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กลุ�มวิทยาศาสตร[และเทคโนโลยี  

  

ผูNทรงคุณวุฒิภายใน 
 

  

1. ศาสตราจารยF ดร.ชัยยงคF พรหมวงศF รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ ประธาน 
 รักษาการคณบดีคณะวิทยาศาสตรFและ

เทคโนโลยี  
 

2. ผูAชPวยศาสตราจารยF อุทัย อ๋ึงเจริญ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรF รองประธาน 
3. ศาสตราจารยF ดร.วิจิตรา เลิศกมลกาญจนF อาจารยFประจําคณะวิทยาศาสตรFและ

เทคโนโลยี 
อนุกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยF ดร.ดร.ดิเรก ทองอรPาม อาจารยFประจําคณะวิทยาศาสตรFและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

5. รองศาสตราจารยF บุญชู เรืองพงศรีสุข อาจารยFประจําคณะวิทยาศาสตรFและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

6. ผูAชPวยศาสตราจารยF ประกอบ มณีเนตร อาจารยFประจําคณะวิศวกรรมศาสตรF อนุกรรมการ 
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7. พลโท.ดร.พิทักษF เกียรติพันธF อาจารยFประจําคณะวิทยาศาสตรFและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

8. ดร.สุนทร แสงเพ็ชร อาจารยFประจําคณะวิทยาศาสตรFและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

9. ดร.ธัชพรรณ หนูเนียม อาจารยFประจําคณะวิทยาศาสตรFและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

10. ดร.สุเทพ ทองแพ อาจารยFประจําคณะวิทยาศาสตรFและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

11. ดร.เพชรรัตนF จันทรทิณ อาจารยFประจําคณะวิทยาศาสตรFและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

12. ดร.ชุติวรรณ ภัทรานุรักษFกุล อาจารยFประจําคณะวิทยาศาสตรFและ
เทคโนโลยี 

อนุกรรมการ 

13. ดร.ภูมิยศ พยัคฆวรรณ อาจารยFประจําคณะวิศวกรรมศาสตรF อนุกรรมการ 
   

ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก   
   

1. ศาสตราจารยF ดร.จงจิตรF หิรัญลาภ อนุกรรมการในคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา 
ศึกษา และเสนอแนะดAานเชื้อเพลิงธรรมชาติ 
คณะกรรมาธิการ การพลังงานวุฒิสภา 

อนุกรรมการ 

2. รองศาสตราจารยF ดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยF ดร.ปรีดา จันทวงษF มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAา 

พระนครเหนือ 
อนุกรรมการ 

4. รองศาสตราจารยF ดร.กิริยา สังขFทองวิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกPน อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยF ดร.สุเทพ ศิลปานันทกุล อาจารยFเกษียรราชการ อนุกรรมการ 
6. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.สุชาติ คุAมมะณี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
7. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร. ศรินทิพ สุกใส จุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
8. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.โอฬาริก สุรินตvะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
9. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ฐกฤต ปานขลิบ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม อนุกรรมการ 
10. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ปhญญา อรุณจรัสธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
11. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.ฐนียา รังษีสุริยะชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
12. ผูAชPวยศาสตราจารยF ทพ.อุดม วPองไวทองดี มหาวิทยาลัยเวสเทิรFน อนุกรรมการ 
13. ดร.โสภา แซPเฮAง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทรF 
อนุกรรมการ 

14. ดร.ไชยยันตF ทองสองยอด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทรF 

อนุกรรมการ 

15. ดร.สุภชา ศิริวงศFย่ิงเจริญ บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียร่ิงแอนดFคอน
สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) 

อนุกรรมการ 

16. ดร.สิทธิศักด์ิ แจPมนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAา 
พระนครเหนือ 

อนุกรรมการ 
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17. ดร.นุชนาฏ บัวศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
18. ดร.ปoยะนันทF พนากานตF มหาวิทยาลัยอุบลสารสนเทศ อนุกรรมการ 
19. ดร.บุญธิดา ชุนงาม มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ อนุกรรมการ 
20. ดร.สันติ พัฒนะวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อนุกรรมการ 
21. ดร.จิรพิพัฒนF ธัญพงษFภัทร เลขานุการวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล อนุกรรมการ 
22. ดร.นุชนาพร พิจารณF มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุกรรมการ 
23. ดร.วิวัฒนF จึงธนศิริกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลAา 

พระนครเหนือ 
อนุกรรมการ 

24. ดร.ณัฐ ธัชยะพงษF มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทรF 

อนุกรรมการ 

  
4.1.3 คณะอนุกรรมการผูNทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน กลุ�มวิทยาศาสตร[สุขภาพ 

 

ผูNทรงคุณวุฒิภายใน 
 

1. ศาสตราจารยF พล.ต.ทพ.รังษิต บุญแตAม คณบดีคณะสาธารณสุข ประธาน 
2. รองศาสตราจารยF ดร.สุลี ทองวิเชียร อาจารยFประจําคณะพยาบาลศาสตรF รองประธาน 
3. รองศาสตราจารยF.ทพ.ทองนารถ คําใจ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตรF อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยF เชาวยุทธ พรพิมลเทพ อาจารยFประจําคณะสาธารณสุขศาสตรF อนุกรรมการ 
5. ผูAชPวยศาสตราจารยF ทพ.ดร.ยสนันทF จันทรเวคิน อาจารยFประจําคณะทันตแพยศาสตรF อนุกรรมการ 
6. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.เรวดีทรรศนF รอบคอบ อาจารยFประจําคณะพยาบาลศาสตรF อนุกรรมการ 
7. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.จําลอง ชูโต อาจารยFประจําคณะพยาบาลศาสตรF อนุกรรมการ 
8. ผูAชPวยศาสตราจารยFอุดมศักด์ิ คงเมือง อาจารยFประจําคณะสาธารณสุขศาสตรF อนุกรรมการ 
9. ดร.สุวิมล จอดพิมาย คณบดีคณะพยาบาลศาสตรF อนุกรรมการ 
10. ดร.ประกิต หงสFแสนยาธรรม คณบดีคณะวิทยาศาสตรFและเทคโนโลยี

การกีฬา 
อนุกรรมการ 

11. ดร.ธวัชชัย กาญจนะทวีกุล อาจารยFประจําวิทยาศาสตรFและ
เทคโนโลยีการกีฬา 

อนุกรรมการ 

12. ดร.ครรชิต สกุลแกAว อาจารยFประจําคณะสาธารณสุขศาสตรF อนุกรรมการ 
13. รAอยตํารวจโทหญิง ดร.เจือจันทนF วัฒกีเจริญ อาจารยFประจําคณะพยาบาลศาสตรF อนุกรรมการ 
14. ดร.อาภากรณF เปร้ียวน่ิม อาจารยFประจําคณะพยาบาลศาสตรF อนุกรรมการ 
15. ดร.สุวิมล แสนเวียงจันทรF อาจารยFประจําคณะพยาบาลศาสตรF อนุกรรมการ 
16. ดร.สุดรัก จิตตFหทัยรัตนF อาจารยFประจําคณะพยาบาลศาสตรF อนุกรรมการ 
17. ดร.ธิติยา มีชัย อาจารยFประจําคณะสาธารณสุขศาสตรF อนุกรรมการ 
18. ดร.อาทิตยา ญาติสมบูรณF อาจารยFประจําคณะแพทยFศาสตรF  อนุกรรมการ 
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ผูNทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

1. ศาสตราจารยFเกียรติคุณ ดร.พิมพFพรรณ ศิลปสุวรรณ รองอธิการบดีฝ^ายวิชาการ อนุกรรมการ 
2. รองศาสตราจารยF ดร.รุPงโรจนF พุPมร้ิว อาจารยFเกษียรราชการ อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยF ดร.เฉลิมพล ตันสกุล อาจารยFเกษียรราชการ อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารยF ดร.ปhญญารัตนF ลาภวงศFวัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารยF วันเพ็ญ แกAวปาน มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
6. รองศาสตราจารยF อัจฉราพร สี่หิรัญวงศF มหาวิทยาลัยมหิดล อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารยF ดร.อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย วิทยาลัยเซนตFหลุยตF อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารยF ดร.ทพ.อาทิพันธุF พิมพFขาวขํา จุฬาลงกรณFมหาวิทยาลัย อนุกรรมการ 
9. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.รุจิรา ดวงสงคF มหาวิทยาลัยขอนแกPน อนุกรรมการ 
10. ผูAชPวยศาสตราจารยF ดร.วิศิษฎF ทองคํา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุกรรมการ 
11. ผูAชPวยศาสตราจารยF สุทธีพร มูลศาสตรF มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อนุกรรมการ 
12. ดร.สุพัตรา รักษาสนธ์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฎรําไพพรรณณี อนุกรรมการ 
13. ดร.อนุสรณF มนตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF อนุกรรมการ 
14. ดร.สมพร สPงตระกูล มหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการ 
15. ดร.ดลภา พศกชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรF อนุกรรมการ 
16. ดร. นาฏนภา ปhดชาสุวรรณF มหาวิทยาลัยขอนแกPน อนุกรรมการ 
17. ดร. ดริศ สามารถ มหาวิทยาลัยขอนแกPน อนุกรรมการ 
18. ดร. ปoยชาติ ธาตรีนรานนทF มหาวิทยาลัยขอนแกPน อนุกรรมการ 
19. ดร.วราวรรณ วงษFบุตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรFสาธารณสุข อนุกรรมการ 
20. ดร.เอกราช สมบัติสวัสด์ิ วิทยาลัยวิทยาศาสตรFสาธารณสุข

จุฬาลงกรณF 
อนุกรรมการ 

21. Dr.Yang Lili Kunming Medical University อนุกรรมการ 

 
หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 

 1. พิจารณาผลงานจากผูAนําเสนอบทความเพ่ือนําเสนอแบบบรรยาย หรือ โปสเตอรF 
 2. ทํารายงานสรุปผลเสนอตPอท่ีประชุมกองบรรณาธิการและคณะกรรมการจัดประชุม 
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5. คณะกรรมการฝZายการเงิน 
 

1. รองศาสตราจารยF ดร.ประไพศรี โหAลํายอง ผูAอํานวยการสถาบันภาษาตPางประเทศ ประธาน 
2. ดร.เสาวนียF สมันตFตรีพร ผูAอํานวยการสํานักวิจัย กรรมการ  
3. ดร.สุทธาพัฒนF อมรเรืองตระกูล ผูAอํานวยการบุคลากร กรรมการ 
4. นางสาวปวีณFริสา ศิรกุลประเสริฐ ผูAอํานวยการสาํนักงบประมาณและการเงนิ กรรมการ 
5. อาจารยFปราณี ทองศรีสุข ผูAอํานวยการฝ^ายตรวจสอบ กรรมการ 

และเลขานุการ 
6. นางสาวกันตินันทF จิตระออน เจAาหนAาท่ีประจําสํานักวิจัย ผูAชPวยเลขานุการ 

 
 หนNาท่ีและความรับผิดชอบ 
 1. จัดทํารายรับ-รายจPายและสรุปในการจัดงาน ประชุมวิชาการ 
 2. รับลงทะเบียนและออกใบเสร็จ 
 3. ตรวจสอบคPาใชAจPาย 
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