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¤  ความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ เขตประชิด
สนามบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงาน 
อัศวิน บทสันเทียะ

¤ความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและหวัหน้างานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน
ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท�างานของช่างซ่อมบ�ารุง
อากาศยานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมความปลอดภัยของฝ่ายช่าง 
บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ท่าอากาศยานดอนเมือง
สุกัญญา เกียรติก�าจร

¤การด�าเนินงานพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน 
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี
สุรีย์ พูลสวัสดิ์

¤ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันองค์กรกับผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานเทศบาลกรณีศึกษาในเขตอ�าเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิลาสิณี ศรีไวพจน์, วรุณี เชาวน์สุขุม และภิรมณ์ ศรีธาตุ

¤ส่ิงแปลกปลอมในอาหารบนอากาศยานพาณิชย์ที่ให้บริการโดยบริษัท
การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ฝ่ายครวัการบนิ ณ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ
ไปรญาร์ แถลงกิจ

¤คุณลักษณะและแรงจูงใจส�าหรับครูฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจร
ทางอากาศตามเส้นทางบิน
เพชรลดา รุ่นเจริญ

¤การปรับปรุงกิจกรรม บริการและพื้นท่ีใช้สอย ส�าหรับผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ บริเวณพื้นที่นอกเขตการบินของอาคารผู้โดยสาร 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันทนี ส.ศรีสุวรรณ

¤ความพึงพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศชาวไทยต่อการบริการ
ในบริเวณรับกระเป๋าสัมภาระขาเข้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เฟิร์น มงคล

¤ตวัแบบทางคณติศาสตร์ของกระบวนการเดนิทางขาออกของอากาศยาน 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ซ๊อส อักษรกิตติ์

¤ภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของผูบ้รหิารสถานศกึษาทีส่่งผลต่อองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอ�าเภอเมืองปทุมธานี สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
สมเกียรติ บาลลา

¤การจัดการความรู้ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในส�านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ในเขตภาคกลาง 
สมจิตร์ สุวรักษ์

¤ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ขนาดกลาง อ�าเภอโพธาราม สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ

¤สมรรถนะการปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ในส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครนายกตามทัศนะของผู้บริหารและครูผู้สอน
จงกลนี ประยูรศุข

¤การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1
ชรินทร์ เวชโอสถ

¤การบริหารการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญของสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
โชติมา กลิ่นบุบผา

¤ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครนายก
นิรันดร์ ตันจ้อย

¤ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
กับ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู อ�าเภอบ้านนา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
พิมใจ วิเศษ

¤การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียน ในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1
พิมพ์ชนก บุตรเสือ

¤ปัจจัยที่สัมพันธ์กับคุณลักษณะครูดีของครูผู้สอนในสถาบันกวดวิชา 
เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2
เมธิณี ณ พึ่งบุญ

¤ศึกษาความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานวิชาการ 
ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดปทุมธานี
รุจิรา ดวงแก้ว

¤สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในทัศนะของครูผู้สอน สังกัด
การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
วัลลีรักษ์ สุขใจ

¤ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษากับสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในเขตอ�าเภอคลองหลวง สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1
ศศิวิมล สุขทนารักษ์

¤การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี
สรวุฒิ จิ๋วกร่าง

¤พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอ�าเภอ
ล�าลูกกา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2
ชุติมณฑน์ ใจงาม 

¤ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดน�้าหนักเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วิชชุดา ว่องเจริญพืชผล
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วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

  3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการวิจัยเพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เจ้าของ  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ที่ปรึกษา  อธิการบดี ดร. โชติรัส ชวนิชย์

  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาจารย์สุภกัญญา ชวนิชย์

  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษยมาส สินธุประมา

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ (Editorial advisory board)

  ศาสตราจารย์ ดร. อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ ราชบัณฑิต  ศาสตราจารย์จงจิตร์ หิรัญลาภ

  ศาสตราจารย์พิเศษ ประสิทธ์ิ โฆวิไลกูล   รองศาสตราจารย์ ดร. ครรชิต มาลัยวงศ์, ราชบัณฑิต

  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี เณรยอด   รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี

  รองศาสตราจารย์ เพลินทิพย์ โกเมศโสภา

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เจริญสุข

กองบรรณาธิการ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์

  รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ โรจนแสง   รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ เชาวลิต

  รองศาสตราจารย์ ดร.โคริน เฟื่องเกษม   รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศรีเสริมโภค

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ  รองศาสตราจารย์นภาลัย สุวรรณธาดา

  รองศาสตราจารย์อรุณีประภา หอมเศรษฐี   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส ภาวินันทน์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองสิน วิเศษศิริ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษยมาส สินธุประมา

  ดร.กฤติมา เหมวิภาต     ดร.รินธรรม ธารมุกดา

  Mr. Joseph C. Gumbet    อาจารย์สุมามาลย์ พงษ์ไพบูลย์

  อาจารย์สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี เจริญสุข

เลขานุการ  นางสาวอรพินท์ ลูกอินทร์

ออกแบบปก/ จัดรูปเล่ม อาจารย์วิลาวรรณ สุขมาก   นางสาวอรพินท์ ลูกอินทร์

พิสูจน์อักษรประจ�าฉบับ รองศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ทีฆทรัพย์  รองศาสตราจารย์ ดร. ทองหล่อ เดชไทย

   รองศาสตราจารย์ ดร. ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร. อัมพร ศรีเสริมโภค

   อาจารย์สุภัชฌาน์ ศรีเอ่ียม   นางสาวทิพย์รัตน์ พานะจิตต์

   อาจารย์มาลิน จันทรโชติ   Associate Professor Dr. Sushama Kasbekar



ดร. รุจิร์ ภู่สาระ      มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุษยมาส สินธุประมา   มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ ประเสริฐวงษ์ เรพเพอร์  มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ดร. ดนัย ปัตตพงศ์     มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โอม หุวะนันทน์   มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ โรจนแสง   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดร. ธเนส เตชะเสน     สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร. นพวรรณ ทิพาปกรณ์    บริษัท Hong Chae Supply จ�ากัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร. ลัดดาวัลย์ เพ็ชรโรจน์  ผู้อ�านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รองศาสตราจารย์ ดร. ธนิดา จิตน์น้อมรัตน์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ แสงพายัพ  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ



 วารสาร EAU Heritage ฉบับเสริม 1/2555 นี้ น�าเสนอบทความวิจัย จากนักวิจัยที่ส�าเร็จการศึกษาระดับ

มหาบัณฑิต จากหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และและมหาวิทยาลัยอื่นๆ บทความวิจัยที่ตีพิมพ ์

ในฉบับน้ีเป็นรายงานผลการวิจัยทางด้านการบริหารการบิน เช่น ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ 

เขตประชิดสนามบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นของผู้บริหาร 

และหัวหน้างานของฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยานต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท�างานของช่างซ่อมบ�ารุงอากาศยาน

ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมความปลอดภัยของฝ่ายช่าง บริษัทการบินไทย จ�ากัด (มหาชน) ท่าอากาศยานดอนเมือง 

คุณลักษณะและแรงจูงใจส�าหรับครูฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน การปรับปรุงกิจกรรม 

บริการและพื้นท่ีใช้สอย ส�าหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ บริเวณพื้นที่นอกเขตการบินของอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยาน
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Abstract 
The objectives of this research are to analyze the levels of opinions of  the Approach Controllers at 

Suvarnabhumi Airport of  factors affecting their operations as per SHEL Model and to analyze the difference 
opinions of Approach Controllers regarding  Independent Variables. The research was conducted by utilizing 
questionnaires. The results of the data analysis found that: (1) The Air traffic Approach Controllers at 
Suvarnabhumi  Airport as a whole is at moderate level; (2) Regarding with Independent Variables such as the 
different of sex, age levels and working experiences, the Approach Controllers have no different in opinions in 
factors affecting work related to operations. 

 
Keywords:  approach controllers, factors affecting human perfermances 
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���'���������
+)$
���
���.,�	����̀กa�.ก'���ก���  

+)$����
���?!$�'� 
���	���ก���#$��ก���i��.,�
ก����� ��  ���̀� ก�������&��̀�ก��กg� �!
��w� ��#������ก�	��.�'���ก��8%$	����ก� ก��

�$��
(��.�!,$�� ก�����ก����!�'�
���
�� 
(���+)$�g�.,�ก����!
��8� ����̀�ก���������#��
����ก��.,�ก���������8 �' ��9�ก����'���$�8�������+,
ก��!g��������#������ก������8 $+,ก��!g��������
#������ก��ก�!���
�	c�+, 

�	�i�i,�8�ก��!g�����ก�� 
������ก�� o�����%��&b��
��� �.�. 2525 

?!$8 $���� ��#���	�i�i,�?�$ !����� �	�i�i,� 
 ���̀� ��	�ก��	���ก���ก����,�� 8�ก���g����
��	���
�������ก����8%$8 $�ก�!���i%��8�	��
�-�����.,����
� ก��� 

(�&� ก��������� (2549) ก,'��?�$�'����	tau�#��
Woodward 
�������(	#���	�i�i,�i!.�'����
����
,��n��n$��#��ก�����ก��+,�� !����� 

1. ก��+,����9� �'��,"ก = (small batch or unit) 
+,+,����,�กa&�ก��+,���g�����������?��������
�$��ก��#��+)$n���8���!���,"ก= (small scale) �%'� 
�������� ���
�$������������ ��9��$� ǹ����,�กa&�
ก���-�����?�'n�g�  

2. ก��+,����9��g������ก (mass production) 
+,+,����ก��8�,�กa&�i��������
� ก���	����
ก�����ก����9����� (assembly line) .,�	g���?!$ 
(predictable) 

3. ก��+,����9�ก�����ก���'������� 
(continuous  process  production) +,+,���ก�!��กก��
.�,�
(�������!��?�
)'
(��+,��+,	��.,$��
�"�
!$�ก�����ก��	�����������ก� �%'� +,��+,	������ 
ก��ก,�����g���� 
 ก�,���	 (Galbraith) ?!$ก,'���̀��	�i�i,�?�$
�'� ��9�ก��8%$�'����9�����#����c�ก��	��
��	���
���  ��������)$�'�� = 	��������?�$ ��8%$
�'����9�����������g�?�
)'+,8�	���-����� 
 +)$����
���?!$�'��	�i�i,�  ���̀� 
ก�����ก��	������ก��.�,�
(�������!�� ������
�w��	�����g�ก�!8 $��,�����9�+,+,��	�������
�	c�(�� 
�����w� ��i!�����,�����	�����������ก�.,�
	��
��� 
 
(��.�!,$��8�ก��	g���� 

  Tagiuri .,� Litwin (1968) 8 $���� ���'�

(��.�!,$�� (�8�����ก����9�
(��ǹ��
��%�ก
8�����ก�������)$.,������
�ก��&� ���	�����
��	c��,�'��t��ก���#����8�����ก�� 

� ���	�,�
�i#	�c����c���% ?!$ก,'���'� 

(��.�!,$��8�ก���-��������  ���̀� 
����'��=	��
�)',$�������������8�#&�	��	g���������9��� 
�%'�  �� �$�+)$��������� �������'����� ��9�
���#�� 
�%'� ���������ก� �������ก, ���������� .,����ก�&�
�'��= ��9�
��������9��,����� �%'� ��ก��	�� �8� 
.
�
�'�� �
�� �����$�� .,���9�� ���*���	��
�����	�
���� �%'� %���i��ก���-��������
�'����.	� 

ก����%������� ก������� ก��	���

�c��&
�# ?!$ก,'���'� 
(��.�!,$��8�ก��
�-�������� ���̀�	�ก
���	�ก�'��	���)'�������� 
8�#&�	g���������9����������ก�
������ �,� 

+)$����
���?!$�'�
(��.�!,$��8�ก��	g���� 
 ���̀� 
����'�� = 	���)'����������,#&�	g����	���
	����%����.,�?�'��%���� .,���+,�'�ก��	g���� .,�8 $
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���� ��#��ก������)$
(��.�!,$��8�ก��	g����
�'�  ���̀� ก��	������,� "� ?!$�� ����#$�8�
����'�� 
= 	���)'����������,#&�	g����	���	����%����.,�?�'��
%���� ǹ������ก�������� ��	��ก'�8 $�ก�!�����#$�8�
.,���+,�'�ก��	g���� 

ก���'�����ก�� .,�ก��	g������9�	��   
��ก����!� ?!$8 $���� ��#�� ก���'�����ก�� 

(collaboration) 8�����!"�#���	�i�i,�

��
��	�  ���̀� ก���#$�8�����.�ก�'��#��ก����
�-�
�����c�  ���ก��	g�����'��ก��#�����a�������9�

����g���9�	����%'�8�ก���,��ก8%$�	�i�i,�?!$�'��
� ���
�.,����ก�������$��ก�� 

���a����-�
�����c�ก���)' 3 ��c� ,�ก = ��� 
1. ก�����-�
�����c�	���ก���#$��ก��ก��
�	�� 

(conversational interaction) 
2. ก�����-�
�����c�	���ก���#$��ก��ก����!�'�

 ���!g�����ก�� (transactional interaction) 
3. ก�����-�
�����c�	���ก���#$��ก��ก���'�����

ก�� (collaborative interaction) 
������r�� ��a���� (2533) ก,'���'� ก��

	g������9�	����� ก��	��	�ก��	g���������
��������
����!��ก�� ��ก����!�'�
���
��ก��.,�8 $
����%'�� ,��ǹ��ก��.,�ก��  

��%� i�
����&���!� (2535) ก,'���'� ก��
	g������9�	����� 	�����	����ก�����
��ก�� ����
�'������'��8�ก��	g������9���g� �̀��8��!�� ������

������ 	�ก����8�8����	��	g�.,���������8�8�
�������'���������,��ก��	g���� �����+,������
��กก�'�+,#��ก���-��������#��.�',��� 

+)$����
���?!$�'�ก��	g������9�	������  ���̀�
ก��	g����#��ก,�'�����,	��������
�����c��ก���#$��
ก�� ��ก���̀��������8�ก��	g�����'��ก�� �����8 $
���,���w� ��#��	���'��ก��!$�������"�8� .,�
ก��	g������9�	��8 $���,���w� ���������$������
ก�����ก����c�ก��8�ก��	g�����'��ก���'����ก

����������$������.�'	����ก� 
��%�ก	�� 
�������& 	��
g���j��� ����
�����c��� �'��+)$�g�
�'�
��%�ก�'��	��  ���
��%�ก+)$�'��	��!$�ก����� 8�
ก��	g�����'��ก����9�	������ �����)�.��.,�
,�กa&��o���#��ก�����ก,�'�ก��	g����	��.�ก�'��
ก��?��������
�����c� 

 

��S��C��
�
ก�����#  
���%�ก� ��� ��$� �$�	�������������	��

��ก���#����%�!
������ & 	'���ก����
����&
()�� #�����a�	 ��	�ก�����. '�����	�?	 �g�ก�! 
��������ก���%�ก�	��� �! ���g�������� 150 ��  
!������ �̀�8%$���%�ก�	��� �!i!?�'8%$ก,�'�
����'�� 

 

���T���T����U��U
ก�����#  
 ����������	��8%$8�ก�������������� ��9�.�� 

�����	��+)$����
�$��#`����กก���$���$�.����!.,�
	tau��'�� = �,�!���������	���ก���#$�� i!.�'�
.��
�������ก��9� 3 
'�� !����� 
 
'��	�� 1 ��9��g�����ก���ก���*���
'������,
#��+)$���.��
����� ?!$.ก' ��� ��� .,�
���
�ก��&���������������	����ก���#�
���%�!
������ �g����	��� �! 3 #$� i!��,�กa&�
��9��g����.���,��ก��� ,�����,��ก i!8 $+)$���
.��
������,��ก�����������,��ก�!��	��
�!�,$��
ก���������ก	��
�! 


'��	�� 2 ��9��g�����,���! �ก���ก������
��!� "�#����$� �$�	�������������	����ก���#�
���%�!
������ & 	'���ก����
����&()���ก���ก��
�*���	����+,ก��	��'�ก���-�������� ǹ���g�.�ก���
��!$�� 	��� �! 4 !$��!����� 

!$��	�� 1 !$�� Liveware v Software            
!$��	�� 2 !$�� Liveware v Hardware          
!$��	�� 3 !$�� Liveware v Environment     
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!$��	�� 4 !$�� Liveware v Liveware    

'��	�� 3 ��9��g�����,����! �ก���ก��#$���!� "�

 ���#$��
��.������������ก���ก���*���	����+,ก��	�
�'�ก���-��������#����$� �$�	�������������	��
��ก���#����%�!
������ & 	'���ก����
����&()�� 
i!��9��g����	��8 $+)$���.��
���������
��8�
ก��.
!�������!� "�.,��
��.����������� 

	������ .��
�����	��8%$8�ก�������������� ?!$
+'��ก��	!
��ก��8%$���?!$ i!ก������
��
����� �#��	����`กa���	�����c�.,�ก��������� �
�'�!�%������
�!�,$����#$� (IOC) i!
+)$	����&��r� .,�	!
�������%������� (reliability) 
#��.��
����� i!�g�?�	!,��8%$ก�� 30 ��
n`������&
������!��ก��ก��ก,�'�����'��	��
	g�ก���`กa�����.�'?�'?!$�g�����9�ก,�'�����'�� 
.,��g�.��
�����	��� �!?� ��'�
�����
�	c��

 
�����c�!$���c�ก��#�� Cronbach?!$�'�

�����
�	c��
 
�����c� �	'�ก�� 0.850 
 

ก����������K����"& 
1. ก��������� ��*���
'������, 8%$
�����%��

���&�� ?!$.ก' ������� .,��$�,�  

2. ก��	!
��
����h��#$�	�� 1 p����
��!� "�#����$� �$�	�������������	����ก���#�
���%�!
������ & 	'���ก����
����&()��
�ก���ก���*����'��=	����+,ก��	��'�ก���-�������� 
�)'8���!�����ก,��q  

8%$
�����%�����&�� ?!$.ก' �'��o,�� .,��'�
������������h�� ǹ��?!$กg� �!
����h��?�$ ��� 
��!�����ก,�� 

3. ก��	!
��
����h��	�� 2 p������!� "�
i!���#����$� �$�	�������������	����ก���#�
���%�!
������ & 	'���ก����
����&()��	�����*���

'������,.�ก�'��ก�� ��������!� "�#����$� �$�	��
�����������	����ก���#����%�!
������ & 	'�

��ก����
����&()���ก���ก���*���	����+,ก��	��'�
ก���-�������� ?�'.�ก�'��ก��q 

ก���g���&�����	!
��
����h��?!$.ก' ก��
	g� t-test .��
��	�� (Two-tailed t-test) 	��8%$8�
ก��	!
������.�ก�'���� �'���'��o,��#��ก,�'�
���%�ก� 1 �)' ?!$.ก' ��� i!กg� �!��
g���j	��

����	�� 0.05 .,�ก��������� �����.�ก�'���� �'��
������!� "��������������ก�*���
'������,	����ก,�'�
���%�ก���กก�'� 1 �)' i!ก��������� �����
.������	���!�� (One-way Analysis of Variance) 
?!$.ก' ��� .,� ���
�ก��&���������������	��
��ก���#����%�!
������#����$� �$�	��������
�����	����ก��i!ก��	g� F-test i!กg� �!
��
g���j	��
����	�� 0.05 ��������'�������.�ก�'��
ก���'������
g���j	��
����	����!�� 0.05 �̀�	g� Post 
Hoc  ����� �����.�ก�'����9����)'  !$���c�#�� 
�%���� (Scheffé) 

 

%&ก�����#  
 ��ก+,ก������
�����
���+,ก������?!$ !����� 
 1. #$��),�*���
'������,!$����� #��
��$� �$�	�������������	����ก���#����%�!

������ & 	'���ก����
����&()�� ǹ����9����
 j�� �g���� 87 �� (��!��9��$�,� 58) ���,��� 
��� ���%� �g���� 63 �� (��!��9��$�,� 42) 
���,g�!���*���
'������,!$����� #����$� �$�	��
�����������	����ก���#����%�!
������ & 
	'���ก����
����&()�� ǹ������� 36-50 �d ���g����
��ก	��
�! �g���� 73 ��  (��!��9��$�,� 48.67) 
���,��� ��� ��� 20-35 �d�g���� 58 �� (��!��9��$�
,� 38.67) ���  50 �d#`��?� �g���� 19 �� (��!��9�
�$�,� 12.67) ���,g�!�� �*���
'������,!$��
���
�ก��&���������������	����ก���#�
���%�!
������#����$� �$�	�������������	��
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��ก���#����%�!
������ & 	'���ก����
����&
()��ǹ�������
�ก��&� �$�ก�'� 10 �d ���g������ก
	��
�! �g���� 70 ��  (��!��9��$�,� 46.67) 
���,��� ��� ���
�ก��&� 11-20 �d�g���� 61 �� 
(��!��9��$�,� 40.67) ���
�ก��&� 21 �d#`��?� 
�g���� 19 �� (��!��9��$�,� 12.67) ���,g�!�� 
 2. +,ก��	!
��
����h��	�� 1 ���'� ��!��
������!� "�i!���#����$� �$�	�������� �����	��
��ก��	�����'��*���ǹ����+,ก��	��'�ก���-��������
#����$� �$�	�������������	����ก��8��#����%�!


������i!����)'8���!�����ก,��n`��

�!�,$��ก��
����h��#$�	�� 1i!?!$�'��o,��
�	'�ก�� 3.40 .,��'�������������h���	'�ก�� 0.398 
ǹ����9�?����
����h��	��กg� �!?�$��� ��!�����
ก,�� 
 ��ก��ก��� ����������&���9���!$������,g�!��
����'��o,�� (X ) ��ก��ก?��$�  
 ���!��	�� 1 ��� !$�� Liveware v Software �)'8�
��!����ก (X = 3.85, S.D. = .391)  
 ���!��	�� 2 !$�� Liveware v Hardware �)'8�
��!����ก (X = 3.41, S.D. = .490)  
 ���!��
�!	$� Liveware v Environment�)'8�
��!�����ก,�� (X = 3.10, S.D. = .699) .,�!$�� 
Liveware v Liveware �)'8���!�����ก,��               
(X =3.24, S.D. = .486) ���,g�!�� 
 3. +,ก��	!
��
����h��	�� 2 ��!������
��!� "�#����$� �$�	�������������	����ก��
�ก���ก���*���	����+,ก��	��'�ก���-���������#�
���%�!
������ & 	'���ก����
����&()�� �g�.�ก
����*���
'������,?!$.ก' ��� ��� .,�
���
�ก��&� ��ก+,ก��������� ����'�?�'������
.�ก�'��ก���'������
g���j	��
����	����!�� 0.05 ǹ��

�!�,$��ก��
����h��#$�	�� 2 

 

ก���!���� %& 
��ก+,ก������ ������ ������!� "�#����$� �$�	�� 

�����������	����ก���#����%�!
������         
& 	'���ก����
����&()�� �ก���ก���*���	����
+,ก��	��'�ก���-�������� ���'� +,ก�����������9�

��
��	�.ก'+)$��� ��.,� �'����	�����+�!%��
��������������	����ก�� �#����%�!
������8%$
��9�#$��),�������������ก��	g����#����$� �$�	��
�����������	����ก���#����%�!
������ & 	'�
��ก����
����&()��i!�g�+,����?�8%$8�ก��
�����&�.ก$�*j �ก���-��������#����$� �$�	��
�����������	����ก���#����%�!
������ & 	'�
��ก����
����&()��8 $�����
�	c�(��.,��,�!(�
��ก���#`�� 
 

�����
�L
�ก�����# ��#V
�V 
 +,ก������%��8 $� "��'���!��������!� "�
i!���#����$� �$�	�������� �����	����ก��	�����'�
�*���ǹ����+,ก��	��'�ก���-��������#����$� �$�	��
�����������	����ก��8��#����%�!
������i!
����)'8���!�����ก,�� i!����,����!��!$��
!���'�?����  
 ������!� "��'��*���	����+,ก��	�8�ก��
�-��������!$��  Liveware vSoftware �)'8���!��
��ก 
 ������!� "��'��*���	����+,ก��	�8�ก��
�-��������!$�� Liveware v Hardware �)'8���!��
��ก 
 ������!� "��'��*���	����+,ก��	�8�ก��
�-��������!$�� Liveware v Environment �)'8���!��
���ก,�� 
 ������!� "��'��*���	����+,ก��	�8�ก��
�-��������!$�� Liveware v Liveware �)'8���!��
���ก,�� 
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+)$�����̀���#$��
��.��8 $ �'����	���ก���#$�� 
(���a�	 ��	�ก�����. '�����	�?	 �g�ก�!) ?!$
��r���*���8�ก���-��������#����$� �$�	���8�!$�� 
Liveware v Environment .,�Liveware v Liveware 
8 $�����ก��ก���-��������#����$� �$�	���8���!��	��

)�#`�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����
�L
�ก�����# ��#V���W� 
1. ���	g����� ������ ������!� "�#��

��$� �$�	�������������	����ก���'�ก��8 $���ก��
(�8��#������&
������ (Aerodrome Control) & 
	'���ก����
����&()�� ���a�	 ��	�ก�����. '�
����	�?	 �g�ก�! �������������ก��8 $���ก��8 $��
���
�	c�(��.,��,�!(���ก���#`��  
        2. ���	g����� ������ ������!� "�#��
��$� �$�	�������������	����ก���'�ก��8 $���ก��
����
$�	����� (Area Control) �������������ก��
8 $���ก��8 $�����
�	c�(��.,��,�!(���ก���#`�� 
         3. +)$�����
��.��8 $��ก��	g�ก������ก��	'�
��ก��������	���������������#��ก�������	��
��ก�� ��ก!$� 
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Abstract 
The objectives of paper are to explore the opinion of management and supervisors of Aircraft Overhaul 

Department on safety behavior at work of Aircraft Maintenance Personnel in compliance with safety culture of 
Thai Technical Department of Thai Airways International Public Co., Ltd. at Donmueang. Questioners  were 
used to collect data from 40 people of the management and the supervisors of Aircraft Overhaul Department. 
Descriptive statistics; namely frequency, percentage, mean and standard deviation and the inferential statistics: t-
test and F-test are used for hypothesis testing. The research found that the overall opinion of management and 
supervisors of Aircraft Overhaul Department on safety behavior at work of Aircraft Maintenance Personnel in 
compliance with safety culture of  Thai Technical Department is at medium level (X = 2.99). In addition, the 
analysis between the individual factors and indicated that all selected individual factors of the management and 
the supervisors do not have any differences the opinion of the management and the supervisors at the 0.05 of 
significance.  Moreover, the management and the supervisors suggested that the aircraft maintenance personnel 
should improve their participation in the safety activities which are; maintaining the safety of individuals and 
property, monitoring the workplace to be under safe conditions, increasing their own safety consciousness at 
work and reporting to their managers or supervisors immediately when unsafe work conditions are found. 
 
Keywords :  safety culture, opinions, aircraft  maintenance 
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Abstract 
 The major objectives of this research were, (1) to study  the operation of  satisfactional characteristic 
development of students  and satisfactional characteristic behaviors of the students in schools under the Pathumthani 
Province Local Administration Organization (2) to compare the operation of  satisfactional characteristic 
development of students in the area Pathumthani Province Local  Administration Organization as perscived by  
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administrators and  teachers which classified by  educational levels and working experiences, (3) to compare 
satisfactional characteristic behaviors of the students as  perceived by administrators and  teachers. (4) to study the 
relationship between the OSCD  and satisfaction behavior of  the students in schools under the  Pathumthani 
Province Local  Administration Organization. (5) to study problems and recommendations to the OSCD of the 
students. The samples were 189 administrators and teachers under the  Pathumthani Local Administration 
Organization. The instrument used was an item questionnaire with 0.98 reliability and statistics used in this study 
were frequency, mean, standard deviation and all hypotheses in the study were tested with comparativet  statistical 
analysis (t-test independent). Pearson product-moment correlation coefficient was used for the correlation test of 
variables. The result revealed that: (1) The opinion of administrators and teachers toward operation of 
satisfactional characteristic development and characteristic behaviors of  the students in school under the 
Pathumthani Local  Administation  Organization in overall was ranked in the high level. (2) The 
Operation of Satisfactional Characteristic Development (OSCD) of students in schools and teachers which 
classified by educational levels and working experiences, were not different. (3) Comparative of 
satisfactional behavior of the students were not different. (4) The corelation during the OSCD of the 
students was positively relative in middle range (5) Problems and Recommendations of OSCD students 
was found that most of parents had  not enough  time to look after their children, some students  had  
broken family.  
Keywords : satisfactional characteristic, student, school 
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'����������(����)
�ก&)� ���%��������7 �
��ก�����,��������������0�ก�+�.��ก��� ���%��������
7 ���ก�������ก�8 ������93
����561�3
�
 ������9�ก��'�����ก��1�� ;�2 �2��;� 
 

 �K������	�ก�� �$�� 
 1.   ���� $%ก&�ก��'�������� ��(��
��)
�ก&)� ���%��������7 ���ก�����3
�
�.��ก��� ���%��������7 ���ก�����9�����$%ก&�
���ก� ���ก��ก�� ��2��,8 ��������1���,��0���  
            2.   ���� �����+�,��+ก��'����������(��
��)
�ก&)� ���%��������7 ���ก�����9�
����$%ก&����ก� ���ก��ก�� ��2��,8 �����
���1���,��0��� ����������1?�7 �<	8+��1��3
�
��	<	8� � �'�3�ก������+ก��$%ก&�3
�����+ก��)�
,'���� 
           3.   ���� �����+�,��+�.��ก��� ���%��������
7 ���ก�����9�����$%ก&����ก� ���ก��ก�� �
�2��,8 ��������1���,��0���  ����������1?�7 �
<	8+��1��3
���	<	8� � �'�3�ก������+ก��$%ก&�
3
�����+ก��)�,'���� 
        4. ���� $%ก&�����������0���1�2��ก��
'����������(����)
�ก&)� ���%��������7 �
��ก�����ก�+�.��ก��� ���%��������7 ���ก�����9�
����$%ก&����ก� ���ก��ก�� ��2��,8 �����
���1���,��0���  
      5. ���� $%ก&��561�3
�78 ��� 3��9�ก��
'����������(����)
�ก&)� ���%��������7 �
��ก�����9�����$%ก&����ก� ���ก��ก�� ��2��
,8 ��������1���,��0��� 
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M�
 1 ก� +3����ก������� 
 

 �'��������ก�� �$�� 
             ก��$%ก&������������������� ��� ,��9:8��f�
3++� +���  ���:�ก�,��9:89�ก������� ��f�
<	8+��1������$%ก&�3
���	<	8� �9�����$%ก&�
���ก� ���ก��ก�� ��2��,8 ��������1���,��0��� 
���:�ก�,����f�<	8+��1������$%ก&� �'���� 12 ��
3
����:�ก�,����f���	<	8� � �'���� 322 �����
��f����:�ก�,������� �'���� 334 �� D�ก��
���
� กก
�2���� �2��1�;8��ก�	���'���)7 �  
,�D� ������2 ;8ก
�2���� �2��,����f�<	8+��1��
����$%ก&� �'���� 11 �� 3
�ก
�2���� �2��,����f�
��	<	8� ��'���� 178 �� 3
�,'�ก����2� �2���2�� 
(simple random sampling) D�ก����+B
�ก ���
��f�ก
�2���� �2��,������� �'���� 189 ��  

 

��N#�	&N�!�#�O"��ก�� �$�� 
 ����� ��� ,��9:89�ก���������f�3++� +��� 
3+2�  ก��f� 4  � � ��  
  � �,�� 1 3++� +�������M���2�����
7 �<	8� +3++� +��� ;83ก2 �'�31�2� ���+

ก��$%ก&� 3
�����+ก��)�9�ก��,'���� 
�ก&)�
�'��������f�3++�'�������ก�� (check list) 
   � �,�� 2 3++� +����ก����ก�+ก��
'����������(����)
�ก&)� ���%��������7 �
��ก�����9�����$%ก&����ก� ���ก��ก�� ��2��
,8 ��������1���,��0��� q%��3+2�  ก��f� 4 8�� �� 
(1) ก�����3<��'���� 8 78  (2)ก��'��������
�'���� 7 78  (3) ก������� +�'���� 5 78                  
(4) ก�����+����3ก8;7�'���� 5 78   
 � �,�� 3 3++� +����ก����ก�+�.��ก���
 ���%��������7 ���ก����� ���'���� 8 78 D�3�2
�
�.��ก��� ���%�����������ก +8�����:����3
�
�.��ก���+2�:�� 51 ���+2�:���'�����f�78 �'���� 
,���1��'���� 76 �'���� q%����f�3++� +���,����

�ก&)���f�3++������2�������)�2� (rating 
scale) 7 �
��� ��, (Likert Scale) 3+2���f� 5 ���+ 
              � �,�� 4 3++� +����
����x ก����ก�+
�561�3
�78 ��� 3��9�ก��'����������(��
��)
�ก&)� ���%��������7 ���ก�����9�
����$%ก&����ก� ���ก��ก�� ��2��,8 �����
���1���,��0��� 

 

P�ก�� �$�� 
        1. ก��'����������(����)
�ก&)� ���%�
�������7 ���ก�����3
��.��ก��� ���%��������
7 ���ก�����9�����$%ก&����ก� ���ก��ก�� �
�2��,8 ��������1���,��0���  �+�2� <	8+��1��3
�
��	<	8� ����������1?��2 ก��'����������(��
��)
�ก&)� ���%��������7 ���ก�����;�23�ก�2��
ก��3
� �	29����+��ก D����� �����)����8��
�+�2� 8��,��<	8+��1��3
���	<	8� ��������1?��2���
ก����(����ก,������  8��ก�����3<� � �
���
��  8��ก��'�������� �2��8��,�����������1?��2���
ก����(���8 �,������  8��ก�����+����3ก8;7  
�2���������1?��2 �.��ก��� ���%��������7 �

K� L��K"� K� L��K�& 

����M��7 �+��
�ก�,��
ก��$%ก&�9�����$%ก&����ก�
 ���ก��ก�� ��2��,8 ��������1��
�,��0��� 
        1. �'�31�2� 
            1.1 <	8+��1������$%ก&� 
            1.2 ��	<	8� � 
        2. ���+ก��$%ก&� 
             2.1 ���66���� 
             2.2 �	�ก�2����66���� 
        3. ����+ก��)�ก��,'���� 
             3.1 ��ก 
             3.2 �8 � 
   

ก��'�����ก����(����)
�ก&)�
 ���%��������7 ���ก����� ;83ก2 
1. ก�����3<�  
2. ก���y�+��� 
3. ก������� + 
4. ก�����+����3ก8;7 
 

�.��ก��� ���%��������7 �
��ก����� 
1. ��ก:��� $���� ก&������    
2.  �	2 �2��� ����� 
3. q�� �����������                    
4. ��2�����9�ก��,'���� 
5. �������                                
6. ��ก������f�;,� 
7. 9rs������	8                          
8. �������0��)� 
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��ก�����D�M����� �	29����+��ก3
�78 ,����
�������1?����+��ก,������  ��ก:��� $���� 
ก&������ � �
�����  q�� ����������� 3
������
��0��)� �2��78 ,�����������1?����+�8 �,����
��  9rs������	8      

2. �����+�,��+ก��'����������(��
��)
�ก&)� ���%��������7 ���ก�����9�
����$%ก&����ก� ���ก��ก�� ��2��,8 �����
���1���,��0��� ����������1?�7 �<	8+��1��3
�
��	<	8� � �'�3�ก����'�31�2� ���+ก��$%ก&�3
�
����+ก��)�,'���� �+�2� D�M�����<	8+��1��
3
���	���������1?��2 ก��'����������(��
��)
�ก&)� ���%��������7 ���ก�����;�23�ก�2��
ก��3
� �	29����+��ก 8��,�����������1?�
� �
8 �ก����ก,������  8��ก������� + 
� �
�����  8��ก��'��������3
�8��,��������
� �
8 ��8 �,������ 8��ก�����3<�  <	8+��1��
3
���	<	8� �,�������+ก��$%ก&�3�ก�2��ก��������
���1?��2 ก��'����������(����)
�ก&)� ���%�
�������7 ���ก�����;�23�ก�2��ก�� ���� �����)����
8�� �+�2� 8��,�����������1?�� �
8 �ก����ก
,������  8��ก�����3<� � �
�����  8��ก��
'�������� 3
�8��,��������� �
8 ��8 �,������  
8��ก������� + �'�1��+<	8+��1��3
���	<	8� �,����
����+ก��)�9�ก��,'����3�ก�2��ก�� ������
���1?��2 ก��'����������(����)
�ก&)� ���%�
�������7 ���ก�����;�23�ก�2��ก������ �����)� 
���8���+�2�8��,�����������1?�� �
8 �ก����ก
,���� ��  8��ก�����+����3ก8;7 � �
�����  8��ก��
���3<� 3
�8��,��������� �
8 ��8 �,������  
8��ก��'��������  

3. �����+�,��+�.��ก��� ���%��������
7 ���ก�����9�����$%ก&����ก� ���ก��ก�� �
�2��,8 ��������1���,��0��� �+�2� <	8+��1��3
�
��	<	8� ��������1?��2 �.��ก��� ���%��������

7 ���ก�����9�M�����;�23�ก�2��ก�� 3
� �	29�
���+��ก D��.��ก���,���������1?��2������+��ก
,���� ��  ��ก:��� $���� ก&������ � �
�����  q�� ����� 
������ 3
��������0��)� �2���.��ก���,��<	8+��1��
3
���	<	8� ����������1?��8 �,������  9rs������	8   
<	8+��1��3
���	<	8� �,�������+ก��$%ก&�,��3�ก�2��
ก�����������1?��2 �.��ก��� ���%��������7 �
��ก�����9�M�����;�23�ก�2��ก�� ���� �����)����
�.��ก��� ���%��������7 ���ก����� �+�2� 
�.��ก��� ���%��������,�����������1?�� �
8 �
ก����ก,������  ก��������� � �
�����  ��2�����9�ก��
,'���� 3
��.��ก��� ���%��������,��������
���1?�� �
8 ��8 �,������  ��ก������f�;,�   
<	8+��1��3
���	<	8� �,��������+ก��)�9�ก��
,'����3�ก�2��ก�����������1?��2 �.��ก��� ���%�
�������7 ���ก�����;�23�ก�2��ก�� ���� �����)����
�.��ก��� ���%��������7 ���ก����� �+�2� 
�.��ก��� ���%��������,�����������1?�� �
8 �
ก����ก,���� �������0��)� � �
�����  9rs������	8 
3
��.��ก��� ���%��������,�����������1?�
� �
8 ��8 �,���� ��  q�� �����������    
  4.  ����������0���1�2��ก��'��������
��(����)
�ก&)� ���%��������ก�+�.��ก��� ��
�%��������7 ���ก�����9�����$%ก&����ก� ���ก�
�ก�� ��2��,8 ��������1���,��0��� �+�2�D�
M�����������������0�,��+�ก D�,�ก8��7 �
ก��'����������(��������������0�,��+�กก�+
�.��ก��� ���%��������7 ���ก�����9����+���
ก
��  

5. �561�9�ก��'����������(��
��)
�ก&)� ���%��������7 ���ก������'�3�ก���
�������1?���ก�'�����
����x �+�2��561�,���+
��ก��f�  ���+3�ก ��  <	8�ก�� ���ก�����7�����
� �9�9�29�ก�� +������� �+���1
��,�� �	29�
������+<�: +7 ��� � �
�����  ��ก�����
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+���2�����561��� +����3�ก3�ก  78 ��� 3��
9�ก��'����������(����)
�ก&)� ���%��������
7 ���ก����� D������
'��+��ก��ก;��8 �  
�2��78 ��� 3��,����ก,���� ���+3�ก ��  <	8,����
1�8�,���������1�� ��(����)
�ก&)� ���%��������
7 ���ก����� ����������78�9��ก����ก�+��)
�ก&)�
 ���%�������� �2��:����  � �
�����  ���+	�)�
ก��9�,�กก��ก���918��ก�����;8��(����)
�ก&)�
 ���%�������� 

 

ก���M�����P� 
 ก��'����������(����)
�ก&)� ��         
�%��������7 ���ก����� D�M�����;�23�ก�2��ก��
,��� 4 8�� 3
�ก��'��������9�M�����,�ก8�� �	2
9����+��ก ,���������� �����ก<	8+��1��3
���	<	8� �
�2��9162 8�2��ก��'����������(����)
�ก&)� ��
�%��������7 ���ก��������1
�กก��'��������3++ 
PDCA ���,���;8��+�����2���� 9�'��������
��(����)
�ก&)� ���%����������ก<	8,���ก����78 �
1
��rs�� ,�����ก<	8+��1�� ��	<	8� � 3
�
�)�ก���ก������$%ก&�� �
8 �ก�+ +�ก:  
������,�� (2552) ;8�����ก��'����������(��
��)M��ก��$%ก&�D�������� ก:� ���1��
'��	� ���
78 ��� 3��7 �<	8�������M��� ก �+�2� 9��2��
7 ��561�3
�78 ��� 3��9�M����� �8 �918��	
��2���8�ก�������ก��� � D�918<	8�����9:8ก����
�������1� ����������1�  D�<	8+��1��3
���	���9:8
1
�กก���y�+���������������)M�� PDCA  �2��
���'���� 3
��������2 ���� � 3
�� �
8 �ก�+  
ก.������ +�6���� (2550) ;8$%ก&�ก��+��ก��
+��1����ก�� 7 �<	8+��1��ก�+ก����(��
��)
�ก&)� ���%��������7 �<	8�����8������
q�� ����������� 7 �D�������+8����ก3 ���ก�
�'���ก����7�����,��ก��$%ก&������ �+�2� 
ก��+��ก��+��1����ก��7 �<	8+��1��ก�+ก��

��(����)
�ก&)� ���%��������7 �<	8����� 8��
����q�� ����������� �� 4 7���� � �:2�ก�� 

�.��ก��� ���%��������7 ���ก�����9�
����$%ก&����ก� ���ก��ก�� ��2��,8 �����
���1���,��0��� D�M�����;�23�ก�2��3
� �	29�
���+��ก �.��ก���,����ก����(�������
'��+��ก
��ก;��8 �;8�������  ��ก:��� $���� ก&������ q�� �����
������ �������0��)�  ������� ��ก������f�;,� ��2�����
9�ก��,'����  �	2 �2��� ����� 3
�9rs������	8 ,������
���� ���ก3�2
�D�������;8�
	ก����'��%ก9�ก����ก
:���8��ก���78�3�������0�:���3
��
	กr5�����
q�� ����������3
��������0��)�8��ก���ก�2 �
��ก�����,��,'������3
���3+++��,%ก�����7 �
��ก����� �
	กr5������������8��ก��3+2��7�����,��
��+<�: +���� 	3
3
�,'������� �,�ก��� ก����
ก��ก���Dz��	� ก��ก�����+ - �2���ก�����+����)
1�8�����	D������� ก��ก������	3
�8 � ก��ก���
���� �:2������ � ก��ก������
� ก��ก�������� �2��  
ก��ก���372�7��ก�{����� �������8������������� 3
�
ก��ก���������+8����ก����� ���� r|ก��ก�����918������� 
q%��� �
8 �ก�+ ������� ,�������� (2549, 1�8� 75) ;8
$%ก&�ก����(��ก��'���������������8�������
��ก����� 8��ก��3�2�ก��7 ���ก�����:�����0��$%ก&�
�g,�� 4 D�������1� �� ��,����  '��M ��� � 
���1��ก�{���0��  ��,0:�� ���7��0� (2549, 1�8� 113) 
;8$%ก&�ก����(��ก��'���������������8�������
��ก����� D���������� ����?�  '��M ���?� ���1��
ก�{���0�� 3
� ���$�ก�� :�� (2549, 1�8� 82 - 88) ;8
$%ก&�ก��'��������ก���������8����)
�ก&)� ���%�
������� D��B������� �ก�����,����D������� ก��
���,��ก
�++8��3
�ก��3�2�ก��;�2�	ก�8 ����
���+��+78 �ก
�7 �D������� 
               ����������0���1�2��ก��'����������(��
��)
�ก&)� ���%��������ก�+�.��ก��� ���%�
�������7 ���ก�����9�����$%ก&����ก� ���ก�
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�ก�� ��2��,8 ��������1���,��0��� D�M�������
����������0�,��+�ก D�,�ก8��7 �ก��
'����������(��������������0�,��+�กก�+
�.��ก��� ���%��������7 ���ก�����9����+ 
���ก
��� �
8 �ก�+ ��;
���) �ก��+��
� (2543, 
+,���2 ) ;8$%ก&� ����������0���1�2��ก��
'��������ก�+�����,0�<
7 �����$%ก&� ���ก�
ก�� �:��$%ก&� �7�ก��$%ก&� 12 ������������0�
,��+�กก�+�����,0�<
7 �����$%ก&� �2����
����'���6,�������,�����+ .01 ,�����������D�������
�2�� p ;8'��������ก����(�� �2����f���++�%�
�2�<
�%��.��ก��� ���%��������7 ���ก����� 
            �561�9�ก��'�����ก����(����)
�ก&)�
 ���%��������7 ���ก����� �+�2� �561�,���+��ก
,������  <	8�ก�� ���ก�����7������ �9�9�29�ก��
 +������� �+���1
��,�� �	29�������+<�: +7 �
�� � �
�����  ��ก�����+���2�����561��� +����
3�ก3�ก 3
��'�1��+78 ��� 3����ก,���� ��  <	8,����
1�8�,���������1�� ��(����)
�ก&)� ���%��������
7 ���ก����� ����������78�9��ก����ก�+��)
�ก&)�
 ���%�������� �2��:���� � �
�����  ���+	�)�
ก��9�,�กก��ก���918��ก�����;8��(����)
�ก&)�
 ���%�������� q%��� �
8 �ก�+�'���ก���ก �,��
���+����ก����8���������7M��,���2� �5���+��
����,$;,������:�ก��?ก3
�����:� �����1�2�� 
11-22 �g �'���� 11.4 
8����  �	29��� +�����
����
�������กก�2� 2.5 
8���� +���� ���1��7 �ก����f�
�2 3�2�
��������� ���+ 1 �ก���กก��1�2��8�� 
� �
����	2�����%�3ก2ก��� ,���'���6�2 3�2�
����
���������3�2�����2�3
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ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัองค์กรกบัผลการปฏบัิติงานของพนักงานเทศบาล 

กรณศึีกษาในเขตอาํเภอบางปะอนิ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

The Relationship between Organizational Commitment and Job Performance of 

Municipal Officers: A Case Study in Bang pa in District, Phranakhon Si Ayutthaya1 
 

                                                                                                        วลิาสิณี ศรีไวพจน์ วรุณี เชาวน์สุขมุ และภิรมณ์  ศรีธาตุ*   

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันี� เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงค์เพื%อศึกษา  (1)  ความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงาน
เทศบาล (2) ผลการปฏิบติังานของพนักงานเทศบาล (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างความผูกพนัต่อองค์กรกบัผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล  ภายในเขตอาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
คือ  พนักงานเทศบาลในเขตอาํเภอบางปะอิน  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํนวน  240  คน  กลุ่มตวัอย่างที%ใช ้
จาํนวน 150 คน  กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของทาโร  ยามาเน่  เลือกกลุ่มตวัอย่างโดยวิธีแบ่งชั�นและวิธีการ
เลือกตวัอย่างแบบง่าย เครื%องมือที%ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม เกี%ยว กบัผลการปฏิบติังาน 13 ดา้น มีค่าความ
เชื%อมั%นเท่ากบั 0.97   สถิติที%ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี%ย  ค่าเบี%ยงเบนมาตรฐาน สถิติที%ใชใ้น
การทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่  ค่าสมัประสิทธิB สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน  ผลการวิจยัพบว่า (1) ระดบัความผกูพนัต่อ
องค์กร โดยภาพรวม มีค่าเฉลี%ยอยู่ในระดบัมากที%สุด (2) ผลการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี%ยอยู่ในระดบัมากที%สุด (3) ความผกูพนัต่อองคก์รมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน
เทศบาลภายในเขตอาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .01 
 
คําสําคัญ: ความผกูพนัองคก์ร การปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรภาคนิพนธ์นี� เป็นส่วนหนึ%งของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต. 
1  เป็นส่วนหนึ%งของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ปีการศึกษา 2555 
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Abstract 
This paper aims to study: the organizational commitment of municipal  employees,  the job 

performance of municipal employees and the relationship between organizational commitment and job  
performance. The populations of this study consisted of  240 municipal employees in  Bang Pa–in   district, 
Phranakon Si Ayutthaya with the sample group of 150 selected randomly.  The instrument used in this study was 
a questionnaire comprising of three  aspects  of  organizational  commitment  and  thirteen  items  of  working  
performance. The statistics were analyzed using  

This paper aims to study: the organizational commitment of municipal  employees,  the job 
performance of municipal employees and the relationship between organizational commitment and job  
performance. The populations of this study consisted of  240 municipal employees in  Bang Pa–in   district, 
Phranakon Si Ayutthaya with the sample group of 150 selected randomly.  The instrument used in this study was 
a questionnaire comprising of three  aspects  of  organizational  commitment  and  thirteen  items  of  working  
performance. The statistics were analyzed using percentage, mean,  and standard deviation with the hypotheses 
tested  by  the  Pearson product moment correlation  coefficient. The results showed that: the overall level  of  
employee commitment  to  the  organization was at the highest level; the mean of the municipal employee job 
performance was  at  the high level and the municipal employee organizational commitment is  positively related  
to  the job  performance. 
 
Keywords : Organizational Commitment,  Job Performance of Municipality Officers 
 

ความนํา  
        รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั มุ่งเนน้การกระจาย
อาํนาจการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ไปสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ%นและสนบัสนุนให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมและตรวจสอบกาํกบัดูแล  
การบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ%นอยา่ง
เป็นรูปธรรม มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ%นใน
รูปแบบของการบริหารส่วนจงัหวดั เทศบาล และ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกิดขึ�น เพื%อรองรับ
นโยบายดงักล่าวมีพระราชบญัญติักาํหนดแผนและ
ขั�นตอนการกระจายอาํนาจไปสู่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ%น (ฉบบัที% 2) พ.ศ.2551 ซึ%งกาํหนดบทบาทอาํนาจ
หนา้ที%ในการจดัระบบการบริการสาธารณะ จดัสรร
สดัส่วนรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ%นแต่ละ

รูปแบบ  ตลอดจนกาํหนดขอบเขตความรับผิดชอบใน
การใหบ้ริการของรัฐกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ%น   

เทศบาลเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ%น
ที%มีการปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ที%ตามพ.ร.บ.
เทศบาล  ซึ% งตอ้งเป็นไปเพื%อประโยชนข์องประชาชน 
โดยใชวิ้ธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที%ดีและให้
คาํนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัทาํ
แผนพฒันาเทศบาล  การจดัทาํงบประมาณ  การจดัซื�อ
จดัจา้ง  การตรวจสอบการประเมินผลการปฏิบติังาน
และการเปิดเผยขอ้มูล ทั�งนี� ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการนั�น  รวมถึงหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
ที%กระทรวงมหาดไทยกาํหนด (พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 
2496 และแกไ้ขเพิ%มเติมถึง (ฉบบัที% 2) พ.ศ. 2546)  
ดงันั�นการปฏิบติังานของเทศบาลจึงตอ้งอาศยั
บุคลากร  ในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมายและ
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วตัถุประสงคที์%กาํหนดไว ้ รวมถึงตอบสนองนโยบาย
การบริหารงานของผูบ้ริหารทอ้งถิ%น เทศบาลจึง
จาํเป็นตอ้งพฒันาบุคลากร เพื%อใหเ้กิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบติังาน ซึ% งความผกูพนัต่อ
องคก์รถือเป็นปัจจยัสาํคญัที%ส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององคก์รที%สาํคญัประการหนึ%ง  นบัเป็น
สิ%งแรกที%ผูบ้ริหารตอ้งสร้างใหเ้กิดขึ�นในตวับุคลากร 
เนื%องจากเป็นคุณลกัษณะที%จาํเป็นในการพฒันาและ
ปรับปรุงองคก์ร  นอกจากนั�นความผกูพนัต่อองคก์รมี
ผลเกี%ยวขอ้งกบัความสามารถในการปฏิบติังาน  ความ
คงอยูใ่นงาน  และการลาออกจากงาน  ซึ% งเป็นสาเหตุที%
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองคก์ร 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความ
สนใจที%จะศึกษาเกี%ยวกบัความผกูพนัต่อองคก์รวา่มี
ความสัมพนัธ์กบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน
เทศบาลจึงเลือกศึกษาเทศบาลทั�งหมดในเขตอาํเภอบาง
ปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  โดยผลการ
ปฏิบติังานขึ�นกบัผลงานและคุณลกัษณะ การ
ปฏิบติังาน  ซึ% งเป็นสิ%งสาํคญัในการเพิ%มศกัยภาพ  
ความสามารถในการทาํงาน สร้างความสาํเร็จและความ
เจริญกา้วหนา้  รวมถึงยงัมีส่วนช่วยชี�แนะและแกไ้ข
ปรับปรุงผลการปฏิบติัใหดี้ยิ%งขึ�น อนัจะช่วยส่งเสริมให้
เทศบาลประสบความสาํเร็จในการดาํเนินงานต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.  เพื%อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของ
พนกังานเทศบาลภายในเขตอาํเภอบางปะอิน  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
 2.  เพื%อศึกษาระดบัผลการปฏิบติังานของ
พนกังานเทศบาลภายในเขตอาํเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 
 3.  เพื%อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความ
ผกูพนัต่อองคก์รกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน
เทศบาลภายในเขตอาํเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื%องมือในการวิจยั 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที%ใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ พนกังาน
เทศบาลภายในเขตอาํเภอบางปะอิน  จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา จาํนวนทั�งสิ�น 240 คน 
 
เครืTองมอืทีTใช้ในการวจิยั 

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูวิ้จยัไดใ้ช้
แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื%องมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูจากพนกังานเทศบาลภายในเขต
อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน ดงันี�  

ส่วนที% 1 แบบสอบถามเกี%ยวกบัปัจจยัส่วน
บุคคลของพนกังานเทศบาลภายในเขตอาํเภอ 
บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

ส่วนที% 2 แบบสอบถามเกี%ยวกบัความผกูพนั
ต่อองคก์รของพนกังานเทศบาลภายในเขตอาํเภอ 
บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ดา้นความ
ผกูพนัต่อองคก์ร 3 ดา้น คือ 1. ดา้นความรู้สึก จาํนวน 
5 ขอ้  2. ดา้นความต่อเนื%อง จาํนวน 5 ขอ้ 3. ดา้น
บรรทดัฐานทางสงัคม จาํนวน 5 ขอ้ 

ส่วนที% 3 แบบประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังาน  โดยใหพ้นกังานเป็นผูป้ระเมินตนเอง 
ประกอบดว้ยคาํถาม จาํนวน 38 ขอ้  

1. ขั�นตอนในการสร้างเครื%องมือ 
ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามเป็นเครื%องมือในการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู เพื%อนาํมาวิเคราะห์โดยมี
รายละเอียดในการสร้างเครื%องมือดงัต่อไปนี�  

2. การสร้างแบบสอบถาม 
 2.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที%

เกี%ยวขอ้ง เพื%อทาํความเขา้ใจในรายละเอียดในดา้น
เนื�อหา  เพื%อที%จะนาํมาสร้างแบบสอบถาม 
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 2.2 สร้างแบบสอบถามเกี%ยวกบั
ความผกูพนัต่อองคก์ร โดยแบ่งคาํถามใหค้รอบคลุม
ความผกูพนัต่อองคก์รทั�ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความรู้สึก ดา้นความต่อเนื%อง และดา้นบรรทดัฐาน
ทางสงัคม 

 2.3 สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ผลการปฏิบติังานแต่ละหวัขอ้ใหค้รอบคลุมครบถว้น 
ไดแ้ก่ ปริมาณผลงาน  คุณภาพของผลงาน  ความ
ทนัเวลา การประหยดัหรือความคุม้ค่าของการใช ้
ทรัพยากร การวางแผนและการจดัระบบงาน ความ
เป็นผูน้าํ การพฒันาบุคลากรใตบ้งัคบับญัชา  ความ
รับผิดชอบ  ความสามารถในการปฏิบติังาน ความ
อุตสาหะ การรักษาวินยั การปฏิบติัตนเหมาะสมกบั
การเป็นขา้ราชการ  

 2.4 การหาค่าความเที%ยงตรงของ
เครื%องมือ (Validity) นาํแบบสอบถามที%สร้างขึ�น
เสนอต่อผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ชี%ยวชาญ จาํนวน 3 ท่าน 
เพื%อตรวจสอบความถกูตอ้งและเที%ยงตรงในเนื�อหา 
โดยหาค่าดชันีของความสอดคลอ้งกนัระหวา่งขอ้
คาํถามแต่ละขอ้กบัจุดประสงค ์(Index of Item 
Objective Congruence--IOC) ระหวา่งขอ้คาํถามกบั
นิยามศพัทเ์ฉพาะของ (ยทุธพงษ ์กยัวรรณ์, 2543, 
หนา้ 123) แปลความหมายของคะแนนดงันี�  

+1 เมื%อแน่ใจวา่ขอ้ความนั�นวดัไดต้รงตาม
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

0 เมื%อไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั�นวดัไดต้รง
ตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

-1 เมื%อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนั�นวดัไดไ้ม่ตรง
ตามนิยามศพัทเ์ฉพาะ 

เลือกขอ้ที%มีค่า IOC มากกวา่หรือเท่ากบั 0.6 
ส่วนที%มีค่านอ้ยกวา่ 0.6 นาํมาปรับปรุงแกไ้ขให้
เหมาะสมตามคาํแนะนาํของผูเ้ชี%ยวชาญ พบวา่ ความถี%
เที%ยงตรงของเครื%องมือไดค่้า IOC  เท่ากบั 0.97 

2.5 การหาค่าความเชื%อมั%น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม 

ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามแกไ้ขแลว้ไป
ทดลองใชก้บัพนกังานเทศบาล จาํนวน  30 ท่าน เพื%อ
หาความเชื%อมั%นของเครื%องมือโดยวิธีหาค่า
สมัประสิทธิB แอลฟ่าของบรอนบาค (ยทุธพงษ ์
กยัวรรณ์, 2543, หนา้ 137) ไดค่้าความเชื%อมั%นเท่ากบั 
0.93 
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศึกษาครั� งนี�  
ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมขอ้มูลที%รับคืนมาทาํการตรวจสอบ 
และแยกเฉพาะฉบบัที%สมบูรณ์ หลงัจากเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูต่าง ๆ เสร็จสิ�นแลว้ ผูวิ้จยันาํขอ้มลูที%เกบ็
รวบรวมไดม้าทาํการลงรหสัและบนัทึกผลทั�งหมด
เขา้เครื%องคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป 
 แบบสอบถามตอนที% 2 การแปลความ
หมายความผกูพนัต่อองคก์รของพนกังานค่าเฉลี%ยของ
คะแนนตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม   
(อา้งใน อภินนัท ์จนัตะนี, 2552, หนา้ 146)  
 ค่าเฉลี%ย  
 1.00 – 1.79 หมายถึง การมีความผกูพนัต่อ
องคก์รนอ้ยที%สุด 
 1.80 – 2.59 หมายถึง การมีความผกูพนัต่อ
องคก์รนอ้ย 
 2.60 – 3.39 หมายถึง การมีความผกูพนัต่อ
องคก์รปานกลาง 
 3.40 – 4.19 หมายถึง การมีความผกูพนัต่อ
องคก์รมาก 
 4.20 – 5.00 หมายถึง การมีความผกูพนัต่อ
องคก์รมากที%สุด 
 แบบสอบถามตอนที% 3 การแปลความหมาย
ผลการปฏิบติังานของพนกังานค่าเฉลี%ยของคะแนน
ตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม (อา้งใน 
อภินนัท ์จนัตะนี, 2552, หนา้ 146)       
 ค่าเฉลี%ย 
 1.00 – 1.79 หมายถึง การมีผลการ
ปฏิบติังานนอ้ยที%สุด 
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 1.80 – 2.59 หมายถึง การมีผลการ
ปฏิบติังานนอ้ย 
 2.60 – 3.39 หมายถึง การมีผลการ
ปฏิบติังานปานกลาง 
 3.40 – 4.19 หมายถึง การมีผลการ
ปฏิบติังานมาก 
 4.20 – 5.00 หมายถึง การมีผลการ
ปฏิบติังานมากที%สุด 
 
 การแปลความสมัพนัธ์ระหวา่งความผกูพนั
ต่อองคก์รกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาล 
ภายในเขตอาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
(อา้งถึงใน อภินนัท ์ จนัตะนี, 2552, หนา้ 150) ดงันี�  
 ค่าสมัประสิทธิB สหสมัพนัธ์ระดบั
ความสมัพนัธ์ 
 0.01 - 0.20 แปลความวา่มีความสมัพนัธ์กนั
ในระดบัตํ%ามาก 
 0.21 - 0.40 แปลความวา่มีความสมัพนัธ์กนั
ในระดบัตํ%า 
 0.41 - 0.60 แปลความวา่มีความสมัพนัธ์กนั
ในระดบัปานกลาง 
 0.61 - 0.75 แปลความวา่มีความสมัพนัธ์กนั
ในระดบัค่อนขา้งสูง 
 0.76 - 0.90 แปลความวา่มีความสมัพนัธ์กนั
ในระดบัสูง 
 0.91 - 1.00 แปลความวา่มีความสมัพนัธ์กนั
ในระดบัสูงมาก 
 5. สถิติที%ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 
 5.1 สถิติพื�นฐาน 
 - ค่าร้อยละ (Percentage) 
 - ค่าเฉลี%ย (Mean) 
 - ค่าเบี%ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

 5.2 สถิติที%ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน
 - ค่าสมัประสิทธิB สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
(Pearson’s  Product  Moment  Correlation) 
 

ผลการวจัิย 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูลกัษณะส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายตุํ%ากวา่ 30 ปี มีสถานภาพ
โสด มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีรายได ้10,001-
15,000 บาท มีประสบการณ์การทาํงานตํ%ากวา่ 5 ปี  
 ผลการวิเคราะห์ความผกูพนัองคก์รของ
พนกังานเทศบาลในเขตอาํเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ในภาพรวมพบวา่ ความผกูพนั
องคก์ร มีค่าคะแนนเฉลี%ยอยูใ่นระดบัมากที%สุด และ
เมื%อพิจารณารายดา้น พบวา่  ดา้นบรรทดัฐานทาง
สงัคมมีคะแนนเฉลี%ยสูงสุด รองลงมาคือ ดา้น
ความรู้สึก และดา้นความต่อเนื%อง ตามลาํดบั 
 ผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบติังานของ
พนกังานเทศบาล พบวา่ ผลการปฏิบติังานทุกดา้น 
อยูใ่นระดบัมากที%สุด และเมื%อพิจารณารายดา้น พบวา่ 
ดา้นความอุตสาหะ มีค่าเฉลี%ยอยูใ่นระดบัสูงสุด 
รองลงมาคือ ดา้นการรักษาวินยั ดา้นการปฏิบติัตน
เหมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ ดา้นความสามารถ
ในการปฏิบติังาน ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นความ
รับผิดชอบ ดา้นการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้น
ความทนัเวลา ดา้นการวางแผนและการจดัระบบงาน 
ดา้นความเป็นผูน้าํ ดา้นผลสมัฤทธิB ของงานที%ปฏิบติั
ได ้และดา้นการประหยดั และความคุม้ค่าของการใช้
ทรัพยากร ตามลาํดบั ส่วนดา้นที%มีค่าเฉลี%ยตํ%าสุด คือ 
ดา้นปริมาณงาน  
 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความ
ผกูพนัต่อองคก์รกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน
เทศบาลภายในเขตอาํเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา พบวา่ ความผกูพนัองคก์รมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบติังานของ

31 



พนกังานเทศบาลในเขตอาํเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั 
.01 และเมื%อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ความผกูพนั
องคก์รดา้นความรู้สึกมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผล
การปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลในเขตอาํเภอ
บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .01 ความผกูพนัองคก์ร
ดา้นความต่อเนื%องมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลในเขตอาํเภอ 
บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .05 ความผกูพนัองคก์ร
ดา้นบรรทดัฐานทางสงัคม มีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัผลการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลในเขต
อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .05 

 

การอภิปรายผล 
ผลการวิเคราะห์ความผกูพนัองคก์รของ

พนกังานเทศบาลในเขตอาํเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา พบวา่ ความผกูพนัองคก์ร 
โดยรวมทุกดา้นมีค่าเฉลี%ยระดบัมาก และเมื%อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นบรรทดัฐานทางสงัคมมี
คะแนนเฉลี%ยสูงสุด อยูใ่นระดบัมากที%สุด  ทั�งนี�อาจ
เป็นเพราะวา่พนกังานรู้สึกไดรั้บการยอมรับทาง
สงัคมจากการทาํงานในองคก์ร และพร้อมที%จะทาํทุก
อยา่งใหอ้งคก์รกา้วหนา้และเป็นที%ยอมรับของสงัคมทาํ
ใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังาน และ
เตม็ใจที%จะใชพ้ลงัความสามารถเพื%อความสาํเร็จตาม
เป้าหมาย  และอยากทาํงานอยู่กบัองคก์รดว้ยความ
จงรักภกัดีต่อองคก์ร ซึ% งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
ดนุช อมัรานนท ์ (2549) ไดศึ้กษาเรื%อง ความสัมพนัธ์
ระหวา่งความผกูพนัต่อองคก์ารกบัผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน)  
พบวา่ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารโดยรวมมีค่าเฉลี%ย
อยูใ่นระดบัมาก  เนื%องจากการบริหารงานขององคก์ร

เป็นที%ยอมรับของพนกังาน  และตรงตามวตัถุประสงค์
ขององคก์ร  ทาํใหพ้นกังานเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานและเต็มใจที%จะใชพ้ลงัความสามารถเพื%อ
ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมาย ซึ%งผูบ้ริหารสามารถ
สร้างความผกูพนัต่อองคก์ารในการทาํงานใหก้บั
พนกังานดว้ยการบริหารงานดว้ยความเป็นธรรม  
ส่งเสริมใหมี้สภาพการทาํงานที%ดี  และใหทุ้กคนมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นอยา่งเสรี  มีโอกาสไดใ้ช้
ความสามารถและพฒันาความสามารถของตนอยา่ง
เตม็ที% 
 ผลการวิเคราะห์ผลการปฏิบติังานของ
พนกังานเทศบาล พบวา่ ผลการปฏิบติังานโดยรวม
ทุกดา้นมีค่าเฉลี%ยอยูใ่นระดบัมากที%สุด และเมื%อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นความอุตสาหะ         
มีค่าเฉลี%ยสูงสุด อยูใ่นระดบัมากที%สุด  ทั�งนี�อาจจะ
เป็นเพราะวา่ พนกังานมีความมานะอดทน เอาใจใส่
ต่อหนา้ที%การงาน  มีความขยนัหมั%นเพียร  ตั�งใจที%จะ
ทาํงานใหส้าํเร็จและสามารถแกไ้ขปัญหาที%เกิดจาก
การปฏิบติังานได ้ มีความกระตือรือร้นในการทาํงาน
และพฒันาคุณภาพผลงานของตนเองอยา่งสมํ%าเสมอ  
ซึ% งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุภาพร อามาตย ์
(2550) ไดศึ้กษาเรื%องความสมัพนัธ์ระหวา่งการเป็น
สมาชิกที%ดีขององคก์รกบัประสิทธิผลการปฏิบติังาน
ของนกับญัชีสหกรณ์ออมทรัพยใ์นประเทศไทย 
พบวา่ นกับญัชีสหกรณ์ออมทรัพยมี์ความคิดเห็น
เกี%ยวกบัประสิทธิผลการปฏิบติังานโดยรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก เนื%องมาจากการปฏิบติังานของ
ทั�งสององคก์รนั�นมีความคลา้ยคลึงกนั  โดยการ
ปฏิบติังานจะเนน้จากกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือ
หนงัสือสั%งการต่าง ๆ  ผลงานที%ปฏิบติัออกมาจะตอ้ง
มีความถกูตอ้ง  ทาํงานดว้ยความระมดัระวงัและ
ละเอียด รอบคอบ  ปริมาณผลงานมีความเหมาะสม
กบัความรับผิดชอบและภาระหนา้ที%  จาํนวนผลงาน
ที%ปฏิบติัมีปริมาณงานตามที%กาํหนดในแผนงานหรือ
เป้าหมายที%องคก์รวางไว ้ และสามารถแกไ้ขปัญหาที%
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เกิดจากการปฏิบติังานได ้ มีการตรวจสอบผลการ
ปฏิบติังานจากหน่วยงานที%เกี%ยวขอ้ง  เพื%อใหก้าร
ปฏิบติังานขององคก์รนั�นเกิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยที%สุด  
และส่งผลใหอ้งคก์รมีผลการดาํเนินงานที%มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความ
ผกูพนัต่อองคก์รกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน
เทศบาลภายในเขตอาํเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา พบวา่ ความผกูพนัองคก์ร มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบติังานของ
พนกังานเทศบาลในเขตอาํเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั 
.01   
 เมื%อพิจารณาความสมัพนัธ์ระหวา่งความ
ผกูพนัต่อองคก์รกบัผลการปฏิบติังานของพนกังาน
เทศบาลภายในเขตอาํเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา เป็นรายดา้น พบวา่ ความผกูพนั
องคก์รดา้นความรู้สึกมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัผล
การปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลในเขตอาํเภอ
บางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .01 สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ อรอุมา  ชาํรวย (2552) ไดศึ้กษาเรื%อง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองคก์ารกบัความ
ผกูพนัของพนกังานในศูนยก์ระจายสินคา้ที%มีต่อ
องคก์าร ศึกษาเฉพาะกรณี ในเขตพื�นที%อาํเภอวงันอ้ย  
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบว่า พนกังานในศูนย์
กระจายสินคา้ มีปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้น
ความรู้สึก  มีความสมัพนัธ์ทางบวกในทิศทาง
เดียวกบับรรยากาศองคก์ารดา้นมาตรฐานการ
ปฏิบติังาน  ความผกูพนัองคก์รดา้นความรู้สึกคือ
ความผกูพนัที%เกิดขึ�นจากความรู้สึกโดยรู้สึกวา่เป็น
ส่วนหนึ%งขององคก์รจึงส่งผลใหพ้นกังานทุ่มเทและ
อุทิศตนใหก้บัองคก์รมีเจตคติที%ดีต่อองคก์รมีความ
ตอ้งการที%จะรักษาการเป็นสมาชิกขององคก์รและ
ประสงคใ์หอ้งคก์รดาํรงอยูต่่อไป พนกังานของ

องคก์รจึงพยายามปฏิบติังานออกมาใหดี้ที%สุด ความ
ผกูพนัองคก์รดา้นความต่อเนื%อง มีความสัมพนัธ์

ทางบวกกบัผลการปฏิบติังานของพนกังานเทศบาลใน
เขตอาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั .05 สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ จีรภทัร์ สุวรรณพุ่ม (2552) ไดศึ้กษา
เรื%องความสัมพนัธ์ระหวา่งความพึงพอใจในงานความ
ผกูพนัต่อองคก์ารและประสิทธิผลการปฏิบติังาน 
กรณีศึกษาการรถไฟแห่งประเทศไทย พบวา่ พนกังาน
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีปัจจยัความผกูพนั
ต่อองคก์ารดา้นการคงอยูมี่ความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ประสิทธิผลการปฏิบติังานของพนกังานของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย ความผกูพนัองคก์รดา้นความ
ต่อเนื%องนั�นคือ ความผกูพนัที%เกิดขึ�นจากการคิดคาํนึง
ของพนกังานโดยมีพื�นฐานอยู่บนตน้ทุนที%พนกังาน
ใหก้บัองคก์รรวมทั�งทางเลือกที%มีของพนกังานและ
ผลตอบแทนที%พนกังานไดรั้บจากองคก์รนั�นต่อไป
หรือโยกยา้ยเปลี%ยนแปลงที%ทาํงานและยงัเกิดจากการ
ที%พนกังานพิจารณาอยา่งถี%ถว้นถึงผลดีผลเสียของการ
ละทิ�งการเป็นสมาชิกขององคก์ร ซึ%งหากพนกังาน
รับรู้วา่ตนเองยงัไดก้าํไรและสิ%งที%ไดรั้บตอบแทนจาก
องคก์รมีความคุม้ค่า กจ็ะยงัคงอยูก่บัองคก์ร แต่ถา้
รู้สึกวา่ตนเองตอ้งลงทุนไปมากกวา่ไม่คุม้ค่ากจ็ะ
ตดัสินใจออกจากองคก์ร จะพบวา่เทศบาลหรือการ
รถไฟแห่งประเทศไทยเป็นองคก์รที%มีลกัษณะคลา้ย
กบัระบบของราชการในเรื%องของสวสัดิการต่างๆที%มี
มากกวา่บริษทัเอกชนทั%วไปและยงัมีความคล่องตวั
ในการบริหารงานมากกวา่ระบบราชการจึงส่งผลใน
ระบบการทาํงานที%มีความยืดหยุน่มากกวา่ ซึ% งแสดง
ใหเ้ห็นวา่พนกังานที%ทาํงานในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ%นหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีความมั%นคงใน
หนา้ที%การงานรวมทั�งสวสัดิการดา้นต่างๆ จึงส่งผล
โดยตรงกบัการปฏิบติังานของพนกังานใหอ้อกมาอยู่
ในระดบัที%ดี 
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 ความผกูพนัองคก์รดา้นบรรทดัฐานทาง
สงัคม มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานเทศบาลในเขตอาํเภอบางปะอิน จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที%ระดบั 
.05 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรอุมา  ชาํรวย  
(2552) ไดศึ้กษาเรื%องความสมัพนัธ์ระหวา่ง
บรรยากาศองคก์ารกบัความผกูพนัของพนกังานใน
ศูนยก์ระจายสินคา้ที%มีต่อองคก์าร ศึกษาเฉพาะกรณี 
ในเขตพื�นที%อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
มีปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์ารดา้นบรรทดัฐานมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบับรรยากาศองคก์าร ซึ%ง
ความผกูพนัองคก์รดา้นบรรทดัฐานทางสงัคมนั�นคือ
ความผกูพนัที%เกิดขึ�นจากบรรทดัฐานภายในจิตใจ
ของบุคคล ตอ้งการทาํใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมาย เป็น
ขอ้ผกูมดัดา้นจริยธรรมภายในของบุคคลที%มีต่อ
องคก์าร เป็นความผกูพนัที%เกิดขึ�นเพื%อตอบแทนใน
สิ%งที%บุคคลไดรั้บจากองคก์ร การแสดงออกในรูปของ
ความจงรักภกัดีของบุคคลต่อองคก์ร จึงส่งผลในเรื%อง
การปฏิบติังานของพนกังาน หากพนกังานของ
องคก์รมีจิตสาํนึกในความผกูพนัองคก์รดา้นบรรทดั
ฐานทางสงัคมมากก็จะตอบแทนองคก์รดว้ยการมีผล
ปฏิบติังานที%ดี 

 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครัVงนีV 
 ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาครั� งนี�  
 1 ควรปรับปรุงการปฏิบติังานของพนกังาน
เทศบาลจากผลการประเมินการปฏิบติังานจาก
หวัหนา้งานผา่นผูบ้ริหารองคก์ร ควรสร้างความ
เขา้ใจในเรื%องการบริหารงานและการประเมินผลการ
ปฏิบติังานใหช้ดัเจนมีความยติุธรรม รวมถึงวิธีการ
ขั�นตอนระยะเวลาของโอกาสความกา้วหนา้ในงาน  
ซึ% งจะเป็นสิ%งที%สร้างแรงจูงใจในการทาํงานใหก้บั
พนกังานไดเ้ป็นอยา่งดี 
 1.2 องคก์รควรสร้างวฒันธรรมองคก์รใน
การส่งเสริมหรือปลกูฝังความผกูพนัองคก์รใหก้บั
พนกังาน   

ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัVงต่อไป 
 1. ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งที%มีความ
หลากหลายมากขึ�นเพื%อใหค้รอบคลุมบุคลากรทุก
กลุ่ม และทุกระดบัในองคก์ร  
 2. ควรศึกษาวิจยัเพิ%มเติมเกี%ยวกบัแรงจูงใจ
ในการปฏิบติังานและความพึงพอใจในงาน เพราะตวั
แปรทั�งสองกมี็ผลกระทบกบัผลการปฏิบติังานของ
พนกังานดว้ยเช่นกนั 
 3. ควรมีการศึกษาวิจยัเกี%ยวกบั  วิธีการสร้าง
ความผกูพนัในการปฏิบติังานใหก้บัพนกังาน 
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สิ�งแปลกปลอมในอาหารบนอากาศยานพาณชิย์ที�ให้บริการโดย 

บริษทัการบินไทย จํากดั (มหาชน) ฝ่ายครัวการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

Foreign Substances in the food served on commercial aircraft provided by Thai Airways 

International Public Company Limited, Department of Catering at Suvarnabhumi 

Airport1 
 

                                                                                                                                                               ไปรญาร์ แถลงกิจ*   

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัเรื�องสิ�งแปลกปลอมในอาหารบนอากาศยานพาณิชยที์�ใหบ้ริการโดยครัวการบินไทย สุวรรณภูมิ มี
วตัถุประสงค์  เพื�อวิเคราะห์ขอ้ร้องเรียนแนวโนม้ของขอ้ร้องเรียนและกลุ่มของประเภทกลุ่มแปลกปลอมจากสาย
การบินลกูคา้เกี�ยวกบัประเภทของสิ�งแปลกปลอมที�เจือปนในอาหาร การวิจยัครอบคลุมขอ้มูลระหว่างปี พ.ศ. 2549-
2553 หลกัการ Chi-Square พบวา่จาํนวนขอ้ร้องเรียนเรื�องการพบสิ�งแปลกปลอมเจือปนในอาหารแต่ละประเภทจาก
สายการบินลกูคา้ไม่สมกนักบัขอ้ร้องเรียนคาดหวงั และจากการทดสอบกราฟเส้นอนุกรมเวลาสามารถพยากรณ์ได้
ว่าแนวโนม้ของจาํนวนขอ้ร้องเรียนเรื�องการพบสิ�งแปลกปลอมเจือปนในอาหารจะมีโอกาสเพิ�มขึAนเพียงเลก็นอ้ย
มาก และจากการพิสูจน์โดยหลกัการ Pareto พบว่ากลุ่มของสิ�งแปลกปลอมที�เจือปนในอาหารที�ส่งผลกระทบอย่าง
สาํคญัต่อผูโ้ดยสาร ไดแ้ก่ เสน้ผม และวตัถุแปลกปลอมอื�นๆ 
 
คําสําคัญ : สิ�งแปลกปลอมในอาหาร, อากาศยานพาณิชย ์
 
Abstract 

This paper reports the study about foreign substances in the food served on commercial aircraft 
provided by Thai Airways International Public Company Limited, Department of Catering at 
Suvarnabhumi Airport. The objectives of this study are to analysis the airline customer’s complaint about 
the type of foreign substances in food the trend of airline customer’s complaint of foreign substances in 
food foreign substances in food. The data of foreign substance types in food used in this research were 
collected from the airline customers’ complaint from 2006-2010 B.E. The initial result by Chi-Square 
Principle was found the increased compliant about foreign substances in the food served. 
 
 
 

 

* นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
1 เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
อาจารยที์�ปรึกษา รศ.ดร. สุธี อกัษรกิตติf  
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 airline customer’s complaint was not corresponded with the cause of the complaint as expected. It was 
also forecasted that the trend of complaint in foreign substances in food will increase slightly. This    
and the forecast was done by Time-Series Principle. In addition, using Pareto Principle found that hair and 
other foreign substances affect significantly to passengers. 
 

Keywords: Foreign Substances in the Food, Commercial Aircraft 
 
ความนํา  
         การใหบ้ริการอาหารสาํหรับสายการบิน      
มีบทบาทสาํคญัต่อการขนส่งทางอากาศเนื�องมาจาก
ความจาํเป็นของมนุษยใ์นการอุปโภค บริโภค ทาํให้
สายการบินจาํเป็นตอ้งมีการจดัหาอาหารและสิ�ง
อาํนวยความสะดวก เพื�อใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสาร
ระหวา่งการเดินทาง ซึ�งอาหารและสิ�งอาํนวยความ
สะดวกที�มีความปลอดภยั ถกูสุขอนามยัและมี
คุณภาพนัAนเป็นส่วนสาํคญัที�ทาํใหก้ารเดินทางของ
ผูโ้ดยสารดาํเนินไปอยา่งราบรื�น เกิดความประทบัใจ 
เพราะอาหารเป็นหนึ�งในผลิตภณัฑข์องสายการบิน 
ซึ�งมีส่วนสาํคญัในการตดัสินใจซืAอของผูโ้ดยสาร 
 ทัAงนีA เนื�องจากการขนส่งทางอากาศ 
โดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศแบบประจาํระหวา่ง
ประเทศนัAน เป็นกิจกรรมที�ตอ้งเกี�ยวขอ้งกบัผูค้น
หลากหลายเชืAอชาติ ภาษา และวฒันธรรม มีการบิน
ผา่น แวะพกั หรือลงจอดในประเทศต่าง ๆ ทาํใหก้าร
บริการประเภทนีA มีลกัษณะจาํเพาะมีขอ้จาํกดัหลาย
ดา้น ทาํใหมี้ความแตกต่างจากการใหบ้ริการอาหาร
บนภาคพืAน เช่นความแตกต่างทางกายภาพ และ
สิ�งแวดลอ้ม เช่น สภาพอากาศ ความดนั แสงสวา่ง 
พืAนที�ใชส้อย ความหลากหลายดา้นเชืAอชาติ และ
ศาสนาของผูโ้ดยสาร ปัจจยัทางทางดา้นสุขภาพ
อนามยั และสาธารณสุข ความจาํกดัดา้นเศรษฐกิจ 
ตน้ทุน ค่าใชจ่้าย ที�สาํคญัคือขอ้จาํกดัดา้นกฎเกณฑ ์
ขอ้บงัคบั และการกาํกบัดูแลทัAงภายในและระหวา่ง
ประเทศ 

 จากเงื�อนไขดงักล่าวทาํใหผู้ผ้ลิตอาหารตอ้ง
รักษามาตรฐานและคุณภาพเพื�อความปลอดภยัของ
อาหาร และพฒันารูปแบบการใหบ้ริการใหมี้ความ
สร้างสรรค ์หลากหลาย ภายใตน้โยบายของแต่ละ
สายการบิน    
 ปัจจยัที�มีอิทธิพลและมีความสาํคญัต่อการ
ตดัสินใจซืAอของลูกคา้สายการบินนั�นคือคุณภาพและ
สุขอนามยัของอาหาร ซึ�งเป็นปัจจยัที�สาํคญัระดบั
ตน้ๆที�สายการบินลูกคา้ใหค้วามสาํคญั จากการศึกษา
ขอ้มลูที�ผูโ้ดยสารร้องเรียนต่อสายการบินลกูคา้ 
พบวา่ ขอ้ร้องเรียนที�สายการบินลกูคา้รายงานมาก
ที�สุดคือ เรื�องความปลอดภยัและสุขอนามยัของ
เครื�องอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะเรื�องการพบ 
สิ�งแปลกปลอมเจือปนในอาหาร 
 จากปัญหาดงักล่าวนัAนอาจเป็นสาเหตุทาํให้
เกิดความไม่ปลอดภยั ไม่ถูกสุขลกัษณะอนามยัต่อ
ผูโ้ดยสาร ซึ�งอาจก่อใหเ้กิดอาการแพ ้บาดเจบ็ หรือ
เจบ็ป่วยสาหสั และส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของ
ผูโ้ดยสาร ทาํใหเ้สียภาพลกัษณ์ และความไวว้างใจ
อยา่งรวดเร็ว  
  

วตัถุประสงค์การวจัิย  
 1.  เพื�อวิเคราะห์ขอ้ร้องเรียนจากสายการบิน
ลกูคา้เกี�ยวกบัประเภทของสิ�งแปลกปลอมที�เจือปน
ในอาหาร  
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 2.  เพื�อวิเคราะห์แนวโนม้ของจาํนวนขอ้
ร้องเรียนเรื�องการพบสิ�งแปลกปลอมเจือปนใน
อาหาร  
 3. เพื�อวิเคราะห์กลุ่มของประเภทสิ�ง
แปลกปลอมในอาหารที�ส่งผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อ
ผูโ้ดยสาร 

สมมติฐานการวจัิย   
 1. จาํนวนขอ้ร้องเรียนเรื�องการพบสิ�ง
แปลกปลอมเจือปนในอาหารแต่ละประเภทจากสาย
การบินลูกคา้สมกนักบัขอ้ร้องเรียนคาดหวงั  
 2.  แนวโนม้ของจาํนวนขอ้ร้องเรียนเรื�อง
การพบสิ�งแปลกปลอมเจือปนในอาหารสามารถ
พยากรณ์เชิงเวลาไดโ้ดยอาศยักราฟแนวโนม้อนุกรม
เวลา  
 3. กลุ่มของสิ�งแปลกปลอมที�เจือปนใน
อาหารที�ส่งผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อผูโ้ดยสารมีไม่
เกิน 2 ประเภท 
 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 
หลกัการ Pareto คือ หลกัในการอา้ง

ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลสองชุด ที�แสดงถึงความ
ไม่สมดุล ซึ�งสิ�งที�สาํคญัมีเพียงประมาณ 20% และสิ�ง
ที�ไม่สาํคญัจะมีประมาณ 80% ซึ�งในปี ค.ศ.1930-
1950 นกัคิดเกี�ยวกบัเรื�อง Quality Management นาม
วา่ Dr. Joseph Juran ไดน้าํแนวความคิดของ Pareto 
ไปใชต่้อ แลว้หลกัการนีAก็กลายชื�อเรียกเป็นหลกัการ
ของ Pareto หรือ กฎ 80/20 ที�ในปัจจุบนันิยมใชก้นั
แพร่หลาย และสามารถพบเห็นไดใ้นชีวิตประจาํวนั 
 แนวคิดเกี�ยวกบัอาหารปลอดภยัและอนามยั
อาหาร ซึ�งใชร้ะบบ HACCP คือ ระบบการจดัการ
คุณภาพดา้นความปลอดภยั (สมาคมนิวเคลียร์แห่ง
ประเทศไทย, 2555) ซึ� งใชใ้นการควบคุม
กระบวนการผลิตใหไ้ดอ้าหารที�ปราศจากอนัตราย 
ซึ�งอนัตรายจากอาหารมาจาก 3 สาเหตุ ไดแ้ก่ 
อนัตรายทางชีวภาพเช่นจากเชืAอจุลินทรีย ์อนัตราย

จากสารเคมี และอนัตรายทางกายภาพ ปัจจุบนัระบบ 
HACCP ไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั 
โครงการมาตรฐานอาหาร FAO / WHO จึงไดจ้ดัทาํ
ขอ้กาํหนดหลกัการของระบบ HACCP และ
ขอ้แนะนาํในการนาํไปใช ้เพื�อใหป้ระเทศต่าง ๆ ได้
นาํไปใชใ้นการพฒันาอุตสาหกรรมอาหาร  
 ในการวิจยันีAไดศึ้กษางานวิจยัก่อนหนา้ที�ใช้
หลกัการ Pareto เพื�อศึกษาวิธีการในการวิเคราะห์
ขอ้มลู และงานวิจยัเรื�องคุณภาพที�ถกูสุขอนามยัของ
อาหารที�ใหบ้ริการบนเครื�องบิน ซึ�งมีเนืAอหาที�ช่วย
สนบัสนุนขอ้มูลงานวิจยั ไดแ้นวทางในการทาํวิจยั
เพื�อแกไ้ขปัญหาที�มีอยู ่หรือเป็นแนวทางในการ
พฒันาความปลอดภยัและอนามยัอาหาร 
 
วธีิดําเนินการวจัิย 

ผูวิ้จยัไดร้วบรวมจาํนวนขอ้ร้องเรียนจาก
สายการบินลกูคา้ที�รายงานมายงับริษทัการบินไทย 
จาํกดั (มหาชน) ฝ่ายครัวการบิน สุวรรณภูมิ โดยมี
จาํนวนขอ้ร้องเรียนเรื�องการพบสิ�งแปลกปลอมเจือ
ปนในอาหารตลอดระยะเวลา 5 ปี ทัAงสิAน 822 ขอ้
ร้องเรียน และจาํนวนอาหารที�ใหบ้ริการ 5 ปี ทัAงสิAน 
93, 487,407 ชุด ซึ�งสามารถจาํแนกประเภทของสิ�ง
แปลกปลอมไดเ้ป็น 4 ประเภท  

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลในการทาํ
วิจยั ไดแ้ก่ ระบบ Electronic Document ใน Intranet  
(www.thaisphere.org) ของบริษทัการบินไทย จาํกดั 
(มหาชน) และบางส่วนเกบ็อยู่ในแฟ้มรายงานขอ้
ร้องเรียนจากสายการบินลกูคา้ และรายงานการ
ประเมินความพึงพอใจประจาํปี มาทาํการวิเคราะห์
รวบรวมขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel ใน
การคาํนวณ ดาํเนินการเพื�อพิสูจนค์วามน่าเชื�อถือ
ขอ้มลู มีรายละเอียดดงัต่อไปนีA  
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การวเิคราะห์ข้อมูล  
 1. การวิเคราะห์ขอ้มลูทุติยภูมิเกี�ยวกบัขอ้
ร้องเรียนจากสายการบินลกูคา้เรื�องการพบสิ�ง
แปลกปลอมเจือปนในอาหาร เป็นการวิเคราะห์โดย
นาํขอ้มลูตัAงแต่ปี พ.ศ. 2549-2553 มาสรุปโดยจาํแนก
ประเภท และคาํนวณโดยใชส้ถิติค่าร้อยละ 
 2. การพิสูจนส์มมติฐาน 
 ขอ้ที� 1 “ประเภทของสิ�งแปลกปลอมที�เจือ
ปนในอาหารซึ�งไดรั้บการร้องเรียนจากสายการบิน
ลกูคา้สมกนักบัค่าคาดหวงั” ซึ� งพิสูจนโ์ดยการใช้
สถิติ ไค - สแควร์ โดยการทดสอบการสมกนั (Test 
of Goodness of Fit) 
 สมมติฐานโดยทั�วไปของการทดสอบการ
สมกนั (Test of Goodness of Fit) ซึ� งเป็นการทดสอบ
วา่ความถี�ที�สงัเกตไดจ้ากการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
(observed frequency) กบัความถี�ที�คาดหวงั 
(expected frequency) สมกนัหรือไม่ 

ขอ้ที� 2 “แนวโนม้ของจาํนวนขอ้ร้องเรียน
เรื�องการพบสิ�งแปลกปลอมเจือปนในอาหารสามารถ
พยากรณ์เชิงเวลาไดโ้ดยอาศยักราฟแนวโนม้อนุกรม
เวลา” นาํจาํนวนขอ้ร้องเรียนจากสายการบินลูกคา้ที�
แจกแจงเป็นรายปี ตัAงแต่ พ.ศ. 2549-2553 และ
จาํนวนอาหารทัAงหมดที�ผลิตต่อปี มาคาํนวณเป็น
จาํนวนขอ้ร้องเรียนต่อจาํนวนอาหาร 1,000,000 ที� 
โดยใชก้ราฟแนวโนม้อนุกรมเวลา    
 ขอ้ที� 3 “กลุ่มของสิ�งแปลกปลอมที�เจือปน
ในอาหารที�ส่งผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อผูโ้ดยสารมี
ไม่เกิน 2 ประเภท” โดยใชห้ลกัการ Pareto หรือกฎ 
80/20 เพื�อพิสูจนค์วามสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มลูสองชุด 
ไดแ้ก่ จาํนวนขอ้ร้องเรียนจากสายการบินลกูคา้และ
กลุ่มประเภทของสิ�งแปลกปลอมที�ส่งผลต่อผูโ้ดยสาร 
โดยนาํขอ้มลูขอ้ร้องเรียนจากสายการบินลกูคา้ ตัAงแต่ 
พ.ศ. 2549-2553 มาวิเคราะห์ตามหลกั Pareto เพื�อ
วิเคราะห์กลุ่มของประเภทสิ�งแปลกปลอมที�เจือปน
ในอาหารตามลาํดบั เพื�อแสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มประเภท

ของสิ�งแปลกปลอมใดที�ส่งผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อ
ผูโ้ดยสาร 
 

ผลการวจัิย 
ผลการวิจยัสามารถอธิบายไดว้า่ประเภท

ของสิ�งแปลกปลอมที�เจือปนในอาหารซึ�งไดรั้บการ
ร้องเรียนจากสายการบินลกูคา้ไม่สมกนักบัจาํนวน
คาดหวงัทางสถิติ หรือที�ควรจะเป็น ซึ�งจาํนวน
คาดหวงั หรือจาํนวนที�ควรจะเป็นของสิ�ง
แปลกปลอมแต่ละประเภทที�พบนัAน ควรจะเท่ากนัทัAง 
4 ประเภท โดยเฉลี�ยที� 205.5 จาก 822 ขอ้ร้องเรียน 

เมื�อพบวา่จาํนวนของขอ้ร้องเรียนไม่สมกนั
กบัจาํนวนคาดหวงัทางสถิติ จึงไดท้าํการพิสูจนเ์พื�อ
ลาํดบัความสาํคญัของประเภทของสิ�งแปลกปลอม 
ซึ�งพบวา่กลุ่มของสิ�งแปลกปลอมที�เจือปนในอาหาร
ที�ส่งผลกระทบอยา่งสาํคญัต่อผูโ้ดยสารมี 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ เสน้ผม และวตัถุแปลกปลอมอื�น ๆ กล่าวคือ
ประมาณ 73% จากสิ�งแปลกปลอม 4 ประเภท ซึ�ง
หมายความวา่สิ�งแปลกปลอมทัAง 2 ประเภทนีA เป็น
ปัญหาสาํคญัที�สุดที�ควรแกไ้ขก่อน เพราะเกิดขึAน
บ่อยครัA งและอาจส่งผลต่อผูโ้ดยสาร และความพึง
พอใจของสายการบินลกูคา้มากที�สุด 

หลงัจากนัAนทาํการพยากรณ์แนวโนม้ของ
จาํนวนขอ้ร้องเรียนเรื�องการพบสิ�งแปลกปลอมเจือ
ปนในอาหาร ซึ�งสามารถพยากรณ์เชิงเวลาไดโ้ดย
อาศยักราฟแนวโนม้อนุกรมเวลา ผลการพิสูจนพ์บวา่
แนวโนม้ของจาํนวนขอ้ร้องเรียนเรื�องการพบสิ�ง
แปลกปลอมเจือปนในอาหารจะมีโอกาสเพิ�มขึAนเพียง
เลก็นอ้ย 

อยา่งไรกต็ามสามารถนาํขอ้มลูการพยากรณ์
แนวโนม้ของจาํนวนขอ้ร้องเรียนที�จะเกิดขึAนใน
อนาคตนีA  ใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข หรือ
เตรียมความพร้อมในการปฏิบติังาน เพื�อลดแนวโนม้
หรือโอกาสของความผิดพลาดอาจเกิดขึAนต่อไป โดย
เนน้เรื�องที�เป็นปัญหาสาํคญัที�พบการร้องเรียนมาก
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ที�สุด หรือส่งผลต่อผูโ้ดยสารและสายการบินลกูคา้
มากที�สุดเป็นหลกั 

 

การอภิปรายผล  
จากวตัถุประสงคข์อ้ที� 1  “เพื�อวิเคราะห์ขอ้

ร้องเรียนจากสายการบินลกูคา้เกี�ยวกบัประเภทของ
สิ�งแปลกปลอมที�เจือปนในอาหาร” พบวา่ประเภท
ของสิ�งแปลกปลอมที�เจือปนในอาหาร ซึ�งไดรั้บการ
ร้องเรียนจากสายการบินลกูคา้ไม่สมกนักบัจาํนวน
คาดหวงัหรือจาํนวนที�ควรจะเป็น ซึ�งจาํนวนคาดหวงั
หรือจาํนวนที�ควรจะเป็นของสิ�งแปลกปลอมแต่ละ
ประเภทที�พบนัAน ควรจะเท่ากนัทัAง 4 ประเภท โดย
เฉลี�ยที� 205.5 จาก 822 ขอ้ร้องเรียน ซึ�งไม่ตรงกบั
สมมติฐานที�ตัAงไวใ้นขอ้ที� 1 คือ “จาํนวนขอ้ร้องเรียน
เรื�องการพบสิ�งแปลกปลอมเจือปนในอาหารแต่ละ
ประเภทจากสายการบินลกูคา้สมกนักบัจาํนวน
คาดหวงั” 
 จากวตัถุประสงคข์อ้ที� 2 “เพื�อวิเคราะห์
แนวโนม้ของจาํนวนขอ้ร้องเรียนเรื�องการพบสิ�ง
แปลกปลอมเจือปนในอาหาร” จากการพยากรณ์เชิง
เวลาโดยอาศยักราฟแนวโนม้อนุกรมเวลา พบวา่ 
เสน้แนวโนม้อนุกรมเวลาที�ไดจ้ากสมการค่อนขา้ง
ขนานกบัแกน X กล่าวคือ เสน้แนวโนม้ของจาํนวน
ขอ้ร้องเรียนเรื�องการพบสิ�งแปลกปลอมเจือปนใน
อาหารแสดงใหเ้ห็นวา่ จาํนวนขอ้ร้องเรียนจะมี
โอกาสเพิ�มขึAนเพียงเลก็นอ้ยมาก ซึ�งพยากรณ์ไดจ้าก
กราฟเสน้อนุกรมเวลา ตรงกบัสมมติฐานที�ตัAงไวใ้น
ขอ้ 1.7.2 คือ “แนวโนม้ของจาํนวนขอ้ร้องเรียนเรื�อง
การพบสิ�งแปลกปลอมเจือปนในอาหารสามารถ
พยากรณ์เชิงเวลาไดโ้ดยอาศยักราฟเสน้อนุกรมเวลา”  
 จากวตัถุประสงคข์อ้ที� 3 “เพื�อวิเคราะห์กลุ่ม
ของประเภทสิ�งแปลกปลอมในอาหารที�ส่งผลกระทบ
อยา่งสาํคญัต่อผูโ้ดยสาร” พบวา่กลุ่มของสิ�ง
แปลกปลอมที�เจือปนในอาหารที�ส่งผลกระทบอยา่ง
สาํคญัต่อผูโ้ดยสารมี 2 ประเภท ไดแ้ก่เสน้ผม และ

วตัถุแปลกปลอมอื�นๆ ซึ�งมี 73% จาก 822 ขอ้
ร้องเรียน ซึ�งตรงกบัสมมติฐานที�ตัAงไวใ้นขอ้ 1.7.3 คือ 
“กลุ่มของสิ�งแปลกปลอมที�เจือปนในอาหารที�ส่งผล
กระทบอยา่งสาํคญัต่อผูโ้ดยสารมีไม่เกิน 2 ประเภท” 
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครัVงนีV 
 จากขอ้มลูที�ไดร้วบรวมและไดส้รุปไวใ้น
วิทยานิพนธ์ฉบบันีA  สามารถนาํไปประยกุตใ์ชเ้ป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพฒันาดา้นอนามยั
อาหารที�ใหบ้ริการบนเครื�องบิน โดยเฉพาะปัญหา
การเจือปนของสิ�งแปลกปลอมประเภทเสน้ผม และ
วตัถุแปลกปลอมอื�น ๆ ซึ�งควรมีการป้องกนัอยา่ง
รัดกมุมากขึAน สร้างความตระหนกัเรื�องความสะอาด
ส่วนบุคคลของพนกังานผูป้ฏิบติังาน เพิ�มความ
เขม้งวดของกฎระเบียบ หรือเพิ�มมาตรการในการ
ตรวจสอบคุณภาพตัAงแต่วตัถุดิบที�ใชใ้นการผลิต 
เครื�องมือและอุปกรณ์ อาคารสถานที� ระบบการ
ป้องกนั เช่น การเพิ�มจาํนวนและประสิทธิภาพของตู ้
Air Shower สาํหรับทาํความสะอาดสิ�งสกปรกและ
เสน้ผมที�เกาะติดร่างกาย เนื�องจากปัจจุบนัมีตู ้Air 
Shower ติดตัAงอยูเ่พียง 2 ประตู ซึ� งประตูที�พนกังาน
สามารถเดินเขา้ออกไดมี้มากกวา่ 2 ประตู จึงควรมี
การติดตัAงเพิ�มหรือสั�งหา้มเขา้ออกประตูที�ไม่มีเครื�อง 
Air Shower นอกจากนีA  ควรมีเครื�องตรวจจบั
สนามแม่เหลก็ เพื�อตรวจจบัโลหะ หรือเครื�องมือ
ต่างๆที�สามารถตรวจจบัสิ�งแปลกปลอมที�อาจหลุด
ร่วงลงไปในอาหาร เพื�อความปลอดภยัของวตัถุดิบ
และอาหารตัAงแต่เขา้สู่กระบวนการผลิต จนถึงการ
จดัส่งสู่มือของสายการบินลูกคา้ เพื�อเกิดความ
ปลอดภยัดา้นสุขอนามยั และประสิทธิภาพสูงสุดใน
การใหบ้ริการ ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
ปัญญช์ริณี ปราบใหญ่ (2554)  
 ผลการวิจยันีA เป็นสารสนเทศที�มีประโยชน์
ต่อผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัการในการพฒันาดา้น
อนามยัอาหาร และความปลอดภยัของอาหาร โดยใช้
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แนวทางในการลดความเสี�ยงการเจือปนของสิ�ง
แปลกปลอมในอาหารที�ใหบ้ริการบนเครื�องบิน หรือ
เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจในการแกปั้ญหาเพื�อลด
โอกาสการเกิดความผิดพลาด มีความถกูตอ้ง แม่นยาํ 
และมีประสิทธิภาพมากในการควบคุมอนามยัอาหาร 
 สาํหรับการวิจยัครัA งต่อไปควรแยกขอ้มลู
ประเภทวตัถุแปลกปลอมอื�น ๆ ออกเป็นชนิดต่าง ๆ 
เช่น พลาสติก โลหะ กระดาษ และลาํดบัความสาํคญั 
จะทาํใหข้อ้มลูที�นาํมาวิเคราะห์มีความหลากหลาย
มากและชดัเจนมากขึAน และสามารถนาํผลวิจยัมาใช้
ประโยชนไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิ�งขึAน และควร
วิจยัเพื�อการแกไ้ขปัญหา เช่น การลดสิ�งแปลกปลอม

ในอาหารบนอากาศยานพาณิชย ์เพื�อลดจาํนวนขอ้
ร้องเรียนเรื�องการพบสิ�งแปลกปลอมเจือปนใน
อาหาร 
 นอกจากนัAน ควรทาํการวิจยัโดยแยกขอ้มลู
ระหวา่งอาหารสาํหรับผูโ้ดยสารกบัอาหารนกับิน 
เพราะอาหารสาํหรับนกับินและวิศวกรบนเครื�องบิน
จะมีความเขม้งวดมากกวา่อาหารของผูโ้ดยสาร เมื�อ
เกิดอนัตรายจะส่งผลกระทบทัAงต่อตนเองและความ
ปลอดภยัของผูโ้ดยสาร 
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คุณลกัษณะและแรงจูงใจสําหรับครูฝึกอบรมเจ้าหน้าที�ควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน 

Qualification and motivation for air traffic controller Instructor in Area control center1 

 

                                                                                                                                                            เพชรลดา รุ่นเจริญ*   

 
บทคัดย่อ 

รายงานการวิจยันี�  มีวตัถุประสงค์เพื!อวิเคราะห์ความคิดเห็นของเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตาม
เสน้ทางบินเกี!ยวกบัคุณลกัษณะและแรงจูงใจสาํหรับครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน 
และเพื!อวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลที!มีผลต่อคุณลกัษณะและแรงจูงใจสําหรับครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจร
ทางอากาศตามเส้นทางบิน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื!องมือและเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 105 คน ผลการวิจยั
พบว่า (1) เจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบินมีความคิดเห็นโดยรวมต่อคุณลกัษณะและแรงจูงใจ
สาํหรับครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน อยู่ในระดบัมากที!สุด (2) เจา้หนา้ที!ควบคุม
จราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน จาํแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนั และประสบการณ์
การทาํงาน มีความคิดเห็นต่อคุณลกัษณะสําหรับครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน
โดยรวมแตกต่างกนั และ (3) เจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตามเส้นทางบิน จาํแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา 
ระดับตําแหน่งงานในปัจจุบัน และประสบการณ์การทาํงาน มีความคิดเห็นต่อแรงจูงใจสําหรับครูฝึกอบรม
เจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบินโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
คําสําคัญ :  คุณลกัษณะและแรงจูงใจ, เจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศ, ครูฝึกอบรม 

 

Abstract 
This research paper reports the study aiming to analyze opinion of Air traffic controllers in Area Control 

Center regarding qualification and motivation for Air traffic controller instructor in Area Control Center. 
Questioners were used to collect data from 105 traffic controllers. The research found that (1) Air traffic 
controllers in Area Control Center have opinion in general, towards qualification and motivation for Air traffic 
controller instructor in Area Control Center at the highest level. (2) The Air traffic controllers in Area Control 
Center that were classified by gender, education level, current working position and working experience  have 
differences opinions towards qualification for Air traffic controller instructor in Area Control Center. And 

 
 
 
 

(3) The Air traffic controllers in Area Control Center that were classified by gender, education level, current  

 

* นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
1 เป็นส่วนหนึ!งของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
  อาจารยที์!ปรึกษา รศ.ดร.สุธี อกัษรกิตติ_  
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working position and working experience have their opinions towards motivation for Air traffic controller 
instructor in Area Control Center with no difference.  
 

Keywords : qualification and motivation, air traffic controller, instructor 

 
ความนํา  

บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั  
มีหนา้ที!หลกัคือ การบริการจราจรทางอากาศ อนั
ไดแ้ก่ การบริการควบคุมจราจรทางอากาศโดย
จดัระบบการขนส่งทางอากาศตามระเบียบและ
มาตรฐานสากล การแจง้ข่าวสาร ใหค้าํแนะนาํที!เป็น
ประโยชนต่์อการตดัสินใจของนกับิน รวมทั�งการ
คน้หาและช่วยเหลือเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทาง
อากาศที!ประสบอุบติัเหตุเพื!อใหก้ารจราจรทางอากาศ
ดาํเนินไปดว้ยความปลอดภยั รวดเร็ว และเป็น
ระเบียบ โดยมีเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศเป็น
ผูใ้หบ้ริการควบคุมจราจรทางอากาศ  

งานบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
สามารถแบ่งหนา้ที!ออกเป็น 3 ชนิด โดยจาํแนกตาม
บริเวณที!ควบคุมคือ การควบคุมจราจรทางอากาศ
บริเวณท่าอากาศยาน การควบคุมจราจรทางอากาศ
เขตประชิดท่าอากาศยาน และการควบคุมจราจรทาง
อากาศตามเสน้ทางบิน ซึ!งตอ้งการเจา้หนา้ที!ควบคุม
จราจรทางอากาศและครูฝึกที!มีคุณลกัษณะทาง
กายภาพ และจิตใจ เช่น การตดัสินใจ การมีระเบียบ
วินยั และแรงจูงใจ ฯลฯ ที!มีประสิทธิภาพ 

ในการวิจยันี� มุ่งศึกษาถึงคุณลกัษณะและ
แรงจูงใจสาํหรับครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจร
ทางอากาศตามเสน้ทางบิน เพื!อเป็นการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยข์ององคก์ร และเพื!อหลีกเลี!ยงปัญหา
การขาดแคลนเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตาม
เสน้ทางบินในอนาคต 

 
  

งานควบคุมจราจรทางอากาศเป็นงานเฉพาะ
ดา้นที!จะตอ้งเรียนรู้ภาคทฤษฎีควบคู่ไปกบั
ภาคปฏิบติั ดงันั�น การจดัการฝึกอบรมจึงจาํเป็นตอ้ง
จดัขึ�นภายในศูนยค์วบคุมจราจรทางอากาศ โดย
คดัเลือกบุคลากรภายในที!เป็นผูมี้ความรู้ ความ
ชาํนาญในสายงานเพื!อถ่ายทอดความรู้ไดต้ามแนว
ปฏิบติังาน 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
 1. เพื!อวิเคราะห์ความคิดเห็นของเจา้หนา้ที!
ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบินที!มีต่อ
คุณลกัษณะสาํหรับครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุม
จราจรทางอากาศตามเสน้ทางบิน 
 2. เพื!อวิเคราะห์ความคิดเห็นของเจา้หนา้ที!
ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบินที!มีต่อ
แรงจูงใจสาํหรับครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจร
ทางอากาศตามเสน้ทางบิน 
 3. เพื!อวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของ
เจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบินที!
มีผลต่อความคิดเห็นเกี!ยวกบัคุณลกัษณะและ
แรงจูงใจของครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทาง
อากาศตามเสน้ทางบิน 

สมมติฐานการวจัิย   
 1. ความคิดเห็นโดยรวมของเจา้หนา้ที!
ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบินที!มีต่อ
คุณลกัษณะสาํหรับครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุม
จราจรทางอากาศตามเสน้ทางบินอยูใ่นระดบัมาก  

2. ความคิดเห็นโดยรวมของเจา้หนา้ที!
ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบินที!มีต่อ
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แรงจูงใจสาํหรับครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจร
ทางอากาศตามเสน้ทางบินอยูใ่นระดบัมาก  
3. เจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบิน
ที!มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวม
ต่อคุณลกัษณะสาํหรับครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุม
จราจรทางอากาศตามเสน้ทางบินต่างกนั 

4. เจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตาม
เสน้ทางบินที!มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความ
คิดเห็นโดยรวมต่อแรงจูงใจสาํหรับครูฝึกอบรม
เจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบิน
ต่างกนั 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย  
 แนวคิดและทฤษฎีสาํหรับครูที!ดีควร
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะที!สาํคญัๆ คือ 
 1. มีความรู้ดี คือ มีความรู้ความสามารถ
ทางดา้นวิชาการที!จะสอน ตลอดจนการเป็นผูที้!มี
สติปัญญาดี เฉลียวฉลาด เชื!อมั!นในตวัเอง รู้จกั
แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เป็นตน้  
 2. บุคลิกภาพดี คือ สุภาพเรียบร้อย พดูจา
ไพเราะนํ�าเสียงชดัเจน และมีลกัษณะเป็นผูน้าํ 
 3. การสอนดีและปกครองดี คือ อธิบายได้
ชดัเจนครบทุกกระบวนความ ปกครองดูแลนกัเรียน
ใหอ้ยูใ่นระเบียบวินยัที!ดีงาม 
 4. ความประพฤติดี คือ เวน้จากอบายมุขทุก
อยา่ง ทาํแต่ความดีทั�งกาย วาจา ใจ มีคุณธรรมและ
จริยธรรมสูง มีเมตตากรุณา เสียสละ มีความยติุธรรม
และมีมานะอดทน 
 5. มีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี คือ มีอธัยาศยัไมตรี
กบัทุกคน และมีนํ�าใจเป็นประชาธิปไตย  
 แนวคิดและทฤษฎีเกี!ยวขอ้งกบัแรงจูงใจ 
สามารถสรุปไดว้า่ แรงจูงใจ (motivation) คือ สิ!งซึ! ง
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์อนัเกิดจากความ
ตอ้งการ พลงักดดนั หรือ ความปรารถนาที!จะ
พยายามดิ�นรนเพื!อใหบ้รรลุผลสาํเร็จตาม

วตัถุประสงคซึ์!งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจาก
การเรียนรู้กไ็ด ้(ภรณ์พกัตรา ศกัดา, 2554)  แรงจูงใจ
เกิดจากสิ!งเร้าทั�งภายในและภายนอกตวับุคคลนั�น ๆ
เอง สิ!งเร้าภายใน ไดแ้ก่ ความรู้สึกตอ้งการ หรือขาด
อะไรบางอยา่ง จึงเป็นพลงัชกัจูง หรือกระตุน้ให้
มนุษยป์ระกอบกิจกรรมเพื!อทดแทนสิ!งที!ขาดหรือ
ตอ้งการนั�น ส่วนสิ!งเร้าภายนอก ไดแ้ก่ สิ!งใดก็ตาม
ที!มาเร่งเร้า นาํช่องทาง และมาเสริมสร้างความ
ปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตวัมนุษย ์เช่น 
การไดรั้บรางวลั เกียรติยศชื!อเสียง คาํชม การไดรั้บ
การยอมรับยกยอ่ง การไดค่้าตอบแทนหรือเงินเดือน 
เป็นตน้ 
 งานวิจยัที!เกี!ยวขอ้ง ในการทาํวิจยันี�ไดศึ้กษา
ผลงานวิจยัที!เกี!ยวขอ้งกบัคุณลกัษณะครูที!ดีและ
แรงจูงใจ ทาํใหผู้วิ้จยัเกิดแนวคิดในการทาํวิจยัและ
สามารถนาํขอ้มลูใชเ้ป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม สรุปไดว้า่ คุณลกัษณะของครูที!ดีนั�นมี
หลายรูปแบบ แต่โดยพื�นฐานคุณลกัษณะของครูที!ดี
ตอ้งประกอบไปดว้ย ความรอบรู้ มีจรรยาบรรณ มี
ความยติุธรรม ทาํตวัเป็นแบบอยา่งที!ดี มีความอดทน 
และมีความสามารถทาํใหเ้ขา้ใจไดช้ดัเจนและรวบรัด 
เป็นตน้ และงานวิจยัที!เกี!ยวขอ้งกบัแรงจูงใจ ทาํให้
ทราบวา่สิ!งที!ทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีกาํลงัใจในการ
ทาํงาน มีความจงรักภกัดีต่อหน่วยงาน มีความ
รับผิดชอบ สามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
มากขึ�นหรือนอ้ยลงขึ�นอยู่กบัแรงจูงใจ   
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากร สาํหรับการวิจยันี�ประชากร 

ไดแ้ก่ พนกังานตั�งแต่ตาํแหน่งเจา้หนา้ที!ควบคุม
จราจรทางอากาศตามเสน้ทางบินขึ�นไป ศูนยค์วบคุม
จราจรทางอากาศ 1 และ 2 บริษทัวิทยกุารบินแห่ง
ประเทศไทย จาํกดั จาํนวนทั�งหมด 141 คน  

กลุ่มตวัอยา่ง คือ พนกังานตั�งแต่ตาํแหน่ง
เจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบิน
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ขึ�นไป จาํนวนทั�งหมด 141 คน นาํมาคาํนวณขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งนอ้ยที!สุดที!ยอมรับใหเ้ป็นตวัแทน
ของประชากร โดยใชสู้ตรการคาํนวณหากลุ่ม
ตวัอยา่งของ Taro Yamane (1967) ไดข้นาดของกลุ่ม 
ตวัอยา่งเท่ากบั 104.25 คน และขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งสาํหรับการวิจยัครั� งนี� เท่ากบั 105 คน 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  
เครื!องมือที!ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 

(questionnaire) ที!ผูวิ้จยัสร้างขึ�นเพื!อศึกษาวิเคราะห์
ความคิดเห็นของเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศ
ตามเสน้ทางบินที!มีต่อคุณลกัษณะและแรงจูงใจ
สาํหรับครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทาง
อากาศตามเสน้ทางบิน ซึ!งไดจ้ากการคน้ควา้แนวคิด
และทฤษฎีต่าง ๆ ตลอดจนงานวิจยัที!เกี!ยวขอ้ง โดย
ผูวิ้จยัแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงั
รายละเอียด 
 ส่วนที! 1  เป็นแบบสอบถามเกี!ยวกบัปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  เพศ วฒิุ
การศึกษา ระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนั และ
ประสบการณ์การทาํงาน  
 ส่วนที! 2  เป็นแบบสอบถามที!เกี!ยวกบัความ
คิดเห็นของพนกังานตั�งแต่ตาํแหน่งเจา้หนา้ที!ควบคุม
จราจรทางอากาศตามเสน้ทางบินมีทั�งหมด 2 ดา้น คือ
ดา้นคุณลกัษณะและดา้นแรงจูงใจสาํหรับครู
ฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตาม
เสน้ทางบิน ซึ!งในแบบสอบถามเป็นคาํถามเชิงบวก
ทั�งหมด  
 ส่วนที! 3 เป็นแบบสอบถามเกี!ยวกบั
ขอ้คิดเห็นเพิ!มเติมและขอ้เสนอแนะเกี!ยวกบั
คุณลกัษณะและแรงจูงใจสาํหรับครูฝึกอบรม
เจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบิน
โดยเป็นคาํถามปลายเปิดที!ใหผู้ต้อบแบบสอบถามมี
อิสระในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
เพิ!มเติม 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 แบบสอบถาม ส่วนที! 1 คือปัจจยัส่วนบุคคล 
ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ไดแ้ก่ 
ความถี! (frequency) และร้อยละ (percentage) โดย
จาํแนกตามตวัแปรอิสระที!จะศึกษา ปัจจยัส่วนบุคคล
จาํแนกตาม เพศ วฒิุการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงานใน
ปัจจุบนั และประสบการณ์การทาํงานของเจา้หนา้ที!
ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบิน  การพิสูจน์
สมมติฐานเชิงการบรรยายผูวิ้จยัใชส้ถิติเชิงพรรณนา

ใชข้อ้มลูจากส่วนที! 2  ได ้ ค่าเฉลี!ย (Mean :X ) 
และค่าเบี!ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) 
ส่วนการทดสอบความแตกต่าง ผูวิ้จยัใชวิ้เคราะห์
ความแตกต่างระหวา่งความคิดเห็นอนัเนื!องมาจาก
ปัจจยัส่วนบุคคลที!มีกลุ่มประชากร 1 คู่ คือ เพศ ใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way 
Analysis of Variance) ทดสอบโดยการทาํ t-test โดย
กาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติที! 0.05 และ ผูวิ้จยัวิเคราะห์
ความแตกต่างระหวา่งความคิดเห็นอนัเนื!องมาจาก
ปัจจยัส่วนบุคคลที!มีกลุ่มประชากรมากกวา่ 1 คู่ คือ 
วฒิุการศึกษา ระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนั และ
ประสบการณ์การทาํงาน ใชก้ารวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
ทดสอบโดยการทาํ F-test โดยกาํหนดนยัสาํคญัทาง
สถิติที! 0.05 
 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ!มเติมที!ได้
จากส่วนที! 3 ของแบบสอบถามของเจา้หนา้ที!ควบคุม
จราจรทางอากาศตามเสน้ทางบิน ซึ!งผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่ง
อิสระ 
 

ผลการวจัิย 
 แบบสอบถามส่วนที! 1 ขอ้มลูปัจจยัส่วน
บุคคลของเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตาม
เสน้ทางบิน ไดแ้ก่   
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1. เพศ ผลจากการจาํแนกปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้นเพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจร
ทางอากาศตามเสน้ทางบินเป็นเพศชาย จาํนวน 51 
คน (ร้อยละ 48.57) เพศหญิง จาํนวน 54 คน (ร้อยละ 
51.43) 
 2. วฒิุการศึกษา ผลจากการจาํแนกปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นวฒิุการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
เจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบิน มี
วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากที!สุดจาํนวน 75 
คน (ร้อยละ 71.43) รองลงมา คือ วฒิุการศึกษา
ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จาํนวน 22 คน (ร้อยละ 
20.95) และวฒิุการศึกษาระดบัตํ!ากวา่ปริญญาตรี 
จาํนวน 8 คน (ร้อยละ 7.62) 

3. ระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนั ผลจากการ
จาํแนกปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัตาํแหน่งงานใน
ปัจจุบนั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจร
ทางอากาศตามเสน้ทางบิน มีตาํแหน่งเจา้หนา้ที!
ควบคุมจราจรทางอากาศอาวโุส มากที!สุดจาํนวน 51 
คน (ร้อยละ 48.57) รองลงมาคือ ตาํแหน่งผูจ้ดัการ
งานควบคุมจราจรทางอากาศ จาํนวน 28 คน (ร้อยละ 
26.67) และตาํแหน่งเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทาง
อากาศ จาํนวน 26 คน (ร้อยละ 24.76)  
 4. ประสบการณ์การทาํงาน ผลจากการ
จาํแนกปัจจยัส่วนบุคคลดา้นประสบการณ์การ
ทาํงาน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจร
ทางอากาศตามเสน้ทางบิน มีประสบการณ์การ
ทาํงาน 16-20 ปี มากที!สุด จาํนวน 40 คน (ร้อยละ 
38.10) รองลงมาคือ ประสบการณ์การทาํงาน 20 ปี
ขึ�นไป จาํนวน 31 คน (ร้อยละ 29.52) ประสบการณ์
การทาํงาน 11-15 ปี จาํนวน 22 คน (ร้อยละ 20.95) 
ประสบการณ์การทาํงาน 5-10 ปี จาํนวน 7 คน (ร้อย
ละ 6.67) และประสบการณ์การทาํงาน ตํ!ากวา่ 5 ปี 
จาํนวน 5 คน (ร้อยละ 4.76)  

แบบสอบถามส่วนที! 2 ผลการวิจยั พบวา่
ความคิดเห็นโดยรวมของเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจร

ทางอากาศตามเสน้ทางบินที!มีต่อคุณลกัษณะและ
แรงจูงใจสาํหรับครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจร
ทางอากาศตามเสน้ทางบิน อยูใ่นระดบัมากที!สุด 

ผลการทดสอบความแตกต่างของความ
คิดเห็นของเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตาม
เสน้ทางบิน จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เพศ วฒิุ-
การศึกษา ระดบัตาํแหน่งงานในปัจจุบนั และ
ประสบการณ์การทาํงาน  จากผลการวิเคราะห์  พบวา่  
เจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบินที!
มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมต่อ
คุณลกัษณะสาํหรับครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุม
จราจรทางอากาศตามเสน้ทางบินแตกต่างกนั ดงันั�น
ผลการวิจยัครั� งนี� จึงเป็นไปตามสมมติฐานที!ตั�งไว ้
และจากผลการวิเคราะห์  พบวา่  เจา้หนา้ที!ควบคุม
จราจรทางอากาศตามเสน้ทางบินที!มีปัจจยัส่วน
บุคคลต่างกนั มีความคิดเห็นโดยรวมต่อแรงจูงใจ
สาํหรับครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทาง
อากาศตามเสน้ทางบินไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้น 
วฒิุการศึกษาที!มีความคิดเห็นแตกต่างกนั ดงันั�น
ผลการวิจยัครั� งนี� จึงเป็นไม่ไปตามสมมติฐานที!ตั�งไว ้ 
 จากแบบสอบถามส่วนที! 3 ความคิดเห็น
เพิ!มเติมสาํหรับครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจร
ทางอากาศตามเสน้ทางบิน สามารถจาํแนกออกเป็น 
2 ดา้น ดงันี�   
 1. ดา้นคุณลกัษณะ สรุปไดว้า่ ครูฝึกอบรม
เจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบิน
ควรจะตอ้งมีการเพิ!มพนูและทบทวนความรู้เพื!อให้
ทนัต่อเหตุการณ์ปัจจุบนัอยูเ่สมอ นอกจากนี�ยงัตอ้งมี
ความรู้ ความเขา้ใจเกี!ยวกบัสมรรถนะของเครื!องบิน 
เช่น อตัราการเพิ!มระยะสูง (rate of climb) อตัราการ
ลดระยะสูง (rate of descent) รวมทั�งควรจะมีมนุษย-์
สมัพนัธ์ที!ดีระหวา่งเพื!อนร่วมงานและหน่วยงานที!
เกี!ยวขอ้ง มีทศันคติในการทาํงานเชิงบวก ไม่มีอคติ
กบัเพื!อนร่วมงานหรือผูเ้ขา้รับการอบรม ตอ้งเป็นผู ้
ยอมรับความคิดเห็นของผูอื้!นและผา่นการอบรม
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เกี!ยวกบัจิตวิทยาในการสอนเพื!อใหมี้ความเขา้ใจถึงผู ้
เขา้รับการฝึกอบรม อีกทั�งมีเทคนิคการถ่ายทอด
ความรู้ เทคนิคการสอน ตลอดจนมีความคิดเห็นวา่
ควรจะมีใบอนุญาตครูฝึกอบรมฯ โดยตอ้งมีการสอบ
และประเมินผลการสอนทุกปี เพื!อใหมี้การปรับปรุง
และพฒันารูปแบบการสอนต่อไป 

2 ดา้นแรงจูงใจ สรุปไดว้า่ เจา้หนา้ที!ควบคุม
จราจรทางอากาศตามเสน้ทางบิน เห็นวา่ครูฝึกอบรม
เจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตามเสน้ทางบิน
เป็นบุคลากรที!มีความสาํคญัอย่างยิ!งเพราะเป็นผูมี้
ความเสียสละ อดทน เนื!องจากตอ้งสอนผูเ้ขา้รับการ
อบรมตั�งแต่ความรู้ระดบัพื�นฐาน ดงันั�น จึงควรมี
ค่าตอบแทนพิเศษมากกวา่ผูที้!ปฏิบติังานทั!ว ๆไป เช่น 
การมีค่าวิชาชีพครู การไดรั้บการประเมินและการ
พิจารณาบาํเหน็จพิเศษ รวมทั�งควรไดรั้บการอบรม
หรือดูงานต่างประเทศ  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครัFงนีF 
 จากผลการวิจยัเรื!องนี�  สามารถเป็นแนวทาง
ในการพฒันาระบบการคดัสรรผูที้!จะมาทาํหนา้ที!ครู
ฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศตาม
เสน้ทางบิน ทาํใหไ้ดค้รูฝึกอบรมฯ ที!มีคุณภาพ  
มีความรู้และทกัษะที!ดีในการถ่ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผู ้
เขา้รับการอบรม ตลอดจนมีแนวทางการเพิ!ม
แรงจูงใจในดา้นต่างๆ เช่น มีค่าวิชาชีพครูฝึกอบรมฯ 
การไดรั้บการสนบัสนุนใหไ้ปศึกษาต่อและดูงาน ทั�ง
ในประเทศและต่างประเทศ เป็นการเพิ!มพนูความรู้ 

เทคนิคการเรียนการสอน รวมทั�งเทคโนโลยีที!
ทนัสมยั เพื!อนาํมาปรับใชใ้นแต่ละหลกัสูตร ซึ!งเป็น
วิธีการลดปัญหาครูฝึกอบรมฯที!ไม่เพียงพอใน
ปัจจุบนั 
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครัFงต่อไป 
 1. ควรทาํการวิจยัเรื!อง คุณลกัษณะและ
แรงจูงใจสาํหรับเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศ
บริเวณท่าอากาศยานและเขตประชิดท่าอากาศยาน  
ณ ศูนยค์วบคุมการบินอื!นๆ เช่น ศูนยค์วบคุมการบิน
สุวรรณภูมิ ศูนยค์วบคุมการบินเชียงใหม่ ศูนย์
ควบคุมการบินภูเกต็ เพื!อเป็นแนวทางในการพฒันา
ระบบการคดัสรรผูที้!จะมาทาํหนา้ที!ครูฝึกอบรม
เจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศ 
 2. ควรทาํการวิจยัเรื!อง การพฒันา
ความสามารถครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจร
ทางอากาศ เพื!อทาํการวิเคราะห์ระดบัความสามารถ 
ปัจจยัที!ส่งผลต่อการสอน รูปแบบการฝึกอบรมและ
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนแนวทางการเพิ!ม
ประสิทธิภาพในการสอนหลกัสูตรต่าง ๆ 
 3. ควรทาํการวิจยัเรื!อง ความคาดหวงัต่อ
ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งครูฝึกอบรมเจา้หนา้ที!
ควบคุมจราจรทางอากาศ เพื!อทาํการวิเคราะห์ระดบั
ความคาดหวงั และวิเคราะห์ปัจจยัที!มีความสัมพนัธ์
กบัระดบัความคาดหวงัต่อความกา้วหนา้ของครู
ฝึกอบรมเจา้หนา้ที!ควบคุมจราจรทางอากาศ  
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บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์ของการวิจัยนี� เพื!อวิเคราะห์กิจกรรมและความต้องการของผูโ้ดยสาร ซึ! งเชื!อมโยงถึง
ความสัมพนัธ์ดา้นความพึงพอใจระหว่างขนาดของพื�นที!และตาํแหน่งของพื�นที! ความตอ้งการสิ!งอาํนวยความ
สะดวกและบริการเชิงพาณิชย ์โดยตั�งสมมติฐานการวิจยัว่าปัจจยัส่วนบุคคลกบัความต้องการสิ!งอาํนวยความ
สะดวกและบริการเชิงพาณิชยข์องผูใ้ชอ้าคารผูโ้ดยสารขาเขา้และขาออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
มีความเป็นอิสระต่อกนัหรือไม่มีความเกี!ยวขอ้งกนั กลุ่มตวัอย่างผูโ้ดยสารมี 2 ประเภท ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารขาเขา้ 
จาํนวน 400 คน และผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ จาํนวน 400 คน รวมทั�งหมด 800 คน โดยวิเคราะห์กลุ่ม
ตวัอยา่งจากอาคารผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลการวิจยัที!ไดคื้อผูโ้ดยสารขาเขา้ระหวา่งประเทศมีความพึง
พอใจนอ้ยในดา้นพื�นที!รอรับกระเป๋าและพื�นที!ชานชาลาขึ�นรถที!มารับ และมีความตอ้งการสิ!งอาํนวยความสะดวก
และบริการเชิงพาณิชย ์คือ ป้ายบอกขอ้มูลสายพานรับกระเป๋า  หอ้งนํ� า อินเตอร์เนท ที!นั!งพกัคอย ร้านอาหารว่าง/
เครื!องดื!ม บริการแลกเงิน ส่วนผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศมีความพึงพอใจนอ้ยในดา้นขนาดพื�นที!ตรวจคนเขา้
เมืองและพื�นที!ตรวจคน้สัมภาระ/ความปลอดภยั ความตอ้งการสิ!งอาํนวยความสะดวกและบริการเชิงพาณิชย ์คือ 
พื�นที!นั!งพกัผ่อน/สวนหย่อม ร้านอาหารว่าง/เครื!องดื!ม บริการแลกเงิน ร้านสะดวกซื�อ ซึ! งอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้
ปรับปรุงโดยการปรับภูมิทศัน์ภายในห้องนํ� า จดัพื�นที!ร้านอาหารว่าง/เครื! องดื!มและอินเตอร์เน็ตในพื�นที!รอรับ
กระเป๋า/สัมภาระ สร้างบรรยากาศที!ดีเพื!อลดความตึงเครียด พื�นที!จุดนดัพบ ส่วนอาคารผูโ้ดยสารขาออกปรับปรุง
โดยการสร้างบรรยากาศที!ดีและความเพลิดเพลินในการสัญจรภายในอาคารเพิ!มที!นั!งพกัคอย/สวนหย่อม สําหรับ
เป็นจุดนดัพบ เปิดใหบ้ริการเคานเ์ตอร์ตรวจคนเขา้เมืองมากขึ�นและเพิ!มจาํนวนเครื!องมือ/อุปกรณ์ สาํหรับตรวจคน้
สมัภาระผูโ้ดยสารใหเ้พียงพอกบัการใชง้าน 

 
คําสําคัญ :  กิจกรรมและบริการท่าอากาศยาน พื�นที!ใชส้อยภายในอาคารผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
 
 

 

Abstract 
 

 

* นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
1 เป็นส่วนหนึ!งของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
อาจารยที์!ปรึกษา รศ.ดร.สุธี อกัษรกิตติB  
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Abstract 
 The objective of the research was to empirically formulate a set of design criteria for international 
airport terminal. A Post Occupancy Evaluation (POE) approach was applied to determine the user needs affecting 
configuration and size of the interior space. The research sample consisted of 800 respondents categorized into           
2 types namely international arrival passengers and international departure passengers. A preliminary research 
was conducted in August 2010 to test the validity and the reliability of the research tools. Objective was to 
analyze a particular activity with the corresponding passenger needs which were then equated to satisfaction 
between size and space and demands for service and facilities. The results showed that: the international arrival 
passengers were not satisfied with the luggage claim and the curb side areas and the needs in terms of facilities 
and services were improvements on luggage belt information, toilet, internet, waiting area, food and beverage, 
exchange service and retail shop; the international departure passengers were not satisfied with the immigration 
and security check point areas with their needs namely rest area and garden, food and beverage, exchange service 
and convenience store. 
 
Keywords: activity airport, service space, passenger terminal building, suvanabhumi airport  
 
ความนํา  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดใชง้านเมื!อวนัที! 
28 กนัยายน 2548 ในแต่ละปีอาคารผูโ้ดยสารจะตอ้ง
รองรับกบัปริมาณผูโ้ดยสารที!เพิ!มขึ�น ดงันั�น ทอท. 
จึงมีนโยบายที!จะตอ้งพฒันาศกัยภาพของอาคาร
ผูโ้ดยสารใหส้ามารถรองรับจาํนวนผูโ้ดยสาร
เหล่านั�นเพื!อใหเ้กิดความสะดวกสบายในการเขา้ใช้
บริการ นโยบายของการพฒันาของ ทอท. ที!มุ่ง
พฒันาใน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ประการแรก การพฒันา
ดา้นโครงสร้างพื�นฐานเพื!อใหส้ามารถรองรับ
การจราจรทางอากาศที!เพิ!มขึ�น และประการถดัมาคือ 
การพฒันาทางดา้นโครงสร้างขององคก์รของ ทอท.  
 ในการวิจยันี� มุ่งศึกษาในการปรับปรุงสิ!ง
อาํนวยความสะดวกดา้นพื�นฐานเพื!อรองรับ
การจราจรทางอากาศที!เพิ!มขึ�น การพฒันาที!เกิดขึ�นแต่
อยูภ่ายในกรอบของอาคารเดิมจึงทาํใหเ้กิดความ
เปลี!ยนแปลงทางดา้นกิจกรรมในพื�นที!และเสน้ทาง
สญัจรภายในอาคารผูโ้ดยสาร  

 

 

 หลกัการและเหตุผลในการทาํวิจยั 
 การวิจยัและจดัเกบ็ขอ้มูลเพื!อประมวลผล
จากความตอ้งการใชพื้�นที!และกิจกรรมภายในอาคาร
ผูโ้ดยสารในครั� งนี�  เพื!อทราบถึงความตอ้งการในดา้น
ขนาดและการจดัวางพื�นที!ใชส้อย ความตอ้งการสิ!ง
อาํนวยความสะดวกและบริการเชิงพาณิชยที์!ตอ้งการ
เพิ!มจากที!บริการอยูใ่นปัจจุบนั  เพื!อใชป้รับปรุงพื�นที!
ใชส้อยในพื�นที!นอกเขตการบิน อาคารผูโ้ดยสารและ
ยกระดบัการบริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที!มี
ต่อผูโ้ดยสาร ซึ!งมีผลต่อการจดัอนัดบัท่าอากาศยานที!
ดีที!สุดในระดบัสากลต่อไป  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย  
 1.เพื!อสาํรวจความตอ้งการกิจกรรม บริการ
และพื�นที!ใชส้อยในส่วนที!เกี!ยวขอ้งกบัผูโ้ดยสาร 
ขาเขา้และขาออกระหวา่งประเทศ ภายในอาคาร
ผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 2.เพื!อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงความ
ตอ้งการกิจกรรม บริการและพื�นที!ใชส้อย ในส่วนที!
เกี!ยวขอ้งกบัผูโ้ดยสารขาเขา้และขาออกระหวา่ง
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ประเทศ ภายในอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิต่อไป  
 

สมมติฐานการวจัิย  
  1. ปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจ
เกี!ยวกบัขนาดพื�นที!ภายในอาคารผูโ้ดยสาร 
ขาเขา้ ไดแ้ก่ พื�นที!ตรวจคนเขา้เมือง พื�นที!รอรับ
กระเป๋าและสมัภาระ  พื�นที!ศุลกากร  พื�นที!จุดนดัพบ 
ชานชาลาขึ�นรถที!มารับ และพื�นที!ภายในอาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ไดแ้ก่ ชานชาลาลงรถที!มารับ พื�นที!
ตรวจบตัรโดยสาร พื�นที!ตรวจคนเขา้เมือง พื�นที!
ศุลกากร พื�นที!ตรวจคน้สมัภาระและความปลอดภยั 
มีความเป็นอิสระต่อกนั  
 2. ปัจจยัส่วนบุคคลกบัความพึงพอใจ
เกี!ยวกบัระยะทางภายในอาคารผูโ้ดยสารขาออก 
ไดแ้ก่ ชานชาลาลงรถถึงพื�นที!ตรวจบตัรโดยสาร 
พื�นที!ตรวจบตัรโดยสารถึงพื�นที!บริการเชิงพาณิชย ์มี
ความเป็นอิสระต่อกนั  
 3. ปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตอ้งการสิ!ง
อาํนวยความสะดวกของผูใ้ชอ้าคารผูโ้ดยสารขาเขา้ 
ไดแ้ก่ ขณะรอตรวจคนเขา้เมือง ขณะรอรับกระเป๋า
และสมัภาระ พื�นที!จุดนดัพบ และผูใ้ชอ้าคาร
ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ ก่อนตรวจ
บตัรโดยสารและหลงัตรวจบตัรโดยสาร มีความเป็น
อิสระต่อกนั  
 4. ปัจจยัส่วนบุคคลกบัความตอ้งการบริการ
เชิงพาณิชยข์องผูใ้ชอ้าคารผูโ้ดยสารขาเขา้ ไดแ้ก่ 
พื�นที!รอรับกระเป๋าและสมัภาระ พื�นที!จุดนดัพบ และ
อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่  พื�นที!
โถงสาธารณะ มีความเป็นอิสระต่อกนั  
 

กรอบแนวคิดการวจัิย  
แนวคิดโดยทั!วไปสาํหรับอาคารผูโ้ดยสาร

สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลกั คือ ผูโ้ดยสารและ
เจา้หนา้ที!ที!ปฏิบติังานภายในอาคาร เพื!อใหท้ราบถึง

กิจกรรมที!เกิดขึ�นภายในาคารอนัจะมีผลต่อขนาด
และการจดัองคป์ระกอบของผงัพื�นภายในอาคาร
ผูโ้ดยสารที!ตอบสนองต่อขั�นตอนการเดินทางที!
เกิดขึ�น  

ทฤษฎีอาคารท่าอากาศยานสร้างตาม
หลกัการของ ICAO กล่าวถึงออกแบบใหมี้
ประสิทธิภาพต่อการปฏิบติังาน มีความยืดหยุน่ และ
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตในอนาคตมากที!สุด ที!
สาํคญัจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน และปฏิบติัตาม
องคก์รการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ  

แนวคิดและทฤษฎีเกี!ยวกบัความพึงพอใจ 
คือสิ!งที!ทาํใหเ้กิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษย ์ไดแ้ก่ 
ทรัพยากร (resources) หรือสิ!งเร้า (stimuli)                   
การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ การศึกษา
พบวา่ทรัพยากร หรือสิ!งเร้าแบบใดเป็นสิ!งที!ตอ้งการ
ที!จะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจ และความสุขแก่มนุษย ์
ความพึงพอใจจะเกิดไดม้ากที!สุดเมื!อทรัพยากรทุก
อยา่งที!เป็นความตอ้งการครบถว้น  

แนวคิด ทฤษฎีเกี!ยวกบัการใหบ้ริการ
กล่าวถึงการบริการเป็นการปฏิบติังานที!กระทาํ หรือ
ติดต่อและเกี!ยวขอ้งกบัผูใ้ชบ้ริการ การใหบุ้คคล
ต่างๆ ไดใ้ชป้ระโยชนใ์นทางใดทางหนึ!ง ทั�งดว้ย
ความพยายามใด ๆ กต็ามดว้ยวิธีการหลากหลาย ใน
การทาํใหค้นต่าง ๆ ที!เกี!ยวขอ้งไดรั้บความช่วยเหลือ 
การใหบ้ริการจึงสามารถดาํเนินการไดห้ลากหลายวิธี 
จุดสาํคญัคือ เป็นการช่วยเหลือ และอาํนวยประโยชน์
ใหแ้ก่ผูใ้หบ้ริการ  

งานวิจยัที!เกี!ยวขอ้ง ในการวิจยันี�ไดศึ้กษา
งานวิจยัในอดีตเรื!องการออกแบบอาคารผูโ้ดยสาร
สากลส่วนภูมิภาค ซึ!งเป็นการวิจยัที!ทาํใหท้ราบถึง
ความตอ้งการที!ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน
อยา่งแทจ้ริง เป็นกระบวนการประเมินอาคารอยา่งมี
ระเบียบเพื!อศึกษาพฤติกรรมผูใ้ชอ้าคารและผลจาก
อาคารต่อผูใ้ช ้เป็นการประเมินแบบมีหลกัการและ
ไม่ลาํเอียง  
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วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
สาํหรับการวิจยันี�ประชากรแบ่งออกเป็น 2 

กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารขาเขา้ คือ ผูโ้ดยสารขาเขา้
ระหวา่งประเทศชาวไทยและชาวต่างชาติ  ผูโ้ดยสาร
ขาออก คือ ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชาวไทย
และชาวต่างชาติ โดยจาํนวนประชากรที!ทาํการ
สาํรวจเป็นผูโ้ดยสารขาเขา้ ภายในอาคารผูโ้ดยสาร 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
 กลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูโ้ดยสารขาเขา้และขา
ออกระหวา่งประเทศชาวไทยและชาวต่างชาติจาก
จาํนวนประชากรรวมทั�งหมดในพ.ศ. 2549 – 2552 
จาํนวน 98,943,325 คน นาํมาคาํนวนขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งนอ้ยที!สุดที!ยอมรับใหเ้ป็นตวัแทนของ
ประชากรไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งรวมกนัทั�งผูโ้ดยสาร
ขาเขา้และขาออกระหวา่งประเทศชาวไทยและ
ชาวต่างชาติอยา่งสะดวก โดยใชสู้ตรการคาํนวณหา
กลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane ไดข้นาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งผูโ้ดยสารขาเขา้ระหวา่งประเทศเท่ากบั 
399.97 คนและขนาดของกลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารขา
ออกระหวา่งประเทศเท่ากบั 400 คน  
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  
เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) ที!ผูวิ้จยั

สร้างขึ�นเพื!อสาํรวจความคิดเห็นเชิงพื�นที!ของ
ผูโ้ดยสารขาเขา้และขาออกระหวา่งประเทศชาวไทย 
และชาวต่างชาติต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ! งได้
จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิดต่าง ๆ ตลอดจน
ผลงานวิจยัที!เกี!ยวขอ้งกบัการวิจยัครั� งนี�  ประกอบดว้ย 

แบบสอบถามของผูโ้ดยสารขาเขา้ระหวา่ง
ประเทศ ตอนที! 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
อาชีพ สญัชาติ ชั�นโดยสารของบตัรโดยสาร
จุดประสงคก์ารเดินทาง ตอนที! 2 มี 2 ประเดน็คาํถาม 
คือ ดา้นความพึงพอใจขนาดของพื�นที! และดา้นความ

ตอ้งการสิ!งอาํนวยความสะดวกและบริการเชิง
พาณิชย ์ตอนที! 3 เป็นคาํถามปลายเปิดที!ตอ้งการ
ทราบถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นที!มีต่อพื�นที!
ภายในอาคารผูโ้ดยสาร 

แบบสอบถามของผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง
ประเทศ ตอนที! 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ตอนที! 2 มี 3 
ประเดน็คาํถาม คือ ความพึงพอใจขนาดของพื�นที! 
ความพึงพอใจต่อระยะทางภายในอาคารผูโ้ดยสาร
และ ดา้นความตอ้งการสิ!งอาํนวยความสะดวกและ
บริการเชิงพาณิชย ์ตอนที! 3 เป็นคาํถามปลายเปิดที!
ตอ้งการทราบถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นที!มี
ต่อพื�นที!ภายในอาคารผูโ้ดยสาร 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล  
 แบบสอบถามส่วนที! 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

โดยใชสู้ตรการหาค่าสถิติแบบร้อยละ โดยจาํแนก
ตามตวัแปรอิสระที!จะศึกษา โดยปัจจยัส่วนบุคคล 
จาํแนกตาม เพศ อาย ุอาชีพ เชื�อชาติ ชั�นของบตัร
โดยสารและวตัถุประสงคข์องการเดินทาง การ
วิเคราะห์ที!เกี!ยวขอ้งกบัขอ้มลูความพึงพอใจต่อขนาด
พื�นที!และระยะทางภายในอาคารผูโ้ดยสารและความ
ตอ้งการสิ!งอาํนวยความสะดวกและบริการเชิง
พาณิชย ์ไดข้อ้มลูจากแบบสอบถามส่วนที! 2 ความพึง
พอใจต่อขนาดพื�นที!และระยะทางภายในอาคาร
ผูโ้ดยสารและความตอ้งการสิ!งอาํนวยความสะดวก 
สถิติที!ใชคื้อ ไค-สแควร์ ( 2χ = Chi-square) ซึ! งเป็น
สถิติที!เหมาะสมกบัการทดสอบ 2 ตวัแปรวา่การ
ทดสอบความเป็นอิสระ (Test of Independence) 
จุดมุ่งหมายเพื!อทดสอบความเป็นอิสระของ 2 ตวั
แปร เช่น ระดบัความพึงพอใจดา้นขนาดพื�นที!ของ
ผูโ้ดยสารจาํแนกตามเพศที!แตกต่างกนัมีความ

เกี!ยวขอ้งกนัหรือขึ�นอยูแ่ก่กนัหรือไม่ แบบสอบถาม
ตอนที! 3 คาํถามปลายเปิด (open ended 
questionnaire) ซึ! งเกี!ยวขอ้งกบัขอ้เสนอแนะในการ

ปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการของท่าอากาศยาน
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สุวรรณภูมิ โดยเป็นคาํถามที!ผูต้อบแบบสอบถาม
สามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

 

ผลการวจัิย 
 แบบสอบถามของผูโ้ดยสารขาเขา้ระหวา่ง
ประเทศ ส่วนที! 1 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 

1.  เพศ กลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารขาเขา้
ระหวา่งประเทศเป็นเพศชาย จาํนวน 166 คน (ร้อย
ละ 41.5) เพศหญิง จาํนวน 234 คน(ร้อยละ 58.5) 

2. อาย ุกลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารขาเขา้ระหวา่ง
ประเทศมีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี มากที!สุดจาํนวน 166 
คน(ร้อยละ 41.5) อายตุํ!ากวา่ 25 ปี จาํนวน 110 คน
(ร้อยละ 27.5) อายรุะหวา่ง 36-45 ปี จาํนวน 70 คน
(ร้อยละ 17.5) อายรุะหวา่ง 46-55 ปี จาํนวน 46 คน
(ร้อยละ 11.5) อาย ุ56 ปีขึ�นไป จาํนวน 8 คน                  
(ร้อยละ2) 

3. อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารขาเขา้
ระหวา่งประเทศมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มากที!สุด
จาํนวน 96 คน (ร้อยละ 24) อาชีพขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 94 คน (ร้อยละ 23.5)
อาชีพนกัธุรกิจ 60 คน (ร้อยละ 15) อาชีพพนกังาน
เอกชน จาํนวน 60 คน (ร้อยละ 15) อาชีพอื!นๆ 
จาํนวน 50 คน (ร้อยละ 12.5) อาชีพธุรกิจส่วนตวั
จาํนวน 22 คน (ร้อยละ 5.5) อาชีพแม่บา้น จาํนวน 18 
คน (ร้อยละ 4.5) 

4. สญัชาติ กลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารขาเขา้
ระหวา่งประเทศมีสญัชาติไทย จาํนวน 204 คน           
(ร้อยละ 51) สญัชาติอื!น ๆ จาํนวน 196 คน              
(ร้อยละ 49) 

5. ชั�นของบตัรโดยสาร กลุ่มตวัอยา่ง
ผูโ้ดยสารขาเขา้ระหวา่งประเทศเดินทางชั�นประหยดั 
จาํนวน 372 คน (ร้อยละ 93) ชั�นธุรกิจ จาํนวน 28 คน
(ร้อยละ 7) 

6. วตัถุประสงคก์ารเดินทาง กลุ่มตวัอยา่ง
ผูโ้ดยสารขาเขา้ระหวา่งประเทศมีวตัถุประสงคก์าร

เดินทางมาท่องเที!ยวมากที!สุด จาํนวน 202 คน (ร้อย
ละ 50.5) กลบัภูมิลาํเนา จาํนวน 90 คน (ร้อยละ 22.5) 
อื!นๆ จาํนวน 42 คน (ร้อยละ 10.5) พบแพทย ์จาํนวน 
34 คน (ร้อยละ 8.5)  เยี!ยมญาติ จาํนวน 18 คน (ร้อย
ละ 4.5) ศึกษาต่อ จาํนวน 6 คน (ร้อยละ 1.5)  ติดต่อ
ธุรกิจ จาํนวน 4 คน (ร้อยละ 1) ติดต่อราชการ 
จาํนวน 4 คน (ร้อยละ 1)  

แบบสอบถามส่วนที! 2 ดา้นความพึงพอใจที!
มีต่อขนาดพื�นที!ต่างๆ ภายในอาคารผูโ้ดยสาร พบวา่
ปัจจยัส่วนบุคคลไม่พึงพอใจกบัพื�นที!รอรับกระเป๋า
และสมัภาระ และพื�นที!ชานชาลาขึ�นรถที!มารับมาก
ที!สุดเพราะเป็นพื�นที!ที!ผูโ้ดยสารตอ้งใชเ้วลาอยูใ่น
พื�นที!ดงักล่าวมากกวา่พื�นที!อื!น ๆ  ความกงัวลที!มีต่อ
ทรัพยสิ์นทาํใหเ้กิดความตึงเครียดจากความเร่งรีบใน
การหาเสน้ทางที!จะไปยงัสายพานลาํเลียงกระเป๋า
หรือเหตุอื!น ๆ เช่น กระเป๋าและสมัภาระมาชา้               
สูญหายหรือมาไม่ครบ ส่วนพื�นที!ชานชาลาขึ�นรถ
ที!มารับนั�นเกี!ยวขอ้งกบัระบบขนส่งสาธารณะในท่า
อากาศยานซึ!งมีบริการหลากหลายแต่กข็าดการ
ประชาสมัพนัธ์ที!ชดัเจนและไม่มากเพียงพอ 

ดา้นความตอ้งการสิ!งอาํนวยความสะดวกใน
พื�นที!ตรวจคนเขา้เมือง พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมี
ความตอ้งการป้ายบอกขอ้มลูสายพานรับกระเป๋า 
หอ้งนํ�าและโทรศพัทส์าธารณะมากที!สุด เนื!องจาก
ผูโ้ดยสารจะมีเวลาช่วงสั�น ๆ ขณะที!รอตรวจคนเขา้
เมือง จึงตอ้งการใชช่้วงเวลาดงักล่าวในการรับทราบ
ขอ้มลูสายพานรับกระเป๋าที!บอกหมายเลขของ
สายพานลาํเลียงกระเป๋า ตามหมายเลขเที!ยวบินและ
เวลาลงจอดของผูโ้ดยสารแต่ละสายการบิน เพื!อ
ความรวดเร็วในการไปยงัสายพานลาํเลียงกระเป๋า
ของตนเอง หลงัจากนั�นหรือระหวา่งที!รอตรวจคนเขา้
เมืองอาจใชห้อ้งนํ�าหรือโทรศพัทส์าธารณะต่อไป 

ดา้นความตอ้งการสิ!งอาํนวยความสะดวกใน
พื�นที!รอรับกระเป๋าและสมัภาระพบวา่ปัจจยัส่วน
บุคคลมีความตอ้งการหอ้งนํ�าและอินเตอร์เน็ตมาก
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ที!สุด เนื!องจากการเดินทางเป็นระยะเวลานาน
ผูโ้ดยสารตอ้งการสร้างความสบายตวัและทาํธุระ
ส่วนตวัซึ!งหอ้งนํ�าเป็นสิ!งจาํเป็นและสาํคญัที!สุด ส่วน
อินเตอร์เน็ตนั�นใชใ้นการติดต่อสื!อสารและหาขอ้มลู
ต่าง ๆ ที!ผูโ้ดยสารตอ้งการทราบอยา่งรวดเร็วในเวลา
จาํกดั 

ดา้นความตอ้งการสิ!งอาํนวยความสะดวกใน
พื�นที!จุดนดัพบ จากการวิจยัพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมี
ความตอ้งการหอ้งนํ�าและอินเตอร์เน็ตมากที!สุด 
รองลงมาคือ มุมดูโทรทศัน ์ร้านขายสินคา้ และ
โทรศพัทส์าธารณะ ซึ!งสิ!งอาํนวยความสะดวกเหล่านี�
ช่วยใหผู้โ้ดยสารสามารถติดต่อหรือนั!งรอผูที้!จะมา
รับไดอ้ยา่งสบายใจมากขึ�น 

ดา้นความตอ้งการบริการเชิงพาณิชยใ์น
พื�นที!รอรับกระเป๋าสมัภาระ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมี
ความตอ้งการร้านอาหารวา่ง/เครื!องดื!ม บริการ
ท่องเที!ยว/ที!พกัและบริการดา้นการเดินทางมากที!สุด 
เนื!องจากการเดินทางเป็นระยะเวลานานผูโ้ดยสาร
อาจเกิดความอ่อนลา้และความหิว จึงตอ้งการ
ร้านอาหารวา่งสาํหรับนั!งพกัในช่วงเวลาสั�น ๆ ส่วน
บริการท่องเที!ยว/ที!พกัและบริการดา้นการเดินทาง
เป็นสิ!งสาํคญัที!จะทาํใหก้ารเดินทางเป็นไปดว้ยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

 ดา้นความตอ้งการบริการเชิงพาณิชยใ์น
พื�นที!จุดนดัพบ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมีความ
ตอ้งการร้านอาหารวา่ง/เครื!องดื!ม บริการท่องเที!ยว/ที!
พกัและบริการดา้นการเดินทางมากที!สุด เนื!องจาก
ร้านอาหารวา่ง/เครื!องดื!ม สามารถใชเ้ป็นที!นั!งพกัคอย
ที!มีความเป็นส่วนตวั ส่วนบริการท่องเที!ยว/ที!พกัและ
บริการดา้นการเดินทางสิ!งสาํคญัที!จะทาํใหก้าร
เดินทางเป็นไปดว้ยความสะดวกและรวดเร็ว 
  แบบสอบถามส่วนที! 3 เป็นคาํถามปลายเปิด
ที!ตอ้งการทราบถึงขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นที!มี
ต่อพื�นที!ภายในอาคารผูโ้ดยสาร 

 พื�นที!ตรวจคนเขา้เมือง กลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสาร
ขาเขา้ระหวา่งประเทศชาวไทยและชาวต่างชาติมี
ความพึงพอใจดา้นขนาดพื�นที!และระยะทาง  
             พื�นที!รอรับกระเป๋าสมัภาระ กลุ่มตวัอยา่ง
ผูโ้ดยสารขาเขา้ระหวา่งประเทศชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจดา้นขนาดพื�นที! แต่มี
ความตอ้งการดา้นสิ!งอาํนวยความสะดวก เช่น เกา้อี�
นั!ง จอแสดงขอ้มูลสายพานรับกระเป๋า และร้านขาย
สินคา้ 
 พื�นที!ศุลกากร กลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารขาเขา้
ระหวา่งประเทศชาวไทยและชาวต่างชาติมีความพึง
พอใจดา้นขนาดพื�นที!ซึ! งเพียงพอต่อการใชง้านใน
ปัจจุบนั 
                พื�นที!จุดนดัพบ กลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารขา
เขา้ระหวา่งประเทศชาวไทยและชาวต่างชาติมีความ
พึงพอใจดา้นขนาดพื�นที! แต่มีความตอ้งการดา้นสิ!ง
อาํนวยความสะดวก เช่น เกา้อี�นั!ง ชานชาลาสาํหรับ
ขึ�นพาหนะที!มารับ กลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศชาวไทยและชาวต่างชาติมีความ          
พึงพอใจดา้นขนาดพื�นที!ซึ! งเพียงพอต่อการใชง้านใน
ปัจจุบนั 
 แบบสอบถามของผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง
ประเทศ ส่วนที! 1 ขอ้ที! 1-6 ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 
 1. เพศ กลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง
ประเทศเป็นเพศชาย จาํนวน 172 คน(ร้อยละ 43) เพศ
หญิง จาํนวน 228 คน(ร้อยละ 57) 
 2. อาย ุ กลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารขาออกระหวา่ง
ประเทศมีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี มากที!สุดจาํนวน 168
คน(ร้อยละ 42) อายตุํ!ากวา่ 25 ปี จาํนวน 106 คน 
(ร้อยละ 26.5) อาย ุ36-45 ปี จาํนวน 84 คน (ร้อยละ 
21) อายรุะหวา่ง 46-55 ปี จาํนวน 32 คน (ร้อยละ 8) 
อาย ุ56 ปีขึ�นไป จาํนวน 10 คน (ร้อยละ 2.5)  
 3. อาชีพ กลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศมีอาชีพขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวิสาหกิจมากที!สุด จาํนวน 100 คน(ร้อยละ 25) 
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อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 86 คน (ร้อยละ 
21.5) อาชีพนกัธุรกิจ จาํนวน 64 คน (ร้อยละ 16) 
อาชีพพนกังานเอกชน จาํนวน 62 คน (ร้อยละ 15.5) 
อาชีพอื!น ๆ จาํนวน 40 คน (ร้อยละ 10) อาชีพธุรกิจ
ส่วนตวัจาํนวน 28 คน (ร้อยละ 7) อาชีพแม่บา้น 
จาํนวน 20 คน (ร้อยละ 5) 
 4. สญัชาติ กลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารขาออก
ระหวา่งประเทศมีสญัชาติไทย จาํนวน 208 คน (ร้อย
ละ 52) สญัชาติอื!น ๆ จาํนวน 192 คน (ร้อยละ 48) 
 5. ชั�นของบตัรโดยสาร กลุ่มตวัอยา่ง
ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศเดินทาง 
ชั�นประหยดั จาํนวน 360 คน (ร้อยละ 90) ชั�นธุรกิจ 
จาํนวน 40 คน (ร้อยละ 10) 
 6. วตัถุประสงคก์ารเดินทาง กลุ่มตวัอยา่ง
ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ มีวตัถุประสงคก์าร
เดินทางท่องเที!ยวมากที!สุด จาํนวน 236 คน (ร้อยละ 
59) อื!นๆ จาํนวน 66 คน (ร้อยละ 16.5) พบแพทย ์
จาํนวน 36 คน (ร้อยละ 9) เยี!ยมญาติ จาํนวน 20 คน 
(ร้อยละ 5) ติดต่อธุรกิจ จาํนวน 18 คน (ร้อยละ 4.5) 
กลบัภูมิลาํเนา จาํนวน 14 คน (ร้อยละ 3.5) ติดต่อ
ราชการ จาํนวน 6 คน (ร้อยละ 1.5) ศึกษาต่อ จาํนวน 
4 คน (ร้อยละ 1)  
 แบบสอบถามส่วนที! 2 ดา้นความพึงพอใจที!
มีต่อขนาดพื�นที!ต่าง ๆ ภายในอาคารผูโ้ดยสาร พบวา่
ปัจจยัส่วนบุคคลไม่พึงพอใจกบัพื�นที!ตรวจคนเขา้
เมืองและพื�นที!ตรวจคน้สมัภาระและความปลอดภยั
มากที!สุด เนื!องจากมีความคบัคั!งของผูโ้ดยสาร ซึ!ง
เกิดจากเคานเ์ตอร์ตรวจคนเขา้เมืองมีจาํนวนไม่
เพียงพอในช่วงเวลาที!มีการเดินทางหนาแน่น ทาํให้
เกิดความล่าชา้ในขั�นตอนตรวจคนเขา้เมือง ส่วน
พื�นที!ตรวจคน้สมัภาระและความปลอดภยัซึ!งเป็น
พื�นที!ที!ตอ้งใชง้านต่อเนื!องกนักบัพื�นที!ตรวจคนเขา้
เมืองกป็ระสบปัญหาเดียวกนัเนื!องจากการตรวจคน้
ตอ้งเป็นไปอยา่งละเอียดและเขม้งวด ประกอบกบั
เครื!องมือและอุปกรณ์ที!ใชต้รวจคน้มีไม่เพียงพอจึง

เกิดความล่าชา้และมีจาํนวนผูโ้ดยสารที!รอตรวจคน้
สะสมขึ�น เป็นสาเหตุใหผู้โ้ดยสารรู้สึกวา่พื�นที!ตรวจ
คนเขา้เมืองและพื�นที!ตรวจคน้สมัภาระและความ
ปลอดภยัมีขนาดพื�นที!คบัแคบเกินไปและไม่พึงพอใจ
พื�นที!ดงักล่าว 

ดา้นความพึงพอใจที!มีต่อระยะทางจากพื�นที!
ต่าง ๆ ภายในอาคารผูโ้ดยสาร พบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลไม่พึงพอใจกบัระยะทางจากชานชาลาลงรถ
ที!มาส่งถึงพื�นที!ตรวจบตัรโดยสารกบัระยะทางจาก
พื�นที!ตรวจบตัรโดยสารถึงร้านอาหารมากที!สุด 
เนื!องจากความกวา้งขวางของอาคารผูโ้ดยสาร ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ทาํใหเ้สน้ทางสญัจรภายใน
อาคารมีระยะทางไกลตามไปดว้ย ประกอบกบัป้าย
บอกทิศทางและสถานที!ที!ไม่ชดัเจน ทาํใหเ้กิดการ
หลงทาง เป็นสาเหตุใหผู้โ้ดยสารรู้สึกวา่ตอ้งเดินเป็น
ระยะทางไกลและไม่พึงพอใจพื�นที!ดงักล่าว 

ดา้นความตอ้งการสิ!งอาํนวยความสะดวก
และบริการเชิงพาณิชยเ์มื!อมาถึงก่อนเวลาเปิดทาํการ
ของเคานเ์ตอร์ตรวจบตัรโดยสาร(เคานเ์ตอร์เช็คอิน)  
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมีความตอ้งการร้านอาหาร
วา่ง/เครื!องดื!ม และพื�นที!นั!งพกัผอ่น/สวนหยอ่มมาก
ที!สุด เนื!องจากผูโ้ดยสารอาจจะเผื!อเวลาในการ
เดินทางมาท่าอากาศยานไวม้ากจนเลยมื�ออาหารจึง
ตอ้งการใชเ้วลาที!เหลือในการทานอาหารวา่งและ
สามารถใชเ้ป็นที!พกัคอยที!มีความเป็นส่วนตวัดว้ยใน
ขณะเดียวกนั ส่วนพื�นที!นั!งพกัผอ่น/สวนหยอ่มนั�น
ช่วยสร้างบรรยากาศที!ดีและลดความเครียดจากการ
รอคอยของผูโ้ดยสารไดเ้ป็นอยา่งดี 

ดา้นความตอ้งการสิ!งอาํนวยความสะดวก
และบริการเชิงพาณิชยเ์มื!อตรวจบตัรโดยสาร (check-
in) แลว้แต่ยงัไม่ไดเ้ขา้ตรวจคนเขา้เมือง (ตม.) พบวา่
ปัจจยัส่วนบุคคลมีความตอ้งการร้านขายสินคา้มาก
ที!สุด และร้านอาหารวา่ง/เครื!องดื!ม เนื!องจากช่วงเวลา
นี�ผูโ้ดยสารที!ไม่เร่งรีบจะมีเวลาที!เหลือพอสาํหรับ
การซื�อของขวญั ของฝาก และทานอาหารวา่ง
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ระหวา่งมื�อ เพื!อรอเวลาสาํหรับขั�นตอนการเดินทาง
ต่อไป 

ดา้นความตอ้งการบริการเชิงพาณิชยใ์น
พื�นที!โถงสาธารณะ (โถงทางเดินรอบพื�นที!เคานเ์ตอร์
เช็คอิน ชั�น 4) พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลมี
ความสมัพนัธ์มีความตอ้งการร้านอาหารวา่ง/
เครื!องดื!ม บริการดา้นสื!อสาร/อินเตอร์เน็ต  
ร้านสะดวกซื�อ บริการแลกเงิน/ธนาคารและพื�นที!นั!ง
พกัผอ่น/สวนหยอ่ม เนื!องจากบริการทั�งหมดขา้งตน้
เป็นบริการที!สาํคญัสาํหรับชีวิตประจาํวนัที!ช่วยให้
การเดินทางของผูโ้ดยสารเป็นไปดว้ยความสะดวก
และคล่องตวั 

แบบสอบถามส่วนที! 3  เป็นคาํถาม
ปลายเปิดที!ตอ้งการทราบถึงขอ้เสนอแนะและความ
คิดเห็นที!มีต่อพื�นที!ภายในอาคารผูโ้ดยสาร 

ชานชาลาลงจากรถที!มาส่ง กลุ่มตวัอยา่ง
ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจดา้นขนาดพื�นที!ซึ! ง
เพียงพอต่อการใชง้านในปัจจุบนั 

โถงสาธารณะ (แนวทางเดินภายในอาคาร
ผูโ้ดยสารขาออก ชั�น4) กลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสารขา
ออกระหวา่งประเทศชาวไทยและชาวต่างชาติมีความ
พึงพอใจดา้นขนาดพื�นที!และระยะทาง แต่มีความ
ตอ้งการดา้นสิ!งอาํนวยความสะดวกดา้นร้านอาหาร 
ร้านคา้ และร้านสะดวกซื�อ 

พื�นที!ตรวจบตัรโดยสาร (check-in) กลุ่ม
ตวัอยา่งผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชาวไทย
และชาวต่างชาติมีความพึงพอใจดา้นขนาดพื�นที!และ
ระยะทาง แต่มีความตอ้งการดา้นสิ!งอาํนวยความ
สะดวก ดา้นร้านอาหาร ร้านคา้ และร้านสะดวกซื�อ 

พื�นที!ตรวจคนเขา้เมือง (ตม.) กลุ่มตวัอยา่ง
ผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีความพึงพอใจดา้นขนาดพื�นที!ซึ! ง
เพียงพอต่อการใชง้านในปัจจุบนั แต่การรอตรวจคน
เขา้เมืองใชเ้วลาในการรอแถวค่อนขา้งนาน 

เนื!องจากเจา้หนา้ที!มีไม่เพียงพอ จึงทาํใหเ้กิดความไม่
พึงพอใจในส่วนนี�  

พื�นที!ศุลกากร(ศก.) กลุ่มตวัอยา่งผูโ้ดยสาร
ขาออกระหวา่งประเทศชาวไทยและชาวต่างชาติมี
ความพึงพอใจดา้นขนาดพื�นที!ซึ! งเพียงพอต่อการใช้
งานในปัจจุบนั 

ขอ้เสนอแนะสาํหรับการปรับปรุงสิ!งอาํนวย
ความสะดวก บริการเชิงพาณิชย ์และพื�นที!ใชส้อย
ภายในอาคารผูโ้ดยสารที!ไดจ้ากการสรุปผลการวิจยั
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

การปรับปรุงอาคารผูโ้ดยสารขาเขา้  
1. ปรับปรุงภูมิทศันภ์ายในหอ้งนํ�าเพื!อสร้าง

บรรยากาศที!ดีในการใชง้านของผูโ้ดยสาร  
2. ปรับปรุงป้ายบอกทิศทางใหมี้ความ

แม่นยาํ ชดัเจน และเพียงพอ เพื!อที!ผูโ้ดยสารสามารถ
สญัจรไปยงัพื�นที!ต่าง ๆ ภายในอาคารไดอ้ยา่งถกูตอ้ง
และรวดเร็ว 

3. เพิ!มป้ายแสดงขอ้มลูสายพานลาํเลียง
กระเป๋า   

4. จดัพื�นที!ร้านอาหารวา่ง/เครื!องดื!ม และ
อินเตอร์เนทในพื�นที!รอรับกระเป๋าและสมัภาระ โดย
อาหารที!นาํมาจาํหน่ายเนน้ที!อาหารตะวนัตก
เนื!องจากผลการวิจยัชี� ใหเ้ห็นถึงความตอ้งการร้าน
ของวา่ง/เครื!องดื!ม ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ  

5. ปรับปรุงภูมิทศันพื์�นที!จุดนดัพบเพื!อ 
สร้างบรรยากาศที!ดีและลดความตึงเครียดขณะที!รอ
คนมารับ  

การปรับปรุงอาคารผูโ้ดยสารขาออก 
1. ปรับปรุงภูมิทศันภ์ายในอาคารผูโ้ดยสาร

ขาออก เพื!อสร้างบรรยากาศที!ดีและความเพลิดเพลิน
ในการสญัจรภายในอาคาร เพิ!มที!นั!ง 
พกัคอย/สวนหย่อม สาํหรับเป็นจุดนดัพบ มุม
ถ่ายภาพ และสร้างความสดชื!นภายในอาคาร  

2. ปรับปรุงจาํนวนเคานเ์ตอร์ตรวจคนเขา้
เมืองใหเ้ปิดใชง้านมากขึ�น และเพิ!มจาํนวนเครื!องมือ/
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อุปกรณ์ สาํหรับตรวจคน้สมัภาระผูโ้ดยสารให้
เพียงพอกบัการใชง้าน 

 

การอภิปรายผล 
กลุ่มผูโ้ดยสารขาเขา้ระหวา่งประเทศ  
ดา้นความพึงพอใจที!มีต่อขนาดพื�นที!ต่าง ๆ

ภายในอาคารผูโ้ดยสาร พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไม่พึง
พอใจกบัพื�นที!รอรับกระเป๋าและสมัภาระและพื�นที!
ชานชาลาขึ�นรถที!มารับมากที!สุดเพราะเป็นพื�นที!ที!
ผูโ้ดยสารตอ้งใชเ้วลาอยูใ่นพื�นที!ดงักล่าวมากกวา่
พื�นที!อื!น ๆ  ดา้นความตอ้งการสิ!งอาํนวยความ
สะดวกในพื�นที!ตรวจคนเขา้เมือง พบวา่ ปัจจยัส่วน
บุคคลมีความตอ้งการป้ายบอกขอ้มลูสายพานรับ
กระเป๋า หอ้งนํ�าและโทรศพัทส์าธารณะมากที!สุด 
เนื!องจากผูโ้ดยสารจะมีเวลาช่วงสั�น ๆ ขณะที!รอ
ตรวจคนเขา้เมือง จึงตอ้งการใชช่้วงเวลาดงักล่าวใน
การรับทราบขอ้มลูสายพานรับกระเป๋าที!บอก
หมายเลขของสายพานลาํเลียงกระเป๋า ตามหมายเลข
เที!ยวบิน 

กลุ่มผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ 
ดา้นความพึงพอใจที!มีต่อขนาดพื�นที!ต่าง ๆ

ภายในอาคารผูโ้ดยสาร พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลไม่พึง
พอใจกบัพื�นที!ตรวจคนเขา้เมืองและพื�นที!ตรวจคน้
สมัภาระและความปลอดภยัมากที!สุด เนื!องจากมี
ความคบัคั!งของผูโ้ดยสาร ซึ!งเกิดจากเคานเ์ตอร์ตรวจ
คนเขา้เมืองมีจาํนวนไม่เพียงพอ ดา้นความพึงพอใจที!
มีต่อระยะทางจากพื�นที!ต่าง ๆ ภายในอาคาร พบวา่
ปัจจยัส่วนบุคคลไม่พึงพอใจกบัระยะทางจากชาน
ชาลาลงรถที!มาส่งถึงพื�นที!ตรวจบตัรโดยสารกบั

ระยะทางจากพื�นที!ตรวจบตัรโดยสารถึงร้านอาหาร
มากที!สุด เนื!องจากความกวา้งขวางของอาคาร
ผูโ้ดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทาํใหเ้สน้ทาง
สญัจรภายในอาคารมีระยะทางไกลตามไปดว้ย 
ประกอบกบัป้ายบอกทิศทางและสถานที!ที!ไม่ชดัเจน 
ทาํใหเ้กิดการหลงทาง เป็นสาเหตุใหผู้โ้ดยสารรู้สึกวา่
ตอ้งเดินเป็นระยะทางไกลและไม่พึงพอใจพื�นที!
ดงักล่าว ดา้นความตอ้งการสิ!งอาํนวยความสะดวก
และบริการเชิงพาณิชยเ์มื!อมาถึงก่อนเวลาเปิดทาํการ
ของเคานเ์ตอร์ตรวจบตัร พบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลมี
ความตอ้งการร้านอาหารวา่ง/เครื!องดื!มและพื�นที!นั!ง
พกัผอ่น/สวนหยอ่มมากที!สุด เนื!องจากผูโ้ดยสาร
อาจจะเผื!อเวลาในการเดินทางมาท่าอากาศยานไวม้าก 
ดา้นความตอ้งการสิ!งอาํนวยความสะดวกและบริการ
เชิงพาณิชยเ์มื!อตรวจบตัรโดยสาร(Check-in) แลว้แต่
ยงัไม่ไดเ้ขา้ตรวจคนเขา้เมือง (ตม.) พบวา่ปัจจยัส่วน
บุคคลมีความตอ้งการร้านขายสินคา้มากที!สุดและ
ร้านอาหารวา่ง/เครื!องดื!ม เนื!องจากช่วงเวลานี�
ผูโ้ดยสารที!ไม่เร่งรีบจะมีเวลาที!เหลือพอสาํหรับการ
ซื�อของขวญั ของฝากและทานอาหารวา่งระหวา่งมื�อ 
เพื!อรอเวลา 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครั�งต่อไป 
ควรทาํวิจยัเรื!องความตอ้งการสิ!งอาํนวย

ความสะดวก บริการเชิงพาณิชย ์และพื�นที!ใชส้อย
ภายในอาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศ เพื!อให้
ครอบคลุมอาคารผูโ้ดยสารทั�งหมดของท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  
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ความพงึพอใจของผู้โดยสารภายในประเทศชาวไทย 

ต่อการบริการในบริเวณรับกระเป๋าสัมภาระขาเข้า ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

The Thai Domestic Passenger’s Satisfaction Towards Services in Domestic Arrival 

Baggage Claim Area at Suvarnabhumi Airport1
 

 

                                                                                                                                                                        เฟิร์น มงคล*   

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันี�  มีวตัถุประสงค์เพื�อสาํรวจความพึงพอใจโดยรวมของผูโ้ดยสารภายในประเทศชาวไทย ที�มีต่อ
การบริการในบริเวณรับกระเป๋าสมัภาระขาเขา้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเพื�อวิเคราะห์ความแตกต่างของความ
พึงพอใจอนัเนื�องมาจากปัจจยัส่วนบุคคล จาํนวนประชากรในการวิจยัครั� งนี� คือ ผูโ้ดยสารภายในประเทศชาวไทย 
400 คน ในบริเวณรับกระเป๋าสัมภาระขาเขา้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เครื� องมือที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี� เป็น
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์ โดยสถิติที�
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง
อนุมาน เพื�อทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

จากผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมของผูโ้ดยสารภายในประเทศชาวไทยต่อการบริการใน
บริเวณรับกระเป๋าสมัภาระขาเขา้  ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อยู่ในระดบัปานกลาง และผูโ้ดยสารภายในประเทศ
ชาวไทยที�มีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั ไดแ้ก่  เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา และความถี�ในการเดินทาง  มีระดบัความพึง
พอใจต่อการบริการในบริเวณรับกระเป๋าสัมภาระขาเขา้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที�ระดบั 0.05  
 

คาํสําคญั :  ความพึงพอใจ การบริการรับกระเป๋าสมัภาระ 
 

Abstract 
 The objectives of this thesis are to analyze the thai domestic passenger’s satisfaction towards the 
services in domestic arrival baggage claim area at Suvarnabhumi Airport and those based on individual factors of 
passengers. The population used in this research consisted of 400 Thai domestic passengers. The tool for this 
research is the questionnaire. The collected data is analyzed by computer program using the statistical methods 
comprising of descriptive statistics; namely frequency, percentage, mean and standard deviation and the 
inferential statistics: for hypothesis testing. 
 
 

 

* นกัศึกษาหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
1 เป็นส่วนหนึ�งของวทิยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553 
อาจารยที์�ปรึกษา อาจารยพ์จนา สิมะเสถียร 
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The result are found that the overall Thai domestic passenger’s satisfaction towards the services  in domestic 
arrival baggage claim area at Suvarnabhumi Airport at moderate level, in addition to that, the level of 
satisfactions which affected by personnel factor of the Thai passengers which are sex, age, educational level, 
have statistical different at 0.05 significance level.  
 

Keywords:  Satisfaction, Services in Somestic Arrival, Baggage Claim,  Suvarnabhumi Airport 
 

ความนํา  
 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั                      

( มหาชน ) หรือ ทอท.  เดิมใชชื้�อวา่  การท่าอากาศ
ยานแห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ สงักดั
กระทรวงคมนาคม เริ�มดาํเนินกิจการตั�งแต่วนัที� 1 
กรกฎาคม พ.ศ.2522 ต่อมาไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทั 
ภายใตน้โยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย โดยจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ชื�อ บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จาํกดั ( มหาชน ) และปรับตราสญัลกัษณ์ใหม่ แต่ชื�อ
ยอ่ของบริษทัยงัคงใชชื้�อ ทอท. เช่นเดิม สาํหรับชื�อ
ภาษาองักฤษไดแ้ก่ Airports of Thailand Public 
Company Limited และใชชื้�อยอ่วา่ AOT ตั�งแต่วนัที� 
30 กนัยายน ปีพ.ศ.2545 เป็นตน้มา 

ภารกิจของ บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั  
( มหาชน ) คือ การประกอบและส่งเสริมกิจการท่า
อากาศยาน รวมทั�งดาํเนินกิจการอื�นๆ ที�เกี�ยวกบั หรือ
ต่อเนื�องกบัการประกอบกิจการท่าอากาศยานไดแ้ก่ 
กิจการการจดัตั�งสนามบิน หรือที�ขึ�น – ลง ชั�วคราว
ของอากาศยาน กิจการการจดัตั�งเครื�องอาํนวยความ
สะดวกในการเดินอากาศ การใหบ้ริการช่างอากาศ 
การบริการต่างๆเกี�ยวกบัอากาศยาน สินคา้  
พสัดุภณัฑ ์ผูโ้ดยสาร และลกูจา้งของผูป้ระกอบ
ธุรกิจในการเดินอากาศ รวมตลอดถึงการใหบ้ริการ
หรือสิ�งอาํนวยความสะดวก อนัเกี�ยวกบัหรือต่อเนื�อง
กบักิจการดงักล่าว 
 บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั(มหาชน) 
เป็นผูบ้ริหารงานท่าอากาศยานระหวา่งประเทศ และ 
ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานหลกัของประเทศไทย   

โดยธุรกิจหลกัของ ทอท. ประกอบดว้ย  การจดัการ 
การดาํเนินงาน และการพฒันาท่าอากาศยาน  ที�อยูใ่น
ความรับผิดชอบจาํนวน 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยาน
กรุงเทพ, ท่าอากาศยานเชียงใหม่, ท่าอากาศยาน
เชียงราย, ท่าอากาศยานหาดใหญ่, ท่าอากาศยานภูเกต็ 
และ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ� งท่าอากาศยานทั�ง 6 
แห่งนี�  มีบริการเที�ยวบินภายในประเทศ และ ระหวา่ง
ประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศ
ยานหลกัของประเทศไทยไดเ้ปิดใหบ้ริการอยา่งเป็น
ทางการตั�งแต่วนัที� 28 กนัยายน พ.ศ. 2549                    
เพื�อรองรับปริมาณผูโ้ดยสารที�เพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง 

ระบบสายพานลาํเลียงกระเป๋าสมัภาระของ
ผูโ้ดยสารเป็นสิ�งอาํนวยความสะดวกที�สาํคญัในการ
ใหบ้ริการผูโ้ดยสาร และมกัจะเป็นปัญหาหลกัของท่า
อากาศยานที�ก่อสร้างและเปิดใชง้านขึ�นใหม่สาํหรับ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ� งโชคดีที�ไม่ประสบปัญหา
ดงักล่าว แต่อยา่งไรกต็าม เนื�องจากระบบสายพาน
ลาํเลียงกระเป๋าสมัภาระเป็นสิ�งอาํนวยความสะดวกที�
สาํคญัในการใหบ้ริการผูโ้ดยสาร และ ทอท.มี
นโยบายที�จะพฒันาการบริการท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิใหเ้ป็นท่าอากาศยานที�ใหบ้ริการอยูใ่นระดบัโลก 
จึงน่าที�จะไดมี้การศึกษาเกี�ยวกบัความพึงพอใจของ
การบริการที�เกี�ยวเนื�องกบัการรับ-ส่งกระเป๋าสมัภาระ
ของผูโ้ดยสารของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 พื�นที�ในบริเวณรับกระเป๋าสมัภาระขาเขา้ 
อาคารผูโ้ดยสารชั�นที� 2 ฝั�งภายในประเทศขาเขา้
ประกอบดว้ย จุดรับกระเป๋าเกินขนาด 1 จุด ตูบ้ริการ
นํ�าดื�ม จาํนวน 1 เครื�อง โทรศพัทส์าธารณะที�มีบริการ
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ระบบอินเทอร์เน็ตในตวั จาํนวน 4 เครื�อง หอ้งนํ�า 
จาํนวน 1 จุด นาฬิกา จาํนวน 3 เรือน ลิฟท ์จาํนวน 1 
ตวั ถงัขยะ จาํนวน 12 ถงั สญัญาณเตือนไฟไหม ้
จาํนวน 2 ตวั ป้ายประตูทางออกฉุกเฉิน จาํนวน 4 
แห่ง อุปกรณ์ดบัเพลิง 5 เครื�อง จอแสดงเที�ยวบิน 
จาํนวน 1 จุด จอแสดงจุดรอรับกระเป๋าจาํนวน 1 จุด 
จุดแจง้กระเป๋าสมัภาระสูญหายและชาํรุด 1 จุด ซึ�ง
พื�นที�ในบริเวณรับกระเป๋าสมัภาระขาเขา้ อาคาร
ผูโ้ดยสารชั�นที� 2  สามารถแบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ ได้
ดงันี�  
 1. ดา้นสถานที� ทาง ทอท. ไดจ้ดัใหมี้เส้น
ทางเขา้ออกบริเวณหอ้งโถงรับกระเป๋าสมัภาระมีป้าย
แสดงเครื�องหมายต่างๆ ในหอ้งโถงรับกระเป๋า
สมัภาระ มีจุดใหบ้ริการสายพานลาํเลียงและมีพื�นที�
สาํหรับผูโ้ดยสารรอรับกระเป๋า  
 2. ดา้นสภาพแวดลอ้ม ทาง ทอท. ไดจ้ดัใหมี้
บริการดา้นเครื�องปรับอากาศ  ดา้นแสงสวา่ง 
ตลอดจนจดัเจา้หนา้ที�ดูแลความสะอาด และความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณหอ้งโถงรับกระเป๋า
สมัภาระแก่ผูโ้ดยสาร 
 3. ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก ทาง ทอท. 
ไดจ้ดัใหมี้บริการแก่ผูโ้ดยสารในดา้นหอ้งนํ�าหอ้ง
สุขา รถเขน็กระเป๋าสมัภาระ และการบริการสิ�ง
อาํนวยความสะดวกสาํหรับการเดินทางเขา้เมืองเป็น
ตน้ 
 4. ดา้นระบบบริการ ทาง ทอท. ไดจ้ดัใหมี้
ระบบการบริการในดา้นสายพานลาํเลียงแก่ผูโ้ดยสาร  
มีการจดัระเบียบการรับกระเป๋า มีการจดัใหมี้
เจา้หนา้ที�ใหบ้ริการและใหค้วามช่วยเหลือผูโ้ดยสาร 
และอื�น ๆ 
 ระบบสายพานลาํเลียงกระเป๋าสามารถแบ่ง
ออกเป็น 3 ระบบดว้ยกนั คือ (1) ระบบสายพาน
ลาํเลียงกระเป๋าสมัภาระขาออก (2) ระบบสายพาน
ลาํเลียงกระเป๋าสมัภาระที�มีการถ่ายโอนเปลี�ยนลาํ    
(3) ระบบสายพานลาํเลียงกระเป๋าสมัภาระขาเขา้ 

  สาํหรับระบบสายพานรับกระเป๋าสมัภาระ
ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  มีขีดความสามารถใน
การรองรับปริมาณสมัภาระสูงสุดจาํนวน 139 ใบ/
นาที และมีค่าเฉลี�ยเท่ากบั 110 ใบ/นาที อยา่งไรกต็าม 
ในส่วนของศูนยร์วมสายพาน (accumulation loop) 
ซึ� งเป็นที�รวมของสัมภาระขาออกและสัมภาระเปลี�ยน
เที�ยวบินก่อนที�จะทาํการตรวจเช็คอยา่งละเอียด 
(inline screening) ผา่นเครื�องตรวจวตัถุระเบิด 
(Computer Telephotograph X ray--CTX 9000) 
สามารถรองรับปริมาณสมัภาระสูงสุดไดจ้าํนวน 172 
ใบ ปัจจุบนัท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใชเ้วลา
เคลื�อนยา้ยกระเป๋าสมัภาระจากเครื�องบินมาขึ�น
สายพาน ใชเ้วลามากสุด 15 นาที และนอ้ยสุด 3 นาที 
โดยเฉลี�ย 9 นาที  
 ถึงแมว้า่จะมีการออกแบบระบบเพื�อให้
สอดคลอ้งกบัขนาดปริมาณจราจรของท่าอากาศยาน
แห่งนี�แลว้กต็าม  เพื�อเป็นการเสริมสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่ผูโ้ดยสาร ไม่ทาํใหผู้โ้ดยสารหงุดหงิด 
อารมณ์เสีย  หากผูโ้ดยสารตอ้งใชเ้วลารอคอยในการ
ใหบ้ริการต่างๆ  ดงันั�นหน่วยงานและผูที้�เกี�ยวขอ้งใน
ส่วนต่างๆ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   จึงสมควร
ที�จะเร่งปรับปรุงและพฒันาการใหบ้ริการต่างๆ ซึ�ง
จะทาํใหผู้โ้ดยสารเกิดความเพลิดเพลินและมีความ
พึงพอใจในระหวา่งที�รอการใหบ้ริการรอรับกระเป๋า
สมัภาระ  อนัจะส่งผลใหท่้าอากาศยานไดรั้บการจดั
ระดบัการบริการใหสู้งขึ�นและแสดงศกัยภาพในการ
ใหบ้ริการใหเ้ป็นที�ประจกัษใ์นระดบัสากลต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื�อวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูโ้ดยสาร

ภายในประเทศชาวไทยต่อการบริการในบริเวณรับ
กระเป๋าสมัภาระขาเขา้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

2. เพื�อวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึง
พอใจของผูโ้ดยสารภายในประเทศชาวไทยอนั
เนื�องมาจากปัจจยัส่วนบุคคล ที�มีต่อการบริการใน
บริเวณรับกระเป๋าสมัภาระขาเขา้ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 

 

สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐาน 1 ผูโ้ดยสารภายในประเทศชาว
ไทยมีความพึงพอใจต่อการบริการในบริเวณรับ
กระเป๋าสมัภาระ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

สมมติฐาน 2 ผูโ้ดยสารภายในประเทศชาว
ไทยที�มีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการในบริเวณรับกระเป๋าสมัภาระ ไม่
แตกต่างกนั 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

         
         ตวัแปรต้น            ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 

Wolman (1973) ใหค้าํจาํกดัความของ ความ
พึงพอใจ (satisfaction) ตามความหมายของ
พจนานุกรมทางดา้นพฤติกรรมวา่เป็นสภาพ
ความรู้สึกของบุคคลที�มีความสุข ความอิ�มเอมใจ เมื�อ
ความตอ้งการหรือแรงจูงใจของตนไดรั้บการ
ตอบสนอง 

Chaplin (1968) กล่าววา่ ความพึงพอใจ ตาม 
ความหมายของพจนานุกรมดา้นจิตวิทยา หมายถึง 
ความรู้สึกของผูที้�มารับบริการต่อสถานบริการตาม
ประสบการณ์ที�ไดรั้บจากการเขา้ไปติดต่อขอรับ
บริการในสถานบริการนั�น ๆ  

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยั
สามารถสรุปไดว้า่ ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที�ดี
ต่อการไดรั้บสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ทั�งสินคา้และบริการ เป็น
ทศันคติในทางบวกที�สร้างความสุข สบายใจ ใหก้บั
ลกูคา้ 

ปัจจยัที�มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผูรั้บบริการ 
 พิพฒัน ์กอ้งกิจกลุ (2546)  กล่าววา่ สิ�งที�มี
ความสาํคญัอยา่งแทจ้ริงต่อความสาํเร็จของธุรกิจใน
ทุกวนันี�  คือ ความพึงพอใจของลกูคา้ หากลกูคา้รู้สึก
ไม่พอใจ กจ็ะเลิกซื�อหรือยติุการใชบ้ริการ 
คุณภาพและการบริการเป็นหนทางนาํไปสู่การสร้าง
ความรู้สึกพึงพอใจ และการซื�อซํ� า เป็นเป้าหมาย
โดยรวมของธุรกิจ ในการสร้างใหลู้กคา้เกิด
ความรู้สึกพึงพอใจและภกัดีต่อสินคา้  
 Mullins  (1985) กล่าวถึง ความพึงพอใจวา่
เป็นผลมาจากองคป์ระกอบสาํคญั 3 ดา้น คือ 
 1. ความตอ้งการหรือความคาดหวงัของ
บุคคล 
 2. แรงผลกัดนัที�นาํไปสู่พฤติกรรมและการ
กระทาํ 
 3. เป้าหมายที�ตอ้งการบรรลุในเรื�องนั�นเมื�อ
บรรลุเป้าหมายแลว้ จะเกิดความพึงพอใจ 
 แนวคิดเกี�ยวกบัการสร้างความพึงพอใจ 

ปัจจัยส่วนบุคคลของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม  
ไดแ้ก่   

เพศ   
อาย ุ
วฒิุการศึกษา   
ความถี�ในการ
เดินทาง 

ความพงึพอใจของผู้โดยสาร

ภายในประเทศชาวไทยต่อ

การบริการในบริเวณรับ

กระเป๋าสัมภาระ 
ดา้นสถานที� 
ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ดา้นสิ�งอาํนวยความ
สะดวก 
ดา้นระบบการบริการ 
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 ณฐัพชัร์ ลอ้ประดิษฐพ์งษ ์(2549) เสนอ
แนวคิดเกี�ยวกบัการสร้างความพึงพอใจวา่ ในการ
สร้างความพึงพอใจแก่ลูกคา้ใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ
สูงสุดนั�น มีหวัใจหลกัสาํคญั 7 ประการ ที�ทุกคนพึงมี
ในการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ (1) การติดต่อสื�อสารอยา่งมี
ประสิทธิภาพ (communication effectively)  (2) การ
มีมารยาทที�ดี สุภาพอ่อนนอ้ม (courtesy) เกรงใจ 
และมีความเป็นมิตร ซึ�งเป็นสิ�งที�ควรจะเป็น
คุณสมบติัของพนกังานทุกคน ดงันั�น บริษทัจะไดรั้บ
การยอมรับจากลูกคา้มากนอ้ยเพียงใดขึ�นกบัวา่
พนกังานมีทศันคติอยา่งไร ในเรื�องของความมี
มารยาท (3) ความรับผิดชอบต่อลกูคา้ (responsible) 
ความตั�งใจและความพร้อมของพนกังานที�จะ
ใหบ้ริการแก่ลกูคา้ตลอดเวลาดว้ยท่าทีที�ดีและ
ทศันคติที�ถกูตอ้ง ซึ� งรวมถึงการใหบ้ริการอยา่ง
ถกูตอ้งและรวดเร็ว (4) การแสดงออกซึ� ง
ความสามารถ รอบรู้ (competence) การที�พนกังาน
ของบริษทัจะตอ้งมี ความรู้ ความชาํนาญต่องานที�
ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติั และยงัรวมถึงความรู้ 
ความชาํนาญ ในการติดต่อสมัพนัธ์กบับุคคลทั�วไป 
ความรู้เกี�ยวกบับริษทั ความสามารถในการใหบ้ริการ 
และความสามารถส่วนตวัในการแกปั้ญหา (5) มี
ความน่าเชื�อถือ (creditability) ความจริงใจ ความ
ซื�อสตัย ์และเชื�อได ้และยงัรวมถึงการใหค้วามสนใจ
ลกูคา้อยา่งจริงจงั และมีการแสดงออกใหเ้ห็นดว้ย  
(6) มีความไวว้างใจ และเชื�อถือได ้(reliability) การ
กระทาํอยา่งมีประสิทธิภาพและเชื�อถือไดอ้ยา่ง 
สมํ�าเสมอ โดยใหก้ารบริการแก่ลกูคา้อยา่งถูกตอ้ง
ตั�งแต่แรก  
 แนวคิดเกี�ยวกบัการวดัความพึงพอใจ 

Millet (1954) ไดก้ล่าวเกี�ยวกบัความพึง
พอใจในบริการ (Satisfactory Service) สามารถที�จะ
พิจารณาวา่บริการนั�นเป็นที�พึงพอใจหรือไม่โดยวดั
จาก 

1. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั 
(equitable service) คือ การบริการที�มีความยติุธรรม
เสมอภาค และเสมอหนา้ไม่วา่ลกูคา้นั�นจะเป็นใคร 

2. การใหบ้ริการรวดเร็วทนัต่อเวลา (timely 
service) คือ การใหบ้ริการตามลกัษณะความจาํเป็น 
รีบด่วน และความตอ้งการของลกูคา้ 

3. การใหบ้ริการอยา่งเพียงพอ (ample 
service) คือ ความเพียงพอในดา้นสถานที� บุคคลากร
วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ 

4. การใหบ้ริการอยา่งต่อเนื�อง (continues 
service) จนกวา่ลูกคา้จะประสบผลสาํเร็จในธุรกิจ
หรือดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง 

5. การใหบ้ริการที�มีความกา้วหนา้ 
(progressive service) คือ การพฒันางานบริการทั�ง 
ดา้นปริมาณ และคุณภาพใหมี้ความเจริญกา้วหนา้ไป
เรื�อย ๆ  

กล่าวโดยสรุป ความพึงพอใจเป็นความรู้สึก
ที�ดีต่อการไดรั้บสิ�งใดสิ�งหนึ�ง ทั�งสินคา้และบริการ 
เป็นทศันคติในทางบวก ที�สร้างความสุขสบายใจ
ใหก้บัลกูคา้ 
 ทฤษฎีเกี�ยวกบัความพึงพอใจ 

 Korman ( 1989) ไดจ้าํแนกทฤษฎีความพึง
พอใจในงานออกเป็น 2 กลุ่มคือ 

 1. ทฤษฎีการสนองความตอ้งการ กลุ่มนี� ถือ
วา่ความพึงพอใจในงานเกิดจากความตอ้งการส่วน
บุคคลที�มีความสมัพนัธ์ต่อผลที�ไดรั้บจากงานกบัการ
ประสบความสาํเร็จตามเป้าหมายส่วนบุคคล 

 2. ทฤษฎีการอา้งอิงกลุ่ม ความพึงพอใจใน
งานมีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัคุณลกัษณะของ
งานตามความปรารถนาของกลุ่ม ซึ�งสมาชิกใหก้ลุ่ม
เป็นแนวทางในการประเมินผลการทาํงาน 

 ทฤษฎีสองปัจจยั (two factor theory) เป็น
ทฤษฎีที� Frederick K. Herzberg ไดศึ้กษาทาํการวิจยั
เกี�ยวกบัแรงจูงใจในการทาํงานของบุคคล เขาได้
ศึกษาถึงความตอ้งการของคนในองคก์าร หรือการจูง
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ใจจากการทาํงาน โดยเฉพาะเจาะจง โดยศึกษาวา่
คนเราตอ้งการอะไรจากงาน คาํตอบกคื็อ บุคคล
ตอ้งการความสุขจากการทาํงาน ซึ�งสรุปไดว้า่ 
ความสุขจากการทาํงานนั�น เกิดมาจากความพึงพอใจ 
หรือไม่พึงพอใจในงานที�ทาํ โดยความพึงพอใจหรือ
ความไม่พึงพอใจในงานที�ทาํนั�น ไม่ไดม้าจากกลุ่ม
เดียวกนั แต่มีสาเหตุมาจากปัจจยัสองกลุ่ม คือ ปัจจยั
จูงใจ (Motivational Factors) และปัจจยัคํ�าจุนหรือ
ปัจจยัสุขศาสตร์ (Maintenance or Hygiene Factors) 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ใชวิ้ธีเลือกตวัอยา่งประชากรโดยไม่อาศยั

หลกัความน่าจะเป็น  (non probability sampling) ซึ� ง
เป็นการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบไม่เจาะจงจากผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศชาวไทย  (accidental  sampling) เป็น
การสุ่มที�มิไดก้าํหนดตวัอยา่งไวล่้วงหนา้วา่มีใครเป็น
กลุ่มตวัอยา่งบา้งในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ดงันั�น 
เมื�อผูวิ้จยัพบเจอผูโ้ดยสารภายในประเทศชาวไทยที�
ใชบ้ริการในบริเวณรับกระเป๋าสมัภาระขาเขา้ ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ  กสุ่็มคนนั�นเป็นกลุ่มตวัอยา่ง
ไปเลยไม่จาํกดัเวลาและสถานที� 

  

เครืQองมือทีQใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  เป็นแบบ 
สอบถามที�ผูวิ้จยัสร้างขึ�นจากการคน้ควา้แนวคิดและ
ทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ดงันี�  

 ตอนที�1 เป็นขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม (ปัจจยัส่วนบุคคล) จาํนวนทั�งหมด             
4  ขอ้ โดยมีลกัษณะเป็นคาํถามแบบเลือกตอบหลาย
ตวัเลือก โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง
ตวัเลือกเดียวที�สอดคลอ้งกบัตนเองมากที�สุด 

 ตอนที� 2 เป็นคาํถามในการประเมินระดบั
ความพึงพอใจต่อการบริการในบริเวณรับกระเป๋า
สมัภาระขาเขา้ ซึ� งประกอบดว้ยคาํถามดา้นต่างๆ 
ดงันี�  
 ดา้นที� 1 ดา้นสถานที�   

   ดา้นที� 2 ดา้นสภาพแวดลอ้ม   
   ดา้นที� 3 ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก 
   ดา้นที� 4  ดา้นระบบบริการ 
 ตอนที� 3 เป็นคาํถามปลายเปิด เพื�อแสดง

ความคิดเห็นและ ขอ้เสนอแนะเพิ�มเติมโดยระบุ
แนวทางไว ้2ดา้น ดงันี�  

 1. ความคิดเห็นวา่ ท่านอยากไดบ้ริการ
อะไรเพิ�มในบริเวณรับกระเป๋าสมัภาระ 

 2. ความคิดเห็นวา่ ท่านตอ้งการใหป้รับปรุง
บริการใดที�มีบริการอยูแ่ลว้บา้ง 

 ทั�งนี�  แบบสอบถามที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  
ไดผ้า่นการทดสอบการใชง้านได ้โดยการตรวจสอบ
เนื�อหาของที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการประเมินหา
ค่าดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ (IOC) โดย
ผูท้รงคุณวฒิุ และทดสอบความวางใจได ้(reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยนาํไปทดลองใชก้บักลุ่ม
ตวัอยา่ง คือ ผูโ้ดยสารชาวไทย จาํนวน 30 ราย และ
นาํแบบสอบถามทั�งหมดไปหาค่าสมัประสิทธิ�  
แอลฟ่าดว้ยวิธีการของครอนบาค ได ้                      
ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม เท่ากบั 0.8992 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การตีความขอ้มลู ผูวิ้จยัไดท้าํการจดัชั�น
คะแนนตามแนวคิดของ Likert ที�มี 5 ระดบั (5Point 
Rating Scale) คือ 5 หมายถึง พึงพอใจมากที�สุด 4 
หมายถึง พึงพอใจมาก 3 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง พึงพอใจนอ้ย และ 1 หมายถึงพึงพอใจ
นอ้ยที�สุด  

 2. การทดสอบสมมติฐานขอ้ที� 1 ค่าเฉลี�ย
ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารภายในประเทศชาวไทย
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ต่อการบริการในบริเวณรับกระเป๋าสมัภาระขาเขา้ ณ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ� งไดก้าํหนดสมมติฐานไว ้
คือ ระดบัปานกลาง 

 ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าเฉลี�ย และค่า
เบี�ยงเบนมาตรฐาน ซึ�งไดก้าํหนดสมมติฐานไว ้คือ 
ระดบัปานกลางโดยมีค่าคะแนนเท่ากบั 3.40 

 3. การทดสอบสมมติฐานขอ้ที� 2 ผูวิ้จยัใช้
สถิติเชิงอา้งอิง (t-test) ทาํการวิเคราะห์เพื�อ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยทางสถิติ
ของตวัแปร 1 คู่ คือ ระหวา่งเพศ และ ใช ้F-test ใน
การวิเคราะห์เพื�อเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
ค่าเฉลี�ยทางสถิติของตวัแปรที�มากกวา่ 1 คู่ ของกลุ่ม
ประชากร ที�มีอายแุตกต่างกนั วุฒิการศึกษาต่างกนั 
และ ความถี�ในการเดินทางที�แตกต่างกนั 

 สาํหรับกรณีที�มีความแตกต่างระหวา่ง
ระดบัความพึงพอใจอนัเนื�องมาจากปัจจยัส่วนบุคคล
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที� 0.05 จะใชก้ารวิเคราะห์
เปรียบเทียบรายคู่ (Post-hoc comparison) ดว้ยวิธี
ของ Scheffé เพื�อวิเคราะห์ความแตกต่างของระดบั
ความพึงพอใจโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  
 

ผลการวจัิย 
 จากผลการวิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัได ้
ดงันี�  
 1. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที� 1 ปัจจยั
ส่วนบุคคลดา้นเพศ ของผูโ้ดยสารภายในประเทศ
ชาวไทยซึ�งเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซึ� งเป็นเพศหญิง จาํนวน 
200 คน (คิดเป็นร้อยละ 50) รองลงมา คือ ผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศ ที�เป็นเพศชาย จาํนวน 200 คน (คิด
เป็นร้อยละ 50) ตามลาํดบั 

ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาย ุของผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศชาวไทยซึ�งเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ซึ� งมีอาย ุ
30-50 ปี มีจาํนวนมากที�สุด จาํนวน 160 คน (คิดเป็น
ร้อยละ 40) รองลงมา คือ อาย ุ51 ปีขึ�นไป จาํนวน 

140 คน (คิดเป็นร้อยละ 35) อาย ุตํ�ากวา่ 30 ปี จาํนวน 
100 คน (คิดเป็นร้อยละ 25) ตามลาํดบั  
 2. ผลการทดสอบสมมติฐานขอ้ที� 2 ที�ระบุ
วา่ “ความพึงพอใจของผูโ้ดยสารภายในประเทศชาว
ไทยต่อการบริการในบริเวณรับกระเป๋าสมัภาระขา
เขา้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อนัเนื�องมาจากปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูโ้ดยสารที�แตกต่างกนั มีความพึง
พอใจแตกต่างกนั”  

 

การอภิปรายผล 
              ผลการวิจยัชี� ใหเ้ห็นวา่บริการที�มีอยูใ่น
บริเวณรับกระเป๋าสมัภาระขาเขา้ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ นั�น สามารถใหบ้ริการและสร้างความพึง
พอใจแก่ผูโ้ดยสารอยูใ่นระดบัปานกลางเท่านั�น โดย
จากผลการวิจยัขา้งตน้ ผูวิ้จยัสามารถสรุปไดว้า่ยงัมี
ดา้นต่างๆที�ผูโ้ดยสารใหค้วามสาํคญัและยงัตอ้งการ
บริการที�ดีกวา่ โดยผูวิ้จยัสามารถแบ่งเป็นดา้นต่างๆ 
ซึ�งประกอบดว้ย  
 1. ดา้นสถานที� ควรเพิ�มจุดใหบ้ริการ
สายพานรับประเป๋า 
 2. ดา้นสภาพแวดลอ้ม ควรปรับปรุงในเรื�อง
ของเสียงรบกวน  ควรเพิ�มระบบแสงสวา่งและควร
ปรับปรุงการตกแต่งภายใน 
 3. ดา้นสิ�งอาํนวยความสะดวก สิ�งเหล่านี�ก็
ยิ�งมีความสาํคญัต่อระดบัความพึงใจของผูโ้ดยสาร
เป็นอยา่งยิ�ง ควรเปลี�ยนรถเขน็กระเป๋าสมัภาระ
เพื�อใหมี้คุณภาพเหมาะสม 
 4. ดา้นระบบการบริการ สิ�งสาํคญัที�เห็นได้
ชดัเจนคือ ประเดน็ของการเพิ�มจาํนวนของเจา้หนา้ที�
ที�ใหค้าํแนะนาํกบัผูโ้ดยสาร หากมีปัญหา 
 สาํหรับขอ้เสนอแนะต่างๆ นั�น จะเห็นไดว้า่
สิ�งที�ควรมีเพิ�มเติมจากบริการที�นอกเหนือจากบริการ
ที�หอ้งโถงในบริเวณรับกระเป๋าสมัภาระขาเขา้ ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ มีใหบ้ริการอยูแ่ลว้ 3 ขอ้
ดว้ยกนั ดงัต่อไปนี�   
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 1. มีความคิดเห็นวา่ควรเพิ�มขนาดของ
สายพานลาํเลียงกระเป๋า   
 2. มีความคิดเห็นวา่ควรเพิ�มจุดใหบ้ริการ
ของสายพานรับกระเป๋าสมัภาระ 
 3. สุดทา้ยใหข้อ้เสนอแนะวา่ควรเพิ�ม
หอ้งพกัผอ่นหยอ่นใจเพื�อคลายเครียดจาก 
การเดินทาง 
 อยา่งไรกต็ามเนื�องจากผลการวิจยั ถึงแมว้า่
ค่าเฉลี�ยความพึงพอใจโดยรวมของผูโ้ดยสาร
ภายในประเทศชาวไทยต่อการบริการภายในบริเวณ
รับกระเป๋าสมัภาระขาเขา้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ อยูใ่นระดบัปานกลางกต็าม แต่จากผลการ
วิเคราะห์เกี�ยวกบัขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพิ�มเติม
สาํหรับการบริการในบริเวณรับกระเป๋าสมัภาระขา
เขา้ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ผูวิ้จยัขอเสนอแนะ
วา่ ผูบ้ริหาร บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั  
(มหาชน) ควรหามาตรการต่างๆ เพื�อปรับปรุงการ
ใหบ้ริการอยา่งครอบคลุมทุกดา้นเพื�อใหส้อดคลอ้ง
กบัเป้าหมายและกลยทุธ์ของ ทอท. ในการที�จะ
ผลกัดนัใหท่้าอากาศยาน ใหบ้ริการเป็นที�ประทบัใจ
แก่ผูโ้ดยสารและผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัท่าอากาศยาน  โดย
มุ่งเนน้มาตรฐาน ความปลอดภยั  สะดวกและรวดเร็ว  
เพื�อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์หลกัของแผนวิสาหกิจ 
ทอท.ปีงบประมาณ 2553 – 2557 ที�ตอ้งการเพิ�มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัในดา้นการปรับปรุง
บริการ พฒันาโครงสร้างพื�นฐาน และสิ�งอาํนวย
ความสะดวกของท่าอากาศยาน  ตลอดจนเพิ�ม
ประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อ
สนบัสนุนการบริหารจดัการท่าอากาศยานบริษทัฯ ที�
เนน้ใหค้วามสาํคญัในการบริการลกูคา้เป็นหลกัมาก
ขึ�น โดยเฉพาะในดา้นสถานที�และดา้น
สภาพแวดลอ้ม ที�มีค่าเฉลี�ย (X ) อยูใ่นระดบัตํ�ากวา่

ทุกดา้น เพราะเมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
ความ 
พึงพอใจต่อพื�นที�บริเวณหอ้งโถงรับกระเป๋าสมัภาระ 
สาํหรับผูโ้ดยสารรอรับกระเป๋ามีเพียงพอ และ สภาพ
อากาศภายในบริเวณหอ้งโถงรอรับกระเป๋า มีค่าเฉลี�ย
ตํ�ากวา่ทุกขอ้ เป็นตน้ นอกจากนี�  ผูบ้ริหารควร
สนบัสนุนใหค้วามสาํคญักบัการบริการ ลกูคา้ถือวา่
เป็นหวัใจสาํคญัของธุรกิจการบินที�บริษทัฯไดพ้ฒันา
มาโดยตลอด และทาํการปรับปรุงภายใตน้โยบายที�
มุ่งมั�นสร้างสรรคก์ารบริการที�เป็นเลิศ นาํความพึง
พอใจสูงสุดแก่ผูโ้ดยสารใหม้ากขึ�น 
 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครัSงนีS 
 จากผลการวิจยั เรื�อง ความพึงพอใจของ
ผูโ้ดยสารภายในประเทศชาวไทยต่อการบริการใน
บริเวณรับกระเป๋าสมัภาระขาเขา้ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ พบวา่ ผลการวิจยันี� เป็นประโยชนแ์ละ
สามารถนาํไปใชเ้ป็นสารสนเทศในการปรับปรุงการ
บริการในบริเวณรับกระเป๋าสมัภาระขาเขา้ ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ใหมี้บริการที�ดีขึ�นได ้และ
สามารถนาํไปพฒันาใชก้บับริการในบริเวณรับ
กระเป๋าสมัภาระขาเขา้ ณ ท่าอากาศยานอื�นๆไดต้าม
ความเหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครัSงต่อไป 
ควรทาํวิจยั เรื�อง ความพึงพอใจของ

ผูโ้ดยสารภายในประเทศชาวไทย ต่อการบริการใน
บริเวณรับกระเป๋าสมัภาระขาเขา้ ณ ท่าอากาศยาน
อื�นๆ ไดแ้ก่ ท่าอากาศยานภูเกต็ เชียงใหม่ เพื�อ
ปรับปรุงการใหบ้ริการอยา่งครอบคลุมทุกดา้นให้
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและกลยทุธ์ของบริษทัฯ ให้
เขม้แขง็ยิ�งขึ�น 
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ตัวแบบทางคณติศาสตร์ของกระบวนการเดินทางขาออกของอากาศยาน  

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

Mathematical Model of Aircraft Departure Process at Suvarnabhumi Airport1 

 

                                                                                                                                                                 ซ๊อส อกัษรกิตติ *   

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี� มีวตัถุประสงค์เพื!อเขียนและวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงความถี!ของอากาศยานขาออก                
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเพื!อสงัเคราะห์ตวัแบบทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการเดินทางขาออกของอากาศ
ยาน การวิจยัซึ! งใชข้อ้มูลทุติยภูมิเกี!ยวกบัการเคลื!อนไหวของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในวนัที! 26 
สิงหาคม 2554 และขอ้มูลต่อเนื!องในวนัที! 25 และ 27 สิงหาคม 2554 ที!ไดจ้ากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 
(มหาชน) พบว่าการแจกแจงความถี!ของเวลากระบวนการเดินทางขาออกของอากาศยาน การแจกแจงความถี!ของ
อากาศยานที!ถกูดนัถอยหลงัออกจากประตูจอดอากาศยาน และการแจกแจงความถี!ของอากาศยานที!วิ!งขึ�นจากทางวิ!ง  
ไม่ไดเ้ป็นการแจกแจงแบบปัวซอง สาํหรับการสังเคราะห์ตวัแบบของกระบวนการเดินทางขาออกของอากาศยาน         
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไดจ้ดัทาํเป็นตวัแบบทางคณิตศาสตร์ 2 ตวัแบบ ดว้ยสมการถดถอยเชิงพหุ คือ ตวัแบบ
ทางคณิตศาสตร์เกี!ยวกบัเวลา  และตวัแบบทางคณิตศาสตร์เกี!ยวกบัจาํนวนอากาศยาน  สาํหรับตวัแบบแรก การวิจยั
พบว่ามีค่าเฉลี!ยของเวลากระบวนการเดินทางขาออกของอากาศยานแต่ละลาํ 12.872 นาที ซึ! งประกอบดว้ยเวลาที!
เริ!มถกูดนัถอยหลงัออกจากประตูจอดอากาศยาน มาที!จุดพกั 3.428 นาที เวลาในการวิ!งขึ�น นบัจากการรอที!จุดรอจน
ลอ้พน้พื�นทางวิ!ง 3.674 นาที และเวลาที!อยู่บนทางขบักบัแถวคอย 5.770 นาที ส่วนตวัแบบที!สอง การวิจยัพบว่า
จาํนวนอากาศยานที!ถูกดนัถอยหลงั ออกจากประตูจอดอากาศยานแต่ยงัไม่ไดวิ้!งขึ�น มีจาํนวนเฉลี!ย 7 ลาํ ในชั!วโมง
แรกของวนัที! 26 สิงหาคม 2554 
 
คําสําคัญ :   ตวัแบบทางคณิตศาสตร์, กระบวนการเดินทางขาออกของอากาศยาน 

 

Abstract 
This research has the objectives for drawing and analyzing the frequency distribution of the 

departure aircrafts at Suvarnabhumi Airport, and for synthesizing the mathematical models for aircraft 
departure process. The research, using secondary data for aircraft movements on 26th August 2011 and related 
 
 
 
 
 

 

* นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
1 เป็นส่วนหนึ!งของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
อาจารยที์!ปรึกษา รศ.ดร.สุธี อกัษรกิตติ  
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data on 25th and 27th August 2011 at Suvarnabhumi Airport  provided by the Airports of Thailand Public 
Company Limited, The result found  that the frequency distributions of the departure process times, of the push 
back aircrafts and of the take off aircrafts are not fit to Poisson distributions. For the synthesizing of the departure 
process models, two mathematical models, i.e. model for departure process times and model for the number of 
departing aircrafts are constructed using the multiple regression equations. For the first model it is found that the 
average departure process time for an aircraft is 12.872 minutes, comprising the push back time from gate and 
stay waiting at ramp for 3.428 minutes, the take off time from waiting at holding point until wheel off  on runway 
for 3.674 minutes, and the taxi out time for 5.770 minutes. For the second model, it is found that the average 
number of departing aircrafts is 7 in the first hour of  26th August 2011. 
 
Keywords:  Mathematical Model, Aircraft Departure   Process 

 
ความนํา  

สุธี  อกัษรกิตติ  (2551) ไดบ้รรยายในการ
ประชุมวิชาการดา้นการวิจยัดาํเนินงานแห่งชาติ 
ประจาํปี 2551 วา่รัฐบาลไทยมีนโยบายและแผน
ยทุธศาสตร์ใหพ้ฒันาประเทศเป็นศูนยก์ลางการ
ขนส่งทางอากาศในภูมิภาคเอเชียที!สามารถเชื!อมโยง
ไปยงัท่าอากาศยานต่าง ๆ ไดท้ั!วโลก ทั�งนี� เนื!องจาก
รัฐบาลไดต้ระหนกัวา่กิจการบินพลเรือน ทั�งธุรกิจ
การบิน อุตสาหกรรมการบิน เทคโนโลยีการบิน และ
กิจการที!ต่อเนื!องและเกี!ยวขอ้ง มีบทบาทสาํคญัยิ!งใน
การพฒันาประเทศ ทั�งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมืองการปกครอง และท่องเที!ยว การเชื!อม
สมัพนัธไมตรีต่อกนั และการแลกเปลี!ยน
ศิลปวฒันธรรมระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 
 ในการดาํเนินการใหบ้รรลุตามนโยบายและ
แผนยทุธศาสตร์ดา้นกิจการบิน รัฐบาลตอ้งพฒันา
โครงสร้างพื�นฐานทางการบินพาณิชยแ์ละการบิน
ทั!วไป ใหมี้จาํนวน ขนาด คุณภาพ และมาตรฐานที!
เหมาะสมกบับริบทของประเทศ ในขณะเดียวกนัตอ้ง
พิจารณากบัเงื!อนไขในยคุโลกาภิวฒัน ์คือ การเปิด
เสรีทางการบิน การแข่งขนัที!เขม้ขน้ในทุกรูปแบบ 
และบทบาทของภาคเอกชนที!เขา้มามีส่วนร่วมอยา่ง
สาํคญัในกิจการบิน ซึ!งปัจจยัเหล่านี� เป็นกลไก

ขบัเคลื!อนใหกิ้จการบินเกิดพลวตัเปลี!ยนแปลง และ
เจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วที!สุดในโลก 

จากสถิติ Passenger Traffic 2010 Final ของ 
Airport Council International (ACI) จะเห็นไดว้า่การ
เดินทางทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานต่าง ๆ ในปี 2010 
ไดเ้พิ!มขึ�นจากปี 2009 เช่น ATLANTA GA, US มี
ผูโ้ดยสาร 89,331,662 คน เพิ!มขึ�น 1.5%; BEIJING, 
CN (PEK) มีผูโ้ดยสาร 73,948,113 คน เพิ!มขึ�น 
13.1%; SINGAPORE, SG (SIN) มีผูโ้ดยสาร 
42,038,777 คน เพิ!มขึ�น 13.0% Hong Kong มี
ผูโ้ดยสาร 50,348,960 คน เพิ!มขึ�น 10.5% สาํหรับ 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในประเทศไทย มีผูโ้ดยสาร
42,784,967 คน เพิ!มขึ�นจากเดิม 5.6% 

เนื!องจากการเดินทางทางอากาศที!เพิ!มขึ�น 
นี� เอง ทาํใหก้ารเดินทางแต่ละเที!ยวบินใชน้ํ�ามนั
เชื�อเพลิงปริมาณมาก ขณะเดียวกนักป็ล่อยมลภาวะ 
(emission) ออกสู่อากาศมากมาย ตั�งแต่เริ!มการ
เดินทางขาออกของอากาศยาน ดงันั�น การจดัการ
กระบวนการเดินทางขาออกของอากาศยานจึงมี
ความสาํคญัมาก นอกจากจะช่วยลดการใชพ้ลงังาน
และมลภาวะทั�งทางเคมี และทางเสียงแลว้ ยงัช่วยลด
ความแออดัของกระบวนการเดินทางขาออกของ
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อากาศยาน เพื!อทาํใหก้ระบวนการเป็นไปดว้ยความ
รวดเร็วยิ!งขึ�น 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 การวิจยันี� มีวตัถุประสงค ์2 ประการ คือ  

1. เพื!อเขียนและวิเคราะห์รูปแบบการแจก
แจงความถี!ของอากาศยานขาออก ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ 
 2. เพื!อสงัเคราะห์ตวัแบบ (Model) ทาง
คณิตศาสตร์ ของกระบวนการเดินทางขาออกของ
อากาศยาน 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 กรอบแนวคิดการวิจยัจาํแนกออกเป็น 2 
องคป์ระกอบ คือ โครงสร้างงาน และตวัแปรในการ
วิจยั 
 1. โครงสร้างงาน 

โครงสร้างของกระบวนการเดินทางขาเขา้
และขาออกของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน แสดงดงั
ภาพ 1 

 

 
 

ภาพ 1 โครงสร้างงานวิจยั 
Note. from “Queuing Models of Airport Departure 
Processes for Emissions Reduction” by Ioannis 
Simaiakis, Hamsa Balakrishnan. Retrived from 
http://pdf.aiaa.org/preview /CDReadyMGNC09_ 
1998/PV2009_5650.pdf 

 

จากภาพ 1 เป็นกระบวนการเดินทางของ
อากาศยานขาเขา้ (arrival) และขาออก (departure)  
ที!อากาศยาน งานวิจยันี�จะดาํเนินการเฉพาะ
กระบวนการขาออกของอากาศยานเท่านั�น 
โดยเริ!มจากการดนัถอยหลงัที!ประตูจอดอากาศยาน 
จนกระทั!งวิ!งขึ�นจากทางวิ!ง (runway) 
 2. ตวัแปรในการวิจยั 
 จากโครงสร้างงานวิจยัตามภาพ 1 สามารถ
นาํมาสรุปเป็นตวัแปรตน้และตวัแปรตามที!
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อ้ 1. และ 2. ดงัภาพ 2  
 

 

 
 

ภาพ 2 ตวัแปรในการวิจยั 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 จากภาพ 2 สามารถเขียนสมมติฐานไดด้งันี�  
 1. การแจกแจงความถี!ของ DPT การแจก
แจงความถี!ของการ Push back อากาศยาน และการ
แจกแจงความถี!ของการ Take off ของอากาศยาน  
ต่างกเ็ป็นรูปแบบของปัวซอง 
 2. ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เกี!ยวกบัเวลาของ
กระบวนการเดินทางขาออกของอากาศยาน และตวั
แบบทางคณิตศาสตร์เกี!ยวกบัจาํนวนอากาศยานที!
กาํลงัเดินทางขาออก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
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ต่างกเ็ป็นรูปแบบของสมการถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple regression equations) 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรที!ใชใ้นครั� งนี�   คือ  อากาศยานทุก

ลาํที!ถกู Push back หรือ Take off  บนทางวิ!ง 
01R/19L ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ในวนัที! 26 
สิงหาคม 2554  และขอ้มลูเหลื!อมขา้มวนัของวนัที! 25 
สิงหาคม 2554 และวนัที! 27 สิงหาคม 2554 ดว้ย 
 การวิจยัครั� งนี� ใชป้ระชากรทั�งหมด ไม่ไดใ้ช้
กลุ่มตวัอยา่ง 
 

เครืFองมือทีFใช้ในการวจัิย 
บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั 

ไดบ้นัทึกขอ้มลูการเคลื!อนไหวของอากาศยานทั�งขา
เขา้และขาออก บนทางวิ!ง 01L/19R  และ  01R/19L 
โดยพนกังานควบคุมจราจรทางอากาศของบริษทัได้
บนัทึกขอ้มลูไวต้ลอด 24 ชั!วโมง ขอ้มลูที!ถกูบนัทึก
เหล่านี�จดัเกบ็ไวที้! บริษทั วิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จาํกดั  ขณะเดียวกนัไดส่้งใหบ้ริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จาํกดั (มหาชน)  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การทาํวิจยัครั� งนี� ใชก้ารเกบ็รวบรวมขอ้มูล

ซึ!งไดม้าจากบริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั 
(มหาชน) ซึ!งเป็นขอ้มลูที!ประสานความร่วมมือกบั
บริษทั วิทยกุารบินแห่งประเทศไทย จาํกดั และสาย
การบินต่าง ๆ และขอ้มลูจากทางอินเทอร์เน็ตที!
เชื!อถือได ้มาทาํการวิเคราะห์และประมวลผลทาง
สถิติ 
 

 

 

สถิติทีFใช้ในการวจัิย 
 สถิติที!ใชใ้นการวิจยัจากหนงัสือของ Lind, 
D. A., et al. (2005) และ Doane (2013) มีดงันี�  
 1) การแจกแจงปัวซอง ซึ!งมีสูตรดงันี�  

 
โดย  n   =   จาํนวนลูกคา้ต่อหน่วยเวลา 
      λ    =   อตัราเฉลี!ยการเขา้มารับบริการ 
         e   =   2.7183 
 2) Pearson’s Chi-square Test for Goodness 
of Fit ซึ! งมีสูตรดงันี�                                    

∑
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−
=
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i i
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χ       df = r-1 

โดย Oi   =   ความถี!ที!ไดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูจริง 
                   ในกลุ่มที! i 
        Ei   =   ความถี!ที!คาดหวงัในกลุ่มที! i 
          r   =   จาํนวนกลุ่ม 
การคาํนวณความถี!ที!คาดหวงั (expected frequency) 

E   =   
k

N  

โดย  E   =   ค่าความถี!ที!คาดหวงั 
        N   =   จาํนวนความถี!ตวัแปร 
         k   =   จาํนวนกลุ่ม 
 5. การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 ผูวิ้จยัไดท้าํการวิเคราะห์ขอ้มลูของ
กระบวนการเดินทางขาออกของอากาศยาน ณ  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยดาํเนินการเป็นขั�นตอน 
ดงันี�  
 1. การนาํเสนอขอ้มลู 
  ผูวิ้จยัไดน้าํเอาการเคลื!อนไหวของอากาศ
ยานในกระบวนการเดินทางขาออก บนทางวิ!ง 
01R/19L ตลอด 24 ชั!วโมงของวนัที! 26 สิงหาคม 
2554 มาจดัทาํเป็นตาราง แลว้เขียนเป็นแผนภูมิของ
อากาศยานที!ถกู Push back และ Take off ตลอด 24 
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ชั!วโมง สาํหรับการนาํเสนอขอ้มลูต่าง ๆ ที!เป็น
ประโยชน ์ไดจ้ดัทาํในลกัษณะเช่นเดียวกนั
 

2. การพิสูจนส์มมติฐาน 
การพิสูจนส์มมติฐานทั�ง 2 ขอ้ ใชวิ้ธีการทาง

สถิติและคณิตศาสตร์ สาํหรับการพิสูจนส์มมติฐาน
ขอ้ที! 1 นาํเอาการแจกแจงความถี!ของ 
back และ Take off เปรียบเทียบกบัการแจกแจง
แบบปัวซอง แลว้ทดสอบดว้ย Pearson’s Chi
Test for Goodness of Fit สาํหรับสมมติฐานขอ้ที! 
เริ!มดว้ยการสร้างแผนผงัเพื!อจาํลองการทาํงานจริง
ทางกายภาพของกระบวนการเดินทางขาออกของ
อากาศยาน จากนั�นสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์ โดย
อาศยัแผนผงันั�น ตวัแบบเหล่านี�จะถูก 
Validate ดว้ยขอ้มลูจริง  

 

ผลการวจัิย 
ผลการวิจยัมีรายละเอียดดงันี�
1. ความหนาแน่นของอากาศยานใน

กระบวนการเดินทางขาออก 
นาํขอ้มลูจาํนวนอากาศยานที!เดินทาง

ขาออกต่อชั!วโมง ในวนัที! 26 สิงหาคม 
Push back และการ Take off ไปเขียนแผนภูมิ ไดด้งั
ภาพ 3  
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ชั!วโมง สาํหรับการนาํเสนอขอ้มลูต่าง ๆ ที!เป็น
ประโยชน ์ไดจ้ดัทาํในลกัษณะเช่นเดียวกนั 

ขอ้ ใชวิ้ธีการทาง
สถิติและคณิตศาสตร์ สาํหรับการพิสูจนส์มมติฐาน

นาํเอาการแจกแจงความถี!ของ DPT, Push 
เปรียบเทียบกบัการแจกแจง

Pearson’s Chi-square 
สาํหรับสมมติฐานขอ้ที! 2 

เริ!มดว้ยการสร้างแผนผงัเพื!อจาํลองการทาํงานจริง
ทางกายภาพของกระบวนการเดินทางขาออกของ
อากาศยาน จากนั�นสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์ โดย
อาศยัแผนผงันั�น ตวัแบบเหล่านี�จะถูก Verify และ 

ผลการวิจยัมีรายละเอียดดงันี�  
ากาศยานใน

นาํขอ้มลูจาํนวนอากาศยานที!เดินทาง 
สิงหาคม 2554 ทั�งการ 
ไปเขียนแผนภูมิ ไดด้งั

 

ภาพ 3 จาํนวนอากาศยานขาออกแต่ละชั!วโมง ของ
วนัที! 26 สิงหาคม 2554 ณ Runway 
อากาศยานสุวรรณภูมิ 

 
2. การแจกแจงความถี!ของเวลากระบวนการ

เดินทางขาออกของอากาศยาน
 นาํเอาขอ้มลูของอากาศยานทุกลาํที!เดินทาง
ขาออก ในวนัที! 26 สิงหาคม 2554
เวลากระบวนการขาออก (Departure Process Time
ซึ!งเป็นเวลา (นาที) ที!นบัตั�งแต่เริ!ม 
จนกระทั!ง Take off ไปเขียนแผนภูมิ
เปรียบเทียบกบัการแจกแจงปัวซอง
 

 
ภาพ 4 การแจกแจงความถี!ของเวลากระบวนการ
เดินทางขาออกของอากาศยาน
2554 

จากภาพ 4 ทาํการทดสอบ 
พบวา่การแจกแจง DPT ไม่เป็นไปตามการแจก
แจงปัวซอง 

3. การแจกความถี!ของอากาศยานที!ถูก 
back ออกจาก Gate ไปรอที! Ramp
 นาํเอาขอ้มลูอากาศยานที!ถูก 
ออกจาก Gate ไปรอที! Ramp ทุกลาํ มาวิเคราะห์
จาํนวนอากาศยานต่อ 10 นาที ตลอดช่วงเวลา 
ชั!วโมง ของวนัที! 26 สิงหาคม 
คาํนวณค่า Probability เพื!อเปรียบเทียบกบัการแจก

จาํนวนอากาศยานขาออกแต่ละชั!วโมง ของ
Runway 01R/19L ท่า

การแจกแจงความถี!ของเวลากระบวนการ
เดินทางขาออกของอากาศยาน 

นาํเอาขอ้มลูของอากาศยานทุกลาํที!เดินทาง
2554 มาคาํนวณหาค่า

Departure Process Time) 
ที!นบัตั�งแต่เริ!ม Push back ไป
ไปเขียนแผนภูมิพร้อมกบัการ

เปรียบเทียบกบัการแจกแจงปัวซอง ไดด้งัภาพ 4 

 

การแจกแจงความถี!ของเวลากระบวนการ
เดินทางขาออกของอากาศยาน ในวนัที! 26 สิงหาคม 

ทาํการทดสอบ Goodness of Fit 
ไม่เป็นไปตามการแจก

การแจกความถี!ของอากาศยานที!ถูก Push 
Ramp 

นาํเอาขอ้มลูอากาศยานที!ถูก Push back 
ทุกลาํ มาวิเคราะห์

นาที ตลอดช่วงเวลา 24 
สิงหาคม 2554 จากนั�นทาํการ

เพื!อเปรียบเทียบกบัการแจก



แจงความถี!แบบปัวซอง นาํไปเขียนแผนภูมิไดด้งั
ภาพ 5 

 
 
 

 

ภาพ 5 การแจกแจงความถี!ของการ Push back 
ยาน ออกจาก Gate ไปรอที! Ramp 

 
จากภาพ 5 ทาํการทดสอบ Goodness of Fit 

พบวา่การแจกแจง DPT ไม่เป็นไปตามการแจก
แจงปัวซอง 

 
4. การแจกความถี!ของอากาศยานที! 

off จากการรอที! Holding Point จนถึง 
ทางวิ!ง 
 นาํเอาขอ้มลูอากาศยานที! Take off 
รอที! Holding Point ทุกลาํ มาวิเคราะห์จาํนวนอากาศ
ยานต่อ 10 นาที ตลอดช่วงเวลา 24 ชั!วโมง ของวนัที! 
26 สิงหาคม 2554 จากนั�นทาํการคาํนวณค่า 
Probability เพื!อเปรียบเทียบกบัการแจกแจงความถี!
แบบปัวซอง นาํไปเขียนแผนภูมิไดด้งัภาพ 
 

นาํไปเขียนแผนภูมิไดด้งั

 

Push back อากาศ

Goodness of Fit 
ไม่เป็นไปตามการแจก

การแจกความถี!ของอากาศยานที! Take 
จนถึง wheel off บน

Take off จากการ
ทุกลาํ มาวิเคราะห์จาํนวนอากาศ

ชั!วโมง ของวนัที! 
จากนั�นทาํการคาํนวณค่า 

เพื!อเปรียบเทียบกบัการแจกแจงความถี!
เขียนแผนภูมิไดด้งัภาพ 6 

 
ภาพ 6 การแจกแจงความถี!ของการ 
อากาศยาน จากการรอที! Holding Point 
off  บนทางวิ!ง 

จากภาพ 6 ทาํการทดสอบ 
พบวา่การแจกแจง DPT ไม่เป็นไปตามการแจก
แจงปัวซอง 
 5. การสร้างตวัแบบ 
 5.1 การสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์
เกี!ยวกบัเวลาในกระบวนการเดินทางขาออกของ
อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กระบวนการเดินทางขาออกของอากาศยาน 
ซึ!งเริ!มตั�งแต่ Push back (wheel on) 
จากนั�นเดินทางต่อจาก Ramp 
บริเวณที!เขา้แถวคอย อากาศยานลาํหนา้สุดไป
เตรียมพร้อมรออยูที่! Holding Point
เมื!ออากาศยานไดรั้บคาํสั!ง “Cleared for Takeoff
จะเดินทางไปยงัจุดเริ!มตน้ของทางวิ!ง เร่ง
อากาศยานแลว้วิ!งไปตามทางวิ!งจนกระทั!งยกตวัลอ้
พน้พื�น (wheel off) กระบวนการเดินทางขาออกของ
อากาศยาน ดงักล่าวนี�สามารถนาํมาเขียนเป็นผงั
ปฏิบติัการทาํงานไดต้ามภาพ 

 

 

การแจกแจงความถี!ของการ Take off  ของ
Holding Point จนถึง wheel 

ทาํการทดสอบ Goodness of Fit 
ไม่เป็นไปตามการแจก

 
การสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์

เกี!ยวกบัเวลาในกระบวนการเดินทางขาออกของ
อากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

กระบวนการเดินทางขาออกของอากาศยาน 
Push back (wheel on) ไปที! Ramp 

Ramp ไปตามทางขบัจนถึง
บริเวณที!เขา้แถวคอย อากาศยานลาํหนา้สุดไป

Holding Point เพื!อการ Take off 
“Cleared for Takeoff” ก็

จะเดินทางไปยงัจุดเริ!มตน้ของทางวิ!ง เร่งเครื!องยนต์
อากาศยานแลว้วิ!งไปตามทางวิ!งจนกระทั!งยกตวัลอ้

กระบวนการเดินทางขาออกของ
อากาศยาน ดงักล่าวนี�สามารถนาํมาเขียนเป็นผงั
ปฏิบติัการทาํงานไดต้ามภาพ 7 
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ภาพ 7 ผงักระบวนการเดินทางขาออกของอากาศยาน 
ที�มา. จาก ผงักระบวนการเดินทางขาออกของอากาศ
ยาน โดย สุธี อกัษรกิตติ . (2554). Aircraft Departure 

Process, กรุงเทพมหานคร: เอกสารอดัสาํเนา. 
 
จากผงักระบวนการเดินทางขาออกของ

อากาศยานตามภาพ 7 สามารถเขียนสมการตวัแบบ
ทางคณิตศาสตร์เกี!ยวกบัเวลาในกระบวนการเดินทาง
ขาออกของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ไดด้งันี�  
tdpt   =   tpb   +   ttt   +   tqt   +   tto  

โดย  tdpt   =   departure process time (นาที) 
         tpb   =   push back time (นาที) 
          ttt   =   taxi time (นาที) 
          tqt   =   queuing time (นาที) 
          tto   =    take off time (นาที) 
หมายเหตุ     ttot   =    taxi out time (นาที) 
                      ttot  =   ttt   +   tqt 

(2) การสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์
เกี!ยวกบัจาํนวนอากาศยานในกระบวนการเดินทาง 
ขาออกของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

จากผงักระบวนการเดินทางขาออกของ
อากาศยานตามภาพ 7 สามารถเขียนสมการ 

ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เกี!ยวกบัจาํนวนอากาศยาน
ในกระบวนการเดินทางขาออกของอากาศยาน ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ไดด้งันี�  
          nda   =   nra

   +   npa   -   nta      
โดย   nda    =   number of departing aircraft 

   =   จาํนวนอากาศยานที!กาํลงัเดินทางขา
ออกและยงัตกคา้งอยู ่ณ ท่าอากาศยานในแต่ละนาที 
          nra    =   number of residue aircrafts 
                 =   จาํนวนอากาศยานที!ยกยอดมาจากนาที
ที!แลว้ 
         npa    =   number of push back aircrafts 
                 =   จาํนวนอากาศยานที!ถูก push back ออก
จาก gate ในนาทีนั�น 
         nta    =   number of take off aircrafts 
                =   จาํนวนอากาศยานที! take off ในนาที
นั�น 
 
 จากสมการขา้งตน้และขอ้มลูการเดินทาง          
ขาออกของอากาศยานในชั!วโมงแรก (00:00 น. – 
00:59 น.)  ของวนัที! 26 สิงหาคม 2554 โดยใชท้างวิ!ง 
01R/19L ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถ
คาํนวณจาํนวนอากาศยานที!กาํลงัเดินทางขาออกและ 
ตกคา้ง ณ ท่าอากาศยานได ้แลว้นาํผลมาเขียนเป็น
แผนภูมิดงัภาพ 8 

 

 
 

ภาพ 8 แสดงจาํนวนอากาศยานที!เคลื!อนไหวใน
กระบวนการเดินทางขาออกของอากาศยาน 
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จากภาพ 8 สามารถคาํนวณค่าเฉลี!ยของ
จาํนวนอากาศยานที!กาํลงัเดินทางขาออกและยงั
ตกคา้งอยู ่ณ ท่าอากาศยานในแต่ละนาที  
 (ค่าเฉลี!ยของ  nda)ได ้คือ  
 ค่าเฉลี!ยของ nda  =  6.017  หรือ  7  ลาํ 
 

การอภิปรายผล 
จากการวิจยัเกี!ยวกบัการแจกแจงความถี!ของ

เวลากระบวนการเดินทางขาออกของอากาศยาน การ
แจกแจงความถี!ของการ Push back ของอากาศยาน 
และการแจกแจงความถี!ของการ Take off ของอากาศ
ยาน พบวา่การแจกแจงความถี!ทั�ง 3 กรณีดงักล่าว 
ไม่ไดส้อดคลอ้งตอ้งกนัอยา่งสนิทกบัการแจกแจง
แบบปัวซอง ทั�งนี�อาจมีสาเหตุจากกระบวนการ
เดินทางออกของอากาศยาน (aircraft departure 
process) ไม่ไดเ้ป็นไปตามธรรมชาติ หากแต่ถกู
ควบคุมโดยพนกังานควบคุมจราจรทางอากาศ 

อยา่งไรกต็าม การวิจยัเกี!ยวกบักระบวนการ
เคลื!อนไหวของอากาศยาน ณ ท่าอากาศยาน ผูวิ้จยั
มกัจะสมมติการแจกแจงเป็นแบบปัวซอง เนื!องจาก
การแจกแจงแบบปัวซองเป็นสถิติที!เขา้ใจไดง่้าย และ
มีค่าเฉลี!ยและค่าความแปรปรวนเท่ากนั ซึ! งง่ายต่อ
การคาํนวณ แต่ไม่ตรงกบัขอ้เท็จจริง 

จากผลการวิจยัเกี!ยวกบั  tdpt  และ  nda  จะ
เห็นไดว้า่ปัจจยัทั�งสองตวันี� มีความสาํคญัต่อการ
จดัการควบคุมจราจรภาคพื�นของอากาศยาน เพื!อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที!พึงประสงค์
สูงสุด  เพราะอากาศยานที!ตกคา้งอยูน่ั�นได ้start 
เครื!องยนตแ์ลว้ บางลาํจอดพกัที! ramp บางลาํกาํลงั
ขบัเคลื!อนอยูบ่นทางขบั  บางลาํอยูใ่นแถวคอย  และ
บางลาํจอดรอที! holding point อยา่งไรกต็ามผลเสีย
ของการมีค่า tdpt สูง และมีค่า  nda มาก คือ 

1. สิ�นเปลืองเชื�อเพลิง (Fuel Burn) 

2. มลภาวะเกิดจากการเผาไหมเ้ชื�อเพลิง 
(Emission) 
3. มลภาวะทางเสียง (Noise pollution) 
บางครั� งอากาศยานอาจถกู push back ออก

จาก gate หรือลานจอด เพื!อใหเ้กิดที!วา่งสาํหรับการ
จอดอากาศยานขาเขา้ (Arrival aircrafts) ถึงกระนั�นก็
ตอ้งมีการวางแผนการจดัการเดินทางของอากาศยาน
ขาออกใหดี้ที!สุด 

จากการคน้ควา้เอกสารงานวิจยัจาํนวนมาก 
ทั�งวารสารในหอ้งสมุดและการคน้จากอินเทอร์เน็ต 
ยงัไม่พบตวัแบบทางคณิตศาสตร์ ในลกัษณะเช่น
งานวิจยันี�  ส่วนใหญ่จะใชก้ารสร้างแบบจาํลอง 
(simulation) ดว้ยซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครัQงนีQ 
1. ผลที!ไดจ้ากงานวิจยัชิ�นนี�สามารถ

นาํไปใชวิ้เคราะห์กระบวนการเดินทาง 
ขาออกของอากาศยานได ้

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครัQงต่อไป 
1. ควรมีการวิจยัในการสร้าง Model โดย

ละเอียด และในการวิเคราะห์ ใหมี้การพฒันา 
software computer โดยนาํขอ้มลูจาก Radar ภาคพื�น
มาประกอบดว้ย 
 2. ควรมีการวิจยัในเรื!อง Optimization ของ
การ Push back และการ Take off ใหส้อดคลอ้งกนั 

เพื!อลดการสิ�นเปลืองนํ�ามนัเชื�อเพลิงเครื!องบิน และ
การก่อใหเ้กิดมลภาวะจากการเผาไหมเ้ชื�อเพลิง 
(emission) 
 3. ควรมีการวิจยัเกี!ยวกบัการบริหารจดัการ
กระบวนการเดินทางขาเขา้และขาออกของอากาศ
ยาน โดยความร่วมมือไตรภาคี คือ บริษทั วิทยกุาร
บินแห่งประเทศไทย จาํกดั บริษทั ท่าอากาศยานไทย 
จาํกดั (มหาชน) และสายการบินที!เกี!ยวขอ้ง 
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ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที�ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของ

สถานศึกษาอาํเภอเมอืงปทุมธานี สังกดัสํานักงานเขตพื+นที�การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

Transformational Leadership of School Administrators Affecting the 

Learning Organization of Schools Amphoe Mueang Pathumthani Under 

the office of Pathumthani Primary Educational Service Area1 

 

                                                                                                                                                            สมเกียรติ   บาลลา*   

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัศึกษาองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาํเภอเมืองปทุมธานี สังกดัสํานกังานเขตพื+นที,
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีวตัถุประสงคเ์พื,อศึกษา (1) ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี,ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา (2) ระดบัการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการ
เปลี,ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 4) ภาวะผูน้าํการเปลี,ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา กลุ่มตวัอย่างที,ใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ระดบัประถมศึกษา ในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานี ปี
การศึกษา 2553 จาํนวน 300 คน เครื,องมือที,ใชใ้นการวิจยัเป็น แบบสอบถามความคิดเห็น ประมาณค่า 5 ระดบั สถิติ
ที,ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี,ย ค่าเบี,ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธิ= สหสัมพนัธ์แบบเพียร์
สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั+นตอน และผลการวิจยัพบว่า (1) ภาวะผูน้าํการเปลี,ยนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และ (2) การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อยู่ในระดบัมาก ทั+งโดยรวม และราย
ดา้น (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี,ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา
โดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะที,คลอ้ยตามกนั และ (4) ภาวะผูน้าํการ
เปลี,ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาที,ส่งผลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาอาํเภอเมืองปทุมธานี สังกดั
สาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที,
ระดบั  .01  
 

คําสําคัญ :  ภาวะผูน้าํการเปลี,ยนแปลง ผูบ้ริหารสถานศึกษา, องคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
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Abstract 
 The purposes of this paper reports the study of the learning organization of schools Amphoe Mueang 
Pathumthani under the office of Pathumthani Primary Educational Service Area 1, consists of (1)the level of 
transformational leadership of school administrators  (2)the level of the learning organization of schools. (3) the 
relationship between the transformational leadership of school administrators and the learning  organization of 
schools 4) the transformational leadership of school administrators. The samples group was consisted of 300 
primary school teachers of 2010 academic year in Amphoe Mueang Pathumthani under the office of  
Pathumthani Primary Educational Service Area 1.The instruments were questionnaires developed by the 
researcher’ and the data- analyzing were percentage, mean, standard deviation, Pearsons correlation and stepwise 
multiple regression analysis The research findings were as follows : (1) The transformational leadership of school 
and (2) The learning Organization of school were at the high level, as a whole and in each aspect. (3) The 
relationship between the transformational leadership of school administrators and the learning organization of 
schools had the positive relationship or had the follow-up relationship and (4) The transformational leadership of 
school administrators affecting the learning organization of schools Amphoe Mueang Pathumthani under the 
Office of Pathumthani Primary Educational Service Area 1, as a whole, had the relationship at .01 significance. 
 
Keywords: Transformational Leadership, School Administrators, Learning Organization  

 
ความนํา  
 การเปลี,ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ในทุกมิติทาง
สงัคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี อนัเป็นผล
มาจากการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
ปรับเปลี,ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ การเมืองโลก ทาํให้
ประเทศต่าง ๆ ในโลกตอ้งพึ,งพาอาศยัซึ,งกนัและกนั 
และมีความเชื,อมโยงระหวา่งกนัมีปรับเปลี,ยน และ
ดาํเนินนโยบายใหเ้ท่าทนักระแสของ                          
การเปลี,ยนแปลง เพื,อใหป้ระเทศของตนสามารถ
แข่งขนักบันานาชาติได ้(สาํนกังานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2552) 
 ดงันั+นสังคมไทยจะตอ้งพฒันาศกัยภาพของ
คนไทยในสงัคมใหเ้ขา้ใจถึงธรรมชาติของการ
เปลี,ยนแปลง มีความรู้และทกัษะความสามารถที,จะ
ปรับตนเอง เพื,ออยูใ่นสังคมที,เปลี,ยนแปลงอยา่งมี
ความสุข ในขณะเดียวกนักต็อ้งสามารถร่วมมือ
แข่งขนัไดก้บัสังคมโลกโดยยงัดาํรงเอกลกัษณ์ และ

คุณค่าของความเป็นไทยไดใ้นสงัคมที,เปลี,ยนแปลงนี+  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2543, หนา้ 1) 
 เครื,องมือที,จะพฒันาศกัยภาพคนไทยให้
เป็นไปตามความคาดหวงัไดคื้อ การจดัการศึกษา
เท่านั+น จึงมีความจาํเป็นเร่งด่วนที,จะตอ้งปฏิรูป
การศึกษา เพื,อปรับเปลี,ยนการจดัการศึกษา ใหเ้ป็น
การศึกษาที,ดี มีคุณภาพไดม้าตรฐาน สามารถผลิตคน
ที,มีคุณภาพ และเป็นการศึกษาที,สอดคลอ้งเหมาะสม
กบัสภาพการณ์ที,เปลี,ยนแปลงไปในยคุโลกาภิวตัน ์
ส่งผลใหป้ระเทศไทย มีพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  เกิดขึ+น การปฏิรูปการศึกษาครั+ ง
นี+นบัเป็นกระบวนการของการเปลี,ยนแปลงทาง
วฒันธรรมทั+งในเชิงความคิด ความเชื,อ และการ
ปฏิบติั ซึ, งตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วม ความร่วมมือ และ
ภาวการณ์เป็นผูน้าํในการดาํเนินการอยา่งจริงจงั และ
ต่อเนื,อง (สุรัฐ  ศิลปะอนนัต,์ 2542, หนา้ 1) 
สถานศึกษาจึงเป็นองคก์ารหลกัที,สาํคญัในการนาํ
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นโยบายไปสู่การปฏิบติัเพื,อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์
หรือเป้าหมายที,กาํหนด บริหารจดัการใหก้ารบริการ
การศึกษาแก่ประชาชนอยา่งทั,วถึงและเสมอภาค 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา้ 30) สถานศึกษามี
หนา้ที,ในการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหมี้คุณภาพ
ตามที,สงัคมตอ้งการขึ+นอยู่กบัความร่วมมือร่วมใจ
ของบุคลากรในสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึง
ตอ้งแสดงบทบาทของผูน้าํทางการศึกษาทั+งในดา้น
การเรียนการสอน มีความรอบรู้ทนัเหตุการณ์ 
เกี,ยวกบัแนวคิดใหม่ และนวตักรรมทางดา้น
การศึกษา และทาํใหมี้การสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ระหวา่งสถานศึกษา และชุมชน (มหาวิทยาลยั
สุโขทยั ธรรมาธิราช, 2546, หนา้ 310) 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษานบัเป็นกลไกสาํคญั 
และมีอิทธิพลสูงต่อคุณภาพของผลลพัธ์ที,ไดจ้าก
ระบบการศึกษา ทั+งดา้นประสิทธิภาพของการบริหาร
การศึกษา และประสิทธิผลขององคก์ารทางการศึกษา
นกัวิชาการหลายท่านมีความเห็นตรงกนัวา่
ความสาํเร็จและความลม้เหลวทางการศึกษานั+น 
ผูบ้ริหารนบัวา่เป็นตวัแปรสาํคญัโดยเฉพาะอยา่งยิ,ง
ในสงัคมไทย คุณภาพและประสิทธิภาพทางการ
ศึกษา มกัแปรปรวนไปตามผูน้าํเสนอ (รุ่ง แกว้แดง, 
2546) ซึ, งหนา้ที,ของผูน้าํที,สาํคญันั+นจะตอ้งจดัการ
ภายในองคก์ารเพื,ออาํนวยการใหท้รัพยากรที,เป็นตวั
คนและวตัถุประสานเขา้ดว้ยกนั สามารถทาํงาน
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื,อนาํองคก์ารให้
สามารถดาํเนินไปได ้ผูน้าํที,มีความสามารถจะทาํให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความขยนัขนัแขง็ สามคัคี มุ่งมั,น 
เตม็ใจ และมีขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังาน ซึ,งจะ
ส่งผลต่อความสาํเร็จขององคก์าร (วาโร  เพง็สวสัดิ= , 
2549, หนา้ 60)      
 ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารนั+นเป็นปัจจยั
ทางการบริหารที,มีอิทธิพลต่อการเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา จึงขึ+นอยูก่บัภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารในการที,จะสร้างองคก์ารแห่งการเรียนรู้

อยา่งแทจ้ริง ดงันั+น สถานศึกษาควรเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้มากกวา่องคก์ารประเภทใด ๆ ขณะที,
สถานศึกษาไดก้า้วเขา้ไปสู่ศตวรรษใหม่นั+น
สถานศึกษาจะตอ้งพิจารณาปรับเปลี,ยนกระบวน
ทศัน ์(paradigm) เพื,อเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ ซึ, ง
เป็นกระบวนการในการเปลี,ยนแปลงและปรับเปลี,ยน
สถานศึกษาใหเ้ป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Hoy and 
Miskel, 2001, pp. 15-16)  
 สาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 กาํกบัดูแลสถานศึกษาที,จดัการศึกษา
ขั+นพื+นฐาน (การศึกษาก่อนระดบัอุดมศึกษา)  
มีวิสยัทศันใ์นปี 2554 คือ สาํนกังานเขตพื+นที,
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 เป็นองคก์รใน
การส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา  
ขั+นพื+นฐานใหป้ระชากรวยัเรียนอยา่งทั,วถึง มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั+นพื+นฐานมีความรู้ 
คู่คุณธรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง  
 จากแผนพฒันาสาํนกังานเขตพื+นที,
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 ที,จะพฒันา
คุณภาพ และมาตรฐานทางดา้นการศึกษาปลกูฝัง
คุณธรรม ขยายโอกาสทางการศึกษาพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั+งระบบ พฒันาประสิทธิภาพ
การบริหารการศึกษา เนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน (สาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1, 2554, หนา้ 25-26)      
 

วตัถุประสงค์การวจัิย                       
 ผูวิ้จยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยั
ไว ้4 ประการ ดงันี+  
 1.เพื,อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการ
เปลี,ยนแปลง ของผูบ้ริหารสถานศึกษา อาํเภอเมือง
ปทุมธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 2. เพื,อศึกษาระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา อาํเภอเมืองปทุมธานี สงักดั
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สาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1  
 3. เพื,อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะ
ผูน้าํการเปลี,ยนแปลงของผูบ้ริหารกบัองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา อาํเภอเมืองปทุมธานี 
สงักดัสาํนกังานเขตพื+นที, การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 
 4. เพื,อศึกษาภาวะผูน้าํการเปลี,ยนแปลง ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที,ส่งผลต่อองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา อาํเภอเมืองปทุมธานี สงักดั
สาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 
         ตวัแปรต้น                              ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 

 

 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที,ใชใ้นการวิจยัครั+ งนี+ เป็นครูผูส้อนใน
ระดบัประถมศึกษา ในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานี 
สงักดัสาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต1 ปีการศึกษา 2553 ทั+งหมด จาํนวน 
528 คน สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง ใชวิ้ธีการสุ่มอยา่งง่าย 
นาํไปเทียบสดัส่วน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 300 คน 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื,องมือที,ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู
สาํหรับวิจยัในครั+ งนี+  เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 
3 ตอน ประกอบดว้ย แบบสอบถามเกี,ยวกบัสภาพ
ทั,วไปของกลุ่มตวัอยา่ง แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี,ยวกบัภาวะผูน้าํการเปลี,ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา และแบบสอบถามเกี,ยวกบัการเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ในเขตอาํเภอ
เมืองปทุมธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ศึกษา ทฤษฎี หลกัการ เอกสาร 
วรรณกรรม และงานวิจยัที,เกี,ยวขอ้ง สร้างเครื,องมือ
ใหค้รอบคลุมเนื+อหา และกรอบความคิดของการวิจยั  
 2. นาํแบบสอบถามที,สร้างเสร็จ เสนอต่อ
ประธานกรรมการ และผูเ้ชี,ยวชาญ เพื,อตรวจสอบ ให้
ขอ้เสนอแนะ เพื,อความถกูตอ้ง และสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถาม  
 3. นาํเครื,องมือที,เป็นแบบสอบถามไป
ทดลองใชก้บัครูผูส้อน จาํนวน 30 คน ใน
สถานศึกษา เพื,อหาความเชื,อมั,น (reliability) ของ
แบบสอบถาม  
 4. ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามที,สมบูรณ์ 
นาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งที,

ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
   1.  การมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ 
        หรือการสร้างบารมี   
   2.  การสร้างแรงบนัดาลใจ  
   3.  การกระตุน้การใช้
ปัญญา  
   4.  การคาํนึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล      
 
 

องค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
   1.  การเป็นบุคคลที,รอบรู้ 
   2.  การมีแบบแผนความคิด  
     3.  การสร้างวสิัยทศัน์
ร่วมกนั 
     4.  การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
     5.  การคิดอยา่งเป็นระบบ     
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กาํหนด และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มลูหาค่าเฉลี,ย หาค่า
ร้อยละ หาค่าเบี,ยงเบนมาตรฐาน หาค่าสหสมัพนัธ์
แบบเพียร์สนั และการถดถอยแบบขั+นตอน (stepwise 
multiple regression analysis) 
 5. นาํผลการคาํนวณวิเคราะห์ขอ้มลูมา
อภิปรายผล นาํเสนอเป็นตารางประกอบคาํบรรยาย
ความเรียง 
 

ผลการวจัิย 
1. ขอ้มลูทั,วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 265 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 88.30 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ51 ปีขึ+นไปมากที,สุด              
คิดเป็นร้อยละ 54.20 วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
มากที,สุด คิดเป็นร้อยละ 82.20 เป็นผูมี้ประสบการณ์
ในการทาํงานมากกวา่15 ปี มากที,สุด คิดเป็นร้อยละ 
69.70 และปฏิบติังานในโรงเรียนขนาดใหญ่ที,มี
จาํนวนนกัเรียนในโรงเรียน ตั+งแต่ 601  คน ขึ+นไป 
คิดเป็นร้อยละ 57.70   
 2. ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี,ยนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาํเภอเมืองปทุมธานี สงักดั
สาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  
 3. ระดบัการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา อาํเภอเมืองปทุมธานี สงักดัสาํนกังาน
เขตพื+นที,การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ใน
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  
 4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการ
เปลี,ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อาํเภอเมืองปทุมธานี 
สงักดัสาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ในภาพรวมและรายดา้น มี
ความสมัพนัธ์กนัในทิศทางบวก อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที,ระดบั .01 ทุกค่า 
 5. การถดถอยพหุคูณแบบขั+นตอน 
(Stepwise multiple regression analysis) ภาวะผูน้าํ

การเปลี,ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ตวั
แปรพยากรณ์ทั+งภาพรวมและรายดา้นส่งผลต่อ
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อาํเภอเมือง
ปทุมธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 

การอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัเรื,องภาวะผูน้าํการ
เปลี,ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาที,ส่งผลต่อ
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อาํเภอเมือง
ปทุมธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตามวตัถุประสงค ์และ
สมมติฐานของการวิจยั ซึ, งผลของการวิจยันาํมา
อภิปรายผลไดด้งันี+  
 1. จากการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการ
เปลี,ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา อาํเภอเมือง
ปทุมธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที,ตั+งไว ้โดย
ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ หรือการสร้าง
บารมีมีค่าเรียงลาํดบัสูงสุด ทั+งนี+อาจเป็นเพราะผล
ของการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ,มเติม (ฉบบัที,2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 กาํหนดใหมี้การกระจายอาํนาจ
การบริหาร และการจดัการศึกษา ทั+งในดา้นวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั,วไป ไปยงัสถานศึกษาโดยตรง ดงันั+น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจึงมีบทบาทสาํคญัในฐานะหวัหนา้
หน่วยงานที,ใกลชิ้ดกบัครู และผูเ้รียนมากที,สุด  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา นอกจากจะตอ้งเป็นผูมี้
วิสยัทศัน ์คุณธรรม จริยธรรม มีทกัษะในการบริหาร
แลว้ จาํเป็นตอ้งเป็นผูน้าํทางวิชาการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการดา้นต่าง ๆ ซึ,ง
สอดคลอ้งกบั  บาส และ อโวลิโอ (Bass and Avolio, 
1991) ที,กล่าววา่ ภาวะผูน้าํการเปลี,ยนแปลง เป็น
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กระบวนการที,ผูมี้อิทธิพลต่อผูร่้วมงานและผูต้ามให้
สูงขึ+นกวา่ความพยายามที,คาดหวงั พฒันา
ความสามารถของผูร่้วมงานและ            ผูต้ามไปสู่
ระดบัที,สูงขึ+นและศกัยภาพมากขึ+นทาํใหเ้กิดการ
ตระหนกัรู้ในภารกิจและวิสยัทศันข์องทีมและ
องคก์ารจูงใจใหผู้ร่้วมงาน และผูต้ามมองไกลเกิน
กวา่ความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน ์ของกลุ่ม
องคก์ารหรือสงัคม 
 2.  จากการวิจยัพบวา่ การเป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ของสถานศึกษา อาํเภอเมืองปทุมธานี 
สงักดัสาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที,ตั+งไว ้โดยที,ดา้นการมีแบบ
แผนความคิด มีค่าเรียงลาํดบัสูงสุด ทั+งนี+อาจเป็น
เพราะสถานการณ์ของโลกในปัจจุบนัที,เปลี,ยนแปลง
ไปอยา่งรวดเร็วอนัเนื,องมาจากความเจริญกา้วหนา้
ทางเทคโนโลยีที,รวดเร็วและทนัสมยั อีกทั+งดา้น
สภาวะแวดลอ้มและวฒันธรรมต่าง ๆ ในปัจจุบนันั+น
กาํลงัเป็นไปตามกระแสโลกาภิวตัน์ ส่งผลกระทบต่อ
ทุกโรงเรียนจะตอ้งมีการปรับตวัเพื,อความอยูร่อด
และพฒันาไดอ้ยา่งต่อเนื,อง ซึ, งสอดคลอ้งกบั เซ็งเก ้
(Senge, 1994) ที,กล่าววา่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือ 
การที,สมาชิกในองคก์ารมีการขยายขอบเขต
ความสามารถของตนเองอยา่งต่อเนื,อง ทั+งในระดบั
บุคคล ระดบักลุ่ม และระดบัองคก์ารเพื,อนาํไปสู่
จุดมุ่งหมายที,บุคคลระดบัต่าง ๆ และเป็นองคก์ารที,
ซึ, งสมาชิกมีการเรียนรู้อยา่งต่อเนื,องในเรื,องของ
วิธีการที,จะเรียนรู้ไปดว้ยกนัทั+งองคก์าร ที,สอดคลอ้ง
กบั เมอร์เควท (Marquardt, 1996)  ไดก้ล่าววา่ 
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ คือ องคก์ารที,มีบรรยากาศ
ของการเรียนรู้ทั+งบุคคลและกลุ่ม มีวิธีการเรียนรู้เป็น
พลวตั ใหส้มาชิกในองคก์ารมีกระบวนการคิด
วิเคราะห์ สามารถเรียนรู้จดัการและใชค้วามรู้เป็น
เครื,องมือไปสู่ความสาํเร็จควบคู่ไปกบัการใช้
เทคโนโลยีที,ทนัสมยั มีการเรียนรู้ที,เกิดจากการทาํซํ+ า 

และลองผิดลองถกู ซึ, งส่งผลใหทุ้กคนตระหนกัใน
การเปลี,ยนแปลงและปรับตวัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  3. จากการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการ
เปลี,ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษามี
ความสมัพนัธ์กบัองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา อาํเภอเมืองปทุมธานี สงักดัสาํนกังาน
เขตพื+นที,การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
พบวา่ ทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้าสมัประสิทธิ=
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัอยา่งง่าย ซึ, งผลการวิจยั
พบวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที,ตั+งไว ้ในภาพรวมมี
ค่าความสมัพนัธ์กนัทางบวก ในระดบัสูงมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที,ระดบั 
.01 ทั+งนี+อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษามี
คุณลกัษณะของการเป็นผูน้าํการเปลี,ยนแปลง ตาม
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํ การเปลี,ยนแปลงซึ,ง
ประกอบไปดว้ย การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือ    
การสร้างบารมี การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้
การใชปั้ญญา และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล รวมทั+งสามารถที,จะปฏิบติัตนต่อผูร่้วมงาน
ตามคุณลกัษณะที,มีไดเ้หมาะสมกบั แต่ละบุคคล แต่
ละสถานการณ์ และปฏิบติังานไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ
แลว้ กจ็ะส่งผลต่อการดาํเนินงานในสถานศึกษา 
เพื,อใหส้ถานศึกษาเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 4. จากการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการ
เปลี,ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อ
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา อาํเภอเมือง
ปทุมธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ทดสอบสมมติฐานโดย
ใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ แบบขั+นตอน 
(stepwise multiple regression analysis) พบวา่ ตวั
แปรภาวะผูน้าํการเปลี,ยนแปลง ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที,สามารถพยากรณ์ องคก์ารแห่งการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา อาํเภอเมืองปทุมธานี สงักดั
สาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 โดยรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที,ระดบั .01 
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มีจาํนวน 3 ดา้น ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการคาํนึงถึง 
ความเป็นปัจเจกบุคคล ปัจจยัดา้นการกระตุน้ การใช้
ปัญญา และปัจจยัดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ ผลจาก
การวิจยัพบวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที,ตั+งไว ้ทั+งนี+  
อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารเป็นกลไกที,สาํคญัในการ
ขบัเคลื,อนการดาํเนินงานในสถานศึกษาเป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในการที,ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาทาํหนา้ที,อาํนวยความสะดวก ตลอดจน
ใหค้าํแนะนาํ ใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนวิธีการ
ทาํงานของผูร่้วมงาน อีกทั+งยงัเปิดโอกาสให้
ผูร่้วมงานไดแ้สดงความสามารถในการทาํงานอยา่ง
เตม็ความสามารถ เมื,อผูร่้วมงานทาํงานประสบ
ความสาํเร็จเป็นไปตามวตัถุประสงคที์,วางไว ้
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการกล่าวคาํยกยอ่ง ชมเชย ใน
ความสามารถของผูร่้วมงานใหเ้ป็นที,ประจกัษ ์ อีกทั+ง
ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัใหค้วามสาํคญัแต่ละบุคคล ที,
มีความแตกต่างกนัอีกทั+งใหก้ารสนบัสนุน และสร้าง
บรรยากาศที,เอื+อต่อการเรียนรู้งานใหม่ๆ สร้าง
ปฏิสมัพนัธ์ที,ดีต่อผูร่้วมงาน ใหค้วามเป็นกนัเอง ทาํ
ใหเ้กิดการเรียนรู้ของทีมและทาํงานร่วมกนัของทีม     
ในองคก์าร นาํไปสู่แนวคิดใหม่ในการแกปั้ญหาและ
การสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ โดยการสนทนา ซึ,งเป็น
การแลกเปลี,ยนความคิดเห็นระหวา่งกนัในทีม การ
เสนอความคิดเห็นหรือการตั+งสมมติฐานเพื,อให้
ทีมงานนั+นร่วมกนัตรวจสอบ และคน้หาความจริงใน
สมมติฐานนั+นๆ เพื,อใหไ้ดม้าซึ,งแนวความคิดใหม่
หรือกระบวนทศันใ์หม่ นาํไปสู่การตดัสินใจเลือก 
และขอ้สรุปของแนวทางในการปฏิบติัร่วมกนัเพียง
หนึ,งเดียว ส่งผลใหก้ารดาํเนินงานในสถานศึกษา ซึ,ง
ถือวา่เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ  
และ เกิดประสิทธิผลต่อไป  

 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้ 

  1.1 จากการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํ
การเปลี,ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา   อาํเภอ
เมืองปทุมธานี สงักดัสาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น เมื,อพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการ
กระตุน้การใชปั้ญญา มีคะแนนเฉลี,ยอยูร่ะดบัมาก แต่
อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ยของทุกดา้น ดงันั+นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมสนบัสนุน และเห็น
ความสาํคญัของการใชห้ลกัการ และเหตุผล โดยใช้
ขอ้มลูหลกัฐานเป็นสาํคญั  เพื,อนาํมาประกอบ
วิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ มากกวา่การใชค้วามรู้สึก
ส่วนตวั   ในการทาํงานแต่ละครั+ งตอ้งมีการสื,อสาร
กบัผูร่้วมงานหรือพิจารณาใหผู้ร่้วมงานเห็นวา่ปัญหา
ที,เกิดขึ+นเป็นเรื,องที,ทา้ทาย และร่วมกนัแกไ้ขปัญหา
อุปสรรค  การทาํงานจึงจะเกิดความไวว้างใจซึ, งกนั
และกนั และตอ้งใหโ้อกาสแก่ผูร่้วมงานไดแ้สดง
ความคิดเห็น มุมมองในดา้นต่างๆซึ,งยอ่มส่งผลต่อ
การเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
ต่อไป 
    2.  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั+ งต่อไป 
                2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเกี,ยวกบั
ภาวะผูน้าํการเปลี,ยนแปลง ของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ที,ส่งผลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาใน
ระดบัสาํนกังานเขตพื+นที,การศึกษา ในจงัหวดั
ปทุมธานี  
          2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัเกี,ยวกบั
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลี,ยนแปลงดา้น
อื,นๆ ที,สามารถส่งผลต่อองคก์ารแห่งการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา 
               2.3 ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเกี,ยวกบั
องคก์ารแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา เพื,อใหไ้ด้
องคค์วามรู้ในเชิงลึกมาเปรียบเทียบกบังานวิจยัในเชิง
ปริมาณ หรือเป็นการสนบัสนุน หรือหกัลา้งสิ,งที,ได้
คน้พบไปแลว้ 
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การจัดการความรู้ที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสํานักส่งเสริม

วชิาการและงานทะเบียน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ในเขตภาคกลาง  

Effects of Knowledge Management on Staff Operational Performance at the Offices 

of Academic Promotion and Registration of Five Rajamangala  Universities of 
Technology in the Central Region1 

 

                                                                                                                                                                สมจิตร์  สุวรักษ์*   

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยั เรื�อง การจดัการความรู้ที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในสํานกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา  
1) ระดบัการจดัการความรู้กบัระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร  2) ความสัมพนัธ์ของการจดัการ
ความรู้กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร  3) การจดัการความรู้ที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของบุคลากร ในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง 

เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากร 156 คน ประกอบด้วยขา้ราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลยั  ลูกจา้งประจํา  ล ูกจา้งชั �วคราว ในสํานกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคล เขตภาคกลาง 5 มหาวิทยาลยั คือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี ราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี 
ร า ช ม ง ค ล รั ต น โ ก สิ น ท ร์  แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล สุ ว ร ร ณ ภู มิ  วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล 
โดยใชโ้ปรแกรม สาํเร็จรูปทางสถิติ  เพื�อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ< สหสัมพนัธ์
ของเพียร์สัน  และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั=นตอน   

 ผลการวิจยัพบวา่ 1) การจดัการความรู้ในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคล ในเขตภาคกลาง ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี�ย 3.66 และประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากร ในภาพรวมมีประสิทธิภาพในระดบัมาก  มีค่าเฉลี�ย 3.93  2) การจดัการความรู้กบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันทางบวก ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ที�ระดบั .01  3) การจดัการความรู้ดา้นการบ่งชี= ความรู้  ดา้นการเขา้ถึงความรู้ และดา้นการเรียนรู้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของบุคลากรในภาพรวมร้อยละ 53 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
คาํสําคญั  :  การจดัการความรู้, ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน,  สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน,มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล 

 

 

 

 

*นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชมงคลธญับุรี  
1เป็นส่วนหนึ�งของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ปีการศึกษา 2554 
อาจารยที์�ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ ปิ� นปฐมรัฐ 
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Abstract 
 This research aims to study ; 1) the level of  Knowledge Management (KM) in the Offices of Academic 
Promotion and Registration (OAPR) and the efficiency level of the staff  performance,  2) the relationship  between 
KM and the efficiency of staff performance, and 3) the effects of KM on staff performance at the OAPR of five 
Rajamangala Universities of Technology (RMUTs). The instrument used was a 5-scale questionnaire examined by 
five experts. Data were collected from a population of 136 sample including government officers, government 
staff, university staff, permanent employees, and temporary employees at the OAPR of five RMUTs in the Central 
Region of Thailand. Statistics were analyzed using percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results showed that: (1) 
Knowledge Management of the staff in the Offices of Academic Promotion and Registration was overall at a high 
level with the average of 3.66 and the efficiency of staff performance in the OAPR was also at a high level with the 
average of 3.93,  (2) the relationship  between KM and the staff performance were statistically significant 
at the .01 level, and (3) KM had an overall effect (53%) on the staff performance in terms of knowledge 
identification, knowledge Access, and learning at .05 level of significance.   
 

Keywords: Knowledge Management, Operational Performance, Offices Registration   

 

ความนํา  
 จากพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี พ.ศ. 2546 หมวด 
3  มาตรา 11 หนา้ 4 ระบุวา่  “ส่วนราชการมีหนา้ที�
พฒันาความรู้ในส่วนราชการเพื�อใหมี้ลกัษณะเป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งสมํ�าเสมอโดยตอ้งรับรู้
ขอ้มูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในดา้น  
ต่าง ๆ  เพื�อนาํมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติัราชการ
ไดอ้ยา่งถกูตอ้งรวดเร็วและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 
รวมทั=งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ
สร้างวิสยัทศันแ์ละปรับเปลี�ยนทศันคติของขา้ราชการใน
สงักดัใหเ้ป็นบุคลากรที�มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้
ร่วมกนั ทั=งนี=  เพื�อประโยชนใ์นการปฏิบติัราชการ
ของส่วนราชการใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารราชการให้
เกิดผลสมัฤทธิ< ตามพระราชกฤษฎีกานี=” (พระราช
กฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการ
บา้นเมืองที�ดี พ.ศ.2546, หนา้4) สถาบนัอุดมศึกษา
เป็นหน่วยงานที�มีภารกิจหลกัในการจดัการศึกษา การ

เรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 
และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม จึงถือไดว้า่เป็น
หน่วยงานที�มีความสาํคญัและมีบทบาทในการพฒันา
มนัสมองของประเทศ  เพราะการผลิตบณัฑิตใหเ้ป็น
คนที�มีความสมบูรณ์ทั=งร่างกายและจิตใจ มีความรู้คู่
คุณธรรม มีจริยธรรม สติ ปัญญา มีบุคลิกภาพที�ดี มี
สมรรถนะสูง เพื�อออกไปเป็นบุคลากรที�มีคุณค่าใน
การพฒันาประเทศนั=น นอกจากสถาบนัอุดมศึกษาใน
ปัจจุบนัจาํเป็นตอ้งปรับรูปแบบของกระบวนการ
จดัการเรียนการสอน เพื�อสร้างเสริมและพฒันาความรู้
ทางวิชาการและวิชาชีพใหมี้เอกลกัษณ์เหนือคู่แข่งขนั
แลว้ ยงัตอ้งใหค้วามสาํคญัในเรื�องของการบริหาร
จดัการที�ดีเพื�อใหก้ารบริหารจดัการภารกิจต่าง  ๆสาํเร็จ
ลุล่วงและเป็นผลดีต่อภาพลกัษณ์ของ

สถาบนัอุดมศึกษานั=น ๆ     
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล เดิมชื�อ
สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  เป็นหน่วยงานระดบั 
อุดมศึกษาของรัฐที�มีอาํนาจหนา้ที�หรือมีหนา้ที�ใน
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การจดัการศึกษา ตามมาตรา 4 พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เมื�อมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล  มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้าง
ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบบักฤษฎีกา 
ขา้ราชการที�มีประสบการณ์สูงส่วนมากยา้ยไป
ปฏิบติังานในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ ทาํใหห้น่วยงาน
ประสบปัญหาในเรื�ององคค์วามรู้ของหน่วยงาน 
เนื�องจากผูป้ฏิบติังานใหม่ มีประสบการณ์นอ้ยและมี
สถานภาพเป็นลูกจา้งชั�วคราว ขาดความมั�นคงใน
อาชีพ จึงเกิดความเสี�ยงกบัหน่วยงาน ซึ�งโลกปัจจุบนั
มีการแข่งขนัสูง หากเกิดการผิดพลาดในกระบวนการ
ปฏิบติังานจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการใน
เรื�องเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัทั=งระบบ ตวัจกัร
สาํคญัในการที�จะทาํใหก้ารบริหารงานภายในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลเป็นไปตาม
นโยบาย วิสัยทศัน ์และพนัธกิจ คือรูปแบบการบริหาร
จดัการที�ชดัเจนโดยเฉพาะภาระหนา้ที�ในการพฒันา
บุคลากร ซึ�งปัจจุบนัสังคมมีการเปลี�ยนแปลงและมี
ความกา้วหนา้ทางวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ 
อยา่งรวดเร็ว  มหาวิทยาลยัจาํเป็นตอ้งพฒันาบุคลากร
เขา้สู่การจดัการความรู้ เพื�อพฒันาตนเองใหมี้คุณภาพ มี
ความรู้  ความสามารถ และพร้อมที�จะปรับปรุงตนเองให้
เขา้กบัการเปลี�ยนแปลงของสภาพแวดลอ้ม เพื�อเป็น
การสนองตอบพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ ์
และวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดีพ.ศ. 2545 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทั=ง 9 มหาวิทยาลยั 
ไดมี้การจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการดา้นการจดัการความรู้ เครือข่ายมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล เมื�อวนัที�  6 พฤศจิกายน 2552
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อใหม้หาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคล มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการ
พฒันาบุคลากรเพื�อสมรรถนะการทาํงาน โดยใชก้าร
จดัการความรู้เป็นเครื�องมือนาํไปสู่ความสาํเร็จของ
องคก์รและการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization)  

วตัถุประสงค์การวจัิย  
 1.  เพื�อศึกษาระดบัการจดัการความรู้กบัระดบั 
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในสาํนกั 
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง  

2. เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์ของการจดัการ
ความรู้กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร
ในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ในเขตภาคกลาง  

3. เพื�อศึกษาการจดัการความรู้ที�ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร ในสาํนกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง 
 

สมมติฐานการวิจัย  
  1. การจดัการความรู้กบัประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในสาํนกัส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  
ในเขตภาคกลาง มีการปฏิบติัยูใ่นระดบัมาก 
  2. การจดัการความรู้มีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร
ในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง 
  3. การจดัการความรู้ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร ในสาํนกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล ในเขตภาคกลาง 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
   
 ตวัแปรต้น                            ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที�ใชศึ้กษาในการวิจยั คือ ขา้ราชการ 
พนกังานราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั ลูกจา้งประจาํ 
และลูกจา้งชั�วคราว  จาํนวน 136 คน ซึ� งปฏิบติังานใน
สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง 
ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5 

ระดบัแบ่งเป็น 3  ตอน ดงันี=  
 ตอนที� 1  แบบสอบถามสถานภาพทั�วไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั การศึกษา
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน สถานภาพการปฏิบติังาน 
ตน้สังกดั เป็นแบบสอบถามสาํรวจรายการ จาํนวน              
6 ขอ้ตอบแบบตามความเป็นจริง 

    ตอนที� 2 แบบสอบถามความคิดเห็นในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร เกี�ยวกบัระดบัความสาํคญั 
ของการจดัการความรู้ (Knowledge Management)  
ในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง แบ่งเป็น 7 ดา้น ๆ   
4) การประมวลและกลั�นกรองความรู้ 5) การเขา้ถึง
ความรู้ 6) การแบ่งปันแลกเปลี�ยนความรู้ 7) การเรียนรู้  
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
Scale) ใหเ้ลือกตอบ 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 
(Likert’s Rating Scale) 
  ตอนที� 3 แบบสอบถามเกี�ยวกปัระสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของบุคลากร ในสาํนกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  
ในเขตภาคกลาง แบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ดา้น  ๆละ 5 
ขอ้  จาํนวน 25 ขอ้ ดงันี=  1) ตน้ทุนของการดาํเนินงาน  
2)  คุณภาพของการปฏิบติังาน 3) ปริมาณงาน 4) เวลา
ของการปฏิบติังาน 5) วิธีการ/กระบวนการดาํเนินงาน 
เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าใหเ้ลือกตอบ 
5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ท 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. เสนอคาํร้องต่อบณัฑิตศึกษา คณะ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคลธญับุรี เพื�อทาํหนงัสือขอความอนุเคราะห์เกบ็
ขอ้มลูการวิจยัไปยงัผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคล ในเขตภาคกลาง ทั=ง 5 มหาวิทยาลยั   
 2. นาํหนงัสือจากบณัฑิตศึกษา พร้อม
แบบสอบถามเสนอผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ในเขตภาคกลาง ทางไปรษณีย ์ 

3.  ประสานงานทางโทรศพัทก์บัผูอ้าํนวยการ
สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง 
เพื�อขอเก็บขอ้มูลต่อไป  

การจัดการความรู้ 
 

การบ่งชี=ความรู้ 
การสร้างและแสวงหาความรู้ 
การประมวลและกลั�นกรอง
ความรู้ 
การเขา้ถึงความรู้ 
การแบ่งปันแลกเปลี�ยนความรู้ 
การเรียนรู้ 

 

ประสิทธิภาพการ 
 

ปฏิบติังาน 
ตน้ทุนของการดาํเนินงาน 
ปริมาณงาน 
เวลาของการปฏิบติังาน 
วิธีการ/กระบวนการ
ดาํเนินงาน 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล   
 1. สถิติพื=นฐาน 1) วิเคราะห์สถานภาพทั�วไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
และค่าความถี� (Frequency) 2) วิเคราะห์ระดบัการ
จดัการความรู้และระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของบุคลากรในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง 
ไดแ้ก่ค่าเฉลี�ย (Mean : µ) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : σ)  

2.  สถิติเชิงอา้งอิงเพื�อใชส้าํหรับตอบ
วตัถุประสงคข์องการวิจยั   ดงันี=   1)  การหาค่าสมัประสิทธิ<
สหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพื�อศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งการจดัการความรู้และประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคลากร 2) การวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณแบบขั=นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) เพื�อศึกษาการจดัการความรู้ที�ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน   
 

ผลการวจัิย 
   จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูล สรุปไดว้า่ 
สถานภาพทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ กลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตํ�ากว่า 36 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการ 
ปฏิบติังานอยูร่ะหวา่ง 2-5 ปี สถานภาพส่วนใหญ่ 
เป็นลูกจา้งชั�วคราว และปฏิบติังานที�สาํนกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยั เทคโนโลยี 
ราชมงคลธญับุรี  และสรุปผลการวิจยัตามวตัถุประสงค์
ไดด้งันี=  
      1.  การจดัการความรู้ในสาํนกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ในเขตภาคกลาง โดยภาพรวมพบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี�ย (µ)= 3.66, σ = 0.51 และเมื�อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มากทุกดา้น โดยมีค่าเฉลี�ยอยูร่ะหวา่ง 3.55 – 3.90 

เรียงลาํดบัคะแนนจากมากไปนอ้ยตามเกณฑใ์นการ
วิเคราะห์และแปลผลขอ้มลูไดด้งันี=   ดา้นการบ่งชี=ความรู้  
(µ) = 3.90, σ = 0.57)  ดา้นการเขา้ถึงความรู้ (µ)= 3.71,  
σ = 0.61 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ (µ) = 3.66, 
σ = 0.55 ดา้นการเรียนรู้  (µ) = 3.65, σ = 0.60 ดา้น
การจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ (µ) = 3.59, σ = 0.62  
ดา้นการประมวลและกลั�นกรองความรู้ (µ) = 3.56,  
σ = 0.67) และดา้นการแบ่งปันแลกเปลี�ยนความรู้  
(µ) = 3.55, σ = 0.66   
   2. ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร 
ในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล ในเขตภาคกลาง ในภาพรวมมีการ 
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี�ย (µ) =3.93,σ= 0.50  
และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากทุกดา้นโดยมีค่าเฉลี�ยอยู่
ระหวา่ง 3.79–4.00 เรียงลาํดบัคะแนนจากมากไปนอ้ย
ตามเกณฑใ์นการวิเคราะห์และแปลผลขอ้มลูไดด้งันี=  
ดา้นเวลาของการปฏิบติังาน และดา้นตน้ทุนของการ
ดาํเนินงาน มีค่าเฉลี�ยเท่ากนัคือ (µ) = 4.00, σ = 0.58   
และ µ = 4.00, σ = 0.57  ดา้นคุณภาพของการปฏิบติังาน 
(µ= 3.92, σ= 0.56) ดา้นปริมาณงาน (µ) = 3.90, σ= 
0.59  ดา้นวิธีการ/กระบวนการดาํเนินงาน (µ) =3.79, σ =  
0.63 
    3.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในสาํนกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล ในเขตภาคกลาง โดยภาพรวม  
มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกหรือมีความสมัพนัธ์กนั 
ในลกัษณะที�คลอ้ยตามกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ที�ระดบั .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ< สหสมัพนัธ์ ( r ) = .639** 
โดยดา้นการบ่งชี=ความรู้ และดา้นการเขา้ถึงความรู้  
มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสมัประสิทธิ<
สหสัมพนัธ์มากที�สุดคือ (r )=639 รองลงมา คือ  
ดา้นการเรียนรู้ โดยมีค่าสมัประสิทธิ< สหสัมพนัธ์   
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(r ) = .611 และดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ  
มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ 
บุคลกร ในระดบัปานกลาง  โดยมีค่าสัมประสิทธิ<  
สหสมัพนัธ์น้อยที�สุด (r ) =611 
     4.  ตวัแปรที�ไดรั้บการคัดเลือกเขา้
สมการมี 3 ดา้น คือ ดา้นการเขา้ถึงความรู้  ดา้นการ
บ่งชี=ความรู้ ดา้นการเรียนรู้ โดยมีค่าสมัประสิทธิ<
สหสัมพนัธ์ (multiple R) = 0.728 ค่าประสิทธิภาพใน
การทาํนาย  (R2) = 0.530  หมายถึง การจดัการความรู้
ดา้นการเขา้ถึงความรู้ ดา้นการบ่งชี=ความรู้ และดา้นการ
เรียนรู้ สามารถทาํนายการปฏิบติังานของบุคลากรใน
สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง ไดร้้อยละ 53.00 
ค่าประสิทธิภาพการทาํนายที�ปรับแลว้ (Adjusted R2)  
= 0.519 และมีค่าความคลาดเคลื�อนมาตรฐานในการ
ทาํนาย (Standard Error) = 0.34501 ซึ�งลกัษณะนี=แสดง
วา่ การจดัการความรู้ดา้นการเขา้ถึงความรู้ ดา้นการ
บ่งชี=ความรู้ และดา้นการเรียนรู้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของบุคลากร ในสาํนกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ในเขตภาคกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
คิดเป็นร้อยละ 53.00 
 
การอภิปรายผล  
       จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัการจดัการ
ความรู้ที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ
บุคลากรในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล  ในเขตภาคกลาง  
ในภาพรวมอภิปรายผลได ้ดงันี=  
 1.  ระดบัการจดัการความรู้ในสาํนกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
ราชมงคล ในเขตภาคกลาง พบวา่ ในภาพรวมมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น 
ไดแ้ก่  ดา้นการบ่งชี=ความรู้ ดา้นการสร้างและแสวงหา
ความรู้ ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ  ดา้นการ

ประมวลและกลั�นกรองความรู้ ดา้นการเขา้ถึงความรู้ 
ดา้นการแบ่งปันแลกเปลี�ยนความรู้  และดา้นการ
เรียนรู้  พบวา่ ในภาพรวมของแต่ละดา้นมีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น  ดงันี=  
 ดา้นการบ่งชี=ความรู้ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก ทั=งนี= เพราะสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทั=ง 5 มหาวิทยาลยั  
มีการกาํหนดวิสยัทศัน์/พนัธกิจ/เป้าหมายในการจดัการ
ความรู้อยา่งชดัเจน  ใหค้วามสาํคญักบัความรู้ที�จาํเป็น
ต่อการปฏิบติังานของบุคลากร  จดัทาํคาํสั�งแต่งตั=ง
คณะทาํงานรับผิดชอบการดาํเนินการการจดัการความรู้
เป็นลายลกัษณ์อกัษร  บนัทึกสิ�งที�สาํคญัต่อการ
ปฏิบติังานไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการจดัลาํดบั
ความสาํคญัของความรู้ที�จาํเป็นต่อการปฏิบติังาน
เพื�อพฒันางานใหมี้ประสิทธิภาพ   
 ดา้นการสร้างและแสวงหาความรู้ มีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมาก ทั=งนี= เพราะสาํนกัส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ทั=ง 5 มหาวิทยาลยั  มีการสนบัสนุนส่งเสริมหรือ
จดัหาผูเ้ชี�ยวชาญทั=งภายในและภายนอกมาใหค้วามรู้
ที�เป็นประโยชนต่์อการปฏิบติังานและพฒันางาน เช่น 
การอบรมผา่นดาวเทียม การศึกษาดูงาน  การสัมมนา
เชิงปฏิบติัการ ฯลฯ  มีการศึกษากฎ  ระเบียบ ขอ้บงัคบั  
คู่มือการปฏิบติังาน ตลอดจนศึกษากระบวนการ
ปฏิบติังานเชิงสร้างสรรคเ์พื�อนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานใหส้าํเร็จ โดยแสวงหาความรู้จากผูรู้้  เช่น 
ผูเ้ชี�ยวชาญ อาจารย ์บุคคลอื�น  ๆทั=งจากหน่วยงาน
ภายในและภายนอก ตลอดจนเอกสาร วารสารและ 
Internet เพื�อปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้
ประสิทธิภาพ มีการกาํจดัความรู้ที�ไม่จาํเป็นและนาํ
ความรู้ใหม่  ๆมาปรับปรุงการปฏิบติังานใหท้นัต่อ
สถานการณ์ปัจจุบนัและมีการจดบนัทึกผลงานที�
ผิดพลาดไวเ้พื�อนาํมาใช ้ในการปรับปรุงแกไ้ขครั= ง
ต่อไป    
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 ดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ มีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ทั=งนี= เพราะสาํนกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคล ทั=ง 5 มหาวิทยาลยั  มีการรวบรวมขอ้มูล  
ความรู้  และสร้างระบบฐานขอ้มลูที�สามารถคน้หา  
นาํไปใชป้ระโยชนไ์ดส้ะดวก รวดเร็ว และถกูตอ้ง  
โดยรวบรวมผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
บุคลากรดา้นต่าง  ๆไวอ้ยา่งเป็นระบบเพื�อใหบุ้คลากร
หรือบุคคลอื�นสามารถนาํไปเรียนรู้ได ้ มีการสรุปผล
การปฏิบติังานที�ประสบความสาํเร็จไวใ้นรูปของ
สมุดบนัทึกและ/หรือในฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ 
สามารถสืบคน้ขอ้มลูและความรู้ต่าง ๆ ไดจ้ากฐานความรู้
ที�หน่วยงานทาํขึ=น และมีการปรับปรุงขอ้มลูและแนวทาง 
การปฏิบติังานใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ    
 ดา้นการประมวลและกลั�นกรองความรู้ มีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ทั=งนี= เพราะสาํนกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ทั=ง 5 มหาวิทยาลยั มีการประมวลขอ้มูล 
ความรู้ และทกัษะการปฏิบติังานในหนา้ที�ต่าง ๆ 
ใหอ้ยูใ่นรูปแบบและภาษาที�เขา้ใจง่าย โดยกลั�นกรอง
และตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูหรือความรู้ที�
จดัเกบ็ไวก่้อนที�บุคลากรจะนาํไปใชง้าน ไดจ้ดัทาํคู่มือ
การปฏิบติังานไวอ้ยา่งละเอียดชดัเจนและเป็น
ปัจจุบนั  มีการนาํสรุปผลการปฏิบติังานมาวิเคราะห์
และจดัลาํดบัความสาํคญัขอ้ดีและขอ้ควรปรับปรุง 
แลว้นาํขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติังานมาสรุปหาสาเหตุ
และปรับปรุงวิธีการปฏิบติังานเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมาย
ของหน่วยงานดา้นการเขา้ถึงความรู้ มีการปฏิบติั 
อยูใ่นระดบัมาก ทั=งนี=  เพราะสาํนกัส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียนของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคล ทั=ง 5 มหาวิทยาลยั มีการจดัเก็บขอ้มูลความรู้ของ
องคก์ารไวใ้นที�เดียวกนัเพื�อสะดวกในการคน้หา  เช่น  
รายงานผลการปฏิบติังานประจาํปี งานวิจยั จุลสาร 
วารสาร สารสนเทศ ฯลฯ จดัทาํบอร์ดประชาสมัพนัธ์
เพื�อใหบุ้คลากรทุกคนในหน่วยงานและผูส้นใจไดรั้บรู้

ข่าวสารใหม่  ๆอยูเ่สมอ มีการเวียนหนงัสือคาํสั�ง  กฎ  
กติกา  ขอ้บงัคบัหรือข่าวสารต่าง ๆ   ที�เป็นความรู้ให้
บุคลากรทุกคนรับทราบสามารถเขา้ถึงความรู้ของ
หน่วยงานไดส้ะดวก รวดเร็ว โดยผา่นระบบสารสนเทศ 
นอกจากนี=ยงัไดจ้ดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปี 
เพื�อใหทุ้กคนทราบและปฏิบติังานได ้
  ดา้นการแบ่งปันแลกเปลี�ยนความรู้  มีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ทั=งนี= เพราะสาํนกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล ทั=ง 5 มหาวิทยาลยั มีการสนบัสนุนให้
บุคลากรทุกระดบันาํความรู้ต่าง ๆไปเผยแพร่ให้
บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบ  ผูบ้ริหาร
สนบัสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบัเขา้รับการอบรมหรือ
สมัมนากบัหน่วยงานทั=งภายในและภายนอก มีการ
สรุปและเผยแพร่แนวคิดที�ไดรั้บใหเ้พื�อนร่วมงาน
ทราบหลงัจากเขา้ร่วมสมัมนา  แลกเปลี�ยนความรู้ใน
เรื�องต่าง ๆ ที�ไดจ้ากการประชุมใหก้บัผูบ้งัคบับญัชา
หรือเพื�อนร่วมงานเสมอ  สนบัสนุนใหมี้การสอนงาน
แบบตวัต่อตวัจากผูที้�มีความรู้รุ่นใหม่ ทกัษะและ
ประสบการณ์มากกวา่ใหบุ้คลากรหรือผูที้�มีความรู้
และประสบการณ์นอ้ยกวา่  
 ดา้นการเรียนรู้ มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก 
ทั=งนี= เพราะสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทั=ง 5 มหาวิทยาลยั 
 มีการนาํความรู้ที�ไดจ้ากการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ไป
ประยุกต์หรือบูรณาการใช ้เพื�อให้เกิดความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอยา่งต่อเนื�อง
ทั�วทั=งหน่วยงาน มีการนาํความรู้ที�ไดรั้บจาก
บุคลากรมาใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจ เพื�อแกไ้ข
ปัญหาและปรับปรุงการปฏิบติังานส่งเสริมใหมี้
การเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมเพื�อเกิดการสนทนาและ
การแกไ้ขปัญหาในการปฏิบติังานที�ไดรั้บจากการ
แลกเปลี�ยนความรู้มาใชใ้นการปรับปรุงความรู้ที�การ
ปฏิบติังานใหดี้ขึ=น  
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 ระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานในสาํนกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง พบวา่โดย
ภาพรวมมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก   
และเมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ภาพรวมของแต่
ละดา้นมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานทั=ง 5 ดา้น คือ 
ดา้นตน้ทุนของการดาํเนินงาน คุณภาพของการ
ปฏิบติังาน ดา้นปริมาณงาน ดา้นเวลาของการ
ปฏิบติังาน  และดา้นวิธีการ/กระบวนการดาํเนินงาน  
ดงันี=  
 ดา้นตน้ทุนของการดาํเนินงาน มีประสิภาพ
การปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก  ทั=งนี= เพราะบุคลากร 
ที�ปฏิบติังานในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทั=ง 5 มหาวิทยาลยั
มีความเชื�อมั�น ความผกูพนั และเจตคติที�ดีต่อสาํนกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการปฏิบติังานที�
ไดรั้บมอบหมายอยา่งเต็มความสามารถ โดยนาํ
ความคิดริเริ�มสร้างสรรคม์าประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังาน และปฏิบติังานตามนโยบายการประหยดั
พลงังานอยา่งเคร่งครัด เช่น ปิดไฟ และ
เครื�องปรับอากาศเวลาพกักลางวนัและก่อนเลิกงาน              
10  นาที ใชก้ระดาษ  Recycle ในการร่างหนงัสือ  ฯลฯ 
 คุณภาพของการปฏิบติังาน  มีประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก  ทั=งนี= เพราะบุคลากร 
ที�ปฏิบติังานในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทั=ง 5 มหาวิทยาลยั 
มีความสามารถเฉพาะตวัในการแกปั้ญหาในการ
ปฏิบติังาน มีทกัษะประสบการณ์ในการปรับ
กระบวนการทาํงานใหง้านประสบความสาํเร็จได้
เป็นอยา่งดี  โดยปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ�งงานที�ปฏิบติั
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการให้
ไดรั้บความพึงพอใจสูงสุด  ทาํใหผ้ลการปฏิบติังาน
บรรลุวตัถุประสงคข์องสาํนกัส่งเสริมวิชาการ 
และงานทะเบียน 

 ดา้นปริมาณงาน  มีประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ทั=งนี= เพราะบุคลากรที�
ปฏิบติังานในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทั=ง 5 มหาวิทยาลยั
ปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายตามปริมาณที�เหมาะสม
และมีความสมดุลกบัภาระงานตามกรอบอตัรากาํลงั
โดยงานที�ปฏิบติัไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ทาํให้งานสาํเร็จตามเวลาที�กาํหนด 
และบรรลุวตัถุประสงคข์องสาํนกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 
 ดา้นเวลาของการปฏิบติังาน  มีประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ทั=งนี= เพราะบุคลากร 
ที�ปฏิบติังานในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ทั=ง 5 
มหาวิทยาลยั  มีแผนปฏิบติัราชการที�ชดัเจนและ
สอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยั  มีการลด
ขั=นตอนการปฏิบติังานเพื�อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดว้ยการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศช่วย 
ในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จขึ=น โดยจดัลาํดบัความสาํคญั
ของงานที�ตอ้งปฏิบติัก่อนหลงั และอุทิศเวลาใหก้บั
การปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมายอยา่งสุดความสามารถ 
จนงานแลว้เสร็จทนัเวลาตามแผนการดาํเนินงาน 
 ดา้นวิธีการ/กระบวนการดาํเนินงาน มี
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานอยู่ในระดบัมาก ทั=งนี=
เพราะบุคลากรที�ปฏิบติังานในสาํนกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคล ทั=ง 5 มหาวิทยาลยั มีนโยบาย หรือกระบวนการ
ดาํเนินงานที�ชดัเจน โดยการออกแบบวิธีการทาํงาน 
ดว้ยการกาํหนดแผนภูมิแสดงขั=นตอนการปฏิบติังาน
อยา่งชดัเจนซึ� งบุคลากรมีความเขา้ใจและปฏิบติัได ้มี
การฝึกอบรมบุคลากรใหท้าํงานอยา่งถูกตอ้งก่อน 
ลงมือปฏิบติังานที�ไดรั้บมอบหมาย นอกจากนี=ยงัมี
การตรวจสอบงาน ประเมินสถานการณ์ และวิเคราะห์
ปัญหาในการปฏิบติังานนั=นๆโดยหาสาเหตุ 
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และแนวทางปรับปรุงแกไ้ขเพื�อพฒันางานใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิ�งขึ=น 
 2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้กบั
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร  ในสาํนกั 
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง ในภาพรวม 
มีความสมัพนัธ์กนัทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
ที�ระดบั .01 โดยดา้นการบ่งชี=ความรู้และดา้นการเขา้ถึง
ความรู้ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของบุคลากรในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธิ<
สหสัมพนัธ์มากที�สุด รองลงมาคือ ดา้นการเรียนรู้  
และดา้นการจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบมีความสมัพนัธ์ 
กบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรในระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าสมัประสิทธิ< สหสมัพนัธ์นอ้ยที�สุด 
 3. การจดัการความรู้ที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การปฏิบติังานของบุคลากร ในสาํนกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
ในเขตภาคกลาง คือ ดา้นการเขา้ถึงความรู้ ดา้นการบ่งชี=
ความรู้ และดา้นการเรียนรู้ ส่งผลในภาพรวม อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 คิดเป็นร้อยละ 53.00 
    ตวัอยา่งกิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้เครือข่าย
การจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไดแ้ก่ โครงการที� 1 คือ 
"ราชมงคล...คลงัความรู้ดา้นบริการสังคม" จดัขึ=น 
ระหวา่งวนัที� 10-13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 ณ อาคาร 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลตะวนันออก วิทยาเขตจนัทบุรี มีผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ คือ สมาชิกเครือข่ายการจดัการความรู้ระหวา่ง
มหาวิทยาลยั จาํนวน 9 มหาวิทยาลยั ไดจ้ดักิจกรรม 
ในการจดัการความรู้ ดงันี=  1) บรรยายพิเศษเรื�อง 
“กระบวนการจดัการเรียนการสอนโดยใชห้ลกั
การบูรณาการดา้นการเรียนรู้ กบัการทาํงาน (Work 
Integrated Learning) กลุ่มมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล” และ “ตวับ่งชี=และเกณฑก์ารประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2553, น.2) เสวนา
แลกเปลี�ยนเรียนรู้ “ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการ
ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษากลุ่ม
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี  3) แบ่งกลุ่มย่อยดาํเนิน
กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบติั 
จาํนวน 6 CoP ไดแ้ก่  3.1) กระบวนการจดัการเรียน
การสอนใชท้กัษะที�มีเทคโนโลยีเป็นฐาน  3.2) ระบบ 
และกลไกการสร้างความเชี�ยวชาญวิชาชีพใหก้บั
นกัศึกษา  3.3) ระบบกลไกพฒันานกัศึกษาใหเ้ป็น
บณัฑิตนกัปฏิบติั 3.4)  การวิจยัเพื�อพฒันาการเรียน
การสอน 3.5) การนาํผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนเ์ชิง
พาณิชย ์ 3.6) การบริการวิชาการแก่สังคมแบบมีส่วน
ร่วม 4) นาํเสนอผลงานนิทรรศการจดัการความรู้ (KM 
Corner) “ราชมงคลคลงัความรู้ดา้นบริการสงัคม  
โครงการที� 2 คือ "ราชมงคล...บูรณาการความรู้สู่การ
ปฏิบติั" จดัขึ=นวนัที� 2-5 เมษายน 2555 ณ ศูนยก์ลาง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จงัหวดั
นครราชสีมา มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการ คือ สมาชิกเครือข่าย
การจดัการความรู้ระหวา่งมหาวิทยาลยั จาํนวน 9 
มหาวิทยาลยั โดยมีการ Show & Share ผลงานการ
จดัการความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ดงันี=  1) ระบบกลไก
พฒันานกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตนกัปฏิบติั (Hands-on) 
2) กระบวนการจดัการเรียนการสอน ใชท้กัษะที�มี
เทคโนโลยีเป็นฐาน (Technology Based Education 
Training)  3) ระบบและกลไกการสร้างความเชี�ยวชาญ
วิชาชีพ (Professional Oriented) ใหก้บันกัศึกษา 
 จากการศึกษาขอ้มูลขา้งตน้ สามารถสรุป
ขอ้ดีของการจดัการความรู้ได ้ดงันี=  ในกิจกรรมการ
แลกเปลี�ยนเรียนรู้เครือข่ายการจดัการความรู้ของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ในภาพรวมไดว้่า  
ทาํใหผู้เ้ขา้ร่วมโครงการทั=ง 9 มหาวิทยาลยั คือ  
1) บุคลากรไดรั้บความรู้และสร้างสัมพนัธไมตรีที�ดี 
ต่อกนัระหวา่งมหาวิทยาลยั 2) นาํความรู้ที�ไดจ้ากการ
จดัการความรู้ไปพฒันาการเรียนการสอน 3) เกิดการ
สร้าง แสวงหา และการใชป้ระโยชนจ์ากการจดัการ
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ความรู้ในทอ้งถิ�น สังคม และประเทศชาติ 4) ผูบ้ริหาร
สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้และส่งเสริมพฒันา
ผูร่้วมงานใหมี้ศกัยภาพสามารถทาํงานไดบ้รรลุ
วตัถุประสงคข์องมหาวิทยาลยั 5) ส่งเสริมขีด
ความสามารถของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล   
ในการแข่งขนักบัสถาบนัอื�น ส่วนอุปสรรคของ
การจดัการความรู้ คือ 1) บุคลากรบางส่วนยงัขาด
ประสบการณ์ในการจดัการความรู้ 2)  ระบบการ
ประชาสัมพนัธ์ ดา้นการจดัการความรู้ทั=งในระดบั
หน่วยงานและระดบัองคก์ารยงัไม่เพียงพอ ซึ� ง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของนักวิชาการดงันี=  

บุญดี บุญญากิจ, นงลกัษณ์ ประสบสุข  
โชคชยั, ดิสพงศ ์พรชนกนาถ, และปรียาวรรณ   
กรรณลว้น (2548:23) กล่าวว่า การจดัการความรู้ 
เป็นกระบวนการในการนาํความรู้ที�มีอยู ่หรือเรียนรู้
มาใชใ้หเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อองคก์ร โดยผา่น
กระบวนการต่าง ๆ  เช่น การสร้าง การรวบรวม          
การแลกเปลี�ยน และการใชค้วามรู้  

ณฐันนัท ์ยอดนพเกลา้ (2548)ไดท้าํการศึกษา
การจดัการความรู้ของโรงพยาบาลรวมแพทย ์ 
อาํเภอเมือง จงัหวสุัรินทร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อ
ศึกษากระบวนการจดัการความรู้ เปรียบเทียบความ
คิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการความรู้ของโรงพยาบาลรวม
แพทยข์องบุคลากรและทางการแพทยที์�มี อาย ุวิชาชีพ  
การศึกษา และประสบการณ์ทาํงาน ศึกษา 
จากกลุ่มตวัอย่างบุคลากรทางการแพทย ์จาํนวน 110 
คน โดยศึกษาตวัแปร ดงันี=  1) การคน้หาความรู้  
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจดัการความรู้ 
ใหเ้ป็นระบบ 4) การประมวลและการกลั�นกรองความรู้ 
5) การเขา้ถึงความรู้ 6) การแบ่งปันและแลกเปลี�ยน
ความรู้ 7) การเรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่ บุคลากร 
ทางการแพทย ์มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการจดัการ
ความรู้ของโรงพยาบาลรวมแพทยโ์ดยรวมและเป็น
รายดา้นทุกดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้น
การเรียนรู้ โรงพยาบาลมีการพฒันาวิธีการปฏิบติังาน

เพื�อการใหบ้ริการผูป่้วยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
มีแนวโนม้ไดรั้บความพึงพอใจจากลูกคา้ รวมทั=ง
พนกังานของโรงพยาบาลมากขึ=นจากการจดัการ
ความรู้เพื�อพฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพในการ
ทาํงานและมีการใหค้วามรู้เกี�ยวกบังานบริการลกูคา้
แก่พนกังาน ดา้นการคน้หาความรู้ โรงพยาบาลให้
ความสาํคญักบัวิธีการปฏิบติังานที�สนองตอบต่อ
วิสยัทศัน ์ พนัธกิจ  เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์อง
กิจการ มีการนาํวิธีปฏิบติัที�เป็นเลิศมาพฒันาการ
ปฏิบติังานของพนกังานและมีการเกบ็ขอ้มูล
คาํแนะนาํจากคนไขห้รือผูม้ารับบริการ และดา้นการ
ประมวลและกลั�นกรองความรู้ โรงพยาบาลมีการ
ปรับปรุงการเก็บขอ้มูลและแนวทางการปฏิบติัที�
ทนัสมยั มีการปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเ้ป็น
มาตรฐานเดียวกนัและมีการนาํขอ้มูลจากบนัทึกการ
ปฏิบติังานมาจดัทาํคู่มือการปฏิบติังานหรือคู่มือการ
ใชอุ้ปกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสม     
   จิรัชฌา วิเชียรปัญญา (2549) ไดด้าํเนินการ
วิจยั การพฒันาตวับ่งชี=รวมสาํหรับการจดัการความรู้
ที�มีประสิทธิภาพ โดยมีวตัถุประสงค ์1) เพื�อศึกษา
ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการ
จดัการความรู้เกี�ยวกบัการจดัการความรู้ที�มี
ประสิทธิภาพสาํหรับประเทศไทย 2) เพื�อสงัเคราะห์
ตวัแปรที�เกี�ยวขอ้งกบัการจดัการความรู้ที�มี
ประสิทธิภาพ 3) เปรียบเทียบค่าเฉลี�ยตวัแปรการ
จดัการความรู้ที�มีประสิทธิภาพ จาํแนกตามหน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน 4) พฒันา
และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโมเดลการวดั
การจดัการความรู้ที�มีประสิทธิภาพกบัขอ้มลูเชิง
ประจกัษ ์และ 5) นาํเสนอตวับ่งชี=รวมสาํหรับการ
จดัการความรู้ที�มีประสิทธิภาพสาํหรับประเทศไทย 
วิธีดาํเนินการวิจยัเป็นแบบผสมคือ ใชก้ารวิจยัเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ การวิจยัเชิงคุณภาพ
ประกอบดว้ยการสงัเคราะห์วรรณกรรมที�เกี�ยวขอ้ง 
การสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารระดบัสูงของหน่วยงาน 
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ที�มีการจดัการความรู้ที�เป็นเลิศ 4 หน่วยงาน และ
สนทนากลุ่มสาํหรับผูบ้ริหาร ผูเ้ชี�ยวชาญ และ
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการจดัการความรู้ในหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน จาํนวน 10 ท่าน สาํหรับการเกบ็
รวบรวมตวัแปรการจดัการความรู้ที�มีประสิทธิภาพ 
การวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยใช้
แบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 221 คน ในหน่วยงานภาครัฐจาํนวน 4 
หน่วยงาน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ/เอกชน จาํนวน 
5 หน่วยงาน ผลการวิจยัพบวา่   

1. ตวัแปรการจดัการความรู้ที�มีประสิทธิภาพ
มี 3 องคป์ระกอบ คือ 1) ปัจจยันาํเขา้ประกอบดว้ย  
ตวับ่งชี= คุณลกัษณะของบุคลากรกบัคุณลกัษณะของ
องคก์ร 2) กระบวนการประกอบดว้ย ตวับ่งชี=การ
พฒันามนุษยก์บัการพฒันาองคก์ร และ 3) ผลผลิต 
ประกอบดว้ยตวับ่งชี= ทุนมนุษยก์บัทุนองคก์ร รวมตวั
แปรสังเกตไดที้�ศึกษาทั=งสิ=น 6 ตวัแปร 

2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยตวัแปรการ
จดัการความรู้ที�มีประสิทธิภาพระหวา่งหน่วยงาน
ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ/เอกชน มีความแตกต่างอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 ในองคป์ระกอบยอ่ย
ดา้นกระบวนการโดยที�ตวับ่งชี=การพฒันามนุษย ์
มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
และตวับ่งชี=การพฒันาองคก์รมีความแตกต่าง 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

3. ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง
ของโมเดลการวดัการจดัการความรู้ที�มีประสิทธิภาพ
มีความตรงเชิงโครงสร้าง และมีความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ ์

4. ตวับ่งชี=รวมสาํหรับการจดัการความรู้ที�มี
ประสิทธิภาพสาํหรับประเทศไทยที�พบเรียงตามลาํดบั 
ค่านํ=าหนกัองคป์ระกอบคือ องคป์ระกอบย่อย กระบวนการ
องคป์ระกอบย่อยปัจจยันาํเขา้ และองคป์ระกอบย่อยผลผลิต 

ปัทมาวรรณ สิงห์ศรี (2550) ไดด้าํเนินการ
วิจยั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัทางดา้นองคป์ระกอบที�มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการจดัการความรู้และกระบวนการจดัการ
ความรู้ และศึกษาความแตกต่างของความสมัพนัธ์
ระหวา่งหน่วยงานระดบัคณะวิชา และระหวา่ง
หน่วยงานสนบัสนุนวิชาการระดบัฝ่ายของ
มหาวิทยาลยัพายพั กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษา 
คือ บุคลากรภายในมหาวิทยาลยัพายพัจาํนวน 274  คน  
ผลการวิจยัพบวา่มหาวิทยาลยัพายพั มีกระบวนการ
จดัการความรู้ 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการระบุความรู้ ดา้น
การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ ดา้นการจดัหาหรือ
แสวงหาความรู้ที�ตอ้งการ ดา้นการเขา้ถึงความรู้  
ดา้นการประมวลและกลั�นกรองความรู้ และดา้นการ
จดัเกบ็ความรู้ อยา่งไรก็ตาม พบวา่มีปัจจยัดา้น
องคป์ระกอบที�มีความสัมพนัธ์กบักระบวนการ 
จดัการความรู้ เพียง 5 ดา้นจากทั=งหมด 9 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นผูน้าํองคก์าร ดา้นการสร้างความร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัการศึกษาและชุมชน ดา้นวิสยัทศัน ์พนัธกิจ 
และกลยทุธ์ ดา้นการจดัการความรู้ ดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและโครงสร้างพื=นฐาน และดา้นบุคลากร 
ที�ใชค้วามรู้ นอกจากนี=ผลจากการศึกษาความแตกต่าง
พบวา่ หน่วยงานสนบัสนุนวิชาการระดบัฝ่าย 
ที�แตกต่างกนั ส่งผลใหปั้จจยัดา้นองคป์ระกอบ 
ที�พยากรณ์กระบวนการจดัการความรู้ และกระบวน 
การจดัการความแตกต่างกนัอีกดว้ย  การศึกษาครั= งนี=  
ไดค้น้พบปัจจยัสาํคญัของการจดัการความรู้ใน
สถาบนัอุดมศึกษาระดบัอุดมศึกษา คือ ความสาํคญั
ของความร่วมมือกนัระหวา่งสถาบนัการศึกษา 
และชุมชน ซึ�งปัจจยันี=นอกจากจะเป็นปัจจยัที�ช่วย
สนบัสนุนใหม้หาวิทยาลยัพายพัมีความโดดเด่น 
ในการจดัการความรู้ของมหาวิทยาลยัแลว้ยงัสร้าง
ความรู้ใหม่ใหก้บัระบบการศึกษาของไทยในเรื�อง 
ของการพฒันาหลกัสูตรและการสอนในอนาคต 
อีกประการหนึ�ง 

ธีระ  รุญเจริญ  (2550, หนา้ 214) กล่าวไวว้า่ 
การจดัการความรู้ คือ เครื�องมือเพื�อใชใ้นการบรรลุ
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เป้าหมาย 3 ประการ ไปพร้อม ๆ  กนั คือ การบรรลุ
เป้าหมายของงาน  การบรรลุเป้าหมายการพฒันาคน  
การบรรลุเป้าหมายการพฒันาองคก์รไปสู่องคก์รแห่ง
การเรียนรู้ “การจดัการความรู้” คือ กระบวนการที�เป็น
เครื�องมือหรือวิธีการเพิ�มมูลค่า  หรือคุณค่าของกิจการ
ขององคก์ร กลุ่มบุคคล หรือเครือข่ายของกลุ่ม  หรือ
องคก์ร การจดัการความรู้ คือ เครื�องมือพฒันาผลงาน
ของบุคคล  องค์กร และพฒันาสังคมในภาพรวมใน
ยคุสงัคมเศรษฐกิจบนพื=นฐานความรู้   

ชริยา  จนัทร์อินทร์  (2550) ไดศึ้กษาเรื�อง 
การศึกษาความพร้อมในการนาํระบบการจดัการความรู้
มาใชใ้นมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์มีวตัถุประสงค ์
เพื�อศึกษาความพร้อมในการนาํระบบการจดัการ
ความรู้มาใช้ในมหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์และ
เปรียบเทียบความพร้อมจาํแนกตามสถานภาพของ
บุคลากรใน 3 ดา้น คือ ดา้นทศันคติ ดา้นเทคนิค ดา้น 
การใชเ้ทคโนโลยีการสื�อสารและสารสนเทศ 
อยูใ่นระดบัมาก เมื�อจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น 
ทศันคติบุคลากรมีความพร้อมอยูใ่นระดบัมาก  
โดยผูบ้ริหารมีความพร้อมมากที�สุด รองลงมา 
คือ อาจารยแ์ละเจา้หนา้ที� ดา้นเทคนิคบุคลากรมีความ
พร้อมอยู่ในระดบัปานกลาง รองลงมาคือ อาจารย ์
และเจา้หนา้ที�ดา้นเทคโนโลยีการสื�อสารและ
สารสนเทศ บุคลากรมีความพร้อมอยู่ในระดบั 
ปานกลาง โดยอาจารยมี์ความพร้อมมากที�สุด 
รองลงมาคือ ผูบ้ริหารและเจา้หนา้ที� การเปรียบเทียบ
ความพร้อมทั=ง 3 ดา้นพบวา่ บุคลากรของมหาวิทยาลยั
เอเชียอาคเนยส์ถานภาพต่างกนั มีความพร้อมในการ
นาํระบบการจดัการความรู้มาใชแ้ตกต่างกนัอยา่งมี 
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยในดา้นทศันคติ
ผูบ้ริหารและอาจารยมี์ความพร้อมแตกต่างจาก
เจา้หนา้ที� ส่วนดา้นเทคนิคผูบ้ริหารมีความพร้อม
แตกต่างจากอาจารยแ์ละเจา้หนา้ที�และดา้นการใช้
เทคโนโลยีการสื�อสารและสารสนเทศ อาจารย ์
มีความพร้อมแตกต่างจากเจา้หนา้ที� 

Sallis & Jones (2002, pp. 126-129) ไดศึ้กษา
องคป์ระกอบที�สาํคญัในการจดัการความรู้ของ
องคก์ารพบวา่องคป์ระกอบดา้นวิสยัทศัน ์พนัธกิจและ
กลยุทธ์องคป์ระกอบดา้นวฒันธรรมองคก์าร
องคป์ระกอบดา้นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ องคป์ระกอบ
ดา้นภาวะผูน้าํ และการจดัการองคป์ระกอบดา้น 
ทีมงานและทีมการเรียนรู้ องคป์ระกอบดา้น
กระบวนการในการแบ่งปันความรู้ การสร้างสรรค์
ความรู้และความชาํนาญเป็นองคป์ระกอบที�สาํคญั 
ที�ส่งเสริมใหก้ารจดัการความรู้ในองคก์ารประสบ
ผลสาํเร็จ โดยองคป์ระกอบดา้นวิสยัทศันภ์าวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารเป็นสิ�งที�สาํคญัที�สุดสาํหรับการกาํหนด
ความรู้ที�สาํคญัไวใ้นองคก์าร  
   Coukos-Semmel, Eleni Dainne. (2002).  
ไดท้าํการศึกษากลยทุธ์และกระบวนการจดัการความรู้
ในมหาวิทยาลยั มีวตัถุประสงค์เพื�อ (1) ประเมิน
การใชร้ะบบการจดัการความรู้ซึ� งเชื�อมต่อกบังานวิจยั
ของมหาวิทยาลยั (2) ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งการ
ใชร้ะบบและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการ
จดัการความรู้ (3) พฒันารูปแบบการจาํแนก
ประสิทธิผลของการจดัการความรู้  เครื� องมือใน
การวิจยัเป็นมาตรประมาณค่าเกี�ยวกบักลยุทธ์และ
กระบวนการ ผลการวิจยัพบว่า (1) มหาวิทยาลยัมี
การใช้กลยุทธ์ระดบัมาก แต่ใช้กระบวนการใน
ระดบัน้อย (2) กลยุทธ์ใชเ้ทคโนโลยีมากที�สุด  
(3) ไม่มีความแตกต่างระหวา่งการใชภ้าวะผูน้าํในกล
ยทุธ์และกระบวนการจดัการความรู้ของ
มหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน (4) กลยุทธ์และ
กระบวนการจดัการความรู้สามารถจาํแนก
ประสิทธิภาพการจดัการความรู้ไดร้้อยละ 76 มี
ความแปรปรวนของประสิทธิผลระหว่างร้อยละ 
46.6 (ดา้นการวดัผล) ถึงร้อยละ 30.1 (ดา้น
วฒันธรรม)  และ 5) กระบวนการวดัผลเป็นปัจจยัที�มี
ความวิกฤตมากที�สุดต่อประสิทธิภาพของระบบ
การจดัการความรู้ 
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   Keyser  (2004) ไดท้าํการศึกษาวิจยัเรื�อง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการจดัการความรู้ 
และผลการปฏิบติังานของลกูจา้งบริษทัไฟฟ้ารัฐ 
เทนเนสซี� ซึ� งงานวิจยัครั= งนี= เป็นวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ระหวา่งบทบาทของการจดัการความรู้และผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากร ซึ� งกลุ่มตวัอยา่งคือ บุคลากร
บริษทัไฟฟ้าในรัฐเทนเนสซี� จาํนวน 1,870 คน  
ซึ� งเดิมการจดัการความรู้จะมุ่งเนน้การรับรู้ของผู ้
บริหารระดบักลางและสูง  และสาํหรับการศึกษา 
ครั= งนี= จะมุ่งไปที�กลุ่มพนกังานระดบัล่าง ผลการวิจยั
พบวา่ การจดัการความรู้และผลการปฏิบติังานนั=นมี
ความสมัพนัธ์ในเชิงบวก และนอกจากนั=นการรับรู้ 
และความเขา้ใจในเรื�องการจดัการความรู้ยงัมีการ
แตกต่างกนัในกลุ่มของบุคลากรในงานต่าง  ๆของ
องคก์าร 
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครัSงนีS 
         จากการศึกษาวิจยัเรื�อง การจดัการความรู้ที�
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร
ในสาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล ในเขตภาคกลาง 
ผูวิ้จยัมีขอ้เพื�อเป็นประโยชนใ์นการนาํการจดัการ
ความรู้ไปใชใ้นสถานศึกษาในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบั
งาน  ดงันี=   
     1. การจดัการความรู้ควรเกิดขึ=นจากความร่วมมือ
ของบุคลากรทุกคนในองคก์าร โดยใหบุ้คลากรทุกคน 
มีส่วนร่วมในการพฒันาความรู้ความสามารถในการ
พฒันางาน สร้างภาพนวตักรรมการเรียนรู้ใหช้ดัเจน
โดยมีการเชื�อมโยงแลกเปลี�ยนสิ�งที�เป็นความรู้ การ

ปรับปรุงและบูรณาการใหเ้ขา้กบัการปฏิบติังาน  
       2.  ควรนาํการจดัการความรู้ใหเ้ป็นส่วนหนึ�ง
ในการกระบวนการปฏิบติังานและเป็นวฒันธรรม
องคก์ารเพื�อนาํไปสู่การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ขอ้มูล
ข่าวสารและประสบการณ์ 
 3. ควรจดัให้มีระบบการสื�อสารการ
ประชาสัมพนัธ์ดา้นการจดัการความรู้ทั=งในระดบั
หน่วยงานและระดบัองคก์าร และมีการรวบรวม
ประสบการณ์ความรู้ไวเ้ป็นฐานขอ้มลูในอินเตอร์เน็ต
โดยจดัเป็นหมวดหมู่ และแต่งตั=งผูรั้บผิดชอบทาํการ
ปรับเปลี�ยนขอ้มลูใหท้นัสมยัอยูเ่สมอและง่ายต่อการ
นาํขอ้มลูไปใชป้ระโยชนใ์นการปฏิบติังาน 
    4.  ควรจดัใหมี้สังคมแห่งการเรียนรู้                 
เพื�อเผยแพร่องคค์วามรู้ใหม่ ๆ ทุกหน่วยงานใน
องคก์าร 
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครัSงต่อไป 
   1. จดัทาํรูปแบบการจดัการความรู้ของ 
สาํนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และของ
มหาวิทยาลยัให้ชัดเจน 
    2. ศึกษาการจัดการความรู้ของบุคลากร
สายวิชาการและสายสนบัสนุนทุกหน่วยงาน   
ในมหาวิทยาลยั ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ< ทางการเรียน 
ของนกัศึกษาหรือไม่ 
    3. ประเมินผลการจดัการความรู้ของหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลยัและเผยแพร่ให้เป็นองค์ความรู้ 
ต่อสาธารณชน 
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ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงที�ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม 
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Transformational Leadership Administrators Affecting the Effectiveness of  

Medium - sized  Schools Amphoe Photharam Under the office of Ratchaburi  Primary 

Educational Service Area 21
 

 

                                                                                                                                                            ขวญัตา   เกื�อกลูรัฐ*   

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันี� มีวตัถุประสงค์เพื!อศึกษา(1) ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี!ยนแปลงและประสิทธิผลของสถานศึกษา
ขนาดกลาง (2) ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํการเปลี!ยนแปลงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง (3) 
ภาวะผูน้าํการเปลี!ยนแปลงที!ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม สังกดัสาํนกังานเขต
พื�นที!การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กลุ่มตวัอย่างที!ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ระดบัประถมศึกษา 
สถานศึกษาขนาดกลาง ในเขตอาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี  ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 250 คน เครื!องมือที!ใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น ประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที!ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี!ย ค่าเบี!ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธิ> สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ขั�นตอน  ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผูน้ําการเปลี!ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา และ(2) ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขนาดกลาง อยู่ในระดับมาก ทั� งโดยรวม และรายด้าน (3) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ําการ
เปลี!ยนแปลง กบัประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลางโดยมีค่าความสัมพนัธ์กนัในทางบวกหรือมีความสัมพนัธ์
กนัในลกัษณะที!คลอ้ยตามกนั และ (4) ภาวะผูน้าํการเปลี!ยนแปลงที!ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาด
กลาง อาํเภอโพธาราม สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวม มีความสัมพนัธ์
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั  .01  
 
คําสําคัญ :  ภาวะผูน้าํการเปลี!ยนแปลง, ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชมงคลธญับุรี  
1เป็นส่วนหนึ!งของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ปีการศึกษา 2554 
อาจารยที์!ปรึกษา รองศาสตราจารย ์ดร. ประเสริฐ ปิ! นปฐมรัฐ 
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Abstract 
 The purposes of this research were to investigate 1) The level of transformational leadership and 
Effectiveness.  2) the relationship between the transformational leadership and the Effectiveness of schools.                
3)  the transformational leadership administrators  affecting the Effectiveness of Medium- sized  Schools amphoe 
photharam under the office of Ratchaburi  primary educational service area 2. The  samples group consisted of 
250 primary school teachers of 2010 academic year in Medium- sized  Schools Amphoe Photharam under the 
office of  Ratchaburi  Primary Educational Service Area 2.  The data-collecting instruments were the set of five- 
leveled questionnaires developed by the researcher’ and the data- analyzing were percentage, mean, standard 
deviation, Pearsons correlation and stepwise multiple regression analysis. The research findings were as follows. 
(1) The transformational leadership  and (2) The effectiveness of Medium - sized  Schools were at the high level, 
as a whole and in each aspect. (3) The relationship between the transformational leadership of school 
administrators and the learning organization of schools had the positive correlation and 4) The transformational 
leadership of school administrators affecting the effectiveness of Medium- sized  Schools Amphoe Photharam 
under the office of Ratchaburi  primary educational service area 2 , as a whole, had the correlation at .01 
significance. 
 

Keywords : Transformational Leadership ,  Effectiveness of Medium- sized  Schools. 
 

ความนํา  
 การเปลี!ยนแปลงอนัเนื!องมาจากกระแส
โลกาภิวตัน ์และพฒันาการที!รวดเร็วของเทคโนโลยี
สารสนเทศมีผลกระทบต่อสังคมไทยอยา่งมากจน
เกิดภาวะวิกฤติทั�งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
และการศึกษาโดยเฉพาะปัญหาในการบริหารและ 
จดัการศึกษาที!ยงัไม่สามารถพฒันาคนไทยใหมี้
ศกัยภาพเพียงพอต่อการดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณภาพใน
สภาพสงัคมที!เปลี!ยนไป รวมทั�งไม่สามารถพฒันา
และสร้างสรรคส์งัคมประเทศชาติใหเ้จริญกา้วหนา้
ไดใ้นสงัคมโลก รัฐจึงไดก้าํหนดนโยบายในการ
ปฏิรูปการศึกษา (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั�นพื�นฐาน, 2550,หนา้ 2) ทิศทางและแนวโนม้ใน
อนาคตของการศึกษาที!เป็นกลไกสาํคญัในการพฒันา
คนและพฒันาประเทศจะมีบทบาทมากยิ!งขึ�น และ
จาํเป็นที!จะตอ้งเตรียมการตั�งรับกา้วใหท้นั และนาํไป

ขา้งหนา้เพื!อการมีวิถีชีวิตอยูใ่นกระแสโลกาภิวตัน์
ของมนุษยไ์ดอ้ยา่งรู้เท่าทนัและยั!งยืน ทิศทางการจดั
การศึกษาของไทยจาํเป็นตอ้งกา้วใหท้นักบั
สถานการณ์ปัจจุบนั และที!จะเกิดขึ�นในอนาคตมาก
ขึ�นดงักล่าว และมีบทบาทเป็นตวัขบัเคลื!อนและนาํ
การพฒันาในทุกภาคส่วนใหไ้ดอ้ยา่งมีทิศทาง (พิณ
สุดา สิริธรังศรี, 2552, หนา้ 1) 
 การปฏิรูปการศึกษาจาํเป็นตอ้งใชผู้บ้ริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ จึงจะนาํสถานศึกษาบรรลุ
ความสาํเร็จตามภารกิจและบทบาทหนา้ที!ของ
โรงเรียน การเป็นผูบ้ริหารมืออาชีพจะตอ้งอาศยั
ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะ และ
อาศยักระบวนการบริหาร ที!เนน้การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและทุกฝ่าย ทุกสถาบนั ทุกองคก์รที!
เกี!ยวขอ้งภายนอกสถานศึกษา และการบริหารโดยใช้
องคค์ณะบุคคล ตลอดทั�งนาํการบริหาร โดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (ธีระ รุญเจริญ, 2546, หนา้ 1) 
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 บาสและอโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994)
ไดก้ล่าวถึง ภาวะผูน้าํการเปลี!ยนแปลงวา่ สามารถ
เห็นไดจ้ากผูน้าํที!มีลกัษณะมีการกระตุน้ใหเ้กิดความ
สนใจในระหวา่งผูร่้วมงาน และผูต้าม ใหม้องงาน
ของพวกเขาในแง่มุมต่างๆ ทาํใหเ้กิดตระหนกั รู้เรื!อง
ภารกิจ (Mission) และวิสยัทศัน ์(Vision) หาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงแบบการเป็นผูน้าํ ยอ่มจะ
ส่งผลใหก้ารจดัการศึกษาของสถานศึกษาเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามจุดมุ่งหมายที!ตั�ง
ไวอ้ยา่งแน่นอน การทาํงานใดๆ ที!จะประสบ
ผลสาํเร็จหรือลม้เหลว ปัจจยัที!สาํคญัอยา่งหนึ!งคือตวั
ผูน้าํของหน่วยงานหรือองคก์ารนั�นๆ นั!นเอง (Robin, 
1998,หนา้ 42) สถานศึกษาจึงเป็นองคก์รที!สาํคญั
ที!สุดในการนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติัเพื!อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายที!กาํหนดไว ้โดยบริหาร
จดัการใหบ้ริการการศึกษา แก่ประชาชนอยา่งทั!วถึง 
และเสมอภาค (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546,หนา้ 30) 
  มอท (Mott, 1972,หนา้ 97) กล่าววา่ การที!
โรงเรียนจะมีประสิทธิผลเพียงใด พิจารณาไดจ้าก 1) 
ความสามารถในการผลิตนกัเรียนที!มีผลสัมฤทธิ>
ทางการเรียนสูง 2) ความสามารถในการพฒันา
นกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก 3) ความสามารถใน
การปรับเปลี!ยนและพฒันาสถานศึกษา และ 4) 
ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา ซึ!ง
พฤติกรรมผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา จะส่งผล
โดยตรงต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาอยา่ง
หลีกเลี!ยงไม่ได ้
 จากการเปลี!ยนแปลงในปัจจุบนัและสภาพ
ปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจที!จะ
ศึกษาภาวะผูน้าํการเปลี!ยนแปลงที!ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอ 
โพธารามสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยใชแ้นวคิดทฤษฏีของ
บาส และ อโวลิโอ (Bass and Avolio, 1994) ในดา้น
ภาวะผูน้าํการเปลี!ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

และแนวคิดของ มอท (Mott, 1972, หนา้ 97) ที!ส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา เพื!อใหไ้ดข้อ้มลู
นาํไปใชใ้นการวางแผนพฒันาปรับปรุง ภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา และการบริหารสถานศึกษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ใหมี้ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ต่อสถานศึกษายิ!งขึ�นต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย                       
             ผูวิ้จยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัไว ้
3 ประการ ดงันี�  
 1. เพื!อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการ
เปลี!ยนแปลง และประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที!การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
 2. เพื!อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะ
ผูน้าํการเปลี!ยนแปลงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา
ขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที!การประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 

3.  เพื!อศึกษาภาวะผูน้าํการเปลี!ยนแปลงที!
ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ขนาดกลาง 
อาํเภอโพธาราม สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 
   
 ตวัแปรต้น                            ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที!ใชใ้นการวิจยั
ครั� งนี�  เป็นครูผูส้อนโรงเรียนประถมศึกษาขนาด
กลาง จาํนวน 35 โรงเรียน ในเขตอาํเภอโพธาราม 
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต2 ปีการศึกษา 2553 ทั�งหมด จาํนวน 414 
คนสาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง ใชวิ้ธีการสุ่มอยา่งง่าย นาํไป
เทียบสดัส่วน ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 250 คน 
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื!องมือที!ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูสาํหรับ
วิจยัในครั� งนี�  เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ประกอบดว้ย แบบสอบถามเกี!ยวกบัสภาพทั!วไปของ
กลุ่มตวัอยา่ง แบบสอบถามความคิดเห็นเกี!ยวกบั
ภาวะผูน้าํการเปลี!ยนแปลง และแบบสอบถาม
เกี!ยวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง ใน
เขตอาํเภอโพธาราม สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ศึกษา ทฤษฎี หลกัการ เอกสาร 
วรรณกรรม และงานวิจยัที!เกี!ยวขอ้ง สร้างเครื!องมือ
ใหค้รอบคลุมเนื�อหา และกรอบความคิดของการวิจยั  
 2. นาํแบบสอบถามที!สร้างเสร็จ เสนอต่อ
ประธานกรรมการ และผูเ้ชี!ยวชาญ เพื!อตรวจสอบ ให้
ขอ้เสนอแนะ เพื!อความถกูตอ้ง และสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถาม  
 3. นาํเครื!องมือที!เป็นแบบสอบถามไป
ทดลองใชก้บัครูผูส้อน จาํนวน 30 คน ใน
สถานศึกษา เพื!อหาความเชื!อมั!น (reliability)  ของ
แบบสอบถาม  
 4. ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามที!สมบูรณ์ 
นาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งที!
กาํหนด และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มลูหาค่าเฉลี!ย ค่าร้อย
ละ ค่าเบี!ยงเบนมาตรฐาน ค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์
สนั และการถดถอยแบบขั�นตอน(stepwise multiple 
regression analysis) 
 5. นาํผลการคาํนวณวิเคราะห์ขอ้มลูมา
อภิปรายผล นาํเสนอเป็นตารางประกอบคาํบรรยาย
ความเรียง 
 

ผลการวจัิย 
1. ขอ้มลูทั!วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 79.60 ส่วน
ใหญ่ มีอาย ุ51 ปีขึ�นไปมากที!สุด คิดเป็นร้อยละ 
60.80 วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี มากที!สุด คิด
เป็นร้อยละ 89.60 เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการทาํงาน
มากกวา่ 15 ปี มากที!สุด คิดเป็นร้อยละ 62.80  
 2. ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี!ยนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม 
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาประถมศึกษา
ราชบุรี เขต 2 ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  
 3. ระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาด
กลาง อาํเภอโพธาราม สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!

ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลง 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 
   1)  การมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์หรือการสร้างบารมี   
   2)  การสร้างแรงบนัดาลใจ  
   3)  การกระตุน้การใชปั้ญญา  
   4)  การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล      
 

ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
    1) ความสามารถในการผลิต
นกัเรียน ที!มีผลสัมฤทธิ>
ทางการเรียนสูง 
   2) ความสามารถในการ
พฒันานกัเรียน ให้มีทศันะคติ
ทางบวก 
    3) ความสามารถในการ
ปรับเปลี!ยน และพฒันา
โรงเรียน 
     4) ความสามารถในการ
แกปั้ญหา ภายในโรงเรียน 
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การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก  
 4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการ
เปลี!ยนแปลงกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาด
กลาง อาํเภอโพธาราม สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ในภาพรวมและ
รายดา้น มีความสมัพนัธ์กนัในทิศทางบวก อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .01 
 5. การถดถอยพหุคูณแบบขั�นตอน 
(Stepwise multiple regression analysis) ภาวะผูน้าํ
การเปลี!ยนแปลง พบวา่ ตวัแปรพยากรณ์ทั�งภาพรวม
และรายดา้นส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
ขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที!การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 โดยการ
วิเคราะห์ พบวา่ ตวัแปรภาวะผูน้าํการเปลี!ยนแปลงที!
สามารถพยากรณ์ ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาด
กลาง อาํเภอโพธาราม สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!
การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  โดยรวมอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั .01 มีจาํนวน 4 ดา้น 
ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมี
อุดมการณ์ หรือการสร้างบารมี ปัจจยัดา้นการ
คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ปัจจยัดา้นการสร้าง
แรงบนัดาลใจ และปัจจยัดา้นการกระตุน้การใช้
ปัญญา 
 

การอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัเรื!องภาวะผูน้าํการ
เปลี!ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาที!ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอ 
โพธารามสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ตามวตัถุประสงค ์และ
สมมติฐานของการวิจยั ซึ! งผลของการวิจยันาํมา
อภิปรายผลไดด้งันี�  
 1.  จากการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการ
เปลี!ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลาง 

อาํเภอโพธาราม สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที!ตั�งไว ้โดยดา้นการ
สร้างแรงบนัดาลใจ มีค่าเรียงลาํดบัสูงสุด ทั�งนี�อาจ
เป็นเพราะผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดกลางของอาํเภอ
โพธาราม ไดผ้า่นการสอบคดัเลือกเขา้เป็นผูบ้ริหาร
สถานศึกษา จึงไดแ้ต่คนที!มีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ และมีการพฒันาศกัยภาพของตนเอง
ดว้ยวิธีการที!หลากหลาย ประกอบกบัยคุปัจจุบนัเป็น
ยคุของการเปลี!ยนแปลง ทุกองคก์ารจะตอ้งเผชิญกบั
สภาวะการเปลี!ยนแปลงทุกองคก์ารจึงมีความจาํเป็น 
ที!จะตอ้งมีการเปลี!ยนแปลง ซึ!งปัจจยัหนึ!งที!มีอิทธิพล
ต่อประสิทธิผลขององคก์าร มีอิทธิพลต่อการ
ปฏิบติังาน รวมทั�งส่งผลต่อการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรในองคก์าร ปัจจยันั�นคือภาวะผูน้าํการ
เปลี!ยนแปลง ( รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2545, หนา้ 98-
100)   
 2.  จากการวิจยัพบวา่ ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที!ตั�งไว ้โดยที!ดา้นความสามารถในการ
พฒันานกัเรียนใหมี้ทศันะคติทางบวก เท่ากนักบั 
ดา้นความสามารถในการแกปั้ญหาภายใน
สถานศึกษาดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนที!
มีผลสมัฤทธิ> ทางการเรียนสูง มีค่าเรียงลาํดบัสูงสุด 
ทั�งนี�อาจเป็นเพราะสภาพปัจุบนัของ อาํเภอโพธาราม 
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความใกลชิ้ด พบปะพดูคุย
กนัมากขึ�น จาํนวนครูผูส้อนในโรงเรียนขนาดกลางมี
จาํนวนไม่มาก ประกอบกบัสภาพพื�นที!ค่อนขา้ง
ห่างไกล    ครูส่วนใหญ่เป็นคนในพื�นที! หรืออาศยัอยู่
ในบา้นพกัครู ทาํใหผู้บ้ริหารและครูผูส้อน มีเวลาใน
การพดูคุยสร้างความคุน้เคยต่อกนั ซึ! งจะส่งผลให้
ครูผูส้อนเกิดความไวว้างใจในตวัผูบ้ริหารมากขึ�น 
และครูพร้อมที!จะปฏิบติัตามเพื!อพฒันาตน และ
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พฒันางานที!รับผิดชอบใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ!งขึ�น 
ทาํใหก้ารพฒันาสถานศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผล 
สามารถทาํไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ! งสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ ฮอย และมิสเกล (Hoy and Miskel, 1991,หนา้ 
373) กล่าววา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษา หมายถึง 
ผลสมัฤทธิ> ทางวิชาการหรือความพึงพอใจในการ
ทาํงานของครู หรือขวญัของสมาชิกในสถานศึกษาดี 
 3. จากการวิจยัพบวา่ภาวะผูน้าํการ
เปลี!ยนแปลงมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2  ทดสอบสมมติฐานโดยใชค่้าสมัประสิทธิ>
สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัอยา่งง่าย ซึ! งผลการวิจยั
พบวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที!ตั�งไว ้ในภาพรวมมี
ค่าความสมัพนัธ์กนัทางบวก ในระดบัสูงและมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั 
.01 ทั�งนี�อาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษา มี
คุณลกัษณะของการเป็นผูน้าํการเปลี!ยนแปลง ตาม
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลี!ยนแปลงซึ!ง
ประกอบไปดว้ยการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือ
การสร้างบารมี การสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้
การใชปั้ญญา และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล รวมทั�งผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสามารถ
ในการบริหารงานมีความเป็นผูน้าํเชิงปฏิรูป 
เหมาะสมกบัสถานการณ์ ปฏิบติังานไดเ้ตม็ตาม
ศกัยภาพ ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผลกบัสถานศึกษา ซึ!ง
สอดคลอ้งกบั สเตียร์ส (Steers, 1977, หนา้ 46) ที!
กล่าววา่ องคก์ารจะมีประสิทธิผลสูงไดขึ้�นอยู่กบั
ปัจจยัหลายอยา่ง เช่น เกิดจากปัจจยัที!มีการบริหารที!ดี 
และความสามารถในการจดัองคก์าร   
 4. จากการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการ
เปลี!ยนแปลงที!ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา
ขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที!การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2  ทดสอบ
สมมติฐานโดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

แบบขั�นตอน ผลจากการวิจยัพบวา่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานที!ตั�งไว ้ทั�งนี�อาจเป็นเพราะผูบ้ริหารเป็นผู ้
มีคุณธรรม จริยธรรมในการทาํงาน หลีกเลี!ยงการใช้
อาํนาจเพื!อประโยชนส่์วนตน นาํแนวคิด วิธีการ 
ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชใ้นการ
บริหารงานตลอดจนแสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมั!นที!จะ
ปฏิบติังานใหส้าํเร็จใชห้ลกัการบริหารแบบมีความ
เป็นกลัยาณมิตร เปิดใจกวา้ง รับฟังความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากเพื!อนร่วมงานทาํใหผู้ร่้วมงานเกิด
ความรู้สึกเตม็ใจ ร่วมใจ  และภาคภูมิใจเมื!อได้
ร่วมงานประพฤติตนเป็นที!น่าเชื!อถือน่าเคารพ น่ายก
ยอ่งเลื!อมใสศรัทธาแก่เพื!อนร่วมงาน และบุคคล
ทั!วไป เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ สร้างความมั!นใจ
ใหก้บัผูร่้วมงานวา่จะเอาชนะปัญหา และอุปสรรค
ต่างๆได ้มีวิสยัทศัน ์ความคิดริเริ!มสร้างสรรค ์และ
ถ่ายทอดความคิดที!สาํคญัไปสู่เพื!อนร่วมงาน ส่งผล
ใหก้ารดาํเนินงานในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้ 
 1.1  จากการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการ
เปลี!ยนแปลงของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขนาดกลาง 
อาํเภอโพธาราม สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก
ทุกดา้น เมื!อพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นการคาํนึงถึง
ความเป็นปัจเจกบุคคล มีคะแนนเฉลี!ยอยูร่ะดบัมาก 
แต่อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ยของทุกดา้น ดงันั�นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาควรมีการมอบหมายงานอยา่งทั!วถึงโดย
คาํนึงถึงความแตกต่างดา้นความรู้ความสามารถ และ
ความเหมาะสมเป็นรายบุคคล ใหค้าํแนะนาํที!เป็น
ประโยชนต่์อความกา้วหนา้ขอผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
แสดงการยอมรับและชื!นชมในความสามารถของ
ผูร่้วมงานเมื!อปฏิบติังานเป็นผลสาํเร็จ ซึ! งเป็นส่วนทาํ
ใหส้ถานศึกษามีประสิทธิผลมากยิ!งขึ�น 
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 1.2 จากการวิจยัพบวา่ ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขนาดกลาง อาํเภอโพธาราม สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 
เขต 2 ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เมื!อพิจารณา
รายดา้น พบวา่ ดา้นที!ควรไดรั้บการพฒันาหรือควรมี
การปรับปรุงคือ ดา้นความสามารถในการ
ปรับเปลี!ยน และพฒันาสถานศึกษา มีคะแนนเฉลี!ย
อยูร่ะดบัมาก แต่อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ยของ   ทุกดา้น
ดงันั�นสถานศึกษา ควรส่งเสริมสนบัสนุนครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา จดัใหมี้การพฒันาตนเองใน
ดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษามีการปรับปรุงพฒันา
วิธีการสอนหรือพฒันานวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการ
จดักระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีการนาํผลจาก
การวดัผลและประเมินผลมาวางแผนพฒันา เพื!อจดั
กิจกรรมใหผ้ลสัมฤทธิ> ทางการเรียนของนกัเรียน

สูงขึ�นทาํใหส้ถานศึกษา มีประสิทธิผลมากยิ!งขึ�น
ต่อไป 
           2.  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั� งต่อไป 
             2.1 ควรมีการศึกษาวิจยัเกี!ยวกบัภาวะผูน้าํ
การเปลี!ยนแปลงที!ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในระดบัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษา ใน
จงัหวดัราชบุรี 
         2.2 ควรมีการศึกษาวิจยัเกี!ยวกบั
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลี!ยนแปลงดา้น         
อื!น ๆ ที!สามารถส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษา 
               2.3  ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเกี!ยวกบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษา เพื!อใหไ้ดอ้งคค์วามรู้ใน
เชิงลึกมาเปรียบเทียบกบังานวิจยัในเชิงปริมาณ หรือ
เป็นการสนบัสนุน หรือหกัลา้งสิ!งที!ไดค้น้พบไปแลว้ 
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สมรรถนะการปฏบัิติงานของศึกษานิเทศก์ในสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษานครนายก 

ตามทศันะของผู้บริหารและครูผู้สอน 

Practical Competencies of Educational Supervisors under the Nakhonnayok Educational 

Service Area Office as Perceived by Administrators and Teachers1 
 

                                                                                                                                                              จงกลนี ประยรูศุข* 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั� งนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวตัถุประสงค์เพื"อศึกษา (1) เปรียบเทียบสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก์ สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษานครนายกตามทศันะของผูบ้ริหารและครูผูส้อน (2) ความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูผูส้อนที"คาดหวงัต่อสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ตามเกณฑ์มาตรฐานของวิชาชีพศึกษานิเทศก ์
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างคือ ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน จาํนวน 2,161 คน กลุ่มตวัอย่างจาํนวน 452 คน 
เครื"องมือที"ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติที"ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถี" 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี"ย ส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ (One-Way ANOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และทําการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ศึกษานิเทศกใ์นสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษานครนายกตามทศันะผูบ้ริหารและครูผูส้อนโดยภาพรวมและรายดา้น
อยู่ในระดบัมาก และเมื"อเปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบติังานของศึกษานิเทศกต์ามทศันะผูบ้ริหารและครูผูส้อน
โดยภาพรวมและรายดา้น จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ที"การงาน พบว่า มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที"
ระดบั .01 เมื"อจาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน ขนาดของโรงเรียนที"สังกดั พบว่า ผูบ้ริหารและครูผูส้อนที"มี
ประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนัมีทศันะต่อสมรรถนะการปฏิบติังานของศึกษานิเทศก์โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั ส่วนความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะพบวา่ ศึกษานิเทศกต์อ้งมีความรู้ ความสามารถในดา้นการวิเคราะห์ 
การวิจยั ตลอดจนส่งเสริมเพื"อพฒันาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาไดม้ากยิ"งขึ�น  
 
คําสําคัญ: สมรรถนะ, ศึกษานิเทศก,์ การนิเทศการศึกษา 
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Abstract 
The purposes of this study were to study and compare  the practical competencies of educational 

supervisors under the Nakhonnayok Educational Service Area Office as perceived by administrators and teachers 
in  the 9 aspects in individual aspects by position,  experience, and school size. and study the practical 
competency level of educational supervisors  under the Nakhonnayok Educational Service Area Office as 
perceived by administrators and teachers  according to professional standards of educational supervisors.  The 
sample group consisted of 452 administrators and teachers. The instrument was a 5-point rating scale 
questionnaire. The statistical methods used were the frequency, the mean, the standard deviation, the t-test,  the 
one-way ANOVA and Scheffe’s test.The results of the research were as follows: Practical competencies of 
educational supervisors under the Nakhonnayok Educational Service Area Office as perceived by administrators 
and teachers  in  the 9 aspects overall and individual aspects of the educational supervision of the educational 
supervisors was at a high level. There was a significant difference at the .01 level in the opinions between the 
administrators and teachers whose positions were different regarding the performance on the overall and 
individual aspects in educational supervision of the educational supervisors. There was no significant difference 
in the opinions between the administrators and teachers with different experience, and school sizes.  Comments 
and suggestions on the practical competencies made by administrators and teachers of educational supervisors 
were mainly on the ability to analyze, research and support developing system for supervision in school, also  
perform the code of professional conduct of  morals and ethics for the educational supervisor profession. 
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ความนํา  
การนิเทศการศึกษามีส่วนสาํคญัต่อการเพิ"ม

ประสิทธิภาพการศึกษา เพราะการนิเทศการศึกษา
เป็นกระบวนการในการแนะนาํช่วยเหลือครู 
ใหส้ามารถจดักิจกรรมการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยูที่"ผูเ้รียนซึ"ง
เป็นผลผลิตจากการจดักระบวนการเรียนรู้ของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ซึ"งในการนิเทศนั�นตอ้ง
อยูบ่นหลกัการของประชาธิปไตย ไดแ้ก่ การเคารพ
ซึ"งกนัระหวา่งผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ การนิเทศ
การศึกษาจดัขึ�นเพื"อปรับปรุงการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ใหดี้ยิ"งขึ�น ในการปรับปรุงการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้นี�จะสาํเร็จไดผ้ลดีเพียงไรนั�นยอ่มขึ�นอยูก่บั
ทกัษะความสามารถและสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
ผูซึ้" งทาํงานร่วมกบัครู  ตลอดจนเทคนิคและวิธีการ
ต่าง ๆ ที"ศึกษานิเทศกน์าํมาใชใ้นการนิเทศการศึกษา
โดยใหค้รูมีโอกาสคน้ควา้งานที"จะตอ้งทาํดว้ย
ตนเอง  เพื"อใหเ้กิดความงอกงามขึ�น เมื"อไดเ้รียนรู้
และมีความเจริญงอกงามแลว้ยอ่มจะไดรู้้จกัปรับปรุง
งานดา้นการเรียนการสอนใหไ้ดผ้ลดีมีประสิทธิภาพ
ยิ"งขึ�น 

การนิเทศนั�นตอ้งอยูบ่นหลกัการของ
ประชาธิปไตย ไดแ้ก่ การเคารพซึ"งกนัระหวา่ง 
ผูนิ้เทศและผูรั้บการนิเทศ การนิเทศการศึกษาจดัขึ�น
เพื"อปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหดี้ยิ"งขึ�น ใน
การปรับปรุงการจดักิจกรรมการเรียนรู้นี�จะสาํเร็จ
ไดผ้ลดีเพียงไรนั�น ยอ่มขึ�นอยูก่บัทกัษะความสามารถ 
และสมรรถนะของศึกษานิเทศกผ์ูท้าํงานร่วมกบัครู 
ตลอดจนเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที"ศึกษานิเทศก์
นาํมาใชใ้นการนิเทศการศึกษาโดยใหค้รูมีโอกาส
คน้ควา้งานที"จะตอ้งทาํดว้ยตนเอง  เพื"อใหเ้กิดความ
งอกงามขึ�น เมื"อไดเ้รียนรู้และมีความเจริญงอกงาม
แลว้ยอ่มจะไดรู้้จกัปรับปรุงงานดา้นการเรียนการ
สอนใหไ้ดผ้ลดีมีประสิทธิภาพยิ"งขึ�น  การนิเทศทาง
การศึกษาเป็นกระบวนการทาํงานระหวา่งผูนิ้เทศ

และผูรั้บการนิเทศในการช่วยเหลือ ปรับปรุง
พฒันาการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพ เพื"อให้
นกัเรียนมีผลสมัฤทธิp ทางการเรียนสูงขึ�น และมี
คุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

แนวคิดเกี"ยวกบัสมรรถนะหรือขีด
ความสามารถในการทาํงาน (Competency) เกิดขึ�น
ในช่วงตน้ของศตวรรษที" 1970 โดยนกัวิชาการชื"อ  
David McClelland (1973, pp. 1-14)  ซึ" งได้
ทาํการศึกษาวิจยัวา่ทาํไมบุคลากรที"ทาํงานใน
ตาํแหน่งเดียวกนัจึงมีผลงานที"แตกต่างกนั 
McClelland จึงทาํการศึกษาวิจยัโดยแยกบุคลากรที"มี
ผลการปฏิบติังานดีออกจากบุคลากรที"มีผลการ
ปฏิบติังานพอใช ้แลว้จึงศึกษาว่าบุคลากรทั�ง 2 กลุ่ม 
มีผลการทาํงานที"แตกต่างกนัอยา่งไร ผลการศึกษาทาํ
ใหส้รุปไดว้า่ บุคลากรที"มีผลการปฏิบติังานดีจะมีสิ"ง
หนึ"งที"เรียกวา่ สมรรถนะ (จิรประภา อคัรบวร, 2549, 
หนา้ 58) และจากงานวิจยัของ David McClelland 
(1973, pp.1-14) สามารถจาํแนกสมรรถนะออกเป็น
ประเภทไดแ้ก่ สมรรถนะพื�นฐาน (Threshold 
competencies) ซึ" งเป็นความรู้ หรือทกัษะพื�นฐานที"
ปฏิบติังานทุกคนแต่ไม่สามารถแยกผูป้ฏิบติังานดี 
ออกจากผูป้ฏิบติังานปานกลาง และสมรรถนะที"แยก
ความแตกต่าง (Differentiating competencies) ไดแ้ก่
ปัจจยัต่างๆ ที"ผูป้ฏิบติังานที"ดีมี แต่ผูป้ฏิบติังานปาน
กลางไม่มี สมรรถนะนี� จึงเป็นสิ"งที"บอกความต่าง
ระหวา่งผูป้ฏิบติังานดีและผูป้ฏิบติังานระดบัปาน
กลาง 

สมรรถนะจึงเป็นความสามารถในงานหรือ
เป็นคุณลกัษณะที"อยูภ่ายในบุคคลที"นาํไปสู่การ
ปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพ ดงันั�น สมรรถนะ
ของผูนิ้เทศ หรือศึกษานิเทศก ์ในสาํนกังานเขตพื�นที"
การศึกษา จึงมีความสาํคญัอยา่งยิ"งในการพฒันา
การศึกษาในเขตพื�นที"การศึกษา ซึ"งคณะกรรมการคุรุ
สภา ไดก้าํหนดสมรรถนะตามมาตรฐานความรู้ดา้น
สามารถของศึกษานิเทศกไ์ว ้9 ดา้นดงันี�  1) การนิเทศ
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การศึกษา  2) นโยบายและการวางแผนการศึกษา  
3) การพฒันาหลกัสูตรและการสอน 4) การประกนั
คุณภาพการศึกษา 5) การบริหารจดัการการศึกษา  
6) การวิจยัทางการศึกษา  7). กลวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ 8) 
การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 9) 
คุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับศึกษานิเทศก ์(คุรุสภา, 
2549 ) 
 จากเหตุผลและความสาํคญัของสมรรถนะ
ของศึกษานิเทศกด์งักล่าว ผูวิ้จยัในฐานะศึกษานิเทศก์
ในเขตพื�นที"จงัหวดันครนายก จึงมีความสนใจที"จะ
ศึกษาถึงสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์ในสาํนกังาน
เขตพื�นที"การศึกษานครนายก  ตามเกณฑม์าตรฐาน
ของคุรุสภา เพื"อนาํผลที"ไดจ้ากการวิจยัมาใชใ้นการ
กาํหนดแนวทาง ในการพฒันาสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศก ์ เพื"อใหก้ารพฒันาการศึกษาของเขต
พื�นที"การศึกษานครนายก ประสบความสาํเร็จและมี
ประสิทธิภาพมากยิ"งขึ�น 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื"อศึกษาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์
สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษานครนายกตามทศันะ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน 
 2. เพื"อเปรียบเทียบทศันะของผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครูผูส้อนที"มีต่อระดบัสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกใ์นสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษา
นครนายก จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ที"การงาน 
ประสบการณ์การทาํงาน และขนาดของโรงเรียนที"
สงักดั  
 3. เพื"อศึกษาทศันะผูบ้ริหารโรงเรียนและครู 
ผูส้อนที"คาดหวงัต่อสมรรถนะของศึกษานิเทศกต์าม
เกณฑม์าตรฐานของวิชาชีพศึกษานิเทศก ์ 
 
 
 
 

สมมติฐานการวจัิย 
สมมติฐานที" 1 ผูบ้ริหารและครูผูส้อน มี

ทศันะต่อสมรรถนะของศึกษานิเทศกใ์นสงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษานครนายก แตกต่างกนั  

สมมติฐานที" 2 ผูบ้ริหารที"มีประสบการณ์ใน
การทาํงานต่างกนั มีทศันะต่อสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกใ์นสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษา
นครนายก แตกต่างกนั 

สมมติฐานที" 3 ครูผูส้อนที"มีประสบการณ์
ในการทาํงานต่างกนั มีทศันะต่อสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกใ์นสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษา
นครนายก แตกต่างกนั 

สมมติฐานที" 4 ผูบ้ริหารและครูผูส้อนที"
สงักดัโรงเรียนขนาดต่างกนั มีทศันะต่อสมรรถนะ
ของศึกษานิเทศกใ์นสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที"
การศึกษานครนายกแตกต่างกนั 
 
หมายเหตุ 

*ผูบ้ริหาร หมายถึง ผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดัเขตพื�นที"
จงัหวดันครนายก ซึ"งประกอบดว้ยผูอ้าํนวยการและรอง
ผูอ้าํนวยการ 
*ครู หมายถึง ครูซึ"งทาํหนา้ที"สอนโรงเรียนสงักดัเขต
พื�นที"จงัหวดันครนายก 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research) มี

ลาํดบัขั�นตอนดาํเนินการวิจยั ดงันี�  
ประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย 

ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน สงักดัเขตพื�นที"
การศึกษาจงัหวดันครนายก ปีการศึกษา 2553 จาก
จาํนวนประชากรทั�งสิ�น 2,161 คน โดยใชสู้ตรของ 
ยามาเน่ (Yamane, 1967) ในการคาํนวณหากลุ่ม
ตวัอยา่งไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั�งสิ�น 452 คน จาํแนกเป็น
ผูบ้ริหารโรงเรียน 119 คน และครูผูส้อน 333 คน 
โดยใชเ้ทคนิคการสุ่มแบบแบ่งชั�นภูมิ (stratified 
random sampling) ตามอาํเภอ และขนาดโรงเรียน  

เครื"องมือที"ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม
เกี"ยวกบัสมรรถนะของศึกษานิเทศก ์จาํนวน 1 ฉบบั 
ซึ"งผูวิ้จยัไดป้รับปรุงตามกรอบของคณะกรรมการคุรุ
สภา (คุรุสภา, 2549 ) ทั�ง 9 ดา้น ซึ"งลกัษณะ
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วน 
ประมาณ (rating scale) ตามแนวคิดของ ลิเคิรทสเกล 
(Likert ’s rating scale) และมี 5 ระดบัคือ มากที"สุด 
มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยที"สุด 

การหาคุณภาพเครื"องมือที"ใชใ้นการวิจยั 
โดยนาํแบบสอบถามใหผู้เ้ชี"ยวชาญ 5 ท่าน เพื"อ
พิจารณาตรวจสอบความเที"ยงตรงเชิงเนื�อหา  
(Content validity) และปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํ 
พร้อมทั�งพิจารณาความถกูตอ้งชดัเจนของภาษาที"ใช ้
และนาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์คุณภาพโดยการหา
ค่า IOC (Item Objective Congruence Index) เท่ากบั 
0.92 

หลงัจากนั�นนาํแบบสอบถามที"ปรับปรุงแลว้
ไปทดลองใช ้(Try out) กบัผูบ้ริหารและครูผูส้อนที"
ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน ไดแ้ก่ ครูผูส้อน
จาํนวน 20 คน และผูบ้ริหาร จาํนวน 10 คน โดยหา
ค่าความเชื"อมั"น (Reliability) ของแบบสอบถามทั�ง
ฉบบั หรือค่าสมัประสิทธิp อลัฟา (Alpha coefficient) 

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  ไดค่้า
สมัประสิทธิp อลัฟาภาพรวมทั�งฉบบั 0.97 
 

ผลการวจัิย 
ขอ้มลูโดยทั"วไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นครูผูส้อนจาํนวน 
333 คน รองลงมาไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน จาํนวน 
119 คนจาํแนกตามประสบการณ์ พบวา่ ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการทาํงานราชการนอ้ย จาํนวน 254 
คน และรองลงมา ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการทาํงาน
มาก จาํนวน 198 คน จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน
ที"สงักดั พบวา่ ส่วนใหญ่สังกดัโรงเรียนขนาดเลก็ 
จาํนวน 255 คน รองลงมาไดแ้ก่ สงักดัโรงเรียน 
ขนาดใหญ่ จาํนวน 105 คน และสงักดัโรงเรียนขนาด
กลาง จาํนวน 92 คน  
 สมรรถนะการปฏิบติังานของศึกษานิเทศกใ์น
สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษานครนายกตามทศันะ
ผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
 ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีทศันะต่อ
สมรรถนะการปฏิบติังานของศึกษานิเทศก ์โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และรายดา้นพบวา่ทั�ง 9 
ดา้นในระดบัมาก และดา้นที"มีค่าเฉลี"ยสูงสุดไดแ้ก่ 
ดา้นการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับ
ศึกษานิเทศก ์  และดา้นนโยบายและการวางแผน
การศึกษา และดา้นที"มีค่าเฉลี"ยตํ"าสุด ไดแ้ก่ กลวิธีการ
ถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทาง
วิชาการดงัปรากฏในตาราง 1  
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ตาราง 1 ค่าเฉลี"ยส่วนเบี"ยงเบนมาตรฐานสมรรถนะ
การปฏิบติังานของศึกษานิเทศก ์โดยภาพรวมและ
รายดา้น 
 
เปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบัตงิานของ

ศึกษานิเทศก์ฯ   

สมมุติฐานที" 1  เปรียบเทียบสมรรถนะการ
ปฏิบติังานของศึกษานิเทศกใ์นสาํนกังานเขตพื�นที" 
การศึกษานครนายกตามทศันะผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ครูผูส้อนโดยรวมและรายดา้น พบวา่ มีความแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั .01 โดยพบวา่
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีทศันะต่อสมรรถนะศึกษานิเทศก์
สูงกวา่ครูผูส้อน ดงัปรากฏในตาราง 2 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางที� 2 เปรียบเทียบการศึกษาสมรรถนะการ
ปฏิบติังานของศึกษานิเทศกใ์นสาํนกังานเขตพื�นที" 

การศึกษานครนายกตามทศันะผูบ้ริหารและครูผูส้อน 
โดยรวม 

สมมุตฐิานที� 2 จาํแนกตามประสบการณ์ใน
การทาํงานของผูบ้ริหารโรงเรียน พบวา่ผูบ้ริหาร
โรงเรียนที"มีประสบการณ์ต่างกนั มีทศันะต่อ
สมรรถนะการปฏิบติังานของศึกษานิเทศกใ์น
สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษานครนายก แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั .01 ดงัปรากฏใน
ตาราง 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ตาราง 3 เปรียบเทียบการศึกษาสมรรถนะการ 
ปฏิบติังานของศึกษานิเทศกใ์นสาํนกังานเขตพื�นที"
การศึกษานครนายก  

สมมุติฐานที" 3  จาํแนกตามประสบการณ์ใน
การทาํงานของครูผูส้อบ พบวา่ครูผูส้อนที"มี
ประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนั  มีทศันะต่อ
สมรรถนะการปฏิบติังานของศึกษานิเทศกใ์น
สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษานครนายก ไม่แตกต่าง
กนั ดงัปรากฏในตาราง 4 
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ตารางที� 4 เปรียบเทียบการศึกษาสมรรถนะการ
ปฏิบติังานของศึกษานิเทศกใ์นสาํนกังานเขตพื�นที"
การศึกษานครนายกตามทศันะครูผูส้อน 

 
สมมุตฐิานที� 4  จาํแนกตามขนาดของ

โรงเรียนที"สงักดั พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ครูผูส้อนมีทศันะต่อสมรรถนะการปฏิบติังานของ
ศึกษานิเทศกใ์นสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษา
นครนายก จาํแนกตามขนาดโรงเรียนที"สงักดั  โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารโรงเรียน
และครูผูส้อนที"มีต่อสมรรถนะการปฏิบติังานของ
ศึกษานิเทศก ์ซึ" งสามารถสรุปในแต่ละดา้นไดด้งันี�    
 การนิเทศการศึกษา ศึกษานิเทศกต์อ้งมี
ความรู้ ความสามารถ ในดา้นการพฒันาระบบนิเทศ
งานภายในสถานศึกษา การวิเคราะห์ การวิจยั 
ตลอดจนส่งเสริม เพื"อพฒันาระบบนิเทศภายใน
สถานศึกษาได ้นอกจากนี�ยงัสามารถใหข้อ้เสนอแนะ
เพื"อพฒันาระบบนิเทศภายในสถานศึกษาใหมี้
ประสิทธิภาพมากยิ"งขึ�น  
 นโยบายและการวางแผนการศึกษา   

ศึกษานิเทศกต์อ้งมีความรู้ ความสามารถใน
การปฏิบติังานดา้นนโยบายและการวางแผน
การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากยิ"งขึ�น เช่นดา้นการ
จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ดา้นการ 

ประเมินผลคุณภาพการศึกษาและการนาํเสนอ
รายงานผล 

การพฒันาหลกัสูตรและการสอน           
ศึกษานิเทศกต์อ้งมีความรู้ ความสามารถ 

และใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาเกี"ยวกบัการพฒันา
หลกัสูตร การประเมินหลกัสูตร และการนาํหลกัสูตร
ไปใชไ้ด ้ 

การประกนัคุณภาพการศึกษา 
ศึกษานิเทศกต์อ้งมีความรู้ ความสามารถ

ดา้นการประกนัคุณภาพ เช่น การวางแผนสาํหรับ
ระบบประกนัคุณภาพภายใน ตลอดจนสามารถให้
คาํปรึกษา การจดัทาํมาตรฐานระบบประกนัคุณภาพ
ภายในเพื"อใหก้ารประกนัคุณภาพดาํเนินไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพและสามารถดาํเนินการไดอ้ยา่ง
ต่อเนื"องและพร้อมสาํหรับการประเมินภายนอก  

การบริหารจดัการการศึกษา   
ศึกษานิเทศกต์อ้งมีความรู้ ความสามารถใน

ดา้นการใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํในการบริหาร
สถานศึกษาใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ตลอดจน
การบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
สาํหรับการพฒันา 

การวิจยัทางการศึกษา   
ศึกษานิเทศกต์อ้งมีความรู้ดา้นกระบวนการ

ในการวิจยั และสามารถใหค้าํปรึกษา แนะนาํ
เกี"ยวกบักระบวนการในการวิจยัได ้ตลอดจนเป็น
ผูน้าํในการวิจยัเพื"อสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ ดา้นการ
เรียนรู้และการจดัการศึกษา และสามารถประยกุตใ์ช้
งานวิจยัสาํหรับการเรียนการสอน พฒันาการเรียน
การสอน ตลอดจนใชใ้นการแกปั้ญหาได ้

กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี  
และผลงานทางวิชาการ 

ศึกษานิเทศกต์อ้งมีความรู้ ความสามารถใน
ดา้นการเขียนเอกสารทางวิชาการและสามารถให้
คาํแนะนาํ ปรึกษาในดา้นทกัษะการเขียนเอกสารทาง
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วิชาการประเภทต่างๆ ตลอดจนการนาํเสนอแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา  

การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศึกษานิเทศกต์อ้งมีความรู้ ความสามารถเกี"ยวกบั
เทคโนโลยีสารสนเทศ และใหค้าํแนะนาํ ปรึกษา
เกี"ยวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศที"เกี"ยวขอ้งกบั
การศึกษา ตลอดจนเป็นผูน้าํในการใหค้วามรู้
ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

คุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับ
ศึกษานิเทศกศึ์กษานิเทศกป์ระพฤติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ ตลอดจนมีหลกัธรรมใน
การนิเทศและนิเทศดว้ยความเป็นกลัยาณมิตร 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ผูวิ้จยัไดน้าํ
ประเดน็ที"สาํคญัมาอภิปรายดงันี�   
  ระดบัสมรรถนะการปฏิบติังานของ
ศึกษานิเทศก ์

ระดบัสมรรถนะการปฏิบติังานของ
ศึกษานิเทศกใ์นสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษา
นครนายกตามทศันะผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน
ทั�ง 9 ดา้น พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมี
ทศันะต่อสมรรถนะการปฏิบติังานของศึกษานิเทศก์
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึ"งจากค่าเฉลี"ยพบวา่
ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อนมีทศันะต่อสมรรถนะ
การปฏิบติังานของศึกษานิเทศกใ์นดา้นการบริหาร
จดัการเทคโนโลยีสารสนเทศมากที"สุด รองลงมา
ไดแ้ก่ ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม สาํหรับ
ศึกษานิเทศก ์และดา้นนโยบายและการวางแผน
การศึกษา จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครูผูส้อนใหค้วามสาํคญักบัในดา้น
สมรรถนะการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มากที"สุดซึ"งสอดคลอ้งกบัหลกัการนิเทศกแ์นวใหม่ที"
ไดก้ล่าวถึงกระบวนการพฒันานวตักรรม โดย

ศึกษานิเทศกแ์ละครูผูส้อนตอ้งร่วมกนัวิเคราะห์เพื"อ
กาํหนดและเลือกนวตักรรมที"เหมาะสมที"จะนาํไปสู่
การแกปั้ญหาโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ครอบคลุมประเดน็ที"เป็นปัญหา เมื"อนาํไปสู่การ
ปฏิบติัจริงในหอ้งเรียนและโรงเรียน ซึ"งในการนาํ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใชน้ั�นศึกษานิเทศก ์
ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนตอ้งร่วมกนัสร้าง
นวตักรรมที"สอดคลอ้งกบัปัญหาโดยยึดหลกัวิชาการ
และทฤษฎีที"เกี"ยวขอ้งเพื"อสร้างนวตักรรมที"จะนาํไป 
ทดลองใชใ้นชั�นเรียนของครูและเกบ็ขอ้มูลเพื"อนาํไป
วิเคราะห์หาแนวทางพฒันาตน้แบบนวตักรรมต่อไป   
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน, 
2553) ซึ" งจากงานวิจยัพบวา่ การบริหารจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นดา้นที"มีค่าเฉลี"ยสูงสุด
เพราะวา่ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็น
เครื"องมือ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
และใชใ้นการถ่ายทอดได ้  ส่วนดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม สาํหรับศึกษานิเทศก ์ผูบ้ริหารโรงเรียน
และครูผูส้อนใหค้วามสาํคญัต่อสมรรถนะของ
ศึกษานิเทศกใ์นดา้นดงักล่าวเนื"องจากเห็นวา่
ศึกษานิเทศกต์อ้งเป็นแบบอยา่งที"ดีต่อบุคลากรทาง
การศึกษาตลอดจนยึดมั"นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ"ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของบุญเพญ็ศรี รัตนสุภา 
(2546, บทคดัยอ่) ที"พบวา่ สมรรถภาพดา้นคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นสมรรถภาพที"จาํเป็นและมีความสาํคญั
สาํหรับศึกษานิเทศก ์เนื"องจากผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ครูผูส้อนเห็นวา่ศึกษานิเทศกคื์อตน้แบบของ
บุคลากรทางการศึกษา ดงันั�น จึงควรมีจริยธรรม 
คุณธรรม และจากประกาศคณะกรรมการคุรุสภา  
(คุรุสภา, 2549 ) เรื"อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และ
มาตรฐานการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก ์ประกาศ ณ วนัที" 3 เมษายน พ.ศ. 2549  
ไดก้าํหนดใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์ 
ตอ้งมีมาตรฐานความรู้ ซึ" งในประกาศดงักล่าวได้
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กล่าวถึงคุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับศึกษานิเทศก ์
ประกอบดว้ย สมรรถนะดงัต่อไปนี�  การปฏิบติัตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพศึกษานิเทศก ์และการมี
หลกัธรรมในการนิเทศและประพฤติเป็นแบบอยา่ง 
ที"ดี         
 เปรียบเทียบสมรรถนะการปฏิบติังานของ
ศึกษานิเทศกใ์นสาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษา
นครนายกตามทศันะผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อน  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูการเปรียบเทียบ
พบวา่โดยภาพรวมและรายดา้นทั�ง 9 ดา้นดงันี�  

จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ที"การงาน พบวา่  
มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที"ระดบั 
.01  ดงันี�  ดา้นนโยบายและการวางแผนการศึกษา  
การประกนัคุณภาพการศึกษา การบริหารจดัการ
การศึกษา กลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานทางวิชาการ การบริหารจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที"ระดบั .01 ส่วนดา้นการนิเทศกก์ารศึกษา   
การพฒันาหลกัสูตรและการสอน การวิจยัทาง
การศึกษา  และดา้นคุณธรรมและจริยธรรมสาํหรับ
ศึกษานิเทศกไ์ม่แตกต่างกนั ซึ" งจากงานวิจยัแสดงให้
เห็นวา่ศึกษานิเทศกน์ั�นจะปฏิบติังานใกลชิ้ดกบั
ผูบ้ริหารโรงเรียน  โดยเฉพาะอยา่งยิ"งในดา้น
นโยบายและการวางแผนการศึกษา การบริหาร
จดัการการศึกษา ซึ"งในหลกัการนิเทศกก์ารศึกษานั�น
เป็นกระบวนการทาํงานร่วมกนัระหวา่งผูบ้ริหาร   
ผูนิ้เทศกแ์ละผูรั้บการนิเทศก ์ที"มีการทาํงานเป็น
ขั�นตอน (steps)  มีความต่อเนื"อง (continuity) ไม่หยดุ
นิ"ง  (dynamic) และมีความเกี"ยวขอ้งปฏิสัมพนัธ์ 
(interaction) ในหมู่ผูป้ฏิบติังาน (สาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542,  
หนา้ 11) จากงานวิจยัผูบ้ริหารโรงเรียนมีทศันะต่อ
สมรรถนะการปฏิบติังานของศึกษานิเทศกใ์น
สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษานครนายกในระดบัมาก 
ซึ"งในกระบวนการปฏิบติังานนั�นศึกษานิเทศกจ์ะ

ติดต่อสื"อสารและประสานงานกบัผูบ้ริหารโรงเรียน 
ซึ"งตามหลกัการของกระบวนการนิเทศกศึ์กษานั�น  
ผูนิ้เทศกแ์ละผูรั้บนิเทศกต์อ้งมีการทาํงานเป็น
ขั�นตอน (สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ , 2542, หนา้ 11) ซึ" งสงดั อุทรานนัท ์(อา้ง
ถึงใน  เยาวพา เดชะคุปต,์ 2542, หนา้ 112) ไดเ้สนอ
กระบวนการนิเทศกก์ารศึกษาที"เหมาะสมกบั
สงัคมไทยซึ"งมี 5 ขั�นตอนเรียกชื"อของกระบวนการ
นิเทศกก์ารศึกษาวา่ “PIDRE”(อ่านวา่ ไพ-ดี-เร) ซึ" ง
ในกระบวนการขั�นที" 1 การวางแผนการนิเทศก ์เป็น
ขั�นที"ผูบ้ริหาร ผูนิ้เทศก ์และผูรั้บการนิเทศกจ์ะทาํ
การประชุมปรึกษาหารือ เพื"อใหไ้ดม้าซึ"งปัญหาและ
ความตอ้งการจาํเป็นที"จะตอ้งมีการนิเทศก ์รวมทั�ง
การวางแผนถึงขั�นตอนการปฏิบติังานเกี"ยวกบัการ
นิเทศกที์"จะจดัขึ�น ซึ" งในกระบวนการแรกของการ
นิเทศกน์ั�นจะเริ"มตน้ดว้ยการวางแผน และใน
กระบวนการดงักล่าวจะเป็นการประชุมระหวา่ง
ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศกเ์พื"อวางแผน ดงันั�นจาก
การประชุมเพื"อวางแผนในการนิเทศกน์ั�นส่งผลให้
ผูบ้ริหารและศึกษานิเทศกมี์การพบปะพดูคุย 
ก่อใหเ้กิดความสนิทสนมและแลกเปลี"ยนขอ้มูล 
ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆ ส่งผลใหผู้บ้ริหารเกิด
ความรู้สึกที"ดีต่อศึกษานิเทศก ์ 
 จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน  

ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนที"มี
ประสบการณ์ในการทาํงานแตกต่างกนัมีทศันะต่อ
สมรรถนะการปฏิบติังานของศึกษานิเทศกใ์น
สาํนกังานเขตพื�นที"การศึกษานครนายก ไม่แตกต่าง
กนั ซึ" งจากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าศึกษานิเทศก ์
เป็นผูมี้คุณสมบติัและมีสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานที"เป็นมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการคุรุสภา (คุรุสภา, 2549 ) เรื"อง 
มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ 
สาระความรู้ สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบติังาน
ของผูป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์ประกาศ ณ วนัที" 
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3 เมษายน พ.ศ. 2549  ไดก้าํหนดใหผู้ป้ระกอบ
วิชาชีพศึกษานิเทศก ์ตอ้งมีคุณวฒิุไม่ตํ"ากวา่ปริญญา
โททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวฒิุอื"นที"คุรุ
สภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้ทั�ง 9 ดา้น และใน
แต่ละดา้นนั�นไดก้าํหนดสมรรถนะไว ้ซึ" ง
ศึกษานิเทศกไ์ดย้ึดและปฏิบติัตามแนวทางที"คุรุสภา
ไดก้าํหนดไว ้ดงันั�น จากผลงานการวิจยัชี� ใหเ้ห็นวา่
ศึกษานิเทศกน์ั�นไดป้ฏิบติัหนา้ที"ของตนใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานที"คุรุสภาไดก้าํหนดและในการนิเทศ
ศึกษานั�นไดป้ฏิบติังานอยา่งมีขั�นตอนตาม
กระบวนการนิเทศกศึ์กษาตามหลกัการนิเทศกที์"สงดั 
อุทรานนัท ์(อา้งถึงใน เยาวพา เดชะคุปต,์ 2542,  
หนา้ 112) ไดก้ล่าวไว ้ซึ" งจากเกณฑก์ารปฏิบติังานที"
มีมาตรฐานมีแนวทางชดัเจน และศึกษานิเทศกไ์ดย้ึด
ปฏิบติันั�นส่งผลใหท้ั�งผูบ้ริหารและครูผูส้อนแมว้า่จะ
มีอายกุารปฏิบติังานที"แตกต่างกนั ผูบ้ริหาร ครูผูส้อน
แมจ้ะมีประสบการณ์ในการทาํงานนอ้ย แต่
ศึกษานิเทศกก์ไ็ดย้ึดปฎิบติัต่อผูบ้ริหาร ครูผูส้อนนั�น
เสมอภาคและสมํ"าเสมอเพราะในการนิเทศกเ์ป็นการ
ช่วยกระตุน้เตือนการประสานงานและแนะนาํใหเ้กิด
ความเจริญงอกงามแก่ครูโดยทั"วไป  เช่น  จดัใหมี้การ
ฝึกอบรมในดา้นต่าง ๆ ที"เกี"ยวขอ้งวิชาชีพการสอน
การพฒันาเจตคติในการทาํงาน เป็นตน้ (ชารี, 2538 
หนา้ 27–28) (สาํนกังานคณะกรรมการการประถม 
ศึกษาแห่งชาติ, 2542, หนา้ 115) และศึกษานิเทศก์
นั�นตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ มีเหตุผล มีระเบียบวินยั มี
ความเป็นผูน้าํ มีความอดทน และมีเมตตากรุณาต่อ
ผูรั้บการนิเทศก ์และตอ้งปฏิบติัตนต่อผูรั้บนิเทศก์
อยา่งเสมอภาค ซึ"งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประ
ยทุธ ละมา้ยแข (2532, บทคดัยอ่) ที"ไดศึ้กษาการ
สร้างเครื"องมือวดัคุณลกัษณะของศึกษานิเทศกอ์าํเภอ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ซึ" งจากผลการวิจยัพบวา่
ศึกษานิเทศกอ์าํเภอ จงัหวดัเชียงใหม่ มีคุณลกัษณะ
ดงันี�  มีความคิดสร้างสรรค ์ความซื"อสตัยสุ์จริต ความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที"การงาน ความเชื"อมั"นในตนเอง 

ความมีมนุษยสมัพนัธ์ ความมีเหตุผล ความมีระเบียบ
วินยั ความเป็นผูน้าํ ความอดทน ความมีเมตตากรุณา 
ดงันั�น หากศึกษานิเทศกป์ฏิบติังานตามมาตรฐาน
วิชาชีพที"กาํหนดไว ้จึงแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่วา่ผูบ้ริหาร 
หรือครูผูส้อนมีประสบการณ์ทาํงานมากหรือนอ้ย 
แต่ศึกษานิเทศกก์ป็ฏิบติัต่อผูรั้บการนิเทศก์
เช่นเดียวกนั 
 จาํแนกตามขนาดของโรงเรียนที"สงักดั 
 ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมี
ทศันะต่อสมรรถนะการปฏิบติังานของศึกษานิเทศก์
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  จากผลการวิจยัแสดงให้
เห็นวา่ศึกษานิเทศกไ์ดป้ฏิบติังานตามเกณฑ์
มาตรฐานที"คณะกรรมการคุรุสภาไดป้ระกาศไว ้  
(คุรุสภา, 2549 ) เรื"อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐาน
ประสบการณ์วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และ
มาตรฐานการปฏิบติังานของผูป้ระกอบวิชาชีพ
ศึกษานิเทศก ์ ประกาศ ณ วนัที" 3 เมษายน พ.ศ. 2549 
ไดก้าํหนดใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก ์ตอ้งมี
คุณวฒิุไม่ตํ"ากวา่ปริญญาโททางการศึกษา หรือ
เทียบเท่า หรือคุณวฒิุอื"นที"คุรุสภารับรอง โดยมี
มาตรฐานความรู้ทั�ง 9 ดา้น และในแต่ละดา้นนั�นได้
กาํหนดสมรรถนะไว ้ซึ" งจากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็น
ถึงคุณสมบติัและความเป็นมาตรฐานของ
ศึกษานิเทศกใ์นการปฏิบติังานต่อผูรั้บนิเทศก ์โดยยึด
ความเสมอภาค แมโ้รงเรียนจะมีขนาดเลก็หรือขนาด
ใหญ่ไม่ใช่อุปสรรคสาํหรับการปฏิบติังานของ
ศึกษานิเทศก ์จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่
ศึกษานิเทศกไ์ดป้ฏิบติัตามการนิเทศกก์ารศึกษาโดย
มีเป้าหมายอยูที่"คุณภาพของนกัเรียน (สงดั, 2529, 
หนา้ 11–14) (สาํนกังานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ, 2542, หนา้ 11)   
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครั�งนี� 
ผลจากการวิจยั พบวา่มีขอ้เสนอแนะไดที้"

จากผลการวิจยัดงันี�  
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ดา้นการบริหารจดัการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลการวิจยัพบวา่ดา้นการบริหารจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี"ยสูงสุด เนื"องจาก
ปัจจุบนัการพฒันาการเรียนการสอนจะประสบ
ความสาํเร็จไดน้ั�นตอ้งอาศยัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ซึ"งผูที้"จะใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาไดดี้ที"สุดคือ
ศึกษานิเทศก ์ซึ" งในหลกัการนิเทศกแ์นวใหม่นั�นได้
กาํหนดหลกัการนิเทศกที์"เนน้กระบวนการพฒันา
นวตักรรม ซึ"งตอ้งมีการเลือกนวตักรรมที"เหมาะสม
โดยทั�งผูบ้ริหาร ครูผูส้อน และศึกษานิเทศกต์อ้ง
ร่วมกนัวิเคราะห์เพื"อกาํหนดและเลือกนวตักรรมที"
เหมาะสมที"จะนาํไปสู่การแกปั้ญหาต่อไป  
 ดา้นกลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด 
ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ  
 ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นกลวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และผลงานทางวิชาการ มี
ค่าเฉลี"ยตํ"าสุด ซึ"งจากงานวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่
ศึกษานิเทศกต์อ้งปรับปรุงสมรรถนะการปฏิบติังาน
ในดา้นกลวิธีการถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี และ
ผลงานทางวิชาการ โดยพิจารณาจากขอ้เสนอแนะ
ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนนั�น พบวา่ ผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนตอ้งการใหศึ้กษานิเทศกมี์ความรู้ 

ความสามารถและทกัษะดา้นเขียนเอกสารทาง
วิชาการประเภทต่าง ๆ จากงานวิจยัศึกษานิเทศก์
อาจจะตอ้งนาํหลกัการนิเทศกแ์นวใหม่มาประยกุตใ์ช้
ในการนิเทศกง์านเพื"อใหผู้บ้ริหารและครูผูส้อนรู้สึก
พึงพอใจต่อสมรรถนะการปฏิบติังานดา้นดงักล่าว
และเพื"อใหก้ารพฒันาการศึกษาของไทยมีความ
ทดัเทียมกบัประเทศอื"นๆ ได ้ศึกษานิเทศกต์อ้งเป็นผู ้
ขบัเคลื"อนการพฒันาระบบนิเทศแนวใหม่  ซึ" ง
ปัจจุบนัการถ่ายทอดความรู้นั�นศึกษานิเทศกค์วรจะมี
การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นการ
ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ซึ"ง
สมรรถนะดา้นดงักล่าวในปัจจุบนัคิดวา่ศึกษานิเทศก์
ไดมี้การถ่ายทอดความรู้อยูใ่นระดบัมาก เพียงแต่
อาจจะมีผูรั้บการนิเทศกบ์างส่วนที"ยงัไม่สามารถที"จะ
เขา้ถึงความรู้ต่างๆ ที"ศึกษานิเทศกไ์ดถ่้ายทอด ดงันั�น
ในการถ่ายทอดความรู้ ผลงานวิชาการใดๆ กต็ามแต่
ควรจะมีการจดัเกบ็และเผยแพร่ในลกัษณะของสื"อ
อิเลก็ทรอนิกส์มากยิ"งขึ�น และที"สาํคญัคือ
ศึกษานิเทศกต์อ้งสร้างขวญัและกาํลงัใจ ซึ"งในขั�นนี�
เป็นการเสริมกาํลงัใจของผูบ้ริหารเพื"อใหผู้รั้บการ
นิเทศมีการมั"นใจและบงัเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานเพื"อใหผู้รั้บการนิเทศสามารถปฏิบติังาน
ไดดี้และมีประสิทธิภาพ 
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การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพื�นที"การศึกษาปทุมธานีเขต 1 

A Study of Academic Administrative Behavior of School Administrators under 

 the Office of Pathumthani Educational Service Area 1 
 

                                                                                                                                                              ชรินทร์ เวชโอสถ*   

 
บทคัดย่อ 

การวิจยันี�  มีความมุ่งหมายเพื�อ (1) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา (2) 
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูเกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
และ (3) ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารและครูที�มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานีเขต1 6 ดา้น คือ ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ดา้น
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ดา้นการวดัผลและประเมินผล ดา้นการพฒันาสื�อนวตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
ดา้นการนิเทศการศึกษา และดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา กลุ่มตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานีเขต 1 จาํนวน 484 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเป็น
แบบสอบถาม สถิติที�ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่าง ดว้ยค่าที ค่าเอฟ และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจยั พบว่า (1) ผูบ้ริหาร และครู 
มีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ  โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยู่ใน
ระดับมาก (2) เมื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี�ยวกับพฤติกรรมการบริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานีเขต 1 พบว่า ความคิดเห็นเกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริหารวิชาการ ระหว่าง
ผูบ้ริหารและครู โดยรวมและรายดา้น ทั�ง 6 ดา้น พบว่า มีความแตกต่างกนั (3) ผูบ้ริหารและครู มีความคิดเห็น
เกี�ยวกบัปัญหาและขอ้เสนอแนะ คือ ผูบ้ริหารและครูขาดความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 2551 การจดัสรรงบประมาณ ในการจดัหา ผลิตและพฒันาสื�อ  วสัดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีอย่าง
เพียงพอ  มีหอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ ที�ทนัสมยั 
 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการบริหาร, ผูบ้ริหารสถานศึกษา, สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานีเขต 1 
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Abstract 
 The research objectives were were to study (1) an academic administrations  of school administrators 
under the Office of Pathumthani Educational Service Area 1 in there aspect: (2) comparing the opinions of the 
administrators and teachers about administrative behavior as classified, (3) the administrators and teachers’ 
opinions on problems and suggestions of the administrators. The samples consisted of administrators, teachers, 
with the total number of 484 respondents. The instrument used in collecting data was a five rating scales 
questionnaire. Arithmetic Mean, Standard Deviation, t-test, One- way Analysis of Variance and Scheffe’s method 
were used for data analysis. The research findings were as follows: (1) The opinions of the administrators and the 
teachers on academic administrative behavior aspects were at the high level. (2) The opinions on academic 
administrative behavior of school administrators between administrators and teachers in all aspects were no 
significant difference except the development of internal quality assurance system and the educational standard 
were significant difference at level of 0.05. (3) Administrators and teachers’ problems and suggestions were 
found to be related to less understanding the curriculum of  B. E. 2551, also should provided budgeting for the 
acquisition of instructional technology and modern laboratories. 
Keywords: Behavior, School Administrators,  Pathumthani Educational Service 
 

ความนํา  
การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที� 10 มุ่งสู่ “สงัคมอยูเ่ยน็
ร่วมกนั” ภายใตแ้นวปฏิบติัของ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” มีพนัธกิจในดา้นการพฒันาคนใหมี้
คุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อยา่งเท่าทนั โดย
การสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรมอยา่ง
ต่อเนื�อง โดยการเชื�อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบนั
ศาสนา และสถาบนัการศึกษาใหทุ้กคนสามารถ
พึ�งตนเองไดอ้ยา่งย ั�งยืน มีความมั�นคงในการ
ดาํรงชีวิตอยา่งมีศกัดิq ศรีภายใตก้ารมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ สู่ความเป็นธรรมทางสงัคม 

ปัจจุบนัการพฒันาคุณภาพคนดา้นการศึกษา
ขยายตวัเชิงปริมาณอยา่งรวดเร็ว โดยจาํนวน ปี
การศึกษาเฉลี�ยของคนไทยเพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�องเป็น  
8.5 ในปี พ.ศ. 2548 และมีคนไทยคิดเป็นทาํเป็น 
ร้อยละ 60 ของประชากร ส่วนการขยายโอกาสการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตมีมากขึ�น แต่มีความสามารถ
เชื�อมโยงความรู้กบัการนาํไปใชข้องคนไทยยงัอยูใ่น

ระดบัตํ�า คุณภาพการศึกษาในทุกระดบัลดลงอยา่ง
ต่อเนื�องและยงัลา้หลงักวา่ประเทศเพื�อนบา้น จึงเป็น
ประเดน็ที�ตอ้งเร่งใหค้วามสาํคญัในระยะนี� ต่อไป จาก
การที�ประชากรนาํองคค์วามรู้และนวตักรรม รวมทั�ง
การวิจยัเพื�อพฒันาประเทศ เป็นการฉุดรั� งการเพิ�มขีด
ความสามารถในการแข่งขนักบัต่างประเทศ ธเนศ 
ต่วนชะเอม (2549, หนา้ 4) 

การศึกษาเป็นรากฐานสาํคญัประการหนึ�ง
ในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้และแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ในสงัคม เนื�องจากการศึกษาเป็น
กระบวนการที�ช่วยใหค้นไดพ้ฒันาตนเองในดา้น 
ต่างๆ พร้อมที�จะดาํรงชีวิตและประกอบอาชีพได้
อยา่งมีความสุข รู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลง รวมเป็น
พลงัสร้างสรรคใ์นการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งย ั�งยืน 
ดงันั�น รัฐบาลจึงเห็นความสาํคญัของการศึกษา จึงได้
ตราพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และแกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที�2) พ.ศ. 2545 และนโยบาย 
ดา้นการศึกษาของรัฐบาลที�ไดแ้ถลงต่อรัฐสภา ต่างมี
อุดมการณ์และหลกัการจดัการศึกษาเพื�อพฒันา
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สงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ และเพื�อคน
ไทยทั�งปวงไดโ้อกาสเท่าเทียมกนัทางการศึกษา และ
พฒันาไดอ้ยา่งต่อเนื�องและตลอดชีวิตอนัเป็นเงื�อนไข
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที�พึงประสงค ์

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที�มีหนา้ที�
รับผิดชอบในการจดัการศึกษาที�สาํคญัยิ�ง เพราะเป็น
หน่วยปฏิบติัการ ผลของการจดัการศึกษาจะเกิดขึ�นที�
สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นผูที้�มีบทบาท
สาํคญั และมีส่วนรับผิดชอบอย่างใกลชิ้ดต่อ
การศึกษาที�จะทาํใหเ้กิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ
เพราะความสาํเร็จของการบริหารสถานศึกษาขึ�นอยู่
กบัผูบ้ริหารเป็นสาํคญั 

รุ่ง แกว้แดง (2543, หนา้ 1) กล่าววา่           
การปฏิรูปการศึกษาในอดีตไดเ้นน้การปรับปรุง
หน่วยงานระดบัสูงที�มีอาํนาจเหนือกวา่สถานศึกษา 
ซึ�งมีผลต่อการปฏิบติัการของครูและการเรียนการ
สอนนอ้ยมาก ถา้ตอ้งการปรับปรุงคุณภาพของผูเ้รียน
ใหดี้ขึ�น จุดที�ตอ้งการปฏิวติั คือ สถานศึกษา การ
ปฏิวติัในระดบัสถานศึกษาเท่านั�นที�จะทาํใหก้าร
พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนของคนทั�งประเทศ
ประสบความสาํเร็จ 

จากผลการวิจยัจากหลายรัฐและหลายเขต
การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ การ
ปรับปรุงการบริหารในระดบัมลรัฐและระดบัเขต
การศึกษาไม่มีผลต่อการเรียนของผูเ้รียน ในทาง
ตรงกนัขา้มการปรับปรุงการบริหารระดบั
สถานศึกษามีผลสาํคญัต่อความสาํเร็จทางการเรียน
ของผูเ้รียน 

จากที�ไดก้ล่าวมาแลว้จะเห็นวา่ 
สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที�มีความสาํคญัยิ�งต่อ           
การจดัการศึกษาทุกระดบัหากจะพฒันาคุณภาพของ
เยาวชน  จะตอ้งพฒันาหรือปฏิรูปการบริหาร
สถานศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิ�งตอ้งพฒันาผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใหมี้ภาวะผูน้าํทางการบริหาร  
จนัทรานี สงวนนาม (2545, หนา้ 124) 

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 และแกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที�2) พ.ศ.
2545 ในหมวด 5 การบริหารและการจดัการศึกษา 
มาตรา 38 ในแต่ละเขตพื�นที�การศึกษา ใหมี้
คณะกรรมการและสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา  
มีอาํนาจในการกาํกบัดูแล จดัตั�ง ยบุรวม หรือเลิก
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานในเขตพื�นที�การศึกษา 
ประสาน และส่งเสริมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น
ใหส้ามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบาย และ
มาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์รชุมชน  
องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา  
สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื�นที�จดั
การศึกษาในรูปแบบที�หลากหลายในเขตพื�นที�
การศึกษา มาตรา 39 กาํหนดใหก้ระทรวงกระจาย
อาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั�งทางดา้น
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั�วไป ไปยงัเขตพื�นที�การศึกษาและ
สถานศึกษาโดยตรง  แต่ทั�งนี� สิ�งที�จะทาํใหก้ารปฏิรูป
การศึกษาประสบความสาํเร็จไดแ้ก่ ผูบ้ริหารในฐานะ
ผูน้าํที�ตอ้งการเปลี�ยนแปลงในสถานศึกษาโดยเฉพาะ
การเปลี�ยนแปลงวฒันธรรมไปสู่ความคิดสร้างสรรค์
แบบใหม่  ความคิดที�ออกนอกกรอบหรือกฎเกณฑ์
เดิมเพื�อประยกุตใ์หเ้กิดความกา้วหนา้สาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544, หนา้ 24) 

งานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหาร
การศึกษา ไม่วา่สถานศึกษาประเภทใด มาตรฐาน
และคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจ้าก
ผลงานดา้นวิชาการ เนื�องจากงานวิชาการเกี�ยวขอ้ง
กบัหลกัสูตรและโปรแกรมการศึกษา การจดัการ
เรียนการสอน การจดับุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง การจดัสิ�ง
ส่งเสริมงานดา้นวิชาการ และการวดัและประเมินผล 
ซึ�งเป็นหวัใจของสถานศึกษา เกี�ยวขอ้งกบัผูบ้ริหาร
สถานศึกษา บุคลากรทุกระดบัของสถานศึกษา อนั
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อาจจะเกี�ยวขอ้งทางตรงหรือทางออ้มกอ็ยูที่�ลกัษณะ
ของงานนั�น ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์(2543, หนา้ 1) 

ดงันั�น งานบริหารการศึกษาในสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบงานทุกอยา่ง ตั�งแต่เรื�อง
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงานอาคารสถานที� การบริหารงานธุรการ 
การเงินและพสัดุ การบริหารกิจการนกัศึกษา และ
งานดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน ซึ�งไดมี้นกัวิจยับาง
ท่านชี�ใหเ้ห็นวา่ งานบริหารวิชาการเป็นงานที�สาํคญั
ยิ�งเพราะวิชาการช่วยพฒันาสติปัญญา ความนึกคิด
ของผูเ้รียนทาํใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้คุณค่าในสงัคม ดงันั�น
งานวิชาการจึงถือวา่เป็นงานสาํคญัอนัหนึ�งของการ
บริหารการศึกษา การบริหารงานวิชาการจะดีมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ�นอยูก่บัผูบ้ริหารและครู ซึ� งมี
ความจาํเป็น ที�ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ความสามารถ 
และเขา้ใจในเรื�องการบริหารการศึกษา เขา้ใจ
จุดมุ่งหมายของหน่วยงาน และเขา้ใจหลกัการบริหาร
วิชาการเป็นอยา่งดี กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หนา้ 47) 

จากเหตุผลดงัที�ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของ 
การบริหารงานวิชาการ ผูวิ้จยัจึงสนใจที�จะศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 ในการบริหารงานวิชาการตาม
ขอบข่ายหนา้ที� 6 ดา้นคือ การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัผล
และประเมินผล การพฒันาสื�อนวตักรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา การนิเทศการศึกษาและ 
การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื�อศึกษาพฤติกรรมการบริหารงาน

วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานีเขต 1 

2. เพื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครู เกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานีเขต 1 จาํแนกตามวฒิุ
การศึกษาของผูบ้ริหาร วิทยฐานะของครู 
ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของ
สถานศึกษา 
 3. เพื�อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของ
ผูบ้ริหารและครูที�มีต่อพฤติกรรมการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานีเขต 1 
 

สมมติฐานการวจิยั 

 1. ผูบ้ริหารและครู มีความคิดเห็นเกี�ยวกบั
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 2. ผูบ้ริหารที�มีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความ
คิดเห็นเกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาปทุมธานีเขต 1 โดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนั 

3. ครูที�มีวิทยฐานะต่างกนั มีความคิดเห็น
เกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาปทุมธานีเขต 1 โดยรวมและรายดา้น
แตกต่างกนั 
 4. ผูบ้ริหารและครูที�มีประสบการณ์ในการ
ทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบั 
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

5. ผูบ้ริหารและครูที�ปฏิบติังานใน
สถานศึกษาขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบั 
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พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย  
การศึกษาคน้ควา้ครั� งนี�  ศึกษาการ

บริหารงานวิชาการตามขอบข่ายและภารกิจ  
ตามกฎกระทรวงกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
กระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษา พ.ศ. 
2551 กาํหนดไว ้17 ดา้น โดยผูวิ้จยัไดเ้ลือกขอบข่าย 
และภารกิจที�สาํคญั ทั�งหมด 6 ดา้น 
 

 
 

ตัวแปรด้านชีวสังคม 
1.  ตาํแหน่ง  
     1.1 ผูบ้ริหาร 
     1.2 ครู     
 2. วุฒิการศึกษาของผูบ้ริหาร จาํแนกเป็น 
     2.1  ปริญญาตรี 
     2.2  ปริญญาโท 
3.  วิทยฐานะของครู  จาํแนกเป็น 
     3.1  ต ํ�ากวา่ครูชาํนาญการ 
(ไม่มีวิทยฐานะ) 
     3.2  ครูชาํนาญการ 
     3.3  สูงกวา่ครูชาํนาญการ 
4.  ประสบการณ์ในทาํงาน   
      4.1  ต ํ�ากวา่  10  ปี 
      4.2  10 -20  ปี 
      4.3  20  ปี  ขึ�นไป 
5.  ขนาดของสถานศึกษา   
      5.1  ขนาดเลก็ 
      5.2  ขนาดกลาง 
      5.3  ขนาดใหญ่ถึงขนาดใหญ่พิเศษ 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่

ผูบ้ริหาร ครู สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 ปีการศึกษา 2552 จากโรงเรียน 118 

โรงเรียน จาํแนกเป็น ผูบ้ริหาร จาํนวน 236 คน  
ครู 2,061 คน รวมทั�งหมด 2,297 คน 
 กลุ่มตวัอยา่งเลือกมาจากประชากร เป็น 
ผูบ้ริหาร ครู สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 ไดม้าโดยใชสู้ตรการคาํนวณหาขนาด
ที�เหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane  
ประคอง กรรณสูต (2538, หนา้ 10-11) ที�ระดบัความ
คลาดเคลื�อน .05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง 484 คน 
จาํแนกเป็น ผูบ้ริหาร จาํนวน 149 คน ครู 335 คน 
โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบชั�นภูมิ (stratified 
random sampling) และสุ่มตวัอยา่งแบบ  

 

เครื"องมือที"ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั  
เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบั 
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 มี 2 ตอน คือ ตอนที� 1 และ 2 ลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (rating scale) 5 ระดบั ส่วน
ตอนที� 3 เป็นคาํถามปลายเปิด เกี�ยวกบัความคิดเห็น
ปัญหาและขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารและครูที�มีต่อ 
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา นาํเสนอเป็นความถี� 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูวิ้จยัขอความร่วมมือจากผูต้อบ
แบบสอบถามใหก้รอกขอ้มลูโดยดาํเนินการผา่น
ผูบ้ริหารโรงเรียนต่าง ๆ เพื�อแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู ตอบแบบสอบถาม  และรับ
กลบัคืนมาแลว้นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บกลบัคืนมาลง
รหสัขอ้มลูรายขอ้แลว้นาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ 
โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิ้จยันาํขอ้มลูที�ไดม้าแยกวิเคราะห์ ดงันี�  

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 
1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวดัผลและประเมินผล 
4. การพฒันาสื�อนวตักรรม 
และเทคโนโลยกีารศึกษา 
5. การนิเทศการศึกษา 
6. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ  
ภายในและมาตรฐานการศึกษา 
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 แบบสอบถามการศึกษาพฤติกรรม การ
บริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานี เขต 1  
 
สถิตทิี"ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพื�นฐาน  
  1.1. ขอ้มลูทั�วไปของผูต้อบ
แบบสอบถาม คิดเป็นค่าร้อยละ (percentage) 

1.2 ความคิดเห็นเกี�ยวกบั 
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ ใชค่้าเฉลี�ย 
(Mean) และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) 
 2. สถิติที�ใชท้ดสอบสมมติฐาน 
  2.1 ทดสอบความแตกต่างจาก
คะแนนกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครู ต่อพฤติกรรมการบริหารโดยใช้
การทดสอบค่าที (t-test) 
  2.2 ทดสอบความแตกต่างจาก
คะแนนกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม ใชก้ารวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of  
variance)  ในกรณีที�พบความแตกต่างอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ จะทาํการทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s) 

 

ผลการวจัิย 

1. ผูบ้ริหาร และครู มีระดบัความคิดเห็น
เกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น พบวา่
อยูใ่นระดบัมาก  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่ง
ผูบ้ริหารและครูเกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริหารงาน
วิชาการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาปทุมธานีเขต 1 โดยรวมและรายดา้น  

ทั�ง 6 ดา้น พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที�ระดบั 0.01 

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่ง 
วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหารเกี�ยวกบั 
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานี
เขต 1 โดยรวมไม่แตกต่างกนั และรายดา้นเกือบทุก
ดา้น ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่ง 
วิทยฐานะต่างกนัเกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริหารงาน
วิชาการ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาปทุมธานีเขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05  

5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่ง
ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั เกี�ยวกบั 
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานี
เขต 1 โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที�ระดบั 0.05  

6. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่ง
ผูบ้ริหารกบัครูที�มีขนาดของสถานศึกษาต่างกนั 
เกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 โดยภาพรวม แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05  

7. สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะ ของ
ผูบ้ริหารและครู จากแบบสอบถามปลายเปิดเกี�ยวกบั
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 ในแต่ละดา้น ดงันี�  

ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ปัญหา  
ผูบ้ริหารและครูขาดความรู้ ความเขา้ใจ 
เกี�ยวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน 
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พ. ศ. 2551 การจดัระบบการนิเทศการใช ้
หลกัสูตรยงัไม่ต่อเนื�อง ชุมชนไม่มีส่วนร่วม 
ในการพฒันาหลกัสูตร ขอ้เสนอแนะ ควรมี 
การจดัอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัการเกี�ยวกบัหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  
พ.ศ. 2551 ควรมีคณะกรรมการบริหาร ติดตามการใช้
หลกัสูตร และจดัระบบการนิเทศการใชห้ลกัสูตรให้
มีเป็นระบบควรใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา มีการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาทุก ๆ 4 ปี  

ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ ปัญหา 
ครูผูส้อนมีภาระงานดา้นอื�น ๆ มากเกินไป แหล่ง
เรียนรู้ภายในสถานถานศึกษามีไม่เพียงพอและขาด
ความหนา้สนใจ ครูจดักิจกรรมการเรียนการเรียนรู้
ไม่หลากหลาย  ขอ้เสนอแนะ ควรจดัหาบุคลากร
ทาํงานในดา้นสนบัสนุนการเรียนการสอนปรับปรุง
และพฒันาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาใหมี้ความ
น่าสนใจ และเพียงพอต่อความตอ้งการของผูเ้รียน 
ควรส่งเสริมใหค้รูมีการพฒันาตนเองในเรื�องการ
จดัการเรียนรู้ที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัควรส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั�งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ส่งเสริมใหค้รูทาํวิจยัในในชั�น
เรียน 

ดา้นการวดัผลและประเมินผล ปัญหา ครูยงั
ไม่มีความรู้เกี�ยวกบัการวดัผลและประเมินผลตาม
สภาพจริงเท่าที�ควร ครูใชข้อ้สอบเก่า ขาดการพฒันา 
ไม่ไดม้าตรฐาน ขอ้เสนอแนะ ควรมีการจดัอบรม
เกี�ยวกบัการวดัผลและประเมินผลตามสภาพจริง ควร
ส่งเสริมใหมี้การวิเคราะห์คุณภาพขอ้สอบ เพื�อจดัทาํ
ขอ้สอบมาตรฐาน ควรกาํหนดเกณฑว์ดัผลและ
ประเมินผล  ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั 
ดา้นการพฒันาสื�อนวตักรรมและเทคโนโลยี
การศึกษา ปัญหา ขาดงบประมาณในการจดัหา ผลิต  
สื�อและนวตักรรมการเรียนการสอน ครูขาดความรู้ 
ในการใชสื้�อและนวตักรรมในการจดัการเรียนการ

เรียนรู้ ขอ้เสนอแนะ ควรจดัสรรงบประมาณ ในการ
จดัหา  
ผลิตและพฒันาสื�อ วสัดุ อุปกรณ์  และเทคโนโลยี 
ควรจดัอบรมเกี�ยวกบัความรู้กบัการผลิต การใชสื้�อ
และเทคโนโลยีควรจดัทาํแผนพฒันาสื�อ เทคโนโลยี
ที�ชดัเจน ควรส่งเสริมใหมี้หอ้งปฏิบติัการต่างๆ  
ที�ทนัสมยั  
ดา้นการนิเทศการศึกษา ปัญหา ขาดระบบการนิเทศ
การเรียนการสอนภายในที�ต่อเนื�อง ครูบางส่วนยงัคิด
วา่การนิเทศเป็นการหาขอ้ผิดพลาดในการจดัการ
เรียนการสอน ขอ้เสนอแนะ ควรจดัทาํแผนการนิเทศ
ภายในใหช้ดัเจน ควรดาํเนินการนิเทศแบบกลัยาน
มิตร  
ควรส่งเสริมใหมี้แลกเปลี�ยนเรียนรู้ การจดัระบบการ
นิเทศการศึกษาภายในเขตพื�นที�การศึกษา ดา้นการ
พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา ปัญหาครูและผูเ้กี�ยวขอ้ง ขาด
ความรู้ 
เกี�ยวกบัระบบโครงสร้างการบริหารดา้นการประกนั
คุณภาพการศึกษา ขาดการประสานความร่วมมือกบั
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ขอ้เสนอแนะ  
ควรจดัอบรมสมัมนาเกี�ยวกบัระบบการจดัเกบ็
เอกสารเพื�อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตามมาตรฐาน 
และตวับ่งชี�  ควรจดัประชุมคณะกรรมการ ครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ผูมี้ส่วน
เกี�ยวขอ้งทุกฝ่าย เป็นระยะๆ เพื�อเตรียมพร้อมรองรับ
การประเมิน 

 

การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและ

ครูเกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาปทุมธานีเขต 1 ผูวิ้จยัขอนาํเสนอ ดงันี�  
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1. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
และครู เกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น พบวา่ 
อยูใ่นระดบัมาก ผลการวิจยัครั� งนี�  ผูวิ้จยัขอนาํเสนอ
การอภิปรายผลต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาปทุมธานีเขต 1 เป็นรายดา้น ดงัต่อไปนี�  

1.1 ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  
ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหาร ครูมีความคิดเห็นเกี�ยวกบั
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานี
เขต 1 ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาวา่มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี� เป็นเพราะวา่ สาํนกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานีเขต 1 ไดใ้หค้วามสาํคญั
ในดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา โดยทาํการ
วิเคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน และ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน ร่วมกบั
คณะครูในโรงเรียน วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มประเมิน
สถานภาพสถานศึกษาในการกาํหนดวิสยัทศัน ์
ภารกิจ เป้าหมาย ใหข้อ้คิด ปรึกษาการจดัทาํ
โครงสร้างหลกัสูตรรวมถึงส่งเสริมใหน้าํหลกัสูตรไป
ใชใ้นการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ 
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การจดัอบรมนิเทศอยา่งต่อเนื�อง
ติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรนาํผลมาปรับปรุง
พฒันาหลกัสูตร และส่งเสริมใหค้ณะครูมีส่วนร่วม
ในการพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชน ซึ�งสอดคลอ้งกบัแนวคิด 
ของ อาํภา บุญช่วย (2537, หนา้ 1) วา่งานวิชาการเป็น
หวัใจของสถาบนัการศึกษาทุกระดบั การที�จะดูวา่
สถาบนัใดมีมาตรฐาน ส่วนใหญ่จะดูผลงานทางวิชาการ
เป็นสาํคญังานวิชาการจะสมัฤทธิq ผลเพียงใดนั�นขึ�นอยู่
กบับทบาทของผูบ้ริหารวา่จะเอาจริง เอาจงั กบัการ
บริหารวิชาการเพียงใด และบุคลากรในสถานศึกษามี
ความรู้ความเขา้ใจในงานวิชาการมากนอ้ยแค่ไหน จึง

เป็นหนา้ที�ของผูบ้ริหารในการเตรียมการเพื�อให้
บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความพร้อมอยา่งทั�วถึง
กนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีระ พลอยครบุรี 
(2542, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการบริหารงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที�ไดรั้บ
เลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น เขตการศึกษา 11 พบวา่ 
โรงเรียนประถมศึกษาดีเด่น มีการจดัหาเอกสาร
หลกัสูตร แผนการสอน คู่มือครู และเอกสารทาง
วิชาการใหค้รูใชอ้ยา่งพอเพียง ตลอดจนส่งเสริม  
สนบัสนุนใหค้รูใชสื้�อการเรียนการสอน จดัใหมี้การ
นิเทศภายในอยา่งสมํ�าเสมอ จดัใหมี้มุมหนงัสือ
ประจาํชั�นเรียน และมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของ
นกัเรียน มีการตั�งคณะทาํงานเพื�อวางแผนงาน
วิชาการของโรงเรียน  และมีการอบรมทางวิชาการ
ร่วมกบักลุ่มโรงเรียนและสาํนกัการประถมศึกษา
อาํเภอ 

1.2 ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหาร และครูมีความคิดเห็น
เกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้  
วา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี� เป็นเพราะวา่ 
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานีเขต 1 ไดใ้ห้
ความสาํคญัในดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้  
ในเรื�องของการส่งเสริมใหค้รูจดัทาํวางแผนการ
จดัการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ และหน่วยการ
เรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ส่งเสริมจดั
กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมสาระต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้ง
กบัความเหมาะสมผูเ้รียน การสนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่ง
การเรียนรู้ทั�งในและนอกโรงเรียนในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ซึ� งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 
22 ระบุวา่ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียน 
ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้

124 



และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัที�สุด กระบวนการ
จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันา
ตามธรรมชาติและเตม็ตามศกัยภาพ ในมาตรา 23  
(2) เนน้การจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบและ 
ตามอธัยาศยั ใหค้วามสาํคญัของการบูรณาการความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
ของระดบัการศึกษา โดยเฉพาะความรู้และทกัษะ 
ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั�งความรู้  
ความเขา้ใจ และประสบการณ์เรื�องการจดัการ  
การบาํรุงรักษา และการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งสมดุล
ยั�งยืนในส่วนของการจดักระบวนการเรียนรู้  
มาตรา 24  

1.3 ดา้นการวดัผลและประเมินผล  
ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหาร ครูมีความคิดเห็นเกี�ยวกบั
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานี
เขต 1 ดา้นการวดัผลและประเมินผลวา่มีการปฏิบติั
อยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี� เป็นเพราะวา่ สาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาปทุมธานีเขต 1ไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้นการ
วดัผลและประเมินผลในการส่งเสริมใหมี้การกาํหนด
ระเบียบแนวปฏิบติัเกี�ยวกบัการวดัผลประเมินผลของ
สถานศึกษา ใหค้รูจดัทาํแผนการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการศึกษาโดยเนน้การประเมินตามสภาพ
จริงจากกระบวนการปฏิบติั และผลงานการจดัให้
เทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และผลการ
เรียนจากสถานศึกษาอื�น สถานประกอบการและ 
อื�นๆ ตามแนวทางที�กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 
พฒันาเครื�องมือวดัและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน  
ทาํฐานขอ้มลูสถิติสรุปผลการประเมินเป็นระบบ 
และมีการนาํผลการวดัผลประเมินผลมาวิเคราะห์
ดาํเนินการต่อไปใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน ทั�งนี�สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ กิติมา ปรีดีดิลก (2545, หนา้ 72)  

กล่าววา่ การวดัผลและประเมินผลเป็นหนา้ที�ของครู
ที�จะตอ้งทาํการวดัผลและประเมินผลการเรียนของ
นกัเรียนวา่ไดผ้ลแค่ไหน เพียงไร หรือจะตอ้ง
ปรับปรุงแกไ้ขอยา่งไร การวดัผลและประเมินผลเป็น
กระบวนการต่อเนื�องของการเรียนการสอน  
แบ่งออกเป็นการประเมินผลก่อนเรียน การประเมินผล
ระหวา่งเรียน และการประเมินผลหลงัเรียน 

1.4 ดา้นการพฒันาสื�อนวตักรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหาร ครูมี
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ปทุมธานีเขต 1ดา้นการพฒันาสื�อนวตักรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา วา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี�
เป็นเพราะวา่ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานีเขต 1 
ไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้นการพฒันาสื�อนวตักรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา ส่งเสริมใหมี้การศึกษา 
วิเคราะห์ ความจาํเป็นในการใชสื้�อและเทคโนโลยีเพื�อ
จดัการเรียนการสอน การพฒันาสื�อและส่งเสริมใหมี้
หอ้งปฏิบติัการต่างๆ  เพื�อใชใ้นการจดัการเรียนการ
สอน สื�อการสอนเป็นเครื�องมือที�ช่วยใหค้รูและ
นกัเรียนสามารถเรียนรู้กิจกรรมการเรียนการสอนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  ผูบ้ริหารควรเห็นถึงความสาํคญั
และจดัเตรียมสื�อการสอนไวใ้หพ้ร้อม  ทั�งนี�สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของ ทศันีย ์ศุภเมธี (2541, หนา้ 76) กล่าววา่  
สื�อการสอน หมายถึง สิ�งต่างๆ ที�ช่วยส่งเสริม
สนบัสนุน  หรือเป็นตวัการทาํใหก้ารเรียนการสอน
บรรลุถึงจุดหมายปลายทางอยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
ช่วยเร้าความสนใจ ประหยดัเวลา และให้
ประสบการณ์ที�มีคุณค่าแก่ผูเ้รียน 
 1.5 ดา้นการนิเทศการศึกษา  ผลการวิจยั
พบวา่ ผูบ้ริหาร ครูมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัพฤติ
กรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานีเขต 1ดา้นการ
นิเทศการศึกษา  วา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี�
เป็นเพราะวา่ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานีเขต 1
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ไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้นการนิเทศการศึกษา เป็น
สิ�งจาํเป็นยิ�งในระบบการศึกษา เป็นกระบวนการชี�แนะ 
แนะนาํและใหค้วามช่วยเหลือ ร่วมมือต่อกิจกรรมของ
ครูในการปรับปรุงการเรียนการสอน เพื�อใหบ้รรลุตาม
เป้าหมายของหลกัสูตรที�วางไว ้แมว้า่ครูจะมี
ประสบการณ์การสอนหลายปี  แต่มกัจะไม่ทนัต่อ
ความเจริญกา้วหนา้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ครูจาํเป็นที�
จะตอ้งใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ ๆ มีผูรู้้หลายท่านให้
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการนิเทศการสอน ในการจดั
กระบวนการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการ
สอนภายในสถานศึกษา จดัการดาํเนินการนิเทศงาน
วิชาการ ดาํเนินการประเมินผลจดัระบบและ
กระบวนการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาส่งเสริมใหมี้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้
และประสบการณ์การจดัระบบนิเทศการศึกษาอื�น 
หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื�นที�
การศึกษา ซึ�งสอดคลอ้งแนวคิดของ โสภณ รอดทอง 
(2543, หนา้ 8) กล่าววา่ การนิเทศการสอน หมายถึง 
กิจกรรมทุกอยา่งที�เจา้หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษา
ร่วมมือกนัเพื�อใหก้ารสอนของครูไดผ้ลมากขึ�น และ
การเรียนของเดก็ดีขึ�น  

1.6 ดา้นการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  ผลการวิจยั
พบวา่ ผูบ้ริหาร ครูมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัพฤติ
กรรมการบริหารงานวิชาการ ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานีเขต 
1ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา วา่มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
ทั�งนี� เป็นเพราะวา่ สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานี
เขต 1ไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้นการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การ
จดัประชุมคณะทาํงานจดัระบบโครงสร้างองคก์รให้
รองรับระบบการประกนัคุณภาพในสถานศึกษามี
การร่วมมือคณะครูในการจดัทาํเกณฑก์ารประเมิน 
เป้าหมายความสาํเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาและตวัชี�วดั การติดต่อสื�อสารหน่วยงาน
ต่างๆ กบัเขตพื�นฐานการศึกษา และสาํนกังานรับรอง
มาตรฐานการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาเพื�อเป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็น
ระบบและต่อเนื�อง มีการกาํกบัดูแลการจดัทาํรายงาน
การประเมินตนเองเพื�อรับการประเมินภายนอก ซึ�ง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Murgatroyd, Stephen, and 
Morgan, Colin (1994, p. 45) กล่าววา่ การประกนั
คุณภาพการศึกษา หมายถึง การดาํเนินการเกี�ยวกบัการ
กาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและกระบวนการ
ตรวจสอบหรือการประเมินวา่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษามากนอ้ยเพียงไร  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่ง
ผูบ้ริหารและครูเกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาปทุมธานีเขต 1 โดยรวมและรายดา้น ทั�ง  
6 ดา้น พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที�ระดบั .01 ซึ� งเป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจยัที�กาํหนดไว ้ทั�งนี�อาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารและ
ครูต่างมีความรู้ความเขา้ในเรื�องของการบริหาร
วิชาการมีมุมมองหนา้ที�ความรับผิดชอบที� 
แตกต่างกนั 

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่ง 
วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหารเกี�ยวกบั 
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานี
เขต 1 โดยรวมไม่แตกต่างกนั และรายดา้นเกือบ 
ทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั ซึ� งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจยัที�กาํหนดไว ้ ทั�งนี�อาจเป็นเพราะวา่  
วฒิุการศึกษาของผูบ้ริหารที�ต่างกนัจะมีมุมมอง 
ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในและ
มาตรฐานการศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที�ระดบั .05 ซึ� งเป็นไปตามสมมติฐานของการ
วิจยัที�กาํหนดไว ้ทั�งนี�อาจเป็นเพราะวา่วฒิุการศึกษาที�
ต่างกนัจะมีมุมมองเรื�องของการพฒันาระบบการ
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ประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
ไม่เหมือนกนัทั�งแง่วิชาการและการบริหารการศึกษา 

4. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่ง 
วิทยฐานะต่างกนัเกี�ยวกบัพฤติกรรมการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาปทุมธานีเขต 1 โดยภาพรวมแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 และรายดา้นเกือบ
ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 
0.05 ซึ�งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ที�กาํหนดไว ้ 
ทั�งนี�อาจเป็นเพราะวา่ ครูที�มีวิทยฐานะต่างกนัจะมี
มุมมองดา้นการบริหารงานวิชาการแตกต่างกนั เพราะ 
วิทยฐานะเป็นการบ่งบอกถึงความชาํนาญการของ 
ครูแตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ไม่
แตกต่างกนั ซึ� งไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัที�
กาํหนดไว ้ทั�งนี�อาจเป็นเพราะวา่ดา้นการพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ไม่มีส่วน
เกี�ยวขอ้งเรื�องของวิทยฐานะเพราะวิทยฐานะเป็นเรื�อง
ของวิชาการความชาํนาญ แต่ในเรื�องของการประกนั
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษาเป็นเรื�องการ
บริหารจดัการภายในองคก์าร 

5. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่ง
ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั เกี�ยวกบั 
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานีเขต 1 โดย
ภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที�ระดบั 0.01 ซึ�งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั ที�
กาํหนดไว ้ทั�งนี�อาจเป็นเพราะว่าประสบการณ์ในการ
ทาํงานตํ�ากวา่ 10 ปี 10-20 ปี และ 20 ปีขึ�นไป ทาํให้
เกิดมุมมองในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกนั
ระหวา่งผูบ้ริหารและครู 

6. การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหวา่ง
ขนาดของสถานศึกษาต่างกนั เกี�ยวกบั 
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาปทุมธานี

เขต 1 โดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 ซึ�งเป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจยัที�กาํหนดไว ้ทั�งนี�อาจเป็น
เพราะวา่ขนาดสถานศึกษาสามารถบ่งบอกถึงแนวคิด
ในการบริหารงานวิชาการที�แตกต่างกนัอยา่งเห็น 
ไดช้ดั 
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครั�งนี� 
1. ดา้นการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา

ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหค้รูมีส่วนร่วมการพฒันา
หลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน
โดยการศึกษาวิเคราะห์ และประเมินผลการใช้
หลกัสูตร และนาํผลการปรับปรุงหลกัสูตรมาพฒันา
ต่อไป 

2. ดา้นการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการวดัผลและ
ประเมินผลการเรียนรายวิชาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน
การศึกษา โดยการจดัอบรมการจดัทาํแผนการสอนใหค้รู
อบรมการทาํแผนการเรียนการสอนเพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอน 

3.  ดา้นการวดัผลและประเมินผล ผูบ้ริหาร
ควรจดัใหก้ารเทียบโอนความรู้ทกัษะประสบการณ์
และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื�น สถาน
ประกอบการอื�นๆ ตามแนวทางที�
กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด  

4. ดา้นการพฒันาสื�อนวตักรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา ผูบ้ริหารควรจดัใหมี้การอบรม
ความรู้เรื�องการใชสื้�อดูแลรักษา ซ่อมบาํรุงวสัดุ
อุปกรณ์ ครุภณัฑ ์สื�อ และเทคโนโลยี ส่งเสริมการ
จดัทาํคู่มือการใชสื้�อ แจง้การบริการสื�อการสอนและ
ส่งเสริมใหน้าํผลการประเมินการใชสื้�อมาปรับปรุง
การผลิตและพฒันาสื�อการสอนและจดัการประสาน
ความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันาการใชสื้�อ
นวตักรรมและเทคโนโลยีการจดัการเรียนการสอน
และการพฒันาวิชาการ 
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5. ดา้นการนิเทศการศึกษา ผูบ้ริหารควร
ส่งเสริมใหมี้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้และประสบการณ์
การจดัระบบนิเทศการศึกษาอื�นหรือเครือข่ายการ
นิเทศการศึกษาภายในเขตพื�นที�การศึกษา 

6. ดา้นการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา ผูบ้ริหารจดัระบบการ
ประสานงานกบัสาํนกังานรับรองมาตรฐานการศึกษา
และประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมิน

สถานศึกษาเพื�อเป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็นระบบ
และต่อเนื�อง 
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การบริหารการจัดการเรียนรู้ที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคญัของสถานศึกษาใน 

สังกดัองค์กรปกรองส่วนท้องถิ�น จังหวดัปทุมธานี 

“Student Based Leaning Management of Educational Institutions under the Local 

Governing Organizations in Pathumthani Province1” 
 

                                                                                                                                                          โชติมา  กลิ
นบุบผา*   

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื
อศึกษา และเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนที
มีต่อการบริหารการจดัการ
เรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัของสถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น จงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตาม
อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การสอน และศึกษาปัญหา อุปสรรค ขอ้เสนอแนะ ในการบริหารการจดัการ
เรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  ใชก้ลุ่มตวัอย่าง คือ ครูผูส้อน จาํนวน 180 คน เครื
องมือที
ใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มลูเป็นแบบสอบถาม  สถิติที
ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี
ย ค่าเบี
ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว โดยทดสอบค่า F ผลการวิจยัพบวา่ (1) ครูผูส้อนของสถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ
น จงัหวดัปทุมธานี มีความคิดเห็นต่อการบริหารการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในภาพรวม อยู่
ในระดบัมาก (2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนที
มีต่อการบริหารการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
ในภาพรวม จาํแนกตามอายุ มีความคิดเห็นที
แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 จาํแนกตามระดบั
การศึกษา มีความคิดเห็นที
ไม่แตกต่างกนัและจาํแนกตามประสบการณ์การสอนมีความคิดเห็นที
แตกต่างกนั อย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 (3) ครูผูส้อนระบุปัญหาอุปสรรค ไดแ้ก่ การจดัสรรงบประมาณให้ครูไม่ตรงตาม
ตอ้งการ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ครูส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ขา้ร่วม และผูบ้ริหารขาดการนิเทศภายในสถานศึกษา และ
มีขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารควรจดัวสัดุอุปกรณ์ที
มีคุณภาพที
ดีและ
ตรงกบัความตอ้งการของครูผูส้อน ควรให้ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการเรียนรู้ และผูบ้ริหารควร
ใหค้วามสาํคญัในการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมากกวา่นี�   
 

คําสําคัญ: การบริหาร, การจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั, องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
นจงัหวดัปทุมธานี 

 
 
 
 
* นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
1 เป็นส่วนหนึ
งของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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Abstract 
 The purposes of this study were to study and  compare teachers’ opinions on Student Based learning 
management (SBLM) of Educational institutions under the Local Governing Organization in Pathumthani 
Province, by age, education level, teaching experience, and study problems and recommendations. The data were 
collected by self administered questionares from 180 teachers. Data collection was used questionnaire and using 
statistics to analyze data were an average, percentage, standard deviation and one-way analysis of variance.  
The results revealed that, (1) Teachers’ opinion on SBLM of educational institutions under the local governing 
organization in Pathumthani Province as a whole was at a high level. (2). Compare teachers’ opinion on SBLM 
by age was different, teachers’ opinion by level of education is no different, and by teaching experience on their 
opinion with Student Based Learning Management is statistically significant difference at the 0.05 level. (3) Most 
on student Based Learning Management, such as not enough budget, lack of participation and supervision from 
the administrators.  Teacher suggested that the administrators should provide good quality teaching materials to 
meet teachers’need, and administrators should focus on Student Based Learning Management  more important 
than this. 

 

Keywords: Management of Educational Institutions, Student Based Learning,  the Local Governing    
                     Organization, Pathumthani Province 

 
ความนํา  

ปัญหาสาํคญัประการหนึ
งของระบบ
การศึกษาไทย คือ ขาดกระบวนการเรียนรู้ที
ดี สภาพ
การเรียนการสอนโดยทั
วไปตั�งแต่ประถมศึกษาไป
จนถึงมหาวิทยาลยั คือ การศึกษาเอาวิชาเป็นตวัตั�ง 
ครูถ่ายทอดเนื�อหานกัเรียนท่องจาํการเรียนที
เนน้การ
ถ่ายทอดและการท่องจาํเนื�อหาวิชาดงักล่าวก่อใหเ้กิด
ผลเสียหลายประการดงัเช่น ผูเ้รียนคิดไม่เป็น ทาํไม่
เป็น และสมัพนัธ์กบัคนอื
นและสิ
งแวดลอ้มไม่เป็น 
ทาํใหก้ารเรียนรู้ไม่เป็นบุคคลเรียนรู้ที
สามารถเรียนรู้
อยา่งต่อเนื
องไดต้ลอดชีวิต ประเวศ วะสี (2541, 
หนา้ 40-47) ทั�งที
แนวคิดการจดัการเรียนการสอนที

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ
มเติม (ฉบบัที
 2)
พุทธศกัราช 2545 มาตรา 22 กาํหนดไวว้า่การจดั
การศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้และถือวา่

ผูเ้รียนมีความสาํคญัที
สุด กระบวนการจดัการศึกษา
ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ
และเตม็ตามศกัยภาพ ซึ
งปัจจยัสาํคญัที
จะนาํแนวคิด
การจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
ไปสู่ความสาํเร็จอยา่งเป็นระบบชดัเจนไดน้ั�น คือ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา เนื
องจากผูบ้ริหารสถานศึกษา
จะเป็นผูส้นบัสนุนชี�แนะ ใหค้าํแนะนาํในดา้นต่างๆ 
ตลอดจนสร้างขวญัและกาํลงัใจใหก้บัครูผูส้อน
เพื
อใหก้ารจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
เป็นไปตามระบบที
ถกูตอ้งและชดัเจนที
สุด ซึ
 งในการ
จดัการเรียนการสอนหรือปฏิรูปการเรียนรู้นั�น
ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นปัจจยั หรือตวัแปรที
สาํคญัที
สุด
ที
กาํหนดวา่โรงเรียนนั�นๆ จะดาํเนินงานจดัการศึกษา
อยา่งมีประสิทธิภาพหรือไม่ และสอดคลอ้งกบัปัจจยั
ที
มีความสมัพนัธ์กบัระดบัการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในโรงเรียนมาก  
ปานกลางหรือนอ้ยจะขึ�นอยูก่บัปัจจยัที
ตวัผูบ้ริหาร
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โรงเรียนนั�น ๆ เป็นสาํคญัดว้ย ถา้โรงเรียนใด
ผูบ้ริหารมีระดบัความรู้ ความเขา้ใจ และเห็น
ความสาํคญัของการจดักิจกรรมการเรียนเนน้ผูเ้รียน
สาํคญันอ้ย โรงเรียนนั�น ๆ กจ็ะมีระดบัการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
นอ้ย ขณะเดียวกนัโรงเรียนใดผูบ้ริหารมีระดบัความรู้
ความเขา้ใจ และเห็นความสาํคญัจาํเป็นของการ
จดัการเรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมาก 
โรงเรียนนั�น ๆ กจ็ะมีระดบัการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนที
เนน้ผูเ้รียนสาํคญัในระดบัมากดว้ย ชาติ 
แจ่มนุช (2544, หนา้ 2) 
 ปัจจยัสาํคญัที
จะนาํแนวคิดการจดัการ
เรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไปสู่ความสาํเร็จอยา่ง
เป็นระบบชดัเจนไดน้ั�น คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษา
เนื
องจากผูบ้ริหารสถานศึกษาจะเป็นผูส้นบัสนุน
ชี�แนะ ใหค้าํแนะนาํในดา้นต่างๆ ตลอดจนสร้างขวญั
และกาํลงัใจใหก้บัครูผูส้อนเพื
อใหก้ารจดัการเรียนรู้
ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเป็นไปตามระบบที
ถกูตอ้ง
และชดัเจนที
สุด เริ
มจากผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาวะ
ความเป็นผูน้าํในการพฒันากาํหนดทิศทาง และวาง
นโยบายการจดัการการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
ในโรงเรียนอยา่งชดัเจน สร้างกลไกในการจดั
กระบวนการเรียนรู้ที
ครบวงจรทั�งวิธีการจดัการเรียน 
การสอนของครู แนวทางการจดัหลกัสูตรใหม่ ระบบ
การวดัและประเมินผล การจดัสภาพแวดลอ้ม การมี
ส่วนร่วมของผูป้กครองและชุมชน มีระบบมาตรฐาน
การศึกษาและตรวจสอบคุณภาพการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ทั�งที
เป็นทกัษะพื�นฐาน และสิ
งที

เป็นความตอ้งการทางการศึกษาของผูเ้รียน ทั�งจาก
ภายนอกและภายในสถานศึกษา อุษณีย ์โพธิq สุข
(2543, หนา้ 42) แต่จากการติดตามผลของผูวิ้จยัซึ
 งมี
หนา้ที
รับผิดชอบงานวิชาการของสถานศึกษามีขอ้มลู
ที
แสดงใหรู้้วา่ครูทั
วไปยงัเขา้ใจคลาดเคลื
อนเกี
ยวกบั
การจดัการเรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั อาจ
เกิดมาจากครูยงัไม่เขา้ใจการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 

สถานศึกษาไม่มีการตรวจสอบและปรับปรุงแกไ้ข 
ซึ
งการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที
ไม่น่าสนใจแก่ผูเ้รียน
จึงเป็นปัจจยัหนึ
งที
ทาํใหผ้ลสมัฤทธิq ทางการเรียนใน
ระดบัสถานศึกษา และระดบัชาติตกตํ
าลง ผูวิ้จยัจึงมี
ความสนใจที
จะศึกษาการบริหารการจดัการศึกษา
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ
น จงัหวดัปทุมธานี ตามทรรศนะความ
คิดเห็นของครูผูส้อนโดยผูวิ้จยัมีความคาดหวงัวา่ 
ผลการวิจยัอาจใชเ้ป็นแนวทางใหผู้บ้ริหาร
สถานศึกษาไดป้รับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาใหดี้ยิ
งขึ�น อีกทั�งจะเป็นประโยชน์
สาํหรับผูบ้ริหารระดบัสูงและหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง ที

จะเป็นขอ้มูลพื�นฐานในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื
อศึกษาการบริหารการจดัการเรียนรู้ 
ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของสถานศึกษาในสงักดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น จงัหวดัปทุมธานี 
 2. เพื
อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ครูผูส้อนที
มีต่อการบริหารการจดัการเรียนรู้ที
เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของสถานศึกษาในสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ
น จงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตาม
อาย ุระดบัการศึกษา และประสบการณ์การสอน 
 3. เพื
อศึกษาปัญหาอุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะในการบริหารการจดัการเรียนรู้ที
เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของสถานศึกษาในสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ
น จงัหวดัปทุมธานี 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
จากวรรณกรรมและศึกษางานวิจยัที


เกี
ยวขอ้งซึ
งมีนกัการศึกษาและหน่วยงานที
เกี
ยวขอ้ง
กบัการจดัการศึกษาหลายท่าน ไดน้าํเสนอแนวคิด
เกี
ยวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการ
จดัการเรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ไวด้งันี�  
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 กระทรวงศึกษาธิการ (2542, หนา้ 27)  
ไดก้าํหนดบทบาทของผูบ้ริหารในการจดัการเรียนรู้
ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ไวว้า่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมี
บทบาทในการส่งเสริมและพฒันาจดัทาํหลกัสูตร 
ส่งเสริมการจดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริม
การใชเ้ทคโนโลยีภูมิปัญญาทอ้งถิ
น มาร่วมกนั
จดัการเรียนการสอน สนบัสนุนใหมี้การจดัทาํวิจยัใน
ชั�นเรียน ส่งเสริมการจดับรรยากาศ และ
สภาพแวดลอ้มใหเ้อื�อต่อการเรียนการสอน 
ประชาสมัพนัธ์สร้างความเขา้ใจกบัชุมชนในการ
จดัการเรียนการสอน ประเมินผลการจดัการเรียนการ
สอน และพฒันาเครือข่ายการเรียนรู้  
 นวลจิตต ์เชาวกีรติพงศ ์และคณะ (2545, 
หนา้ 48) กล่าวไวว้า่ ผูบ้ริหารมีบทบาทสาํคญัในการ
สนบัสนุนครูในการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั คือ (1) สนบัสนุนสิ
งอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
(2) สนบัสนุนการนิเทศการจดัการเรียนการสอน  
(3) กาํกบั ติดตาม ประเมินผล 
 สมาน แกว้คาํไสย ์(2545, หนา้ 34) ไดส้รุป
แนวคิดเกี
ยวกบับทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนต่อการ
เรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางไว ้5 ดา้น 
ไดแ้ก่ (1) ดา้นการวางแผนการเรียนการสอนที
เนน้
ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (2) ดา้นการพฒันาการเรียนการ
สอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (3) ดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์การเรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง (4) ดา้นการนิเทศภายใน กาํกบัติดตามการ
เรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (5) ดา้นการ
ประเมินผลการเรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง  
 ทิศนา แขมมณี (2542, หนา้ 14-15) กล่าววา่
ในการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญันั�น 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนในดา้น
สื
อ วสัดุอุปกรณ์และแหล่งการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ 
จดับรรยากาศภายในโรงเรียนใหเ้อื�อต่อการเรียนการ
สอน ผูบ้ริหารจะตอ้งหาทางส่งเสริมสนบัสนุนครูให้

ไดพ้ฒันาการเรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
ทุกรูปแบบ และตอ้งส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมที

สอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ใหผู้เ้รียน
ไดพ้ฒันาเตม็ตามความสามารถทั�งดา้นความรู้ จิตใจ 
อารมณ์และทกัษะต่างๆ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนกบัผูส้อน
มีบทบาทในฐานะผูก้ระตุน้ ผูเ้ตรียมการ ผูอ้าํนวย
ความสะดวก ผูจ้ดัสิ
งเร้า ใหค้าํปรึกษา และวางแนว
กิจกรรมใหก้บัผูเ้รียน  
 สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2544, หนา้ 11-12 ) ไดก้าํหนดบทบาทของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเพื
อสนบัสนุนการจดัการเรียนที

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไว ้ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของ
ผูบ้ริหารจดัการแผนงานของโรงเรียน การพฒันา
บุคลากรเพื
อการปฏิรูปการเรียนรู้ การใหข้วญั
กาํลงัใจ การจดัการสภาพแวดลอ้มในโรงเรียน การมี
ส่วนร่วมของชุมชน และการรายงานผล  

จากการศึกษาเกี
ยวกบัความสาํคญัของการ
บริหารการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทาํให้
ไดแ้นวคิดในการวิจยั ดงัแผนภาพ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง    
  การวิจยัครั� งนี� เป็นแบบเชิงสาํรวจ 
ประชากรที
ใชใ้นการศึกษาวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

สถานภาพของครูผูส้อน 
1. อาย ุ
2. ระดบัการศึกษา 
3. ประสบการณ์การสอน 

 

การบริหารการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัของสถานศึกษา  5 ดา้น คือ  
     1. ดา้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้ที
เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
     2. ดา้นการสนบัสนุนสิ
งอาํนวยความสะดวก
ในการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
     3. ดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผูป้กครองและชุมชนตอ่การจดัการเรียนรู้ที
เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
     4. ดา้นการนิเทศการจดัการเรียนรู้ที
เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
     5. ดา้นการประเมินผลการจดัการเรียนรู้ที
เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
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ครูผูส้อนของสถานศึกษาในสงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ
น จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 320 คน จาก 6 
โรงเรียน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการคาํนวณขนาด
ของกลุ่มตวัอยา่งของจากการสุ่มอยา่งง่าย ดว้ยวิธีการ
จบัฉลาก จาํนวน 180 คน  

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 ลกัษณะของเครื
องมือเพื
อการวิจยั เป็น
แบบสอบถาม ซึ
งแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที
 1 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูทั
วไป 
เกี
ยวกบัสถานภาพของครูผูส้อนในสถานศึกษา  
ลกัษณะคาํถามจะเป็นแบบสาํรวจรายการ 
 ตอนที
 2 เป็นแบบสอบถามขอ้มลูเกี
ยวกบั
การบริหารการจดัการการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัของสถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ
น จงัหวดัปทุมธานี 
 ตอนที
 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี
ยวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการ
บริหารการจดัการการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
ของสถานศึกษา ผูวิ้จยัทดสอบคุณภาพเครื
องมือมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.6 -1.0 ค่าความ
เชื
อมั
นเท่ากบั 0.99 

 

ผลการวจัิย 
1. ครูผูส้อนของสถานศึกษาในสงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ
น จงัหวดัปทุมธานี มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี
ย 
4.00 เมื
อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นการ
ประเมินผลการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลี
ยสูงสุด คือ 4.19 และดา้น
การสนบัสนุนสิ
งอาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการ
จดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัอยูใ่นระดบัมาก 
ซึ
งมีค่าเฉลี
ยตํ
าสุด คือ 3.92 

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูส้อนที

มีต่อการบริหารการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั จาํแนกตามอายใุนภาพรวม  พบวา่ ช่วงอายุ
นอ้ยกวา่ 31 ปีกบัช่วงอาย ุ31 ปี – 40 ปี, ช่วงอายนุอ้ย
กวา่ 31 ปี กบัช่วงอาย ุ41 ปี – 50 ปี และ ช่วงอาย ุ 
41 ปี – 50 ปี กบัช่วงอายมุากกว่า 50 ปี มีความคิดเห็น 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05 
ส่วนคู่อื
นไม่แตกต่างกนั จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
ในภาพรวม พบวา่ ระดบัการศึกษาตํ
ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี มีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกนั และจาํแนกตามประสบการณ์การสอน 
ในภาพรวม พบวา่ ช่วงประสบการณ์การสอนที
นอ้ย
กวา่ 11 ปี กบัช่วง 11 ปี – 15 ปี และ นอ้ยกวา่ 11 ปี 
กบัช่วง 16 ปี – 20 ปี  แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที
ระดบั .05 ส่วนคู่อื
นไม่แตกต่างกนั 
 3. ครูผูส้อนระบุปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
ไดแ้ก่ การจดัสรรงบประมาณใหค้รูไม่ตรงตาม
ตอ้งการ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ครูส่วนใหญ่
ไม่ไดเ้ขา้ร่วม และผูบ้ริหารขาดการนิเทศภายใน
สถานศึกษา และไดมี้ขอ้เสนอแนะในการบริหารการ
จดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
ควรจดัวสัดุอุปกรณ์ที
มีคุณภาพที
ดีและตรงกบัความ
ตอ้งการของครูผูส้อน ควรใหค้รูผูส้อนมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการจดัการเรียนรู้ และผูบ้ริหารควรให้
ความสาํคญัในการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัมากกวา่นี�  

 

การอภิปรายผล 
 1. ครูผูส้อนของสถานศึกษาในสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ
น จงัหวดัปทุมธานี มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
ผลงานวิจยัของมาลี ประเสริฐเมธ (2552,หนา้ 66) ได้
ศึกษาวิจยัเรื
อง การบริหารการจดัการเรียนรู้ที
เนน้
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ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียนในอาํเภอภูซาง จงัหวดั
พะเยา ผลการวิจยัพบวา่ การศึกษาสภาพปัจจุบนัใน
การบริหารการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
ของโรงเรียนในอาํเภอภูซาง จงัหวดัพะเยา โดยรวมมี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลงาน
การวิจยัของศุทธิดา ทองชอุ่ม (2549, หนา้ 75) ได้
ศึกษาวิจยัเรื
อง บทบาทในการพฒันาการเรียนการ
สอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามทรรศนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ครู พบวา่ โดยภาพรวมผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีการปฏิบติัตามบทบาทในการ
พฒันาการเรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั อยู่
ในระดบัมาก ทั�งนี�อาจเป็นเพราะวา่ พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที
 22 ถึง มาตรา
ที
 30 ไดก้าํหนดแนวทางการจดัการศึกษา สรุปไดว้า่ 
การจดัการเรียนการสอนตอ้งมุ่งประโยชนสู์งสุดแก่
ผูเ้รียนเพื
อใหผู้เ้รียนคน้พบองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง 
 2. ครูผูส้อนของสถานศึกษาในสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ
น จงัหวดัปทุมธานี ที
มีช่วงอาย ุ 
ที
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหารการ
จดัการการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในภาพรวม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05 
ทั�งนี�อาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนมีบทบาทใน
การส่งเสริมและพฒันาจดัทาํหลกัสูตร ส่งเสริมการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีภูมิปัญญาทอ้งถิ
น มาร่วมกนัจดัการเรียน
การสอน สนบัสนุนใหมี้การจดัทาํวิจยัในชั�นเรียน 
ส่งเสริมการจดับรรยากาศ และสภาพแวดลอ้มใหเ้อื�อ
ต่อการเรียนการสอน ประชาสมัพนัธ์สร้างความ
เขา้ใจกบัชุมชนในการจดัการเรียนการสอน 
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอน และพฒันา
เครือข่ายการเรียนรู้  กระทรวงศึกษาธิการ (2542, 
หนา้ 27) สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของสุชาติ  
กาญจนาประดิษฐ ์(2548) ไดท้าํการวิจยัเรื
อง การ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็น

สาํคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามทศันะของครู
ประถมศึกษาในเขตอาํเภอทบัสะแก สงักดัสาํนกังาน
เขตพื�นที
การศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 ผลการวิจยั
พบวา่ ครูมีทศันะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการ
สนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื
อเป็นรายดา้น
พบวา่ ปฏิบติัในระดบัมากทุกดา้น ครูที
มีอายตุ่างกนั 
มีทศันะต่อการสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนที

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั .05 
 3. ครูผูส้อนของสถานศึกษาในสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ
น จงัหวดัปทุมธานี ที
มีระดบั
การศึกษาที
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การจดัการการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั เพราะโรงเรียนทุกแห่งใน
สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น จงัหวดัปทุมธานี 
ตอ้งมีการกาํหนดนโยบาย และมีการวางแผนใหค้รู
จดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพื
อใหส้อดรับ
กบัแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ
มเติม  
(ฉบบัที
 2) พุทธศกัราช 2545 มาตรา 22 กาํหนดไวว้า่
การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ 
ผูเ้รียนมีความสาํคญัที
สุด กระบวนการจดัการศึกษา
ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ
และเตม็ตามศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัทิศนา แขมมณี 
(2542, หนา้ 14-15) กล่าววา่ ในการจดัการเรียนสอน
ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญันั�น ผูบ้ริหารสถานศึกษา
จะตอ้งใหก้ารสนบัสนุนในดา้นสื
อ วสัดุอุปกรณ์ และ
แหล่งการเรียนรู้อยา่งเพียงพอ จดับรรยากาศภายใน
โรงเรียนใหเ้อื�อต่อการเรียนการสอน ผูบ้ริหารจะตอ้ง
หาทางส่งเสริมสนบัสนุนครูใหไ้ดพ้ฒันาการเรียน
การสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัทุกรูปแบบ และตอ้ง
ส่งเสริมใหค้รูจดักิจกรรมที
สอดคลอ้งกบัความ
แตกต่างระหวา่งบุคคล ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเตม็ตาม
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ความสามารถทั�งดา้นความรู้ จิตใจ อารมณ์ และ
ทกัษะต่างๆ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนกบัผูส้อนมีบทบาทใน
ฐานะผูก้ระตุน้ ผูเ้ตรียมการ ผูอ้าํนวยความสะดวก ผู ้
จดัสิ
งเร้า ใหค้าํปรึกษา และวางแนวกิจกรรมใหก้บั
ผูเ้รียน แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของอภิญญา 
เหมระ (2544) ไดท้าํการวิจยัเรื
องการจดัการเรียนการ
สอนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัของครูธุรกิจสงักดักรมสามญัศึกษา เขต
การศึกษา 5 ใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการเตรียมการ ดา้น
การดาํเนินการและดา้นการประเมินผล พบวา่ 1) ครู
ธุรกิจมีการจดัการเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัดา้นการเตรียมการ 
ดา้นการดาํเนินการ และดา้นการประเมินผลรวมทุก
ดา้นอยูใ่นระดบัมาก  2) ครูที
จบการศึกษาตํ
ากวา่
ระดบัปริญญาตรี และมีประสบการณ์การสอนนอ้ย มี
การจดัการเรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
แตกต่างจากครูที
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ
ครูที
ประสบการณ์ดา้นการสอนมาก 
 4. ครูผูส้อนของสถานศึกษาในสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ
น จงัหวดัปทุมธานี ที
มี
ประสบการณ์การสอนที
แตกต่างกนั มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารการจดัการการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที
ระดบั .05 ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทต่อ
การจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูบ้ริหาร
จะตอ้งจดัทาํระบบการประกนัคุณภาพโรงเรียน
กาํหนดเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพมาตรฐาน
โรงเรียน ใหค้วามสาํคญัต่อการจดักิจกรรมการเรียน
การสอนของครู ส่งเสริมใหค้รูพฒันาตนเอง และใช้
เวลาในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนอยา่งเต็มที

เตม็เวลา สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ขึ�นภายใน
โรงเรียน จดัทาํ จดัหา สื
ออุปกรณ์การเรียนการสอน
อยา่งเตม็ที
เต็มเวลา สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ขึ�นภายในโรงเรียน จดัทาํ จดัหาสื
ออุปกรณ์การเรียน
การสอนอยา่งเตม็ที
 ติดตามผลความกา้วหนา้ในการ

จดัการเรียนการสอนตลอดเวลา และติดต่อสร้าง
ความเขา้ใจกบัผูป้กครองเกี
ยวกบัแนวทางการจดัการ
เรียนการสอน สุวิทย ์มลูคาํ (2542, หนา้14) 
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของดวงสมร โพธิq อยู ่(2553) 
ไดท้าํการวิจยัเรื
อง การบริหารการจดัการเรียนรู้ที
เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของโรงเรียนราชประชาสมาสยั 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์จงัหวดัสมุทรปราการ
ผลการวิจยัพบวา่ ในภาพรวมครูที
มีประสบการณ์
มากมีความคิดเห็นต่อการบริหารการจดัการเรียนรู้ที

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัสูงกวา่ครูที
มีประสบการณ์นอ้ย
แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของกรรณิการ์  
กะบะเงิน (2550) ไดท้าํการวิจยัเรื
องการศึกษาสภาพ
การบริหารการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูสงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ผลการวิจยัพบวา่ ครูในสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที

การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ครูในสงักดัสังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที
การศึกษาปทุมธานี เขต 1ที
มี
ประสบการณ์ในการทาํงานตํ
ากวา่ 10 ปี 10 – 20 ปี
และมากกวา่ 20 ปี ที
ปฏิบติัการสอนในโรงเรียน
ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่
พิเศษ มีการรับรู้ในการบริหารการจดัการเรียนรู้ที

เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ไม่แตกต่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครัUงนีU 
 1. ขอ้เสนอแนะสาํหรับหน่วยงานตน้สงักดั
ของสถานศึกษาในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ
น  
จงัหวดัปทุมธานี จากการวิจยัพบวา่ ครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นดา้นการสนบัสนุนสิ
งอาํนวยความสะดวก
ต่างๆ ในการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัมี
ค่าเฉลี
ยตํ
าสุด และจากการไดส้รุปปัญหาอุปสรรค
และขอ้เสนอแนะนั�นทาํใหพ้บวา่ การสนบัสนุนสิ
ง
อาํนวยความสะดวกต่างๆ ในการจดัการเรียนรู้อาจจะ
ไม่ตรงกบัความตอ้งการของครูผูส้อน จดังบประมาณ
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ไม่เพียงพอสาํหรับบางกลุ่มสาระวิชา ซึ
งหน่วยงาน
ตน้สงักดัของสถานศึกษาในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ
น จงัหวดัปทุมธานี มีหนา้ที
สนบัสนุนและ
ส่งเสริมการจดัการศึกษานั�น ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะวา่
ควรมีการสาํรวจความตอ้งการการใชว้สัดุอุปกรณ์ใน
การจดัการเรียนรู้ของครูผูส้อนก่อนดาํเนินการทุก
ครั� ง รวมทั�งสาํรวจความคิดเห็นเกี
ยวกบัปัญหา
อุปสรรคของครูผูส้อนดว้ยจะไดช่้วยแกปั้ญหาและมี
แนวทางในการพฒันาในการสนบัสนุนสิ
งอาํนวย
ความสะดวกต่างๆในการจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญัไดอ้ยา่งตรงประเดน็และ 
มีประสิทธิภาพมากขึ�น 
 2. ขอ้เสนอแนะสาํหรับสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานตน้
สงักดัอยา่งสมํ
าเสมอเพื
อใหห้น่วยงานตน้สังกดัได้
ทราบถึงการดาํเนินการของสถานศึกษาทุกดา้น ซึ
ง
ทาํใหง้บประมาณในการส่งเสริมและสนบัสนุนของ
หน่วยงานตน้สงักดัตรงกบัแผนการดาํเนินงานของ
สถานศึกษา ส่งผลใหผ้ลการดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการเชิญ
วิทยากรที
มีความรู้ความสามารถในเรื
องการจดัการ 
เรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยการสาธิตการ
จดัการเรียนรู้และร่วมกนันิเทศอยา่งถกูตอ้ง 
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครัUงต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเกี
ยวกบัการบริหารงาน
เพื
อใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของครูผูส้อนใน

การจดัการเรียนรู้ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเพราะการ
บริหารการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อนส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของผูเ้รียน ตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ
มเติม  
(ฉบบัที
 2) พุทธศกัราช 2545 มาตรา 22 กาํหนดไวว้า่
การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้ และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ 
ผูเ้รียนมีความสาํคญัที
สุด กระบวนการจดัการศึกษา
ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ
และเตม็ตามศกัยภาพ 
 2. ควรมีการวิจยัเชิงคุณภาพและถอด
บทเรียนถึงวิธีการการบริหารการจดัการเรียนรู้ที
เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษาสาํหรับ
สถานศึกษาที
ประสบความสาํเร็จในการจดัการเรียนรู้
ที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัในดา้นต่างๆ เพื
อเป็น
แบบอยา่งในการพฒันาสถานศึกษาอื
นๆ ต่อไป 
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ภาวะผู้นําการเปลี�ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา  

สังกดัสํานักงานเขตพื$นที�การศึกษานครนายก 

Transformational Leadership of School Administrators under the Nakhonnayok 

Educational Service Area Office1 
 

                                                                                                                                                                 นิรันดร์  ตนัจอ้ย*   

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษานครนายกโดยจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงานของผูบ้ริหาร และขนาดของโรงเรียน และเพื�อศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  เครื�องมือที�ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามโดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่าง ซึ� งเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 118 คน สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ การแจกแจงความถี� ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทาํการทดสอบ
เป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจยัพบว่า ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมาก และเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
สํานักงานเขตพื�นที�การศึกษานครนายก โดยภาพรวมไม่พบความแตกต่าง  ส่วนความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํการ
เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถสรุปในแต่ละดา้นไดด้งันี�    (1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาแสดงออกถึงการสร้างวิสัยทัศน์ มีความเชื�อมั�นในตนเองตลอดจนการประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างที�ดี (2) การสร้างแรงบนัดาลใจ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีพฤติกรรมที�แสดงออกถึงการโนม้นา้ว จูงใจหรือ
กระตุน้ใหบุ้คลากรเกิดความเขา้ใจต่อวิสัยทศัน์  (3) การกระตุน้ทางปัญญาผูบ้ริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมที�เป็น
การกระตุน้ให้บุคลากรตระหนกัถึงวิธีการหรือแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา ส่งเสริมให้บุคลากรมีความคิดริเริ�ม
สร้างสรรค ์และ (4) การคาํนึงถึงความเป็นเอกตัถะบุคคล ผูบ้ริหารที�แสดงออกถึงการเอาใจใส่เป็นพิเศษแก่บุคลากร 
มีการวิเคราะห์ความตอ้งการ ความสามารถ ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ 
 
คําสําคัญ: ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง, ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 
* นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
1 เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553 
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Abstract 
The purposes of this study were : to investigate and compare the level of transformational leadership and  

of school administrators under the Nakhonnayok Educational Service Area Office, in individual aspects by sex, 
age, education level, experience and school size, and also study their comments and suggestions were also 
sought.  The sample group consisted of 118 school administrators. The instrument was a 5-point rating scale 
questionnaire. The statistical methods used were the frequency, the mean, the standard deviation, the t-test, the 
one-way ANOVA and Scheffe’s test. The findings were summarized as follows: The level of  transformational  
leadership of school administrators under the Nakhonnayok Educational Service Area Office in the 4 aspects as a 
whole and in individual aspects were at a high level. Comparison of transformational leadership of  school 
administrators under the Nakhonnayok  Educational Service Area Office, there were no significant difference 
with individual factor and school sizes, but was significant difference at the .01 with age. Comments and 
suggestions made by school administrators on the transformational leadership of school administrators should be 
; (1) Idealized influence or charisma leadership : ability : to create a vision, to express self-confidence,  and  to be 
a good example. (2) Inspiration motivation leadership: ability to encourage subordinates to understand the vision. 
(3) Intellectual stimulation- Leadership : ability to encourage subordinates to learn new methods of problem-
solving and to create learning opportunities. and (4) Individualized consideration leadership: ability: to pay 
special attention to personnel to analyze their needs, and to provide  counseling and coaching. 
 
 
Keywords: Transformational  Leadership, School Administrator 

 
ความนํา  

ภาวะโลกในปัจจุบนัอยูใ่นยคุที�มีการ
เปลี�ยนแปลงและการแข่งขนัสูง ประเทศไทยเป็น
ส่วนหนึ�งของประชาคมโลกจึงไม่พน้ที�จะไดรั้บ
ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงและการแข่งขนัที�
รุนแรงนี� ขึ�นได ้ผลกระทบทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 
และการเมืองก่อใหเ้กิดปัญหาและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ 
มากมาย เป็นที�น่าสนใจวา่ในสภาวการณ์เช่นนี�  
หน่วยงานต่าง ๆ มากมาย จะสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่ง
มั�นคง ย ั�งยืน สามารถเอาชนะวิกฤตการณ์ดา้นต่าง ๆ 
ที�เผชิญอยูไ่ดต้อ้งอาศยัความทุ่มเท การมีส่วนร่วม
ของพนกังานในหน่วยงานเรียนรู้ 

ในการพฒันาองคก์ารนั�นปัจจยัสาํคญัที�จะ
นาํพาใหอ้งคก์ารสามารถฝ่าฟันพลวตัแห่งการ

เปลี�ยนแปลงได ้คือ ตวัของผูบ้ริหารที�จาํเป็นตอ้ง 
มีคุณสมบติัที�สาํคญั คือ ผูบ้ริหารตอ้งมีภาวะผูน้าํ  
คือ มีความสามารถในการโนม้นา้วหรือมีอิทธิพล 
ต่อกลุ่มบุคคลเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั  
(Joyce, Nihria, & Robertson, 2003;  Northhourse, 
2001) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Livingston (1971) 
ที�ระบุวา่ผูบ้ริหารที�ดีตอ้งมีความตอ้งการที�จะบริหาร 
มีความตอ้งการอาํนาจ และสามารถแสดงความเอื�อ
อาทรต่อบุคคลรอบขา้ง หรือแนวคิด ผูน้าํ 5 ระดบั  
ที�ผูบ้ริหารตอ้งมีความมุ่งมั�นในงานพร้อมๆ กบัมี
บุคลิกภาพที�สุภาพอ่อนนอ้ม สามารถแสดงความ 
เอื�ออาทรต่อผูร่้วมงานได ้Collin (2001) อีกทั�ง
ผูบ้ริหารที�ดียงัตอ้งสามารถส่งมอบผลงานที�ถูกตอ้ง
เหมาะสม ตั�งใจทาํในสิ�งที�ถูก และที�สาํคญั ตอ้งมี
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เจตจาํนงที�จะนาํพาองคก์ารใหป้ระสบความสาํเร็จ  
วีระวฒัน ์ปันนิตามยั (2550, หนา้ 15)  

ผูบ้ริหารโรงเรียนกเ็หมือนกบัผูบ้ริหาร
องคก์ารต่าง ๆ ที�จาํเป็นตอ้งปรับเปลี�ยนบทบาท
หนา้ที�เพื�อบริหารจดัการในรูปแบบใหม่ดาํเนินการ
ไดโ้ดยอิสระ มีความเขม้แขง็ สามารถพฒันาระบบ
บริหารจดัการเป็นของตนเองเพื�อใหก้ารบริหารงานมี
คุณภาพสูงยิ�ง ๆ ขึ�นไป และยึดหลกัการบริหาร
กิจการบา้นเมืองและสงัคมที�ดี 6 ประการ ไดแ้ก่ หลกั
นิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกั 
ความรับผิดชอบ หลกัความมีส่วนร่วม และหลกั
ความคุม้ค่า ราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฏีกา (2542, 
หนา้ 2) มีการดาํเนินงานบริหารโรงเรียนให้
เหมาะสมกบัความตอ้งการของสงัคมปัจจุบนัมีการ
กระจายอาํนาจ ผูบ้ริหารซึ�งอยูใ่นฐานะผูน้าํครูและ
บุคลากรในโรงเรียน ตอ้งแสวงหาความร่วมมือ 
เพื�อใหว้ตัถุประสงคข์องโรงเรียนบรรลุผลดว้ยการ
แสดงออกอยา่งมีศาสตร์และมีศิลป์ สนบัสนุนใหมี้
การจดับรรยากาศที�เอื�อต่อการสอน ธีระ รุญเจริญ, 
(2546, หนา้ 67) โดยมุ่งหวงัยกระดบัการศึกษาของ
ชาติใหไ้ดม้าตรฐานจดัการศึกษาไดอ้ยา่งทั�วถึง 
เพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษาใหป้ระชาชนชาวไทย
เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข มีความ 
สามารถในการแข่งขนักบันานาอารยประเทศ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา้ 8) ดงันั�น ผูบ้ริหาร
โรงเรียน และบุคลากรทุกระดบัตอ้งเตรียมความ
พร้อมเพื�อรับมือกบัการเปลี�ยนแปลงเรื�องของ
คุณธรรม จริยธรรม การปรับเปลี�ยนเจตคติเพื�อ 
การเปลี�ยนแปลงทกัษะการคิด การสื�อสาร การ
ตดัสินใจ ภาวะผูน้าํการพฒันากลุ่มงาน การพฒันา
ความสมัพนัธ์ที�ดีระหวา่งกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียใน
การปฏิรูปการเรียนรู้ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงจึงมี
ความสาํคญัอยา่งมากในการบริหารโรงเรียนในยคุนี�  
ผูบ้ริหารสถานศึกษานบัเป็นกลไกที�สาํคญัและมี
อิทธิพลสูงต่อคุณภาพของผลลพัธ์ที�ไดจ้ากระบบ

การศึกษา ประสิทธิภาพของการบริหารการศึกษา
ประสิทธิผลขององคก์ารทางการศึกษา ประสิทธิx  
เขียวศรี (2544, หนา้ 4) ซึ� งสอดคลอ้งกบั 6 หลกั 
การ วิโรจน ์สารรัตนะ (2545, หนา้ 7) ที�กล่าววา่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในยคุปัจจุบนัจะมีบทบาทหนา้ที�
เกี�ยวพนักบัการเสริมสร้างสิ�งต่างๆ คือ การ
เสริมสร้างความมีประสิทธิผล ของโรงเรียน ความ
เป็นองคก์รวิชาชีพ การมีวิสยัทศันร่์วม การ
ติดต่อสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ การจูงใจเพื�อการ
สร้างสรรค ์ความเป็นผูน้าํแห่งการเปลี�ยนแปลง 
วฒันธรรมและบรรยากาศองคก์รในทางบวก
กระบวนการหลกัสูตรและการสอนที�มีคุณภาพและ
การเสริมสร้างพฒันาทรัพยากรมนุษยไ์ดเ้ต็มศกัยภาพ
และเกิดประโยชน ์ซึ�งผูเ้ชี�ยวชาญทางการศึกษาไดล้ง
ความเห็นเป็นเอกฉนัทว์า่ “ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น
ผูที้�มีบทบาทสาํคญัยิ�งต่อการพฒันาการศึกษา และ
ผลสาํเร็จของโรงเรียน” ถวิล มาตรเลี�ยม (2545,  
หนา้ 105) 

การที�จะพฒันาประสิทธิภาพการทาํงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหสู้งขึ�น ผูบ้ริหารสถานศึกษา
จาํเป็นตอ้งปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการบริหารงานของ
ตนใหเ้หมาะสมกบัการเป็นผูบ้ริหารในยคุปัจจุบนั 
สร้างภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงใหเ้กิดขึ�นในตนเอง 
มีวิสยัทศันที์�กวา้งไกล มีความกลา้คิด กลา้ทาํ มี
มนุษยสมัพนัธ์ที�ดี เพื�อผลกัดนัใหเ้กิดความ
เปลี�ยนแปลงภายในสถานศึกษา และจากความเป็นมา
และความสาํคญัของปัญหาที�กล่าวมาขา้งตน้ ผูวิ้จยัจึง
มีความสนใจที�จะศึกษาภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษานครนายกเพื�อนาํผลการวิจยัไปปรับปรุง
พฤติกรรมของผูน้าํใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบั
นโยบายในการพฒันาองคก์ารสถานศึกษาของ
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษานครนายก เพื�อเป็น
ประโยชนต่์อการบริหารสถานศึกษาและการศึกษา
ต่อไป 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื�อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษานครนายก 
 2. เพื�อเปรียบเทียบภาวะผูน้าํการ
เปลี�ยนแปลงของบริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน
เขตพื�นที�การศึกษานครนายก จาํแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์
ในการทาํงานของผูบ้ริหาร และขนาดของโรงเรียน 
 3. เพื�อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
นครนายกต่อภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 
 

สมมตฐิานการวจิัย 
สมมติฐานที� 1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�มีเพศ

ต่างกนั มีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที� 2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�มีอายุ

ต่างกนั มีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง แตกต่างกนั 
สมมติฐานที� 3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�มี

ระดบัการศึกษาต่างกนั มีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง 
แตกต่างกนั 

สมมติฐานที� 4 ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�มี
ประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั มีภาวะผูน้าํการ
เปลี�ยนแปลง แตกต่างกนั 

สมมติฐานที� 5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาที�สงักดั
โรงเรียนที�มีขนาดต่างกนัต่างกนั มีภาวะผูน้าํการ
เปลี�ยนแปลง แตกต่างกนั 
 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล                 ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ 
1.เพศ                   ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2. อาย ุ                  1. การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 

3. ระดบัการศึกษา                 2. การสร้างแรงบนัดาลใจ 

4. ประสบการณ์ในการทาํงาน                3. การกระตุน้ทางปัญญา 

5. ขนาดของโรงเรียน                   4. การคาํนึงถึงความเป็น 
                                       เอกตัถะบุคคล 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research)  

มีลาํดบัขั�นตอนดาํเนินการวิจยั ดงันี�  
 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง  
 ผูบ้ริหารโรงเรียนปีการศึกษา 2553 โดยใช้
ตารางของเครซี�และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) 
ในการคาํนวณหากลุ่มตวัอยา่ง และสุ่มแบบแบ่ง 
ชั�นภูมิ  (stratified random sampling) ตามขนาด
โรงเรียนจากโรงเรียนทั�งหมด 150 โรงเรียน จาํนวน
ผูบ้ริหาร 170 คน ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั�งสิ�น 118  คน  
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย  
เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํการ

เปลี�ยนแปลง จาํนวน 1 ฉบบั ซึ�งผูวิ้จยัไดป้รับปรุง
ตามตามแนวคิดของ ชาน และ 
ดราสโกว (Chan & Drasgow, 2003) โอเลก  
(Oreg, 2003) และ แบส และ อโวลิโอ (Bass & 
Avolio, 1990)   ซึ� งลกัษณะแบบสอบถามมีลกัษณะ
เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดบั 
(rating scale)  ตามแนวคิดของ ลิเคิร์ทสเกล  
(Likert ’s rating scale) คือ มากที�สุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย และนอ้ยที�สุด 
  

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 
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สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 การแจกแจงความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย 
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทาํการ
ทดสอบเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 

 

ผลการวจัิย 
ขอ้มลูโดยทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย

จาํนวน 95 คน จาํแนกตามอาย ุพบวา่ ส่วนใหญ่อายุ
ระหวา่ง 51-60 ปี จาํนวน 44 คน รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ
31-40 ปี จาํนวน 38 คน จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
พบวา่ ส่วนใหญ่สาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
จาํนวน 76 คน และสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 
42 คน จาํแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน พบวา่
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการทาํงานอายรุาชการ 
10 ปีขึ�นไป จาํนวน 75 คน และประสบการณ์ในการ
ทาํงานอายรุาชการ 1-10 ปี จาํนวน 43 คน และ
จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ ส่วนใหญ่
สงักดัโรงเรียนขนาดเลก็ (นกัเรียนนอ้ยกวา่ 500 คน) 
จาํนวน 66 คน รองลงมา ไดแ้ก่ สงักดัโรงเรียนขนาด
ใหญ่ (นกัเรียน 1,501 คนขึ�นไป) จาํนวน 42 คน  

 ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษานครนายก 

ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํการ
เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษานครนายก โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ ระดบั
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อยูร่ะดบัมากทุกดา้น โดยดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด  
ไดแ้ก่ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา รองลงมาไดแ้ก่ การ
สร้างแรงบนัดาลใจ และการคาํนึงถึงความเป็นเอกตั
ถะบุคคล และดา้นที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด ไดแ้ก่ การมี
อิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์  

 เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษานครนายก จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาด
ของโรงเรียนที�สงักดั  

สมมติฐาน 1 จาํแนกตามเพศ พบวา่ ไม่พบ
ความแตกต่างในภาพรวมและรายดา้น 

สมมติฐาน 2 จาํแนกตามอาย ุพบความ
แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01     

สมมติฐาน 3 จาํแนกตามระดบัการศึกษา 
ไม่พบความแตกต่างในภาพรวมและรายดา้น 

สมมติฐาน 4 จาํแนกตามประสบการณ์ใน
การทาํงานไม่พบความแตกต่างในภาพรวมและราย
ดา้น 
 สมมติฐาน 5 จาํแนกตามขนาดของโรงเรียน 
ไม่พบความแตกต่างในภาพรวมและรายดา้น 
 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะภาวะผูน้าํ
การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษานครนายก สรุปใน 
แต่ละดา้นไดด้งันี�    

การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ตอ้งมีพฤติกรรมที�แสดงออกถึงการ
สร้างวิสยัทศันที์�เป็นกระบวนการทาํใหบุ้คลากรมี
การยอมรับโดยอาศยัวิสยัทศันร่์วมกนั และการที�
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสร้างความเชื�อมั�นในตนเอง  
ซึ� งส่งผลใหบุ้คลากรเกิดการยอมรับ ศรัทธา ไวว้างใจ
จนเกิดความภูมิใจที�ไดร่้วมงานกนั ตลอดจนการ
ประพฤติตวัเป็นแบบอยา่งที�ดี  
 การสร้างแรงบนัดาลใจ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาแสดงออก หรือมีพฤติกรรมที�แสดงออก
ถึงการโนม้นา้ว จูงใจ หรือกระตุน้ใหบุ้คลากร 
เกิดความเขา้ใจต่อวิสยัทศัน ์อยากอุทิศตนและทุ่มเท
ความพยายามมากเป็นพิเศษ และเกิดจิตวิญญาณ ของ
การทาํงานเป็นทีม เชื�อมั�น และยอมรับในวิสยัทศัน์
วา่จะสามารถทาํใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนัได ้ซึ� งใน
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การสร้างแรงบนัดาลใจนั�นผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาจจะใหร้างวลัตามสถานการณ์ไดเ้พื�อเป็นการ
กระตุน้ใหเ้กิดความร่วมมือ 
               การกระตุน้ทางปัญญา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งแสดงออกถึงพฤติกรรมที�เป็นการ
กระตุน้ใหบุ้คลากรตระหนกัถึงวิธีการหรือแนวทาง
ใหม่ในการแกปั้ญหา แสดงใหเ้ห็นถึงความคิดเห็น
มองปัญหาในแง่มุมต่างๆ ที�ทาํใหเ้กิดการคิด 
วิเคราะห์ปัญหาโดยใชเ้หตุผลและขอ้มลูหลกัฐาน
อยา่งเป็นระบบร่วมกนั ส่งเสริมใหบุ้คลากร 
มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์และเกิดโอกาสในการ
เรียนรู้ ซึ� งผูบ้ริหารอาจจะจดักิจกรรมเพื�อส่งเสริมการ
กระตุน้ทางปัญญานั�น ไดแ้ก่ การแลกเปลี�ยนเชิง
สถาบนัหรือองคก์ร ตลอดจนการสร้างความรู้ต่าง ๆ  
              การคาํนึงถึงความเป็นเอกตัถะบุคคล 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีพฤติกรรมที�แสดงออกถึง
การเอาใจใส่เป็นพิเศษแก่บุคลากรแต่ละบุคคล และมี
การวิเคราะห์ความตอ้งการ ความสามารถ โดย
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นทั�งผูใ้หค้าํปรึกษา แนะนาํ  
ผูฝึ้กสอนที�จะส่งเสริมพฒันาบุคลากรใหพ้ฒันา
ตนเอง และใหโ้อกาสในการเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ  

 
การอภิปรายผล 
              ผูวิ้จยัไดน้าํประเดน็ที�สาํคญัมาอภิปราย ดงันี�  
 ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที� 
การศึกษานครนายก 
 ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง โดยรวม 
และรายดา้น พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษานครนายก โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสราญรัตน ์จนัทะมล 
(2548, บทคดัยอ่) ที�ไดท้าํการศึกษาภาวะผูน้าํการ
เปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
อาํเภอวงัสะพุง สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา

เลย เขต 2  พบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ
ผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอวงัสะพุง 
สงักดั สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาเลย เขต 2  
โดยภาพรวมและรายดา้น ผูบ้ริหารมีระดบัมาก 

เมื�อพิจารณารายดา้น พบวา่ ระดบัภาวะผูน้าํ
การเปลี�ยนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูร่ะดบั
มากทุกดา้น โดยดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้น
การกระตุน้ทางปัญญา ซึ�งจากผลการวิจยัแสดงให้
เห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามสาํคญัในดา้น
ของการการกระตุน้ทางปัญญามาเป็นอนัดบัหนึ�ง   
เมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้
ความสาํคญัต่อขอ้สนันิษฐานที�เป็นขอ้สงสยั ซึ� งจาก
ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่ไดล้ะเลย
ต่อขอ้สงสยัต่าง ๆ ของบุคลากรในสงักดั และ
นอกจากนี�ยงัพบวา่ ไดมี้การเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ 
ในการปฏิบติังานแก่ผูร่้วมงาน ตลอดจนหามุมมอง
และวิธีหลากหลายในการแกปั้ญหาซึ�งสอดคลอ้งกบั
ที� Yukl (1996, cited in Yukl, 2002) ไดก้ล่าววา่ 
ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงที�มีคุณภาพนั�นตอ้ง
ประกอบดว้ยหลกั 3 ประการ ซึ�ง1 ใน 3 
องคป์ระกอบนั�นคือ การกระตุน้ทางปัญญา 
(intellectual stimulation) ผูบ้ริหารตอ้งมีการกระตุน้
ใหผู้ต้ามคิดเกี�ยวกบัการแกปั้ญหาหรือประเดน็ต่าง ๆ 
โดยการใชก้ลยทุธ์ในการหาหนทางใหม่ ๆ 
นอกจากนี�  ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใหค้วามสาํคญักบัการสร้างแรงบนัดาล
ใจ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งแสดงใหเ้ห็นถึงความตั�งใจ
อยา่งแน่วแน่ที�จะทาํงานใหส้าํเร็จตามที�กาํหนดไวซึ้�ง 
Barling, Moutinho & Kelloway (2000, cited in Bass 
& Riggio, 2006) ไดก้ล่าวไวว้า่ การสร้างแรงบนัดาล
ใจนั�นผูน้าํตอ้งสามารถจูงใจและสร้างแรงบนัดาลใจ
ใหผู้ต้ามมีความกระตือรือร้นและทุ่มเทความพยายาม
ในการปฏิบติังานใหบ้รรลุเป้าหมาย โดยทาํใหผู้ต้าม
เห็นคุณค่าและความทา้ทายของงาน กระตุน้ใหเ้กิด
การทาํงานเป็นทีมอยา่งมีความสุข (team spirit)  
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ทาํใหผู้ต้ามสมัผสักบัจินตภาพที�งดงามในอนาคต 
สามารถสร้างฝันหรือวิสยัทศัน์ใหผู้ต้ามทราบอยา่ง
ชดัเจน แสดงความผกูพนัต่อเป้าหมาย ผูน้าํสามารถ
สร้างแรงบนัดาลใจแก่ผูต้ามไดโ้ดยแสดงพฤติกรรม
การสร้างแรงบนัดาลใจ  

และในดา้นการคาํนึงถึงความเป็นเอกตัถะ
บุคคล ที�มีค่าเฉลี�ยตํ�าสุด พบวา่เป็นประเดน็รอง 
ที�ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้วามสนใจ ซึ�งจากผลงาน
การวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารไม่ไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้น
การใหเ้วลาในการนิเทศและการแนะนาํแก่ผูร่้วมงาน
เป็นรายบุคคล ตลอดจนการใหค้วามสาํคญัต่อ
ผูร่้วมงานเป็นรายบุคคลมากกว่าในฐานะ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึ�งในหลกัการบริหารนั�นผูน้าํ
คาํนึงถึงความตอ้งการและความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล ผูน้าํจะตอ้งหาแนวทางส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพของผูต้ามใหสู้งขึ�นโดยคาํนึงถึงความเป็น
เอกบุคคล ทั�งนี�โดยใหโ้อกาสผูต้ามในการเรียนรู้สิ�ง
ใหม่ ๆ สร้างบรรยากาศที�สนบัสนุนการเรียนรู้ 
ส่งเสริมการติดต่อสื�อสารแบบสองทาง มอบหมาย
งานที�มีคุณค่าช่วยพฒันาศกัยภาพของผูต้าม สามารถ
ใหค้าํปรึกษา แนะนาํ หรือเป็นพี�เลี�ยงใหแ้ก่ผูต้าม
หรือผูป้ฏิบติังาน ทาํใหเ้กิดสัมพนัธภาพที�ดี การ
คาํนึงถึงความเป็นเอกตัถะบุคคล เป็นลกัษณะสาํคญั
ของความสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํและผูต้าม ซึ�งจะมีผล  
ต่อความพึงพอใจที�ผูป้ฏิบติังานมีต่อผูน้าํ และ
สมรรถนะในการผลิตของผูต้าม โดยเนน้การจดัการ
แบบมีส่วนร่วม และใหค้วามสนใจกบัการหาทาง
ตอบสนองความตอ้งการความกา้วหนา้ และการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจที�มีผลต่อการทาํงานของ 
ผูต้าม  

นอกจากนี�ผูบ้ริหารภาวะผูน้าํการ
เปลี�ยนแปลงตอ้งเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อความตอ้งการ
ของปัจเจกชนแต่ละคนที�จะทาํใหป้ระสบผลสาํเร็จ
ตามเป้าประสงค ์ความมุ่งหมายของการมุ่ง
ความสมัพนัธ์เป็นรายคน คือ การกาํหนดความ 

ตอ้งการและจุดแขง็ของผูอื้�น ผูน้าํช่วยผูต้ามและ
เพื�อนร่วมงานเพื�อพฒันาไปสู่ระดบัศกัยภาพที�สูงกวา่ 
ความสาํเร็จ และใชค้วามรับผิดชอบสาํหรับการ
พฒันาบุคลากรสร้างโอกาสการเรียนรู้ใหม่  
ในบรรยากาศ ของการช่วยเหลือ การสาํนึก และการ
ยอมรับความแตกต่างระหวา่งบุคคลในความตอ้งการ
และค่านิยม การใชก้ารติดต่อสื�อสารสองทาง โดยที�
ผูน้าํเป็นผูฟั้ง และมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูต้ามเป็น
รายบุคคลตามแนวคิดของ Bass & Avolio (1994, 
cited in Bass & Riggio, 2006)  นอกจากนี�ยงัพบวา่
สอดคลอ้งกบัผลงานการวิจยัของ  ณฏัฐกลุ หนูจกัร 
(2549) ซึ� งไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ 
บรรยากาศองคก์าร การไดรั้บการเสริมสร้างพลงั
อาํนาจในงานกบัการบริหารงานคุณภาพบริการ
พยาบาลของหวัหนา้หอผูป่้วยโรงพยาบาลศูนยแ์ละ
โรงพยาบาลทั�วไปในภาคกลาง พบวา่ พฤติกรรม
ผูน้าํการเปลี�ยนแปลง บรรยากาศองคก์าร และภาวะ
ผูน้าํการแลกเปลี�ยนสามารถร่วมกนัอธิบายการ
บริหารงานคุณภาพบริการพยาบาลของหวัหนา้ผูป่้วย
ได ้ซึ� งจากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ผูน้าํสามารถที�
จะชกันาํองคก์รไปสู่องคก์รที�มีคุณภาพได ้ 

เปรียบเทียบภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษานครนายก  

จาํแนกตามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของโรงเรียน
ที�สงักดั พบวา่ ไม่พบความแตกต่างในภาพรวมและ
รายดา้น จากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่เพศ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาด
ของโรงเรียน ไม่ใช่ปัจจยัสาํคญัที�มีอิทธิพลต่อภาวะ
ผูน้าํการเปลี�ยนแปลง ซึ�งผูน้าํที�มีประสิทธิผลนั�น
จะตอ้งเป็นทั�งผูเ้ชี�ยวชาญดา้นมนุษยสมัพนัธ์ และ
ผูเ้ชี�ยวชาญในเรื�องงาน ความมีประสิทธิผลของผูน้าํ
นั�นจะตอ้งอาศยัการปฏิบติัที�ดีงามต่อบุคลากร 
ขนิษฐา อุ่นวิเศษ (2550) จะเห็นไดว้า่การ บริหารงาน
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เพื�อใหส้าํเร็จลุล่วงนั�นเป็นสิ�งที�จะตอ้งใชภ้าวะผูน้าํ 
คือ ตอ้งมีการปรับเปลี�ยนรูปแบบในการบริหารงาน
ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการและพฤติกรรมของ 
แต่ละบุคคล ซึ�งจะทาํใหผู้น้าํสามารถดึงเอาศกัยภาพ
ของบุคลากรที�มีอยูอ่อกมาใชใ้นการปฏิบติังาน 
ไดโ้ดยที�บุคลากรเองก็จะเกิดความพึงพอใจ  
ขวญักาํลงัใจในการปฏิบติังานและเกิดความยึดมั�น
ผกูพนัต่อองคก์ารดว้ย กรวรรณ ดูอ่อน (2548) 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง ซึ�ง
กล่าววา่เป็นทฤษฎีใหม่ของภาวะผูน้าํตามแนวคิด
ของ Burn ที�ไดริ้เริ�มมาตั�งแต่ศตวรรษที� 19 ที�ให้
ความสาํคญัต่อความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล หรือ 
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผูน้าํและผูต้าม ในทิศทางที�ส่งผล
ใหมี้การพฒันาภาวะผูน้าํในกลุ่มผูต้ามขึ�นพร้อม ๆ 
กนั กบัการสร้างสรรคค์วามสาํเร็จตามวตัถุประสงค์
ขององคก์ารในทางเจริญเติบโต หรือการกา้วไป 
ขา้งหนา้ พวงรัตน ์บุญณานุรักษ ์(2546) รวมทั�ง Bass 
(1985), cited in Bass & Riggio (2006) ไดเ้สนอวา่ 
ผูน้าํขององคก์ารที�มีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงจะมี
ความขยนัหมั�นเพียรในการทาํงาน มีผลงานดีเด่น มี
ความผกูพนั (commitment) ต่องานและองคก์าร ซึ�ง
ทาํใหผู้ต้ามรู้สึกมีอิสระในการทาํงานและส่งเสริมผู ้
ตามไดพ้ฒันาตนเอง ผูน้าํมีความเป็นมิตรกบัผูต้าม 
เป็นแบบอยา่งของความซื�อสตัย ์ความยติุธรรม และ
มีมาตรฐานสูงในการปฏิบติังานและมีความสามารถ
ในการแกปั้ญหา ผูน้าํแสดงใหเ้ห็นวา่มี ความเชื�อมั�น 
กระตือรือร้นตระหนกัในศกัดิx ศรีขอผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
และมีความภกัดีต่อองคก์าร จากผล ของภาวะผูน้าํ
การเปลี�ยนแปลงส่งผลใหผู้ต้ามมีการเปลี�ยนแปลงที�
สาํคญั คือ (1) ทาํใหผู้ต้ามตระหนกัถึง ความสาํคญั
ของคุณค่าในการปฏิบติังาน ตระหนกัถึงคุณค่าของ
การทาํงานใหส้าํเร็จและเทคนิคที�จะช่วย ใหท้าํงาน
ไดส้าํเร็จ (2) ผูต้ามลดความสนใจในตนเองลงหรือ
ลดการมุ่งผลประโยชนข์องหมู่คณะมองเห็น คุณค่า
ของตนเองที�จะก่อประโยชนแ์ก่องคก์ารและทีมงาน 

และ (3) พฒันาใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความ ตอ้งการ
ในระดบัสูงขึ�น เช่น มุ่งผลสมัฤทธิx   มีอิสระ ทั�งใน
ส่วนที�เกี�ยวกบังานและไม่เกี�ยวกบังาน หรือมี 
แรงจูงใจในการเป็นที�ยอมรับของผูอื้�นและเป็นผูน้าํ 
เศาวนิต เศาณานนท ์(2542) 

จาํแนกตามอาย ุ 
พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ที�ระดบั .01 ซึ� งจากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่
ผูบ้ริหารที�มีอาย ุ51-60 ปี จะมีระดบัภาวะผูน้าํการ
เปลี�ยนแปลงที�สูงกวา่ผูน้าํที�มีอาย ุ41-50 ปี และอาย ุ
31-40 ปี ในทุกดา้นซึ�งจากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ 
ผูน้าํที�มีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่นระดบัมาก 
อายเุป็นปัจจยัหนึ�ง ซึ� งในวยัผูสู้งอายสุงัคมไทยนั�น
ส่วนใหญ่จะปฏิบติัธรรมหรือมีธรรมะสาํหรับการ
บริหารซึ�งสอดคลอ้งตามแนวคิดเกี�ยวกบัภาวะผูน้าํ
การเปลี�ยนแปลง (transformational leadership) 
ในช่วงตั�งแต่ทศวรรษ 2000 เป็นตน้มา ที�พบวา่
กระบวนการเปลี�ยนแปลงหรือการแปรสภาพในตวั
บุคคล โดยผูน้าํจะมุ่งเนน้การเปลี�ยนแปลงเรื�อง
ค่านิยม คุณธรรม มาตรฐาน และการมองการณ์ไกล
ไปในอนาคต ณฐัวฒิุ เตมียสุวรรณ (2550) และใน
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงนั�น
พบวา่ มี 3 องคป์ระกอบ และ 1 ใน 3 องคป์ระกอบ
นั�นคือ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือการสร้าง
บารมี (idealized influence/charisma)  ซึ� งการที�ผูน้าํ
ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งแก่ผูต้าม ทาํใหผู้ต้าม
เลื�อมใสศรัทธา เคารพนบัถือ ไวว้างใจ และเชื�อมั�นวา่
ทาํในสิ�งที�ถกูตอ้งดีงาม เป็นผูที้�มีคุณธรรม ยินดี
ปฏิบติัตามผูน้าํ Burns (1978) อา้งถึงใน รัตติกรณ์   
จงวิศาล (2548) นอกจากนี�ตามทศันะ Bass (1985) 
อา้งถึงใน สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์ (2548) เพราะถา้หากผู ้
ตามไม่ศรัทธาในตวัผูน้าํแลว้องคก์รจะขาดซึ�ง
ประสิทธิภาพในการทาํงานและส่งผลต่อบรรยากาศ
ในการทาํงานดงัที�ปรากฏในงานวิจยัของ ณฏัฐกลุ 
หนูจกัร (2549, บทคดัยอ่) ซึ� งไดศึ้กษาความสมัพนัธ์
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ระหวา่งภาวะผูน้าํ บรรยากาศองคก์าร การไดรั้บการ
เสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานกบัการบริหารงาน
คุณภาพบริการพยาบาลของหวัหนา้หอผูป่้วย
โรงพยาบาลศูนยแ์ละโรงพยาบาลทั�วไปในภาคกลาง  
ซึ� งพบวา่ พฤติกรรมผูน้าํการเปลี�ยนแปลง บรรยากาศ
องคก์าร และภาวะผูน้าํการแลกเปลี�ยนสามารถ
ร่วมกนัอธิบายการบริหารงานคุณภาพบริการ
พยาบาลของหวัหนา้ผูป่้วย ไดร้้อยละ 40.9 
นอกจากนี�ยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของประทานพร 
ทองเขียว (2546) ที�ไดศึ้กษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ความเป็นผูน้าํแบบเนน้การเปลี�ยนแปลงกบั
ประสิทธิผลของหน่วยงาน พฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที�ดีขององคก์าร และความผกูพนัต่อองคก์าร
ของเจา้หนา้ที�ปฏิบติัการในโรงพยาบาล สงักดั
กระทรวงสาธารณสุข ซึ�งพบวา่ พฤติกรรมผูน้าํการ
เปลี�ยนแปลงมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของ
หน่วยงาน โดยหน่วยงานที�ผูบ้ริหารมีคะแนนผูน้าํ
แบบเนน้การเปลี�ยนแปลงสูงมีประสิทธิผลของ
หน่วยงาน สูงกวา่หน่วยงานที�ผูบ้ริหารมีคะแนน
ความเป็นผูน้าํตํ�า 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครั$งนี$ 
ผลจากการวิจยั มีขอ้เสนอแนะจาก

ผลการวิจยัดงันี�  
ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงโดย 

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด
ไดแ้ก่ การกระตุน้ปัญญาอยูใ่นระดบัมาก แสดงให้
เห็นวา่ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงวา่เป็น
ความสามารถที�จะพยายามยกระดบัจิตสาํนึกและ
แรงจูงใจของผูร่้วมงาน ใหมี้อุดมคติและมีคุณค่าทาง
จริยธรรมสูงขึ�น โดยการกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานเกิด
ความตระหนกัและตอ้งการอยา่งแรงกลา้มากกวา่ที�
เป็นอยู ่ในดา้นคุณค่า ของจุดมุ่งหมายและวิธีการที� 
จะบรรลุจุดมุ่งหมาย ทาํใหผู้ร่้วมงานไม่คิดถึง
ประโยชนส่์วนตน แต่จะอุทิศตนเพื�อส่วนรวมหรือ

เพื�อนร่วมงาน ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงนี� มี
องคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ การสร้างบารมี การคาํนึงถึง
ความเป็นเอกตัถะบุคคล การกระตุน้ทางปัญญา 
 และการสร้างแรงบนัดาลใจ ดงันี�  
 การสร้างบารมี (charisma) คือ การ 
ที�ผูบ้ริหารโรงเรียนมีเป้าหมายที�เป็นอุดมการณ์ 
ชดัเจนในการทาํงาน และมีลกัษณะเป็นมิตร ใจดี 
และเป็นกนัเองปฏิบติัต่อผูร่้วมงานโดยยึดหลกัธรรม 
ทางศาสนาเป็นแบบอยา่งแก่ผูร่้วมงาน ทาํให้
ผูร่้วมงานเชื�อฟังนบัถือผกูพนัเกิดความจงรักภกัดี 
อยากอุทิศตนทาํงานและยึดถือค่านิยมตามอยา่งที�
ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ และ เร้าใหผู้ร่้วมงาน
เกิดแรงจูงใจและเกิดความตอ้งการที�จะทาํสิ�งใด ๆ 
เพื�อใหง้านสาํเร็จและการทาํใหผู้ร่้วมงานรู้สึกวา่
ตนเองมีคุณค่า มีความสามารถ และอยากปฏิบติัให้
เป็นไปตามที�ผูบ้ริหารสถานศึกษาคาดหวงัไว ้
 การคาํนึงถึงความเป็นเอกตัถะบุคคล 
(individualized consideration) คือ การที�ผูบ้ริหาร 
สถานศึกษายอมรับนบัถือความเป็นบุคคล 
ของผูร่้วมงานดูแลเอาใจใส่ ตอบสนองความตอ้งการ 
ของผูร่้วมงานแต่ละคนตามความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล แสดงความชื�นชมในความสามารถ 
ของผูร่้วมงาน การใหค้าํปรึกษาหารือส่งเสริมให้
ผูร่้วมงานไดพ้ฒันาตนเองและหาแนวทางพฒันา
ผูร่้วมงาน การใหมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ เป็น 
พี�เลี�ยงเพื�อฝึกฝนดา้นการบริหารจดัการ ใหข้อ้มลู
ข่าวสาร การถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ใหม้อบหมายงาน
พิเศษใหผู้ร่้วมงาน ตลอดจนใหค้าํแนะนาํการพดูคุย
อยา่งเป็นกนัเอง และสร้างสรรคบ์รรยากาศของความ
อบอุ่นและคุน้เคย 
 การกระตุน้ทางปัญญา (intellectual 
stimulation) คือ การที�ผูบ้ริหารสถานศึกษากระตุน้ 
ใหผู้ร่้วมงานตระหนกัถึงปัญหา และส่งเสริม
ความสามารถในการแกปั้ญหาของผูร่้วมงาน กระตุน้
ใหผู้ร่้วมงานเกิดความสงสยัใคร่รู้มากขึ�น และ
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พยายามหาขอ้สรุปใหม่ที�ดีกวา่เดิมในปัญหาเก่าที�
เกิดขึ�น และบอกใหผู้ร่้วมงานรู้วา่ปัญหาที� 
ทางโรงเรียนกาํลงัเผชิญอยูคื่ออะไร บอกถึงจุดอ่อนที� 
ไม่สามารถพฒันางาน และพฒันาสถานศึกษา บอก
แนวคิดหลกัการและกระบวนการในการพฒันา
สถานศึกษา พฒันาการเรียนการสอนและพฒันา
คุณภาพของนกัเรียน 

การสร้างแรงบนัดาลใจ (inspirational 
motivation) คือ การที�ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชค้าํพดู
และการกระทาํที�ปลุกปลอบใจใหก้าํลงัใจเร่งเร้า  
และกระตุน้ใหผู้ร่้วมงานเกิดความกระตือรือร้น 

ดงันั�น เพื�อใหร้ะดบัภาวะผูน้าํในดา้น 
ของการกระตุน้ทางปัญญาใหอ้ยูใ่นระดบัที�สูงมาก 
ผูน้าํหรือผูบ้ริหารควรจะยึดหลกัปฏิบติัตาม
องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยา่ง
เคร่งครัด ทั�งนี�  หากภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงอยูใ่น
ระดบัสูงยอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของ
องคก์รตลอดจนบรรยากาศในการทาํงาน ดงันั�น
ภาวะผูน้าํจึงมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการพฒันา
องคก์าร และการจดัการ เพราะจะทาํใหมี้การปฏิบติั 
ที�จะใหเ้กิดจุดมุ่งหมายขององคก์าร บรรลุเป้าหมาย
องคก์าร ไม่วา่จะเป็นระดบัภาครัฐหรือเอกชน ไม่วา่
จะเป็นระดบัโลก ระดบัชาติ หรือระดบัทอ้งถิ�น  
ภาวะผูน้าํลว้นมีความสาํคญั เพราะก่อใหเ้กิดผลที�
แตกต่างอยา่งเห็นไดช้ดั ผูน้าํบางคนทาํใหอ้งคก์าร
เฉื�อยชากลบักลายเป็นองคก์ารที�มีความ
กระฉบักระเฉง วอ่งไว บางคนทาํใหอ้งคก์ารที�เคยมี
วิสยัทศันก์วา้งไกล มีสิ�งที�ทา้ทายใหท้าํตลอด 
กลายเป็นองคก์ารที�ทาํงานอยูใ่นขอบเขตที�แคบ ๆ 
ขาดสิ�งเร้าใจแก่ผูป้ฏิบติังานภายในองคก์าร และได้
แต่ทาํงานเนือย ๆ ไปวนั ๆ ในภาวะวิกฤตของระบบ
ราชการที�จะตอ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ตอ้งการภาวะ
ผูน้าํที�เขม้แขง็ มีความตั�งใจที�จะแกปั้ญหาอยา่งกลา้

หาญ อดทน และต่อเนื�อง สามารถสร้างความมั�นใจที�
จะทาํใหเ้กิดความเปลี�ยนแปลงในองคก์าร และทาํให้
การทาํงานในระบบราชการเดินไปสู่ทิศทางที�ดีขึ�น 

ระดบัภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงดา้นที�มี
ค่าเฉลี�ยตํ�าสุด ไดแ้ก่ การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ 
ซึ�งเมื�อพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ที�ผูบ้ริหารควร
ปรับปรุงและไม่ควรละเลย คือ ในดา้นของคาํนึงถึง
ประโยชนส่์วนรวมมากกวา่ประโยชนส่์วนตวั 
ผูบ้ริหารตอ้งเป็นตวัอยา่งที�ดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
กล่าวไดว้า่ ภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลงเป็นการแสดง
พฤติกรรมของผูน้าํที�คอยกระตุน้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เพื�อนาํองคก์รมุ่งสู่ความสาํเร็จตามเป้าหมายของกลุ่ม
และการใหค้วามร่วมมือของกลุ่ม โดยมีการ
แสดงออกตวัแทนของความเขม้แขง็ และมี
อุดมการณ์เพื�อส่วนรวม ซึ�งส่งผลต่อผูต้ามใหมี้
แรงจูงใจที�จะทาํงานเพื�อส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน  
 นอกจากนี�ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญัใน
ประเดน็ของการกระตุน้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิดความ
กระตือรือร้นสนใจในการทาํงาน โดยผูบ้ริหารตอ้ง
เป็นตวัอยา่งที�ดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยในการ
ทาํงานนั�นผูบ้ริหารตอ้งระบุจุดประสงคห์ลกัในการ
ทาํงานเพื�อใหผู้ร่้วมงานไดเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจน และ
ผูบ้ริหารตอ้งแสดงถึงความเชื�อมั�นในตนเองในการ
ทาํงาน ทั�งนี� เพื�อสร้างความมั�นใจใหก้บั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการทาํงานได ้ พฤติกรรมที�ผูน้าํ
แสดงใหเ้ห็นการจดัการหรือการทาํงาน เป็น
กระบวนการที�ผูน้าํมีอิทธิพลต่อผูร่้วมงานหรือผูต้าม 
โดยการเปลี�ยนสภาพหรือเปลี�ยนแปลงความพยายาม
ของผูร่้วมงานหรือผูต้ามใหสู้งขึ�นกวา่ความพยายามที�
คาดหวงั พฒันาความสามารถของผูร่้วมงานหรือผู ้
ตามไปสู่ระดบัที�สูงขึ�นและมีศกัยภาพมากขึ�น 

 

 
 

149 



เอกสารอ้างองิ 
 
กรวรรณ ดูอ่อน. (2548). ภาวะผู้นาํของหัวหน้างานกับ ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตชิ�นงานพลาสติกภาวะผู้นาํของหัวหน้างานกับความผูกพันต่อองค์การของพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตชิ�นงานพลาสติก. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ. 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2550). การปฎิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: กระทรวงฯ. 
ขนิษฐา อุ่นวิเศษ. (2550). ภาวะผู้นาํการเปลี(ยนแปลงของผู้บริหารที(ส่งผลต่อองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน 

สังกัดสาํนักงานเขตพื�นที(การศึกษาสกลนคร เขต 3.  ครุศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
ธีระ  รุญเจริญ.  (2546).  การบริหารโรงเรียนยคุปฏิรูป การศึกษา. กรุงเทพฯ:  ขา้วฟาง. 
ณฏัฐกลุ หนูจกัร. (2549). ภาวะผู้นาํ บรรยากาศองค์กร  การได้รับการเสริมสร้างพลงัอาํนาจในงานกับการ

บริหารงานคุณภาพ บริการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั(วไปในภาค
กลาง. วิทยานิพนธ์  สาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัมหิดล. 

ถวิล  มาตรเลี�ยม. (2545). การปฏิรูปการศึกษา :โรงเรียนเป็นฐานการบริหารจัดการ. กรุงเทพฯ : เสนา ธรรม.   
ประทานพร ทองเขียว. (2546). ความเป็นผู้นาํแบบเน้นการเปลี(ยนแปลง กับประสิทธิผล ของหน่วยงาน พฤติกรรม

การเป็นสมาชิกที(ดีขององค์การและความผูกพันต่อองค์การของ เจ้าหน้าที(โรงพยาบาล. วิทยานิพนธ์ 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  

ประสิทธิx  เขียวศรี. (2544). การเสนอแบบจาํลองการพัฒนาภาวะผู้นาํของผู้บริหารโรงเรียนที(บริหารโดยใช้ 
โรงเรียนเป็นฐานวิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.  

พวงรัตน ์บุญณานุรักษ,์ 2546. ขมุปัญญาทางพยาบาลศาสตร์. กรุงเทพฯ: พระราม 4 ปริ�นติ�ง. 
รัตติกรณ์ จงวิศาล. (2548).  ผลการฝึกอบรมภาวะผู้นาํการเปลี(ยนแปลงของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
ราชกิจจานุเบกษา ฉบบักฤษฏีกา. (2542)  (ออนไลน)์ จาก http://www.kodmhai.com/m4/m4-2/ 
วิโรจน ์สารรัตนะ. (2545). การบริหาร หลกัการ ทฤษฎี ประเดน็ทางการศึกษา และบทวิเคราะห์ 

องค์การทางการศึกษาไทย. (พิมพค์รั� งที� 3). กรุงเทพฯ: ทิพยวิ์สุทธิx . 
วีระวฒัน ์ ปันนิตามยั. (2550).  ผู้นาํการเปลี(ยนแปลง  (Change Leader).  กรุงเทพฯ: ธนาเพลส แอนดก์ราฟฟิค.  
เศาวนิต เศาณานนท.์  (2542).  ภาวะผู้นาํ. (พิมพค์รั� งที� 3). นครราชสีมา : ภาควิชาพื�นฐานการศึกษา สถาบนัราชภฏั 

นครราชสีมา. 
สราญรัตน ์จนัทะมล. (2548). ภาวะผู้นาํการเปลี(ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานสังกัดสาํนักงานเขต

พื�นที(การศึกษาเลย เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
สุเทพ พงศศ์รีวฒัน.์ (2548). ภาวะผู้นาํ: ทฤษฎีและปฏิบัติ ศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นผู้นาํที(สมบูรณ์,  

(พิมพค์รั� งที� 2). เชียงราย: คณะวิทยาการจดัการ สถาบนัราชภฏัเชียงราย. 

Bass, B. M. (1985).  Leadership & Performance beyond expectations.  New York: Free Press.  

150 



Bass, B. M. &  Avolio, B. J. (1994). Improving organizational effectiveness through transformational  
Leadership. Thousand Oaks, CA: Sage. 

Bernard M. B., & Ronald E. R. (2006). Transformational leadership.  (2 nd ed.).   Palo Alto, CA :  
Consulting psychologists press. 

Chan, Kim-Yin & Fritz  Drasgow.  (2001). Toward a theory of individual differences and leadership:  
Understanding the motivation to Lead, Journal of applied psychology, 86(3), 481-98. 

Joyce, W., Nohria, N. & Roberson, B. (2003). What really works: The 4+2 Formula for sustained 
Business  Success. New York: Harper Business. 

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and 
psychological measurement,  30, 607-610. 

Livingston J. S. (1971).  Myth of the well-educated manager. Harvard business review. (Jan-Feb). 10-15. 
Northouse, Peter G. (2001). Leadership Theory and  Practice. 2 nd.ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 
Oreg, S. (2003). Resistance to change: Developing an individual differences measure. Journal of  
 Applied psychology. 88(4), 680-693. 

Yukl, G. (1998). Leadership in organizations. ( 4,hed.).  Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
 

151 



 
ความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษากบัความพงึพอใจใน         

การปฏบัิติงานของข้าราชการครู   อาํเภอบ้านนา สังกดัสํานักงานเขตพื,นที.การศึกษานครนายก 

The Relationship Between Emotional Quotient of  Administrators and Job Satisfaction 

of Teachers in Banna District under the Office of Nakhonnayok Primary  

Educational Service Area1 
 

                                                                                                                                                                        พิมใจ วเิศษ*  

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี� มีว ัตถุประสงค์เพื�อศึกษา (1) ระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู ้บริหารสถานศึกษา  
(2) ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูอาํเภอบา้นนา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาประถมศึกษานครนายก กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครั� งนี�  ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูผูส้อน อาํเภอบา้นนา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2553 จาํนวน 250 คน เครื�องมือที�ใชใ้นการ
วิจยัเป็น แบบสอบถามความคิดเห็น ประมาณค่า 5 ระดบั สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย 
ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  ค่าสัมประสิทธิ= สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า (1) ความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากทั�งโดยรวมและรายดา้น (2) ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู
อยู่ในระดบัมากทั�งโดยรวมและรายดา้น และ (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู มีค่าความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมี
ความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะที�คลอ้ยตามกนัในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
 
คําสําคัญ : ความฉลาดทางอารมณ์, ผูบ้ริหารสถานศึกษา, ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน, ครู 
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Abstract 
 The objectives of this research were:  (1) to investigate the emotional quotient of the school 

administrators (2) to investigate job satisfaction of the primary school teachers (3) to investigate the relationship 
between the emotional quotient of the school administrators and job satisfaction of the primary school teachers.  
The samples were used to collect data consisted of 250 primary school teachers in Amphoe Banna under the 
Nakhon Nayok Primary School Educational Service Area in 2010. The measuring apparatus was questionnaire 
consisting of five-leveled statistical data-analyzing questions. The analytical statistic used were percentage, 
mean, standard deviation and Pearson’s Correlation coefficient. The research findings were as follows : (1) The 
emotional quotient of the school administrators was at the high level, as a whole and each aspect . (2) Job 
satisfaction of the primary school teachers was a high level, as a whole and in each aspect. (3) The relationship 
between the emotional quotient of the school administrators and job satisfaction of the primary school teachers 
were positively influenced with each other, another word each of them complied with one another. The least 
significance number was statistically at .01 
 

Keywords : Emotional Quotient, school administrators, job satisfaction, primary school teachers. 

 
ความนํา  
 ปัจจุบนัความเจริญกา้วหนา้ทางดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความเจริญกา้วหนา้
อยา่งรวดเร็ว จึงส่งผลใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงต่อ
สภาพเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศไทยอยา่ง
รวดเร็วการศึกษาเป็นปัจจยัสาํคญัประการหนึ�ง
สาํหรับสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ของประเทศ 
เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที�ทาํใหม้นุษย์
สามารถพฒันาคุณภาพชีวิตของตนและดาํเนินชีวิต
อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข การที�ประเทศ 
จะพฒันาไดดี้นั�นจะตอ้งอาศยัประชาชนในประเทศที�
มีความรู้ ความสามารถ และคุณธรรมเป็นกาํลงัสาํคญั
ในการพฒันาประเทศ 
 โรงเรียนที�จดัการศึกษาขั�นพื�นฐานเป็น
หน่วยงานที�จาํเป็นและสาํคญัต่อการจดัการศึกษาของ
ประเทศเพราะการศึกษา คือ รากฐานที�สาํคญัในการ
พฒันาประเทศตอ้งจดัใหท้ั�วถึงและครอบคลุม การ 
จดัการศึกษาที�มีคุณภาพนั�นผูที้�มีบทบาทที�สาํคญัคือ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคลากรที�มีบทบาทอยา่งยิ�ง

ที�จะบริหารสถาบนัการศึกษาไม่วา่จะเป็นการศึกษา
ระดบัใดกต็าม ทั�งที�เป็นของรัฐบาลหรือเอกชน ให้
ประสบความสาํเร็จหรือลม้เหลวนั�น ขึ�นอยู่กบั
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งเป็นผูมี้คุณภาพ 
มีความสามารถที�จะเป็นผูน้าํและเป็นที�รักเคารพและ 
ยาํเกรงของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและบุคคลอื�นได ้ 
นอกจากนี�จะตอ้งมีทกัษะทางสังคมที�ดี เช่น           
การแสดงออกทางการติดต่อสื�อสารกบัผูอื้�น                       
มีมนุษยสมัพนัธ์ที�ดี การตดัสินใจและการแกปั้ญหา
อยา่งมีเหตุผล ไม่ใชอ้ารมณ์ในการตดัสินใจและการ
แกปั้ญหา สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองไดดี้ มีความ
รับผิดชอบต่อหนา้ที�ที�ไดรั้บมอบหมาย  และมีความ
เขา้ใจเห็นใจผูอื้�นตลอด ทั�งยงัมีความภูมิใจในตนเอง
และทาํงานไดอ้ยา่งมีความสุขจึงจะช่วยใหโ้รงเรียนมี
ความเจริญกา้วหนา้ไดดี้ ซึ� งมีความสอดคลอ้งกบั
โกลแมน (Goleman,1998)ไดก้ล่าวไวว้า่ เชาวปั์ญญา
และความสามารถทางเทคนิคหรือทกัษะทางเทคนิค
มีความสาํคญั แต่ความฉลาดทางอารมณ์ยิ�งมี
ความสาํคญัมาก ในการเป็นผูน้าํที�จะประสบ
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ความสาํเร็จของบุคคล เชาวปั์ญญาจะส่งผลใหเ้กิด
ความสาํเร็จไดเ้พียง 20 เปอร์เซ็นต ์และอีก 80 
เปอร์เซ็นต ์เป็นผลมาจากความฉลาดทางอารมณ์
บุคลากรที�ปฏิบติัหนา้ที�เกี�ยวกบัการเรียนการสอน 
คือ ขา้ราชการครูซึ�งการดาํเนินงานของโรงเรียน 
จะสามารถบรรลุถึงวตัถุประสงคไ์ดจ้ะตอ้งเกิดจาก
ความร่วมมือระหวา่งผูบ้ริหารและครูเป็นสาํคญั การ
ทาํงานของครูจะมีประสิทธิภาพเพียงใด และช่วยให้
สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายเพียงใดนั�น สิ�งที�สาํคญั
ที�สุดกคื็อ ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งทาํใหค้รูเกิด
กาํลงัใจและมีความพึงพอใจในการทาํงาน  
โดยจะตอ้งพยายามสนองความตอ้งการในสิ�งต่าง ๆ  
เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตการทาํงาน โดยธรรมชาติ
นิสยัของมนุษยจ์ะเกิดความรู้สึกพึงพอใจต่อสิ�งหนึ�ง
สิ�งใดนั�น ยอ่มเกิดจากการไดรั้บการสนองตามความ
ตอ้งการใหไ้ดม้ากที�สุด 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานนบัวา่ 
เป็นสิ�งที�มีความสาํคญัสาํหรับผูป้ฏิบติังานทุกคน  
ซึ� งตามทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก, มสัเนอร์ 
และสไนเดอร์แมน Herzberg,Mausner,and 
Snyderman, (1995, pp. 113-115) ไดก้ล่าวถึงความ 
พึงพอใจในการทาํงานของมนุษยมี์สาเหตุจาก
องคป์ระกอบสองปัจจยั คือ ปัจจยัจูงใจและปัจจยั 
คํ�าจุน ปัจจยัจูงใจ หมายถึง องคป์ระกอบที�ช่วย
เสริมสร้างใหผู้ป้ฏิบติังานมีทศันคติที�ดีต่องาน  
เป็นตวักระตุน้ใหบุ้คคลปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพขึ�นมี 5 ประการ ไดแ้ก่ ความสาํเร็จใน
การทาํงาน การไดรั้บการยอมรับนบัถือ ลกัษณะของ
งานที�ปฏิบติั ความรับผิดชอบ และความกา้วหนา้ใน
ตาํแน่งหนา้ที� 
 สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก เป็นหน่วยงานที�มีหนา้ที�
บริหารจดัการศึกษาพฒันาวิชาการงบประมาณ  
บริหารงานบุคคลและบริหารทั�วไป มุ่งส่งเสริม
พฒันาระบบการศึกษาของสถานศึกษาในสังกดัให้

ดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  
มีการจดัโครงการเพื�อสร้างขวญัและกาํลงัใจในการ
ปฏิบติังาน ดว้ยการยกยอ่งเชิดชูเกียรติใหก้บั
ขา้ราชการครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาที�มีผลการ
ปฏิบติังานและเป็นแบบอยา่งที�ดี และสนบัสนุนให้
การทาํงานที�มีประสิทธิภาพ  
 จากความเป็นมาและความสาํคญัของ
ปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัเห็นวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของสถานศึกษาที�มีอาํนาจใน
การตดัสินใจและปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามจุดหมาย
ของการศึกษาและเป็นผูป้ระสานงานในหน่วยงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ผูบ้ริหารตอ้งมีความฉลาด
ทางเชาวปั์ญญาและความฉลาดทางอารมณ์ รู้จกัใช้
อาํนาจตามกฎหมาย อาํนาจบารมีที�เกิดจากเทคนิค
วิธีการบริหาร ที�จะทาํใหส้ถานศึกษาเจริญกา้วหนา้
และประสบผลสาํเร็จทุกๆ ดา้น ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจ
ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์
ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครู อาํเภอบา้นนา สาํนกังานเขตพื�นที�
การประถมศึกษานครนายก เพื�อศึกษาระดบัความ
ฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูผูส้อนและ
ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ครูมีความสมัพนัธ์ระดบัใด เพื�อนาํความรู้ที�ไดจ้าก
การศึกษาคน้ควา้มาใชเ้ป็นแนวทางการพฒันาความ
ฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาและความ
พึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื�อศึกษาระดบัความฉลาดทาง 
อารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา อาํเภอบา้นนา                   
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก 
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 2. เพื�อศึกษาระดบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครู อาํเภอบา้นนา สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 3. เพื�อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความ
ฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู อาํเภอ
บา้นนา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 
 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นครูผูส้อนในระดบัประถมศึกษา เขตอาํเภอ

บา้นนา  สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ปีการศึกษา 2553 ทั�งหมด 
จาํนวน 372 คน สาํหรับกลุ่มตวัอยา่ง ใชวิ้ธีการสุ่ม
อยา่งง่าย นาํไปเทียบสดัส่วนไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 
250 คน 
 

เครื.องมือที.ใช้ในการวจัิย 
 เครื�องมือที�ใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูสาํหรับ
การวิจยั เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
ประกอบดว้ย แบบสอบถามเกี�ยวกบัสภาพทั�วไปของ
กลุ่มตวัอยา่ง แบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบั
ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา และ

แบบสอบถามเกี�ยวกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครู 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามที�สร้างเสร็จ เสนอ 
ต่อประธานกรรมการ และผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อตรวจสอบ 
ใหข้อ้เสนอแนะ เพื�อความถูกตอ้ง และสมบูรณ์ ของ
แบบสอบถาม  
 1. นาํเครื�องมือที�เป็นแบบสอบถาม 
ไปทดลองใชก้บัครูผูส้อน จาํนวน 30 คน ใน
สถานศึกษา เพื�อหาความเชื�อมั�น (reliability) ของ
แบบสอบถาม  
 2. ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามที�สมบูรณ์ 
นาํไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
ที�กาํหนด และนาํมาวิเคราะห์ขอ้มลูหาค่าเฉลี�ย  
หาค่าร้อยละ หาค่าเบี�ยงเบนมาตรฐานและหาค่า

สหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearsons product 
moment correlation coefficient) 
  

ผลการวจัิย 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูพื�นฐานของผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ51 ปีขึ�น
ไป การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประสบการณ์ทาํงาน
มากกวา่ 15 ปี และผูต้อบแบบสอบถามทาํงานอยูใ่น
โรงเรียนขนาดกลาง 

1. การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาํเภอบา้นนา สงักดัสาํนกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครนายก ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มลู พบวา่ ความฉลาดทางอารมณ์ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา อาํเภอบา้นนา สงักดัสาํนกังาน
เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2. การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครู อาํเภอบา้นนา สงักดั

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

 ความฉลาดทางอารมณ์ของ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 1. การตระหนกัรู้ตนเอง 
2.  การจดัการกบัอารมณ์ของ
ตนเอง 
3.  ความสามารถจูงใจตนเอง 
4.  การเขา้ใจผูอื้�น 
5.  การมีทกัษะทางสงัคม 

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ 
ขา้ราชการครู 
1.  ดา้นความสาํเร็จของงาน 
2.  ดา้นการยอมรับนบัถือ 
3.  ดา้นลกัษณะของงาน 
4.  ดา้นความรับผดิชอบ 

155 



สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครนายก                   
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู พบวา่ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครู อาํเภอบา้นนา สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   

3. การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความ
ฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
กบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู 
อาํเภอบา้นนา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษานครนายกโดยภาพรวมทั�งหมด  
ค่าสมัประสิทธิ= สหสมัพนัธ์ระหวา่งความฉลาด 
ทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครู(Ytot) อาํเภอบา้นนา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01  
ทุกค่า 

 

การอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจยัเรื�องความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู 
อาํเภอบา้นนา  สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ผูวิ้จยัอภิปรายผล ดงันี�  

1. ความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา อาํเภอบา้นนา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ประกอบดว้ย ดา้นการรู้จกัตนเอง  ดา้น
การจดัการกบัอารมณ์ของตนเอง  ดา้นความสามารถ
จูงใจตนเอง ดา้นการเขา้ใจผูอื้�น  ดา้นการมีทกัษะทาง
สงัคม ซึ�งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของโกลแมน 
Golema (1998) อา้งถึงใน วีระวฒัน ์ปันนิตามยั, 
(2544, หนา้ 31-75) ที�กล่าววา่ ความฉลาดทางอารมณ์
เป็นความสามารถในการตระหนกัรู้ถึงความรู้สึกของ
ตนเองและผูอื้�น เพื�อสร้างแรงจูงใจในตวัเอง บริหาร

จดัการอารมณ์ต่าง ๆ ของตนและอารมณ์ที�เกิดจาก
ความสมัพนัธ์ต่าง ๆ ไดรู้้จุดเด่นจุดดอ้ยในความเป็น
ตวัของตวัเอง มองโลกในแง่ดี มีความคิดริเริ�ม ไม่
ทอ้ถอย สามารถแกไ้ขเหตุการณ์เฉพาะหนา้ต่าง ๆได้
เป็นอยา่งดี มีไหวพริบ และสร้างความร่วมมือร่วมใจ
จากคนหลายฝ่ายได ้และการสร้างแรงจูงใจที�ดีใหแ้ก่
ตน ส่วนที�สองการใชค้วามฉลาดทางอารมณ์ของตน
เพื�อเสริมสร้างสายสมัพนัธ์ที�ดีกบัผูอื้�น ประกอบดว้ย
การพฒันาทกัษะการสื�อสารที�ดี ความเก่งของคน  
และการช่วยเหลือผูอื้�นใหช่้วยตนเองได ้

2. การศึกษาความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครู เขตอาํเภอบา้นนา สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ประกอบดว้ย ดา้น
ความสาํเร็จในงาน ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ  
ดา้นลกัษณะของงาน  ดา้นความรับผิดชอบ และดา้น
ความกา้วหนา้ สอดคลอ้งกบัแนวความคิด 
ของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzber,1959 อา้งถึงใน  
ทองอินทร์ วงศโ์สธร, 2546, หนา้ 54-70) ไดอ้ธิบาย
องคป์ระกอบทั�งสองวา่ ทาํใหผู้ป้ฏิบติังาน 
มีความรู้สึกแตกต่างกนั ปัจจยัคํ�าจุนจะเป็น
องคป์ระกอบที�ก่อใหเ้กิดความไม่พอใจ คือ หาก
บุคคลไม่ไดรั้บการตอบสนองในองคป์ระกอบนี�จะ
รู้สึกไม่พอใจ แต่หากไดรั้บการตอบสนองบุคคลจะ
ถกูปลดปล่อยจากความรู้สึกไม่พอใจ และอยูใ่น
สภาพอารมณ์เฉย ๆ ส่วนองคป์ระกอบจูงใจจะ
ก่อใหเ้กิดความ พึงพอใจ คือ หากบุคคลไม่ไดรั้บการ
ตอบสนองในองคป์ระกอบนี�จะรู้สึกเฉย ๆ แต่หาก
ไดรั้บการตอบสนองบุคคลจะเกิดความพอใจและ
สอดคลอ้งกบัความคิดของ ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์
(2547, หนา้ 121) ที�กล่าววา่ ความพึงพอใจในการ
ทาํงานของบุคคลในองคก์าร มีผลต่อความสาํเร็จของ
งาน  หากหน่วยงานตอ้งการไดพ้นกังานมีแรงจูงใจ
ในการทาํงานจึงตอ้งทาํความเขา้ใจถึงความตอ้งการ
ของพนกังานและสามารถหาสิ�งจูงใจใหเ้ขาทาํงานให้
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ตรงกบัความตอ้งการมากที�สุด ซึ� งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ อรนุช พรินทร์ (2546) ไดท้าํการวิจยั  
เรื�อง ความพึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการ
ครูโรงเรียนมธัยมศึกษา สหวิทยาเขตเพชรบูรพา  
จงัหวดัสระแกว้ พบวา่ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของขา้ราชการครู ปัจจยัจูงใจโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก 

3.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทาง
อารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัความพึงพอใจ 
ในการปฏิบติังานของขา้ราชการครู อาํเภอบา้นนา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก  โดยรวมมีค่าสมัประสิทธิ= สหสมัพนัธ์
ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที�ระดบั.01 แสดงวา่ผูบ้ริหารมีความฉลาด
ทางอารมณ์ สามารถโนม้นา้วใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา
ทาํงานใหป้ระสบผลสาํเร็จ ซึ� งสอดคลอ้งกบั               
อาํนาจ ศรีศิลา (2545) ไดศึ้กษาความ 
พึงพอใจในการปฏิบติังานของครูอาจารยโ์รงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษาในจงัหวดับุรีรัมย ์ 
พบวา่ ระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครู
อาจารยโ์ดยส่วนรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื�อ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที�มีคะแนนเฉลี�ย
สูงสุด คือ ดา้นลกัษณะของงาน รองลงมา คือ ดา้น
ความรับผิดชอบ  และสอดคลอ้งกบักรมสุขภาพจิต 
(2543ก:71) ไดก้ล่าววา่ ความฉลาดทางอารมณ์ที�มี
ส่วนใหเ้กิดความสาํเร็จในการทาํงาน คือ  
ความสามารถดา้นการพฒันาสายสมัพนัธ์ที�ดีกบัผูอื้�น 
ซึ� งประกอบดว้ย การพฒันาทกัษะสื�อสารที�ดี  
ความเก่งคน และการช่วยเหลือผูอื้�นใหเ้ขาช่วยเองได ้

 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครั,งนี, 
1. ผูบ้ริหารควรฝึกปฏิบติัการควบคุม

อารมณ์และความตอ้งการของตนเอง เช่น การอบรม
คุณธรรมจริยธรรม  เพื�อใหส้ามารถควบคุมตนเอง
และปรับตวัตามสถานการณ์ที�มีการเปลี�ยนแปลงได ้

2. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหข้า้ราชการครู
ไดรั้บการพฒันาในงานที�ปฏิบติัหรือเขา้รับการ
ฝึกอบรม รวมทั�งจดัใหมี้การประกวดผลงานเพื�อให้
ครูผูส้อนไดมี้การพฒันาผลงานอยูเ่สมอและไดมี้
โอกาสไดเ้ลื�อนตาํแหน่งที�สูงขึ�น 
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครั,งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาที�ส่งผลต่อความพึงพอใจใน
การปฏิบติังานของครูผูส้อนในสถานศึกษา 

2. ควรมีการศึกษารูปแบบการพฒันาความ
ฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานของขา้ราชการครูใน
สถานศึกษา 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความ 
สมัพนัธ์ระหวา่งความฉลาดทางอารมณ์ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการครูและครูโรงเรียนเอกชน 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

157 



เอกสารอ้างองิ 
 

กรมสุขภาพจิต . (2543).  รายงานการประชุมวิชาการสุขภาพจิต ปี 2543 เรื�อง สุขภาพจิตพีด้วยอีคิว.   
นนทบุรี:  สาํนกัพฒันาสุขภาพจิต. 

ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน ์. (2548). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนยสื์�อเสริมกรุงเทพ. 
วีระวฒัน ์ปันนิตามยั. (2544). เชาว์อารมณ์ (EQ): ดัชนีวัดความสุขและความสาํเร็จของชีวิต.  
              (พิมพค์รั� งที� 4)  กรุงเทพมหานคร: เอก็ซเปอร์เน็ท. 
อาํนาจ   ศรีศิลา . (2545) .  การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูอาจารย์โรงเรียนมธัยมศึกษา   

สังกัดกรมสามญัศึกษาในจังหวัดบรีุรัมย์. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต,  
สถาบนัราชภฎับุรีรัมย.์ 

Gilmer, B. & Van  Haller. (1975). Applied  psychology: Adjustment  in  living  and  work. (2rd ed.).  
New  York: McGraw – Hill. 

Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam book. 
Herzberg, F. Mausner, B. & Snyderman, B. (1959). The motivation  to  work. (2nd. ed.). New  York: Wiley. 
 

158 



 
การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนในสังกดั  

สํานักงานเขตพื"นที$การศึกษาปทุมธานี เขต 1 

The Performance-Based Budgeting of Schools under the Phathumthani Educational 

Service Area1 

 

                                                                                                                                                           พิมพช์นก บุตรเสือ *  

 
บทคัดย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงค์ (1) เพื!อศึกษาการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของผูบ้ริหาร
โรงเรียน (2) เพื!อเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของผูบ้ริหารโรงเรียน (3) เพื!อศึกษา
ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน กลุ่มตวัอย่างที!ใชใ้นการวิจยั จาํนวน 150 คน 
เครื!องมือที!ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติที!ใชวิ้เคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี! ค่าร้อยละ ค่าเฉลี!ย 
ส่วนเบี!ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ 
ผลการวิจยัพบว่า (1) ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการปฏิบติังานเกี!ยวกบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของ
โรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที!ปทุมธานี เขต 1 โดยรวมทุกดา้น พบว่า มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากที!สุด (2) 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที!มีประสบการณ์ในการบริหารงานต่างกนัเกี!ยวกบัการปฏิบติังานการ
บริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียน พบว่า ดา้นการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน 
พบวา่ มีความแตกต่างกนั (3) การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่มที!มีขนาดของโรงเรียนต่างกนัเกี!ยวกบัการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของผูบ้ริหารโรงเรียน พบว่า แตกต่างกนั ส่วนผลการศึกษาปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ขาดแคลนบุคลากรที!มีความรู้ และขาดทกัษะในการทาํงานเฉพาะดา้น 
และขอ้เสนอแนะส่วนใหญ่ เสนอว่า ควรจดัให้มีบุคลากรที!มีความรู้เกี!ยวกบัการจดัทาํงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงาน และควรจดัการฝึกอบรม ใหค้วามรู้เพิ!มเติมแก่บุคลากรที!ปฏิบติัหนา้ที!  
 

คําสําคัญ : การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน, โรงเรียน, สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาปทุมธานี 
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Abstract 
The purposes of this research were: (1) to study the performance-based budgeting of the school 

administrators under the Pathumthani Educational Service Area 1. (2) to compare the budget management by the 
performance based budgeting under the Pathumthani Educational Service Area 1 of the school administrators by 
administrative experience and school sizes. (3) to study the problems and the suggestions the performance-based 
budgeting of the schools administrators. The samples were 150 school administrators . Data were analyzed by 
Percentage, Mean, Standard Deviation, One-way ANOVA and Scheffe’s method. The findings of the study were 
as follows: the budget management of the school administrators by performance-based budgeting was ranked in a 
very high level. There were no difference in experiences of the school administrators in performance-based 
budgeting of schools in Pathumthani Educational Service Area 1, there were significant difference at the 0.05.  
Administrators opinions on problems , it was found that officers lacking of knowledge in the following aspects : 
budget planning, the aspects of cost of output, the procurement system, financial management and budget control, 
the financial and operational reports, asset management and internal auditing. They suggested that each school 
should have a well-trained performance-based budgeting, training should be organized for the school personnel.  
 

Keywords: Performance-Based Budgeting, School, Pathumthani Educational Service 
 
ความนํา  

พระราชบญัญติัการศึกษา พ.ศ. 2542 
กาํหนดความมุ่งหมายในการจดัการศึกษาไว ้คือ  
เพื!อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยที์!สมบูรณ์ทั�งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรม 
และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบั
ผูอื้!นไดอ้ยา่งมีความสุข สาํนกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐาน, (2549, หนา้ 1) 
 ในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหา
ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทาํใหรั้ฐบาลจาํเป็นตอ้งมี
การปฏิรูประบบราชการในลกัษณะองคร์วม เพื!อ
เปลี!ยนแปลงระบบการบริหารจดัการภาครัฐใหไ้ปสู่ 
“รูปแบบการบริหารภาครัฐแนวใหม่” เนน้การทาํงาน
โดยยึดผลลพัธ์เป็นหลกั มีการวดัผลลพัธ์อยา่งเป็น
รูปธรรม มีความโปร่งใสและมอบความรับผิดชอบ
ต่อผูป้ฏิบติั ยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง โดยรัฐบาล
ไดก้าํหนดใหมี้แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
ครอบคลุม 5 ดา้น โดยหนึ!งใน 5 ดา้นนั�น คือ  

แผนที!วา่ดว้ยการปรับเปลี!ยนระบบงบประมาณ 
การเงินและพสัดุ เพื!อปรับปรุงระบบการจดัการ
งบประมาณเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้
ผลงาน (Performance Based Budgeting System—
PBBS) ใหส้ามารถจดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม สาํนกั
งบประมาณในฐานะหน่วยงานกลางที!รับผิดชอบใน
การจดัการงบประมาณภาครัฐ จึงไดพ้ฒันาและ
ปรับเปลี!ยนกระบวนการงบประมาณจากเดิมที!
มุ่งเนน้การควบคุมการใชท้รัพยากร เป็นระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (Performance Based 
Budgeting System—PBBS) ที!มุ่งเนน้ผลสาํเร็จของ
การผลิตและผลลพัธ์ มีการกาํหนดเป้าหมายที!เป็น
รูปธรรม มีแผนกลยทุธ์ที!ชดัเจน มีตวัชี�วดัผลสัมฤทธิq
ของงาน สามารถวดัและประเมินผลการทาํงานได ้มี
ความยืดหยุน่ในกระบวนการทาํงานเพื!อให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที!เปลี!ยนแปลงไป เนน้
ความรับผิดชอบของผูบ้ริหารแทนการควบคุม
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รายละเอียดในการเบิกจ่าย ในปี พ.ศ. 2544 สาํนกั
งบประมาณจึงไดป้รับปรุงระบบงบประมาณไปสู่
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์ 
(Strategic Performance Based Budgeting System—
SPBBS) โดยคาํนึงถึงความสาํเร็จของงานตาม
เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ระดบัชาติ มีการกระจาย
อาํนาจและความรับผิดชอบในการวางแผนการ
จดัการและบริหารงบประมาณแก่กระทรวง ทบวง 
กรม ที!ไดร้ะบุโครงสร้างความรับผิดชอบและ
ผูรั้บผิดชอบที!ชดัเจนโดยกาํหนดใหรั้ฐบาล
รับผิดชอบต่อเป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ระดบัชาติ 
รัฐมนตรีรับผิดชอบเป้าหมายการใหบ้ริการของ
กระทรวง และหวัหนา้ส่วนราชการรับผิดชอบต่อ
เป้าหมายผลผลิตของหน่วยงาน (รุยาพร เพง็ขาํ, 
2550, หนา้ 2) 
 สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษา เป็นหน่วยงาน
ที!อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัดูแลของสาํนกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน มีหนา้ที!
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามอาํนาจหนา้ที!ของ
คณะกรรมการเขตพื�นที!การศึกษา ตามมาตรา 38 แห่ง
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
มาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมีอาํนาจ
หนา้ที! ดงันี�  (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�น
พื�นฐาน, 2549, หนา้ 3-4) (1) จดัทาํนโยบาย 
แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื�นที!
การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐาน
การศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั�น
พื�นฐานและความตอ้งการของทอ้งถิ!น (2) วิเคราะห์
การจดัตั�งงบประมาณเงินอุดหนุนทั!วไปของ
สถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื�นที!การศึกษา 
และแจง้จดัสรรงบประมาณที!ไดรั้บใหห้น่วยงาน
ขา้งตน้รับทราบและกาํกบัตรวจสอบ ติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว (3) ประสาน 
ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบั

สถานศึกษาในเขตพื�นที!การศึกษา (4) กาํกบั ดูแล 
ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและ
ในเขตพื�นที!การศึกษา (5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั และ
รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื�นที!
การศึกษา (6) ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่างๆ 
รวมทั�งทรัพยากรบุคคล เพื!อส่งเสริม สนบัสนุน การ
จดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื�นที!การศึกษา  
(7) จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และ
ประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพื�นที!การศึกษา  
(8) ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ!น 
รวมทั�งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนั
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอื!นที!
จดัรูปแบบที!หลากหลายในเขตพื�นที!การศึกษา  
(9) ดาํเนินการและประสานส่งเสริม สนบัสนุน 
การวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขตพื�นที!การศึกษา  
(10) ประสานส่งเสริมการดาํเนินงานของ
คณะอนุกรรมการ และคณะทาํงานดา้นการศึกษา 
(11) ประสานการปฏิบติัราชการทั!วไปกบัองคก์ร 
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถิ!น ในฐานะสาํนกังานผูแ้ทน
กระทรวงศึกษาธิการในเขตพื�นที!การศึกษา  
(12) ปฏิบติัหนา้ที!อื!นเกี!ยวกบักิจการภายในเขตพื�นที!
การศึกษาที!มิไดร้ะบุใหเ้ป็นหนา้ที!ของผูใ้ดโดยเฉพาะ 
หรือปฏิบติังานอื!นตามที!มอบหมายจากบทบาท
อาํนาจหนา้ที!ของสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 ซึ! งมีหนา้ที!ส่วนหนึ!งที!สาํคญั คือ การ
จดัทาํนโยบายแผนพฒันา การวิเคราะห์ จดัตั�ง
งบประมาณของสถานศึกษา การจดัสรร รวมทั�ง
ติดตามการใชง้บประมาณใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานที!จดัทาํขึ�น เมื!อภาครัฐไดมี้การ
ปรับเปลี!ยนระบบงบประมาณ การเงินและพสัดุเป็น
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์ 
เพื!อเป็นการสนองตอบนโยบายภาครัฐ สาํนกังานเขต
พื�นที!การศึกษา จึงไดบ้ริหารจดัการงบประมาณ ให้
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เป็นไปตามแนวการบริหาร ภาครัฐแนวใหม่ ที!ทาง
สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้
ดาํเนินการสนบัสนุน ส่งเสริม ใหส้ถานศึกษาใน
สงักดัไดด้าํเนินการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้
ผลงานอยา่งต่อเนื!อง 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื!อศึกษาการบริหารงานงบประมาณ

แบบมุ่งเนน้ผลงานของผูบ้ริหารโรงเรียนในสงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาปทุมธานี เขต 1 

2. เพื!อเปรียบเทียบการบริหารงาน
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาปทุมธานี  
เขต 1จาํแนกตามประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารและตามขนาดของโรงเรียน 

3. เพื!อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการ
บริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
การศึกษาเรื!องการบริหารงานงบประมาณ

แบบมุ่งเนน้ผลงานของผูบ้ริหารโรงเรียน ในสงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ตาม
มาตรฐานการจดัการทางการเงิน 7 ดา้น คือ การ
วางแผนงบประมาณ การคาํนวณตน้ทุนการผลิต การ
จดัระบบการจดัซื�อจดัจา้ง การบริหารทางการเงิน
และการควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงิน
และผลการดาํเนินงาน การบริหารสินทรัพย ์และการ
ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
 การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  
(survey  research) ที!มุ่งศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนต่อการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที!การศึกษาปทุมธานี เขต 1  
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรที!ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ 
ผูอ้าํนวยการโรงเรียน  และรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงบประมาณ ในสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในปีการศึกษา 2552 
จาํนวน 118 โรงเรียน ไดแ้ก่ ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
จาํนวน 118 คน และรองผูอ้าํนวยการโรงเรียนฝ่าย
บริหารงบประมาณ จาํนวน 118 คน รวมเป็น 236 คน
 กลุ่มตวัอยา่งที!ใชใ้นการวิจยัในครั� งนี�  ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและรองผูอ้าํนวยการโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงบประมาณ ในสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในปีการศึกษา 2552 ซึ!ง
กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการคาํนวณหา
ขนาดที!เหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งของทาโร่ ยามาเน่ 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งที!ใชใ้นการวิจยั จาํนวน 75 โรงเรียน 
จาํแนกเป็น ผูอ้าํนวยการโรงเรียนจาํนวน 75 คน และ
รองผูอ้าํนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ
หรือหวัหนา้งานการเงินจาํนวน75 คนรวมทั�งสิ�น
จาํนวน 150 คน  

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

ประสบการณ์ในการบริหารงาน 
1. ตํ!ากวา่ 10 ปี 
2.  10-20 ปี 
3.  20 ปีขึ�นไป 
ขนาดของสถานศึกษา จําแนกเป็น 
1.  ขนาดเลก็ 
2.  ขนาดกลาง 
3.  ขนาดใหญ่ถึงขนาดใหญ่พิเศษ 

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 

ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ด้าน ได้แก่ 
1.  การวางแผนงบประมาณ  
2.  การคาํนวณตน้ทุนการผลิต  
3.  การจดัระบบการจดัซื�อจดัจา้ง  
4.  การบริหารทางการเงินและการควบคุม
งบประมาณ 
5.การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน  
6.  การบริหารสินทรัพย ์
7.  การตรวจสอบภายใน 
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เครื$องมือที$ใช้ในการวจัิย 
เป็นแบบสอบถามเกี!ยวกบัสถานภาพของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดแ้ก่ ประสบการณ์ในการ
บริหารงานและขนาดของโรงเรียน ลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบสาํรวจรายการ แบบสอบถาม
เกี!ยวกบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนต่อการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียน 
ในสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!ปทุมธานี เขต 1 ตาม
มาตรฐานทางการเงินทั�ง 7ดา้น (กระทรวงศึกษาธิการ
2548, หนา้ 32-35) ดงันี�  การวางแผนงบประมาณ การ
คาํนวณตน้ทุนผลผลิต การจดัระบบการจดัซื�อจดัจา้ง 
การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ
การรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน การ
บริหารสินทรัพย ์และการตรวจสอบภายใน ลกัษณะ
ของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั ตามวิธีของไลเคิร์ท (Likert) ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะเพิ!มเติมเกี!ยวกบัความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนต่อการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเนน้ผลงาน ของโรงเรียนเป็นลกัษณะแบบ
ปลายเปิด (Open-ended  form) 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 เมื!อไดรั้บแบบสอบถามคืนจึงดาํเนินการ
ตรวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม แลว้นาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ 
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

 

ผลการวจัิย 
ผูวิ้จยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูตาม

วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการวิจยั ดงันี�  
1. การปฏิบติังานเกี!ยวกบัการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที!ปทุมธานี เขต 1 ของผูบ้ริหาร ใน
ดา้นการวางแผนงบประมาณ การคาํนวณตน้ทุน

ผลผลิต การจดัระบบจดัซื�อจดัจา้ง การบริหารการเงิน
และควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงินและ
ผลการดาํเนินงาน การบริหารสินทรัพย ์และการ
ตรวจสอบภายใน เมื!อพิจารณาโดยเฉลี!ยรวมพบวา่ มี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากที!สุด เมื!อพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ทุกดา้นมีระดบัการปฏิบติัในระดบัมาก
ที!สุด ยกเวน้ดา้นการคาํนวณตน้ทุนผลผลิต พบวา่ มี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

2. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่ง
กลุ่มตวัอยา่งที!มีสถานภาพต่างกนั 

2.1 การเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่มที!มีประสบการณ์ในการบริหารงาน
ต่างกนัเกี!ยวกบัการปฏิบติังานการบริหารงาน
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาปทุมธานี เขต 1 
โดยรวมพบวา่ ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นการรายงาน
ทางการเงินและผลการดาํเนินงาน พบวา่มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที!ระดบั 0.05 

2.2 การเปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหวา่งกลุ่มที!มีขนาดของโรงเรียนต่างกนัเกี!ยวกบั

การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!

การศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวมและรายดา้นทั�ง  

7 ดา้น พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที!

ระดบั 0.05 

3. สรุปปัญหาและขอ้เสนอแนะของ

ผูบ้ริหาร จากแบบสอบถามปลายเปิดเกี!ยวกบัการ

บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของผูบ้ริหาร

โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 มีดงันี�  
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3.1 ดา้นการวางแผนงบประมาณ 

                     3.1.1 โรงเรียนขนาดเลก็ไดรั้บการ
จดัสรรงบประมาณนอ้ย งบประมาณที!ไดรั้บได้
จดัสรรเป็นงวด และไม่แน่นอน ยากในการวางแผน 
ควรจดัสรรงบประมาณใหโ้รงเรียนขนาดเลก็เพิ!ม
มากขึ�น  จดัสรรงบประมาณเพียงครั� งเดียวแต่ใหต้รง
ตามงบประมาณที!ตั�งไว ้
                     3.1.2 มีบุคลากรในการปฏิบติังานดา้น
การวางแผนนอ้ย นาํผูเ้กี!ยวขอ้งทุกฝ่ายมาร่วม
วางแผนปฏิบติังาน 
                     3.1.3 มีกิจกรรมอื!นของหน่วยงานนอก
เขตสอดแทรกระหวา่งปีทาํใหง้บประมาณเพิ!มจาก
แผน ควรจดัหางบอื!นมาสนบัสนุน 

3.2 ดา้นการคาํนวณตน้ทุนผลผลิต   
                     3.2.1 บุคลากรมีนอ้ย ครูแต่ละคนมี
หนา้ที!รับผิดชอบมาก  ควรส่งเจา้หนา้ที!มาทาํงาน
โดยเฉพาะจดับุคลากรดาํเนินการเพิ!มเติม   
                     3.2.2 โรงเรียนขนาดใหญ่มีขอ้มูล
ตน้ทุนผลผลิตมาก ทาํใหก้ารดาํเนินการล่าชา้
นโยบายและแนวปฏิบติั ดา้นการคาํนวณตน้ทุน
ผลผลิต ยงัขาดความชดัเจน ควรกาํหนดนโยบาย 
และแนวปฏิบติัดา้นการคาํนวณดา้นผลผลิตให้
ชดัเจนสามารถปฏิบติัได ้
                     3.2.3 คณะครูไม่เขา้ใจการคาํนวณ
ตน้ทุนกบักิจกรรมในโครงการ ควรจดักิจกรรมเชิง
ปฏิบติัการทุกปีการศึกษา และออกมานิเทศก์
โรงเรียน  

3.3 ดา้นการจดัระบบจดัซื�อจดัจา้ง   
                     3.3.1 การจดัซื�อจดัจา้งไม่เป็นไปตาม
แผน มีการเร่งดาํเนินการช่วงปลายปีการศึกษา  ควร
จดัทาํปฏิทินและติดตามใหเ้ป็นไปตามแผน 
                     3.3.2 การจดัซื�อจดัจา้งบางครั� งไม่ตรง
ตามที!กาํหนดไวใ้นแผนมีขั�นตอนยุง่ยาก บางครั� งผู ้
จา้งลาํบาก ควรใหมี้การจดัใหค้วามรู้ และใหก้าร

นิเทศกง์านกบัพสัดุ ฝ่ายกลุ่มสาระควรลดขั�นตอนใน
การทาํงาน  

3.4 ดา้นการบริหารการเงินและควบคุม
งบประมาณ  
                      3.4.1 ขาดบุคลากรในการปฏิบติังาน มี
การเปลี!ยนแปลงหรือเพิ!มเติมทาํใหก้ารทาํงาน
ผิดพลาดล่าชา้ ควรจดัส่งเจา้หนา้ที!บญัชีและ การเงิน
ไปโรงเรียน มีเอกสารปรับเปลี!ยนที!ทนัเหตุการณ์ 
                      3.4.2 ผูบ้ริหารขาดทกัษะในการบริหาร
ทาํหลกัฐานไม่ค่อยเป็นปัจจุบนั ควรมีการจดัการ
อบรม ผูบ้ริหาร สพฐ.ควบคุมการตรวจสอบเป็น
ระยะ ๆ  

3.5 ดา้นการรายงานทางการเงินและผลการ
ดาํเนินงาน  

                      3.5.1 ครูขาดทกัษะในการดาํเนินงาน 
การรายงานล่าชา้ไม่เป็นปัจจุบนั ควรดาํเนินงาน  จดั
เจา้หนา้ที!การเงินใหก้บัโรงเรียนเฉพาะงาน จดัการ
อบรมและมีตวัอยา่งใหป้ฏิบติัตาม 
                      3.5.2 ภาระงานมีมากจนขาดบุคลากร
ในการดาํเนินงาน ระยะเวลาในการ ควรเนน้การ
ทาํงานจากสภาพจริงการกาํหนดวนัรายงานให้
แน่นอน  

3.6 ดา้นการบริหารสินทรัพย ์ 
                      3.6.1 การใชจ่้ายบางโครงการไม่คุม้ค่า 
ไม่พฒันาการเรียนการสอน  ขั�นตอนในการทาํ
เอกสารมีมากกวา่การทาํงานที!เป็นรูปธรรม  ทาง
สพฐ. ควรมีการตรวจสอบสภาพจริงของโรงเรียน
เนน้การทาํงานจากสภาพจริง 

3.7 ดา้นการตรวจสอบภายใน  
                      3.7.1 ทางเขตส่งเจา้หนา้ที!มาตรวจสอบ
ละเอียดมาก ครูทาํไม่ครอบคลุม การดาํเนินการตาม
สภาพที!ควบคุมแต่ปัญหาของโรงเรียนไม่เป็น
ปัจจุบนัควรจดัเจา้หนา้ที!การเงินประจาํโรงเรียนดูแล 
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ทาํบญัชีการเงิน 
                     3.7.2 ขาดการตั�งคณะกรรมการใน
โรงเรียน ขาดบุคลากรที!มีความรู้ความเขา้ใจในการ
ตรวจสอบภายใน โรงเรียนควรมีการจดัการอบรมให้
ความรู้ โรงเรียนจะตอ้งตั�งคณะกรรมการทุกปี/เขตมี
แผนตรวจสอบทุกโรงเรียน ควรกาํหนดสดัส่วน
ภาระงาน 

 

การอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื!อง การบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที!การศึกษาปทุมธานี เขต 1 อภิปรายผลไดด้งันี�  
 1. ผลการศึกษาการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที!การศึกษาปทุมธานี เขต 1 เกี!ยวกบัการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน พบวา่ มีการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดบัมากที!สุด ซึ! งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ กมลพรรณ สุขสวสัดิq  (2546, หนา้ 103) 
ไดท้าํการวิจยัเรื!อง การศึกษาระดบัความรู้ความเขา้ใจ
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของผูบ้ริหาร
และเจา้หนา้ที!การเงินโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
พื�นที!การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 อยูใ่น
ระดบัสูง โดยผลการศึกษาครั� งนี�  พิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ 

       1.1 ดา้นการวางแผนงบประมาณ  
ผลการศึกษาการปฏิบติังานเกี!ยวกบัการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา่ 
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากที!สุด  อาจเป็นเพราะวา่
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระดบัความคิดเห็นวา่แผนกลยทุธ์
จดัเป็นส่วนสาํคญัของการบริหารจดัการที!มี
ประสิทธิผล อีกทั�งยงัคิดวา่แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน
ตอ้งสามารถนาํไปสู่การปฏิบติัไดจ้ริง และยงั
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ บณัฑิต  แสงกลา้ 
(2548, หนา้ 73) ที!ศึกษา เรื!อง การบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียน
ประถมศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร พบวา่ โรงเรียน
ประถมศึกษาสงักดักรุงเทพมหานคร มีสภาพการ
ปฏิบติังานดา้นการวางแผนงบประมาณ ดา้นการ
วางแผนกลยทุธ์  จากการวิเคราะห์สภาพการณ์
ภายในและภายนอกค่าร้อยละสูงที!สุด  

       1.2 ดา้นการคาํนวณตน้ทุนผลผลิต ผล
การศึกษาการปฏิบติังานเกี!ยวกบัการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา่ 
มีระดบัการปฏิบติั อยูใ่นระดบัมาก ซึ!งอาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารโรงเรียนเห็นความสาํคญัของการคาํนวณ
ตน้ทุนผลผลิต เนื!องจากเป็นขอ้มลูสาํคญัและ
จาํเป็นตอ้งใชเ้พื!อขอจดัทาํงบประมาณ และโรงเรียน
ตอ้งมีการรายงานตน้ทุนกิจกรรมที!ถูกตอ้งและ
ครอบคลุมทุกภารกิจ ซึ!งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั
ของ กนัตาธรณ์  สินหชยั (2548, หนา้ 72) ศึกษาเรื!อง 
การศึกษาสภาพปัญหาและความตอ้งการในการ
จดัการระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที!การศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1-4 พบวา่ การรายงาน
ขอ้มลูตน้ทุนกิจกรรมและตน้ทุนผลผลิตถกูตอ้งและ
ครอบคลุมทุกภารกิจ มีระดบัความตอ้งการมากที!สุด 
        1.3 ดา้นการจดัระบบจดัซื�อจดัจา้ง  
ผลการศึกษาการปฏิบติังานเกี!ยวกบัการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา่ 
มีการปฏิบติัมากที!สุด เป็นเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนมี
ใหค้วามสาํคญัในระบบการจดัซื�อจดัจา้ง ซึ! งตอ้ง
ดาํเนินการโดยเปิดเผยโปร่งใส และโรงเรียนตอ้งมี
การเปิดเผยการดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งใหท้ราบทั!ว
กนัมากที!สุดเท่าที!จะทาํได ้และระบบจดัซื�อจดัจา้งยงั
เป็นระบบที!ผูบ้ริหารปฏิบติัมาเป็นเวลานาน ซึ!ง
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ  สมเกียรติ ศรีสวสัดิq
(2548, หนา้ 115) ศึกษาเรื!อง การศึกษาการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของสถานศึกษาขั�น
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พื�นฐาน จาํแนกตามประเภทของสถานศึกษา ดา้น
การจดัระบบการจดัซื�อจดัจา้ง  อยูใ่นระดบัมาก  
        1.4 ดา้นการบริหารการเงินและควบคุม
งบประมาณ  ผลการศึกษาการปฏิบติังานเกี!ยวกบัการ
บริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียน
ในสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 พบวา่ มีการปฏิบติัในภาพรวมอยูใ่น ระดบั
มากที!สุด ทั�งนี� เป็นเพราะวา่การบริหารการเงินและ
ควบคุมงบประมาณเป็นเรื!องที!มีความสาํคญั
ละเอียดอ่อนซึ! งผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งใหค้วามสาํคญั  
เพื!อใหก้ารจดัการระบบการเงินของโรงเรียนเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ!งสอดคลอ้ง
กบั สมหวงั   ขอเอื�อนกลาง (2546, หนา้ 132) ที!ได้
ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหาและแนวทางในการจดัทาํ
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูโรงเรียนมธัยมศึกษา  พบวา่
โรงเรียนไดด้าํเนินการบริหารจดัการทาํงบประมาณ
แบบมุ่งเนน้ผลงานอยูใ่นระดบัมาก จากเหตุผล
ดงักล่าว จึงทาํใหผู้บ้ริหารโรงเรียน สงักดัสาํนกังาน
เขตพื�นที!การศึกษาปทุมธานี เขต 1 การปฏิบติังาน
เกี!ยวกบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 
ดา้นการบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที!สุด 
        1.5 ดา้นการรายงานทางการเงินและ       
ผลการดาํเนินงาน ผลการศึกษาการปฏิบติังาน
เกี!ยวกบัการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน
ของโรงเรียนในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก
ที!สุด  ซึ! งเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งรายงาน
ทางการเงินและผลการดาํเนินงานเพื!อยืนยนัผลสาํเร็จ
ของแผนงาน/โครงการ และ การรายงานทางการเงิน
และผลการดาํเนินงาน ตอ้งมีนโยบายและแนว
ปฏิบติัการรายงานทางการเงินและผลการดาํเนินงาน
ชดัเจนและปฏิบติัได ้ซึ! งสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ 
จนัทร์จิรา แป้นบวั (2550, หนา้ 49) ซึ! งศึกษาวิจยัเรื!อง 
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนที!มีต่อการบริหาร

งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์  
โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษา
สมุทรปราการ พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนในสงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาสมุทรปราการ มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน
ตามยทุธศาสตร์ ดา้นการรายงานทางการเงินและผล
การดาํเนินงาน อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ!ง 
        1.6 ดา้นการบริหารสินทรัพย ์ ผล
การศึกษาการปฏิบติังานเกี!ยวกบัการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา่ 
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากที!สุด เป็นเพราะวา่
ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้วามสาํคญัต่อการบริหาร
สินทรัพยซึ์!งตอ้งมีการดาํเนินการที!เป็นปัจจุบนั และ
การบริหารสินทรัพยเ์ป็นแนวทางหนึ!งในการบริหาร
ดา้นงบประมาณใหมี้ประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสู์งสุด ซึ!งขดัแยง้กบัการวิจยัของ สมเกียรติ
ศรีสวสัดิq  (2548, หนา้ 115) พบวา่ สภาพการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของสถานศึกษาขั�น
พื�นฐานสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษา
กาญจนบุรี ดา้นการบริหารสินทรัพยอ์ยูใ่นระดบัปาน
กลาง และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ จนัทร์จิรา 
แป้นบวั (2550, หนา้ 51) ซึ! งศึกษาวิจยัเรื!อง ความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนที!มีต่อการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์ 
โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษา
สมุทรปราการ พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนในสงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาสมุทรปราการ  มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน
ตามยทุธศาสตร์ ดา้นการบริหารสินทรัพย ์ อยูใ่น
ระดบัเห็นดว้ย 
        1.7 ดา้นการตรวจสอบภายใน 
ผลการศึกษาการปฏิบติังานเกี!ยวกบัการบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของโรงเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาปทุมธานี 
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เขต 1 พบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากที!สุด เป็น
เพราะวา่ผูบ้ริหารมีระบบควบคุมการดาํเนินงานและ
การใชเ้งินงบประมาณ และมีการจดัทาํแผน
ตรวจสอบภายในอยา่งเป็นระบบ ซึ!งขดัแยง้กบัการ
วิจยั ของ สมเกียรติ ศรีสวสัดิq  (2548, หนา้ 106) ซึ! ง
ศึกษาวิจยัเรื!อง การศึกษาการบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเนน้ผลงานของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษากาญจนบุรี พบวา่ ระดบั
สภาพการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานของ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!
การศึกษากาญจนบุรี ดา้นการตรวจสอบภายใน โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ จนัทร์จิรา แป้นบวั (2550, หนา้ 54)  

ซึ! งศึกษาวิจยัเรื!อง ความคิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียน
ที!มีต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานตาม
ยทุธศาสตร์ โรงเรียนในสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!
การศึกษาสมุทรปราการ พบวา่ ผูบ้ริหารโรงเรียนใน
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที!การศึกษาสมุทรปราการ  มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้
ผลงานตามยทุธศาสตร์ ดา้นการตรวจสอบภายใน  
อยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิ!ง 
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ปัจจัยที�สัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะครูดีของครูผู้สอนในสถาบันกวดวชิา 

เขตพื(นที�การศึกษา มธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 

Factors Related to Efficiency of Teachers in Tutorial Institutions under the Office of 

Bangkok Secondary Educational Service Area 2 1 
 

                                                                                                                                                                  เมธิณี ณ พึ
งบุญ* 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันี�  มีวตัถุประสงคเ์พื
อศึกษา ปัจจยัที
สัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะครูดีของครูผูส้อนในสถาบนักวดวิชา 
และเพื
อสร้างสมการพยากรณ์คุณลกัษณะครูดีของครูผูส้อนในสถาบนักวดวิชา กลุ่มตวัอย่าง คือ ครูผูส้อนในกลุ่ม
สถาบนักวดวิชาเขตพื�นที
การศึกษา มธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 จาํนวน 90 คน เลือกแบบแบ่งชั�นภูมิ 
เครื
 องมือที
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที
ใช้ในการวิจัย คือ ค่าสถิติพื�นฐาน และการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ7 สหสัมพนัธ์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัที
สัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะครูดีของ
ครูผูส้อนในสถาบนักวดวิชา คือ จรรยาบรรณดา้นเอกลกัษณ์ของครู  จรรยาบรรณดา้นการรักษาวินยัแห่งวิชาชีพครู  
และเพศ ส่วนปัจจยัคํ� าจุนดา้นสภาพในการทาํงาน  และจรรยาบรรณดา้นบทบาทของครูต่อบุคคล และสังคมมี
ความสมัพนัธ์กนัทางลบกบัคุณลกัษณะครูดี การวิจยันี�สามารถสร้างสมการพยากรณ์ ในรูปคะแนนดิบ คือ 
Y =  2.890 + 0.421 (จรรยาบรรณดา้นเอกลกัษณ์ของครู) + 0.169 (จรรยาบรรณดา้นการรักษาวินยัแห่งวิชาชีพครู) + 
0.060 (เพศ) - 0.101 (ปัจจยัคํ�าจุนดา้นสภาพในการทาํงาน) - 0.161 (จรรยาบรรณดา้นบทบาทของครูต่อบุคคล และ
สงัคม) และ สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ Z =  0.587 (จรรยาบรรณดา้นเอกลกัษณ์ของครู)  + 0.221 
(จรรยาบรรณดา้นการรักษาวินยัแห่งวิชาชีพครู) + 0.160 (เพศ) - 0.215 (ปัจจยัคํ�าจุนดา้นสภาพในการทาํงาน) - 
0.401 (จรรยาบรรณดา้นบทบาทของครูต่อบุคคล และสงัคม) 
 

คําสําคัญ: ปัจจยัสมัพนัธ์ลกัษณะครูดี, สถาบนักวดวิชา 
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Abstract 
 The purpose of this research were to find out the factors related to efficiency of teachers in tutorial 
institutions under the office of Bangkok secondary educational service area 2 and to built the equation for 
predigesting the efficiency of teachers and 90 teachers were stratified random sampling from tutorial institutions 
under the office of Bangkok secondary educational service area 2. The 145 items questionnaire was used as a tool 
for collecting data. The reliability of tool by Cronbach’ alpha coefficient was 0.933 and the content validity by 
IOC was 1.00. The descriptive statistics and stepwise multiple regression were used to analyse the data. 
 The research found that the factors related to efficiency of teachers in tutorial institutions were the ethics 

of teacher’s idealities, the  ethics of teacher’s discipline in profession and gender but hygiene factors in 
occupation and the ethics role to persons and social were negative relation. The predictive equation were in raw 
score: y = 2.890+ 0.421 (the ethics of teacher’s identities) +0.169 (the ethics of teacher’s discipline in profession) 
+0.060 (gender) -0.101 (hygiene factors in occupation) -0.161 (the ethics role to person and social)  
And in standard score:  z = 0.587 (the ethics of teacher’s identities) +0.221 (the ethics of teacher’s discipline in 
profession) + 0.160  (gender) -0.215 (hygiene factors in occupation) -0.401 (the ethics role to person and social) 

 

Keywords: efficiency of teachers, Tutorial Institutions 

 

ความนํา  
 สงัคมไทยในปัจจุบนันี� มีเทคโนโลยีในดา้น
ต่างๆ เกิดขึ�นอยา่งมากมาย จนทาํใหม้นุษยจ์าํเป็น
จะตอ้งมีการปรับตวัตามโลกที
กา้วไปอยา่งไม่หยดุย ั�ง 
การศึกษาเป็นสิ
งสาํคญัและมีบทบาทในการฒนา
มนุษยใ์หมี้ความสมบูรณ์ทั�งทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
และสติปัญญา และสิ
งที
สาํคญัที
สุดยิ
งไปกวา่นั�นกคื็อ  
เมื
อมนุษยส์ามารถพฒันาศกัยภาพไดอ้ยา่งสมบูรณ์
แลว้ สิ
งที
จะตอ้งพฒันาตามไปดว้ยคือ “คุณธรรม” 
บุคคลที
สาํคญัที
จะช่วยพฒันามนุษยใ์หมี้ความ
สมบูรณ์ดงักล่าวได ้คือ “ครู” ซึ
งเป็นผูที้
ประสิทธิ7
ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย ์เพราะจะตอ้งเป็นผูใ้ห้
องคค์วามรู้แก่ศิษยเ์พื
อนาํมาใชใ้หเ้กิดประโยชนต่์อ
สงัคม นอกจากนั�น ยงัเป็นผูมี้อิทธิพลเสริมสร้าง
บณัฑิตในการพฒันาบุคลิกภาพเชิงวิชาการ และเชิง
วิชาชีพ  

 ปัจจุบนัการศึกษามีการแข่งขนักนัมากขึ�น 
การเรียนในหอ้งเพียงอยา่งเดียวอาจไม่มากพอต่อ
ความตอ้งการของนกัเรียน และทาํใหผู้เ้รียนตอ้ง
แสวงหาที
เรียนเพิ
มเติม นอกจากจะเป็นการซ่อมใน
สิ
งที
บกพร่องแลว้ยงัเป็นการเสริมในส่วนที
ผูเ้รียนมี
ความสามารถอยูเ่ดิม การเรียนเพื
อซ่อมหรือเสริม
ดงักล่าว ผูเ้รียนส่วนใหญ่นิยมจะไปศึกษาที
สถาบนั
กวดวิชามากกวา่จะดาํเนินการในชั�นเรียน ทั�งนี�
เนื
องจากภารกิจของครูในเวลาเรียนนอกจากการ
สอนในชั�นเรียนแลว้ ครูยงัมีงานที
จะตอ้งทาํอื
นๆอีก
มากมาย เป็นตน้วา่การเตรียมการสอน การบนัทึก
พฤติกรรมผูเ้รียน และการตรวจการบา้น เป็นตน้ ครู
จึงไม่มีเวลาที
จะดาํเนินการสอนซ่อมเสริมให้
นกัเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มในสถานศึกษา 
ประกอบกบัผลการสอบ O-net พบวา่ ผูเ้รียนยงัอ่อน
ดอ้ยในวิชาหลกัสาํคญัๆ เช่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ทาํใหค้รูที
มีความ
ถนดัและเชี
ยวชาญดา้นนี�สนใจจะมาสอนในสถาบนั
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กวดวิชาตามปริมาณความตอ้งการของผูเ้รียนมากขึ�น 
ในการมาสอนที
สถาบนักวดวิชาอาจมีปัจจยัอื
น ๆ ที

เขา้มาเกี
ยวขอ้งกบัการที
ครูจะเขา้มาสอน เป็นตน้วา่ 
ปัจจยัจูงใจ ทั�งในดา้นปัจจยัคํ�าจุนและปัจจยัเกื�อหนุน 
นอกจากนั�น ครูยงัมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ซึ
 งปัจจยั
ต่าง ๆ เหล่านี� น่าจะเป็นส่วนที
มีความสมัพนัธ์กบั
คุณลกัษณะของครูดีของครูที
สอนในสถาบนักวด
วิชาดงักล่าว ดว้ยเหตุดงักล่าวผูวิ้จยัจึงสนใจจะศึกษา
ปัจจยัที
มีความสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะครูดี 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื
อศึกษาถึงสภาพปัจจยัที
สัมพนัธ์กบั
คุณลกัษณะของครูดีในสถาบนักวดวิชา เขตพื�นที

การศึกษา มธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 

2. เพื
อสร้างสมการพยากรณ์คุณลกัษณะครู
ที
ดีของครูผูส้อนในสถาบนักวดวิชา เขตพื�นที

การศึกษา มธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
การศึกษาปัจจยัที
สมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะครู

ดีของครูผูส้อนในสถาบนักวดวิชา เขตพื�นที

การศึกษา มธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2  
มีกรอบแนวคิดการวิจยั ดงันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
             การวิจยัครั� งนี�  เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจแบบวดั
ครั� งเดียว เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามใน
เขตพื�นที
การศึกษา มธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร 
เขต 2  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที
ใชใ้นการวิจยั คือ บุคลากร
ครูผูส้อนในสถาบนักวดวิชา เขตพื�นที
การศึกษา 
มธัยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 2 รวม 248 คน 
ผูวิ้จยัใชวิ้ธีการเลือกกลุ่มตวัอย่างจากประชากรโดย
ใชท้ฤษฎีลิมิตกลางแลว้สุ่มดว้ยวิธีสุ่มแบบชั�นภูมิ ได้
กลุ่มตวัอยา่ง 90 คน 

 

 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. วุฒิการศึกษา 
4. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

 

ปัจจัยจูงใจในการปฏิบตัิงาน 
1. ความสาํเร็จในการทาํงาน 
2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 
3. ลกัษณะของงานที
ทาํ 
4. ความรับผิดชอบ 
5. ความกา้วหนา้ 

ปัจจัยคํ�าจุนในการปฏิบตัิงาน 
1. การปกครองบงัคบับญัชา 

2. สภาพในการทาํงาน 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

4. คา่จา้งและความมั+นคงในงาน 
5. นโยบายขององคก์ร 

 

ปัจจัยด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู  
1. อุดมการณ์ครู  

2. เอกลกัษณ์ของครู  

3. การรักษาวินยัแห่งวิชาชีพครู  

4. บทบาทของครูตอ่บุคคล และสังคม  

 

คุณลกัษณะครูด ี 6  ประการ 
1. ความซื
อสัตย ์ 
2. ความรับผิดชอบ 
 3. ความเมตตากรุณา  
4. ความเสียสละ  
5. ความยติุธรรม  
6. การรักษาระเบียบวินยั  
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เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื
องมือที
ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม
ลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด และแบบมาตรฐานวดั
ประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนที
 1 คาํถามเกี
ยวกบั
สถานภาพส่วนบุคคล ตอนที
 2 คาํถามเกี
ยวกบัปัจจยั
จูงใจในการปฏิบติังาน ตอนที
 3 คาํถามเกี
ยวกบัปัจจยั
คํ�าจุนในการปฏิบติังาน ตอนที
 4 คาํถามเกี
ยวกบั
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู ตอนที
 5 คาํถามเกี
ยวกบั

คุณลกัษณะของครูที
ดี ผูว้จิยัทดสอบค่าความ

เชื+อมั+นของแบบสอบถาม ดว้ยวธีิของCronbach

ไดค่้าสัมประสิทธิC แอลฟาเท่ากบั 0.933 

 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ใชส้ถิติเชิงพรรณนา บรรยายลกัษณะ 
ขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจงความถี
 
ค่าเฉลี
ย ส่วนเบี
ยงเบนมาตรฐาน ใชส้ถิติการ
วิเคราะห์ Pearson วิเคราะห์ค่าสหสมัพนัธ์ระหวา่ง
ปัจจยัที
สัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะครูดีของครูผูส้อนใน
สถาบนักวดวิชา เขตพื�นที
การศึกษา มธัยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 และใชส้ถิติ Multiple 
Regression Analysis (stepwise) วิเคราะห์การถดถอย
เพื
อทดสอบสมมติฐาน 

 

ผลการวจัิย 
1. คุณลกัษณะครูที
ดีของครูในสถาบนักวด

วิชา เขตพื�นที
การศึกษา มธัยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 2 ผลการวิเคราะห์พบวา่ มีตวั
แปรทาํนายเพียง 5 ตวั คือ  จรรยาบรรณดา้นการ
รักษาวินยัแห่งวิชาชีพครู  จรรยาบรรณดา้น
เอกลกัษณ์ของครู และเพศเป็นตวัแปรทาํนายใน
ทางบวก ส่วนปัจจยัคํ�าจุนดา้นสภาพในการทาํงาน  
และจรรยาบรรณดา้นบทบาทของครูต่อบุคคล 

 2. สมการพยากรณ์คุณลกัษณะครูดี มีดงันี�  
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ ดงันี�  
 Y =  2.890 + 0.421 (จรรยาบรรณดา้น
เอกลกัษณ์ของครู) + 0.169 (จรรยาบรรณดา้นการ
รักษาวินยัแห่งวิชาชีพครู) + 0.060 (เพศ) - 0.101 
(ปัจจยัคํ�าจุนดา้นสภาพในการทาํงาน) - 0.161 
(จรรยาบรรณดา้นบทบาทของครูต่อบุคคล และ
สงัคม)  
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงันี�   
 Z = 0.587 (จรรยาบรรณดา้นเอกลกัษณ์ของ
ครู) + 0.221 (จรรยาบรรณดา้นการรักษาวินยัแห่ง
วิชาชีพครู) + 0.160 (เพศ) - 0.215 (ปัจจยัคํ�าจุนดา้น
สภาพในการทาํงาน) - 0.401 (จรรยาบรรณดา้น
บทบาทของครูต่อบุคคล และสงัคม) 

 

การอภิปรายผล 
 1. ตามที
พบวา่จรรยาบรรณดา้นเอกลกัษณ์
ของครู ดา้นการรักษาวินยัแห่งอาชีพครู และเพศชาย 
มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัคุณลกัษณะครูดีของครู
ในสถาบนักวดวิชา ทั�งนี�อาจเนื
องจากหลกัในการ
ประพฤติปฏิบติัตนโดยเนน้ใหเ้ห็นลกัษณะเฉพาะ
ของครูที
แตกต่างจากบุคคลในอาชีพอื
น ซึ
ง
ประกอบดว้ย การดาํรงตนอยา่งเรียบง่าย ประหยดั 
เหมาะสมกบัอาชีพครู มีอารมณ์มั
นคง และสามารถ
ควบคุมอารมณ์ทั�งในและนอกเวลาที
สอน รับผิดชอบ
ต่อหนา้ที
และตนเอง สามารถร่วมงานเป็นหมู่คณะ 
ได ้มีวฒันธรรม ศีลธรรม เป็นตวัอยา่งที
ดีของศิษย ์
ตรงเวลา มีวาจาสุภาพอ่อนโยน และแต่งกาย
เรียบร้อยเหมาะสม ใฝ่หาความรู้ ขยนัหมั
นเพียร
สาํรวจและปรับปรุงแกไ้ขตนเองและงานสอนอยู่
เสมอ รู้จกัหาทางแกไ้ขโดยสนัติวิธี มีใจกวา้ง และมี
นํ�าใจนกักีฬารับฟังความคิดเห็นของศิษย ์พร้อมทั�ง
เปิดโอกาสใหศิ้ษย ์ไดป้รึกษาหารืออยา่ง เป็นผูเ้ห็น
ศิษยมี์ความสาํคญั และพิจารณาคุณค่าของศิษยแ์ต่ละ
คนดว้ยเหตุผล เป็นผูที้
น่าเคารพรัก และทาํใหศิ้ษย ์
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 เกิดความอบอุ่นใจ รวมไปจนถึงมีความยติุธรรม 
และตดัสินใจหรือลงโทษศิษยอ์ยา่งมีเหตุผล เป็น 
ผูค้วรแก่การยกยอ่ง นบัถือในเชิงภูมิปัญญา และเชาว ์
ไหวพริบในดา้นการอบรม สั
งสอน และสามารถ
อรรถาธิบายเรื
องที
ยากใหเ้ขา้ใจง่ายได ้เป็นตน้ ส่วน
ดา้นการรักษาวินยัแห่งอาชีพครูนั�น กน่็าจะเป็นผล
อนัเนื
องมาจาก การที
ครูตอ้งตั�งตนไวใ้นที
ถูกที
ควร
สามารถบงัคบัตนเองแต่ในสิ
งที
ดีงามและถูกตอ้ง  
ซึ
 งประกอบดว้ย การรักษาความลบัของศิษย ์เพื
อน
ร่วมงานและสถานศึกษา ไม่แสดงอาการอาฆาต
พยาบาทต่อศิษย ์เขา้สอนโดยสมํ
าเสมอ ไม่ปิดบงั
หรือบิดเบือนเนื�อหาสาระทางวิชาการ เชื
อฟัง และไม่
แสดงความกระดา้งกระเดื
องต่อผูบ้งัคบับญัชา และ
ระเบียบแบบแผน ไม่ละทิ�งหนา้ที
ดา้นการสอนและ
งานที
ไดรั้บมอบหมาย ตลอดจนอุทิศเวลาใหก้บั
สถานศึกษา รวมทั�งรักษาความสามคัคี ชื
อเสียงของ
คณะและสถานศึกษาที
สงักดัอยู ่โดยไม่ลบหลู่ 
ดูหมิ
นศาสนา และไม่นาํหรือยอมใหน้าํผลงานทาง
วิชาการของตนไปใชใ้นทางทุจริต หรือ เป็นภยัต่อ
มนุษยชาติ เป็นตน้  
 2. การที
ครูเพศชายมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัคุณลกัษณะครูดีของครูในสถาบนักวดวิชา ทั�งนี�
อาจเนื
องมาจาก เพศชายเป็นเพศที
มีการดาํรงชีวิต
ค่อนขา้งเรียบง่าย ประหยดั บุคลิกในการแต่งกายที

สุขมุเรียบร้อยน่าเชื
อถือ และมีวฒิุภาวะทางอารมณ์
มั
นคง สามารถควบคุมอารมณ์ไดเ้หมาะสมดี 
สามารถร่วมงานเป็นหมู่คณะได ้โดยไม่ค่อยเกิด
ความขดัแยง้ อีกทั�งยงัเป็นเพศที
ใหเ้กียรติผูอื้
น ใจ
กวา้ง และมีนํ�าใจนกักีฬา มีความยติุธรรม และปฏิบติั
หนา้ที
อยา่งจริงจงั ดว้ยความรับผิดชอบและเสียสละ
ซึ
งสิ
งเหล่านี�ลว้นเป็นบุคลิกภาพของเพศชายที

สามารถแสดงออกมาไดอ้ยา่งเด่นชดัอีกดว้ย 
 3. ส่วนปัจจยัที
ส่งผลทางลบต่อครูลกัษณะ
ครูดี ไดแ้ก่ ปัจจยัคํ�าจุนในดา้นสภาพการทาํงาน และ
จรรยาบรรณดา้นบทบาทของครูต่อบุคคลและสงัคม

นั�น อาจเนื
องจากความไม่เหมาะสมทั�งดา้นสภาพทาง
กายภาพของงาน อาทิ แสง อากาศ เสียง ชั
วโมงใน
การทาํงาน รวมทั�งลกัษณะสิ
งแวดลอ้มอื
นๆ เช่น 
วสัดุอุปกรณ์ หรือเครื
องอาํนวยความสะดวกต่างๆ 
เป็นตน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ครูผูส้อนอาจขาดความเอาใจ
ใส่ต่อสภาพแวดลอ้ม บริเวณหอ้งเรียนหรือภายใน
ชุมชน รวมไปจนถึงวสัดุอุปกรณ์ในการทาํงาน ซึ
ง
อาจกล่าวไดว้า่เป็นสิ
งที
เป็นปัจจยัที
มีความสาํคญัอีก
ประการหนึ
ง แต่เป็นเพราะครูผูส้อนส่วนใหญ่อาจ
เขา้ใจวา่สิ
งเหล่านี�ลว้นเป็นปัญหาที
องคก์รของตนเอง
จะตอ้งเป็นหลกัในการจดัการทั�งหมดโดยมิใช่
ภาระหนา้ที
ของผูส้อนแต่อยา่งใด ซึ
งภาระงานหลกั
ของผูส้อนที
เด่นชดัยอ่มจะตอ้งเป็นหนา้ที
ของการ
สอนวิชาความรู้ตามที
ผูเ้รียนตอ้งการเพียงเท่านั�น ซึ
 ง
แทจ้ริงแลว้ทั�งองคก์รและผูป้ฏิบติังานจาํเป็นจะตอ้ง
ช่วยกนัรับผิดชอบดูแลรักษาสภาพสถานที
ภายใน
บริเวณองคก์ร ใหเ้กิดบรรยากาศที
ดีทั�งต่อผูเ้รียนและ
ครูเอง เพื
อใหภ้าระหนา้ที
ในงานที
ตนไดรั้บมอบมาย
สาํเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของทั�งองคก์รและตวั
ผูป้ฏิบติังาน 
 นอกจากนั�น ปัจจยัจรรยาบรรณดา้นบทบาท
ของครูต่อบุคคลและสงัคมนั�น  อาจเนื
องจากการที
ครู
ในสถาบนักวดวิชามีความบกพร่องในการใหค้วาม
ร่วมมือกบับุคคลากรทั�งในองคก์รและชุมชนนั�นใน
การจดักิจกรรมต่างๆ เพื
อใหเ้กิดการเคลื
อนไหวใน
เรื
องของความคิด หรือแลกเปลี
ยนแนวความคิดเพื
อ
กระตุน้ใหเ้กิดการเปลี
ยนแปลง รวมไปจนถึงการ
ส่งเสริมความกา้วหนา้ทางวิชาการแก่องคก์รและ
ชุมชนนั�นดว้ย ซึ
งประกอบดว้ย การส่งเสริมกิจกรรม
ในระบอบประชาธิปไตย และความสมัพนัธ์ระหวา่ง
สถาบนัดว้ยกนัและระหวา่งสถาบนักบัชุมชน และ
การสร้างและส่งเสริมความสามคัคีอนัดีระหวา่งครู
และผูป้กครอง ดาํรงชีวิตและการปฏิบติัตนเป็น
ตวัอยา่งที
ดีชุมชน มีการรับใชส้งัคมดว้ยการ
สร้างสรรคผ์ลงานทางวิชาการ พร้อมทั�งความมีนํ�าใจ 
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โอบออ้มอารีต่อผูอื้
น แสดงใหเ้ห็นวา่ ครูผูส้อนใน
สถาบนักวดวิชาอาจขาดความร่วมมือกบับุคคลากร
ทั�งในองคก์รและชุมชน ทั�งในการจดักิจกรรมต่างๆ 
เพื
อกระตุน้ใหเ้กิดการเปลี
ยนแปลงกดี็ หรือส่งเสริม
ความกา้วหนา้ทางวิชาการแก่องคก์รและชุมชนกดี็ 
สาเหตุเพราะครูส่วนใหญ่มกัใหค้วามสาํคญัต่อ 
สิ
งเหล่านี�นอ้ยเกินไป และไม่เห็นความสาํคญัใน
บทบาทของตนเองต่อบุคคลและสงัคม มากไปกวา่
การเรียนและการสอนตามจุดมุ่งหมายของนโยบาย
ทางการศึกษาขององคก์รของตนนั
นเอง 
 4. สาํหรับปัจจยัอื
นๆ ที
ไม่สมัพนัธ์กบัครู
ลกัษณะครูดี อาจเนื
องจากในดา้นสถานภาพส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ อาย ุวฒิุการศึกษา และประสบการณ์ 
ไม่ไดเ้ป็นสิ
งที
สามารถบอกถึงคุณลกัษณะของครูที
ดี
ไดอ้ยา่งชดัเจน ส่วนปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ�าจุนต่างๆ 
ไดแ้ก่ ความสาํเร็จในการทาํงาน การไดรั้บ 
การยอมรับนบัถือ ลกัษณะของงานที
ทาํ ความ
รับผิดชอบ ความกา้วหนา้ การปกครองบงัคบับญัชา 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล ค่าจา้ง และความมั
นคง
ในงาน และนโยบายขององคก์รนั�น ต่างกเ็ป็นสิ
งที

ครูผูส้อนสถาบนักวดวิชาใหค้วามสาํคญัอยู่
ค่อนขา้งมากแต่ทงันี�ทั�งนั�นแลว้ ปัจจยัดงักล่าวเหล่านี�
กย็งัไม่มีความสมัพนัธ์มากพอต่อคุณลกัษณะครูที
ดีที

ผูวิ้จยัไดท้าํการศึกษา และนอกจากนี�  ยงัมี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพครู ในดา้นอุดมการณ์ครูอีก
ดว้ยที
ยงัไม่สามารถบอกถึงความมีคุณลกัษณะที
ดี
ของครูไดเ้พราะครูผูส้อนในสถาบนักวดวิชาส่วน
ใหญ่อาจยงัมีขอ้บกพร่องในดา้นนี�อยูบ่า้งนั
นเอง  
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครั(งนี( 
 1. จากการวิจยัครั� งนี�  พบวา่ ระดบัปัจจยัที
มี
ผลต่อการปฏิบติังานของครูนั�นเป็นปัจจยัที

สอดคลอ้งและมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
คุณลกัษณะที
ดีของครู คือ จรรยาบรรณดา้น

เอกลกัษณ์ของครู ดา้นการรักษาวินยัแห่งอาชีพครู 
และเพศชาย ดงันั�นผูบ้ริหารสถาบนักวดวิชาจึงควร
ส่งเสริมใหค้รูมีปัจจยัดงักล่าวอยา่งต่อเนื
องและเพิ
ม
มากขึ�นเพื
อพฒันาศกัยภาพของทั�งครู ผูเ้รียนและ
สถาบนักวดวิชาใหมี้คุณภาพที
ดียิ
งขึ�นอยูเ่สมอ 
 2. จากการวิจยัครั� งนี�  พบวา่ ระดบัปัจจยัที
มี 
ผลต่อการปฏิบติังานของครูที
เป็นปัจจยัที
มี
ความสมัพนัธ์ทางลบกบัคุณลกัษณะที
ดีของครู  
คือ ปัจจยัคํ�าจุนในดา้นสภาพการทาํงาน และ
จรรยาบรรณดา้นบทบาทของครูต่อบุคคลและสงัคม
นั�น ดงันั�น ผูบ้ริหารสถาบนักวดวิชาจึงควรตอ้งเร่ง
กระตุน้ใหเ้กิดปัจจยัเหล่านี�โดยการตรวจสอบ 
และแกไ้ขขอ้บกพร่องของบุคลากร เพื
อใหเ้กิด
ความสาํเร็จตามเป้าประสงคข์องทั�งครู ผูเ้รียน และ
สถาบนักวดวิชานั�น ๆ 
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ความคดิเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานวชิาการ 

ของโรงเรียนสังกดัเทศบาล จังหวดัปทุมธานี 

The Parents s' Opinions Toward Academic Administration of Schools under the 

Pathumthani Municipality 
 

                                                                                                                                                                    รุจิรา ดวงแกว้ *  

 
บทคัดย่อ 

การวิจยันี� มีวตัถุประสงค์เพื�อ (1) ศึกษาและเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็นของผูป้กครองเกี�ยวกบัการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัหลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดัการ
เกี�ยวกบัครูผูส้อน ดา้นการจดัแหล่งการเรียนรู้ และดา้นการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร (2) ศึกษาขอ้เสนอแนะของ
ผูป้กครองเกี�ยวกบัการบริหารงานวิชาการ โดยใชก้ลุ่มตวัอย่าง คือ ผูป้กครองนกัเรียนจาํนวน 367 คน ของโรงเรียน
สงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน โดยวิธีค่าที (t-test) และ One-way ANOVA 
และทดสอบค่าความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) ผลการวิจยัพบว่า (1) ความคิดเห็นของผูป้กครอง
นกัเรียนต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (2) การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูป้กครอง พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนที�มีเพศ/อาย/ุบทบาทการปกครอง/ระดบัการศึกษา/อาชีพต่างกนั มีความคิดเห็น
เกี�ยวกบัการบริหารงานวิชาการโดยรวม ไม่แตกต่างกนั  ผูป้กครองนกัเรียนที�มีรายไดต่้างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบั
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมแตกต่างกนั ส่วนดา้นการจดัหลกัสูตร 
และดา้นการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ไม่แตกต่างกนั (3) ผูป้กครองส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะ ดา้นการจดัแหล่ง
เรียนรุ้ และการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 

 
คําสําคัญ : การบริหารงานวิชาการ, ความคิดเห็นผูป้กครองโรงเรียนสงักดัเทศบาลจงัหวดัปทุมธานี 
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* นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
1 เป็นส่วนหนึ�งของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552 

 



Abstract 
The objectives of this research were : (1) to study and compare the parents’ opinions toward academic 

administration of schools in five aspects: the curriculum management, learning and teaching management, 
teacher management, learning resources managementand management of supplement curriculum activities, (2) to 
study the parents suggestions toward academic administrations of schools under the Pathumthani Municipality. 
Questionnaires were used to collect data Samples were 367 parents from  Tedsabanthaklong 1, Khajornnetiyut  
and Tedsaban Mueng Pathumthani. Arithmetic mean, standard deviations, t-test, one-way Analysis of Variance 
and Scheffe’s method were used for data analysis. The research finding were as follows: (1) The opinions of 
parents toward academic administration of schools under the Pathumthani Municipality in all aspects, were at a 
high level, with teacher management was at the highest level, (2) In comparison of the parents’ opinions found no 
significant difference in term of sex, age, roles of the paprents, educational level, and occupation of the parents’ 
opinions toward academic administration of schools interms education. There was significant difference in 
income levels of the parents’ opinions toward academic administration of schools, in all aspects at statistical level 
of 0.05, except the curriculum management and management in curriculum promoting activities. Parents 
suggestions were learning resources management and supplement activities. 

 
Keywords: academic administration, parents, school under Pathumthani Municipality 

 
 

ความนํา  
การศึกษาเป็นรากฐานสาํคญัในการพฒันา

คนใหมี้ความรู้ความสามารถ ในดา้นของการ
ดาํรงชีวิตที�ดีมีคุณภาพเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจและสังคม สามารถปรับตวัไดจ้าก
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวตัน ์ที�มาพร้อมกบั
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีการสื�อสาร ซึ�งมีผลทาํ
ใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งมากทางดา้นเศรษฐกิจ  
สงัคม วฒันธรรม วิทยาศาสตร์ และการเมืองการ
ปกครอง ดงันั�น เมื�อคนไดรั้บการศึกษาอยา่งสมดุล
เหมาะสม มีความรู้และ ความเขา้ใจ มีความตระหนกั
ในสิทธิและหนา้ที�ของตน พวกเขาเหล่านั�นก็มีส่วน
ในการพฒันาประเทศชาติตามศกัยภาพอยา่ง
เหมาะสม จะเห็นไดว้า่การพฒันาคนใหมี้คุณภาพ  
เป็นพื�นฐานต่อการพฒันาประเทศชาติ ซึ� งทิศทางของ
ประเทศชาติจะเป็นอยา่งไรขึ�นอยูก่บัการศึกษาเป็น

สาํคญั (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545, หนา้ 6) ได้
ตระหนกัถึงความจาํเป็นในการพฒันาคน การให้
สิทธิและเสรีภาพแก่บุคคลในการเขา้รับการศึกษา  
โดยเห็นวา่ “การศึกษา” หมายถึง กระบวนการเรียนรู้
เพื�อความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทาง
วฒันธรรม การสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทาง
วิชาการ การสร้างองคก์รความรู้อนัเกิดจากการ
จดัสรรสภาพแวดลอ้ม สงัคม การเรียนรู้ และปัจจยั
เกื�อหนุนใหบุ้คคลเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องตลอดชีวิต 
(พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ แกไ้ขเพิ�มเติม
(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545, หนา้ 10) ฉะนั�น ในการจดั
การศึกษาอบรมจะตอ้งจดัโดยก่อใหเ้กิดทั�งความรู้
และคุณธรรมควบคู่กนัไป และควรมีการปรับปรุง
คุณภาพทางการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ทางสงัคมทั�งในปัจจุบนัและในอนาคตดว้ย  
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นยันา ยิ�งสกลุ (2545, หนา้ 3) ใหแ้นวคิดวา่ เดก็เป็น
วยัที�มีความสาํคญัในการวางพื�นฐานของชีวิต 
เนื�องจากเป็นวยัที�มีการเปลี�ยนแปลงมากที�สุด คือ  
มีการเจริญเติบโตและมีพฒันาการทั�งทางดา้นร่างกาย  
อารมณ์  สงัคม และสติปัญญา มีพฒันาการเรียนรู้  
การรับรู้ความคิดและการมีเหตุผล เดก็ที�จะเติบโต
เป็นผูใ้หญ่ที�ดีนั�น ตอ้งมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที�
ดีควบคู่กนัไป 

การอบรมเลี�ยงดูและการจดัสิ�งแวดลอ้มให้
เดก็มีส่วนสาํคญัในการสร้างรากฐานของคุณภาพ
ของคนในสังคม การจดัการเรียนการสอนตอ้งเอื�อต่อ
การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน โดยเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั สนองความแตกต่างในความสามารถ ส่งเสริม
การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง  และใหป้ระสบการณ์
การเรียนที�สมัผสักบัชีวิตจริง  ช่วยใหเ้ดก็ทุกคนได้
เรียนรู้และพฒันาไดเ้ตม็ศกัยภาพและสอดคลอ้งกบั
พฒันาการตามวยั อีกทั�งนโยบายของรัฐบาล  
กรมวิชาการ (2540, หนา้ 1) ไดแ้สดงเจตนารมณ์ที�จะ
ปฏิรูปการศึกษาเพื�อพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคม
แห่งการเรียนรู้ อนัเป็นเงื�อนไขสู่การพฒันาระบบ
เศรษฐกิจใหค้นไทยทั�งปวงไดรั้บโอกาสเท่าเทียมกนั
ที�จะเรียนรู้และพฒันาคุณภาพชีวิตไดอ้ยา่งต่อเนื�อง
ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไวส้ร้างงานและ
สร้างรายได ้นาํประเทศใหอ้ยูร่อดจากระบบ
เศรษฐกิจและสงัคมที�ผนัแปรอยูต่ลอดเวลา โดยยึด
หลกัวา่ การศึกษาสร้างคน สร้างงานและสร้างชาติ
งานวิชาการเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษา 
ไม่วา่สถานศึกษาประเภทใดมาตรฐานและคุณภาพ
ของสถานศึกษาจะพิจารณาไดจ้ากผลงานดา้น
วิชาการ เนื�องจากงานวิชาการเกี�ยวขอ้งกบัหลกัสูตร
และโปรแกรมการศึกษา การจดัการเรียนการสอน 
การจดับุคลากรที�เกี�ยวขอ้ง การจดัสิ�งส่งเสริมงาน
ดา้นวิชาการ และการวดัผลประเมินผล ซึ�งเป็นหวัใจ
ของสถานศึกษา อนัอาจจะเกี�ยวขอ้งทางตรงหรือ

ทางออ้มกอ็ยูที่�ลกัษณะของงานนั�น ปรียาพร วงศ์
อนุตรโรจน ์(2543, หนา้ 1) 
 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ
บริหารสถานศึกษา โดยมีการจดักิจกรรมทุกสิ�ง 
ทุกอยา่งที�เกี�ยวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการ
สอนใหไ้ดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดกบัผูเ้รียน ซึ�งมีขอบข่ายของงานวิชาการ ดงันี�  

1.  การวางแผนเกี�ยวกบังานวิชาการ เป็น
การวางแผนเกี�ยวกบัการพฒันาหลกัสูตร และนาํ
หลกัสูตรไปใช ้การจดัการล่วงหนา้เกี�ยวกบัการเรียน
การสอน ประกอบดว้ย แผน/ปฏิทินปฏิบติังาน
วิชาการ โครงการสอน และบนัทึกการสอน 

2.  การจดัดาํเนินการเกี�ยวกบัการจดัการ
เรียนการสอน ประกอบดว้ย การจดัตารางสอน           
การจดัชั�นเรียน การจดัครูเขา้สอน การจดัแบบเรียน 
การปรับปรุงการเรียนการสอน  

3.  การจดับริหารเกี�ยวกบัการส่งเสริมการ
เรียนการสอน เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ใน
หลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย การจดัสื�อ
การสอน หอ้งสมุด และนิเทศกก์ารสอน 

4.  การวดัและประเมินผล กระบวนการเพื�อ
ใชเ้ป็นเครื�องมือในดา้นการตรวจสอบและวิเคราะห์
ผลการเรียน 
 การบริหารงานวิชาการ ฟรานซีส (Francis, 
1978, 1192) อา้งถึงใน อมัพร  วงศาโรจน,์ (2549,  
หนา้ 4) กล่าวถึง หลกัการบริหาร ดงันี�  

1. หลกัแห่งประสิทธิภาพ (efficiency) 
หมายถึง การไดมี้ผลผลิตเพิ�มขึ�นโดยไม่เพิ�มการ
ลงทุน นั�นคือ นกัศึกษาสามารถสาํเร็จการศึกษาตาม
กาํหนดของหลกัสูตรโดยไม่ลาออกกลางคนั เรียน
เกินเวลา หรือชา้กวา่กาํหนด 

2. หลกัแห่งประสิทธิผล (effectiveness) 
หมายถึง ผลผลิตไดต้ามจุดมุ่งหมายที�วางไวน้ั�นคือ
นกัศึกษามีคุณภาพตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมี
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ความรู้ความสามารถ มีทกัษะ มีคุณภาพ และจดัการ
ได ้
 ดงันั�น งานบริหารวิชาการการศึกษาใน
สถานศึกษา ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบงานทุกอยา่ง 
ตั�งแต่เรื�องการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารงานอาคารสถานที� การบริหารงาน
ธุรการ การเงินและพสัดุ การบริหารกิจการนกัศึกษา 
และงานดา้นความสมัพนัธ์ของชุมชน ซึ�งไดมี้นกัวิจยั
บางท่านชี�ใหเ้ห็นวา่ งานบริหารวิชาการเป็นงานที�
สาํคญัยิ�ง เพราะวิชาการช่วยพฒันาสติปัญญา ความ
นึกคิดของผูเ้รียน ทาํใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้คุณค่าในสงัคม 
ดงันั�น งานวิชาการจึงถือไดว้า่เป็นงานสาํคญัอนัหนึ�ง
ของการบริหารการศึกษา การบริหารงานวิชาการจะ
ดีมีประสิทธิภาพหรือไม่ขึ�นอยู่กบัผูบ้ริหารและครู  
จึงมีความจาํเป็นที�ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ 
ความสามารถ และเขา้ใจในเรื�องการบริหารการศึกษา 
เขา้ใจจุดมุ่งหมายของหน่วยงานและเขา้ใจหลกัการ
บริหารวิชาการเป็นอยา่งดี (กิติมา ปรีดีดิลก, 2532 
หนา้ 47) 

การบริหารองคก์รไม่วา่องคก์รเลก็หรือใหญ่
มีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งมีการสาํรวจความ
คิดเห็นของผูที้�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนาํขอ้มลูที�ไดม้า
ปรับปรุงองคก์รใหล้ ํ�าสมยัอยูต่ลอดเวลา ซึ�งทุก ๆ  
สิ�งในองคก์รมีความสาํคญัเท่าเทียมกนั ทั�งคน  
เครื�องจกัร วตัถุดิบ และการบริหารจดัการ  ตลอดจน
งบประมาณ จะขาดสิ�งหนึ�งสิ�งใดมิได ้ในปัจจุบนัมี
การแข่งขนัสูงขึ�นในทุก ๆ ดา้น ซึ�งลว้นแลว้แต่เป็น
ในเชิงธุรกิจทั�งสิ�น  มีแต่จะตอ้งศึกษาถึงปัญหาและ
ความคาดหวงัวา่จะทาํอะไรในอนาคต รวมทั�งคน้พบ
สิ�งที�โดดเด่น  หรือเอกลกัษณ์ออกมาใหไ้ด ้ เพื�อ
นาํไปสู่เป้าหมายสูงสุดในองคก์ร บ่อยครั� งที�เราจะ
เห็นไดว้า่องคก์รที�ประสบความสาํเร็จสูงนั�นมีระบบ
บริหารจดัการที�ดี รวมถึงมีการสาํรวจถึงสภาพที�เป็น
จริงในปัจจุบนัและสิ�งที�คาดหวงัไวใ้นอนาคต เพื�อ
ปรับแกใ้หท้นัต่อการเปลี�ยนแปลงในโลกยคุปัจจุบนั  

ซึ� งสถาบนัการศึกษากเ็ป็นอีกองคก์รหนึ�งที�จะตอ้งมี
การพฒันาคุณภาพมาตรฐานแบบกา้วกระโดด  
เนื�องจากเป็นสถาบนัที�จะตอ้งผลิตบุคคลใหมี้
ประสิทธิภาพสามารถที�จะเผชิญกบัสิ�งต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง
มั�นใจ  ตลอดจนสามารถปรับตวัอยูร่่วมกบับุคคลอื�น
ไดเ้ป็นอยา่งดี โรงเรียนในสังกดัเทศบาล จงัหวดั
ปทุมธานี มีหนา้ที�และรับผิดชอบในการจดัการศึกษา
ขั�นพื�นฐานในระดบัปฐมวยั ประถมศึกษา และ
มธัยมศึกษาตอนตน้ เพื�อใหบ้ริการทางการศึกษาแก่
เยาวชนที�อาศยัอยูใ่นพื�นที�รับผิดชอบของเทศบาลใน
จงัหวดัปทุมธานีใหไ้ดรั้บการศึกษาอยา่งต่อเนื�อง  
เป็นการจดัการศึกษาเพื�อพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นผูคิ้ด
เป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น เนน้การจดัการเรียนการ
สอนใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาความรู้ มีทกัษะตามวยั และ
เกิดการพฒันาตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล เพื�อเป็น
เยาวชนที�ดีมีคุณภาพอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
ฉะนั�น การจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนใน
สงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี จะเนน้ส่งเสริม
พฒันาการในทุกๆ ดา้น ใหผู้เ้รียนมีความพร้อมทั�ง
ทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา โดย
การจดัการเรียนการสอนอยา่งหลากหลาย  มีทั�ง
กิจกรรมในชั�นเรียนและนอกชั�นเรียน มีการนาํ
เทคนิคการสอนต่าง ๆ มาพฒันาการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกบันโยบายของโรงเรียน เพื�อใหก้าร
จดัการเรียนการสอนของโรงเรียนในสงักดัเทศบาล  
จงัหวดัปทุมธานีเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น  
และมีการพฒันาอยา่งต่อเนื�องเพื�อสอดคลอ้งกบัการ
เปลี�ยนแปลงของสงัคม จึงจาํเป็นที�จะตอ้งศึกษาความ
คิดเห็นของผูป้กครองต่อการจดัการเรียนการสอน
เพื�อนาํฐานขอ้มูลที�ไดจ้ากการวิจยัเป็นเครื�องมือ
สาํคญัในการเพิ�มศกัยภาพในการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนในสังกดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี  
ใหไ้ดรั้บการยอมรับจากชุมชนและสงัคม 
 

 

179 



 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1.  เพื�อศึกษาระดบัความคิดเห็นของ

ผูป้กครองเกี�ยวกบัการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี 

2.  เพื�อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูป้กครองเกี�ยวกบัการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี ที�มี 
เพศ อาย ุบทบาทการปกครอง ระดบัการศึกษา  
อาชีพ และรายไดแ้ตกต่างกนั  

3. เพื�อศึกษาขอ้เสนอแนะของผูป้กครอง
เกี�ยวกบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
สงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

เป็นการวิจยัแบบสาํรวจ (survey research) 
ประชากรที�ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่  ผูป้กครองนกัเรียน
ชั�นอนุบาลปีที� 1 ถึงชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3  
ในปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนสงักดัเทศบาล 
จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียน
เทศบาลท่าโขลง ๑ โรงเรียนขจรเนติยทุธ  และ
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี จาํนวน 4,456 คน 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั คือ ผูป้กครอง

นกัเรียนชั�นอนุบาลปีที� 1 ถึงชั�นมธัยมศึกษาปีที� 3 ใน
ปีการศึกษา 2552 ของโรงเรียนสงักดัเทศบาลจงัหวดั
ปทุมธานี จาํนวน 3 แห่ง ไดแ้ก่ โรงเรียนเทศบาล 
ท่าโขลง ๑ โรงเรียนขจรเนติยทุธ และโรงเรียน
เทศบาลเมืองปทุมธานี ซึ� งกาํหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973) ที�ระดบั
ความเชื�อมั�น 95% และระดบัความคลาดเคลื�อนไม่
เกิน 5% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 367 คน และ

ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบชนิดแบ่งเป็นชั�น
ภูมิ (stratified systematic sampling) โดยใชร้ะดบัชั�น 
การเรียนของนกัเรียนเป็นชั�นของแต่ละโรงเรียน ใน
การแบ่งแบบเทียบสดัส่วนจากประชากรแต่ละกลุ่ม   
 

เครืGองมือทีGใช้ในการวจัิย 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสาํหรับการวิจยัครั� ง

นี�  คือ แบบสอบถาม  โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิด 
(Close - ended questionaire) และแบบปลายเปิด 
(Open - ended questionaire) สาํหรับสอบถามความ
คิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี 
ซึ� งแบบสอบถามจะประกอบดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที� 1 เป็นแบบสอบถามเกี�ยวกบัลกัษณะ
ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเพื�อวดัระดบั
ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดัเทศบาล 
จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 5 ดา้น ไดแ้ก่ (1) ดา้นการ
จดัหลกัสูตร (2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน  
(3) ดา้นการจดัการเกี�ยวกบัครูผูส้อน (4)  ดา้นการจดั
แหล่งการเรียนรู้ (5) ดา้นการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตร จาํนวน 48 ขอ้ โดยแบบสอบถามมีลกัษณะ
เป็นแบบเลือกตอบ ใชวิ้ธีวดัแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 

ตอนที� 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด
(Open-ended)  เพื�อศึกษาขอ้เสนอแนะของผูป้กครอง
นกัเรียนต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สงักดัเทศบาล  จงัหวดัปทุมธานี  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เมื�อไดรั้บแบบสอบถามคืน จึงดาํเนินการ

ตรวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม และใหค้ะแนนนํ�าหนกัคะแนนแต่ละ
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ขอ้ ก่อนนาํไปวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
 

ผลการวจัิย 
1. การศึกษาระดบัความคิดเห็นของ

ผูป้กครองเกี�ยวกบัการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี ทั�ง 5  
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการจดัหลกัสูตร  ดา้นการจดัการ
เรียนการสอน ดา้นการจดัการเกี�ยวกบัครูผูส้อน ดา้น
การจดัแหล่งการเรียนรู้ และดา้นการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตร พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อ
พิจารณาจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นที�มีความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากที�สุด ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการ
เกี�ยวกบัครูผูส้อน ส่วนดา้นที�มีความคิดเห็น อยูใ่น
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้น
การจดัแหล่งการเรียนรู้  ดา้นการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตร และดา้นการจดัการหลกัสูตร  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูป้กครอง ที�มีความคิดเห็นแตกต่างดา้นเพศ/อาย/ุ
บทบาทการปกครอง/ระดบัการศึกษา/อาชีพ และ
รายได ้ต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
สงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ 

2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูป้กครอง ระหวา่งเพศชายกบัเพศหญิง เกี�ยวกบั
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสงักดั
เทศบาล  จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมและรายดา้นทั�ง 5 
ดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

2.2. การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูป้กครองนกัเรียน ระหวา่งกลุ่มที�มีอายตุ่างกนั มี
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี โดยรวม
และรายดา้นทั�ง 5 ดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูป้กครองนกัเรียน ระหวา่งกลุ่มที�มีบทบาทการ
ปกครองต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดัเทศบาล 
จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมและรายดา้นทั�ง 5 ดา้น 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  
   2.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูป้กครองนกัเรียน  ระหวา่งกลุ่มที�มีระดบั
การศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดัเทศบาล 
จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมและรายดา้นทั�ง 5 ดา้น 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  

2.5 การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูป้กครองนกัเรียน ระหวา่งกลุ่มที�มีอาชีพต่างกนั  
มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี  โดยรวม
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นการจดัการเกี�ยวกบั
ครูผูส้อน พบวา่ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที�ระดบั 0.05 

2.6 การเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของผูป้กครองนกัเรียน ระหวา่งกลุ่มที�มีรายได้
ต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี 
โดยรวม พบวา่ แตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติ
ที�ระดบั 0.05 ยกเวน้ ดา้นการจดัหลกัสูตร และดา้น
การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

3. ศึกษาขอ้เสนอแนะของผูป้กครอง
เกี�ยวกบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
สงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี มีดงันี�  

3.1 ดา้นการจดัหลกัสูตร 
ผูป้กครองของนกัเรียนส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะวา่ 
ควรพฒันาหลกัสูตรใหส้ามารถใชจ้ริงใน
ชีวิตประจาํวนั  รองลงมา ไดแ้ก่ เรื�องเนน้วิชาการให้
มากยิ�งขึ�นเพื�อเสริมสร้างความเขา้ใจใหก้บัเด็ก  ควร
จดัหลกัสูตรใหมี้ความสอดคลอ้งกบัผูเ้รียน  ควรจดั
ใหมี้การปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรียนใหม่พร้อม
แบบฟอร์มใหผู้ป้กครองไดป้ระเมินตวัเด็กเบื�องตน้
ดว้ย  ควรพฒันาหลกัสูตรใหเ้หมาะสมกบัทอ้งถิ�น
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สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชนไ์ด ้ควร
เพิ�มหลกัสูตรใหเ้ด็กมีความรู้ดา้นการเกษตร ดนตรี 
กีฬา มากขึ�น และควรมีการปรับปรุง พฒันาหลกัสูตร
ใหท้นัต่อสถานการณ์ไม่ลา้สมยั  

3.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
ผูป้กครองของนกัเรียนส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะวา่ 
ควรส่งเสริมใหเ้ดก็มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ 
รองลงมา ไดแ้ก่ ควรใหเ้ดก็ไดฝึ้กปฏิบติัและทดลอง
ทาํกิจกรรมต่างๆ ดว้ยตนเอง ควรมีการจดัการเรียน
การสอนดา้นคอมพิวเตอร์เพิ�มมากขึ�น ควรมีการ
จดัการเรียนการสอนที�ปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรมกบั
ผูเ้รียนเพิ�มมากขึ�น ควรจดัการเรียนการสอนใหเ้ด็ก
คิดเป็นและแกไ้ขปัญหาเป็นไดด้ว้ยตนเอง ควรมีการ
จดัการเรียนการสอนโดยใหเ้ด็กใชท้กัษะในดา้น
ต่างๆ เพิ�มขึ�น ควรมีการนาํเทคโนโลยีที�ทนัสมยัมา
ปรับใชก้บัการเรียนการสอน ควรมีการจดัการเรียน
การสอนแบบเต็มรูปแบบใหเ้ด็กไดมี้พื�นฐานความรู้ที�
ดีตั�งแต่เริ�มตน้ และควรมีการวดัผลในการเรียนของ
เดก็ใหมี้ความชดัเจนและสามารถรู้ปัญหาของเดก็ได้
วา่ไม่เขา้ใจในบทเรียนดา้นใดบา้ง  

3.3 ดา้นการจดัการเกี�ยวกบั
ครูผูส้อน ผูป้กครองของนกัเรียนส่วนใหญ่ให้
ขอ้เสนอแนะวา่ควรอบรมและพฒันาความรู้
ความสามารถของครูผูส้อนอยา่งสมํ�าเสมอ รองลงมา 
ไดแ้ก่ ครูควรมีจรรยาบรรณในการถ่ายทอดความรู้
ใหก้บัเด็ก ไม่ควรเร่งใหเ้ดก็จบทั�งที�ยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจ ครูควรมีเทคนิควิธี ทาํใหเ้ดก็ชอบ 
และสนใจเรียน ครูควรมีสื�อดา้นการเรียนการสอน  
เพื�อกระตุน้ความสนใจใหก้บัเด็ก ครูควรเป็นผูมี้กิริยา 
มารยาทดี ครูควรมีความรอบรู้ เพื�อสามารถอบรมสั�ง
สอนใหเ้ด็กมีความรู้ความสามารถที�ดีได ้ ครูควรเป็น
ที�ปรึกษาที�ดีใหก้บัเด็ก ครูควรมีความเป็นกนัเองกบั
ผูป้กครองเดก็ใหม้ากขึ�นเพื�อผูป้กครองจะไดรั้บรู้ถึง
ปัญหาของเดก็ ครูผูส้อนควรมีความรู้ในวิชาชีพของ
ตนเองเป็นอยา่งดี และครูควรลดการตาํหนิเดก็
นกัเรียน ซึ�งจะทาํใหเ้ดก็ขาดกาํลงัใจและความเชื�อมั�น  

3.4 ดา้นการจดัแหล่งการเรียนรู้ 
ผูป้กครองของนกัเรียนส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะวา่
สถานที�เรียนควรสะอาดและปลอดภยั รองลงมา
ไดแ้ก่ ควรมีการทศันศึกษานอกสถานที� โรงเรียน
ควรจดับรรยากาศที�ดี เอื�อประโยชนต่์อการเรียน เช่น 
การมีตน้ไมใ้นโรงเรียนเพื�อสร้างความร่มรื�น 
โรงเรียนควรมีหอ้งจดัสอนพิเศษ หอ้งจดักิจกรรม 
แบบเป็นสดัส่วนมากขึ�น ควรมีหรือเพิ�มหอ้งสมุด 
หอ้งคอมพิวเตอร์ เพื�อส่งเสริมความรู้ใหก้บัเด็ก และ
ควรเสริมหลกัสูตรเกี�ยวกบัการสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีระหวา่งครูกบัเด็กใหมี้ความเขา้ใจกนัมากขึ�น  

3.5 ดา้นการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตร ผูป้กครองของนกัเรียนส่วนใหญ่ให้
ขอ้เสนอแนะวา่ควรมีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
โดยการฝึกใหเ้ดก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั�น 
รองลงมา ไดแ้ก่ ควรจดักิจกรรมใหเ้ด็กกลา้
แสดงออกมากขึ�น ส่งเสริมความกลา้ใหก้บัเด็ก ควรมี
การสอนพิเศษในวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์ควรส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนไดมี้การแสดงความสามารถพิเศษที�มีอยู ่
ควรมีกิจกรรมดา้นดนตรี กีฬา นอกจากเวลาเรียน
เพื�อใหเ้ดก็ไดผ้่อนคลายและใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน ์และควรมีการจดักิจกรรมใหเ้ด็กไดท้าํ
ประโยชนเ์พื�อสงัคมมากขึ�น 

 

การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครอง

นกัเรียนต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี ผูวิ้จยัขอนาํเสนอ
ดงันี�  

1. จากผลการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูป้กครองนกัเรียนต่อการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก  แสดงใหเ้ห็นวา่ผูป้กครองนกัเรียนมี
ความเห็นตรงกนัวา่การบริหารงานวิชาการมี
ความสาํคญัต่อการเรียนการสอนเป็นอยา่งมาก  
จึงควรมีการปรับปรุงการบริหารงานวิชาการของ
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โรงเรียนในสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานีใหมี้
ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ โดยดา้นที�มีความคิดเห็นอยูใ่น
ระดบัมากที�สุด ไดแ้ก่ ดา้นการจดัการเกี�ยวกบั
ครูผูส้อน และดา้นที�มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่  ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการจดั
แหล่งการเรียนรู้ ดา้นการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
และดา้นการจดัการหลกัสูตร ซึ�งผูวิ้จยัขอนาํเสนอ
การอภิปรายผลต่อความคิดเห็นของผูป้กครอง
นกัเรียนต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน
สงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี  เป็นรายดา้น ดงันี�  

1.1 ดา้นการจดัการหลกัสูตร ผลการศึกษา
ความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดัเทศบาล 
จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ โรงเรียนควรมีการแจง้ข่าวสารติดต่อกบั
ผูป้กครองอยา่งสมํ�าเสมอ รองลงมา ไดแ้ก่ โรงเรียน
ควรมีการแนะแนววิชาชีพหรือแนวทางการศึกษาต่อ
ใหก้บันกัเรียน และโรงเรียนควรมีการวดัและ
ประเมินผลพฒันาการของผูเ้รียนตามสภาพจริงของ
นกัเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิธร  เวียงเหลก็ 
(2542) ศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองต่อคุณภาพ
การจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ผูป้กครองให้
ความเห็นต่อคุณภาพการจดัการศึกษาในระดบั
อนุบาล ดงันี�  หลกัสูตรและขบวนการเรียนการสอนมี
การจดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สงัคมและสติปัญญา การวดัและการ
ประเมินผลใชวิ้ธีสอบดว้ยขอ้สอบและแจง้ผลการ
สอบใหผู้ป้กครองนกัเรียนรับทราบภาคเรียนละ  
1 ครั� ง 

1.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอน ผล
การศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดัเทศบาล 
จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ที�สุด ไดแ้ก่ โรงเรียนควรมีการจดัการเรียนการสอน

ใหผู้เ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น และแกปั้ญหาเป็น 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิชญา  ลิ�มเกียรติไพรัตน ์
(2542) ศึกษาทศันะของผูป้กครองต่อการจดั
การศึกษาของโรงเรียนอนุบาลอรณิชา ผลการวิจยั
พบวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่ทุกประเภทของการ
จาํแนกมีความเห็นเกี�ยวกบัการจดัการศึกษาโรงเรียน  
ควรเป็นการเตรียมความพร้อมทางดา้นร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สงัคม และสติปัญญา ควบคู่กบัการ
อ่านออกเขียนไดแ้ละการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอน ควรจดัเพื�อส่งเสริมใหเ้ด็กคิดเป็น ทาํเป็น และ
แกปั้ญหาไดเ้หมาะสมกบัวยั รองลงมา ไดแ้ก่ 
โรงเรียนควรมีการจดัการเรียนการสอนทางดา้น
ภาษาองักฤษในทุกระดบัชั�น และโรงเรียนควรมีการ
จดัโครงการกิจกรรมต่างๆ เพื�อส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้
คิด กลา้แสดงออก 

1.3 ดา้นการจดัการเกี�ยวกบัครูผูส้อน ผล
การศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดัเทศบาล 
จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ที�สุด ไดแ้ก่ โรงเรียนควรมีครูที�ใหค้วามรักและความ
เอาใจใส่กบัผูเ้รียนอยา่งเท่าเทียมกนัและสมํ�าเสมอ  
รองลงมา ไดแ้ก่ โรงเรียนควรมีครูที�มีกิริยามารยาท 
พดูจาดี และแต่งกายสุภาพ  และโรงเรียนควรจดัใหมี้
ครูที�ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ เอาใจใส่ต่อ
นกัเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิรันดร เลาหะวิธี 
(2543) ศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองต่อการจดั
การศึกษาโรงเรียนเอกชนที�เนน้นกัเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่ 
ผูป้กครองมีความคิดเห็นต่อการจดัการศึกษา  
ดา้นบุคลากร คือ ครูควรมีความอ่อนโยนในการสอน 
และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที�หลากหลาย  
ครูควรมีความรับผิดชอบเขา้สอนตรงเวลา  
มีบุคลิกภาพดี กริยาวาจาสุภาพ แต่งกายสะอาด
เรียบร้อย  

1.4 ดา้นการจดัแหล่งการเรียนรู้ ผล
การศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
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บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดัเทศบาล 
จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก
ที�สุด ไดแ้ก่ โรงเรียนควรจดัใหมี้หอ้งปฏิบติักิจกรรม
การเรียนของนกัเรียนอยา่งเพียงพอ เช่นหอ้งดนตรี 
หอ้งปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ หอ้งแนะแนว รองลงมา
มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ โรงเรียนควร
จดัใหมี้หอ้งคอมพิวเตอร์ใหน้กัเรียนใชบ้ริการอยา่ง
เพียงพอ และโรงเรียนควรจดับริเวณของโรงเรียนให้
เหมาะสมเป็นแหล่งเรียนรู้ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  
นิรันดร เลาหะวิธี (2543) ศึกษาความคิดเห็นของ
ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชนที�เนน้
นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง กรุงเทพมหานคร จาก
การศึกษาพบวา่ ผูป้กครองมีความคิดเห็นต่อการจดั 
ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน ควรมีการจดั
บรรยากาศในหอ้งเรียนใหเ้อื�อต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียน 

1.5 ดา้นการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร ผล
การศึกษาความคิดเห็นของผูป้กครองนกัเรียนต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดัเทศบาล 
จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ โรงเรียนควรจดัใหมี้โครงการกิจกรรมต่างๆ 
เพื�อเป็นการส่งเสริมใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออก เช่น 
การแข่งขนักีฬาสี การแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ 
รองลงมา ไดแ้ก่ โรงเรียนควรจดัใหมี้การส่งเสริมให้
นกัเรียนไดแ้สดงความสามารถพิเศษ เช่น ดา้นดนตรี 
กีฬา นาฏศิลป์ และโรงเรียนควรจดัใหมี้การส่งเสริม
ใหน้กัเรียนมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมที�เสริมสร้าง
ประสบการณ์แก่นกัเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
การ์เซีย (Garcia, 1986); อา้งถึงใน (สุภาวดี กิตติไชย, 
2549, หนา้ 34) ไดศึ้กษาเพื�อเสนอความคิดเห็นใน
การวางแผนการจดัหลกัสูตรสาํหรับเดก็อนุบาล 
เปอรโตริกนั ผลการศึกษาวิจยัครั� งนี�ไดเ้สนอแนะที�
เป็นประโยชน ์คือ ดา้นหลกัสูตร ควรสอนใหเ้ดก็
ทราบถึงวฒันธรรม ภูมิใจในความเป็นพลเมืองของ

ประเทศ และควรจดัใหเ้ดก็มีกิจกรรมและ
ประสบการณ์ 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูป้กครองเกี�ยวกบัการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี 

2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูป้กครอง ระหวา่งเพศชาย กบัเพศหญิง เกี�ยวกบัการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกดัเทศบาล 
จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมและรายดา้นทั�ง 5 ดา้น 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจยัที�กาํหนดไว ้

2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูป้กครองนกัเรียน ระหวา่งกลุ่มที�มีอายตุ่างกนั  
มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี โดยรวม
และรายดา้นทั�ง 5 ดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนั จึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัที�กาํหนดไว ้

2.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูป้กครองนกัเรียน ระหวา่งกลุ่มที�มีบทบาทการ
ปกครองต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนสงักดัเทศบาล 
จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมและรายดา้นทั�ง 5 ดา้น 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจยัที�กาํหนดไว ้

2.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูป้กครองนกัเรียน ระหวา่งกลุ่มที�มีระดบัการศึกษา
ต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี 
โดยรวมและรายดา้นทั�ง 5 ดา้น พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 
จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยัที�กาํหนดไว ้

2.5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูป้กครองนกัเรียน ระหวา่งกลุ่มที�มีอาชีพต่างกนั มี
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี โดยรวมไม่
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แตกต่างกนั จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจยั
ที�กาํหนดไว ้

ส่วนดา้นการจดัการเกี�ยวกบัครูผูส้อน พบวา่ 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานของการวิจยัที�กาํหนดไว ้ 

เมื�อเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยเป็นรายคู่ของระดบั
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารงานวิชาการ ดา้นการ
จดัการเกี�ยวกบัครูผูส้อน ของโรงเรียนสงักดัเทศบาล 
จงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตามอาชีพของผูป้กครอง
นกัเรียน พบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนที�มีอาชีพรับ
ราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ มีความเห็นดว้ย  
ต่อการบริหารงานวิชาการในดา้นการจดัการ 
เกี�ยวกบัครูผูส้อนของโรงเรียนสงักดัเทศบาล  
จงัหวดัปทุมธานี มากกวา่ผูป้กครองนกัเรียน ที�มี
อาชีพธุรกิจส่วนตวัและพนกังานเอกชน อาจเพราะ
บุคคลที�รับราชการหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจ เป็นผูที้�
อยูใ่นกรอบมีความคิดเห็นเชิงวิชาการมาก จึงมุ่งหวงั
ใหค้รูผูส้อนเป็นผูที้�มีคุณธรรมจริยธรรมที�ดีงาม เป็น
ตวัอยา่งที�ดีใหก้บัเด็ก อีกทั�งตอ้งเป็นบุคคลที�แสวงหา
ความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอ เพื�อตอ้งการใหบุ้ตรหลานของ
ตนไดเ้ติบโต และมีความรู้อยา่งชาญฉลาด จึงทาํให้
บุคคลที�มีอาชีพดงักล่าวนี� มีความเห็นดว้ยในระดบั
มากกวา่ผูที้�ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั หรือ 
พนกังานเอกชน อยา่งไรก็ตามโดยพื�นฐานแลว้ไม่วา่
ผูป้กครองจะประกอบอาชีพใดยอ่มมีความคาดหวงั
ต่อตวัครูมากอยูเ่สมอ เพียงแต่ในดา้นนี�ผูป้กครอง
นกัเรียนที�มีอาชีพธุรกิจส่วนตวั และพนกังานเอกชน 
มีความเห็นดว้ยในระดบันอ้ยกวา่เท่านั�น 

นอกจากนี�ยงัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่อาชีพครู 
นอกจากจะมีหนา้ที�อบรมสั�งสอนเดก็นกัเรียนใน
ปกครองใหมี้ความรู้และเป็นบุคลากรที�มีคุณภาพใน
สงัคมแลว้ ยงัตอ้งแบกรับความรับผิดชอบอนัสูงที�
บิดา-มารดา ซึ�งเป็นผูป้กครองของเดก็ใหอ้าํนาจการ
ดูแล และมีความคาดหวงัในตวัครูผูส้อนสูง โดยจะ
เห็นไดจ้าก แมปั้จจยัดา้นอาชีพรับราชการและ

พนกังานรัฐวิสาหกิจจะมีความเห็นดว้ยมากกวา่อาชีพ
อื�น ๆ ในการจดัการเกี�ยวกบัครูผูส้อน แต่เมื�อเทียบ
ระดบัความคิดเห็นของแต่ละอาชีพ จะพบวา่ไม่วา่
บุคคลจะประกอบอาชีพใด ลว้นมีความเห็นดว้ยใน
การจดัการเกี�ยวกบัครูผูส้อน ในระดบัมากทั�งสิ�น 
ความตอ้งการที�จะใหค้รูเป็นผูมี้ความรู้ และเป็น
แบบอยา่งที�ดีในสงัคม เพื�อถ่ายทอดคุณความดี
เหล่านั�นต่อเดก็ไดต่้อไป เป็นความคาดหวงัทั�งต่อ
ผูป้กครองและสถาบนั ดงันั�น อาชีพครูไม่เพียงแต่
แบกรับความรับผิดชอบที�มีต่อเดก็ แต่ตอ้งแบกรับ
ความรับผิดชอบต่อสงัคม และครอบครัวของเดก็ดว้ย 
ฉะนั�น ครูจึงควรตอ้งเป็นแบบอยา่งที�ดีใหก้บัสงัคม
ทั�งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

2.6 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูป้กครองนกัเรียน ระหวา่งกลุ่มที�มีรายไดต่้างกนั มี
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี ดา้นการจดั
หลกัสูตร และดา้นการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
พบวา่ ไม่แตกต่างกนั จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ของการวิจยัที�กาํหนดไว ้ส่วนดา้นการจดัการเรียน
การสอน ดา้นการจดัการเกี�ยวกบัครูผูส้อน  และดา้น
การจดัการแหล่งการเรียนรู้ พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน
ของการวิจยัที�กาํหนดไว ้ซึ� งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ เกศวดี อมรมงคล (2548) ศึกษาทรรศนะของ
ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
เอกชน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งที�
ศึกษา ผูป้กครองนกัเรียนโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขต
ดินแดง กรุงเทพมหานคร จาํนวนทั�งสิ�น 227 คน ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ผูป้กครองที�มีเพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ ความเกี�ยวขอ้งกบันกัเรียน และ
รายไดต่้างกนัมีทรรศนะต่อการจดัการศึกษาใน
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั  เมื�อเปรียบเทียบค่าเฉลี�ยเป็น
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รายคู่ของระดบัความคิดเห็นเกี�ยวกบัการบริหารงาน
วิชาการ พบวา่  

1) ดา้นการจดัการเรียนการสอน พบวา่ 
ผูป้กครองนกัเรียนที�มีรายไดร้วมทั�งครอบครัวต่อ
เดือนไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าเฉลี�ย 4.758) มี
ความเห็นดว้ยต่อการบริหารงานวิชาการในดา้นการ
จดัการเรียนการสอน ของโรงเรียนสงักดัเทศบาล 
จงัหวดัปทุมธานี มากกวา่ผูป้กครองนกัเรียนที�มี
รายไดร้วมทั�งครอบครัวต่อเดือนมากกวา่ 20,000 
บาทขึ�นไป (ค่าเฉลี�ย 4.505) อาจเพราะผูป้กครองกลุ่ม
นี�จดัอยูใ่นกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย หากโรงเรียนมีการ
บริหารจดัการดา้นการเรียนการสอนไดท้นัสมยั และ
ครอบคลุมยอ่มเกิดผลดีต่อตวัเดก็ อีกทั�งประหยดั
งบประมาณในการตอ้งแบกรับภาระของผูป้กครอง 
ที�ตอ้งจดัหาเครื�องมือ หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ ใหบุ้ตร
หลานไดก้า้วทนัเทคโนโลยี หากทางโรงเรียนมีการ
จดัการหลกัสูตร เช่น การนาํคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้น
การเรียน หรือ การสอนภาษาองักฤษเพิ�มเติมในทุก
ระดบัชั�น นอกจากจะทาํใหก้ารเรียนมีประสิทธิภาพ 
ยงัลดภาระของผูป้กครองได ้จึงทาํใหค้วามเห็นดว้ย
ในกลุ่มนี� มีระดบัมากกวา่กลุ่มที�มีรายไดม้ากกวา่ 
20,000 บาทขึ�นไป 

2) ดา้นการจดัการเกี�ยวกบัครูผูส้อน พบวา่
ผูป้กครองนกัเรียนที�มีรายไดร้วมทั�งครอบครัวต่อ
เดือนตั�งแต่ 10,001-20,000 บาท (ค่าเฉลี�ย 4.561) และ 
20,000 บาท ขึ�นไป มีความเห็นดว้ยต่อการ
บริหารงานวิชาการในดา้นการจดัการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนสงักดัเทศบาล จงัหวดัปทุมธานี 
มากกวา่ผูป้กครองนกัเรียนที�มีรายไดร้วมทั�ง
ครอบครัวต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท (ค่าเฉลี�ย 
4.381) อาจเพราะส่วนใหญ่ผูป้กครองที�มีรายไดน้อ้ย
มีความคิดเห็นวา่ การไดมี้ที�เรียนและส่งเสริมบุตร
หลานใหมี้ความรู้ความสามารถทดัเทียมบุคคลอื�น 
เป็นความคาดหวงัสูงสุดอยูแ่ลว้  ประเดน็อื�นๆ จึง
คาดหวงัรองลงมา ทาํใหร้ะดบัความคิดเห็นในดา้นนี�
มีความเห็นดว้ยไม่มากเท่ากบับุคคลที�มีรายไดสู้งกวา่ 
เช่น ผูมี้รายไดค้รอบครัวอยูที่� 10,001-20,000 บาท 

หรือ มากกวา่ 20,000 บาทขึ�นไป ยอ่มคาดหวงัสูง
ยิ�งขึ�น เพราะตอ้งการใหบุ้ตร-หลานไดรั้บความรู้จาก
ผูมี้ประสบการณ์ที�มีคุณภาพสูง สามารถเป็น
แบบอยา่งที�ดีใหก้บัเด็กได ้

3) ดา้นการจดัการแหล่งเรียนรู้ พบวา่ 
ผูป้กครองนกัเรียนที�มีรายไดร้วมทั�งครอบครัวต่อ
เดือนมากกวา่ 20,000 บาทขึ�นไป (ค่าเฉลี�ย 4.491)  มี
ความเห็นดว้ยต่อการบริหารงานวิชาการในดา้นการ
จดัการเรียนการสอน ของโรงเรียนสงักดัเทศบาล 
จงัหวดัปทุมธานี มากกวา่ผูป้กครองนกัเรียนที�มี
รายไดร้วมทั�งครอบครัวต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 
(ค่าเฉลี�ย 4.276) อาจเพราะบุคคลยิ�งมีรายไดสู้ง ยอ่มมี
ความคาดหวงัในเรื�องอื�นๆ สูงขึ�นดว้ย การส่งบุตร-
หลานใหเ้ขา้เรียนในสถานศึกษาที�ดี มีคุณภาพ และ
ปลอดภยั ยอ่มสร้างความมั�นใจใหก้บัผูป้กครองใน
ทุกระดบัรายได ้แต่สาํหรับผูป้กครองกลุ่มนี�อาจ
ตอ้งการใหโ้รงเรียนคาํนึงถึงการบริหารจดัการแหล่ง
เรียนรู้มากกวา่กลุ่มอื�นๆ เนื�องจากอาจเป็นผูมี้รายได้
เพียงพอที�จะช่วยทาํนุบาํรุงสถานศึกษาไดบ้า้งหาก
ทางโรงเรียนมีการร้องขอ จึงใหค้วามเห็นดว้ยมาก  
หากจะมีการจดัการแหล่งเรียนรู้ใหดี้ยิ�งขึ�น ประกอบ
กบัสถานศึกษาไม่วา่จะเป็นของรัฐบาล หรือเอกชน 
ยอ่มตอ้งพฒันาสถาบนัของตนใหมี้ความสะอาด 
ปลอดภยั และเหมาะสมกบัการเรียนรู้ของเดก็เป็น
พื�นฐานในทุกสถาบนั จึงหลีกเลี�ยงที�จะละเลยเสีย
มิได ้ผูป้กครองผูที้�มีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท จึง
พิจารณาจากเกณฑเ์หล่านี� เป็นสาํคญัดว้ย 

3. ขอ้เสนอแนะของผูป้กครองเกี�ยวกบัการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกดัเทศบาล 
จงัหวดัปทุมธานี โดยแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ดงันี�  

1) ดา้นการจดัหลกัสูตร จากกลุ่ม
ตวัอยา่งผูป้กครองของนกัเรียน จาํนวน 367 คน 
ส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะวา่ โรงเรียนควรพฒันา
หลกัสูตรใหส้ามารถใชจ้ริงในชีวิตประจาํวนัได ้
จาํนวน 300 คน ร้อยละ 23.70 รองลงมา ไดแ้ก่ 
โรงเรียนควรเนน้เรื�องวิชาการใหม้ากยิ�งขึ�นเพื�อ
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เสริมสร้างความเขา้ใจใหก้บัเด็ก จาํนวน 275 คน ร้อย
ละ 21.70 และควรจดัหลกัสูตรใหมี้ความสอดคลอ้ง
กบัผูเ้รียนจาํนวน 231 คน ร้อยละ 18.2  

2) ดา้นการจดัการเรียนการสอน  
จากกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองของนกัเรียน จาํนวน 367 
คน ส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะว่า โรงเรียนควร
ส่งเสริมใหเ้ด็กมีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ จาํนวน  
322 คน ร้อยละ 22.00 รองลงมา ไดแ้ก่ โรงเรียนควร
ใหเ้ดก็ไดฝึ้กปฏิบติัและทดลองทาํกิจกรรมต่างๆ ดว้ย
ตนเอง จาํนวน 234 คน ร้อยละ 16.00  และโรงเรียน
ควรมีการจดัการเรียนการสอนดา้นคอมพิวเตอร์เพิ�ม
มากขึ�น จาํนวน 221 คน ร้อยละ 15.00 

3) ดา้นการจดัการเกี�ยวกบั
ครูผูส้อน จากกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองของนกัเรียน 
จาํนวน 367 คน  ส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะวา่ 
โรงเรียนควรอบรมและพฒันาความรู้ความสามารถ
ของครูผูส้อนอยา่งสมํ�าเสมอ จาํนวน 342 คน ร้อยละ 
26.30 รองลงมา ไดแ้ก่ ครูควรมีจรรยาบรรณในการ
ถ่ายทอดความรู้ใหก้บัเดก็ไม่ควรเร่งใหเ้ดก็จบทั�งที�ยงั
ขาดความรู้ความเขา้ใจ จาํนวน 322 คน ร้อยละ 24.70  
และครูควรมีเทคนิควิธีทาํใหเ้ด็กชอบและสนใจเรียน 
จาํนวน 144 คน ร้อยละ 11.1 

4) ดา้นการจดัแหล่งการเรียนรู้  
จากกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองของนกัเรียน จาํนวน 367  
คน ส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะว่าสถานที�เรียนควร
สะอาดและปลอดภยั  จาํนวน 365 คน ร้อยละ 31.00  
รองลงมาไดแ้ก่ โรงเรียนควรมีการทศันศึกษานอก
สถานที� จาํนวน 360 คน ร้อยละ 30.00 โรงเรียนควร
จดับรรยากาศที�ดี เอื�อประโยชนต่์อการเรียน เช่น  
การมีตน้ไมใ้นโรงเรียนเพื�อสร้างความร่มรื�น  จาํนวน  
360 คน ร้อยละ 30.00 และโรงเรียนควรมีหอ้งจดั
สอนพิเศษ หอ้งจดักิจกรรม แบบเป็นสดัส่วนมากขึ�น 
จาํนวน 40 คน ร้อยละ 4.00 

5) ดา้นการจดักิจกรรมเสริม
หลกัสูตร จากกลุ่มตวัอยา่งผูป้กครองของนกัเรียน
จาํนวน 367 คน ส่วนใหญ่ใหข้อ้เสนอแนะวา่ 

โรงเรียนควรมีการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร โดย
การฝึกใหเ้ดก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมนั�น ๆ จาํนวน  
344 คน ร้อยละ 28.00 รองลงมา ไดแ้ก่ โรงเรียนควร
จดักิจกรรมใหเ้ด็กกลา้แสดงออกมากขึ�น ส่งเสริม
ความกลา้ใหก้บัเดก็ จาํนวน 321 คน ร้อยละ 26.00  
และควรมีการสอนพิเศษในวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์
จาํนวน 233 คน ร้อยละ 19.00 

โดยสรุปรวมทุกประเดน็ของขอ้เสนอแนะ
ทั�ง 5 ดา้น พบวา่ ประเดน็ที�มีผูต้อบแบบสอบถามให้
ขอ้เสนอแนะมากที�สุด คือ ดา้นการจดัแหล่งเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ สถานที�เรียนควรสะอาดและปลอดภยั  
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา เป็นสิ�งที�
ผูป้กครองนกัเรียนทุกคนใหค้วามใส่ใจมาก เพราะ
สถานที�เรียนควรเป็นที�ที�มีบรรยากาศเหมาะสม 
และปลอดภยั จึงไม่ควรทาํใหก้ลายเป็นแหล่งเสื�อม
โทรม โดยเฉพาะในปัจจุบนัมีสิ�งแปลกปลอม  
เขา้มาในสถานศึกษาอยูบ่่อยครั� ง ลว้นสร้างความเป็น
ห่วง กงัวลกบัผูป้กครอง จึงทาํใหป้ระเดน็ 
ในเรื�องนี�ผูต้อบแบบสอบถามใหน้ํ�าหนกัมากกวา่
ประเดน็อื�นๆ ดงันั�น โรงเรียนจึงมีความจาํเป็นที�
จะตอ้งส่งเสริม ผลกัดนั บาํรุงรักษาสถานที�เรียน ให้
สะอาด ปลอดภยั และมีบรรยากาศที�เหมาะสมกบัการ
เรียนอยูเ่สมอ เพราะนอกจากจะทาํใหเ้กิดภาพลกัษณ์
ที�ดีกบัองคก์รแลว้ สิ�งสาํคญัยิ�งคือ ช่วยใหส้งัคมน่าอยู ่
นกัเรียนมีสมาธิในการเรียนเพิ�มขึ�น ทั�งยงัช่วย
ส่งเสริมสุขภาพอนามยัของบุคลากรทั�งครูและ
นกัเรียนใหมี้คุณภาพดีไดต่้อไป ซึ�งสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ธนาวรรณ ทองอ่อน (2549) ศึกษาความ
คิดเห็นของผูป้กครองต่อการจดับริการดูแลเดก็ใน
ศูนยพ์ฒันาเด็ก กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการศึกษาครั� งนี�  
คือ ผูป้กครองนกัเรียนของศูนยพ์ฒันาเด็ก เขตอาํเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม จาํนวน 27 ศูนย ์331 คน  
ขอ้เสนอแนะของผูป้กครองต่อการจดับริการดูแลเดก็
ในศูนยพ์ฒันาเดก็ เขตอาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
พบวา่ ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม ตอ้งจดั
สภาพแวดลอ้มรอบๆ ศูนยพ์ฒันาเดก็ใหร่้มรื�น โปร่ง
สบาย และสะอาดตา ซึ�งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
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นิรันดร เลาหะวิธี (2543) ศึกษาความคิดเห็นของ
ผูป้กครองต่อการจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
ที�เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง กรุงเทพมหานคร  
จากการศึกษาพบวา่ ควรจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนที�หลากหลาย  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครัJงนีJ 
1. ดา้นการจดัการหลกัสูตร 
โรงเรียนควรมีการพฒันาหลกัสูตรให้

สามารถนาํไปใชไ้ดใ้นชีวิตประจาํวนั โดยมุ่งเนน้
ดา้นวิชาการใหม้ากยิ�งขึ�น ซึ� งตอ้งคาํนึงถึงความ
เหมาะสมของผูเ้รียนและทอ้งถิ�น ควรมีการจดัการ
ปฐมนิเทศผูป้กครองนกัเรียนที�เขา้ศึกษาใหม่ และ
แนะแนวอาชีพหรือแนวทางการศึกษาต่อใหก้บั
นกัเรียนที�จะจบการศึกษา ตลอดจนควรมีการแจง้
ข่าวสารติดต่อกบัผูป้กครองอย่างสมํ�าเสมอ  เพื�อให้
ครูไดมี้โอกาสรับรู้ขอ้มลูเกี�ยวกบัตวัผูเ้รียนจาก
ผูป้กครอง 

2. ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
โรงเรียนควรจดัใหมี้การเรียนการสอนที�

ส่งเสริมใหน้กัเรียนมีความคิดริเริ�มสร้างสรรคใ์ห้
นกัเรียนไดป้ฏิบติักิจกรรมดว้ยตนเอง เพิ�มการเรียน
การสอนคอมพิวเตอร์และภาษาองักฤษในทุก
ระดบัชั�นเรียน ตลอดจนมีการปลกูฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมใหก้บันกัเรียน ควรจดัใหมี้การเรียนการ
สอนใหก้บัเด็กนกัเรียนรู้จกัคิดเป็น ทาํเป็น และ
แกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง 
 3. ดา้นการจดัการเกี�ยวกบัครูผูส้อน 

ครูควรยึดถือหลกัจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
เพื�อใหผู้ป้กครองนกัเรียนเกิดความน่าเชื�อถือ ควรมี
เทคนิคในการสอนที�สามารถทาํใหน้กัเรียนมีความ
สนใจที�จะเรียน ครูควรเป็นผูมี้ความรู้และมี
ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนใหก้บั
นกัเรียน ควรมีสื�อการเรียนการสอนเพื�อกระตุน้ความ
สนใจ และควรเป็นผูมี้กิริยามารยาทดี เป็นแบบอยา่ง
ที�ดีใหก้บันกัเรียน ตลอดจนโรงเรียนควรจดัใหมี้การ
อบรมและพฒันาความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ใหก้บั
ครูผูส้อนอยา่งสมํ�าเสมอเพื�อเพิ�มประสิทธิภาพการ
สอนใหก้บัครูมากยิ�งขึ�น 

4. ดา้นการจดัแหล่งการเรียนรู้ 
โรงเรียนควรจดัใหมี้สถานที�เรียนที�มี

บรรยากาศที�เอื�ออาํนวยต่อการเรียนการสอน ควรเป็น
สถานที�สะอาดและปลอดภยัต่อนกัเรียน และควรจดั
ใหมี้การทศันศึกษานอกสถานที� เพื�อเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์ใหก้บัเดก็ จดัใหมี้หอ้ง
สาํหรับสอนพิเศษ หอ้งปฏิบติักิจกรรมที�เป็นสดัส่วน  
พร้อมทั�งควรจดัใหมี้หอ้งสมุดและหอ้งเรียน
คอมพิวเตอร์ใหเ้พียงพอกบัผูเ้รียน 

5. ดา้นการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
โรงเรียนควรจดักิจกรรม เพื�อใหน้กัเรียนได้

มีส่วนร่วมและกลา้แสดงออก ซึ�งจะทาํใหน้กัเรียน
เกิดการพฒันา ควรมีการสอนพิเศษในวนัหยดุ เสาร์-
อาทิตย ์ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถ
พิเศษ เช่น กิจกรรมดา้นดนตรี ดา้นกีฬา เพื�อให้
นกัเรียนรู้สึกผ่อนคลายและรู้จกัใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็น
ประโยชน ์
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สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในทศันะของครูผู้สอน 

สังกดัการปกครองส่วนท้องถิ�น จังหวดัปทุมธานี 

School Administrators’ Competencies as Perceived by Teachers  under Local 

Administrative Organizations in Pathumthani Province1 

 

                                                                                                                                                                  วลัลีรักษ ์สุขใจ*  

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษามีจุดมุ่งหมาย (1) เพื�อศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในทศันะของครูผูส้อน สังกดัการ
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัปทุมธานี (2) เปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานในทศันะของครูผูส้อน สังกดั
การปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัปทุมธานี จาํแนกตามระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังานที�ต่างกนั 
กลุ่มตวัอย่างเป็นครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัการปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 239 คน เครื�องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที� ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย                
ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า (t-test) การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 
Variance) และทดสอบค่าเฉลี�ยรายคู่โดยใชวิ้ธีการเชฟเฟ่ (Scheffe’ test) ผลการศึกษาวิจยัสรุปว่า สมรรถนะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัการปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัปทุมธานี ประกอบดว้ยการสร้างบรรยากาศการทาํงาน 
ศกัยภาพในการเปลี�ยนแปลง ศกัยภาพการเป็นผูน้าํ การมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิR  ความเฉียบคมทางการบริหาร การสร้าง
ความเขา้ใจและการติดต่อสื�อสาร การควบคุมการปฏิบติังาน การกาํหนดเป้าหมาย และความเอืSออาทรอยู่ในระดบั
มาก ครูผูส้อนที�มีระดบัศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนั
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .01 และครูผูส้อนที�มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 
คําสําคัญ: สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา, การปกครองส่วนทอ้งถิ�น, จงัหวดัปทุมธานี 
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Abstract 
 The purposes of this research were (1) to study competencies of the  school administrators as perceived 
by teachers under the local administrative organizations in Pathumthani province on creating working atmosphere 
potential, change potential, leadership potential, achievement focusing potential, the sharp administrative 
potential, understanding and communication potential, working control potential, targeting potential, and 
generosity potential (2) to compare teachers’ opinion on competencies of the school administrators as classified 
by education and experience. The samples were 239 teachers under the local administrative organizations in 
Pathumthani province. The research instrument was a questionnaire on competencies of the school administrators 
with the 0.99 reliability. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, t-test, One-way 
Analysis of Variance for F-test and Scheffe’s test. The findings were as follows:(1) competencies of the school 
administrators as perceive by teachers in all aspects were ranked in a high level, (2) comparision of the teachers’ 
opinion on competencies of the school administrators in province by education, was statistical significant 
difference at .01 level, but comparison of teachers’ opinion on competencies of the school administrators by 
experience; was no statistical significant difference. 
 

Keywords : competencies, school administrators, local administrative organizations, Pathumthani Province. 
 

 

 

 
ความนํา  

จากการเปลี�ยนแปลงของสงัคมโลกซึ�งมีผล 
กระทบสู่สังคมโลกอย่างมาก จาํเป็นต้องมีการจัด
การศึกษาของประเทศจะต้องเร่งพฒันา ปรับปรุง 
เปลี�ยนแปลงเพื�อให้สามารถพฒันาคนของประเทศ
ให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการดาํรงชีวิต ในสังคมที�
เปลี�ยนแปลงให้เหมาะสม การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพและไดม้าตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของบุคคลและสังคมมีความสําคญัยิ�งในการพฒันา
คน ซึ� งเป็นทรัพยากรที�สําคัญที� สุดของประเทศ
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที� 10  
(พ.ศ. 2550 -2559) มีความมุ่งหมายให ้“ สงัคมอยูเ่ยน็
เป็นสุขร่วมกนั ” ภายใตแ้นวบญัญติัของ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ” ตามพนัธกิจที�จะพฒันาคน
ใหมี้คุณภาพคุณธรรมนาํความรอบรู้อยา่งเท่าทนั มี

สุขภาวะที�ดีอยูใ่ครอบครัวที�อบอุ่น ชุมชนที�เขม้แขง็ 
พึ�งตนเองได ้มีความมั�นคงในการดาํรงชีวิตอยา่งมี
ศกัดิR ศรี ภายใตดุ้ลยภาพของความหลากหลายทาง
วฒันธรรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  
ปัจจุบนัโลกไดก้า้วสู่ยคุเศรษฐกิจใหม่ที�ตอ้งใช้
ความรู้เป็นฐาน (knowledge-based economy) ในการ
ดาํเนินงานควบคู่ไปกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
ที�ทนัสมยั (Inspiration  Technology)  ซึ� งเชื�อมโยง
เป็นเครือข่ายไปทั�วโลก การศึกษาจึงเป็นปัจจยัสาํคญั
ในการพฒันาขีดความสามารถของประเทศ  เพราะ
ความสาํคญัของการพฒันาประเทศขึSนอยูก่บัการ
พฒันาคน  เครื�องมือพฒันาคนกคื็อ  การศึกษา                  
(education) โรงเรียนเป็นหน่วยงานหลกัในการจดั
การศึกษาเพื�อพฒันาเยาวชนของชาติใหมี้คุณภาพ
มาตรฐาน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข และมีจิต
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วิญญาณแห่งความรักชาติ จึงจาํเป็นที�จะตอ้ง
ดาํเนินการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ เพื�อตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชน สงัคม และประเทศชาติใน
การจดัการศึกษา องคก์รที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในการ
พฒันาคนจาํเป็นตอ้งมีผูบ้ริหารที�มีความเป็นผูน้าํที�ดี
ดว้ย สมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นส่วน
สาํคญัในการบริหารงานใหมี้ความสาํเร็จ และตรง
ตามเป้าประสงคข์องแผนในองคก์ร ทัSงนีSกต็อ้งขึSนอยู่
กบัสมรรถนะผูบ้ริหารหลายดา้น ผูบ้ริหารจะตอ้งใช้
หลกัการบริหารกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที�มีทศันคติ  
และวฒิุภาวะที�แตกต่างกนัไป ผูบ้ริหารจึงมีความเป็น
ที�ตอ้งใชค้วามรู้ ความสามารถ และทฤษฎีในดา้น 
ต่างๆ ที�จะทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชายินดี และพึงพอใจ
กบัการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื�องมือการบริหาร
อยา่งหนึ�ง ที�ปัจจุบนัองคก์ารจาํนวนมากหนัมาสนใจ
และนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการทรัพยากร
มนุษย ์และพฒันาองคก์าร ดงันัSน ความสามารถของ
คนจึงเป็นจุดสาํคญัที�ใหผู้น้าํองคก์ารจาํนวนมากได้
ตระหนกัถึงสมรรถนะของผูบ้ริหารจากปัญหา
ดงักล่าวขา้งตน้เกิดจากปัจจยัหลายอยา่งประกอบกนั  
ซึ� งทุกปัจจยัลว้นเป็นหนา้ที�ของผูบ้ริหารที�จะตอ้งหา
วิธีการแกไ้ข สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา จึง
มีผลต่อการพฒันางาน พฒันาองคก์ร เพื�อใหเ้กิดผลดี
ต่อการศึกษาในภาพรวมต่อไป ดว้ยเหตุนีSผูวิ้จยัจึง
สนใจที�จะศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ในทศันะของครูผูส้อนที�มีความเป็นผูน้าํในการ
บริหารโรงเรียนที�เหมาะสมกบัการเปลี�ยนแปลงของ
สงัคมอยูต่ลอดเวลา อยูใ่นระดบัใด ทัSงนีS เพื�อเป็นแนว
ทางการใชห้ลกัการบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ�มเติม  
(ฉบบัที� 2 ) พ.ศ. 2545 

 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1 .  เ พื� อ ศึ ก ษา ส มร รถ น ะข อ งผู ้บ ริห า ร
สถานศึกษาในทัศนะของครูผู ้สอน สังกัดการ
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัปทุมธานี 

2. เพื�อเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหาร
สถานในทศันะของครูผูส้อน สงักดัการปกครองส่วน
ท้อ ง ถิ� น  จัง หวัดป ทุม ธ า นี  จํา แ นก ตา ม ระ ดับ
การศึกษา ประสบการณ์ปฏิบติังาน 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการวิจยัครัS งนีS  คือ การ

วิจยัเชิงสาํรวจ (survey research ) กลุ่มตวัอย่างไดม้า
จากการใช้สูตรของ เครซี� และมอร์แกน (Kreycie 
aknd Morgan, 1970) ครูผูส้อนในโรงเรียน สังกดัการ
ปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดัปทุมธานี ครูผูส้อนใน
สถานศึกษา ไดจ้าํนวนทัSงสิSน 317 คน ไดจ้าํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่งทัSงหมด 239 คน 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัแบบสอบถาม 

แบ่งเป็น 2 ตอน จาํนวน 1 ฉบบั ดงันีS  
ตอนที� 1 แบบสอบถามเกี�ยวกบัขอ้มลูของ

ผูต้อบแบบสอบถาม ในเรื�องวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน มีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด ซึ�งใชแ้บบตรวจสอบ
รายการ (check list) 

ตอนที� 2 แบบสอบถามระดบัความคิดเห็น
ของครูผูส้อนที�มีต่อสมรรถนะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัการปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดั
ปทุมธานี มีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 9 ดา้น คือ การสร้างบรรยากาศการ
ทาํงาน ศกัยภาพในการเปลี�ยนแปลง ศกัยภาพในการ
เป็นผูน้าํ การมุ่งไปสู่ผลสมัฤทธิR  ความเฉียบคม
ทางการบริหาร การสร้างความเขา้ใจและการ

192 



ติดต่อสื�อสาร การควบคุมการปฏิบติังาน การกาํหนด
เป้าหมาย และความเอืSออาทร 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถามตอนที� 1 

ใชวิ้ธีหาค่าความถี�และค่าร้อยละ นาํเสนอเป็นตาราง
ประกอบการบรรยาย วิเคราะห์ขอ้มลูแบบสอบถาม
ตอนที� 2 ใชวิ้ธีหาค่าเฉลี�ย และค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การเปรียบเทียบทศันะ
ครูผูส้อนที�มีต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
มี 2 กลุ่มไดด้งันีS  จาํแนกตามวุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน โดยใชก้ารทดสอบ
ค่าทีและวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและ
ทดสอบค่าเฉลี�ยรายคู่โดยใชวิ้ธีการเชฟเฟ่ วิเคราะห์
ปัญหาและขอ้เสนอแนะของครูผูส้อนที�มีต่อ
สมรรถนะของผูบ้ริหาร โดยใชก้ารแจกแจงความถี�
สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ประกอบดว้ย สถิติ
พืSนฐาน ค่าความถี� ค่าร้อยละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐานสถิติสาํหรับทดสอบสมมติฐานใชก้าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
Analysis of Variance) เมื�อพบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี�ยจึงทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี�ยเป็นราย
คู่โดยใชวิ้ธีการเชฟเฟ่ (Scheffe’ test) 
 

ผลการวจัิย 
สถานภาพส่วนบุคคลของครูผูส้อน พบวา่ 

ครูผูส้อนที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งที�ตอบแบบสอบถาม  
มีจาํนวนทัSงสิSน 239 คน ส่วนมากเป็นครูผูส้อนที�มี
ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 218 คน คิด
เป็นร้อยละ 91.2 และมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน ตํ�ากวา่ 10 ปี จาํนวน 129 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 54.0 

ผลการวิเคราะห์ทศันะของครูผูส้อนที�มีต่อ
สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา พบวา่ โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ทุกรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามลาํดบัจาก
มากไปนอ้ย ดงันีS  การควบคุมการปฏิบติังาน 
ศกัยภาพในการเปลี�ยนแปลง การกาํหนดเป้าหมาย 
ความเอืSออาทร การสร้างบรรยากาศการทาํงาน             
การมุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิR  ความเฉียบคมทางการบริหาร  
การสร้างความเขา้ใจและการติดต่อสื�อสาร และลาํดบั
สุดทา้ยคือ ศกัยภาพในการเป็นผูน้าํ 

ผลการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบระดบั
ทศันะของครูผูส้อนที�มีต่อสมรรถนะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัการปกครองส่วนทอ้งถิ�น จงัหวดั
ปทุมธานี จาํแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล พบวา่ 
ครูผูส้อนที�มีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีทศันะต่อ
สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01   
เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูผูส้อนที�มีวฒิุ
การศึกษาต่างกนั มีทศันะต่อสมรรถนะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ดา้นการสร้างบรรยากาศการทาํงาน 
ความเฉียบคมทางการบริหาร การสร้างความเขา้ใจ
และการติดต่อสื�อสาร การควบคุมการปฏิบติังาน 
และการกาํหนดเป้าหมายแตกต่างกนัอยา่งมี 
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 ส่วนศกัยภาพใน 
การเปลี�ยนแปลง ศกัยภาพในการเป็นผูน้าํ การมุ่ง
ไปสู่ผลสมัฤทธิR  และความเอืSออาทร ครูผูส้อนมี
ทศันะแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 
.05 ครูผูส้อนที�มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ต่างกนั มีทศันะต่อสมรรถนะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื�อพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ ครูผูส้อนที�มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานต่างกนั มีทศันะต่อสมรรถนะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา การสร้างความเขา้ใจและการ
ติดต่อสื�อสารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�
ระดบั .05 นอกนัSนไม่แตกต่างกนั 
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การอภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบวา่ โดยภาพรวมและการ
สร้างบรรยากาศการทาํงานอยูใ่นระดบัมาก ทัSงนีSอาจ
เป็นเพราะผูบ้ริหารสามารถสอนงาน และให้
คาํแนะนาํแก่ผูป้ฏิบติังานได ้มีการวางระบบการ
บริหารจดัการทรัพยากรในสถานศึกษาไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และส่งเสริมใหบุ้คลากรเกิดความสมัพนัธ์
ที�ดีระหวา่งบุคคลภายในโรงเรียนดงัแนวคิดของ 
กิติมา ปรีดีดิลก (2539, หนา้ 9) การบริหารกิจกรรม
ทุกชนิดในโรงเรียนเกี�ยวกบัการปรับปรุงพฒันาการ
เรียนการสอนใหไ้ดผ้ลและมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพราะหนา้ที�ของโรงเรียนทุกแห่งคือ การใหค้วามรู้
ในดา้นวิชาการ มีการดาํเนินงานร่วมกบัคณะครู  
ใหค้าํแนะนาํประสานงานใหทุ้กคนทาํงานร่วมกนั
อยา่งมีประสิทธิภาพ ผลการวิจยัสอดคลอ้งกบั   
สุปรณิช อุดมเพญ็ (2545, หนา้ 68 -70) ไดศึ้กษาวิจยั
เรื�อง สมรรถภาพการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา 
จงัหวดัหนองคาย ตามทศันะของกรรมการ
สถานศึกษาขัSนพืSนฐาน พบวา่ สมรรถภาพการ
บริหารของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยรวมและทุกดา้นอยู่
ในระดบัสูง ศกัยภาพในการเปลี�ยนแปลงโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ทัSงนีSอาจเป็นเพราะผูบ้ริหาร มีความ
อดทนต่อความกดดนั และมองคนในแง่ดี สามารถ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมไดต้ามสถานการณ์ที�เกิดขึSน 
และมีความคิดริเริ�ม สร้างสรรคใ์นการพฒันา 
สิ�งใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร  ดงัแนวคิดของ  
สรยทุธ์ เศรษฐขจร (2546, หนา้ 27) กล่าวถึง บทบาท
ของผูบ้ริหารโรงเรียน ซึ�งมีบทบาทของผูบ้ริหารใน
ฐานะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง มีดงันีS  1) ตอ้งเป็นผูที้�มี
วิสยัทศัน ์มีความคิดริเริ�มสร้างสรรค ์ผูบ้ริหารตอ้ง
สร้างความทา้ทายและจูงใจใหผู้ร่้วมงาน พร้อมที�จะ
เขา้มามีส่วนร่วมในการทาํใหวิ้สยัทศันน์ัSนสาํเร็จได ้
2) เป็นผูมี้ความคิดสร้างสรรค ์ผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้ง
อาศยัความคิดริเริ�มสร้างสรรคเ์ป็นเครื�องมือ กลา้คิด

และทาํสิ�งใหม่ ๆ โดยไม่ยึดติดกบัวิธีการ หรือ
ประสบการณ์เดิมและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 3) เป็นผู ้
ที�เปลี�ยนแปลงไดท้นัตามกระแส ผูบ้ริหารตอ้งมี
ความสามารถในการปรับตวัไดท้นัสถานการณ์ โดย
ไม่ทาํใหวิ้สยัทศันใ์นภาพรวมลม้เหลว 4) เป็นนกั
เรียนรู้ ผูบ้ริหารจะนาํการเปลี�ยนแปลงไดจ้ะตอ้งมี
ความรู้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสถานการณ์ทัSงในทางลึก 
ทางกวา้งและไกลควบคู่ไปกบัการเรียนรู้เครื�องมือ 
หรือปัจจยัที�จะมีส่วนช่วยในการขบัเคลื�อน                         
การเปลี�ยนแปลงขององคก์ารได ้เช่น เรียนรู้ ที�จะ
พฒันาภาวะผูน้าํของตน เรียนรู้ที�จะวิเคราะห์
องคป์ระกอบต่าง ๆ ที�จะช่วยใหก้ารบริหารองคก์าร
ของตนเองประสบผลสาํเร็จได ้ในรูปแบบต่าง ๆ ที�
ไม่ตายตวั 5) เป็นผูที้�มอบหมายอาํนาจการตดัสินใจ 
ผูบ้ริหารเพียงแต่ตัSงกรอบหรือเกณฑม์าตรฐานไว้
และใหอิ้สระในการตดัสินใจตามเกณฑที์�กาํหนด จึง
จาํเป็นตอ้งไวว้างใจกนัระหวา่งผูบ้ริหารและผูรั้บ
มอบอาํนาจและสิทธิในการบริหารจดัการ  ซึ� งการที�
ผูบ้ริหารมีลกัษณะของการเป็นนกักระจายอาํนาจ
เช่นนีS  จะมีส่วนทาํใหก้ารเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ สาํเร็จ
ไดเ้ร็วขึSน 6) เป็นผูส้นบัสนุน ผูบ้ริหาร 
ตอ้งจดัสรรสิ�งอาํนวยความสะดวก ในการปฏิบติั
ใหก้บับุคลากรในองคก์ารและผูที้�เกี�ยวขอ้งที�ไดรั้บ
มอบอาํนาจ เพื�อใหแ้ต่ละคนสามารถทาํในส่วน 
ของตนไดอ้ยา่งเต็มที� 7) เป็นผูจ้ดัการ จะตอ้งปฏิบติั
ทัSงภายในและภายนอกโรงเรียน จะตอ้งเป็นผูจ้ดัหา 
จดัทาํโครงการบริหาร กาํหนดหนา้ที� ตาํแหน่งงาน
ต่างๆ ประสานงานทรัพยากร เพื�อใหเ้ป้าหมาย 
ของหน่วยงานบรรลุอยา่งมีประสิทธิภาพ และยงั 
ตอ้งพฒันาเสริมสร้างนโยบาย กระบวนการ
ดาํเนินงานของโรงเรียน ไม่สอดคลอ้งกบั อุไรวรรณ 
ตาํนานทอง (2547, หนา้ 81-82) ไดวิ้จยัเรื�อง 
สมรรถภาพของผูนิ้เทศกใ์นโรงเรียนรัฐราษฎร์
อุปถมัภ ์พบวา่ สมรรถภาพของผูนิ้เทศกใ์น 
โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถมัภ ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบั
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ปานกลาง เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ การนาํ
การเปลี�ยนแปลง อยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นศกัยภาพ
การเป็นผูน้าํโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัSงนีSอาจเป็น
เพราะผูบ้ริหาร มีความสามารถในการบริหารความ
ขดัแยง้ทัSงภายในและภายนอกองคก์าร ส่งเสริมให้
ผูร่้วมงาน มีคุณธรรมจริยธรรมที�เหมาะสม และเป็นผู ้
ที�มีวิสยัทศัน์กวา้งไกลในการกาํหนดยทุธศาสตร์ 
ในการบริหารจดัการสถานศึกษา ดงัแนวคิดของ 
จรูญ ชูลาภ (2545, หนา้ 33) ไดก้ล่าวถึงบทบาทและ
หนา้ที�ของผูบ้ริหารโรงเรียนในยคุปฏิรูปการเรียนรู้วา่
ผูบ้ริหารจะตอ้งแสดงบทบาทการเป็นผูน้าํการ
เปลี�ยนแปลง เสนอแนวทางปฏิบติัที�สอดรับกบัการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างศรัทธา และสร้างความเชื�อมั�น
ในองคก์ร ปรับเปลี�ยนวฒันธรรมการทาํงานที�เนน้
คุณภาพ และเนน้ผลที�เกิดแก่ผูเ้รียน ซึ�งผูบ้ริหาร
โรงเรียนสามารถดาํเนินการตามยทุธศาสตร์ที�
กาํหนด พอสรุปคือ มีการกาํหนดทิศทางในการ
ปฏิบติังาน บริหารดว้ยกระบวนการที�เนน้ใหเ้กิด
คุณภาพสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม ชุมชน 
ดว้ยการประสานความร่วมมือ ประสานประโยชน์
กบัทุกฝ่าย เพื�อผลประโยชนอ์นัเกิดแก่ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั สอดคลอ้งกบั ไพโรจน ์สิงห์คาํ (2542, 
บทคดัยอ่ ) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะที�พึงประสงคข์อง
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการ
ประถมศึกษา อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย พบวา่ 
คุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา
อาํเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย ตามความคิดเห็นของครู 
อาจารย ์โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมื�อพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุก
ดา้น เรียงลาํดบัค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ยดงันีS  ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม ดา้นภาวะผูน้าํ ดา้นทกัษะความรู้
ความสามารถ ในการบริหารและดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์  
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ที�มีลกัษณะที�พึงประสงคม์าก
พบดงันีS  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม คือ ขอ้เป็น

แบบอยา่งที�ดีในการครองงาน ดา้นภาวะผูน้าํ คือ    
รักเกียรติ รักศกัดิR ศรี ศรัทธาในวิชาชีพ ดา้นความรู้
ความสามารถในการบริหาร คือ ขอ้ทกัษะการบริหาร
ในการครองคน ครองตน ครองงาน ดา้นมนุษย์
สมัพนัธ์ คือ มีสัจจะพดูจริงทาํจริง ดา้นการมุ่งไปสู่
ผลสมัฤทธิR โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ ทุกรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทัSงนีSอาจ
เป็นเพราะผูบ้ริหารสามารถวิเคราะห์ สงัเคราะห์ให้
การปฏิบติังานไดผ้ลดีโดยเสียทรัพยากรนอ้ยที�สุด
หรือเท่าที�จะทาํได ้เป็นตวัอยา่งที�ดีต่อบุคลากรใน
โรงเรียน และสามารถปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลที�มี
ประสิทธิภาพที�วางไว ้ดงัแนวคิดของ เทืSอน ทองแกว้ 
( 2545, หนา้ 35-41 ) ใหค้วามเห็นวา่ ผูบ้ริหารที�มี
ประสิทธิภาพ ยอ่มตอ้งอาศยัความเป็นผูน้าํที�
ก่อใหเ้กิดความร่วมมืออนัมั�นคง ดงันัSน ผูบ้ริหารจึง
ตอ้งมีสมรรถนะประการหนึ�ง คือ การมุ่งมั�นในความ
รับผิดชอบและการปรับปรุงต่อเนื�อง เพื�อช่วยใหมี้
การตดัสินใจไดต้ามเวลาและมีประสิทธิภาพ ให้
ไดผ้ลผา่นทางการวางแผนเชิงกลยทุธ์และการ
นาํไปใช ้รวมทัSงการประเมินผลโครงการและ
นโยบาย สอดคลอ้งกบั อวสัดา อรัญญะ (2546,  
หนา้ 70 -72) ไดวิ้จยัเรื�อง คุณลกัษณะที�พึงประสงค์
ของผูบ้ริหารเขตพืSนที�การศึกษาตามทศันะของ
ผูบ้ริหารการศึกษานอกสถานศึกษาในเขตการ 
ศึกษา 1 ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 
ประพฤติตนใหเ้ป็นตวัอยา่งที�ดีแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ดา้นความสามารถ/ทกัษะ มีความรู้และสามารถ
แกปั้ญหาในการปฏิบติังานในหนา้ที�การบริหารเป็น
อยา่งดี และเป็นนกับริหารและนกัจดัการที�สามารถ
บริหารงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ดา้นความเฉียบ
คมทางการบริหารโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัSงนีSอาจ
เป็นเพราะผูบ้ริหารนาํหลกัคุณธรรมมาใชพ้ฒันาและ
การจดัลกัษณะงานที�หลากหลาย นาํเทคโนโลยีมา
ผสมผสานการดาํเนินงานอยา่งลงตวั และการนาํ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชใ้นการทาํงานในโรงเรียน  
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ดงัแนวคิดของ เจริญ  ทั�งทอง ( 2536, หนา้ 16) ได้
กล่าวถึงปัจจยัสาํคญัที�จะทาํใหเ้กิดความเฉียบคม 
ในการบริหาร คือ 1) มีความเขา้ใจในหลกัการ 
ในระดบัที�เหมาะสมการบริหารการเงินการคลงั  
การเตรียมการบริหารงบประมาณใหค้วามเป็นธรรม
ในโครงการต่างๆ ในการกาํหนดก่อนหลงัของ
โครงการ ติดตามการใชจ่้ายเงินหรือการดาํเนินงาน
ตามโครงการและนโยบาย 2) สามารถประเมิน
สถานการณ์ความตอ้งการของทีมงานทัSง 
ในปัจจุบนัและอนาคต ตามเป้าหมายขององคก์ร 
และงบประมาณที�เป็นจริง ใชห้ลกัคุณธรรมที�มั�นใจ
วา่ทีมงานที�ไดก้ารคดัเลือกที�เหมาะสม มีการพฒันาที�
ดี มีประโยชนมี์คุณค่า  และผลที�เกิดขึSนสามารถ
นาํไปสู่การปฏิบติัที�ถกูตอ้ง 3) สามารถใชวิ้ธีการ 
ที�มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการผสมผสาน
เทคโนโลยีไปสู่การปฏิบติัและการปรับปรุงโครงการ
ใหมี้ประสิทธิภาพโดยใชเ้ทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื�อการ
ประกอบการตดัสินใจ มีความเขา้ใจผลกระทบจาก
การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อองคก์ร 
สอดคลอ้งกบั ไพฑรูย ์มีวีระสม (2547, หนา้ 68-69) 
ไดวิ้จยัเรื�อง สมรรถภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
เพื�อการปฏิรูปโรงเรียน ในสงักดักรุงเทพมหานคร  
ดา้นความเฉียบคมทางการบริหาร พบวา่  
ระดบัสมรรถภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่น
ระดบัมาก มีประเดน็ที�มีค่าเฉลี�ยสูงสุด คือ นาํหลกั
คุณธรรมมาใชพ้ฒันาคดัเลือกและจดัลกัษณะงานที�
หลากหลาย และประเดน็ที�มีค่าเฉลี�ยนอ้ยที�สุด คือ 
สามารถประเมินความตอ้งการทัSงในปัจจุบนัและใน
อนาคต ตามเป้าหมายขององคก์รและงบประมาณที�
แทจ้ริง ดา้นการสร้างความเขา้ใจและการ
ติดต่อสื�อสาร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัSงนีSอาจเป็น
เพราะผูบ้ริหารสามารถกาํหนดหนา้ที� ความ
รับผิดชอบในการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ มีการ
เตรียมและจดัทาํรายงานต่างๆ ดว้ยตนเอง ทนัตาม
เวลา และรู้จกัใชค้าํพดูชกัชวนผูอื้�นใหค้ลอ้ยตาม

ความคิดเห็นของส่วนรวม ดงัแนวคิดของ เทืSอน  
ทองแกว้ (2545, หนา้ 35-41) ไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริหารจึง
ตอ้งมีสมรรถนะประการหนึ�ง คือ มีความสามารถใน
การอธิบาย การใหแ้นวทางและการใหข้อ้เทจ็จริง 
และแนวคิดต่าง ๆ ในลกัษณะ ที�เชื�อถือได ้ 
มีความสามารถเจรจากบับุคคลและกลุ่มทัSงภายใน
และภายนอกองคก์ร และส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบั
ความสามารถในการพฒันาเครือข่ายทางวิชาชีพให้
กวา้งขวางไปสู่องคก์รอื�นๆ และการรู้ถึงการเมืองทัSง
ภายใน และภายนอกที�มีผลกระทบต่อองคก์ร 
สอดคลอ้งกบั มงคล ชาํนิเกษตร์ (2543, หนา้ 48) ได้
วิจยัทศันะของผูบ้ริหารที�มีต่อกาติดต่อสื�อสารของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา 
จงัหวดัอุทยัธานี พบวา่ ผูบ้ริหารใชก้ารสื�อสารเพื�อ
สร้างความเขา้ใจใหก้บัครูในโรงเรียนดา้นการสื�อสาร 
เพื�อใหรู้้จกัและเขา้ใจหนา้ที�การงานของตนเองสูง ใช้
การสื�อสารเพื�อแกปั้ญหาพฤติกรรมของผูรั้บข่าวสาร
นอ้ยที�สุดและใหข้อ้เสนอแนะวา่ถา้ไดป้รับปรุงการ
สื�อสารดา้นนีSใหดี้ขึSนกเ็ชื�อไดว้่าจะทาํใหมี้
ประสิทธิภาพของการสื�อสารบรรลุวตัถุประสงคต์าม
ตอ้งการ ดา้นการควบคุมการปฏิบติังานโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกราย
ขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทัSงนีSอาจเป็นเพราะผูบ้ริหาร
สามารถปฏิบติังานโปร่งใส ตรวจสอบไดมี้การ
ติดตามการปฏิบติังานตามแผนงาน โครงการอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนและ
หน่วยงานอื�นอยา่งสร้างสรรค ์ดงัแนวคิดของ ปรียา
พร วงศอ์นุตรโรจน ์( 2543, หนา้ 29 ) ไดก้ล่าวถึง 
บทบาทของผูบ้ริหารไวว้า่ผูบ้ริหา ยอ่มตอ้งมีภารกิจ
หรือบทบาทหนา้ที� หรือตอ้งมีกระบวนการ
บริหารงานที�จะตอ้งยึดถือเป็นจุดยืนสาํหรับปฏิบติั
กิจกรรมในการบริหารงาน กระบวนการบริหารจะ
ช่วยใหผู้บ้ริหารประสบความสาํเร็จดงันีS  1) เห็น
ความสาํคญัของงาน ลดปัญหาความซํSาซอ้น และ
สามารถมอบหมายงานไดถู้กตอ้ง 2) สามารถนาํ
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เทคนิคต่าง ๆ มาใชใ้นการปรับปรุงการทาํงาน ใหท้นั
กบัความเปลี�ยนแปลงและความกา้วหนา้ของสงัคม 
3) มองเห็นปัญหาสามารถทาํงานบรรลุวตัถุประสงค์
ไดต้ามที�วางไว ้4) ส่งเสริมตวับุคคลในการทาํงาน 
การจดัหน่วยงาน การบริหารงาน มอบหมายงาน
เหมาะกบับุคคล เพื�อใหบุ้คคลปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความ
เตม็ใจ  5) สามารถใชค้วามคิดสร้างสรรค ์กระตุน้ให้
บุคคลในองคก์ารทาํงานอยา่งมีอิสระและมีความคิด
ริเริ�ม 6) มีการจดัหมวดหมู่ของงานใหเ้ป็นไปตาม
ความเหมาะสม และรวดเร็ว 7) มีการประเมินผล 
และการติดตามผลของการปฏิบติังาน สอดคลอ้งกบั 
อรศิริ มานะกลา้ (2547, หนา้ 116 -120) ไดวิ้จยัเรื�อง 
สมรรถภาพในการเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในจงัหวดัระนอง  ตามความคิดเห็น
ของครู โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณา
รายดา้น พบวา่ ดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน อยูใ่น
ระดบัมาก ดา้นการกาํหนดเป้าหมายโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ทุกรายขอ้
อยูใ่นระดบัมาก ทัSงนีSอาจเป็นเพราะผูบ้ริหารรู้จกัการ
วิเคราะห์ปัญหา มีการชีSแจงใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เขา้ใจถึงนโยบาย เป้าหมายขององคก์รอยา่งชดัเจน 
และสามารถนาํปัญหาขององคก์รมาแกปั้ญหาได ้ดงั
แนวคิดของ เสริมศกัดิR   วิศาลาภรณ์ (2539, หนา้ 31-
33) ไดส้รุปบทบาทหนา้ที�ของผูบ้ริหารโรงเรียน ดงันีS  
1) บทบาทเป็นผูก้าํหนดทิศทางการปฏิบติังาน 2) 
บทบาทเป็นผูก้ระตุน้การเป็นผูน้าํ 3) บทบาทการเป็น
นกัวางแผน 4) บทบาทเป็นผูต้ดัสินใจ 5) บทบาท
เป็นผูเ้ปลี�ยนแปลง 6)  บทบาทเป็นผูจ้ดัการองคก์าร 
7) บทบาทเป็นผูป้ระสานงาน 8) บทบาทเป็นผู ้
สื�อสาร 9) บทบาทเป็นผูแ้กไ้ขความขดัแยง้  
10) บทบาทเป็นผูแ้กไ้ขปัญหา 11) บทบาทเป็นผูจ้ดั
จดัระบบ 12) บทบาทเป็นผูบ้ริหารการเรียนการสอน   
13) บทบาทเป็นผูบ้ริหารบุคคล 14) บทบาทเป็น
ผูบ้ริหารทรัพยากร 15) บทบาทเป็นผูป้ระเมินผล  
16) บทบาทเป็นนกัประชาสมัพนัธ์ และ 17) บทบาท

เป็นประธานในพิธีการ ดงันัSน ผูบ้ริหารตอ้งปฏิบติั
ตนตามบทบาทต่าง ๆ จะตอ้งเป็นผูจ้ดัการ กาํหนด
ทิศทาง กระตุน้ การวางแผนและตดัสินใจ ตลอดจน
การประสานงาน การติดต่อสื�อสาร การจดัระบบ  
และการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ของโรงเรียน  สอดคลอ้ง
กบั อวสัดา อรัญญะ (2546, หนา้ 70 -72) ไดวิ้จยัเรื�อง 
คุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องผูบ้ริหารเขตพืSนที�
การศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหารการศึกษานอก
สถานศึกษาในเขตการศึกษา 1 ผลการวิจยัพบวา่  
ดา้นการเป็นผูน้าํ สามารถสร้างความร่วมมือและ
ประสานสมัพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื�อปฏิบติังาน
ใหบ้รรลุเป้าหมาย อยูใ่นระดบัมาก ดา้นความเอืSอ
อาทรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื�อพิจารณาเป็น 
รายขอ้ พบวา่ ทุกรายขอ้อยูใ่นระดบัมาก ทัSงนีSอาจ 
เป็นเพราะผูบ้ริหารมีความโอบออ้มอารีต่อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา สามารถใหค้าํแนะนาํ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเมื�อพบอุปสรรคในการทาํงาน  
และมีความเสียสละ มีนํSาใจกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
ดงัแนวคิดของ กิติ ตยคัคานนท ์(2534, หนา้ 22) 
กล่าววา่ผูบ้งัคบับญัชาที�แสดงความเอืSออาทรสร้าง
ความอบอุ่น ใหค้วามเห็นอกเห็นใจ มีความจริงใจ 
เสียสละจะผกูนํSาใจของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งมาก 
ทัSงยงัเป็นแรงจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรมเกิดพลงั เป็นการ
กระตุน้ใหอ้ยากทาํงานนาํไปสู่ความสาํเร็จใน
เป้าหมายของงาน สอดคลอ้งกบัแมกนูสนั 
(Magnuson อา้งถึงใน กิตติพงศ ์ การเกษ, 2547, หนา้ 
45-46 ) ไดวิ้จยัเรื�องคุณลกัษณะของผูจ้ดัการโรงเรียน
ที�ประสบความสาํเร็จ พบวา่ คุณลกัษณะส่วนตวั 
คุณลกัษณะที�สาํคญัประการหนึ�ง คือ มีความเมตตา
ปรานีและเอืSออาทรต่อผูอื้�น ครูผูส้อนที�มีวฒิุ
การศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 เมื�อพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบวา่ ครูผูส้อนที�มีวฒิุการศึกษาต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
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ดา้นการสร้างบรรยากาศการทาํงาน ดา้นความเฉียบ
คมทางการบริหาร ดา้นการสร้างความเขา้ใจและการ
ติดต่อสื�อสาร ดา้นการควบคุมการปฏิบติังาน และ
ดา้นการกาํหนดเป้าหมายแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที�ระดบั .01 ส่วนดา้นศกัยภาพในการ
เปลี�ยนแปลง ดา้นศกัยภาพในการเป็นผูน้าํ ดา้นการ
มุ่งไปสู่ผลสัมฤทธิR  และดา้นความเอืSออาทร ครูผูส้อน
มีความคิดเห็นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�
ระดบั .05 ทัSงนีSอาจเป็นเพราะครูผูส้อนที�ระดบั
การศึกษาระดบัปริญญาโท   มีทศันะต่อผูบ้ริหารมี
การสร้างบรรยากาศเพื�อใหเ้กิดความร่วมมือใน
องคก์ร มีการพฒันาตนเองโดยใชข้อ้มลูใหม่ ๆ เพื�อ
พฒันางานของตนเอง มีการส่งเสริมการทาํงานเป็น
ทีมในองคก์ร ปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว ถกูตอ้ง 
และทนัเวลาตามที�กาํหนดไวใ้นแผนงาน มีความ
เขา้ใจผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
สามารถแยกแยะสภาพการณ์ภายในและภายนอกที�มี
ผลกระทบต่อองคก์ร ใหค้วามร่วมมือกบัชุมชนและ
หน่วยงานอื�นอยา่งสร้างสรรค ์มีการชีSแจง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เขา้ใจถึงนโยบาย เป้าหมายของ
องคก์รอยา่งชดัเจน และผูบ้ริหารติดต่อ ทกัทาย
บุคลากรเป็นประจาํ แตกต่างจากครูผูส้อนที�มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรีเมื�อพิจารณาจากส่วนเบี�ยงเบน
มาตรฐาน ดงัแนวคิดของ เซอร์จิโอแวนนี  
Sergiovanni อา้งถึงใน อรศิริ มานะกลา้ (2547,  
หนา้ 25 ) ไดเ้สนอแนวคิดเกี�ยวกบัสมรรถภาพในการ
มีภาวะผูน้าํ 8 ประการ คือ 1) การสร้างบรรยากาศที�ดี  
2) การสร้างทีมงาน 3) การแกปั้ญหาความขดัแยง้    
4) การตดัสินใจ 5) การวางแผนและการจดัการใน
การประชุม 6) การสรรหาและการคดัเลือกบุคลากร 
7) การมอบหมายงานแก่บุคลากร 8) การนาํการ
เปลี�ยนแปลง ซึ�งไม่สอดคลอ้งกบั อรศิริ มานะกลา้  
( 2547, หนา้ 116 -120 ) ไดวิ้จยัเรื�อง สมรรถภาพใน
การเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน
จงัหวดัระนอง ผลการเปรียบเทียบสมรรถภาพในการ

เป็นผูน้าํของผูบ้ริหาร ตามความคิดเห็นของครู
จาํแนกตามตวัแปรวฒิุการศึกษา พบวา่ โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกนั ครูผูส้อนที�มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั  
เมื�อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูผูส้อนที�มี
ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีการ
ชีSแจงผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เขา้ใจถึงนโยบาย เป้าหมาย
ของดา้นการสร้างความเขา้ใจและการติดต่อสื�อสาร
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
ทัSงนีSอาจเป็นเพราะครูผูส้อนที�มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานตํ�ากวา่ 20 ปี มีความคิดเห็นวา่ ผูบ้ริหารมี
การแยกแยะสภาพการณ์ภายในและภายนอกที�มี
ผลกระทบ มีทกัษะ การสร้างความเขา้ใจ ในการ
ติดต่อสื�อสาร เปิดโอกาสใหบุ้คลากรแลกเปลี�ยน
ความคิด และสามารถนาํความรู้ ความเขา้ใจมาปรับ
ใชก้บัการปฏิบติังานในองคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี
แตกต่างจากครูผูส้อนที�มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานมากกวา่ 20 ปี เมื�อพิจารณาจากส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน ที�ดงัแนวคิดของ เทืSอน ทองแกว้  
(2545, หนา้ 35) กล่าววา่การสร้างความเขา้ใจและ
การติดต่อสื�อสาร เป็นความสามารถในการอธิบายให้
แนวทางและการใหข้อ้เทจ็จริง และแนวคิดต่างๆ  
ที�เชื�อถือได ้มีความสามารถเจรจากบับุคคลและ 
กลุ่มทัSงภายในและภายนอกองคก์ร และส่วนที�
เกี�ยวขอ้งกบัความสามารถในการพฒันาเครือข่ายทาง
วิชาชีพใหก้วา้งขวางไปสู่องคก์รอื�นๆ และรู้ถึง
การเมืองทัSงภายในและภายนอกที�มีผลกระทบต่อ
องคก์รปัจจยัสาํคญัที�นาํไปสู่การสร้างความเขา้ใจ 
การติดต่อสื�อสารประการหนึ�ง คือ ความสามารถใน
การสื�อสารดว้ยวาจา ซึ�งเป็นความสามารถพดูจา หรือ
การนาํเสนอขอ้มูลที�ชดัเจนและเชื�อถือไดท้ัSงต่อ
บุคคลและกลุ่ม รู้จกัฟังอยา่งมีประสิทธิภาพ มีความ
ชดัเจนในขอ้มลูที�ไดต้ามตอ้งการ เปิดโอกาสใหมี้ 
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การแลกเปลี�ยนความคิด และส่งเสริมบรรยากาศ 
ของการสื�อสารระบบเปิด ผลการศึกษาโดยภาพรวม
สอดคลอ้งกบั วิรัตน ์มณีพฤกษ ์( 2548, หนา้ 87 –  
89 ) ไดวิ้จยัเรื�อง คุณลกัษณะผูบ้ริหารที�พึงประสงค์
ตามทศันะของครูโรงเรียน สงักดัเทศบาลเมืองหวัหิน 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ผลการทดสอบสมมติฐาน
เพื�อการเปรียบเทียบคุณลกัษณะผูบ้ริหารที�พึง
ประสงคต์ามทศันะของครูโรงเรียนเทศบาลเมืองหวั
หิน จาํแนกตามประสบการณ์การทาํงาน พบวา่ ครู
โรงเรียนสงักดัเทศบาลหวัหิน ที�มีประสบการณ์
ทาํงานต่างกนั มีทศันะต่อคุณลกัษณะผูบ้ริหารที�พึง
ประสงคข์องโรงเรียนไม่แตกต่างกนั  

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครัMงนีM 
1. ควรมีการศึกษาบทบาทและสมรรถนะ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคาดหวงัของ
ครูผูส้อน เพื�อศึกษาถึงบทบาทและสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ที�จะบริหาสถานศึกษาให้

เป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาสอดคลอ้งกบัการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานตามความคาดหวงั
ของครูผูส้อน 

2. ควรศึกษาปัจจยัที�มีต่อสมรรถนะภาวะ
ผูน้าํของสถานศึกษา ตามแนวคิดภาวะผูน้าํเชิงปฏิรูป 
เช่น แนวคิดของเบนนิส อาทิ แรงขบัเคลื�อนดว้ย
ความมุ่งหวงั ความฉลาดทางเชาวนอ์ารมณ์ การสร้าง
ความไวว้างใจ การเพิ�มความสามารถใหผู้อื้�น 
ความคิดรวบยอด และการคิดอยา่งเป็นระบบ  
เป็นตน้ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัยุคการเปลี�ยนแปลง 
ที�จะนาํไปสู่การพฒันาที�หลากหลาย โดยอาศยั
หลกัการบริหารการศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษา 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 

กบัสมรรถนะการบริหารงานวชิาการ ของโรงเรียนในเขตอาํเภอคลองหลวง 

สังกดัสํานักงานเขตพื)นที+การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 

The Relation Between Leadership of School Administrator and Competencies of School 

Principals in Amphue Klongluang under the Office of Pathumthani Primary 

Educational Service Area 11 
 

                                                                                                                                                           ศศิวมิล สุขทนารักษ์*   

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยันี� มีวตัถุประสงคเ์พื อศึกษา (1) ระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) ระดบัสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการ (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจัยครั� งนี�  ไดแ้ก่ ครูผูส้อน ระดับประถมศึกษา ในเขตอาํเภอคลองหลวง ปี
การศึกษา 2553 จาํนวน 300 คน เครื องมือที ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบสอบถามความคิดเห็น ประมาณค่า 5 
ระดบั สถิติที ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี ย ค่าเบี ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ< สหสัมพนัธ์
แบบเพียร์สนั ผลการวิจยัพบวา่ (1) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวม อยู่ในระดบัมาก (2) สมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอาํเภอคลองหลวง สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 อยู่ในระดบัมาก ทั�งโดยรวม และรายดา้น (3) ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบั
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในเขตอาํเภอคลองหลวง พบว่า โดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที  ระดบั .01 มีค่าความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัสูงหรือมีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะ
ที คลอ้ยตามกนั  
 

คําสําคัญ : ภาวะผูน้าํผูบ้ริหารสถานศึกษา, สมรรถนะผูบ้ริหารโรงเรียน 
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Abstract 
 This research aims to study (1) the level of academic executives leadership, (2) competencies level of 
the management of academic performance (3) the relationship between the leadership level of academy 
executives and the competencies level of the management in the academic performance The sample were 300 
primary school teachers in Amphur Klong Luang in 2010. This research used the questionnaire to colled data. 
The statistics used to analyse the data were percentage, average, standard deviation and correlation coefficient of 
Pearson. Research finding are as follow; (1) The leadership level of academic executives were rated at a high 
level. (2) The competencies level of the management of academic performance are at high level in all aspects. (3) 
The relationship between the leadership level of the competencies level of management in academic performance 
showed positive correlation statistically significant at the 0.01, also levels of a relationship in a manner amenable 
to them. 
 

Keywords: Leadership of school administrator, Competencies of school principals. 

 

 
ความนํา  
 การศึกษาเป็นเครื องมือที มีความสาํคญั
อยา่งยิ งต่อการพฒันาคน ทั�งนี� เพราะความสามารถ 
และศกัยภาพของคนจะนาํไปสู่การพฒันา
ประเทศชาติใหมี้ความเจริญ ประเทศใดที พลเมืองมี
การศึกษาดียอ่มไดเ้ปรียบในการแข่งขนั ไม่วา่จะเป็น
ดา้นเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรมกต็าม เกียรติศกัดิ<  
ทนัจนัทร์ (2543, หนา้ 1) ดงัจะเห็นไดช้ดัจาก 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที  9 
(พ.ศ.2545–2549) ไดมุ่้งเนน้ “การศึกษา” เป็น
เครื องมือของการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์เพื อ
เสริมสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ สร้างคนที มีคุณภาพ
เพื อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล การจดัการศึกษา
ไดป้รับเปลี ยนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพบริบท 
รอบดา้น เกียรติศกัดิ<  ทนัจนัทร์.(2543, หนา้ 1) โดยมี
ความเชื อวา่ หากคนไดรั้บการพฒันาไดรั้บการศึกษา
ที ดีที สุด คนจะเป็นปัจจยัชี�ขาดความสาํเร็จของการ
พฒันาประเทศทุกดา้นในขณะเดียวกนัรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ซึ งถือเป็น
กฎหมายแม่บทสูงสุดในการปกครองประเทศและ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที 
แกไ้ขเพิ มเติม (ฉบบัที  2) พ.ศ. 2545 ซึ งถือเป็น
กฎหมายแม่บทสาํคญัทางการศึกษาที ไดก้าํหนด
กรอบแนวทางในการจดัการศึกษาและพฒันาผูเ้รียน
ในทุกระดบัการศึกษา โดยเริ มตั�งแต่การศึกษาระดบั
ปฐมวยัจนกระทั งถึงระดบัอุดมศึกษาเพื อมุ่งเนน้การ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยที์ สมบูรณ์ มีความรู้ มี
คุณธรรม สามารถอยูร่่วมกนัในสงัคมกบัผูอื้ นได้
อยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546,  
หนา้ 3) เพื อใหก้ารพฒันาคุณภาพการศึกษาบรรลุ
ตามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพนั�น จาํเป็นอยา่งยิ ง
ที ตอ้งมีปัจจยัสาํคญั ๆ ที ส่งเสริมและสนบัสนุน 
หลายประการ เช่น ระบบการบริหาร ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ทั�งนี�  ปัจจยัที สาํคญัที สุดกคื็อ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เพราะผูบ้ริหารเปรียบเสมือนเฟืองหลกัที 
ตอ้งรับผิดชอบสูงสุดต่องาน  และภารกิจต่าง ๆ ใน
สถานศึกษา ปัญหาที เกิดขึ�นในการจดัการศึกษา เช่น 
ผลสมัฤทธิ< ทางการเรียน ปัญหาการคงสภาพการอ่าน
ออกเขียนไดข้องนกัเรียน  ปัญหาเหล่านี� ส่วนหนึ ง
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เป็นผลที เกิดจากการบริหารนั นเอง สุรศกัดิ<   
ทิพยสุ์บรรณ์ (2549, หนา้ 2) 
 การบริหารงานวิชาการใหป้ระสบผลสาํเร็จ
จะตอ้งมีการวางแผนงานวิชาการ โดยมีการ
ดาํเนินงานดงัต่อไปนี�  (สาํนกัการศึกษา, 2551,  
หนา้ 34) (1) การวางแผนการบริหารงานวิชาการ 
ไดแ้ก่ สร้างความตระหนกั ศึกษาวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการ กาํหนดขอบข่ายภารกิจ
งาน การจดัทาํแผนงานวิชาการ นาํแผนไปปฏิบติั 
ประเมินผล วิเคราะห์ผลจากการประเมิน และพฒันา
งานวิชาการ (2) การจดัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 
สร้างความตระหนกั ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั 
ปัญหาความตอ้งการ วางแผนและดาํเนินการ จดัการ
เรียนการสอน จดัทาํแผนการเรียนรู้ การจดัการเรียน
การสอนที เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั การจดัการสื อและ
นวตักรรมเทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้ การ
ส่งเสริมงานวิจยัเพื อพฒันา การพฒันาการเรียนการ
สอนทุกกลุ่มสาระ การจดักิจกรรมพฒันาหอ้งสมุด
หอ้งปฏิบติัการใหเ้อื�อต่อการเรียน ส่งเสริมการพฒันา
สู่ความเป็นเลิศของนกัเรียนที มีความสามารถพิเศษ
และช่วยเหลือนกัเรียนดอ้ยโอกาส (3) การนิเทศก์
การศึกษา ไดแ้ก่ สร้างความตระหนกัศึกษาสภาพ
ปัจจุบนั ปัญหาความตอ้งการ วางแผนจดัทาํโครงการ
นิเทศภายใน ดาํเนินการนิเทศภายในตามโครงการ 
ประเมินผลโครงการ  

ภาวะผูน้าํเป็นปัจจยัที สาํคญัอย่างยิ งต่อการ
บริหารงาน กล่าวคือ นอกจากผูน้าํจะเป็นบุคคลสร้าง
บรรยากาศในองคก์ารใหเ้อื�ออาํนวยต่อการ
ปฏิบติังานแลว้ งานจะดาํเนินไปดว้ยดีบรรลุ
วตัถุประสงคแ์ลว้ยงัขึ�นอยู่กบัศิลปะในการ
บริหารงานของผูน้าํในการบริหารงาน นอกจากนี�
ผูน้าํมีอิทธิพลเหนือความคิดของสมาชิกเกี ยวกบั
เป้าหมายของงาน  เป้าหมายส่วนบุคคล  และทางที 
จะนาํไปสู่เป้าหมายพร้อมกนันั�นผูน้าํจะมี
ประสิทธิผลเมื อไดรั้บการยอมรับ ความพึงพอใจ  

แรงจูงใจจากสมาชิกในหน่วยงานนั�น ซึ งแนวคิดนี�มา
จากพื�นฐานของทฤษฎีความคาดหวงัพฤติกรรมผูน้าํ
ตามทฤษฎีวิธีทาง-เป้าหมาย  มีองคป์ระกอบที เด่น ๆ 
ของภาวะผูน้าํ 4 แบบคือ (1) ภาวะผูน้าํแบบบงการ
ผูน้าํแบบนี�จะใชพ้ฤติกรรมของตนแสดงใหเ้ห็นวา่
เขาคาดหวงัอะไรจากสมาชิก ใหแ้นวทางหรือแนะ
แนววา่ควรจะทาํอะไร ทาํอยา่งไร และขอร้องให้
สมาชิกปฏิบติัตามกฎและระเบียบที กาํหนดไว ้ 
(2) ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุน เป็นผูน้าํที ใชพ้ฤติกรรม
แบบความเป็นมิตรกบัสมาชิกและเห็นอกเห็นใจใน
ความเป็นอยู ่จึงทาํใหบ้รรยากาศแห่งความเป็นมิตร
เกิดขึ�นในกลุ่มทาํงาน (3) ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม  
เป็นผูน้าํที ใชพ้ฤติกรรมในการใหค้าํปรึกษาร่วมกบั
สมาชิกและนาํเอาแนวคิดของกลุ่มมาพิจารณาก่อน
การตดัสินใจ (4) ภาวะผูน้าํแบบเนน้ความสาํเร็จ  เป็น
ผูน้าํที ใชพ้ฤติกรรมมุ่งเป้าหมาย แสวงหาแนวทาง
ปรับปรุงการทาํงานใหดี้ขึ�น เนน้ความเป็นเลิศและ
แสดงใหส้มาชิกไดเ้ห็นถึงความเชื อมั นในตนเองสูง
โดยสมาชิกกจ็ะปฏิบติังานไปสู่มาตรฐานอนัสูงดว้ย 
 จึงอาจกล่าวไดว้า่ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มี
คุณภาพนั�นจาํเป็นตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถที มี
ภาวะผูน้าํหากผูบ้ริหารซึ งเป็นผูน้าํขององคก์ารขาด
ภาวะผูน้าํแลว้กจ็ะส่งผลกระทบต่อชื อเสียง  ค่านิยม
และผลสมัฤทธิ< ขององคก์าร โดยเฉพาะสงัคมปัจจุบนั
เป็นสงัคมยคุของขอ้มลูข่าวสารที รวดเร็ว ดงันั�น 
ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารนั�นเป็นปัจจยัทางการบริหารที 
มีอิทธิพลต่อการบริหารสถานศึกษาที จะมี
ประสิทธิผลสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด จะขึ�นอยูก่บั
ความสามารถของผูบ้ริหารเป็นสาํคญั เรื อง
ความสาํเร็จตามเป้าหมายตอ้งอาศยัความพยายามของ
ผูอื้ นซึ งมีความสาํคญัต่อองคก์ารดว้ยเหตุผลทั�ง
ภายในและภายนอกองคก์ารความสาํเร็จหรือลม้เหลว
ในการดาํเนินงานขึ�นอยู่กบัปัจจยัหลายอยา่งซึ งปัจจยั
ที สาํคญัที สุดคือสมรรถนะของผูบ้ริหาร 
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 สมรรถนะ คือ ความรู้ ทกัษะและพฤติ
นิสยัที จาํเป็นต่อการทาํงานของบุคคลใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จสูงกวา่มาตรฐานทั วไป  ซึ งประกอบดว้ย
องคป์ระกอบหลกั 3 ประการ ดงันี�  (1) ความรู้คือสิ งที 
องคก์รตอ้งให ้รู้ เช่น ความรู้ความเขา้ใจในกฏหมาย
ปกครอง (2)  ทกัษะ คือ สิ�งที องคก์รตอ้งการให ้ทาํ 
เช่น ทกัษะดา้น ICT ทกัษะดา้นเทคโนโลยีการ
บริหารสมยัใหม่เป็นสิ งที ตอ้งผ่านการเรียนรู้และ
ฝึกฝนเป็นประจาํจนเกิดความชาํนาญในการใชง้าน 
(3) พฤตินิสยัที พึงปรารถนา คือสิ งที องคก์รตอ้งการ
ใหเ้ป็น เช่น ความรู้ ความซื อสัตย ์ความรักในองคก์ร 
และความมุ่งมั นในความสาํเร็จ สิ งเหล่านี�อยลึ่กลงไป
ในจิตใจ ตอ้งปลกูฝังสร้างยากกวา่ ความรู้และทกัษะ
แต่หากมีอยูแ่ลว้จะเป็นพลงัผลกัดนัใหค้นมี
พฤติกรรมที องคก์รตอ้งการตามสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารดา้นวิชาการตามมาตรฐานวิชาการตาม
มาตรฐานวิชาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา สาํนกังาน
เลขาธิการคุรุสภา (2549, หนา้ 21) ซึ งมีรายละเอียด
ดงันี�  (1) สามารถบริหารจดัการเรียนรู้ (2) สามารถ
พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา (3) สามารถนิเทศการ
จดัการเรียนรู้ในสถานศึกษา (4)  สามารถส่งเสริมให้
มีการวิจยัเพื อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ 
 จากเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัมีความสนใจที 
จะศึกษาลกัษณะภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ที มีความสมัพนัธ์กบัสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา  และผลของการวิจยัจะเป็น
ประโยชนส์าํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาในการนาํ
ผลการวิจยัมาใชเ้พื อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษามี
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการใหมี้ประสิทธิภาพ
ดียิ งขึ�น 
 

 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื อศึกษาระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เขตอาํเภอคลองหลวง สงักดัสาํนกังาน
เขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
 2. เพื อศึกษาระดบัสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการ เขตอาํเภอคลองหลวง สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 
 3. เพื อศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะ
ผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการ เขตอาํเภอคลองหลวง สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 
 

ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา ม ี  สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ  

4 แบบ          1.ดา้นการจดัการเรียนรู้  
1.  ภาวะผูน้าํแบบบงการ         2..ดา้นการพฒันาหลกัสูตร 
2.  ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุน        3.ดา้นการนิเทศกก์ารสอน 
3.  ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม                                      4.ดา้นการส่งเสริมการวิจยั 
4. ภาวะผูน้าํแบบเนน้ความสาํเร็จ    

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
1. ศึกษาหลกัเอกสาร แนวคิดหลกัการ และ

เอกสารงานวิจยัที เกี ยวขอ้งกบัภาวะผูน้าํและ
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ  
 2. ดาํเนินการสร้างแบบสอบถามโดยการ
นาํเอาแนวคิดจากเอกสาร และงานวิจยัที เกี ยวขอ้งให ้
อาจารยที์ ปรึกษาการวิจยัตรวจทาน แกไ้ข แลว้นาํมา
ปรับปรุง     
 3. นาํแบบสอบถามที สร้างเสร็จเรียบร้อย
แลว้เสนออาจารยที์ ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหผู้เ้ชี ยวชาญ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื องมือหาค่า IOC (Index of 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 
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item-objective congruence) พิจารณาค่าความเชื อมั น
ของแบบสอบถาม นาํแบบสอบถามที ปรับปรุงแลว้
ไปทดลองใช ้(try out) หาค่าความเชื อมั น 
(reliability) แลว้นาํมาปรับปรุงไดค่้าความเชื อมั น 
(x�) คือ 0.97 แลว้นาํแบบสอบถามปรับปรุงแกไ้ข 
 4. ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามไปสอบถามขอ้มูล
ตามจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งที กาํหนด เพื อตอบ
แบบสอบถาม 
 5. วิเคราะห์ขอ้มลู สถิติที ใชใ้นการวิจยัคือ 
ค่าร้อยละ (percentage) ใชค่้าเฉลี ยส่วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) ค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
(Pearson Product Correlation Coefficient) 
 6. นาํผลการวิเคราะห์ขอ้มลูมาอภิปรายผล
นาํเสนอเป็นตารางประกอบคาํบรรยายความเรียง 

 

ผลการวจัิย 
1. ขอ้มลูทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 250 คน คิดเป็นร้อย
ละ 83.33  เป็นเพศชาย จาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
16.67 เป็นผูมี้อาย ุ31-40 ปี มากที สุด จาํนวน 115 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.33 ส่วนระดบัการศึกษา วฒิุ
การศึกษาปริญญาตรี มากที สุด จาํนวน 243 คน คิด
เป็นร้อยละ 81.00 ดา้นตาํแหน่งหนา้ที ในสถานศึกษา
เป็นครูผูส้อนมากที สุดคือ  288  คน  คิดเป็นร้อยละ
96.00 สาํหรับประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่ 15
ปี มากที สุด จาํนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 38.67 
 2. ระดบัภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา
อาํเภอคลองหลวง สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที 
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 โดยภาพรวม
อยูใ่น ระดบัมาก เมื อพิจารณาจาํแนกตามรายดา้น
พบวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่น
ระดบัมากทุกดา้น  
 3. ระดบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ
ของสถานศึกษา อาํเภอคลองหลวง สงักดัสาํนกังาน
เขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดย

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื อพิจารณาจาํแนกตามราย
ดา้น พบวา่ สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในเขตอาํเภอคลองหลวง สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 พบวา่ โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .01 มีค่าความสมัพนัธ์กนั
ทางบวกในระดบัสูงหรือมีความสมัพนัธ์กนัใน
ลกัษณะที คลอ้ยตามกนั 

 

การอภิปรายผล 
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กบัสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน ในเขตอาํเภอคลอง
หลวง สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 สามารถอภิปราย
ผลการวิจยัไดด้งันี�  

1. ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใน
เขตอาํเภอคลองหลวง สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที 
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี� เนื องจากหนา้ที ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนจะตอ้งเป็นผูก้าํหนดชี�ชดัถึงสิ งที ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติั กาํหนดตารางการปฏิบติังาน  
ตั�งเป้าหมายการปฏิบติัและแจง้ความคาดหวงัให้
ทราบ  บอกถึงวิธีการทาํงาน  และกาํหนดมาตรฐาน
การทาํงานพร้อมกบักฎระเบียบต่าง ๆ ที ชดัเจนใหก้บั
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  สอดคลอ้งกบั มณัฑนา อินทุสมิต  
(2545, หนา้ 83) ที กล่าววา่ ภาวะผูน้าํแบบนาํทาง
ประกอบไปดว้ยการกาํหนดบทบาท (Define Roles)  
ในกลุ่มและบอกผูต้ามวา่พวกเขาตอ้งการทาํอะไรกนั
บา้งเพื อใหบ้รรลุเป้าหมายในการปฏิบติังาน ผูน้าํ
แบบนาํทางยงัตอ้งมีการวางแผนและกาํหนดใหง้าน
สาํเร็จลุล่วงรวมถึงมอบหมายความรับผิดชอบและ
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งานใหแ้ก่สมาชิกในกลุ่มโดยการสนบัสนุนใหค้รูมี
ส่วนร่วมเป็นมิตรกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้หาง่าย 
สนบัสนุนการสร้างบรรยากาศที ดีในการทาํงานให้
ความเสมอภาค รวมถึงจดัหาสิ งอาํนวยความสะดวก
ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึง
สวสัดิการอยา่งทั วถึงและเป็นธรรม สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ  มณัฑนา  อินทุสมิต (2545, หนา้ 56)
กล่าววา่ พฤติกรรมแบบสนบัสนุนจะเพิ มความพึง
พอใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที ผกูพนัอยูก่บัความผิดหวงั 
เมื อพฤติกรรมถูกนาํไปใชก้็จะเป็นการเพิ มผลการ
ปฏิบติังาน ภาวะแบบสนบัสนุนมีประสิทธิผล เพราะ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการเกิดความรู้สึกที ดีต่อการ
รับจากคนอื น ไดรั้บการยอมรับในความสามารถ 
ความเป็นผูส้นบัสนุนยงัช่วยส่งเสริมร่วมมือของหมู่
สมาชิกบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้ง
บริหารจดัการโดยเนน้ใหค้รูผูส้อนมาใชใ้นการ
ตดัสินใจ ซึ งสอดคลอ้งกบั บุญช่วย ศิริเกษ (2540, 
หนา้ 228) กล่าววา่ ภาวะผูน้าํแบบมีส่วนร่วม  จะ
ปรึกษาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกี ยวกบัสาระสาํคญัใน
ความสมัพนัธ์ของงาน จะชกัชวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ออกความคิดเห็น และจะพยายามใชค้วามคิดเห็นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการตดัสินใจ  ดงันั�น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งกระตุน้ใหค้รูผูส้อนไดแ้สดงออก
และรับฟังผูต้าม จดัประชุมเพื อร่วมรับทราบปัญหา
การตดัสินใจ ระดมความคิด พิจารณาการเสนอความ
คิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างจริงจงัหามติเอก
ฉนัทร์ะหวา่งผูใ้ตบ้งัคบับญัชากบัผูบ้ริหารอยา่ง 
เท่าเทียมกนั มอบหมายการตดัสินใจแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ที มีความสามารถดงันั�น จึงเป็น
บทบาทหนา้ที ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในการจดัการ
อยา่งเป็นระบบ มีการกาํหนดเป้าหมายในการทาํงาน
อยา่งชดัเจนเพื อใหผ้า่นเกณฑม์าตรฐานที กาํหนด ใน
การดาํเนินงานผูบ้ริหารตอ้งกาํหนดเป้าหมายที ทา้
ทาย ใหก้าํลงัใจแก่ครูผูส้อนในการทาํงานใหบ้รรลุ
ในระดบัสูง และแสดงความเชื อมั นในความสามารถ

ของครูผูส้อนในการทาํงาน สอดคลอ้งกบั รัตติกรณ์ 
จงวิศาลท(2545, หนา้ 31) ที กล่าววา่ ผูบ้ริหาร 
จะตอ้งมีภาวะผูน้าํแบบมุ่งความสาํเร็จของงาน 
กล่าวคือ ผูน้าํจะตั�งเป้าหมายที ชดัเจนและทา้ทาย เนน้
การปฏิบติัที มีคุณภาพสูงและการปรับปรุงการ
ปฏิบติังานโดยแสดงถึงความเชื อมั นใน
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและช่วยใหพ้วกเขาไดเ้รียนรู้ที จะ
ทาํงานที มีเป้าหมายสูงได ้

2. สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนในเขตอาํเภอคลองหลวง  สงักดัสาํนกังาน
เขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี� เนื องจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความเขา้ใจหลกัการและแนวทางการ
จดัการเรียนรู้ การวดัผลประเมินผลเพื อให้
สถานศึกษาบริหารงานวิชาการไดอ้ยา่งอิสระ  
คล่องตวั รวดเร็ว และสามารถจดัเนื�อหา สาระและ
กิจกรรมไดส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั
ของนกัเรียนส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูผูส้อนจดั
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มที เอื�อต่อการเรียนรู้ของ
นกัเรียน ส่งเสริมใหค้รูผูส้อนใชสื้ อและนวตักรรม 
ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ซึ งเป็นการบริหาร
จดัการเรียนรู้ยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญัสอดคลอ้งกบั  
กมล ภู่ประเสริฐ (2544, หนา้ 9-13) ไดก้ล่าวถึงการ
บริหารการประเมินผลการเรียนไดแ้ก่ การจดัใหมี้
การดาํเนินการ ดงันี�  1) ผูบ้ริหารมีความสามารถใน
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
รายวิชา และกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ผูบ้ริหารมี
ความรู้และทกัษะในการกาํหนดวิธีการ และเครื องมือ
ที ใชใ้นการวดัผลประเมินผล 3) ผูบ้ริหารมี
ความสามารถในการควบคุมดูแล ส่งเสริมใหมี้การ
ประเมินผลการเรียนตามวิธีการและเครื องมือที ได้
กาํหนดไว ้4) ผูบ้ริหารมีความสามารถนาํผลการ
ประเมินไปแกไ้ขขอ้บกพร่องของผูเ้รียน ผูบ้ริหารมี
ความเขา้ใจเกี ยวกบัความหมาย ขั�นตอน และบทบาท
ในการบริหารหลกัสูตร เป็นผูน้าํในการนาํหลกัสูตร
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ไปใชจ้ดัหาส่งเสริมใหค้รูจดัทาํหลกัสูตร และจดั
กิจกรรมการศึกษาที จะพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้  
ความสามารถโดยส่งเสริมใหแ้ต่ละบุคคลพฒันาไปสู่
ศกัยภาพสูงสุดของตนเอง และผูบ้ริหารมีส่วนสาํคญั
ในการส่งเสริม กรมวิชาการ (2545, หนา้ 1) ติดตาม
ประเมินผลการจดัการนิเทศกภ์ายในโรงเรียน ซึ ง
หลกัการสาํคญัสาํหรับการจดัการนิเทศกภ์ายใน
โรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งยึดหลกัสาํคญั
ดงันี�  ไพโรจน ์กลิ นกุหลาบ (2543, หนา้ 182)  
1) ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งถือวา่การนิเทศก์
การศึกษาเป็นงานในความรับผิดชอบของผูบ้ริหาร
โดยตรง 2) การนิเทศกภ์ายในโรงเรียนจะสาํเร็จลงได้
จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือทั�ง 3 ฝ่าย คือ ฝ่าย
บริหาร ผูนิ้เทศก ์และผูรั้บการนิเทศก ์3) ตระหนกัถึง
ความเขา้ใจวา่การนิเทศกภ์ายในโรงเรียนนั�นเป็นการ
ทาํงานร่วมกนั เพื อช่วยพฒันาเพื อร่วมงาน   
4) บุคลากรภายในโรงเรียนตอ้งมีการยอมรับและให้
เกียรติซึ งกนัและกนั 5) การนิเทศการศึกษาภายใน
โรงเรียนตอ้งเกิดขึ�นจากความจาํเป็นในการแกปั้ญหา  
หรือสนองความตอ้งการในการยกระดบัคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 6) การสร้างเสริมกาํลงัใจของ
ผูบ้ริหารจะมีผลโดยตรงต่อการเปลี ยนแปลง
พฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูมี
ความรู้ความเขา้ใจในเรื องการวิจยัในชั�นเรียน  
ส่งเสริมในดา้นอุปกรณ์  สิ งอาํนวยความสะดวก  
สามารถวางระบบกระตุน้ กาํกบัติดตาม ใหค้วาม
ช่วยเหลือการวิจยัในชั�นเรียนสามารถจดักิจกรรม
เผยแพร่ผลงานวิจยัทั�งในและนอกโรงเรียน  และ
ความสาํคญัของการวิจยั เพื อพฒันาการเรียนรู้  
สอดคลอ้งกบั สาํนกัการศึกษา (2551, หนา้ 1-2) ได้
ใหค้วามสาํคญัของการวิจยัในชั�นเรียนวา่  การวิจยัใน
ชั�นเรียนเพื อพฒันาการเรียนรู้จะเนน้ไปที การวิจยั
ปฏิบติัการ มีจุดมุ่งหมายที สาํคญั คือ การนาํ
ผลการวิจยัไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขใหก้ารเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพมากที สุด บรรลุเป้าหมายหลกัสูตรที สุด 

3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา กบัสมรรถนะการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนในอาํเภอคลองหลวง สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  
เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาแบบบงการมีความสมัพนัธ์ทางลบกบั
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัตํ า อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  
เนื องจากผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบนี� มีลกัษณะเป็น
แบบเผดจ็การ  ผูบ้ริหารเป็นผูก้าํหนดเป้าหมายแนว
ทางการปฏิบติังานวิชาการของสถานศึกษาดา้นต่าง ๆ 
ดว้ยตวัเองทั�งหมดสอดคลอ้งกบั รังสรรค ์ประเสริฐ
ศรี (2544, หนา้ 91) กล่าวถึงภาวะผูน้าํแบบบงการจะ
มีลกัษณะเช่นเดียวกบัเผดจ็การเป็นผูที้ นิยมการใช้
อาํนาจการตดัสินใจดว้ยตนเองแต่เพียงผูเ้ดียว โดยไม่
เปิดโอกาสใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคิดเห็น  
ผูน้าํแบบนี�จะตอ้งเรียกตวัเองว่าเจา้นาย จะรวม
อาํนาจไวที้ ตวัเองตดัสินใจอยา่งเชื อมั นและคาดวา่
สมาชิกจะยอมรับ โดยไม่สนใจทศันคติสมาชิกของ
กลุ่ม ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบ
สนบัสนุนมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั  
.01 เนื องมาจากผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบสนบัสนุนมี
ลกัษณะเป็นมิตร เป็นผูที้ สามารถเขา้ใกลชิ้ดได ้และ
เป็นผูที้ เขา้ใจและเห็นใจกบัความตอ้งการ  สถานภาพ
และความเป็นอยูข่องผูใ้ตบ้งัคบับญัชาสอดคลอ้งกบั 
มณัฑนา อินทุสมิต (2545, หนา้ 64)  กล่าวเพิ มเติมวา่
ภาวะผูน้าํแบบสนบัสนุนเป็นพฤติกรรมเกี ยวกบั
ความห่วงใย การยอมรับนบัถือผูอื้ นและวิธีการ
พฒันาผูต้าม โดยสร้างความกลมกลืนและความยึด
เหนี ยวในสมาชิก สามารถใชพ้ฤติกรรมสร้าง 
ความมั นใจและมั นคง ช่วยเหลือและนิเทศก ์ลด
ความเครียด สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ  ทาํใหก้าร
ปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเป็นไปอยา่งราบรื น
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เกิดประสิทธิผลต่อองคก์ร ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน  
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง  อยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที ระดบั .01 อาจเนื องมาจากผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความเชื อมั นและใหค้วามไวว้างใจแก่
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเตม็ที  อาศยัความร่วมมือใน
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบั 
ปรียพร วงศอ์นุตรโรจน ์(2545, หนา้ 250) กล่าวถึง
การพฒันารูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนรู้ตามหลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐานวา่ 
เกิดจากการระดมความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู 
นกัเรียน และชุมชนแลว้นาํมาปรับกิจกรรมการเรียน
การสอนใหส้าํเร็จตามวตัถุประสงค ์ของหลกัสูตร  
ผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการนิเทศกเ์พราะ
เป็นกระบวนการเชื อมต่อระหว่างการคิดกบัการ
พฒันา การนิเทศกเ์ป็นการส่งเสริม ปรับปรุง และ
พฒันา ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษาแบบเนน้
ความสาํเร็จมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัสมรรถนะ
การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัสูง  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .01 
อาจเนื องมาจากสถานศึกษามีสมรรถนะการ
บริหารงานวิชาการดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ดา้นการ
พฒันาการเรียนรู้  ดา้นการพฒันาหลกัสูตร  
ดา้นนิเทศกก์ารสอนและดา้นการส่งเสริมการวิจยั 
โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาตั�งเป้าหมายที ทา้ทาย สร้าง
ความมีมาตรฐานดา้นความเป็นเลิศสูง แสวงหา
วิธีการปฏิบติังานและปรับปรุงงานอยา่งต่อเนื อง  มี
ความเชื อมั นในผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเปิดโอกาสใหแ้สดง
ความสามารถอยา่งเตม็ที สอดคลอ้งกบั ทองใบ สุด
ชารี (2543, หนา้ 33) กล่าววา่ ผูน้าํที เนน้ความสาํเร็จ 
จะมีการกาํหนดเป้าหมายที ทา้ทาย ตั�งความคาดหวงั
ในการปฏิบติังานของบุคลากรสูง มุ่งเนน้ความเป็น

เลิศและปรับปรุงการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื อง ซึ งตรง
กบัความคิดเห็นของ 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครั)งนี) 
 ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. สถานศึกษาควรกาํหนดนโยบาย แผนการ
พฒันาและแนวทางในการดาํเนินงานพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียนใหช้ดัเจน 
เพื อเป็นกรอบในการดาํเนินงานพฒันา 
 2. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ นควรกาํหนด
นโยบาย แผนพฒันาบุคลากร และดาํเนินการพฒันา
บุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้และประสบการณ์
ในการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน 
โดยใชรู้ปแบบและวิธีการที หลากหลาย ไดแ้ก่ การ
ฝึกอบรม การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การจดั
สมัมนาแลกเปลี ยนเรียนรู้ประสบการณ์จาก
ผูท้รงคุณวฒิุ ผูบ้ริหาร และผูป้ฏิบติังานที เกี ยวขอ้ง 
 3. กระทรวงศึกษาธิการควรกาํหนดนโยบายให้
บุคลากรทั�งในส่วนกลางและระดบัเขตพื�นที 
การศึกษาเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมสนบัสนุน
การดาํเนินงานพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
สถานศึกษา สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ นใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปของคณะกรรมการ ให้
คาํปรึกษาสนบัสนุน เพื อใหก้ารดาํเนินงานพฒันา
คุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องนกัเรียน ใน
สถานศึกษา สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ นมี
คุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ�น 
 4. กระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถิ นควรหาแนวทางในการส่งเสริมและ
พฒันาผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ นใหมี้
วิสยัทศันใ์นการดาํเนินงานพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียน โดยใหมี้การสมัมนา 
แลกเปลี ยนความรู้และประสบการณ์ระหวา่ง
หน่วยงานต่าง ๆ 
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 ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 
  1. ดา้นการวางแผน สถานศึกษาควรมีการ
จดัทาํแผนตามนโยบายการพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง
ประสงคข์องนกัเรียน โดยการวิเคราะห์สภาพการณ์
ปัจจุบนัและความพร้อมของสถานศึกษาเพื อจดัทาํ
แผนการพฒันา จดัตั�งคณะกรรมการการจดัทาํ
แผนงานและโครงการพฒันาอยา่งชดัเจน จดัหา
งบประมาณเพิ มเติมเพื อสนบัสนุน และดาํเนินการ
จดัทาํแผนการพฒันา โดยการรับฟังความตอ้งการ
ของนกัเรียน ครู ผูป้กครองนกัเรียน และผูที้ เกี ยวขอ้ง 
มีการจดัทาํแผนอยา่งเป็นระบบมีขั�นตอนและกาํหนด
ระยะเวลาที ชดัเจน 
  2. ดา้นการดาํเนินงาน สถานศึกษาควร
เผยแพร่แผนพฒันาคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์อง
นกัเรียนใหผู้ที้ เกี ยวขอ้งรับทราบ ส่งเสริมสนบัสนุน
ใหค้ณะกรรมการมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบติัตามแผนพฒันา จดัระบบการบริหารแผนงาน
โครงการ จดังบประมาณสนบัสนุนในการพฒันา       
จดัประชุมชี�แจงแผนงานใหบุ้คลากรและหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนไดมี้ส่วนร่วมในการปฏิบติัตามแผน 
มอบหมายและกาํหนดบทบาทหนา้ที การปฏิบติัตาม
แผนใหบุ้คลากรผูเ้กี ยวขอ้งอยา่งชดัเจน 
               3. ดา้นการตรวจสอบ สถานศึกษาควร
จดัทาํปฏิทินการกาํกบัและตรวจสอบการปฏิบติัตาม
แผนอยา่งเป็นระบบและมีขั�นตอน แต่งตั�งและ
กาํหนดบทบาทหนา้ที คณะกรรมการกาํกบัและ
ตรวจสอบการปฏิบติัตามอยา่งชดัเจน กาํกบัให้
คณะกรรมการตรวจสอบดาํเนินการตรวจสอบตาม
แผนและมีเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งชดัเจน 
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมชี�แจงใหผู้ ้
ปฏิบติัไดท้ราบขอ้มลูและขอ้บกพร่องอยา่งเป็น
รูปธรรม 
  4. ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข สถานศึกษา 
ควรนาํขอ้มลูจากการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ข
แผนการพฒันาและการดาํเนินงานพฒันาคุณลกัษณะ

อนัพึงประสงคข์องนกัเรียนอย่างต่อเนื อง ทุกฝ่าย 
ที เกี ยวขอ้งควรใหค้วามร่วมมือในการปรับปรุงแกไ้ข 
และมีจดัสรรทรัพยากรเพิ มเติมเพื อใชใ้นการ
ปรับปรุงแกไ้ข 
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครั)งต่อไป 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้
  1.1 ผลการวิจยัพบวา่ ภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา อาํเภอคลองหลวง สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 1 พิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นที ควรไดรั้บการ
พฒันาหรือควรมีการปรับปรุงคือ ภาวะผูน้าํแบบ 
บงการ มีคะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบัปานกลาง ดงันั�น
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสใหค้รูผูส้อนเป็น
ผูว้างแผนปฏิบติังานดว้ยตนเอง เปิดโอกาสให้
ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการวางแผนและกาํหนด
นโยบายของสถานศึกษา 

1.2 จากผลการวิจยัพบวา่
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนใน
เขตอาํเภอคลองหลวง สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที 
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น เมื อพิจารณารายดา้น พบวา่ 
ดา้นการส่งเสริมการวิจยั มีคะแนนเฉลี ยอยูใ่นระดบั
มาก ดงันั�น สถานศึกษาควรจดัใหมี้การพฒันาครูให้
มีความรู้ความเขา้ใจเกี ยวกบัการจดัทาํเอกสาร 
หลกัฐานเกี ยวกบัวิจยัในชั�นเรียน และการส่งเสริม
ครูผูส้อนใหมี้ความรู้เกี ยวกบักระบวนการแกปั้ญหา
หรือพฒันาการเรียนการสอน 
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครั)งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจยัเกี ยวกบัภาวะผูน้าํ

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ที มีความสมัพนัธ์กบั
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 
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2. ควรมีการศึกษาวิจยัเกี ยวกบัองคป์ระกอบ
ของภาวะผูน้าํแบบอื น ๆ ที สามารถมีความสมัพนัธ์
กบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 

3. ควรมีการศึกษาวิจยัเกี ยวกบัรูปแบบการ
พฒันาภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร เพื อความสามารถใน
การบริหารงานวิชาการ 

4. ควรมีการศึกษาวิจยัเกี ยวกบัรูปแบบการ
พฒันาสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา 

5. ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเกี ยวกบั
สมรรถนะการบริหารงานวิชาการ 
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การบริหารความขดัแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา 

สังกดัสํานักงานเขตพื นที#การศึกษาปทุมธานี 

The Conflict Management of School Administrators  

Under The Office of Pathumthani Educational Service1 

 

                                                                                                                                                                  สรวฒิุ  จิ	งกร่าง* 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษานี� มีวตัถุประสงคเ์พื อ (1) ศึกษาวิธีการบริหารความขดัแยง้  (2) เพื อศึกษาความแตกต่างระหว่าง
ปัจจยัส่วนบุคคลกบัวิธีการบริหารความขดัแยง้ และ (3) เพื อศึกษาปัญหาของการใชวิ้ธีการบริหารความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาปทุมธานี เขต 1 แบบสอบถามใชเ้ป็นเครื องมือเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอย่างที ใชเ้ป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 118 คน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาปทุมธานี เขต 1 
ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย สถิติที ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉลี ย ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน, t-test 
และ F-test  ผลการศึกษาพบวา่  ผูบ้ริหารใชวิ้ธีการบริหารความขดัแยง้ภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก เมื อพิจารณารายขอ้
ใชวิ้ธีการลดหรือระงบัความขดัแยง้ในระดบัมากที สุด รองลงมา ไดแ้ก่ การแกไ้ขความขดัแยง้เบื�องตน้ระดบัมาก 
ดา้นการยุติความขดัแยง้ ใช้ในระดบัมาก  และวิธีการกระตุน้ความขดัแยง้ ใช้ในระดับน้อย เมื อทดสอบความ
แตกต่างระหว่างขอ้มูลส่วนบุคคลกบัวิธีการบริหารความขดัแยง้ ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มีระดบัการศึกษา ต่างกนัมี
วิธีการบริหารความขดัแยง้ ดา้นการลดหรือระงบัความขดัแยง้ และดา้นการยุติความขดัแยง้แตกต่างกนั ระดบั
การศึกษามีวิธีการบริหารความขดัแยง้ ดา้นการแกไ้ขความขดัแยง้เบื�องตน้ และดา้นการกระตุน้ความขดัแยง้ไม่
แตกต่างกนั  ประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่งบริหาร และขนาดสถานศึกษา มีวิธีการบริหารความขดัแยง้ ดา้นการ
แกไ้ขความขดัแยง้เบื�องตน้ โดยการกระตุน้ความขดัแยง้  การลดหรือระงบัความขดัแยง้ และการยุติความขดัแยง้ไม่
แตกต่างกนั ปัญหาการใชวิ้ธีบริหารความขดัแยง้ที พบคือการไม่ไดรั้บความร่วมมือจากหวัหนา้คนเก่าและพวกพอ้ง
ในการพิจารณาหาหวัหนา้งานใหม่ รองลงมาคือ การทาํงานไม่เป็นไปตามแผนที กาํหนด และผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไม่
ยอมรับและเขา้ใจในขอ้เทจ็จริงของงาน ปัดความรับผิดชอบงาน 

 
คําสําคัญ: การบริหารความขดัแยง้, ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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Abstract 
The purposes of this research were to study : (1) the conflict management, (2) the difference between 

personal factor with the conflict management. (3) the problems of using the conflict management of 
administrators. 118 samples were randomly selected from school administrators under the office of Pathumthani 
Educational Service Area 1 Data were analyzed by percentage, mean, standard diviation t- test, and F- test. 
The research results revealed that the conflict management used by majority at high leve to decrease or to 
halt the conflict, were at the highest level, and secondly, correcting the conflict were used at a high level, 
stopping the conflict were also at a high level and encouraging the conflict were at a low level.  
In comparing the personal data and conflict management of administrators with different education level were 
found to be different significantly at 0.05. However, management the conflict by correcting the conflict and 
encouraging the conflict were not different. There were no different in working experience of administrators and 
size of schools in using the conflict management by correcting the conflict, encouraging the conflict, decreasing 
or halting the conflict and stopping the conflict significantly at 0.05. The most found problems in using the 
conflict management was new leaders were not as good in cooperation from the old leaders and their colleagues. 
The second problems were working with no plan, subordinates not accepting and understanding their work, and 
avoiding to do their work. 
 

Keywords : Conflict management,  Pathumthani educational service. 
 

 

ความนํา  
ในสงัคมปัจจุบนัที ถกูภาวะแวดลอ้มกดดนั

ใหเ้กิดความเปลี ยนแปลง ทั�งดา้นการดาํเนินชีวิต 
และวฒิุภาวะทางอารมณ์ส่วนบุคคล ทาํใหเ้สมือนอยู่
ในวงัวนแห่งการแข่งขนั ช่วงชิงความดีเด่น หรือ
ความไดเ้ปรียบเสียเปรียบตลอดเวลา อาจดว้ย
ปัจจยัพื�นฐานทางเศรษฐกิจที เป็นสิ งเร้าทาํใหบุ้คคล
ในสงัคมลว้นปรับเปลี ยน พฤติกรรมใหแ้ตกต่างจาก
ช่วงเวลาในอดีต เพียงเพราะความตอ้งการมีคุณภาพ
ชีวิตที ดีขึ�น ซึ งอาจตอ้งแลกมาดว้ยความขดัแยง้แห่ง
ผลของการกระทาํที ตอ้งการความเหนือกวา่บุคคล
อื นๆ ในสังคมเดียวกนั ความเอื�ออาทร มีนํ�าใจใน
สงัคมจึงอาจถกูลดทอนลงดว้ยความบาดหมาง หรือ
ความตอ้งการช่วงชิง และผลประโยชนที์ ตนเอง
คาํนึงถึงมากกวา่การดาํเนินชีวิตอยูด่ว้ยความ

ราบเรียบปรองดอง สงัคมแห่งความขดัแยง้จึงเกิดขึ�น
ไดเ้สมอและตลอดเวลาในทุกหน่วยงาน  องคก์ร 
หรือแมแ้ต่สถานศึกษาที เป็นขมุปัญญาแห่งการเรียนรู้  
วิชา ความสามารถ ความขดัแยง้เป็นเรื องปกติ
ธรรมดาในสงัคมทุกระดบั ทุกชนชั�น เปรียบดงัดาบ
สองคมมีทั�งดา้นบวกและดา้นลบ หากนาํความ
ขดัแยง้เป็นประเดน็ขุ่นขอ้งใจในการอยูร่่วมกนัยอ่ม
นาํพาใหอ้งคก์รหรือหน่วยงานนั�นๆ ประสบความ 
ลม้เหลวในการดาํเนินงานได ้เนื องจากควาพมไม่
เขา้ใจ และเผชิญหนา้ในทางที ไม่ถกูตอ้ง แต่ในทาง
กลบักนัหากนาํความขดัแยง้ที เกิดมีไดใ้นทุกสถานที  
ทุกเวลา มาปรับใชใ้หเ้กิดประโยชนเ์พื อพฒันา
องคก์รยอ่มส่งผลดีต่อผูป้ฏิบติั และไดรั้บ
ประสิทธิผลแห่งการกระทาํกบัองคก์รนั�นๆ ผูบ้ริหาร
จึงนบัวา่เป็นหวัใจสาํคญัของการบริหารจดัการที ดี 
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หากไดผู้มี้ความชาํนาญ มีความสามารถที จะควบคุม 
บริหารจดัการความขดัแยง้ที เกิดขึ�นไดทุ้กขณะยอ่ม
ทาํใหเ้กิดประโยชนก์บัองคก์ร เนื องจากผูบ้ริหารเป็น
บุคคลที มีทั�งศาสตร์และศิลป์ มีความรู้ ความเขา้ใจ 
และประสบการณ์ มีความชาํนาญในงานที ตนเอง
รับผิดชอบ ตลอดจนทกัษะในการบริหาร
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ซึ งเป็นเรื องที ตอ้งใชจิ้ตวิทยา
พอสมควร เพื อใหก้ารดาํเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์
ขององคก์ร ผูบ้ริหารรู้จกัเลือกวิธีการบริหารความ
ขดัแยง้หรือมีวิธีที เหมาะสมกบัสถานการณ์ ความ
ขดัแยง้นั�นอาจกลายเป็นคุณประโยชน ์สร้างความ
เจริญกา้วหนา้ในหน่วยงานได ้โดยทั วไปสภาพ
องคก์รอาจเป็นสาเหตุใหเ้กิดความขดัแยง้ เมื อ 
บุคคลตอ้งมาใชชี้วิตอยูร่่วมกนั การบริหารงาน 
ในสถานศึกษาทกัษะและประสบการณ์ในการ
บริหารจึงมีความสาํคญัในการบริหารจดัการ การแบ่ง
งานที ไม่ชดัเจน คลุมเครืออาจทาํใหเ้กิดความสบัสน 
ในบทบาทหนา้ที  ซึ งอาจเป็นสาเหตุความขดัแยง้ได ้ 
พรนพ พุกกะพนัธ์ (2542, หนา้ 175) กล่าววา่ สาเหตุ
สาํคญัที ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งบุคคลคือ       
การมีค่านิยมที ต่างกนั การทา้ทายหรือใหร้้ายต่อ
ความรู้สึกที วา่ ตนมีค่าหรือความสาํคญั และการ
คุกคามต่อปมเด่นหรือเอกลกัษณ์ของบุคคล ในทาง
ตรงกนัขา้มความขดัแยง้อาจเป็นประโยชนต่์อ
สถานศึกษา ทาํใหง้านเกิดประสิทธิภาพและ
สร้างสรรคม์ากขึ�นได ้ถา้ผูบ้ริหารมีความรู้ความ
เขา้ใจในเรื องสาเหตุแห่งความขดัแยง้ยอ่มสามารถ
ควบคุมสาเหตุที ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้และสามารถ
บริหารจดัการความขดัแยง้ที เกิดขึ�นในองคก์ารให้
สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 ดงันั�น จากความสาํคญัของปัญหาดงักล่าว 
ผูวิ้จยัจึงมีความเห็นวา่การจะบริหารจดัการองคก์ร
หรือหน่วยงานใหเ้กิดประสิทธิภาพไดย้อ่มขึ�นอยูก่บั
ผูบ้ริหารเป็นสาํคญั จึงมีความสนใจที จะศึกษาวิธีการ
บริหารความขดัแยง้ ดา้นการจดัการแกไ้ขปัญหา

ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาปทุมธานี ตลอดจน
เปรียบเทียบวิธีการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ในแต่ละ
ผูบ้ริหารที มีความแตกต่างกนัในปัจจยัส่วนบุคคล
และขนาดองคก์ร เพื อใหไ้ดเ้ห็นวิธีการและความ
แตกต่างกนัในการบริหารจดัการ เพื อนาํผลการวิจยัที 
ไดไ้ปปรับใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการพฒันาศกัยภาพ
การบริหารงานในสถานศึกษาต่างๆ ใหบ้รรลุผล
สาํเร็จไดดี้ขึ�นต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1. เพื อศึกษาแนวทางการบริหารความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที การศึกษาปทุมธานี  
 2. เพื อเปรียบเทียบแนวทางการบริหารความ
ขดัแยง้ตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาปทุมธานี กบั
วิธีการบริหารความขดัแยง้ 
 3. เพื อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะการ
บริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาปทุมธานี 
 

วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจากจาํนวนประชากร
ทั�งหมด 214 คน เพื อใชใ้นการวิจยั โดยวิธีการสุ่ม
กลุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random sampling) 
โดยใชผู้บ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพื�นที 
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ประจาํปีการศึกษา 2552 
จาํนวน 118 คน เท่านั�น เพื อสามารถดาํเนินการเกบ็
รวบรวมขอ้มูลสมัฤทธิo ผลไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัต่อ
เวลา เนื องจากอยูใ่นพื�นที ใกลเ้คียงกนั และผูบ้ริหาร
ส่วนใหญ่มีเวลาในการใหส้มัภาษณ์  
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เครื#องมอืที#ใช้ในการวจิยั 
              ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลู  ซึ งสร้างขึ�นจากทฤษฎีการบริหารความ
ขดัแยง้ และขอ้มลูที เกี ยวขอ้งนาํมาปรับใชใ้นการ
พฒันาแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน เพื อให้
สอดคลอ้งและบรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัที ตั�ง
ไว ้ดงันี�   

ตอนที  1 แบบสอบถามเกี ยวกบัปัจจยัส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 4 ขอ้ เป็น
ลกัษณะคาํถามแบบเลือกตอบ ไดแ้ก่ เพศ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่งผูบ้ริหาร
และขนาดของสถานศึกษา 

ตอนที  2 แบบสอบถามเกี ยวกบั 
พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร 
จาํนวน 23 ขอ้ เป็นคาํถามแบบเลือกตอบสอบถาม
พฤติกรรมการใชวิ้ธีการจดัการแกไ้ขความขดัแยง้ 4 
วิธี ไดแ้ก่ การแกไ้ขความขดัแยง้เบื�องตน้  การ
กระตุน้ความขดัแยง้  การลดและระงบัความขดัแยง้ 
และการยติุความขดัแยง้ 

ตอนที  3 แบบสอบถามเกี ยวกบัปัญหาและ
อุปสรรคในการใชวิ้ธีการจดัการความขดัแยง้ทั�ง 4 วิธี 
ไดแ้ก่ การแกไ้ขความขดัแยง้เบื�องตน้ การกระตุน้
ความขดัแยง้ การลดและระงบัความขดัแยง้ และ         
การยติุความขดัแยง้ เป็นแบบปลายปิดและปลายเปิด
เพื อใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดมี้โอกาสแสดงความ
คิดเห็น จาํนวน 15 ขอ้ และอธิบายขอ้คิดเห็นเพิ มเติม
ในส่วนทา้ย 

ผูวิ้จยัไดน้าํแบบสอบถามดงักล่าว นาํเสนอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และผูท้รงคุณวฒิุ
จาํนวน 5 ท่าน เพื อตรวจความเหมาะสม ความ
สอดคลอ้งของแบบสอบถามพร้อมทั�งใหค้าํแนะนาํ 
ปรับปรุงแบบสอบถามใหมี้ความเที ยงตรงเชิงเนื�อหา 
(IOC) โดยทาํการหาค่า IOC และคดัเลือก
แบบสอบถามที มีค่า IOC ตั�งแต่ 0.50 ขึ�นไป ไวใ้ช้
งาน 

ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามที ไดไ้ปทดลองใช ้(try out)  
หาคุณภาพเครื องมือกบัผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ที ไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 30 ชุด เพื อหาความเชื อมั น
ของแบบสอบถาม ใชวิ้ธีหาค่าสมัประสิทธิo แอลฟา 
(alpha-coefficient) เป็นสูตรของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) , อา้งใน 
ลว้น และองัคณา สายยศ, (2543, หนา้ 218) ไดค่้า
ความเชื อมั นของแบบสอบถามฉบบันี� เท่ากบั 0.74 
 5. เมื อไดแ้บบสอบถามที ผา่นการทดลอง 
จนสามารถนาํไปเกบ็ขอ้มูลไดแ้ลว้ ผูวิ้จยัจึงนาํ
แบบสอบถามที ไดไ้ปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจริง จาํนวน 
118 คน ต่อไป 
 

ผลการวจัิย 
 1. วิธีการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที การศึกษา
ปทุมธานี พบวา่ จากการสอบถามพฤติรรมการ
บริหารความขดัแยง้จากผูบ้ริหารสถานศึกษาต่างๆ 
ซึ งเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนมากใชวิ้ธีการบริหารความ
ขดัแยง้ในระดบัมาก (ค่าเฉลี ย 2.80) โดยภาพรวม 
วิธีการลดหรือระงบัความขดัแยง้ ใชใ้นระดบัมาก
ที สุด (ค่าเฉลี ย 3.28) รองลงมาไดแ้ก่ การแกไ้ขความ
ขดัแยง้เบื�องตน้ใชใ้นระดบัมาก (ค่าเฉลี ย 2.97) ดา้น
การยติุความขดัแยง้ ใชใ้นระดบัมาก (ค่าเฉลี ย 2.60) 
และวิธีการกระตุน้ความขดัแยง้ เป็นวิธีที ผูต้อบ
แบบสอบถามใชใ้นระดบันอ้ย (ค่าเฉลี ย 2.35) 

เมื อพิจารณาแยกรายประเดน็ พบวา่ 
ประเดน็ที ผูต้อบแบบสอบถามใชม้ากที สุด อยูใ่น
วิธีการแกไ้ขความขดัแยง้เบื�องตน้ 
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หากในหน่วยงานตอ้งเพิ มจาํนวนบุคคลากร
ผูบ้ริหารจะคดัเลือกและใหค้วามเป็นธรรมกบับุคคล
ที เขา้รับการคดัเลือก ใชใ้นระดบัมากที สุด(ค่าเฉลี ย 
3.65) เท่ากนักบัประเดน็ดา้นผูบ้ริหารมีหลกัเกณฑที์ 
เป็นธรรมและมีคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สมอ 
เมื อตอ้งการเพิ มขั�นเงินเดือนใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ใชใ้นระดบัมากที สุด (ค่าเฉลี ย 3.65)  

รองลงมาอยูใ่นวิธีการลดหรือระงบัความ
ขดัแยง้ ประเดน็เกี ยวกบัการอธิบายงาน ความ
รับผิดชอบ หนา้ที ของแต่ละบุคคลอยา่งทั วถึง และ
เขา้ใจตรงกนัถึงงานที ตนเองตอ้งรับผิดชอบ  ใชใ้น
ระดบัมากที สุด (ค่าเฉลี ย 3.59) และการเปิดโอกาสให้
ผูร่้วมงานแสดงความคิดเห็น และร่วมกนัตดัสินใจ
ดาํเนินแผนงานดว้ยความสมคัรใจ ส่งเสริม
ประชาธิปไตยในหน่วยงานเป็นอยา่งดี ใชใ้นระดบั
มากที สุด (ค่าเฉลี ย 3.53)  
 2. ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที 
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 กบัวิธีการบริหารความ
ขดัแยง้ การศึกษาไดวิ้เคราะห์ขอ้มลูส่วนบุคคลของ
ผูต้อบแบบสอบถาม กบัการใชวิ้ธีการบริหารความ
ขดัแยง้ เพื อทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม โดย
ใชสิ้ถิติทดสอบ t-test สาํหรับประชากร 2 กลุ่ม และ 
F-test สาํหรับประชากรตั�งแต่ 3 กลุ่มขึ�นไป กาํหนด
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติที  0.05   

จากสมมติฐานไดจ้าํแนกตวัแปรตาม
สาํหรับการวิเคราะห์ ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การ
แกไ้ขความขดัแยง้เบื�องตน้ การกระตุน้ความขดัแยง้ 
การลดหรือระงบัความขดัแยง้ และการยติุความ
ขดัแยง้ เพื อศึกษาความแตกต่างของขอ้มลูส่วนบุคคล
ของผูต้อบแบบสอบถามที มีความแตกต่างกนักบั
พฤติกรรมการใชวิ้ธีบริหารความขดัแยง้ สามารถ
สรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดด้งันี�  

 สมมติฐานที  1: ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มี
ระดบัการศึกษาต่างกนัมีวิธีการบริหารความขดัแยง้
แตกต่างกนั 
 ดา้นการแกไ้ขความขดัแยง้เบื�องตน้ พบวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
วิธีการบริหารความขดัแยง้ (ดา้นการแกไ้ขความ
ขดัแยง้เบื�องตน้) ไม่แตกต่างกนั  

ดา้นการกระตุน้ความขดัแยง้ พบวา่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
วิธีการบริหารความขดัแยง้ (ดา้นการกระตุน้ความ
ขดัแยง้) ไม่แตกต่างกนั  
 ดา้นการลดหรือระงบัความขดัแยง้ พบวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
วิธีการบริหารความขดัแยง้ (ดา้นการลดหรือระงบั
ความขดัแยง้) แตกต่างกนันยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั 
0.05 
 ดา้นการยติุความขดัแยง้ พบวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีวิธีการ
บริหารความขดัแยง้ (ดา้นการยติุความขดัแยง้) 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั 0.05 
 โดยสรุปคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีวิธีการบริหารความขดัแยง้ (ดา้น
การลดหรือระงบัความขดัแยง้ และดา้นการยติุความ
ขดัแยง้) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 
ระดบั 0.05  
 ในขณะที ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีวิธีการบริหารความขดัแยง้  
(ดา้นการแกไ้ขความขดัแยง้เบื�องตน้และดา้นการ
กระตุน้ความขดัแยง้) ไม่แตกต่างกนั  
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 สมมติฐานที  2: ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มี
ประสบการณ์ในตาํแหน่งบริหารต่างกนัมีวิธีการ
บริหารความขดัแยง้แตกต่างกนั 
 ดา้นการแกไ้ขความขดัแยง้เบื�องตน้ พบวา่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มีประสบการณ์ทาํงานใน
ตาํแหน่งบริหารต่างกนัมีวิธีการบริหารความขดัแยง้ 
(ดา้นการแกไ้ขความขดัแยง้เบื�องตน้) ไม่แตกต่างกนั  
 ดา้นการกระตุน้ความขดัแยง้ พบวา่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มีประสบการณ์ทาํงานใน
ตาํแหน่งบริหารต่างกนัมีวิธีการบริหารความขดัแยง้ 
(ดา้นการกระตุน้ความขดัแยง้) ไม่แตกต่างกนั  
 ดา้นการลดหรือระงบัความขดัแยง้ พบวา่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มีประสบการณ์ทาํงานใน
ตาํแหน่งบริหารต่างกนัมีวิธีการบริหารความขดัแยง้ 
(ดา้นการลดหรือระงบัความขดัแยง้) ไม่แตกต่างกนั  
 ดา้นการยติุความขดัแยง้ พบวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที มีประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่ง
บริหารต่างกนัมีวิธีการบริหารความขดัแยง้ (ดา้นการ
ยติุความขดัแยง้) ไม่แตกต่างกนั  
 โดยสรุป คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มี
ประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่งบริหาร ต่างกนัมี
วิธีการบริหารความขดัแยง้ ไม่แตกต่างกนั 
 สมมติฐานที  3: ผูบ้ริหารสถานศึกษาที 
บริหารงานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีวิธีการ
บริหารความขดัแยง้แตกต่างกนั 

การศึกษาไดแ้บ่งกลุ่มขอ้มูลส่วนบุคคล ดา้น
ขนาดสถานศึกษา ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

ขนาดสถานศึกษาขนาดเลก็ หมายถึง 
สถานศึกษาที มีนกัเรียนทั�งหมดนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
120 คน  

สถานศึกษาขนาดกลาง หมายถึง 
สถานศึกษาที มีนกัเรียนทั�งหมดระหวา่ง 121-600 คน 

สถานศึกษาขนาดใหญ่ถึงใหญ่พิเศษ 
หมายถึง สถานศึกษาที มีนกัเรียนทั�งหมดระหวา่ง 
601-1,500 คนขึ�นไป  

นาํมาวิเคราะห์พฤติกรรมการใชวิ้ธีบริหาร
ความขดัแยง้ ทางสถิติ F-test สาํหรับทดสอบตวัแปร 
3 กลุ่มประชากร ผลการศึกษาสรุปวา่  

ดา้นการแกไ้ขความขดัแยง้เบื�องตน้ พบวา่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที บริหารงานในสถานศึกษา
ขนาดต่างกนัมีวิธีการบริหารความขดัแยง้ (ดา้นการ
แกไ้ขความขดัแยง้เบื�องตน้) ไม่แตกต่างกนั  

ดา้นการกระตุน้ความขดัแยง้ พบวา่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที บริหารงานในสถานศึกษา
ขนาดต่างกนัมีวิธีการบริหารความขดัแยง้ (ดา้นการ
กระตุน้ความขดัแยง้) ไม่แตกต่างกนั  

ดา้นการลดหรือระงบัความขดัแยง้ พบวา่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาที บริหารงานในสถานศึกษา
ขนาดต่างกนัมีวิธีการบริหารความขดัแยง้ (ดา้นการ
ลดหรือระงบัความขดัแยง้) ไม่แตกต่างกนั  

ดา้นการยติุความขดัแยง้ พบวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที บริหารงานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั
มีวิธีการบริหารความขดัแยง้ (ดา้นการยติุความ
ขดัแยง้) ไม่แตกต่างกนั  
 โดยสรุป คือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาที 
บริหารงานในสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีวิธีการ
บริหารความขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั  

3. ปัญหาที เกิดขึ�นเมื อใชวิ้ธีการบริหารความ
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที การศึกษาปทุมธานี  
  3.1 การใชวิ้ธีแกไ้ขความขดัแยง้
เบื�องตน้ มี 4 วิธี คือ การแกไ้ขความไม่เขา้ใจใน
บทบาทของตนเอง  การแกไ้ขความไม่เขา้ใจใน
ขอ้เทจ็จริง  การแกไ้ขความขดัแยง้ในผลประโยชน ์
และการแกไ้ขความขดัแยง้ในอารมณ์  
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ปัญหาที พบสูงสุดในการนาํไปใชคื้อ การ
ไม่ยอมรับและเขา้ใจในขอ้เท็จจริงของงาน พยายาม
เบี ยงประเดน็เขา้ขา้งตนเอง ผูที้ พบปัญหานี�จาํนวน 
30 คน ร้อยละ 25.0 รองลงมาคือ แมผู้บ้ริหารอธิบาย
บทบาทหนา้ที ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชายงัพบวา่ บางครั� ง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายงัมีความเขา้ใจคลาดเคลื อนใน
บทบาทของตน จาํนวน 20 คน ร้อยละ 16.5 และ  
การตั�งความหวงัในผลประโยชนที์ ควรไดรั้บ โดย
คาํนึงเพียงความเห็นส่วนตนไม่อิงตวัชี�วดัที ผูบ้ริหาร
กาํหนด เช่น การพิจารณาขั�นเงินเดือน จาํนวน 15 คน 
ร้อยละ 12.0 
 3.2 การใชวิ้ธีกระตุน้ความขดัแยง้ มี 3 
เทคนิค คือ เทคนิคส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนักนัใน
หน่วยงาน เช่น การใหโ้บนสั  เทคนิคการเลือก
หวัหนา้งานที เหมาะสม เช่น เลือกหวัหนา้งานใหม่  
และเทคนิคการจดัโครงสร้างใหม่ เช่น จดัทีมงาน 
หรือแผนกงานของหน่วยงานใหม่ 
 ปัญหาที พบสูงสุดในการนาํไปใช ้คือ เมื อ
พิจารณาหาหวัหนา้งานใหม่มกัไม่ไดรั้บความร่วมมือ
จากหวัหนา้คนเก่าและพวกพอ้ง ไม่ยอมทาํงาน
ร่วมกนั จาํนวน 40 คน ร้อยละ 44.0 รองลงมาคือ  
การแข่งขนัใชไ้ม่ไดผ้ลสาํหรับบุคคลที ไม่มีความ
กระตือรือร้น เพราะผูใ้ตบ้งัคบับญัชายงัเป็นเช่นเดิม 
จาํนวน 22 คน ร้อยละ 24.0 และ การจดัทีมงานใหม่มี
ปัญหาบา้งที ตอ้งแจง้วตัถุประสงค ์และกรอบงาน
ใหม่ใหช้ดัเจน จาํนวน 17 คน ร้อยละ 19.0 
 3.3 การใชวิ้ธีลดหรือระงบัความขดัแยง้ มี 5 
วิธี คือ วิธีกลบเกลื อน เช่น พยายามลืมขอ้ขดัแยง้  
วิธีการจดัสายงานในองคก์าร เช่น การกระจายงาน 
กาํหนดหนา้ที ใหช้ดัเจน  วิธีจดัสรรทรัพยากร เช่น 
กาํหนดแผนงานปฏิบติังานโครงการ  วิธีการ
จดัลาํดบัขั�นการบงัคบับญัชา เช่น การกาํหนดสาย
งานการบงัคบับญัชาที แน่นอน  และวิธีเขา้มามีส่วน
ร่วมหรือการใหมี้ส่วนร่วมเป็นเจา้ของ เช่น ใหทุ้กคน
ร่วมแสดงความคิดเห็น 

 ปัญหาที พบสูงสุดในการนาํไปใช ้คือ งาน
ไม่เป็นไปตามแผนที กาํหนด จาํนวน 34 คน ร้อยละ 
25.0 รองลงมาคือ คนที ทาํงานกย็งัคงทาํ คนที ไม่ทาํ 
ไม่มีความรับผิดชอบกย็งัไม่ใส่ใจ จาํนวน 29 คน 
ร้อยละ 21.0 เมื อมีการประชุมบางคนไม่แสดงความ
คิดเห็นแต่มกัจะไปพดูกนัขา้งนอก และไม่ยอมรับมติ 
จาํนวน 22 คน ร้อยละ 16.0 
 3.4 การใชก้ารยติุความขดัแยง้ มี 3 วิธี คือ 
อาํนาจระงบัความขดัแยง้หรือที เรียกวา่ “ยทุธวิธีแพ ้- 
ชนะ" เช่น ผูใ้ชค้าํสั งชี�ขาด วิธีไกล่เกลี ยหรือวิธี
ประนีประนอม หรือเรียกอีกอย่างหนึ งวา่ “ยทุธวิธี 
แพ ้- แพ”้ คือทั�งสองฝ่ายไม่ไดต้ามที ตอ้งการแต่ตอ้ง
ใชร้ะบบต่อรองหรือออมชอม  และยทุธวิธีแกปั้ญหา
ร่วมกนัหรือเรียกวา่ "ยทุธวิธีชนะ - ชนะ" คือพยายาม
หาผลลพัธ์ที ทุกฝ่ายยอมรับ และไดต้ามจุดประสงคที์ 
ตนตอ้งการ 
 ปัญหาที พบสูงสุดในการนาํไปใช ้คือ 
ยทุธวิถี ชนะ - ชนะ คือ สมประสงคท์ั�งสองฝ่าย แต่
การหาผลลพัธ์ที ไดป้ระโยชนท์ั�งคู่ทาํไดย้าก จาํนวน 
21 คน ร้อยละ 57.0 รองลงมาคือ การใหท้ั�งสองฝ่าย
เป็นผูแ้พ ้ทาํใหไ้ม่มีฝ่ายใดยอมรับ จาํนวน 9 คน ร้อย
ละ 25.0 
 

การอภิปรายผล 
 1. วิธีการบริหารความขดัแยง้ ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที 
การศึกษาปทุมธานี  
 พฤติกรรมการบริหารความขดัแยง้ของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาต่างๆ ส่วนใหญ่ใชวิ้ธีการบริหาร
ความขดัแยง้ในระดบัมาก (ค่าเฉลี ย 2.80) ประเดน็ที 
ผูต้อบแบบสอบถามใชม้ากที สุด อยูใ่นวิธีการแกไ้ข
ความขดัแยง้เบื�องตน้ 
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 หากในหน่วยงานตอ้งเพิ มจาํนวนบุคคลากรผูบ้ริหาร
จะคดัเลือกและใหค้วามเป็นธรรมกบับุคคลที เขา้รับ
การคดัเลือก ใชใ้นระดบัมากที สุด(ค่าเฉลี ย = 3.65) 
เท่ากนักบัประเดน็ดา้นผูบ้ริหารมีหลกัเกณฑที์ เป็น
ธรรมและมีคณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สมอ เมื อ
ตอ้งการเพิ มขั�นเงินเดือนใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ใช้
ในระดบัมากที สุด(ค่าเฉลี ย = 3.65) แสดงวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีคุณธรรม และจริยธรรมที ดี 
ในการไม่โนม้เอียงไปในทางหนึ งทางใด ทาํใหเ้กิด
ความไม่เป็นธรรมในหน่วยงาน อนัจะเกิดผลของ
ความขดัแยง้ตามมาได ้เพราะการคดัเลือกบุคคลากร
ที มีคุณภาพเพื อพฒันางานในหน่วยงานใหมี้
ประสิทธิภาพจะทาํใหห้น่วยงานประสบผลสาํเร็จได้
อยา่งรวดเร็ว และความเป็นธรรมในการพิจารณาขั�น
เงินเดือนของผูบ้ริหาร ซึ งเป็นประเดน็สูงสุดเช่นกนัที 
ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชสู้งสุด  เพราะ
ผลตอบแทนของผูป้ฏิบติังานหากไม่มีวิธีการจดัการ
ที ดี และมีหลกัเกณฑที์ ชดัเจน นบัเป็นปัญหาสงัคม
ทั�งระดบัหน่วยงานและระดบัชาติอยา่งยิ ง ดงันั�น 
วิธีการบริหารความขดัแยง้ในประเดน็นี�ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาส่วนใหญ่จึงตอ้งเลือกใชม้ากที สุด เพื อ
ความเป็นธรรมสาํหรับทุกฝ่าย 

รองลงมาอยูใ่นวิธีการลดหรือระงบัความ
ขดัแยง้ ประเดน็เกี ยวกบัการอธิบายงาน ความ
รับผิดชอบ หนา้ที ของแต่ละบุคคลอยา่งทั วถึง และ
เขา้ใจตรงกนัถึงงานที ตนเองตอ้งรับผิดชอบ  ใชใ้น
ระดบัมากที สุด (ค่าเฉลี ย = 3.59) นบัเป็นสิ งจาํเป็น
อยา่งยิ งที ตอ้งทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาทุกคน มีความ
เขา้ใจที ตรงกนัในการปฏิบติังาน และรับรู้หนา้ที 
ความรับผิดชอบของตนเอง เพื อไม่เกิดปัญหาความ
ขดัแยง้ในภายหลงั  

การเปิดโอกาสใหผู้ร่้วมงานแสดงความ
คิดเห็น และร่วมกนัตดัสินใจดาํเนินแผนงานดว้ย
ความสมคัรใจ ส่งเสริมประชาธิปไตยในหน่วยงาน
เป็นอยา่งดี ใชใ้นระดบัมากที สุด (ค่าเฉลี ย = 3.53)  

จะเห็นวา่ในสงัคมปัจจุบนัมกันาํประชาธิปไตยมาใช้
ในทุกระดบั ไม่เวน้แมส้ถานศึกษา เพราะสงัคม
ปัจจุบนัเป็นสังคมแห่งการเปิดโอกาส ใหทุ้กคนไดมี้
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น มิไดอ้าศยัผูน้าํ
ชี�นาํแนวทาง และใชอ้าํนาจในการตดัสินใจเพียงฝ่าย
เดียว การดาํเนินงานในหน่วยงานใหป้ระสบ
ผลสาํเร็จ และลดปัญหาความขดัแยง้ในสงัคมที ตอ้ง
อยูร่่วมกนัเป็นจาํนวนมาก จึงเป็นสิ งจาํเป็นที ตอ้งเปิด
โอกาสใหป้ระชาธิปไตยเขา้แทรกซึม จึงจะทาํใหก้าร
ดาํเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที ตรงกนั 
 2. เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที 
การศึกษาปทุมธานี กบัวิธีการบริหารความขดัแยง้ 
 สมมติฐานที  1: ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มี
ระดบัการศึกษาต่างกนัมีวิธีการบริหารความขดัแยง้
แตกต่างกนั   
 จากการทดสอบสมมติฐานพบวา่  ดา้นการ
ลดหรือระงบัความขดัแยง้ พบว่านยัสาํคญัทางสถิติ 
ที คาํนวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.023* มีค่านอ้ยกวา่ระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติที กาํหนดไวที้ ระดบั 0.05*  
จึงเป็นไปตามสมมติฐานที ตั�งไว ้แสดงวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีวิธีการ
บริหารความขดัแยง้ (ดา้นการลดหรือระงบัความ
ขดัแยง้) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 
ระดบั 0.05* 
 ผูบ้ริหารที มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี มีพฤติกรรมการใชวิ้ธีลดหรือระงบัความขดัแยง้ 
(ค่าเฉลี ย 3.35) มากกวา่ผูบ้ริหารที จบการศึกษาระดบั
ปริญญาโทขึ�นไป (ค่าเฉลี ย 3.26) อาจเป็นเพราะผูที้ 
จบปริญญาตรีมกัใชวิ้ธีการหลีกเลี ยงที จะพดูถึงขอ้
ขดัแยง้ที เกิดขึ�นเพื อลดปัญหา และเปิดโอกาสให้
ผูอื้ นไดแ้สดงความคิดเห็นเมื อมีขอ้โตแ้ยง้ ส่วนหนึ ง
เพื อเปิดโอกาสใหผู้ที้ ตนเองคาดวา่มีความรู้มากกวา่
ไดมี้โอกาสแสดงความคิดเห็น และร่วมหาแนวทาง
ดาํเนินงานและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั มิไดย้ึดถือเพียง
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ความเห็นของตนฝ่ายเดียว อาจจะแตกต่างกบั
ผูบ้ริหารที จบปริญญาโทขึ�นไป มกัมีลกัษณะส่วน
บุคคลที มีความเป็นผูน้าํสูง และมีความคิดเห็นเป็น
ของตนเอง เนื องจากมีความรู้สึกวา่ตนเองผา่นการ
สั งสมความรู้ทางวิชาการมามาก จึงยึดถือตาม
หลกัการของตนเองมากกวา่ ดงันั�น จึงพบวา่ผูที้ มี
ระดบัการศึกษาต่างกนั มีวิธีการเลือกใชวิ้ธีบริหาร
ความขดัแยง้ ดา้นการลดหรือระงบัความขดัแยง้ที 
แตกต่างกนั ซึ งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เจริญ 
โคกสีอาํนวย (2530; หนา้ 113) วิจยัเรื อง วิธีแกค้วาม
ขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรม
สามญัศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
แบบสอบถามวิธีแกค้วามขดัแยง้ของ โธมสั -  
คิลแมนน ์ผลการวิจยัพบวา่ ตวัแปรดา้นวฒิุทาง
การศึกษา ที แตกต่างกนั มีวิธีแกค้วามขดัแยง้ที ไม่
แตกต่างกนั 
 ดา้นการยติุความขดัแยง้ พบวา่ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาที มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีวิธีการ
บริหารความขดัแยง้ (ดา้นการยติุความขดัแยง้) 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั 0.05* 
 ผูต้อบแบบสอบถามที จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใชวิ้ธีบริหารความ
ขดัแยง้ ดา้นการยติุความขดัแยง้ (ค่าเฉลี ย 2.87) 
มากกวา่ผูต้อบแบบสอบถามที จบการศึกษาระดบั
ปริญญาโทขึ�นไป (ค่าเฉลี ย 2.54) อาจเป็นเพราะ
ผูบ้ริหารที จบปริญญาตรีมกัใชก้ารไกล่เกลี ยขอ้
พิพาทยที์ เกิดขึ�นโดยใหท้ั�งสองฝ่ายมีโอกาสหาขอ้ยติุ
ปัญหาร่วมกนั เพื อใหเ้กิดความปรองดอง และเกิด
ความเขา้ใจในเหตุผลของแต่ละฝ่าย นอกจากจะหา
เหตุผลหรือขอ้ยติุปัญหาดงักล่าวที ชดัเจนไดล้าํบาก
จึงจะตดัสินชี�ขาดวา่บุคคลใดผิดหรือถกูเพื อยติุขอ้
ขดัแยง้ อาจมีลกัษณะที แตกต่างกนักบัผูบ้ริหารที จบ
ปริญญาโทขึ�นไป ที มกัจะตดัสินขอ้ขดัแยง้ต่างๆ 
โดยทนัทีเพื อใหย้ติุปัญหาโดยเร็ว ดงันั�น จึงพบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามที มีการศึกษาต่างกนั มีการใชวิ้ธี

บริหารความขดัแยง้ แบบการยติุความขดัแยง้
แตกต่างกนั ซึ งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กาํจดั 
คงหนู (2537, หนา้ 73) วิจยัเรื อง วิธีการจดัการกบั
ความขดัแยง้ของศึกษาธิการอาํเภอ เขตการศึกษา 5 
ผลการวิจยัพบวา่ ตวัแปรของผูบ้ริหาร ที มีวฒิุ
การศึกษาที แตกต่างกนัมีวิธีในการจดัการกบัความ
ขดัแยง้ไม่แตกต่างกนั 
 โดยสรุปคือ ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีวิธีการบริหารความขดัแยง้ (ดา้น
การลดหรือระงบัความขดัแยง้ และดา้นการยติุความ
ขดัแยง้) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 
ระดบั 0.05*  
 ในขณะที ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มีระดบั
การศึกษาต่างกนัมีวิธีการบริหารความขดัแยง้            
(ดา้นการแกไ้ขความขดัแยง้เบื�องตน้และดา้นการ
กระตุน้ความขดัแยง้) ไม่แตกต่างกนั ซึ งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ อุษามาศ ระยา้แกว้ (2538, หนา้ 98-
100) วิจยัเรื อง วิธีแกไ้ขความขดัแยง้ของผูบ้ริหาร
โรงเรียนผูใ้หญ่สายสามญัในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่  
วฒิุการศึกษา ที แตกต่างกนั ผูบ้ริหารใชวิ้ธีแกไ้ข
ความขดัแยง้ไม่แตกต่าง 
 สมมติฐานที  2: ผูบ้ริหารสถานศึกษาที มี
ประสบการณ์ในตาํแหน่งบริหารต่างกนัมีวิธีการ
บริหารความขดัแยง้แตกต่างกนั 
 ผลการศึกษาสรุปวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษาที 
มีประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่งบริหารต่างกนัมี
วิธีการบริหารความขดัแยง้ ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ สุรางค ์โล่สมัฤทธิo ชยั (2536, หนา้ 
47-49) วิจยัเรื องสาเหตุของความขดัแยง้ และวิธี
จดัการกบัความขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษา ในเขต
กรุงเทพมหานคร  
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 ผลการวิจยัพบวา่ วิธีจดัการกบัความขดัแยง้
ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา สงักดักรมสามญั
ศึกษา ไม่มีความสมัพนัธ์กบั ประสบการณ์ใน
ตาํแหน่งบริหาร  
 สมมติฐานที  3: ผูบ้ริหารสถานศึกษาที 
บริหารงานในสถานศึกษาขนาดต่างกนั มีวิธีการ
บริหารความขดัแยง้แตกต่างกนั 

ผลการศึกษาสรุปวา่  ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ที บริหารงานในสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีวิธีการ
บริหารความขดัแยง้ ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ เจริญ โคกสีอาํนวย (2530, หนา้113) 
วิจยัเรื อง วิธีแกค้วามขดัแยง้ของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษา สงักดักรมสามญัศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ขนาดของ
โรงเรียนที แตกต่างกนั มีวิธีแกค้วามขดัแยง้ที ไม่
แตกต่างกนั 

3. ปัญหาที เกิดขึ�นเมื อใชวิ้ธีการบริหาร
ความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาปทุมธานี  
 พฤติกรรมการใชวิ้ธีบริหารความขดัแยง้ 
พบวา่มีปัญหาที เกิดขึ�นไดด้งันี�   
  3.1 การใชวิ้ธีแกไ้ขความขดัแยง้
เบื�องตน้ มี 4 วิธี คือ การแกไ้ขความไม่เขา้ใจใน
บทบาทของตนเอง การแกไ้ขความไม่เขา้ใจใน
ขอ้เทจ็จริง  การแกไ้ขความขดัแยง้ในผลประโยชน ์
และการแกไ้ขความขดัแยง้ในอารมณ์  

ปัญหาที พบสูงสุดในการนาํไปใชคื้อ การ
ไม่ยอมรับและเขา้ใจในขอ้เท็จจริงของงาน พยายาม
เบี ยงประเดน็เขา้ขา้งตนเอง ผูที้ พบปัญหานี�  
จาํนวน 30 คน ร้อยละ 25.0 ทั�งนี�อาจเป็นเพราะ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือบุคคลส่วนใหญ่โดยธรรมชาติ
มีพฤติกรรมไม่ยอมใหต้นเองเป็นผูแ้พ ้หรือเป็น
ผูก้ระทาํผิดพลาด ดงันั�น แมต้นเองจะมีขอ้บกพร่อง
ยอ่มหาเหตุผลที ทาํใหต้นเองเป็นผูถ้กูตอ้งในสายตา
ผูอื้ นเสมอ 

รองลงมาคือ แมผู้บ้ริหารอธิบายบทบาท
หนา้ที ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชายงัพบวา่ บางครั� ง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายงัมีความเขา้ใจคลาดเคลื อนใน
บทบาทของตน จาํนวน 20 คน ร้อยละ 16.5 และ  
การตั�งความหวงัในผลประโยชนที์ ควรไดรั้บ โดย
คาํนึงเพียงความเห็นส่วนตนไม่อิงตวัชี�วดัที ผูบ้ริหาร
กาํหนด เช่น การพิจารณาขั�นเงินเดือน จาํนวน 15 คน 
ร้อยละ 12.0 ทั�งนี�ความเขา้ใจคลาดเคลื อนที เกิดขึ�น 
อาจเกิดจากการสื อสารที ไม่สมบูรณ์ของทั�งสองฝ่าย
จึงทาํใหเ้กิดขอ้ขดัแยง้ได ้สาํหรับการตั�งความหวงัใน
ผลประโยชนที์ ควรไดรั้บประเดน็ปัญหานี� เกิดขึ�นได้
บ่อยครั� งในทุกองคก์ร เมื อความตอ้งการกบั
ความสามารถที ตนมี หรือที ผูอื้ นยอมรับไม่
สอดคลอ้งกนั จึงทาํใหพ้บปัญหาขดัแยง้ได ้ดงันั�น 
องคก์รหรือหน่วยงานควรจะตั�งกฎเกณฑที์ ชดัเจน
เป็นรูปธรรม สามารถทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติั
ตาม และเขา้ใจถึงหลกัเกณฑก์ารพิจารณาอยา่ง
โปร่งใสและเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 
  3.2 การใชวิ้ธีกระตุน้ความขดัแยง้ 
มี 3 เทคนิค คือ เทคนิคส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนักนั
ในหน่วยงาน เช่น การใหโ้บนสั เทคนิคการเลือก
หวัหนา้งานที เหมาะสม เช่น เลือกหวัหนา้งานใหม่  
และเทคนิคการจดัโครงสร้างใหม่ เช่น จดัทีมงาน 
หรือแผนกงานของหน่วยงานใหม่ 
 ปัญหาที พบสูงสุดในการนาํไปใชคื้อ 
เมื อพิจารณาหาหวัหนา้งานใหม่ มกัไม่ไดรั้บความ
ร่วมมือจากหวัหนา้คนเก่าและพวกพอ้ง ไม่ยอม
ทาํงานร่วมกนั จาํนวน 40 คน ร้อยละ 44.0 อาจเป็น
เพราะผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้งานคนเก่ามี
ความยึดติดกบัตาํแหน่ง หนา้ที  ไม่ยอมรับการ
เปลี ยนแปลงภายในที ตนเองเป็นผูเ้สียประโยชน ์
ฉะนั�นการแกไ้ขความขดัแยง้โดยใชวิ้ธีการนี�อาจ
ไม่ไดผ้ลดีสาํหรับบางหน่วยงาน อาจทาํใหง้านไม่
สาํเร็จลุล่วงดว้ยดี และมีปัญหาทบัซอ้นยิ งขึ�นได ้
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 รองลงมาคือ การแข่งขนัใชไ้ม่ไดผ้ล 
สาํหรับบุคคลที ไม่มีความกระตือรือร้น เพราะ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชายงัเป็นเช่นเดิม จาํนวน 22 คน ร้อย
ละ 24.0 และ การจดัทีมงานใหม่มีปัญหาบา้งที ตอ้ง
แจง้วตัถุประสงค ์และกรอบงานใหม่ใหช้ดัเจน 
จาํนวน 17 คน ร้อยละ 19.0 อาจกล่าวไดว้า่พฤติกรรม
ส่วนบุคคลเป็นสิ งที แกไ้ขไดย้าก เนื องจากมี
พฒันาการมาตั�งแต่เดก็จนถึงปัจจุบนั หากเป็นคนที 
ขาดความกระตือรือร้นเป็นทุนเดิม อาจจาํเป็นตอ้งใช้
แรงกระตุน้ที มากกวา่บุคคลทั วไป จึงจะสามารถ
แกไ้ขปัญหาได ้และปัญหาดา้นการจดัทีมงานใหม่มี
ปัญหาส่วนหนึ งตอ้งขึ�นอยูก่บัผูบ้งัคบับญัชาที ตอ้ง
รู้จกัวิธีการสอนงาน หรือใหข้อ้มลูที ถกูตอ้ง แมอ้าจมี
ปัญหาบา้งในช่วงแรก แต่หากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเกิด
ความเขา้ใจอยา่งถ่องแทย้อ่มเกิดผลดีในระยะยาว 
  3.3 การใชวิ้ธีลดหรือระงบัความ
ขดัแยง้ มี 5 วิธี คือ วิธีกลบเกลื อน เช่น พยายามลืมขอ้
ขดัแยง้  วิธีการจดัสายงานในองคก์าร เช่น การ
กระจายงาน กาํหนดหนา้ที ใหช้ดัเจน  วิธีจดัสรร
ทรัพยากร เช่น กาํหนดแผนงานปฏิบติังานโครงการ  
วิธีการจดัลาํดบัขั�นการบงัคบับญัชา เช่น การกาํหนด
สายงานการบงัคบับญัชาที แน่นอน  และวิธีเขา้มามี
ส่วนร่วมหรือการใหมี้ส่วนร่วมเป็นเจา้ของ เช่น ให้
ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 
 ปัญหาที พบสูงสุดในการนาํไปใชคื้อ งาน
ไม่เป็นไปตามแผนที กาํหนด จาํนวน 34 คน ร้อยละ 
25.0 อาจเป็นเพราะผูบ้งัคบับญัชาใหง้านที เกิน
ความสามารถที จะสามารถทาํไดท้นัตามกาํหนด จึง
ทาํใหเ้กิดปัญหา หรืออีกส่วนหนึ งคือ การขาดการ
ติดตามงานอยา่งสมํ าเสมอของผูบ้งัคบับญัชา มีส่วน
สาํคญัทาํใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาขาดความใส่ใจและ
กระตือรือร้นที จะทาํงานใหส้าํเร็จไดต้ามแผนงาน 
  
 

 รองลงมาคือ คนที ทาํงานกย็งัคงทาํ คนที ไม่
ทาํ ไม่มีความรับผิดชอบกย็งัไม่ใส่ใจ จาํนวน 29 คน 
ร้อยละ 21.0 เมื อมีการประชุมบางคนไม่แสดงความ
คิดเห็นแต่มกัจะไปพดูกนัขา้งนอก และไม่ยอมรับมติ 
จาํนวน 22 คน ร้อยละ 16.0  อาจเป็นเพราะ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาบางส่วนที ขาดความรับผิดชอบมกั
คิดเสมอวา่งานเหล่านี�สามารถใหผู้อื้ นทาํแทนได ้
หรือพยายามหาวิธีการหลีกเลี ยง เพื อไม่ตอ้งทาํงาน 
ผูบ้งัคบับญัชาจึงควรใส่ใจในบุคคลเหล่านี� เพิ มขึ�น 
พยายามกระตุน้ และกระจายงานใหเ้ท่าเทียมกนั 
สาํหรับปัญหาเรื องการประชุมที บางคนมกั
วิพากษวิ์จารณ์นอกที ประชุม อาจเป็นเพราะ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเหล่านั�น มีความรู้สึกวา่ตนเองไม่มี
อาํนาจมากเพียงพอที จะเสนอความคิดเห็น หรือ
คดัคา้นในที ประชุม จึงทาํใหไ้ม่กลา้ที จะแสดงออก 
จึงจาํเป็นที ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งพยายามใหค้วาม
ใกลชิ้ด และผลกัดนัใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชากลา้
แสดงออกในดา้นต่างๆ เพิ มขึ�น 
 3.4 การใชก้ารยติุความขดัแยง้ มี 3 วิธี คือ 
อาํนาจระงบัความขดัแยง้หรือที เรียกวา่ “ยทุธวิธีแพ ้- 
ชนะ" เช่น ผูใ้ชค้าํสั งชี�ขาด วิธีไกล่เกลี ยหรือวิธี
ประนีประนอม หรือเรียกอีกอย่างหนึ งวา่ “ยทุธวิธี 
แพ ้- แพ”้ คือ ทั�งสองฝ่ายไม่ไดต้ามที ตอ้งการแต่ตอ้ง
ใชร้ะบบต่อรองหรือออมชอม และยทุธวิธีแกปั้ญหา
ร่วมกนัหรือเรียกวา่ "ยทุธวิธีชนะ - ชนะ" คือ 
พยายามหาผลลพัธ์ที ทุกฝ่ายยอมรับ และไดต้าม
จุดประสงคที์ ตนตอ้งการ 
 ปัญหาที พบสูงสุดในการนาํไปใชคื้อยทุธวิถี 
ชนะ - ชนะ คือ สมประสงคท์ั�งสองฝ่าย แต่การหา
ผลลพัธ์ที ไดป้ระโยชนท์ั�งคู่ทาํไดย้าก จาํนวน 21 คน 
ร้อยละ 57.0 รองลงมาคือ การใหท้ั�งสองฝ่ายเป็นผูแ้พ ้
ทาํใหไ้ม่มีฝ่ายใดยอมรับ จาํนวน 9 คน ร้อยละ 25.0  
สาํหรับปัญหาเหล่านี� เป็นสิ งที หน่วยงานนั�นๆ  
หรือผูบ้งัคบับญัชาตอ้งรู้จกัธรรมชาติของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตนเองเป็นอย่างดี จึงจะทราบวา่
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ยทุธวิธีใดที จะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจไดท้ั�งสองฝ่าย 
แต่สาํหรับวิธีการแพท้ั�งคู่ อาจเกิดปัญหาขึ�นได้
บ่อยครั� งเพราะยอ่มไม่มีผูใ้ดตอ้งการเป็นผูแ้พใ้น
เกมส์ตนเองกาํลงัลงแข่ง ฉะนั�น ผูที้ จะใชวิ้ธีการนี�
อาจตอ้งมีศิลปะ การเจรจาที ดี ใหคู้่กรณีสามารถ
ยอมรับความพ่ายแพที้ เกิดขึ�นได ้
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครั งนี  
1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการใชวิ้ธีการ

บริหารความขดัแยง้ ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาปทุมธานี โดย
ภาพรวมพบวา่ วิธีการลดหรือระงบัความขดัแยง้ ใช้
ในระดบัมากที สุด  รองลงมาไดแ้ก่ การแกไ้ขความ
ขดัแยง้เบื�องตน้ใชใ้นระดบัมาก ดา้นการยติุความ
ขดัแยง้ ใชใ้นระดบัมาก และวิธีการกระตุน้ความ
ขดัแยง้ เป็นวิธีที ผูต้อบแบบสอบถามใชใ้นระดบั 
นอ้ย  

ดงันั�น จะเห็นวา่การบริหารความขดัแยง้
ดว้ยวิธีกระตุน้ความขดัแยง้ เป็นวิธีการสุดทา้ยที 
ผูบ้ริหารนิยมใช ้อาจเป็นเพราะในสงัคมปัจจุบนัการ
เปลี ยนแปลงสิ งใดสิ งหนึ งดว้ยความรวดเร็วหรือขาด
การยอมรับ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที มีประสบการณ์ทาํงาน
มานานจะยอมรับกบัความเปลี ยนแปลงไดช้า้ และ 
ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้มากขึ�นอีก  โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมใหเ้กิดการแข่งขนักนัเองในหน่วยงาน ยอ่ม
ทาํใหค้วามสมัพนัธ์อนัดีของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามกัถกู
สั นคลอนไดโ้ดยไม่ตั�งใจ เมื อเป็นเช่นนี� จึงควรสร้าง
ค่านิยมใหม่ โดยปลูกฝังใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาเขา้ใจถึง
ภาวะการแข่งขนั และการเปลี ยนแปลงอยูเ่สมอ 
เพื อใหป้ราศจากการยึดติดอยูก่บัระบบการทาํงาน
แบบเดิม และมองเห็นการแข่งขนัเป็นจุดมุ่งหมายที 
จะนาํพาใหห้น่วยงานประสบผลสาํเร็จ และสร้าง
ศกัยภาพใหก้บัตนเองไดใ้นระยะเวลาเดียวกนั   

                                                                                        

ควรใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาละทิ�งซึ งความเห็นแก่ตวั 
และชิงดีชิงเด่นในหมู่พวกพอ้งที อยูใ่นวงสงัคม
เดียวกนั อนัจะทาํใหก้ารบริหารงานประสบความ
ลม้เหลว วิธีการบริหารความขดัแยง้โดยการกระตุน้
ความขดัแยง้จึงจะประสบผลสาํเร็จและนาํมาใชไ้ด้
เกิดประโยชนสู์งสุดไดต่้อไป 
 2. การศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยั
ส่วนบุคคลของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน
เขตพื�นที การศึกษาปทุมธานี กบัการใชวิ้ธีการบริหาร
ความขดัแยง้ ผลการศึกษาพบว่า มีเพียงปัจจยัส่วน
บุคคลดา้นระดบัการศึกษาที แตกต่างกนั มีผลทาํให้
การใชวิ้ธีการบริหารความขดัแยง้ ในดา้นการลดหรือ
ระงบัความขดัแยง้ และดา้นการยติุความขดัแยง้ 
แตกต่างกนั ในขณะที ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอื นๆ ที 
แตกต่างกนั ไม่มีผลกบัการใชวิ้ธีบริหารความขดัแยง้ 
 ดงันั�น จะเห็นวา่โดยภาพรวมแลว้ผูบ้ริหาร
ส่วนใหญ่ไม่วา่จะมีคุณสมบติัที แตกต่างกนัหรือไม่  
กส็ามารถใชวิ้ธีบริหารความขดัแยง้ในลกัษณะ
เดียวกนัได ้เพราะพฤติกรรมการเลือกใชวิ้ธีการแกไ้ข
ความขดัแยง้นั�นตอ้งขึ�นอยู่กบัสถานการณ์ใน
ขณะนั�น เพื อจดัการและหาวิธีการแกไ้ขที ตรงจุด 
และยติุปัญหาได ้ทั�งนี�ไม่เพียงแต่การจดัการใหเ้กิด
ขอ้ยติุความขดัแยง้แต่จาํเป็นตอ้งเฝ้าระวงัมิใหเ้กิด
ความขดัแยง้ขึ�นดว้ย จึงจะเกิดผลดีต่อการพฒันา
หน่วยงานนั�นๆ ในทางปฏิบติัผูบ้ริหารจึงมีหนา้ที 
สาํคญัในการสร้างกรอบ นโยบายการบริหารและ
ดาํเนินงานที ชดัเจนตั�งแต่เริ มตน้ เพื อให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบถึงอาํนาจ หนา้ที  และความ
รับผิดชอบของตนเอง เพื อไม่เกิดปัญหาในภายหลงั 
และการพิจารณาผลตอบแทนและการปรับเปลี ยน
แผนงาน หรือผงัองคก์รควรมีความชดัเจน เชื อถือ 
และตรวจสอบได ้ใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้ขา้ใจ
ถกูตอ้ง ตรงกนั เพื อลดความบาดหมาง และอคติใน
จิตใจของแต่ละบุคคล การใชเ้ทคนิค วิธีการต่างๆ 
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เพื อบริหารงานในหน่วยงานจึงจะประสบผลสาํเร็จ
ไดต้ามเป้าหมายขององคก์รต่อไป 

3. จากการศึกษาปัญหาที เกิดขึ�นเมื อใช้
วิธีการบริหารความขดัแยง้ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที การศึกษาปทุมธานี ผล
การศึกษาพบวา่ การบริหารความขดัแยง้ดว้ยวิธีแกไ้ข
ความขดัแยง้เบื�องตน้ วิธีกระตุน้ความขดัแยง้ วิธีลด
หรือระงบัความขดัแยง้ และวิธียติุความขดัแยง้ ลว้น
แลว้แต่มีปัญหาในการดาํเนินการปฏิบติัทั�งสิ�น  

ส่วนสาํคญัคาดวา่เป็นผลจากบุคคลใน
สงัคม ไม่จาํเพาะวา่เป็นกลุ่มบุคคลในสงัคมขนาดเลก็ 
กลาง หรือใหญ่ ต่างมีกิเลสและความเชื อมั นใน
ตนเองสูงไดท้ั�งสิ�น นบัเป็นเรื องปกติของทุกสังคม 
ทุกชนชั�น การบริหารความขดัแยง้ จึงยงัเป็นปัญหา
ไดเ้สมอ  ทั�งปัญหาดา้นผลตอบแทนไม่ลงตวั ปัญหา
ความมีอคติในตวับุคคล  ความตอ้งการเอาชนะ ไม่มี
ฝ่ายใดยอมใหอ้ภยัซึ งกนั และไม่ยอมเป็นผูแ้พใ้นทุก
กรณี เป็นตน้ สิ งเหล่านี�ยอ่มเกิดผลเสียต่อหน่วยงาน
ทั�งสิ�น ดงันั�น ควรพยายามสร้างใหทุ้กสงัคมหรือ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชารู้จกัการยอมรับในสิ งที ตนเองมีและ
ยอมรับในความผิดพลาดทั�งของตนเองและของผูอื้ น
ก่อน รู้จกัใหอ้ภยัต่อผูก้ระทาํผิด  สร้างแนวทางการ
ดาํเนินงานร่วมกนั ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมทาํให้
หน่วยงานประสบผลสาํเร็จ เป็นตน้ สิ งสาํคญัที พึงมี
และสนบัสนุนใหเ้กิดขึ�นทุกหน่วยงาน คือการใช้
หลกัธรรมคาํสอนของศาสนาเขา้ช่วยกล่อมเกลา
จิตใจใหบุ้คคลเกิดปัญญาจึงจะหลุดพน้ ตน้เหตุของ
ปัญหา และเกิดภาวะการแข่งขนัในเชิงบวกต่อองคก์ร 
จึงจะลดกิเลส และความเห็นแก่ประโยชนส่์วนตน
และพวกพอ้งลงไดบ้า้ง 

4. จากการศึกษาดา้นการยติุความขดัแยง้ 
ผูต้อบแบบสอบถามไดใ้หข้อ้เสนอแนะในเรื องนี�ไว ้
สูงสุด เกี ยวกบัประเดน็วา่ พยายามใหทุ้กคนเปิดใจ
ยอมรับความคิดเห็น และเคารพในความคิดเห็นของ

ผูอื้ น รองลงมาคือ ใหใ้ชห้ลกัธรรมเขา้อบรม เมื อเกิด
ปัญหา เช่น การใชพ้รหมวิหาร 4, อิทธิบาท 4 เป็นตน้ 
แสดงใหเ้ห็นวา่สงัคมที จะอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข
ได ้บุคคลที อยูใ่นสงัคมควรเปิดใจยอมรับต่อความ
คิดเห็นของผูอื้ น และยอมรับต่อความผิดพลาดของ
ตนเองใหม้ากขึ�นดว้ย การยติุขอ้ขดัแยง้จึงจะบงัเกิด
ผลดีได ้เพราะส่วนใหญ่ปัญหาความขดัแยง้ที เกิดขึ�น
ลว้นเกิดจากความแตกต่างกนัทางดา้นวฒิุภาวะทาง
อารมณ์  ความคิดเห็น ทศันคติส่วนบุคคล ซึ งลว้น
เป็นกาํแพงกั�นขวางทาํใหข้อ้ขดัแยง้ต่างๆ ไม่สามารถ
ขจดัออกไปได ้ดงันั�น ผูบ้ริหารส่วนใหญ่จึงให้
ความสาํคญักบัประเดน็ดา้นการเปิดใจ ยอมรับความ
คิดเห็นของผูอื้ นใหม้ากขึ�น อีกทั�งการนาํหลกัธรรม 
คาํสั งสอนทางพระพุทธศาสนาเขา้มาช่วยบรรเทา 
กล่อมเกลาจิตใจ เพื อลดความขดัแยง้ในจิตใจ ให้
บุคคลคู่กรณีบรรเทาอาการขุ่นขอ้งหมองใจ และ
ยอมรับต่อความแตกต่างส่วนบุคคลใหม้ากยิ งขึ�น ทั�ง
การใช ้พรหมวิหาร 4  ซึ งเป็นหลกัธรรมประจาํใจที 
ทาํใหบุ้คคลดาํรงชีวิตอยูไ่ดอ้ยา่งสนัติ คือ เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา  และการใชอิ้ทธิบาท 4 เพื อ
อบรมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาไดมี้หลกัธรรมนาํใจให้
สามารถนาํตนเองลุล่วงสู่ความสาํเร็จในอนาคตได ้
โดยปราศจากขอ้ขดัแยง้ในจิตใจ คือ ฉนัทะ วิริยะ  
จิตตะ วิมงัสา 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครั งต่อไป 
 1. การวิจยัในครั� งนี� มุ่งศึกษากลุ่มตวัอยา่งที 
เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที 
การศึกษาปทุมธานี ดงันั�น หากมีการวิจยัในครั� ง
ต่อไปควรมีการศึกษาต่อเนื องในกลุ่มประชากรกลุ่ม
เดิม เพื อเปรียบเทียบความแตกต่างกบัผลการศึกษา
ในครั� งนี�  เพื อจะไดเ้ห็นความเปลี ยนแปลงในการใช้
วิธีบริหารจดัการความขดัแยง้ในพื�นที  วา่มี 
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สถานการณ์ดีขึ�น หรือแตกต่างจากเดิมหรือไม่ เพื อใช้
พฒันา ปรับปรุง ใหส้ถานศึกษาในสงักดัสาํนกังาน
เขตพื�นที การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดาํเนินงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพไดดี้ยิ งขึ�น 
 2. การวิจยัในครั� งนี� ศึกษาในภาพรวมถึง
พฤติกรรมการใชวิ้ธีการบริหารความขดัแยง้ของกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่านั�น ดงันั�น หากมีการวิจยัในครั� งต่อไป 
ควรเพิ มประเดน็การศึกษาถึงผลการใชวิ้ธีการบริหาร
ความขดัแยง้ในแต่ละวิธีดว้ยวา่วิธีการใดที ไดผ้ลตอบ
รับดีที สุด หรือสามารถบริหารความขดัแยง้ไดใ้น
ระยะยาว 
 3. การวิจยัในครั� งนี� ศึกษาผูบ้ริหาร
สถานศึกษา เฉพาะสาํนกังานเขตพื�นที การศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 เท่านั�น จึงควรมีการศึกษาใน
สถานศึกษาพื�นที อื นดว้ยเพื อเปรียบเทียบผลการวิจยั
ที ได ้ซึ งคาดวา่จะมีความแตกต่างกนัออกไป 

 4. การวิจยัในครั� งนี� มุ่งศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นสาํคญั จึงมิไดรั้บรู้ถึงความ
คิดเห็นของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาที เป็นผูรั้บผลของการ
บริหารความขดัแยง้นั�นๆ จึงควรมีการวิจยัในครั� ง
ต่อไปกบักลุ่มตวัอยา่งที เป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ยวา่มี
ความคิดเห็นอยา่งไรต่อการใชวิ้ธีบริหารความขดัแยง้
ดงักล่าว 
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พฤติกรรมการบริหารงานวชิาการของผู้บริหารสถานศึกษา 

ในอาํเภอลาํลูกกา สังกดัสํานักงานเขตพื"นที%การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

Academic Administrative Behavior of  School Administrations in Lam Luk Ka District 

Under the Office of Pathum Thani Primary Education Service Area 2 1 
 

                                                                                                                                                                                                        ชุติมณฑน์    ใจงาม* 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี�  มีว ัตถุประสงค์ (1) ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู ้บริหารสถานศึกษา  
(2) เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา และ (3) ศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะ
ของผูบ้ริหาร รองผูบ้ริหาร และครูที2มีต่อการศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ประชากร คือ ผูบ้ริหาร รองผูบ้ริหาร และครูสังกดัสํานักงานเขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 กลุ่ม
ตวัอย่างจาํนวน 207 คน สถิติที2ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี2ย ค่าเบี2ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แตกต่างดว้ยค่าที ค่าเอฟ และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจยั พบว่า (1) ผูบ้ริหาร รองผูบ้ริหาร 
และครู มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สังกดัสํานกังาน
เขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า มีพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษามาก
ที2สุด เมื2อพิจารณาระดบัค่าเฉลี2ย พบว่า ดา้นการเรียนการสอน มีค่าเฉลี2ยสูงสุด (2) เมื2อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที2
มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สังกดัสํานักงานเขตพื�นที2การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ทั�ง 7 ดา้น พบว่า ตาํแหน่งหน้าที2 ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การในการทาํงาน และ
ขนาดสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกนั (3) ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ขาดการนิเทศกห์ลกัสูตรอยา่งต่อเนื2อง 
 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการ, ผูบ้ริหารสถานศึกษา, ปทุมธานี 
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* นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
1 เป็นส่วนหนึ2งของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ปีการศึกษา 2554 

 



Abstract 
 This research has following purposes : (1) To study academic administrative behavior of school 
administrators ; (2) To compare academic administrative behavior of school administrators and (3) To study 
problems and recommendations of administrators and instructors towards academic administrative behavior of 
school administrators. Sample group consists of directors, deputy directors, and teachers (Instructors) under the 
Office of Pathum Thani Primary Education Service Area 2. Statistics used for data analysis are percentage, mean,  
standard deviation, t-test, F-test, Multiple comparison test with Scheffe's method. Research findings were ;                  
(1) The directors, deputy directors, and instructors had highest level on overall academic administrative behavior 
of school administrators (2) Considering each attributes, it  found that most attributes had highest level of 
academic administrative behavior of school administrators in educational institutes. It found that Instruction 
attribute had highest mean value with lower mean values were curriculum and curriculum application, test and 
evaluation, academic seminar, curriculum materials and learning media respectively, except library and internal 
educational supervision attributes those were in high level. (2) Comparison of instructors’ comments on academic 
administrative behavior of school administrators for all 7 attributes found that position, educational level, 
working experience, and size of educational institute in overall had 0.5 level of statistic significant difference. 
 

Keywords: Academic administrative behvior, School administrators, Pathumthani 

 
 
ความนํา  

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที2แกไ้ขเพิ2มเติม ( ฉบบัที2 2 ) พ.ศ. 2545 
มาตรา 39 กาํหนดวา่ใหก้ระทรวงกระจายอาํนาจการ
บริหารและการจดัการศึกษาทั�งดา้นวิชาการ
งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั2วไปไปยงัคณะกรรมการและสาํนกังาน
เขตพื�นที2การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื�นที2
การศึกษาโดยตรง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการกระจาย
อาํนาจดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามที2กาํหนดใน
กฎกระทรวงดงันั�น บทบาทของสถานศึกษาจึงมี
หนา้ที2หลกัในการบริหารและจดัการศึกษาขั�น
พื�นฐานใหค้รอบคลุมงานทั�ง 4 ดา้น คือ ดา้นงาน
วิชาการ งานงบประมาณงานบุคลากร และงาน
บริหารทั2วไป ใหบ้รรลุเป้าหมายของการศึกษาอยา่ง 
มีประสิทธิภาพ คือ มุ่งสร้างคนใหเ้ป็นมนุษยที์2

สมบูรณ์ทั�งร่างกาย อารมณ์ สงัคม มีความรู้
ความสามารถมีทกัษะในการทาํงาน มีคุณธรรม
จริยธรรมไดต้ามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และอยู่
ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 

การบริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที2เป็นนิติ
บุคคลนั�น สถานศึกษานิติบุคคลยอ่มมีสิทธิหนา้ที2
หรืออาํนาจหนา้ที2 ความรับผิดชอบและวตัถุประสงค์
ของการจดัการศึกษาดงัที2กาํหนดไวใ้นกฎหมาย คือ 
เป็นส่วนราชการที2มีสภาพเป็นนิติบุคลตามกฎหมาย
วา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�น
พื�นฐาน มีวตัถุประสงคเ์พื2อพฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษยที์2สมบูรณ์ทั�งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมใน
การดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอื้2นๆ สถานศึกษา
หรือผูบ้ริหารสถานศึกษารับผิดชอบตามที2กาํหนดไว้
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ใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที2ของสถานศึกษาโดยตรง 
กระทรวงศึกษา (2546, หนา้ 25) และการบริหาร
สถานศึกษาในดา้นการพฒันาผูเ้รียนจึงเป็นภารกิจ
สาํคญัของสถานศึกษา ซึ2งหมายถึงการบริหารงาน
ดา้นวิชาการนั2นเองที2ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งดูแล
และสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินกิจกรรมที2เกี2ยวขอ้งกบั
งานวิชาการใหไ้ปสู่เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพอนั
ส่งผลใหคุ้ณภาพในการจดัการศึกษาสูงขึ�น ในทาง
ตรงกนัขา้มหากผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่สนใจปล่อย
ปละละเลยในการบริหารงานวิชาการ คุณภาพ
การศึกษายอ่มตํ2าลง ซึ2งส่งผลต่อคุณภาพของ
ประชากร ส่งผลต่อการพฒันาสงัคมและประเทศชาติ
ในอนาคตเป็นหนา้ที2ของผูบ้ริหารการศึกษาหรือ
ครูใหญ่ทุกคน ซึ2งการบริหารการศึกษาควรจะมีความ
รับผิดชอบ เป็นผูน้าํของครูในดา้นวิชาการเป็นอนัดบั
แรก เพราะหนา้ที2ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาทุก
แห่ง คือ การใหค้วามรู้ในดา้นวิชาการแก่นกัเรียน 
ครูใหญ่เป็นผูน้าํในดา้นวิชาการ โดยการทาํงาน
ร่วมกบัครู กระตุน้ครู ใหค้าํแนะนาํครู และ
ประสานงานใหค้รูทุกคนทาํงานร่วมกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพในดา้นการเรียนการสอน เมื2องาน
วิชาการสาํคญัที2สุด การบริหารงานวิชาการจึงมีความ
จาํเป็นอนัดบัแรกในการบริหารงานดา้นต่างๆ ใน
โรงเรียน ภิญโญ สาธร (2546, หนา้ 24) 

การบริหารงานวิชาการจึงเป็นงานที2สาํคญั
และเป็นหนา้ที2หลกัสาํหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาที2
จะตอ้งดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะเกี2ยวกบั
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซึ2งเป็น
จุดมุ่งหมายหลกัของสถานศึกษาและเป็นเครื2องชี�วดั
ความสามารถของผูบ้ริหารสถานศึกษา การ
บริหารงานวิชาการในดา้นกระบวนการดาํเนินงาน 
หมายถึง กระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอยา่งที2
เกี2ยวขอ้งกบัการปรับปรุงการเรียนการสอนใหดี้ขึ�น 

 

 

ตั�งแต่การกาํหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุง
พฒันาการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผล
การสอนเพื2อใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร
และจุดมุ่งหมายของการศึกษา เพื2อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดกบัผูเ้รียน หากมองการบริหารงานวิชาการใน
ดา้นของสถานศึกษา งานบริหารวิชาการ ไดแ้ก่ งาน
การควบคุมดูแลหลกัสูตรการสอน การจดัแบบเรียน 
คู่มือครู การจดัชั�นเรียน การจดัครูเขา้สอน การ
ปรับปรุงการเรียนการสอน การฝึกอบรมครู การ
นิเทศการศึกษา การเผยแพร่งานวิชาการ การวดัผล
การศึกษา การศึกษาวิจยั การประเมินมาตรฐาน
การศึกษา เพื2อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของสถานศึกษา เป็นตน้ วิชยั ครุฑอรัญ (2543,  

หนา้ 41) 
 อนึ2ง ในการบริหารงานในโรงเรียน
ประถมศึกษาโดยทั2วไปต่างกใ็หค้วามสาํคญัต่องาน
วิชาการเป็นหลกัและถือวา่สาํคญัที2สุด แต่เท่าที2ผา่น
มาความสาํเร็จของการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษาโดยทั2วไปยงัไม่เป็นที2พึงพอใจ
ของทุกฝ่ายทั�งผูบ้ริหารโรงเรียน คณะครู และชุมชน
เห็นไดจ้ากมีผูป้กครองและครูบางคนในชุมชนยงั
นิยมส่งบุตรหลานไปเรียนที2โรงเรียนอื2นโดยเฉพาะ
โรงเรียนดีเด่นดงัในเขตอาํเภอและเขตเมืองใหญ่ ยอ่ม
แสดงใหเ้ห็นวา่งานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา
ในเขตอาํเภอรอบนอก ยงัไม่ประสบผลสาํเร็จตาม
เป้าหมายที2ตอ้งการของทุกฝ่าย ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจ
ที2จะศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตอาํเภอลาํลกูกา สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 ซึ2 งมีโรงเรียนทั�งขนาดเลก็ ขนาดกลาง รวม
ทั�งสิ�นจาํนวน 30โรงเรียน จาํแนกผูบ้ริหาร 30 คน 
และครูจาํนวน 386 คน เพื2อตอ้งการทราบปัญหาและ
อุปสรรคที2แทจ้ริงจะไดน้าํมาแกไ้ขปรับปรุงและ
พฒันางานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษาใหมี้
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ประสิทธิภาพและไดต้ามเกณฑม์าตรฐานการศึกษา
ของชาติต่อไป 
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื2อศึกษาพฤติกรรมการบริหารงาน

วิชาการ ทั�ง 7 ดา้นของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอ 
ลาํลกูกา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

2. เพื2อเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูเกี2ยวกบัพฤติกรรมการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอลาํลกูกา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 จาํแนกตามตาํแหน่ง หนา้ที2 ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน และขนาดของ
สถานศึกษา 

3. เพื2อศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะของ
ผูบ้ริหารและครูที2มีต่อการศึกษาพฤติกรรม  
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
อาํเภอลาํลกูกา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที2

เกี2ยวขอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูวิ้จยัได้
ตั�งสมมติฐานไวด้งัต่อไปนี�  

1. ผูบ้ริหารและครูที2มีตาํแหน่งหนา้ที2
ต่างกนัมีความคิดเห็นเกี2ยวกบัการศึกษา 
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สงักดัสาํนกังาน 
เขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
แตกต่างกนั 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

สถานภาพทั%วไปของ

ผู้บริหาร และครู 
1. ตาํแหน่งหนา้ที2 
2. ประสบการณ์การทาํงาน 
     2.1 ประสบการณ์การ
ทาํงานของผูบ้ริหาร 
             1.  ตํ2ากวา่10  ปี 
             2. 10 - 20  ปี 
             3. 20  ปี  ขึ�นไป 
     2.2ประสบการณ์การ
ทาํงานของครู 
             1.  ตํ2ากวา่10  ปี 
             2. 10 - 20  ปี 
             3. 20 ปี  ขึ�นไป 

ขนาดของสถานศึกษา 
1.  ขนาดเลก็ 
2.  ขนาดกลาง 
 

พฤตกิรรม 

การบริหารงาน

วชิาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

1. งานดา้นหลกัสูตร
และการนาํหลกัสูตร
ไปใช ้
2. งานดา้นการเรียน
การสอน 
3.งานวสัดุประกอบ
หลกัสูตรและสื2อการ
เรียนการสอน 
4. งานวดัและ
ประเมินผล 
5. งานหอ้งสมุด 
6. งานนิเทศกภ์ายใน 
7. งานประชุมอบรม
ทางวชิาการ 
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2. ผูบ้ริหารและครูที2มีระดบัการศึกษา
ต่างกนั มีความคิดเห็นเกี2ยวกบัการศึกษา 
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สงักดัสาํนกังาน 
เขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
แตกต่างกนั 

3. ผูบ้ริหารและครูที2มีประสบการณ์ในการ
ทาํงานต่างกนั มีความคิดเห็นเกี2ยวกบัการศึกษา        
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สงักดัสาํนกังาน 
เขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
แตกต่างกนั  

4. ผูบ้ริหารและครูที2ปฏิบติังานใน
สถานศึกษาขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นเกี2ยวกบั
การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอลาํลกูกา สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 แตกต่างกนั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
การวิจยันี� มีความมุ่งหมายเพื2อศึกษาพฤติ

กรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2โดยใช้
รูปแบบการวิจยัเชิงบรรยาย (descriptive research) 
โดยมีลาํดบัขั�นตอนดาํเนินการวิจยัดงันี�  

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที2ใชใ้นการวิจยั
ครั� งนี�  ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร รองผูบ้ริหาร และครู ในอาํเภอ
ลาํลกูกา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ปีการศึกษา 2554 จาก
โรงเรียน 30 โรงเรียน จาํแนกเป็น ผูบ้ริหารและรอง
ผูบ้ริหาร จาํนวน 60 คน และ ครู 386 คน รวม
ทั�งหมด 446 คน  จากตารางเครจซี2และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan อา้งถึงใน ธีรวฒิุ เอกะกุล, 2549) 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 207 คน แบ่งเป็นผูบ้ริหาร จาํนวน 14 

คน รองผูบ้ริหาร จาํนวน 14 คน และครู จาํนวน 179 
คน โดยการคิดเทียบบญัญติัยางค ์การเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบชั�นภูมิ (stratified random sampling) 
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple random 
sampling) โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างทุกหน่วยจะดูบญัชี
รายชื2อแลว้ใชวิ้ธีการจบัฉลาก 
เครื%องมอืที%ใช้ในการวจิยั 

เกบ็รวบรวมขอ้มลูในการวิจยัในครั� งนี�  คือ 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี2ยวกบัพฤติ
กรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาในอาํเภอลาํลกูกา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที2
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

เกบ็รวบรวมขอ้มลู ตามวิธีการและขั�นตอน
ดงันี�  
 (1) ขอหนงัสือรับรองจากบณัฑิตวิทยาลยั  
มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ถึงผูอ้าํนวยการสาํนกังาน
เขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2         
เพื2อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
พฤติกรรม การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
 (2) ผูวิ้จยัขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบ 
สอบถามใหก้รอกขอ้มูล โดยดาํเนินการผา่นผูบ้ริหาร
โรงเรียนต่างๆ เพื2อแจกใหก้ลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหาร ครู ตอบแบบสอบถาม และรับกลบัคืนมา 
 (3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามแต่ละฉบบัที2ไดรั้บคืนมา 
 (4) นาํแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งมา
จดัทาํขอ้มลูตามขั�นตอนดงันี�  
 
 
 
 
 
 

230 



 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 ผูวิ้จยัใชส้ถิติพื�นฐาน เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี2ย 
ส่วนเบี2ยงเบนมาตรฐาน  และใชส้ถิติที2ใชท้ดสอบ
สมมติฐาน ทดสอบความแตกต่างจากคะแนนกลุ่ม
ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) 
ทดสอบความแตกต่างจากคะแนนกลุ่มตวัอยา่ง
มากกวา่ 2 กลุ่ม ใชก้ารวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way Analysis of Variance) ขนาดเปรียบเทียบ
รายคู่ ถา้พบวา่แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ จึงทาํ
การทดสอบดว้ยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
Method) 

 

ผลการวจัิย 
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอลาํลกูกา สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี�  

1. ความคิดเห็นของผูบ้ริหาร รองผูบ้ริหาร
และครู ที2มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอลาํลกูกา สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 พบวา่ ผูบ้ริหารและครู มีความคิดเห็นต่อ 
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน
ภาพรวม ระดบัมากที2สุด เมื2อพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ส่วนใหญ่ทุกดา้นมีพฤติกรรมการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ระดบัมากที2สุด  
เมื2อพิจารณาระดบัค่าเฉลี2ยปรากฏวา่ ดา้นการเรียน
การสอน มีค่าเฉลี2ยสูงสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้น
หลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ดา้นการวดัผล
และประเมินผล ดา้นประชุมอบรมทางวิชาการ ดา้น
วสัดุประกอบหลกัสูตรและสื2อการเรียนการสอน 
ยกเวน้ ดา้นหอ้งสมุด และดา้นงานนิเทศภายใน 
ระดบัมาก 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
รองผูบ้ริหาร และครูที2มีต่อพฤติกรรมการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอลาํลกูกา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ทั�ง 7 ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตรและการ
นาํหลกัสูตรไปใช ้ดา้นการเรียนการสอน ดา้นวสัดุ
ประกอบหลกัสูตรและสื2อการเรียนการสอน ดา้นการ
วดัผลและประเมินผล ดา้นงานหอ้งสมุด ดา้นงาน
นิเทศกภ์ายใน ดา้นงานประชุมอบรมทางวิชาการ 
จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ที2 ประสบการณ์ในการ
ทาํงานและขนาดของสถานศึกษาไดผ้ลดงันี�  

2.1 จาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ที2 
พบวา่ โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที2ระดบั .05 และรายดา้น พบวา่ ดา้นหอ้งสมุด 
และดา้นงานนิเทศภายใน แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที2ระดบั .05 ส่วนดา้นอื2นๆ 
ไม่แตกต่างกนัซึ2 งผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อ 
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มากกวา่
ครูในภาพรวมและรายดา้น 

2.2 จาํแนกตามประสบการณ์ใน
การทาํงาน พบวา่ โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที2ระดบั .05 และรายดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นหอ้งสมุดและดา้นงานนิเทศกภ์ายใน แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที2ระดบั .05 ส่วนดา้นอื2นๆ
ไม่แตกต่างกนั เมื2อนาํมาเปรียบเทียบรายคู่จะปรากฏ
เฉพาะดา้นงานนิเทศกภ์ายในที2แตกต่างกนั 

2.3 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา 
พบวา่ โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที2ระดบั .05 และรายดา้น พบวา่ ดา้นหลกัสูตร
และการนาํหลกัสูตรไปใช ้ดา้นการเรียนการสอน 
และดา้นการวดัผลและประเมินผลแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติที2ระดบั .05 ส่วนดา้นอื2นๆไม่
แตกต่างกนั  

231 



ซึ2 งสถานศึกษาขนาดเลก็มีความคิดเห็นต่อ                    
พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 นอ้ยกวา่
สถานศึกษาขนาดกลาง ในภาพรวมและรายดา้น 

 

การอภิปรายผล 
ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู

ที2มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ผูวิ้จยั 
ขออภิปรายนาํเสนอดงันี�  

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
และครูต่อพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอลาํลกูกา สงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 
เขต 2 ในภาพรวมระดบัมากที2สุด ทั�งนี�แสดงใหเ้ห็นวา่
พฤติกรรม การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที2
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
มีประสิทธิภาพทั�งในเรื2องของการบริหารงาน ดา้น
หลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ดา้นการเรียนการ
สอน ดา้นวสัดุประกอบหลกัสูตรและ สื2อการเรียนการ
สอน ดา้นการวดัผลและประเมินผล ดา้นงานหอ้งสมุด 
ดา้นงานนิเทศกภ์ายใน ดา้นงานประชุมอบรมทาง
วิชาการ ซึ2 งสอดคลอ้งกบัแนวคิดของรุจิร์ ภู่สาระ และ 
จนัทรานี สงวนนาม (2545) การบริหารงานวิชาการ
หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาซึ2 ง
เกี2ยวขอ้งกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้
เกิดผลตามเป้าหมายของหลกัสูตรอยา่งมีประสิทธิภาพ
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของเยาวพา เดชะคุปต ์(2542) 
กล่าววา่ การบริหาร หมายถึง การใชท้รัพยากรใหมี้
ประโยชน์มากที2สุดและบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
 

อยา่งมีประสิทธิภาพ เมื2อพิจารณาในเชิงระบบแลว้จะ
เห็นวา่การบริหารเป็นเรื2องของขั�นตอนระหวา่ง
ทรัพยากรกระบวนการและผลผลิตสาํหรับทรัพยากร
นั�นอาจครอบคลุมไปถึงคน เงิน วสัดุอุปกรณ์  
การจดัการส่วนผลผลิตนั�นยอ่มมุ่งตรงไปที2
ประสิทธิภาพประสิทธิผลคุณภาพหรือกาํไร ทั�งนี�
ผลผลิตจะเป็นไปไดต้ามวตัถุประสงคที์2ตั�งไว้
ยอ่มขึ�นอยู่กบักระบวนการหรือวิธีการที2จะนาํมาใชใ้น
การบริหาร ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัญญา ภู่ภกัดี 
(2545) ไดวิ้จยัเรื2อง การบริหารงานวิชาการโรงเรียน
พระปริยติัธรรมแผนกสามญั เขตการศึกษา 6 
ผลการวิจยัพบวา่ การปฏิบติังานวิชาการ 5 ดา้น คือ 
ดา้นการบริหารหลกัสูตร ดา้นการเรียนการสอน ดา้น
การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ดา้นการ
นิเทศกก์ารศึกษา ดา้นวดัผลประเมินผลการเรียนใน
ภาพรวมสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการ 
อยูใ่นระดบัปานกลาง เมื2อพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมากที2สุด และเมื2อพิจารณา
ระดบัค่าเฉลี2ยปรากฏวา่ ดา้นการเรียนการสอน มี
ค่าเฉลี2ยสูงสุด ทั�งนี�แสดงใหเ้ห็นวา่มีการส่งเสริมจดัทาํ
และวางแผนการจดัการเรียนรู้ ตามสาระการเรียนรู้และ
หน่วยการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีการจดั
กระบวนการเรียนรู้โดยจดัเนื�อหาสาระและกิจกรรมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจความถนดัของผูเ้รียน มีการ
นิเทศกเ์รียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆโดย
เนน้การนิเทศกที์2ร่วมมือช่วยเหลือกนัแบบกลัยาณมิตร  
ส่งเสริมการพฒันาเพื2อเพิ2มพูนวิธีการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ตามความเหมาะสม พฒันาแหล่งเรียนรู้เพื2อให้
เกิดองคค์วามรู้และประสานความร่วมมือกบัสถาบนั
อื2น  ๆรวมถึงการใชแ้หล่งการเรียนรู้ทั�งในและนอก
โรงเรียนในการจดัการกระบวนการเรียนรู้ไดอ้ยา่งดี 
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ซึ2 งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติรัตน ์กลดัแกว้ (2539) 
ไดวิ้จยัเรื2องการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษา
จงัหวดัอ่างทอง ผลการ วิจยัพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน
และครูวิชาการโรงเรียนมีความเห็นตรงกนัวา่ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีการปฏิบติังานวิชาการอยู่ในเกณฑม์ากกลุ่ม
ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเห็นว่างานการเรียนการสอน
เป็นที2ปฏิบติัมากที2สุด รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นหลกัสูตร
และการนาํหลกัสูตรไปใช ้ทั�งนี�แสดงใหเ้ห็นวา่ 
พฤติกรรมการบริหาร งานวิชาการในเรื2องของการ
บริหารงานดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใชใ้ห้
ไดป้ระสิทธิภาพมีการศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลกัสูตร
การศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 2544 และหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ. 2551 มีการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มและประเมินสถานภาพของ
สถานศึกษาเพื2อกาํหนดวิสัยทศัน ์ภารกิจ เป้าหมาย 
คุณลกัษณะที2พึงประสงค ์จดัทาํโครงสร้างหลกัสูตร
และสาระการเรียนรู้ ส่งเสริมใหมี้การนาํหลกัสูตรไปใช้
ในการจดัการเรียนการสอนที2เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
นิเทศการใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเนื2อง ติดตาม และ
ประเมินผลการใชห้ลกัสูตรและนาํผลมาปรับปรุง
พฒันาหลกัสูตร รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ชุมชน เป็นตน้  
 ซึ2 งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเพียร์ซี2  (Piercy, 
1990) ไดวิ้จยัเรื2อง ความคิดเห็นของครูปฏิบติัการใน
โรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาในรัฐอิลินอยส์ เกี2ยวกบั
กิจกรรมทางดา้นวิชาการที2ทดลองใชใ้นโรงเรียนใน
ระหวา่งปี 1988-1989 จากการศึกษาเปรียบเทียบครูที2ให้
ความสาํคญัในกิจกรรมทางดา้นวิชาการต่าง  ๆเกี2ยวกบั
หลกัสูตร นกัเรียน ชุมชน และผูร่้วมงาน พบวา่ ครู
ปฏิบติัการสอนใหค้วามสาํคญักบักิจกรรมเกี2ยวกบั
หลกัสูตร นกัเรียน และผูร่้วมงาน มีความคิดเห็นวา่ 
ตนเองประสบผลสาํเร็จมากกวา่ครูปฏิบติัการสอนที2
ไม่ไดเ้นน้ความสาํคญัดา้นนี�  และดา้นหอ้งสมุด ค่าเฉลี2ย

ตํ2าที2สุด อยูใ่นระดบัมาก ทั�งนี�แสดงใหเ้ห็นวา่ พฤติ
กรรมการบริหารงานวิชาการในเรื2องของหอ้งสมุดยงัไม่
ดีเท่าที2ควรเมื2อเทียบกบัดา้นอื2น  ๆไม่วา่เป็นในเรื2องของ
ระบบการเก็บรักษาหนงัสือตามหลกัการของหอ้งสมุด
ยงัไม่มีมาตรฐาน และการจดัสรรงบประมาณหอ้งสมุด
ยงัไม่เพียงพอ เป็นตน้ 
 ซึ2 งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกิตติรัตน ์ 
กลดัแกว้ (2539) ไดวิ้จยัเรื2องการบริหารงานวิชาการ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดัอ่างทอง ผลการวิจยัพบวา่ 
ขาดแคลนหนงัสือสาํหรับคน้ควา้และวสัดุครุภณัฑ์
สาํหรับหอ้งสมุด ครูผูส้อนไม่เขา้ใจหลกัสูตร ขาด
แคลนวสัดุประกอบหลกัสูตรและสื2อการเรียนการ
สอน ครูผูส้อนไม่ใชสื้2อประกอบการสอน ขาด
บรรณารักษที์2มีความสามารถ ซึ2งไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของคะนึงพร ภูภกัดิz  (2539) ไดวิ้จยัเรื2อง
การศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสงักดัสาํนกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดักาฬสินธ์ุ ผลการวิจยัพบวา่ ดา้น
หอ้งสมุด อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. เปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตาม
ตาํแหน่งหนา้ที2 พบวา่ โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที2ระดบั .05 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน และรายดา้นพบวา่ ดา้นหอ้งสมุด และ
ดา้นงานนิเทศกภ์ายใน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติที2ระดบั .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน ทั�งนี�
แสดงใหเ้ห็นวา่ตาํแหน่งหนา้ที2ที2ต่างกนั ตาํแหน่ง
ผูบ้ริหาร และตาํแหน่งครู ที2ลกัษณะงานในหนา้ที2
ตาํแหน่งที2ต่างกนัจะมีมุมมองแนวคิดทกัษะ 
ในเรื2องการบริหารงานวิชาการแตกต่างกนัไปตาม
ความเชี2ยวชาญในแต่ละตาํแหน่ง ส่วนดา้นอื2นๆไม่
แตกต่างกนั ซึ2 งผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม 
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
อาํเภอลาํลกูกา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษา
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ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มากกวา่ครู ในภาพรวม
และรายดา้น  

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตาม
ประสบการณ์การในการทาํงาน พบวา่ โดยภาพรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที2ระดบั.05  
จึงเป็นไปตามสมมติฐาน ทั�งนี�แสดงใหเ้ห็นวา่
ประสบการณ์ในการทาํงานที2ต่างกนัไม่วา่
ประสบการณ์ในการทาํงาน ตํ2ากวา่ 10 ปี 
ประสบการณ์ในการทาํงาน 10-20 ปี และ
ประสบการณ์ในการทาํงาน 20 ปีขึ�นไป จะมีมุมมอง
แนวคิดเรื2องการบริหารงานวิชาการแตกต่างกนัไป
ระหวา่งผูบ้ริหารและครู และรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
หอ้งสมุดและดา้นงานนิเทศกภ์ายในแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติที2ระดบั .05 ประสบการณ์ทาํงาน
ตํ2ากวา่ 10 ปี มีระดบัความคิดเห็นเกี2ยวกบัพฤติกรรม 
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
อาํเภอลาํลกูกา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ทั�งนี�แสดงใหเ้ห็นวา่
งานนิเทศกภ์ายในแตกต่างกบัประสบการณ์ทาํงาน 
10 – 20 ปี อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที2ระดบั .05 ซึ2 ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปัจมา ปรีชาวฒันชยั 
(2546) ทาํการวิจยัเรื2องการบริหารงานวิชาการที2เนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ของ
โรงเรียนประถมศึกษา สาํนกังานเขตพื�นที2บึงกุ่ม 
สงักดักรุงเทพมหานคร พบวา่ ประสบการณ์           
ในการทาํงานแตกต่างกนั มีทศันะต่อการบริหารงาน
วิชาการของผูบ้ริหารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที2
ระดบั .05 ส่วนดา้นอื2น ๆ ไม่แตกต่างกนั เมื2อนาํมา
เปรียบเทียบรายคู่ จะปรากฏเฉพาะดา้นงานนิเทศก์
ภายในที2แตกต่างกนั 

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นจาํแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที2ระดบั .05 จึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน ทั�งนี�แสดงใหเ้ห็นว่าขนาดสถานศึกษา
สามารถบอกถึงหลกัการในการบริหารงานวิชาการที2

แตกต่างกนัไปแต่ละขนาดสถานศึกษาอยา่งเห็นได้
ชดั ซึ2 งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมแพน จาํปาหวาย 
(2542) ไดวิ้จยัเรื2องการศึกษาการบริหารงานวิชาการ
ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดั
สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น
ผลการวิจยัพบวา่ ขนาดแตกต่างกนัมีสภาพการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติที2ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของถาวร  
ดอนจนัทร์โคตร (2550) การศึกษาการบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ในสงักดั
สาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษาหนองคาย พบวา่
ผูบ้ริหารโรงเรียนที2มีขนาดแตกต่างกนั มีความ
คิดเห็นต่อแนวทางการดาํเนินงานวิชาการแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที2ระดบั 0.01 และราย
ดา้น พบวา่ ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้
ดา้นการเรียนการสอน และดา้นการวดัผลและ
ประเมินผลแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที2
ระดบั .05 ส่วนดา้นอื2น ๆ ไม่แตกต่างกนั  ซึ2 ง
สถานศึกษาขนาดเลก็มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม 
การบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน
อาํเภอลาํลกูกา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 นอ้ยกวา่สถานศึกษา
ขนาดกลาง ในภาพรวมและรายดา้น 

 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครั"งนี" 
1. ดา้นหอ้งสมุด ผูบ้ริหารสถานศึกษาใน

อาํเภอลาํลกูกา สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ควรมีการจดัสรร
งบประมาณหอ้งสมุดอยา่งเพียงพอเพื2อเพิ2ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

2. ดา้นงานนิเทศกภ์ายใน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ควร
สนบัสนุนใหมี้การแลกเปลี2ยนเรียนรู้ การจดัระบบ
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นิเทศกก์ารศึกษาอื2นๆ ระหวา่งสถานศึกษาใน
เครือข่าย 

3. ดา้นวสัดุประกอบหลกัสูตรและสื2อการ
เรียนการสอน ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา 
สงักดัสาํนกังานเขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 2 ควรมีการประเมินผลการใชสื้2อ 
นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื2อการศึกษา 

4. ดา้นประชุมอบรมทางวิชาการ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ควรมี
การสนบัสนุนส่งเสริมบุคลากรใหเ้ขา้รับการอบรม
ดา้นวิชาการตามความสนใจ 

5. ดา้นการวดัผลและประเมินผล ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ควรจดั

ใหมี้หอ้งปฏิบติัการต่าง ๆ เพื2อใชใ้นการจดัการเรียน
การสอน 

6. ดา้นหลกัสูตรและการนาํหลกัสูตรไปใช ้ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาในอาํเภอลาํลกูกา สังกดัสาํนกังาน
เขตพื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ควรมี
การนิเทศกก์ารใชห้ลกัสูตรอยา่งต่อเนื2อง เพื2อนาํผล
การนิเทศกม์าปรับปรุงพฒันาต่อไป 

7. ดา้นการเรียนการสอน ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในอาํเภอลาํลูกกา สงักดัสาํนกังานเขต
พื�นที2การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ควร
พฒันาแหล่งเรียนรู้ ใหเ้กิดองคค์วามรู้และประสาน
ความร่วมมือกบัสถาบนัอื2น ๆ 
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ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์และการสื�อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที�มคีวามสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การบริโภคกาแฟลดนํ&าหนักเพื�อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

Product Factors and Intregrated Marketing Communication Related to 

Consumer Behavior in Healthy Diet Coffee in the Bangkok Metropolitan Area1 
 

                                                                                                                                                                 วชิชุดา วอ่งเจริญพืชผล*   

 
บทคัดย่อ 

การวิจยันี� มีความมุ่งหมายเพื�อศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการสื�อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที�มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดนํ� าหนกัเพื�อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอย่างที�ใชคื้อ ผูบ้ริโภคที�เคยบริโภคและเคยซื�อกาแฟลดนํ� าหนกัเพื�อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ที�มีอาย ุ
ตั�งแต่ 15 ปีขึ�นไป จาํนวน 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25 - 34 ปี
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน  และมีรายไดต่้อเดือน 10,001 -  20,000 บาท  
(2) ผลิตภณัฑ ์มีคุณภาพระดบัดีมาก ตราสินคา้  ดา้นราคาของผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัดี (3) ปัจจยัดา้นการสื�อสารทาง
การตลาดแบบครบวงจร อยู่ในระดับมาก ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การประชาสัมพนัธ์ และ 
การตลาดเชิงกิจกรรม 
 

 คําสําคัญ: ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ,์ การสื�อสารทางการตลาดแบบครบวงจร, กาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ 

 
Abstract 

The purpose of this research is to study product factors and integrated marketing communication related 
to consumer behavior in purchasing healthy diet coffee in the Bangkok Metropolitan area. The sample were               
15 years old and over , 400 consumers who had previously purchased and consumed healthy diet coffee in 
Bangkok metropolitan area. The findings were as follows : (1) Most respondents were female, aged between              
25 - 34 years, held bachelor degree, were employees of private companies and had an average monthly income 
between 10,001 - 20,000 baht (2) Product Factors on Quality of the product aspect was at very good level 
including brand and price (3) Integrated Marketing Communication Factors aspects were at high levels including 
advertising sales promotion, public relations, and event marketing.  

 

Keywords : Product factors, Intregrated marketing communication, healthy diet coffee 
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ความนํา  
คนไทยในปัจจุบนัมีการดาํเนินชีวิตที�

เปลี�ยนแปลงไปจากอดีต  นิยมรับประทานอาหาร
ประเภทอาหารจานด่วน ที�เรียกวา่ “Fast Food” หรือ  
“Junk Food” ซึ�งอาหารเหล่านี� มีสารอาหารที�ไม่
เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย จึงเป็นเหตุให้
เกิดไขมนัส่วนเกินสะสมตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
ทาํใหจ้าํนวนของผูที้�มีนํ�าหนกัเกินปกติในประเทศ
ไทยสูงขึ�น ประกอบกบัขณะนี�พฤติกรรมของคนไทย
เปลี�ยนแปลงไปคือมีการเริ�มใหค้วามสนใจกบัการ
ดูแลตนเองมากขึ�น ทาํใหผู้บ้ริโภคในปัจจุบนัให้
ความสาํคญัต่อการดูแลสุขภาพมาก และยินดีลงทุน
เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งสุขภาพที�ดี ซึ� งเป็นผลใหเ้กิด 
การเติบโตของอุตสาหกรรมใหม่ที�เรียกวา่ 
อุตสาหกรรมธุรกิจอาหารเสริมสุขภาพ ซึ�งใน
ประเทศไทยมีแนวโนม้ขยายตวัอยา่งต่อเนื�อง หนึ�ง
ในผลิตภณัฑอ์าหารเสริมที�เกี�ยวขอ้งกบัการควบคุม
นํ�าหนกัและช่วยเผาผลาญไขมนัที�กาํลงัเติบโตใน
ขณะนี� คือ “กาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ” ในตลาด
กาแฟสาํเร็จรูปทั�งหมด 14,000 ลา้นบาท ผลิตภณัฑ์
กาแฟ 3 in 1 มีส่วนแบ่งถึง 65% และเติบโตต่อเนื�อง
ปีละกวา่ 20% ขณะที�เดิมกาแฟเพื�อสุขภาพมีส่วน
แบ่งเพียง 1% แต่ขณะนี�ตลาดกาแฟเพื�อสุขภาพกลบั
โตขึ�นชนิดกา้วกระโดด เป็น 11% และกวา่ 90% ของ
ตลาดกาแฟเพื�อสุขภาพคือกาแฟลดนํ�าหนกั 
(Positioning Magazine, 2553) ทาํใหธุ้รกิจกาแฟลด
นํ�าหนกัเพื�อสุขภาพมีการแข่งขนัสูงและมีการ
ประเมินวา่มลูค่าตลาดรวมของกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อ
สุขภาพจะไม่ตํ�ากวา่ 2,500-3,000 ลา้นบาท (บีเอส
เอน็นิวส์, 2553) ในปัจจุบนัแมว้า่สภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศจะชลอตวัแต่สินคา้กลุ่มกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อ
สุขภาพ ยงัคงเติบโตอยูใ่นเกณฑสู์ง เหตุผลที�ตลาด
กาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพยงัเติบโตอยา่งต่อเนื�อง
นั�นมาจากการที�มีผูป้ระกอบการในตลาดรายใหม่เขา้
มารุกตลาดมากขึ�น รวมทั�งมีการจดักิจกรรมส่งเสริม

การขายทุกรูปแบบเพื�อกระตุน้ตลาด และแยง่ส่วน
แบ่งตลาดเป็นของตนเอง ประกอบกบัพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคเองยงัมีส่วนที�ช่วยกระตุน้ใหต้ลาดนี� เติบโต
ดว้ย เนื�องจากผูที้�ดื�มกาแฟเป็นปกติอยูแ่ลว้ มี
ทางเลือกในการดื�มกาแฟมากขึ�น โดยเฉพาะผูที้�
ตอ้งการควบคุมนํ�าหนกั จะหนัมาเลือกบริโภคกาแฟ
ลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพแทนกาแฟสาํเร็จรูปแทน ซึ�ง
ปัจจุบนัพบวา่ตลาดกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพเป็น
ที�นิยมอยา่งมากในกลุ่มคนทาํงานและกลุ่มคนที�
ตอ้งการลดนํ�าหนกั จนตลาดกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อ
สุขภาพมีการขยายตวัอยา่งรวดเร็วพร้อมตอบสนอง
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดเ้ป็นอยา่งดี งานวิจยันี�
มุ่งศึกษาเกี�ยวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละการสื�อสาร
ทางการตลาดที�มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพของผูบ้ริโภค ซึ�ง
ถือวา่เป็นธุรกิจที�มีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเนื�องและ
รวดเร็วมาก เพื�อเป็นแนวทางใหผู้ป้ระกอบการใชใ้น
การปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด และปรับปรุง
ผลิตภณัฑใ์หต้รงต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ต่อไป  
 

วตัถุประสงค์การวจัิย 
1. เพื�อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดที้�มีผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อ
สุขภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื�อศึกษาปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ 
ประโยชนห์ลกั คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ราคาของ
ผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ ์ที�มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื�อศึกษาปัจจยัดา้นการสื�อสารทาง
การตลาด ไดแ้ก่ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย
ประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง และการตลาดเชิง
กิจกรรมที�มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค
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กาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4. เพื�อศึกษาความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั
กาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพที�มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 

5. เพื�อศึกษาบุคลิกภาพของผูบ้ริโภค
เกี�ยวกบักาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพที�มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลด
นํ�าหนกัเพื�อสุขภาพของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

สมมติฐานการวจัิย 
 1. ผูบ้ริโภคที�มีลกัษณะประชากรศาสตร์
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อ
เดือน แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลด
นํ�าหนกัเพื�อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย 
ประโยชนห์ลกั คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ราคาของ
ผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อ
สุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ปัจจยัดา้นการสื�อสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจร ประกอบดว้ย การโฆษณา การส่งเสริมการ
ขาย  การประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง และ
การตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. ดา้นความรู้/ดา้นความเขา้ใจ เกี�ยวกบั
กาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

5.บุคลิกภาพมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรที�ใช้ในการวจิยั 

ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี�  คือ 
ผูบ้ริโภคที�เคยบริโภคและเคยซื�อกาแฟลดนํ�าหนกั
เพื�อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานครที�มีอายตุั�งแต่ 15 
ปีขึ�นไป ทั�งนี� เนื�องจากผูบ้ริโภคกลุ่มนี� เป็นผูมี้อาํนาจ
การตดัสินใจซื�อดว้ยตวัเองโดยไม่ทราบขนาด
ประชากรที�แน่นอน 

การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
1. ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (simple 

random sampling) ดว้ยวิธีจบัฉลาก ทาํการเกบ็
แบบสอบถาม ในเขตกรุงเทพมหานครทั�งหมด 50 
เขต โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มเขตการปกครอง 
ตามระบบการบริหารและการปกครองของ

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อายุ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดต้อ่เดือน 

ปัจจัยด้านผลติภัณฑ์ 
-  ประโยชน์หลกั 
-  คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
-  ราคาของผลิตภณัฑ ์
-  ตราสินคา้ของผลิตภณัฑ ์

การสื�อสารการตลาดแบบครบ

วงจร 
1. การโฆษณา 
2. การส่งเสริมการขาย 
3. การประชาสัมพนัธ์ 
4. การตลาดทางตรง 

ด้านความรู้ / ด้านความเข้าใจ  

 

บุคลกิภาพ 

 

 
 
 
 

พฤติกรรมการบริโภค

กาแฟลดนํ&าหนักเพื�อ

สุขภาพในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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กรุงเทพมหานคร (วรชยั ทองไทย, 2544 หนา้ 7) โดย
สุ่มจบัฉลากกลุ่มละ 1 เขต  

2. จาก 6 เขตที�ไดเ้ลือกจะทาํการเลือก
สถานที�แบบเจาะจง (purposive sampling) โดยจะ
เลือกสถานที�เก็บแบบสอบถามตามหา้งสรรพสินคา้ 
ตลาด หรือบริเวณที�มีผูบ้ริโภคไปจบัจ่ายซื�อของมาก 

3. ใชวิ้ธีการเลือกตวัอยา่งแบบโควตา้ 
(quota sampling) จาก 6 เขตที�ไดเ้ลือก จะเก็บกลุ่ม
ตวัอยา่งเขตละ 66 – 67 คน ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
400 คน 

4. การสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามสะดวก 
(convenience sampling) เพื�อเก็บรวบรวมขอ้มลูโดย
การแจกแบบสอบถามที�ไดจ้ดัเตรียมไวต้ามสถานที�ที�
ไดก้าํหนดไวใ้นแต่ละเขต 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 แบบสอบถามที�ปรับปรุงแลว้นาํไปทดลอง
ใชก้บักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เพื�อหาค่าความ
เชื�อมั�น โดยใชวิ้ธีวดัสมัประสิทธิt  Cronbach’s alpha 
coefficient ซึ� งในองคป์ระกอบ ประโยชนห์ลกั 
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์ตราสินคา้ของผลิตภณัฑร์าคา
ของผลิตภณัฑ ์การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การ
ประชาสมัพนัธ์ การตลาดทางตรง การตลาดเชิง
กิจกรรม และแนวโนม้การบริโภคในอนาคตและการ
แนะนาํคนรู้จกั ปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ มีค่าความ
เชื�อมั�นเท่ากบั 0.7619, 0.7874, 0.8766, 0.7517, 
0.8396, 0.7864, 0.8601, 0.7739, 0.8797, 0.7896  
และ 0.8422 ตามลาํดบั 
 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเชิงปริมาณ ทดสอบ
สมมติฐาน ใชค่้าสถิติ Independent t-test เพื�อทดสอบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลี�ยของกลุ่มตวัอยา่ง 2 
กลุ่ม สถิติ One-Way ANOVA (F-test) เพื�อทดสอบ
ความแตกต่างในการวิเคราะห์ความแตกต่างของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 3 กลุ่มขึ�นไป และสถิติสหสมัพนัธ์อยา่งง่าย 

Pearson Product Moment Correlation Coefficient 
วิเคราะห์ค่าความสมัพนัธ์ของตวัแปรสองตวัที�เป็น
อิสระต่อกนั 

 

สมมติฐานการวจัิย 
1. ผูบ้ริโภคที�มีลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ดา้นอาย ุและ รายไดต่้อเดือนที�แตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ
ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

2. ประโยชนห์ลกั คุณภาพของผลิตภณัฑ ์
และราคาของผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ 

3. การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ และ
การตลาดเชิงกิจกรรมมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ 

4. ความรู้ / ดา้นความเขา้ใจเกี�ยวกบักาแฟ
ลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพไม่แตกต่างกนั  

5. บุคลิกภาพมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพของผูบ้ริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวจัิย 
1. ขอ้มลูเกี�ยวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ25 - 34 ปี 
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 10,001 - 20,000 
บาท  

2. ขอ้มลูปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคมี
ความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่น
ระดบัดี โดย ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบั
ดีมาก ดา้นตราสินคา้ของผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาของ
ผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัดี และดา้นประโยชนห์ลกั อยู่
ในระดบัปานกลาง  
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3. ขอ้มลูปัจจยัดา้นการสื�อสารทางการตลาด
แบบครบวงจร ผูบ้ริโภคมีการรับรู้ต่อปัจจยัดา้นการ
สื�อสารทางการตลาดแบบครบวงจรโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก โดย การส่งเสริมการขาย การโฆษณา 
การตลาดเชิงกิจกรรม การประชาสมัพนัธ์ อยูใ่น
ระดบัมาก และการตลาดทางตรง อยูใ่นระดบัปาน
กลาง  

4. ขอ้มลูดา้นความรู้ / ความเขา้ใจ ผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจระดบัมาก 

5. ขอ้มลูปัจจยัดา้นบุคลิกภาพ ผูบ้ริโภคมี
บุคลิกภาพโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

6. พฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกั
เพื�อสุขภาพ ผูบ้ริโภคดื�มกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ 
เพราะเห็นวา่ร่างกายมีนํ�าหนกัมากเกินไป นิยมซื�อ
จากหา้งสรรพสินคา้ ยี�หอ้กาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อ
สุขภาพที�ซื�อเป็นประจาํ คือ เนเจอร์กิฟ บุคคลที�มี
อิทธิพลต่อการซื�อกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพมาก
ที�สุดคือ ตวัเอง ปริมาณซื�อต่อครั� งเฉลี�ยอยูที่�ประมาณ 
2 กล่องต่อครั� ง จาํนวนเงินที�ใชใ้นการซื�อกาแฟลด
นํ�าหนกัเพื�อสุขภาพเฉลี�ยต่อครั� งอยูที่� 206.26 บาทต่อ
ครั� ง มีความถี�ในการซื�อกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ
เฉลี�ยต่อเดือนอยูที่�ประมาณ 2 ครั� งต่อเดือน 

 

การอภิปรายผล 
1. ผูบ้ริโภคที�มีลกัษณะประชากรศาสตร์

ประกอบดว้ยอาย ุอาชีพ รายไดต่้อเดือน แตกต่างกนั
มีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ
แตกต่างกนั 

โดยเฉพาะผูบ้ริโภคอาย ุ45 ปีขึ�นไป  
อยูใ่นช่วงอายขุองวยัทาํงาน และเป็นวยัที�เริ�มมีอายุ
มากขึ�น จึงมีพฤติกรรมการซื�อผลิตภณัฑล์ดนํ�าหนกั
มาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นวธิดา ไชยหมาน 
(2546) ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การสื�อสารการตลาดแบบ
ครบวงจร (IMC) ที�มีผลต่อพฤติกรรมการซื�อ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื�อการลดนํ�าหนกัของผูห้ญิง 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ซื�อผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื�อการลดนํ�าหนกัของ
ผูบ้ริโภคแตกต่างกนั 

ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ 
ดา้นปริมาณการซื�อ (กล่อง / ครั�ง) แตกต่างกนั
เนื�องมาจากผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนสูงมีอาํนาจ
ในการตดัสินใจซื�อสูงกวา่ผูที้�มีรายไดต่้อเดือนตํ�ากวา่ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของนวธิดา ไชยหมาน (2546) 
ไดท้าํการวิจยัเรื�อง การสื�อสารการตลาดแบบครบ
วงจร (IMC) ที�มีผลต่อพฤติกรรมการซื�อผลิตภณัฑ์
เสริมอาหารเพื�อการลดนํ�าหนกัของผูห้ญิง พบวา่
รายไดต่้อเดือนที�แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื�อ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหารเพื�อการลดนํ�าหนกัแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย 
ประโยชนห์ลกั และ ราคาของผลิตภณัฑ ์มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลด
นํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ เนื�องจากผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั
กบั ผลิตภณัฑก์าแฟที�สามารถลดนํ�าหนกัไดผ้ลดี มี
ประโยชนต่์อร่างกายและสามารถลดอาการง่วงนอน
ได ้กล่าวคือ เมื�อผูบ้ริโภคใหค้วามคิดเห็นเกี�ยวกบั
ผลิตภณัฑด์งักล่าวแลว้ กจ็ะมีพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟ เพิ�มขึ�น อาจเนื�องมาจากผลิตภณัฑก์าแฟลด
นํ�าหนกัที�มีสรรพคุณคือ สามารถลดนํ�าหนกัไดผ้ลดี  
มีประโยชนต่์อร่างกายและสามารถลดอาการง่วง
นอนได ้ทาํใหเ้กิดการตดัสินใจซื�อกาแฟลดนํ�าหนกั
เพื�อสุขภาพไดเ้ร็วขึ�น ซึ� งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
บริษทั ศูนยวิ์จยักสิกรไทย จาํกดั (2540) ได้
ทาํการศึกษาเรื�องพฤติกรรมการบริโภคอาหารเสริม
สุขภาพของคนกรุงเทพฯ พบว่า การที�คนกรุงเทพฯ 
เลือกรับประทานอาหารเสริมสุขภาพในครั� ง แรกนั�น 
เพราะอยากทดลอง แต่การที�จะรับประทานในครั� ง
ต่อๆ ไปนั�นจะพิจารณาถึงคุณประโยชนข์องอาหาร
เสริมสุขภาพนั�นๆ วา่ดีจริงหรือไม่  
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ปัจจยัผลิตภณัฑ ์ดา้นราคาของผลิตภณัฑ ์มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลด
นํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ ดา้นความถี�ในการซื�อ (ครั� ง/
เดือน) ซึ� งมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ตํ�า แสดงวา่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบัความ
เหมาะสมของราคาเมื�อเทียบกบัคุณภาพ กล่าวคือ เมื�อ
ผูบ้ริโภคมีความคิดเห็นเกี�ยวกบัราคากาแฟลด
นํ�าหนกัเพื�อสุขภาพมีความเหมาะสมเมื�อเทียบกบั
คุณภาพมากขึ�นกจ็ะมีพฤติกรรมการบริโภคกาแฟ 
ดา้นความถี�ในการซื�อ (ครั� ง/เดือน) เพิ�มขึ�น อาจ
เนื�องมาจากผูบ้ริโภคใหค้วามสนใจกบัคุณภาพของ
สินคา้ คือ สามารถช่วยในการลดนํ�าหนกัได ้และเมื�อ
รับประทานแลว้ไม่มีผลขา้งเคียง ทาํใหเ้กิดการ
ตดัสินใจบริโภคไดเ้ร็วขึ�น จึงส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภค เพิ�มขึ�น   

3. ปัจจยัดา้นการสื�อสารทางการตลาด 
ประกอบดว้ย การโฆษณา และการตลาดเชิงกิจกรรม
มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภคกาแฟลด
นํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ มีความสมัพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัตํ�า แสดงวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั
กบัการโฆษณาทางโทรทศัน ์กล่าวคือ การโฆษณา
กาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพทางโทรทศันม์ากขึ�น ก็
จะมีพฤติกรรมการบริโภค ดา้นปริมาณการซื�อ 
(กล่อง/ครั� ง) เพิ�มขึ�น อาจเนื�องมาจากการโฆษณาทาง
โทรทศัน ์ทาํใหผู้บ้ริโภคมีการรับรู้เกี�ยวกบัผลิตภณัฑ์
มากขึ�น เพราะวา่โทรทศันเ์ป็นสื�อโฆษณาที�สามารถ
เขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคไดดี้ที�สุด  

ปัจจยัดา้นการสื�อสารทางการตลาด ดา้น
การตลาดเชิงกิจกรรม มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ ดา้นปริมาณ
การซื�อ (กล่อง/ครั� ง) และ จาํนวนเงินที�ใชใ้นการซื�อ 
(บาท/ครั� ง) ซึ� งมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
ระดบัตํ�า แสดงวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญักบั การ
จดัการแข่งขนั เช่น แข่งขนัลดนํ�าหนกั และ การ
จดับูธแสดงสินคา้/การจดั Event ตามสถานที�ทาํงาน 

และ หา้งสรรพสินคา้ต่างๆ อาจเนื�องมาจากการ
จดัการแข่งขนั และการจดั Event จดับูธ ปัจจุบนันี�
ไดรั้บความนิยมอยา่งสูง เพราะวา่เป็นวิธีที�ไดผ้ลดีต่อ
การเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมายในทอ้งที�เฉพาะได้
อยา่งดี อีกทั�งเป็นการสื�อสารการตลาดที�สามารถจูง
ใจใหผู้บ้ริโภคเขา้มามีส่วนร่วมได ้ดงันั�น หากมีการ
จดักิจกรรมดงักล่าวมากขึ�น จะส่งผลใหผู้บ้ริโภครับรู้ 
และหนัมาบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ 
มากขึ�น  

4. บุคลิกภาพมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ บุคลิกภาพ
โดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟลดนํ�าหนกัเพื�อสุขภาพ ดา้นจาํนวนเงินที�ใชใ้น
การซื�อ (บาท/ครั� ง) ซึ� งมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัตํ�า แสดงวา่ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญั
กบัการชอบแต่งตวั และเชื�อมั�นในตวัเองมาก 
กล่าวคือ เมื�อผูบ้ริโภคมีบุคลิกภาพดา้นการชอบ
แต่งตวั และเชื�อมั�นในตวัเองมากมากขึ�น ก็จะมี
พฤติกรรมการบริโภคเพิ�มขึ�น อาจเนื�องมาจากเมื�อ
ผูบ้ริโภคชอบแต่งตวั กจ็ะทาํใหมี้การดูแลตวัเองมาก
ขึ�นเพื�อที�จะใหมี้รูปร่างที�ดูดี ทาํใหผู้บ้ริโภคมีการคน้
หา้ผลิตภณัฑที์�สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคได ้ 
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยครั&งนี& 
1. ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ควรให้

ความสาํคญักบัผูบ้ริโภคที�มีอาย ุ45 ปีขึ�นไป เนื�องจาก
เป็นวยัที�เริ�มมีอายมุากขึ�นทาํใหมี้การดูแลตวัเองมาก
ขึ�น และใหค้วามสาํคญักบัรายไดต่้อเดือน เพราะ
ผูบ้ริโภคที�มีรายไดต่้อเดือนสูงจะมีอาํนาจในการ
ตดัสินใจซื�อสูงกวา่ผูที้�มีรายไดต่้อเดือนตํ�า ซึ� ง
สามารถนาํไปกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย กาํหนดกลยทุธ์
ทางการตลาดใหเ้หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมายได ้ซึ� งจะทาํใหเ้ขาเกิดพฤติกรรม
การซื�อ และมีความพอใจสูงสุด 
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2. ดา้นประโยชนห์ลกั ควรใหค้วามสาํคญั
กบัผลิตภณัฑก์าแฟที�สามารถลดนํ�าหนกัไดผ้ลดี มี
ประโยชนต่์อร่างกายและสามารถลดอาการง่วงนอน
ได ้และอาจมีการเพิ�มสารอาหารที�เป็นประโยชนแ์ก่
ร่างกาย เช่น เพิ�มแคลเซียม วิตามินที�จาํเป็นแก่
ร่างกาย หรืออาจใหมี้การรับรองทางการแพทยห์รือ
ทางวิชาการวา่ผลิตภณัฑมี์สรรพคุณที�ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค  

3. ดา้นคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ควรให้
ความสาํคญักบั ผลิตภณัฑค์วรมีความปลอดภยัต่อ
สุขภาพไม่มีสารปนเปื� อน ควรสร้างความเชื�อมั�น
ใหก้บัผูบ้ริโภควา่ผลิตภณัฑมี์ความปลอดภยัต่อ
สุขภาพ โดยตวัผลิตภณัฑอ์าจมีการรับรองจาก
สาํนกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) หรือ
สลากที�แสดงส่วนผสมของผลิตภณัฑ ์วา่ผลิตภณัฑมี์
ความปลอดภยั ไม่มีสารอาหารที�เป็นอนัตรายต่อ
สุขภาพเป็นส่วนผสม  

4. ดา้นราคาของผลิตภณัฑ ์ ควรกาํหนด
ราคาสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัคุณภาพของผลิตภณัฑ ์
เนื�องจากผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า
ผลิตภณัฑ ์กบัราคา จึงควรสร้างการรับรู้ คุณค่าใน
สายตาของผูบ้ริโภค ใหผู้บ้ริโภคยอมรับในคุณค่า
ของผลิตภณัฑว์า่สูงกวา่ราคาผลิตภณัฑ ์ผูบ้ริโภคกจ็ะ
ตดัสินใจซื�อผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งง่ายดาย 

5. ดา้นตราสินคา้ของผลิตภณัฑ ์ควรให้
ความสาํคญักบัชื�อเสียงของตราสินคา้ ควรทาํใหต้รา
สินคา้เป็นที�รู้จกัของผูบ้ริโภค เพราะผูบ้ริโภคจะมี
ความมั�นใจในผลิตภณัฑ ์เมื�อผลิตภณัฑน์ั�นมีตรา
สินคา้ที�เป็นที�รู้จกั และมีความน่าเชื�อถือ  

6. ดา้นการโฆษณา ควรใหค้วามสาํคญักบั 
การโฆษณาทางโทรทศัน ์เพราะผูบ้ริโภคมีความถี�ใน
การพบเห็นมาก เนื�องจากสื�อต่างๆ เป็นที�นิยม โดยใช ้
ดารา/นางแบบ/นกัร้อง/นกัแสดง มาเป็นพรีเซ็นเตอร์
ใหก้บัผลิตภณัฑ ์เพื�อสร้างความน่าสนใจ สร้างความ

น่าเชื�อถือใหก้บัผูบ้ริโภค และทาํใหเ้กิดการจดจาํที�
ง่ายและติดตาเป็นที�รู้จกัมากยิ�งขึ�น รวมทั�ง 
การโฆษณาโดยทาํการเนน้เนื�อหาและเนื�อเรื�อง
โฆษณาเพื�อกระตุน้ใหเ้กิดการทดลองใช ้

7. ดา้นการประชาสมัพนัธ์ ควรให้
ความสาํคญักบัการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม และ
ความเคลื�อนไหวของผลิตภณัฑต่์อสื�อมวลชน  

8. ดา้นการตลาดเชิงกิจกรรม ควรให้
ความสาํคญักบัการจดัแข่งการขนั เช่น แข่งขนัลด
นํ�าหนกั และ การจดับูธแสดงสินคา้/การจดั event 
เพราะวา่เป็นวิธีที�ไดผ้ลดีต่อการเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค
เป้าหมายไดอ้ยา่งดี อีกทั�งเป็นการสื�อสารการตลาดที�
สามารถจูงใจใหผู้บ้ริโภคเขา้มามีส่วนร่วมไดเ้พื�อ
กระตุน้กลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดการทดลอง การซื�อ
สินคา้ และสร้างทศันคติที�ดีต่อผลิตภณัฑ ์  
  9. ดา้นบุคลิกภาพ ควรใหค้วามสาํคญักบั 
บุคลิกภาพ (ชอบแต่งตวั) และ บุคลิกภาพ (เชื�อมั�นใน
ตนเองมาก) ดงันั�น ผูบ้ริโภคที�มีบุคลิกภาพดงักล่าว  
จึงมกัชอบผลิตภณัฑที์�ทนัสมยัและมีความเป็น
เอกลกัษณ์ รวมถึงคุณภาพของผลิตภณัฑที์�ดี บริษทั
จึงควรจะมีการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑใ์หต้รงกบั
ความตอ้งการของผูบ้ริโภค เพื�อใหผู้บ้ริโภคเกิดความ
พึงพอใจ ซึ�งจะส่งผลทาํใหพ้ฤติกรรมการบริโภคเพิ�ม
มากขึ�น 
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 www.kasikornresearch.com. 
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ชื่อ______________________________________นามสกุล______________________________________

บุคคลภำยใน

o นักศึกษา   o อาจารย์

บุคคลภำยนอก

o นักศึกษา   o อาจารย์  มหาวิทยาลัย___________________________________________

ที่อยู่ในกำรจัดส่งวำรสำร

เลขที่________หมู่ที่_______ตรอก/ซอย_____________________ถนน______________________________

แขวง/ต�าบล________________________เขต/อ�าเภอ_____________________จังหวัด___________________

รหัสไปรษณีย์_________โทรศัพท์______________________อีเมล์___________________________________

กลุ่มสำขำวิชำที่ต้องกำร

o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  o มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทกำรสมัคร

o 1 ปี 2 ฉบับ เป็นเงิน 600 บาท  o 5 ปี 10 ฉบับ เป็นเงิน 2,000 บาท

o 2 ปี 4 ฉบับ เป็นเงิน 1,000 บาท

กำรช�ำระค่ำสมำชิก

o ธนาณัติ (ธนาณัติ ปณ.ธัญบุรี ในนาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

o เงินสด

     จ�านวนเงิน________________________________________บาท

กำรออกใบเสร็จ

o ต้องการ o ไม่ต้องการ         ลงชื่อผู้สมัคร_____________________________________

ใบสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ส�ำหรบัเจ้ำหน้ำที่

หมายเลขสมาชกิ_____________________________หมายเลขใบเสรจ็___________________________________________

ตัง้แต่ฉบบัที_่___________________________________ลงชือ่ผูร้บัสมคัร________________________________________

ส่งที่ กองบรรณำธิกำรวำรสำรวิชำกำร

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

200 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 5) ต�าบลรังสิต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

(วงเล็บมุมซองด้านขวา “สมาชิกวารสาร EAU”)





นโยบายการจัดพิมพ์
 วารสาร EAU Heritage เป็นวารสารราย 6 เดอืน มหาวทิยาลยั 

อีสเทิร์นเอเชียจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ  ด้าน 

สงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อการศกึษาค้นคว้า 

และเปิดโอกาสให้นักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ ตลอดจนนักวิชาการ 

ทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน 

ให้เป็นที่รู ้จักต่อสาธารณชน และได้แลกเปลี่ยนความรู้ในวิทยาการ 

ด้านต่าง ๆ

บทความที่เสนอเพื่อตีพิมพ์
 บทความที่เสนอเพื่อพิจารณาต้องเป็นบทความวิชาการหรือ 

รายงานการวิจัยทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืน  

เรื่องที่จะได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านกระบวนการพิจารณากลั่นกรองโดย 

ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องก่อนลงตีพิมพ์ และต้องเป็น 

บทความที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรืออยู ่ระหว่างการ 

พิจารณาในวารสารอ่ืน ๆ (การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบ 

ของผู้ส่งบทความโดยตรง)

การเตรียมต้นฉบับ
 ต้นฉบบัทีเ่สนอเพ่ือพิจารณาลงตพิีมพ์ ต้องมีรูปแบบดงัต่อไปนี้ 

1. พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 ความยาวประมาณ 6-10 หน้า

2. รูปแบบตวัอกัษรใหใ้ช ้Angsana new ทัง้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  

  และขนาดของตัวอักษร หากเป็นชื่อเรี่องใช้ตัวอักษรขนาด 20 หัวข้อ 

  ต่าง ๆ  ใช้ตวัอกัษรขนาด 16 และส่วนเนือ้หาทัว้ไปใช้ตวัอกัษรขนาด 15 

3. รูปแบบการจัดหน้า และจัดแนวข้อความชิดซ้าย (ไม่ต้องปรับขวา) 

4. เขียนชื่อ ต�าแหน่ง สถานที่ท�างานและที่อยู่ของผู้เขียนอย่างชัดเจน  

  โดยแยกออกจากส่วนต้นฉบับและบทคัดย่อ

5. แนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพร้อมกับบทความ  

  โดยก�าหนดความยาวของบทคัดย่อไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4  

  พร้อมทั้งก�าหนดค�าส�าคัญ (key words) ไม่เกิน 6 ค�า

6. แยกไฟล์ตาราง รูปภาพ ที่ประกอบในเนื้อหาบทความ และส่งมา 

  พร้อมกับไฟล์บทความ

การอ้างอิงและการเขียนเอกสารอ้างอิง
 ในกรณทีีผู่เ้ขียนต้องการระบแุหล่งทีม่าของข้อมลูในเนือ้เรือ่ง  

ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนามปี (APA) โดยระบุชื่อผู้แต่ง ปีพิมพ์ และ 

เลขหน้าทีข้่อมลูปรากฎอยู ่(ชือ่ นามสกลุ, ปีพิมพ์, เลขหน้า) ตวัอย่างเช่น 

 (ธวัชชัย สันติวงษ์, 2540, หน้า 142)

 (Fuchs, 2004, p. 21)

 ส่วนการเขียนรายการอ้างอิงท้ายเล่ม ให้ใช้ระบบการอ้างอิง 

แบบ APA ตัวอย่างการเขียนรายการอ้างอิง มีดังนี้

1. หนังสือ

  ชือ่ผูแ้ต่ง. (ปีพมิพ์). ชือ่หนงัสอื (คร้ังทีพิ่มพ์). เมืองทีพิ่มพ์: ส�านักพมิพ์ 
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 Oxford university press.

  สุไร พงษ์ทองเจริญ. (2539). สาระส�าคัญเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

 ภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา. ในเอกสารการสอนชุดวิชา 

	 การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 2,  
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3. วารสาร

  ชื่อผู ้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่),  

 เลขหน้า.
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4. หนังสือพิมพ์
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 เขาท�ากันอย่างไร?. มติชน, หน้า 19.
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	 นโยบายการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย.  

 ดุษฎีนิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

6. สารสนเทศจากอินเทอร์เน็ต

  ช่ือผู้เขียน. (ปีท่ีเผยแพร่เอกสาร). ช่ือเรื่อง. ค้นจาก (ระบุ URL  

 ท่ีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).

  มานพ แก้วผกา. (2549). เศรษฐกจิพอเพยีง	กบัการค้าเสรไีปด้วยกนั 

	 ได้จริงหรือ. ค้นจาก http://www.ftawatch.org

  ชื่อผู้เขียน. (ปีที่เผยแพร่เอกสาร). ชื่อเรื่อง. ค้นเมื่อ (ระบุวัน เดือน  

 ปี), จาก (ระบุ URL ท่ีสืบค้นบนอินเทอร์เน็ต).
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การบอกรับเป็นสมาชิก
 ผูส้นใจสามารถติดต่อบอกรบัเป็นสมาชกิได้ท่ี กองบรรณาธกิาร 

วารสาร EAU Heritage อัตราค่าสมัครเป็นสมาชิกปีละ 240 บาท

สถานที่ติดต่อ
 ผูส้นใจเสนอบทความหรอืบอกรบัเป็นสมาชกิ สามารถตดิต่อได้ที่

กองบรรณาธิการวารสาร EAU Heritage 

อาคาร ชวน ชวนิชย์ ชั้น 4 ห้อง C405

200 ถ.รงัสติ-นครนายก (คลอง 5) ต.รงัสติ อ.ธญับรุ ีจ.ปทมุธาน ี12110

โทรศัพท์: 0-2577-1028 ต่อ 377

e-mail address: eau_heritage@eau.ac.th
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 “บ่อเกิดแห่งปัญญา คือ การศึกษาที่กว้างไกล”
(Wisdom Through Global Education)

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพและคุณธรรมในเอเชีย
(Learning University for Quality and Morality in Asia)


