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¤  ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
รายวิชาพื้นฐานในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
สุกัญญา สมมณีดวง

¤  ปัจจัยทางการตลาดและภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชน
ที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1
กิ่งกาญจน์ ศิริวรรณ

¤  พฤติกรรมผู้บริโภคของน�้าดื่มบรรจุขวดตราเทพเจริญพร
ในอ�าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วรรณดี ทิพย์เนตร์

¤  เก่ง ฉลาด : ลกัษณะของเดก็ไทยยคุใหม่ในโฆษณาผลติภณัฑ์นม
ส�าหรับเด็ก
ทิพย์วรรณ เปรมปัญญา

¤  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เตรียมทหาร
อัญพัชร์ ปิยะวิชิตศักดิ์

¤  การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี
กรกมล เพิ่มผล

¤  ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนกับประสิทธิภาพการสอนของครูสังกัดส�านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กอบศักดิ์ มูลมัย

¤  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กังสดาร แตงน้อย

¤  ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการทหาร
ชั้นประทวน สังกัดกรมการขนส่งทหารบก
กานต์รวิภัสสร์ รื่นกลิ่น

¤  การประเมินความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย
ต่อภาวะการเป็นผู้น�าและการท�างานเป็นทีมของพนักงาน
ดับเพลิงและกู้ภัย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
กุลธิดา ประเสริฐดี

¤  ภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามการรับรู้ของครูกลุ่มกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
เกษมศักดิ์ ศรีทอง

¤  การด�าเนินงานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต�าบล เขตอ�าเภอหนองเสือ 
จังหวัดปทุมธานี
จุฑามาศ อาลัยสุข

¤  สมรรถนะของผู้บริหารศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ตามทัศนะของบุคลากรศูนย์วิทยพัฒนา 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชลธิชา ประดิษฐ์

¤ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการท�าวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
ช่อลดา วิชัยพาณิชย์

¤  พฤติกรรมผู้น�าด้านมิตรสัมพันธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
ความเห็นของครู สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถม
ศึกษาปทุมธานี เขต 2
ชาญชัย จอกทอง

¤  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณี
ศึกษา องค์การบริหารส่วนต�าบลนครชุม อ�าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก
ฐนโรจน์ ทาสีดานิธิโรจน์

¤  กระบวนการด�าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ส่งผลต่อคุณลักษณะ
ของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธในอ�าเภอปากพลี สังกัดส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
ดวงธิดา ฟูตระกูล

¤  ความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนต�าบลบึงคอไห อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี
ดวงธิดา บวรจิตติกุล

¤  การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาใน เขตพื้นที่การศึกษา
จังหวัดนนทบุรีเขต 2
ธนภรณ์ วารินรักษ์

¤  เหตุการณ์ที่เกิดจากรถบริการภาคพื้นในเขตการบิน 
ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
นัสรินทร์ เผยกลิ่น

¤  ความคิดเห็นของนิสิตปริญญาโทที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนสาขาวิชาบรหิารการศกึษา คณะครศุาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระครูสังฆรักษ์ไกรสอน ค�าน้อย

¤ ความคิดเห็นของสมาชิกต่องานบรกิาร สมาคมการบินเชียงใหม่
ภัทรวดี ปันทะนัน

¤  การประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของลูกหนี้บุคคลธรรมดาท่ีมี
รายได้ประจ�า
รุ่งทิพย์ ยาสระครู

¤  มาตรการกฎหมายในการคุ้มครององค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่น
และศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
จันทร์เพ็ญ หงส์มาลัย
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วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและทรรศนะทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

  2. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยของอาจารย์ 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 รองศาสตราจารย์ ดร. พิมลพรรณ เรพเพอร์

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

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 ฉบับเสริม3/ 2554นี้ น�าเสนอบทความวิจัย จากนักวิจัยที่จะส�าเร็จการศึกษาระดับ 

มหาบัณฑิต จากหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฉบับนี้เป็นรายงานผลการวิจัย 

ด้านการบริหารการศึกษา เช่น การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา  

พฤติกรรมผู้น�าด้านมิตรสัมพันธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ จากหลักสูตรด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 

มีผลงานวิจัยเรื่องความต้องการด้านสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ และจากหลักสูตรทางด้านการบริหารการบิน มีผลงานวิจัย 

ท่ีน่าสนใจท่ีรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนคือท่าอากาศยานในภูมิภาคเอเชียที่น่าจะเป็นท่าอากาศยานลูกข่ายของ 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และยังมีการศึกษาถึงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาบริหาร 

กิจการการบิน ภาวะผู้น�าและการท�างานเป็นทีมของพนักงานดับเพลิง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ส�าหรับหลักสูตร 

นิติศาสตร์มีงานวิจัยเรื่องมาตรการกฎหมายในการคุ้มครององค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่น บทความดังกล่าว ล้วน มีประเด็น 

ที่น่าสนใจทั้งสิ้น

 ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณผู้เขียนทุกท่านที่ได้ปรับแก้บทความให้มีคุณภาพตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่ได้ให้ความกรุณากลั่นกรองและแนะน�าข้อคิดที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อผู้เขียนและกองบรรณาธิการ

                บรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ



สุกัญญา สมมณีดวง
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                                                                                                                                                             สุกญัญา  สมมณีดวง
* 

 

บทคัดย่อ

 การวิจยัน้ี  มีจุดประสงคเ์พ่ือ (1) สาํรวจความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนตามรายวิชา

พ้ืนฐานในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  และ (2) วิเคราะห์ความแตกต่างของความความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อ

การจดัการเรียนการสอนตามรายวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม  เกบ็

ขอ้มลูจากประชากรคือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test  จาก

ผลการวิจยัพบวา่ (1) ความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต่อการเรียนการสอนตามหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

บริหารกิจการการบินโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (2)  นกัศึกษาท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลแตกต่างกนั มีความคิดเห็นท่ี

มีต่อการเรียนการสอนตามรายวิชาพ้ืนฐานตามหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตไม่แตกต่างกนั 

 

คาํสําคญั : การจดัการเรียนการสอน การบริหารการบิน วชิาพ้ืนฐาน 

 

Abstract 

             This research on the Opinion of students on the Teaching of Foundation Courses in the Bachelor of 

Science Program in Aviation Management aims to: explore the opinions of the student respondents and to 

analyze the differences of opinion among the students. Questionnaires were used to collect data from 94 selected 

students in the Bachelor of Science Program in Aviation Management. Statistics used in analyzing the data were 

percentage, means, standard deviation, t-test and F-test. The results showed that: the overall Opinion of Students 

on the Teaching of Foundation Courses in the Bachelor of Science Program is at medium level and that the 

background of the students who had given their opinions on each individual factor for teaching foundation 

courses had no difference on the results.  

 

 

 

 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
1 

เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552
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ความนํา  

การขนส่งทางอากาศ  เป็นธุรกิจการขนส่งท่ี

มีบทบาทและไดรั้บความนิยมสูง ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็น

การขนส่งท่ีมีความรวดเร็ว สะดวก และปลอดภยักวา่

เม่ือเปรียบเทียบกบัการขนส่งในรูปแบบอ่ืนๆ  ใน

หลายประเทศมีแนวคิดวา่ การขนส่งทางอากาศเป็น

กิจการสาธารณูปโภคประเภทหน่ึงท่ีมีความสาํคญั

และจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของประชาชน และเป็น

หนา้ท่ีท่ีรัฐจะตอ้งจดัหาบริการใหแ้ก่ประชาชน  

การขนส่งทางอากาศเป็นกิจการ

สาธารณูปโภคประเภทหน่ึงและการขนส่งทางอากาศ

ยงัจดัเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานอยา่งหน่ึงท่ีมีบทบาท

สาํคญัต่อการพฒันาประเทศ ทั้งในแง่เศรษฐกิจ 

การคา้ การลงทุนระหวา่งประเทศ รวมตลอดถึง

ความสมัพนัธ์ โดยเฉพาะการขนส่งทางอากาศ  ซ่ึงมี

แนวโนม้ในการขยายตวัของธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง

รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการบิน โดยมีธุรกิจหลาย

ประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง  อาทิเช่น ธุรกิจการบิน  ธุรกิจ

อากาศยาน  ธุรกิจท่าอากาศยาน ธุรกิจบริการ

เคร่ืองช่วยในการเดินอากาศ  เป็นตน้  

ธุรกิจการบิน เป็นธุรกิจบริการประเภทหน่ึง

ของการขนส่งทางอากาศ ซ่ึงนบัวนัจะเจริญ กา้วหนา้

อยา่งรวดเร็ว เพราะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมาย

ต่างๆ  ไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น  สะดวก  รวดเร็ว  และ

ปลอดภยั   จึงเป็นท่ีนิยมของผูเ้ดินทางระหวา่ง

ประเทศมาก  สามารถเช่ือมโยงและครอบคลุมทุก

ประเทศในโลกไวด้ว้ยกนั  เพ่ือติดต่อกนัในทาง

เศรษฐกิจ  สงัคม  การเมืองระหวา่งประเทศ 

ธุรกิจการบิน เป็นส่วนประกอบหน่ึงของ

อุตสาหกรรมการบิน ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีผลิตบริการ

ขนส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ทางอากาศดว้ยเคร่ืองบิน 

ไปตามเสน้ทางท่ีมีลกัษณะเป็นเครือข่ายเช่ือมโยง

ติดต่อกนัระหวา่งเมืองต่าง ๆ ของโลก โดยแต่ละสาย

การบินจะกาํหนดเสน้ทางบริการระหวา่งเมืองต่าง ๆ

ของตนเองข้ึน ตลอดจนใชส้นามบินของเมือง

เหล่านั้นเป็นท่ีรับส่งผูโ้ดยสารและสินคา้ อีกทั้งยงัให้

บริการอาํนวยความสะดวกในการเดินอากาศของ

เสน้ทางบินนั้นดว้ย 

จะเห็นไดว้า่ ธุรกิจการบินของโลกของ

ภูมิภาค  และของประเทศไทย มีอตัราการเติบโต 

ท่ีรวดเร็วมาก  เป็นธุรกิจท่ีมีบทบาทและไดรั้บความ

นิยมสูงข้ึนในอนาคตอยา่งต่อเน่ือง 

ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาค

ธุรกิจการบินมากข้ึน  จึงทาํใหป้ระเทศต่าง ๆมองเห็น

ความสาํคญัของการพฒันาและผลิตบุคลากรทางดา้น

การบิน  เพ่ือรองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรม

การบินในอนาคต 

ทั้งน้ี สมาคมขนส่งทางอากาศระหวา่ง

ประเทศ (International Air Transport Association - 

IATA) ไดค้าดการณ์แนวโนม้การเติบโตของธุรกิจ

สายการบินในอนาคต โดยไดป้ระมาณการขยายตวั

ของการขนส่งผูโ้ดยสารทางอากาศpassenger traffic  

และการขนส่งสินคา้ทางอากาศ (freight traffic) ของ

โลกในช่วงเวลา 5 ปีระหวา่งปี 2005-2009 วา่จะมี

อตัราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 5.6 ต่อปี และร้อยละ 6.3 ต่อ

ปีตามลาํดบั โดยท่ีปริมาณการเดินทางและการขนส่ง

สินคา้ทางอากาศ ทั้งภายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเอง 

และระหวา่งเอเชีย-แปซิฟิกกบัภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก 

จะมีอตัราขยายตวัมากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัภูมิภาคอ่ืนๆ

ของโลก (citation) 

 ปัจจุบนัและในอนาคตอุตสาหกรรมการบิน

ในประเทศไทยมีการขยายตวัเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว

ตั้งแต่สนามบินสุวรรณภูมิเร่ิมเปิดใหบ้ริการ รวมทั้ง

รัฐบาลไดมี้นโยบายอยา่งชดัเจนท่ีจะผลกัดนัประเทศ

ใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบินแห่งภูมิภาคทาํใหค้วาม
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ตอ้งการดา้นบุคลากรทางการบิน เพ่ิมข้ึนอยา่ง

รวดเร็วและต่อเน่ือง  ซ่ึงจากความตอ้งการดงักล่าวทาํ

ใหมี้ผูส้นใจท่ีจะประกอบวิชาชีพดา้นการบินเพ่ิมข้ึน  

เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คงและผลตอบแทน

สูง 

ความสาํคญัดงักล่าว ทาํใหม้หาวิทยาลยัของ

รัฐและเอกชน  รวมทั้งสถาบนัการศึกษาอ่ืน ๆไดเ้ปิด

หลกัสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดบั

ประกาศนียบตัร ปริญญาตรีและปริญญาโทท่ี

เก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมการบิน  เพ่ือผลิตนกับิน 

วิศวกร ช่าง และบุคลากรอ่ืน ๆ ท่ีสนบัสนุน

อุตสาหกรรมและกิจการบิน เช่น สาขาวิชาการ

จดัการการบิน สาขาวิชาการบริหารกิจการการบิน 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน  และสาขาวิศวกรรมการ

บินและอวกาศ เป็นตน้  หลกัสูตรท่ีมุ่งผลิตบุคลากร

ดา้นการบินใหมี้ความรู้  ทกัษะ บุคลิกภาพ และ

จริยธรรม  เขา้สู่ตลาดอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบั

อุตสาหกรรมการบิน  ใหมี้จาํนวนเพียงพอต่อความ

ตอ้งการภายในประเทศ  รวมทั้งเพ่ือส่งเสริมและ

สนบัสนุนหน่วยงานการขนส่งทางอากาศของภาครัฐ

และเอกชน  

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) เนน้วา่คนเป็นศูนยก์ลาง

ในการพฒันา “การศึกษา” จึงถือเป็นกลไกและ

เคร่ืองมือสาํคญัท่ีสุดในการพฒันาคนใหมี้

ประสิทธิภาพและก่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน  

การศึกษาเป็นรากฐานและเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัใน

การพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ของ

ประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ กา้วตามโลกไดอ้ยา่งเท่า

ทนั  การเนน้เร่ือง “คุณภาพ” เท่านั้น  จึงจะช่วยให้

สงัคมอยูร่อดได ้ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ ทุกองคก์ร ทุก

ชุมชน  ทุกคน  และทุกระบบลว้นแต่ตอ้งการคุณภาพ  

เพราะคุณภาพหมายถึงความอยูร่อดและ

ความกา้วหนา้ ตลอดจนเป็นตวัช้ีวดัแห่งความสาํเร็จ  

สถาบนัการศึกษาเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ี

สงัคมคาดหวงัใหเ้ป็นสถาบนัพฒันาคน  ใหมี้ความรู้

ความสามารถเป็นคนดีมีคุณธรรมดงันั้น                          

การจดัการศึกษาใหดี้ มีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน  

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและบุคคลจึง

เป็นหนา้ท่ีสาํคญัของสถาบนัการศึกษา  

การศึกษาท่ีดี มีคุณภาพจะเป็นเคร่ืองมือ

สาํคญัในการพฒันาคนใหมี้คุณภาพ ใหเ้ป็นมนุษยท่ี์มี

ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติปัญญามี

คุณธรรมและจริยธรรมในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นได้

อยา่งมีความสุข  ซ่ึงบุคคลท่ีมีคุณภาพเหล่าน้ีจะเป็น

กาํลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศชาติใหย้ ัง่ยืนในทุก

ดา้นต่อไป 

 การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาถือวา่

เป็นการจดัการศึกษาในระดบัท่ีสาํคญั เน่ืองจากเป็น

การศึกษาท่ีเตรียมบุคคลเขา้สู่อาชีพ นกัศึกษาท่ีจบใน

ระดบัน้ีแลว้มีอาชีพหรือมีงานทาํ จึงเป็นเป้าหมาย

ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเป็นผูป้กครอง 

นกัศึกษา และรัฐบาล  นกัศึกษาท่ีจบการศึกษาแลว้มี

อาชีพทนัที จะตอ้งเป็นนกัศึกษาท่ีมีคุณลกัษณะตามท่ี

สถานประกอบการยอมรับจะรับเขา้ทาํงานทนัทีทาํ

ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาทุกแห่งพยายามทุกวิถีทางท่ีจะ

ใหน้กัศึกษาในสงักดัมีคุณภาพ 

ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษา ความคิดเห็น

ของนกัศึกษาต่อการเรียนการสอนตามหลกัสูตร

วิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ซ่ึงไดเ้ปิดการเรียนการ

สอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 จนถึงปัจจุบนัวา่ พ.ศ. 

2552 มีความเหมาะสมเพียงใด มีปัญหาหรืออุปสรรค

ใดบา้ง  นกัศึกษามีทศันคติตลอดจนมีความคาดหวงั

ต่อการเรียนการสอนในหลกัสูตรน้ีอยา่งไร  ซ่ึงผูวิ้จยั

พิจารณาแลว้เห็นวา่  เป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะทาํใหไ้ด้

ขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนส์าํหรับผูบ้ริหารและผูท่ี้

เก่ียวขอ้งใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
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พฒันาการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้ง  เหมาะสมกบั

สภาพเศรษฐกิจและสงัคมต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย

1. เพ่ือสาํรวจความคิดเห็นโดยรวมของ

นกัศึกษาต่อการจดัเรียนการสอนตามรายวิชาพ้ืนฐาน

ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริหาร

กิจการการบิน มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย   

2. เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างในความคิด

เห็นของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนตาม

รายวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น

เอเชีย เม่ือจาํแนกตามลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนั 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย

        

     ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวจัิย

1. นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตมี

ความคิดเห็นโดยรวมต่อการจดัเรียนการสอนตาม

รายวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น

เอเชีย อยูใ่นระดบัปานกลาง   

2. นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล

แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการ

สอนตามรายวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลยั

อีสเทิร์นเอเชีย เป็นรายดา้นแตกต่างกนั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 หลกัสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ซ่ึงมีจาํนวน

ทั้งหมด 94 คน (เน่ืองจากจาํนวนประชากรมีไม่มาก

จึงทาํการสาํรวจโดยไม่สุ่มตวัอยา่ง) 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

แบบสอบถาม ซ่ึงผา่นการทดสอบการใช้

งานได ้(validity) โดยการตรวจสอบเน้ือหาของท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการประเมินหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้งรายขอ้ (index of Item-objective 

congruence--IOC) โดยผูท้รงคุณวฒิุ และทดสอบ

ความวางใจได ้(reliability) ของแบบสอบถาม โดย

นาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 

1 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริหาร

กิจการการบินมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย จาํนวน          

30 คน ไดค่้าสมัประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.91  

 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีเกบ็ไดจ้ากแบบสอบถาม

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อนุมาน ไดแ้ก่ สถิติ  t-test และ F-test เพ่ือทดสอบ

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.วฒิุก่อนเขา้ 

รับการศึกษา 

 

ความคิดเห็นนักศึกษาต่อการ

จัดเรียน การสอนตามรายวิชา

พืน้ฐานในหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารกจิการการบิน 

มหาวิทยาลยัอสีเทิร์นเอชีย 

1.  ดา้นการการเรียน

การสอน

2. ดา้นเอกสารประกอบ

การเรียนการสอน 

3. ดา้นสถานท่ีและ

ส่ิงอาํนวยความสะดวก
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พฒันาการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้ง  เหมาะสมกบั

สภาพเศรษฐกิจและสงัคมต่อไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย

1. เพ่ือสาํรวจความคิดเห็นโดยรวมของ

นกัศึกษาต่อการจดัเรียนการสอนตามรายวิชาพ้ืนฐาน

ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริหาร

กิจการการบิน มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย   

2. เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างในความคิด

เห็นของนกัศึกษาต่อการจดัการเรียนการสอนตาม

รายวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น

เอเชีย เม่ือจาํแนกตามลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนั 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย

        

     ตัวแปรต้น                    ตัวแปรตาม 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวจัิย

1. นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตมี

ความคิดเห็นโดยรวมต่อการจดัเรียนการสอนตาม

รายวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น

เอเชีย อยูใ่นระดบัปานกลาง   

2. นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล

แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการ

สอนตามรายวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลยั

อีสเทิร์นเอเชีย เป็นรายดา้นแตกต่างกนั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง

  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 หลกัสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ซ่ึงมีจาํนวน

ทั้งหมด 94 คน (เน่ืองจากจาํนวนประชากรมีไม่มาก

จึงทาํการสาํรวจโดยไม่สุ่มตวัอยา่ง) 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

แบบสอบถาม ซ่ึงผา่นการทดสอบการใช้

งานได ้(validity) โดยการตรวจสอบเน้ือหาของท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการประเมินหาค่าดชันีความ

สอดคลอ้งรายขอ้ (index of Item-objective 

congruence--IOC) โดยผูท้รงคุณวฒิุ และทดสอบ

ความวางใจได ้(reliability) ของแบบสอบถาม โดย

นาํไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาชั้นปีท่ี 

1 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริหาร

กิจการการบินมหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย จาํนวน          

30 คน ไดค่้าสมัประสิทธ์ิแอลฟา เท่ากบั 0.91  

 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั 

วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีเกบ็ไดจ้ากแบบสอบถาม

โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิง

อนุมาน ไดแ้ก่ สถิติ  t-test และ F-test เพ่ือทดสอบ

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้ 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.  เพศ 

2.  อาย ุ

3.วฒิุก่อนเขา้ 

รับการศึกษา 

 

ความคิดเห็นนักศึกษาต่อการ

จัดเรียน การสอนตามรายวิชา

พืน้ฐานในหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารกจิการการบิน 

มหาวิทยาลยัอสีเทิร์นเอชีย 

1.  ดา้นการการเรียน

การสอน

2. ดา้นเอกสารประกอบ

การเรียนการสอน 

3. ดา้นสถานท่ีและ

ส่ิงอาํนวยความสะดวก

4

ผลการวจัิย 

ผลการวิจยั เร่ือง ความคิดเห็นของนกัศึกษา

ต่อการจดัเรียนการสอนตามรายวิชาพ้ืนฐานใน

หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร

กิจการการบิน มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย โดส้าํรวจ

ความคิดเห็นโดยรวมของนกัศึกษาต่อการจดัเรียน

การสอนตามรายวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน  

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชียและวิเคราะห์ความ

แตกต่างในความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการจดัการ

เรียนการสอนตามรายวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย เม่ือจาํแนกตามลกัษณะ

ประชากรท่ีแตกต่างกนั  ดงัน้ี 

1. นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 ในหลกัสูตรวิทยาสตร

บณัฑิต  สาขาวิชาบริหารกิจการการบินส่วนใหญ่ 

เป็นเพศหญิง จาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 68.08 มี

อาย ุ20-21 ปี จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 80.85 

และมีวฒิุก่อนเขา้รับการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลาย สายวิทย-์คณิต จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 

64.89 

 2. ค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมของ

นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา

บริหารกิจการการบินต่อการจดัเรียนการสอนตาม

รายวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต อยู่

ในระดบัปานกลาง โดยไดค่้าเฉล่ีย ( X ) เท่ากบั 3.21 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ นกัศึกษามีระดบั

ความคิดเห็นเรียงลาํดบัตามค่าเฉล่ีย (Χ ) จากมากไป

นอ้ย อนัดบัท่ี 1 คือ ดา้นการการเรียนการสอนอยูใ่น

ระดบัมาก(Χ ) เท่ากบั 3.81 รองลงมาคือดา้นเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน อยูใ่นระดบัปานกลาง 

(Χ ) เท่ากบั  3.36 และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นสถานท่ีและ

ส่ิงอาํนวยความสะดวก อยูใ่นระดบัปานกลาง (Χ ) 

เท่ากบั  2.49 ตามลาํดบั 

 ดงันั้น  ผูวิ้จยัสามารถสรุปไดว้า่ ค่าเฉล่ีย

ความคิดเห็นโดยรวมของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัเรียน

การสอนตามรายวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตรวิทยา

ศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน อยูใ่น

ระดบัปานกลาง(Χ ) เท่ากบั 3.21 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีกาํหนดไว ้

3. นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล

แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการจดัเรียนการสอน

ตามรายวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตรเป็นรายดา้นไม่

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง

ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีกาํหนดไว  ้

 

การอภิปรายผล 

จากการวิจยัความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อ

การจดัเรียนการสอนตามรายวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตร

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน 

มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  สามารถอภิปรายผลโดย

สาระ สาํคญั ดงัน้ี คือ ค่าเฉล่ียความความคิดเห็นของ

นกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัเรียนการสอนการเรียนการ

สอนตามรายวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลยั

อีสเทิร์นเอเชีย โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  นกัศึกษามีความ

คิดเห็นเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ย อนัดบัท่ีหน่ึง คือ

ดา้นการการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา

คือดา้นเอกสารประกอบการเรียนการสอนอยูใ่น

ระดบัปานกลาง และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นสถานท่ีและส่ิง

อาํนวยความสะดวก อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  เทพพิบูล จินา

ภรณ์ (2550) ไดศึ้กษา เร่ือง ทศันคติของพนกังาน

สถาบนัการบินพลเรือน สาํนกังานกรุงเทพฯ ท่ีมีต่อ

การผลิตบุคลากรดา้นการบินระดบัปริญญาตรีของ

สถาบนัการบินพลเรือน พบวา่ ทศันคติโดยรวมของ

พนกังานท่ีมีต่อการผลิตบุคลากรดา้นการบินระดบั
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ปริญญาตรีของสถาบนัการบินพลเรือน อยูใ่นระดบั

ปานกลาง 

 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสรสรร                   

ไทยานนัท ์(2551) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของ

พนกังานสถาบนัการบินพลเรือนสาํนกังานกรุงเทพฯ 

ท่ีมีต่อกระบวนการผลิตบุคลากรหลกัสูตรขั้นมลูฐาน

ของสถาบนัการบินพลเรือน พบวา่ พนกังานมีระดบั

ทศันคติโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  พรรด์ิรพี  ลีนะ

ธรรม (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ทศันคติของเจา้หนา้ท่ี

สายการบินต่อการจดัสรรเคานเ์ตอร์ตรวจบตัร

โดยสาร ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวา่ ทศันคติ

ของเจา้หนา้ท่ีสายการบินท่ีมีต่อการจดัสรรเคานเ์ตอร์

ตรวจบตัรโดยสารโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จีระวรรณ  ช่วยชู 

(2546) ไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็นของนกัศึกษาและ

มหาบณัฑิตต่อกระบวนการเรียนการสอน หลกัสูตร

ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั พบวา่ ความคิดเห็นของนกัศึกษาและ

มหาบณัฑิตต่อกระบวนการเรียนการสอนหลกัสูตร 

ในดา้นปัจจยัท่ีสนบัสนุนต่อการเรียนการสอนอยูใ่น

ระดบัปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะ 

เน่ืองจากผลการวิจยั พบวา่  นกัศึกษาชั้นปีท่ี 

2 หลกัสูตรวิทยาศาสตร สาขาวิชาบริหารกิจการ            

การบิน ไดใ้หข้อ้คิดเห็นเพ่ิมเติม โดยเรียงลาํดบั

ความสาํคญั คือ ควรปรับวิธีการสอนใหม่ๆ เพ่ือให้

การเรียนการสอนน่าสนใจมากข้ึน พร้อมทั้งจดัใหมี้

การฝึกอบรมหรือการเรียนจากสถานการณ์จริง เพ่ือ

สร้างประสบการณ์ และแจง้วตัถุประสงคก์ารเรียน

การสอนก่อนเรียนทุกคร้ัง เนน้การเรียนการสอน

ภาษาองักฤษท่ีสามารถใชส่ื้อสารไดจ้ริงในปัจจุบนั 

ควรมีอาจารยส์อนประจาํกลุ่มเรียนนั้นๆ เพ่ือใหเ้กิด

ความต่อเน่ืองในการเรียน  เอกสารประกอบการเรียน

การสอนควรจะตรงกบัเน้ือหาท่ีสอนและมีเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษพร้อมอธิบายคาํศพัทเ์ฉพาะใหล้ะเอียด

และชดัเจน มหาวิทยาลยัฯควรปรับภูมิทศัน์

มหาวิทยาลยัฯ ใหร่้มร่ืนและมีตน้ไมม้ากข้ึน 

นอกจากน้ีนกัศึกษามีความคิดเห็นวา่ควรเพ่ิมเกา้อ้ีท่ี

นัง่พกัผอ่นของนกัศึกษาซ่ึงปัจจุบนัยงัไม่เพียงพอ 

และควรมีอาคารอเนกประสงคใ์นการเล่นกีฬาหรือ

ทาํกิจกรรมต่างๆ และควรมีโรงอาหารและร้านถ่าย

เอกสารทุกอาคารเรียน  

 ขอ้เสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไป 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ความ

คิดเห็นต่อการจดัเรียนการสอนตามรายวิชาพ้ืนฐาน

ในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาบริหาร

กิจการการบิน มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ผูท่ี้สนใจ

จะทาํการวิจยัในลกัษณะเดียวกนัน้ี ผูวิ้จยัมี

ขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป  ดงัน้ี  

1. วิจยั เร่ืองความคิดเห็นต่อการจดัเรียนการ

สอนตามรายวิชาพ้ืนฐานในหลกัสูตรวิทยาศาสตร

บณัฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลยั

อีสเทิร์นเอเชีย  โดยแยกเป็นระดบัชั้นปีของนกัศึกษา 

เพ่ือเป็นขอ้มลูในการดาํเนินการ 

2. วิจยั เร่ืองความคิดเห็นต่อการจดัเรียนการ

สอนต่อหลกัสูตรอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงหลกัสูตรให้

สอดคลอ้งต่อความตอ้งการของการเรียนการสอน

และเป็นแนวทางในการกาํหนดแผนการเรียนการ

สอนใหมี้คุณภาพมากยิ่งข้ึน 

3. วิจยั เร่ืองความคิดเห็นต่อการจดัเรียนการ

สอนของคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรฯ เพ่ือกาํหนด

วตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัการเรียนการ

สอนในหลกัสูตรฯ 
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การสอนก่อนเรียนทุกคร้ัง เนน้การเรียนการสอน

ภาษาองักฤษท่ีสามารถใชส่ื้อสารไดจ้ริงในปัจจุบนั 
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ปัจจัยทางการตลาดและภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเอกชนทีม่ผีลต่อการเลอืกเข้าศึกษาต่อ

ระดับอดุมศึกษาของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6  ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

Marketing Factors and Images of Private Universities Conducive to Student’s Choice of 

Pursuing Undergraduate Study: A Case of Secondary-school Students in Bangkok and  

Its Vicinity1 

 

                                                                                                                                                       ก่ิงกาญจน ์ ศิริวรรณ
* 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาด และภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยัเอกชน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น

แบบสอบถาม  เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน  จากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพ ฯ และ

ปริมณฑล   จาํนวน 64,287 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเยนมาตรฐาน t-test                  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ ในภาพรวมปัจจยัทางการตลาดของมหาวิทยาลยั

เอกชน ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน มีความสาํคญัอยู ่และภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกเขา้ศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางการตลาด, ภาพลกัษณ์, มหาวิทยาลยัเอกชน  

 

Abstract  

 This survey research aims to study Marketing Factors and Image of Private University that are 

influential to secondary school student’s choice in pursuing undergraduate study. Questionnaires were used to 

collect data from 400 students selected from 64,287 students in secondary-school students in Bangkok and Its 

vicinity. Statistics used in analyzing the data were percentage means standard deviation t-test and One Way 

ANOVA.  The finding show that, overall, marketing factors and image of private university scored high on a 

rating scale. and image of private university were correlated to student’s choice of pursuing undergraduate study. 

 

Keywords : marketing factors, image, private university   
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ปัจจัยทางการตลาดและภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเอกชนทีม่ผีลต่อการเลอืกเข้าศึกษาต่อ

ระดับอดุมศึกษาของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6  ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

Marketing Factors and Images of Private Universities Conducive to Student’s Choice of 

Pursuing Undergraduate Study: A Case of Secondary-school Students in Bangkok and  

Its Vicinity1 

 

                                                                                                                                                       ก่ิงกาญจน ์ ศิริวรรณ
* 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาด และภาพลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลยัเอกชน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น

แบบสอบถาม  เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน  จากนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพ ฯ และ

ปริมณฑล   จาํนวน 64,287 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเยนมาตรฐาน t-test                  

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการศึกษาวิจยั พบวา่ ในภาพรวมปัจจยัทางการตลาดของมหาวิทยาลยั

เอกชน ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชน มีความสาํคญัอยู ่และภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกเขา้ศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

 

คําสําคัญ : ปัจจยัทางการตลาด, ภาพลกัษณ์, มหาวิทยาลยัเอกชน  

 

Abstract  

 This survey research aims to study Marketing Factors and Image of Private University that are 

influential to secondary school student’s choice in pursuing undergraduate study. Questionnaires were used to 

collect data from 400 students selected from 64,287 students in secondary-school students in Bangkok and Its 

vicinity. Statistics used in analyzing the data were percentage means standard deviation t-test and One Way 

ANOVA.  The finding show that, overall, marketing factors and image of private university scored high on a 

rating scale. and image of private university were correlated to student’s choice of pursuing undergraduate study. 

 

Keywords : marketing factors, image, private university   

 

 

 

 

 
*  นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
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ความนํา 

การอุดมศึกษาของไทย ในปัจจุบนัมีการ

พฒันา และปรับตวัเพ่ือรองรับกบัสภาพการแข่งขนัท่ี

รุนแรงข้ึน โดยมหาวิทยาลยัในประเทศไทยหลาย

แห่งไดเ้พ่ิมศกัยภาพการแข่งขนั ทั้งในดา้นเปิดการ

เรียนการสอนผา่นอินเทอร์เน็ต และวางแผนจะเป็น

มหาวิทยาลยันานาชาติ เปิดสอนระดบัปริญญาโท

หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์  เม่ือสาํเร็จการศึกษาจะได้

ปริญญาบตัร 2ใบ เพ่ือรองรับนกัศึกษาจากทุกภูมิภาค

ทัว่โลก เป็นตน้   

จากผลการวิจยัของสาํนกังานเลขาธิการสภา

การศึกษา (สกศ.) เร่ือง “ผลกระทบโลกาภิวตันต่์อ

การจดัการศึกษาไทยอีก 5 ปีขา้งหนา้” ไดค้าดการณ์

แนวโนม้สาํคญัของสถาบนัอุดมศึกษาไทยไวห้ลาย

ประการ อนัจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีเป็นพ้ืนฐานแนวโนม้

ในอนาคต เพ่ือพฒันาการอุดมศึกษาไทยได ้(เกรียง

ศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2551)  

สถาบนัอุดมศึกษาแสวงหาเอกลกัษณ์ดา้น

คุณภาพและความแตกต่าง มีสภาพการแข่งขนัดา้น

การศึกษาท่ีรุนแรง ในขณะท่ีมีทรัพยากรท่ีจาํกดั อีก

ทั้งผูเ้รียนมีความตอ้งการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดแรงงาน ผูเ้รียน

จึงมีโอกาสเลือกสถาบนัอุดมศึกษาไดม้ากข้ึน ส่งผล

ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาต่างพยายามพฒันาตนเองให้

แข่งขนัได ้ ดว้ยเหตุน้ีสถาบนัอุดมศึกษาจึงตอ้งคน้หา

เอกลกัษณ์เฉพาะท่ีถนดั ทาํไดดี้มีความเช่ียวชาญ และ

มีประสิทธิภาพท่ีสุด เพ่ือทุ่มเททรัพยากรในการ

พฒันาหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวิจยั 

การพฒันาบุคลากรท่ีเป็นจุดเด่นนั้นไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

และแตกต่างจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน  

นอกจากน้ีสถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทางมี

แนวโนม้วา่จะมุ่งจดัการศึกษาเฉพาะท่ีเป็นการลงลึก

ระดบัเช่ียวชาญ อนัเป็นการพฒันาการจดัการศึกษาท่ี

มีคุณภาพระดบัสูง และเป็นการเพ่ิมความสามารถ

แข่งขนัใหม้หาวิทยาลยั เพ่ือดึงดูดกลุ่มผูเ้รียนท่ีสนใจ

จากทัว่โลก ดึงดูดคณาจารยท่ี์มีความเช่ียวชาญใหเ้ขา้

มาร่วมสอน และร่วมทาํงานวิจยั ซ่ึงในอนาคตมี

แนวโนม้ท่ีประเทศไทยจะมีการพฒันาและเปิด

มหาวิทยาลยัเฉพาะทางมากข้ึน และโดยเฉพาะใน

กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ท่ีตอ้งหารายไดเ้ล้ียง

ตวัเองมากกว่าสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ ดงัเห็นได้

จากมหาวิทยาลยัในประเทศไทยหลายแห่งใน

ปัจจุบนั ต่างหาช่องทางในการนาํรายไดเ้ขา้สู่

มหาวิทยาลยัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจดัทาํโฆษณา 

การเปิดหลกัสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก การเปิด

หลกัสูตรการสอนผา่นอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ เพ่ือลด

การพ่ึงพิงงบประมาณจากรัฐ  

จากความสาํคญัและปัญหาดงักล่าว ผูวิ้จยัจึง

ไดส้นใจศึกษาปัจจยัทางการตลาดและภาพลกัษณ์

ของมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีผลต่อการเลือกเขา้ศึกษา

ต่อระดบัอุดมศึกษา ในมหาวิทยาลยัเอกชนของ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑลข้ึน เพ่ือใหท้ราบถึงความคิดเห็นและ

เหตุผล ผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถนาํมาเป็นส่วนหน่ึง

ในการวางแนวทางการกาํหนดนโยบาย การวางแผน 

การกาํหนดกลยทุธ์ และการประชาสมัพนัธ์ใหต้รง

เป้าหมายและมีประสิทธิภาพ สามารถจดัการเรียน

การสอนไดอ้ยา่งเหมาะสมตามความตอ้งการของ

ผูเ้รียนและผูป้กครองในอนาคต  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัทางการตลาด ภาพลกัษณ์

ของมหาวิทยาลยัเอกชน  และพฤติกรรมการเลือกเขา้

ศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  

3. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบั

พฤติกรรมการเลือกเขา้ศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษา
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เอกชนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล  

4.  เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทาง

การตลาด และภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนกบั

พฤติกรรมการเลือกเขา้ศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 ผูวิ้จยัไดศึ้กษาปัจจยัทางการตลาดและ

ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีผลต่อการ

เลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ตามแนวคิด ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 7’Ps 

ของ Peyen, Adrin (1933) และไดน้าํมาใชใ้นการ

กาํหนดกรอบแนวคิดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ี

แตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเขา้ศึกษาต่อ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแตกต่างกนั 

2. ปัจจยัทางการตลาดของมหาวิทยาลยั

เอกชนมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกเขา้

ศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

3. ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกเขา้ศึกษาต่อ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

 

ปัจจยัส่วนบุคคลของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที่  6 

1. เพศ 2. อาย ุ3.เกรดเฉล่ียก่อนเขา้ศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา 4.ระดบัการศึกษาของบิดา มารดาหรือ

ผูป้กครอง 5.รายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อปี  6. อาชีพหลกั

ของบิดา มารดาหรือผูป้กครอง                                                  

 

ปัจจยัทางการตลาดของมหาวทิยาลยัเอกชน 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์2. ดา้นราคา 3. ดา้นช่องทางการจดั

จาํหน่าย  4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 5. ดา้นบุคลากร 

6. ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 7.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเอกชน 

1. ช่ือเสียง  2. อาคาร สถานท่ี 3. คณาจารย ์4. หลกัสูตร

การสอน 

พฤตกิรรมการเลอืกเข้าศึกษาต่อ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

1. การเขา้รับฟังการแนะแนว

จากสถาบนัการศึกษาเอกชน 

2. ช่องทางขอ้มลูข่าวสาร 

3. การตดัสินใจเลือกศึกษาใน

มหาวิทยาลยัเอกชน 

4. สถาบนัเอกชนท่ีเลือกเขา้

ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา 

5. คณะท่ีตอ้งการศึกษาต่อใน

ระดบัอุดมศึกษา 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงสาํรวจ (survey  

research) โดยการรวบรวมจากเอกสาร บทความ  

หนงัสือ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วิจยั คือ แบบสอบถาม เร่ืองปัจจยัการตลาดและ

ภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีมีผลต่อการเขา้

ศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา โดยผูวิ้จยัไดน้าํ

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนผา่นการทดสอบการใชง้าน

ไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญ และทดสอบความวางใจได ้

(reliability) ไดค่้าสมัประสิทธ์ิแอลฟาท่ี 0.94 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

จาํนวน 64,287 คน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ

กลุ่มตวัอยา่ง โดยวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบ

โควตา (Quota Sampling) จากการกาํหนดกลุ่ม

ตวัอยา่งตามสดัส่วนท่ีเท่ากนั คือ นกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 จงัหวดัละ 67 คน และทาํการแจก

แบบสอบถามใหก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง 6 จงัหวดั 

โดยการเลือกตวัอยา่งแบบตามสะดวก (convenience 

sampling) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   การพิสูจน์

สมมติฐานดว้ย t-test , One Way ANOVA และ  

  

ผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ17-18 ปี มีเกรดเฉล่ียสะสม

ก่อนเขา้ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาช่วง 2.51-3.00 ดา้น

ระดบัการศึกษาของบิดา มารดาหรือผูป้กครอง มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีรายได้

ครอบครัวเฉล่ียต่อปีมากกวา่ 200,000 บาท อาชีพ

หลกัของบิดา มารดาหรือผูป้กครอง ส่วนใหญ่เป็น

ลกูจา้งบริษทัเอกชน   

2. ปัจจยัทางการตลาดของมหาวิทยาลยั

เอกชนมีระดบัความสาํคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้น

ผลิตภณัฑอ์ยูใ่นระดบัมาก ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมาก ดา้นบุคคลากรอยู่

ในระดบัมาก ดา้นกระบวนการใหบ้ริการอยูใ่นระดบั 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นระดบัมาก  

3. ดา้นภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัเอกชนมี

ระดบัความสาํคญัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นช่ือเสียงอยูใ่น

ระดบัมาก ดา้นอาคาร สถานท่ีอยูใ่นระดบัมาก  

ดา้นคณาจารยอ์ยูใ่นระดบัมาก และดา้นหลกัสูตรการ

สอนอยูใ่นระดบัมาก  

4. พฤติกรรมการเลือกเขา้ศึกษาต่อ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่เคยเขา้ร่วมฟัง

การแนะแนวจากสถาบนัการศึกษาเอกชน  ช่องทาง

ข่าวสารขอ้มลูของมหาวิทยาลยัเอกชนท่ีใชม้ากท่ีสุด

คือ  ทราบขอ้มลูจากอาจารยแ์นะแนวของ

มหาวิทยาลยัการตดัสินใจเลือกศึกษาในมหาวิทยาลยั

เอกชนส่วนใหญ่เลือกดว้ยตวัเอง  สถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนท่ีสนใจเขา้ศึกษาต่อมากท่ีสุด คือ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ  และคณะท่ีตอ้งการเขา้ศึกษา

ต่อในสถาบนัเอกชนต่อมากท่ีสุด คือ คณะศิลป

ศาสตร์ 

5. ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ดา้นเพศ ดา้นอาย ุและดา้นรายไดค้รอบครัวเฉล่ียต่อ

ปีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกเขา้ศึกษา

ต่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05    

6. ปัจจยัทางการตลาด มีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการเลือกเขา้ศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษา
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เอกชนของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ดา้นสถาบนัอุดมศึกษา

เอกชนท่ีสนใจเขา้ศึกษาอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 

7. ภาพลกัษณ์ของสถานบนัอุดมศึกษา

เอกชนมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกเขา้

ศึกษาต่อสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของนกัเรียน

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

ดา้นสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีสนใจเขา้ศึกษาอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

การอภิปรายผล 

ผลการวิจยัมีประเดน็ท่ีน่าสนใจนาํมา

อภิปราย ดงัน้ี  

1. ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ดา้นเกรดเฉล่ียสะสมก่อนเขา้ศึกษาต่อระดบัอุดม 

ศึกษา คณะท่ีสนใจเขา้ศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา และ

ระดบัการศึกษาของบิดา มารดาหรือผูป้กครองแตก 

ต่างกนั มีผลต่อการเลือกสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ี

สนใจเขา้ศึกษาต่อแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน 

วิจยัของเจตนา สุขเอนก (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยั

ท่ีมีผลต่อนกัเรียนในการตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยั

เอกชนเพ่ือศึกษาต่อ กรณีศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพ 

มหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยั

ดา้นจิตวิทยา ปัจจยัดา้นสงัคม และปัจจยัดา้นส่วน

ประสมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือก

มหาวิทยาลยัเอกชนเพ่ือเขา้ศึกษาต่อ และงานวิจยัของ

พีรภาร์ พุแค (2548) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัทาง

การตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ศึกษาต่อระดบั

ปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชน: กรณีศึกษา

มหาวิทยาลยัศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี พบวา่ ปัจจยั

ดา้นประชากรศาสตร์มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยั

ทางดา้นการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเขา้

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชน 

และงานวิจยัพิสมยั ทองเท่ียง (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาเอกชน: กรณีศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพ 

พบวา่  ขอ้มลูส่วนบุคคลของนกัเรียนมีผลต่อการ

เลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัเอกชน  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเร่ืองเพศมีความสมัพนัธ์ต่อ

การศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลยักรุงเทพ เน่ืองจาก

สาขาวิชาท่ีเปิดสอนในปัจจุบนัเป็นสาขาท่ีเพศหญิง

นิยมเรียนมากกวา่เพศชาย ดา้นอาชีพของผูป้กครอง

ส่วนมากประกอบธุรกิจส่วนตวั ระดบัการศึกษาของ

ผูป้กครองอยูใ่นระดบัปริญญาตรี  และรายไดข้อง

ผูป้กครองอยูร่ะดบัปานกลาง และงานวิจยัของธน

ฉตัร แกว้ใจเพชร (2551) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยั

เอกชนของนกัศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ 

ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัการเลือก

หลกัสูตรศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา และการเลือก

สถาบนัการศึกษาเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี ทุก

ประเดน็มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ี .05 

2.  ปัจจยัทางการตลาด มีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการเลือกเขา้ศึกษาต่อสถาบนั อุดมศึกษา

เอกชนของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑลอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังาน วิจยัของสมิทธิ  

โพธ์ิทอง (2548) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกศึกษาระดบัปริญญาตรีในมหาวิทยาลยัเอกชน: 

กรณีศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการคา้

ไทย พบวา่ ปัจจยัการตลาด ซ่ึงไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ค่าใชจ่้าย ปัจจยัดา้นอาคาร สถานท่ี ปัจจยัดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ  และปัจจยัผลิตภณัฑส์วสัดิการ 

ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งใหปั้จจยัดา้นการตลาดทุกตวัมี

ความสาํคญัมากในการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญา

ตรี และงานวิจยัของดวงพร หุตะจุฑะ และคณะ 

(2546) ศึกษาเร่ืองปัจจยัประกอบการตดัสินใจเลือก
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เขา้ศึกษาต่อในสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต

เพาะช่าง ในทศันะของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ประจาํปี

การศึกษา 2546 พบวา่ นกัศึกษามีความตอ้งการ

ทาํงานเก่ียวกบัวิชาชีพดา้นศิลปะซ่ึงเป็นสาขาท่ีตรง

กบัความรู้ ความสามารถ และเป็นสถาบนัการศึกษาท่ี

มีสาขาน่าสนใจ ซ่ึงตดัสินใจเลือกเรียนโดยพิจารณา

จากหลกัสูตรและวิชาเอก และงานวิจยัของเจตนา  

สุขเอนก (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

นกัเรียนในการตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยัเอกชนเพ่ือ

ศึกษาต่อ กรณีศึกษาเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

ปัจจยัดา้นสงัคม  และปัจจยัดา้นส่วนประสม

การตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกมหาวิทยาลยั

เอกชนเพ่ือเขา้ศึกษาต่อ และงานวิจยัของฮวาง หยวน 

(2552) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อ

ระดบัอุดมศึกษาในมหาวิทยาลยัเอกชนของนกัเรียน

จีนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา่ ปัจจยั

การตลาดมีความสมัพนัธ์กบัการเลือกหลกัสูตรระดบั

บณัฑิตศึกษา และเลือกสถาบนัการศึกษาเอกชนใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และงานวิจยัของธน

ฉตัร แกว้ใจเพชร (2551) ศึกษาเร่ืองการตดัสินใจ

เลือกศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยั

เอกชนของนกัศึกษาในจงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อ ไดแ้ก่ ดา้นสถาบนัและ

หลกัสูตร ดา้นราคา  ดา้นสถานท่ี และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดทุกปัจจยัมีความสมัพนัธ์กบัการ

เลือกหลกัสูตรศึกษาต่อระดบับณัฑิตศึกษา และการ

เลือกสถาบนัการศึกษาเอกชนในจงัหวดัปทุมธานี 

3.  ภาพลกัษณ์ของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน

มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเลือกเขา้ศึกษาต่อ

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 

6 ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลดา้น

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนท่ีสนใจเขา้ศึกษาอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ อารมณ์ เพชรช่ืน (2547) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง

ปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเลือกศึกษาต่อของ

นกัศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน พบวา่ นกัศึกษาอาชีว 

เอกชนกลุ่มท่ีเลือกศึกษาต่อใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบั

ตวัแปรดา้นหลกัสูตรท่ีเปิดสอน ท่ีตั้งของโรงเรียน 

อาคารและหอ้งเรียนท่ีทนัสมยั และสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของพิสมยั ทองเท่ียง (2549) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรี 

มหาวิทยาเอกชน : กรณีศึกษามหาวิทยาลยักรุงเทพ 

พบวา่ ระดบัความสาํคญัของปัญหาท่ีมีผลต่อการ

เลือกศึกษาต่อระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ในดา้นของปัจจยัดา้นช่ือเสียงของสถาบนั คณะท่ีเปิด

สอนอยูใ่นปัจจุบนั อาจารยแ์ละบุคลากร 

สภาพแวดลอ้มของสถาบนั อยูใ่นระดบัความพอใจ

มาก และงานวิจยัของดวงพร หุตะจุฑะ และคณะ 

(2546) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัประกอบการ

ตดัสินใจเลือกเขา้ศึกษาต่อในสถาบนัเทคโนโลยีราช
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บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) พฤติกรรมผูบ้ริโภคของนํ้าด่ืมบรรจุขวด (2) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ี

มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของนํ้าด่ืมบรรจุขวด เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็น

แบบสอบถาม ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือลกูคา้ท่ีซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดตราเทพเจริญพร ในอาํเภอบางปะอิน กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคือค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานและสถิติ

ทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจยัพบวา่  (1) ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคของนํ้าด่ืมบรรจุขวดตราเทพเจริญพรอยู่

ในระดบัมาก  (2) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของนํ้าด่ืมบรรจุขวด 

 

คําสําคัญ: พฤติกรรมผูบ้ริโภคนํ้าด่ืมบรรจุขวด, จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

Abstract 

 This survey research on consumers who drink bottled Thepcharoenporn water in Bang-Pa-in, 

Phranakorn Si Ayutthaya  aims to: to study the factors relating to the customer behavior of buying bottled water 

in Bang Pa-in, Phranakorn Si Ayutthaya in terms of personal characteristics and marketing factors. Questionnaire 

was used to gather data from the sample group of 398 consumers who drink bottled water in Bang Pa-in, 

Phranakorn Si Ayutthaya. Statistics used in analyzing the data were percentage means standard deviation and chi-

square. The findings showed that: the product factor of famous brands had the highest scores while the marketing 

mix factors were correlated with the purchase of bottled water. 

  

Keywords : customer behavior,  Phranakorn si Ayutthaya province 
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ความนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหานํ้าด่ืม

เป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีพของมนุษยเ์พราะนํ้า

เป็นส่วนประกอบของร่างกายในแต่ละวนั ร่างกายเรา

สูญเสียนํ้าโดยการขบัออกทางปอด ผิวหนงั                 

การขบัถ่าย ซ่ึงเราจาํเป็นตอ้งไดรั้บนํ้ามาชดเชยนํ้าท่ี

สูญเสียไปดงักล่าว วนัละประมาณ 2-3 ลิตร               

(พงษเ์ทพ วิไลพนัธ์, 2540, หนา้ 40) ดงันั้นนํ้าจึง

จาํเป็นต่อชีวิตมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก 

ปัจจุบนั พบวา่ มีผูผ้ลิตนํ้าด่ืมบรรจุขวดออกมา

จาํหน่ายมากมาย จนกลายเป็นสินคา้ท่ีมีการแข่งขนั

ดา้นการตลาดกนัอยา่งกวา้งขวางและมีจาํหน่าย

แพร่หลาย ซ่ึงกลายเป็นส่ิงจาํเป็นสาํหรับครัวเรือน ท่ี

ตอ้งหาซ้ือไวใ้ชท้ั้งอุปโภคและบริโภคใน

ชีวิตประจาํวนัผลิตภณัฑน์ํ้าด่ืมบรรจุขวดจึงเป็น

ผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการทาํให้

ธุรกิจผลิตนํ้าด่ืมขยายตวัรวดเร็วอยา่งต่อเน่ือง ยงัมี

ลู่ทางจดัจาํหน่ายสินคา้ท่ีครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้

อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพทั้งน้ีเพ่ือใหสิ้นคา้ท่ี

ผลิตออกมาเป็นท่ียอมรับจากผูบ้ริโภคและอุปโภค

อยา่งกวา้งขวางข้ึนและสามารถยืนหยดัอยูไ่ดแ้มต้อ้ง

เผชิญกบัการแข่งขนัจากผูผ้ลิตรายใหม่ท่ีเขา้มาสู่

ธุรกิจนํ้าด่ืมบรรจุขวดในอนาคต จะส่งผลให้

ผูบ้ริโภคมีโอกาสและทางเลือกในการบริโภคนํ้าด่ืม

บรรจุขวดมีการส่งเสริมการตลาดท่ีแตกต่างจากเดิม 

ซ่ึงขอ้มลูท่ีไดจ้ะทาํใหผู้ผ้ลิตหรือผูท่ี้สนใจ มีแนวทาง

ในการประกอบการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑน์ํ้าด่ืม

บรรจุขวดหรือใชใ้นการวางกลยทุธ์ทางดา้น

การตลาดและปรับปรุงการบริหารจดัการให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคนํ้าด่ืมบรรจุ

ขวดอยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการซ้ือนํ้าด่ืม

บรรจุขวดของประชากรในอาํเภอบางปะอิน จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา  

 2. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดของประชากรใน

อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

        ตัวแปรต้น                          ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมตฐิานของการวจิยั 

 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภคของนํ้าด่ืมบรรจุขวดตรา                 

เทพเจริญพรในอาํเภอบางปะอินจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา  

 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของนํ้าด่ืมบรรจุ

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดต่้อเดือน 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสม

ทางการตลาด 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการ 

จดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริม

การจดัจาํหน่าย 

พฤติกรรมผู้บริโภคของ

นํ้าดืม่บรรจุขวดตราเทพ

เจริญพร 

1. ลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย 

2. ส่ิงท่ีลูกคา้ซ้ือ 

3. วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 

4. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน

การซ้ือ 

5. กระบวนการในการซ้ือ 

6. โอกาสในการซ้ือ 

7. สถานท่ีจาํหน่ายนํ้าด่ืม 
บรรจุภณัฑท่ี์ซ้ือ 

8. สถานท่ีซ้ือนํ้าด่ืม 

9. ยีห่้อนํ้าด่ืมท่ีซ้ือ 

 

 

17 17



ขวดตราเทพเจริญพรในอาํเภอบางปะอิน จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา  

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัเชิงสาํรวจเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั

เป็นแบบสอบถาม ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 

ลกูคา้ท่ีเขา้มาซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดตราเทพเจริญพรใน

อาํเภอบางปะอิน ซ่ึงไม่สามารถนบัจาํนวนได ้กลุ่ม

ตวัอยา่งจึงหาไดจ้ากสูตรการคาํนวณของทาโร ยามา

เน่ ได ้400 ตวัอยา่ง วิธีสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ โดย

ใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป ทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน และ ค่าไค-สแควร์  

 

ผลการวจัิย 

 1. จากการวิจยัดา้นปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่ 

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกวา่เพศชาย อายุ 

21-30 ปี อายมุากกวา่ 50 ปีเป็นส่วนใหญ่ ระดบั

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ประกอบกิจการส่วนตวั

มากวา่อาชีพอ่ืนๆ มีรายไดเ้ฉล่ีย/เดือนตํ่ากวา่ 10,000 

บาท/เดือนและรองลงมามีรายไดเ้ฉล่ีย/เดือน 10,001-

15,000 บาท/เดือน 

 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคของนํ้า

ด่ืมบรรจุขวดตราเทพเจริญพรมีพฤติกรรมผูบ้ริโภค

อยูใ่นระดบัมาก โดยสามารถแยกออกเป็นรายดา้น

เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัทาํหน่าย ดา้นการ

ส่งเสริมทางการจดัจาํหน่ายและดา้นราคาโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก 

 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์พฤติกรรมผูบ้ริโภค

ของนํ้าด่ืมบรรจุขวดตราเทพเจริญพรโดยรวม อยูใ่น

ระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาดา้นช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการจดัจาํหน่าย 

และดา้นราคา ตามลาํดบั 

  4. วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคของนํ้าด่ืม

บรรจุขวดตราเทพเจริญพร พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ี

มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของนํ้าด่ืม

บรรจุขวดตราเทพเจริญพร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั .01 คือ สถานท่ีจาํหน่ายในการซ้ือนํ้าด่ืมกบั

ระดบัการศึกษา ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการ

วิจยัท่ีวา่ “ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคของนํ้าด่ืมบรรจุขวดตราเทพเจริญพร” 

  5. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาดท่ีใชพิ้จารณาพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคของนํ้าด่ืมบรรจุขวดตราเทพเจริญพร พบวา่ 

ทุกปัจจยั มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวิจยัท่ีวา่ 

“ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมผูบ้ริโภคของนํ้าด่ืมบรรจุขวดตราเทพ

เจริญพร” 

 

การอภิปรายผล   

 การวิจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคของนํ้าด่ืมบรรจุ

ขวดตราเทพเจริญพรในอาํเภอบางปะอิน จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาผูวิ้จยัขออภิปรายผลดงัน้ี 

 1. ขอ้มลูส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม เป็น

เพศหญิง มีอาย ุ21-30, อายมุากกวา่ 50 ปีเป็นส่วน

ใหญ่ ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาประกอบกิจการ

ส่วนตวัมากวา่อาชีพอ่ืนๆ มีรายไดเ้ฉล่ีย/เดือนตํ่ากวา่ 

10,000 บาท/เดือนและรองลงมามีรายไดเ้ฉล่ีย/เดือน 

10,001-15,000 บาท/เดือน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ นายโยธิน เลือดทหาร (2548) จาก

การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค

ท่ีมีต่อการเลือกซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวด พบวา่ กลุ่ม

ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายรุะหวา่ง 21 – 30 

ปี การศึกษาระดบัมธัยมปลาย อาชีพเป็นพนกังาน

เอกชน และมีรายได ้อยูใ่นช่วง 5,000 – 10,000 บาท   
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 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยั

ดา้นผลิตภณัฑ ์พฤติกรรมผูบ้ริโภคของนํ้าด่ืมบรรจุ

ขวดตราเทพเจริญพรโดยรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด

ดา้นผลิตภณัฑร์ะดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยั

ของ ชยัรัตน ์ขาวฉลาด (2545) การศึกษาคร้ังน้ี มี

วตัถุประสงคเ์พ่ือทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคนํ้า

ด่ืมบรรจุขวด ในเขตเทศบาลนคร นครราชสีมาพบวา่ 

พฤติกรรมเก่ียวกบัการบริโภคนํ้าด่ืมบรรจุขวด ส่วน

ใหญ่ กลุ่มตวัอยา่งเคยบริโภค นํ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีผลิต

จากต่างจงัหวดั และทราบจากส่ือท่ีมาจากท่ีทาํงาน

สวนอาหาร แลว้นาํมาจาํหน่ายในเขตเทศบาลนคร 

นครราชสีมา เหตุผลท่ีเลือกบริโภคนํ้าด่ืมบรรจุขวด 

เพราะคุณภาพดี ขนาดท่ีนิยมซ้ือบริโภคคือ ขนาด           

20 ลิตร  

 3. ปัจจยัทางดา้นราคา โดยรวมอยูใ่นระดบั

มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุภาวดี ประชา

กลู (2545) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคนํ้าด่ืม

ของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ปัจจยั

ทางดา้นราคา พบวา่ ราคานํ้าด่ืมในปัจจุบนัเป็นราคา

ท่ีเหมาะสม 

 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ สุรัตน ์

ณ เชียงใหม่ (2544) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจเลือกบริโภคนํ้าด่ืมบรรจุขวดพลาสติกใส 

ของผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่                        

ผลการศึกษาสรุปไดว้า่ ผูบ้ริโภคใหค้วามสาํคญัใน

ระดบัมากเรียงตามลาํดบัค่าเฉล่ียรวมดงัน้ี ปัจจยัดา้น

ช่องทางการจาํหน่าย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยั

ดา้นราคา  

 ดา้นการส่งเสริมการจดัจาํหน่าย โดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ 

สมศกัด์ิ พงษเ์ดช  (2547) ไดศึ้กษาถึงทศันคติของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อส่วนผสมทางการตลาดของนํ้าด่ืม

บรรจุขวด พบวา่พฤติกรรมโดยทัว่ไปของผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ นิยมด่ืมนํ้าด่ืมบรรจุขวด เลือกความ

สะดวกในการด่ืมและสถานท่ีโดยไม่จาํกดั 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภคของนํ้าด่ืมบรรจุขวดตรา

เทพเจริญพรในอาํเภอบางปะอิน จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา พบวา่ ลกูคา้กลุ่มเป้าหมายซ้ือนํ้า

ด่ืมบรรจุขวดตราเทพเจริญพรคือตาํบลเชียงรากนอ้ย

มากกวา่ตาํบลอ่ืน ซ่ึงอาจเป็นตาํบลท่ีมีจาํนวน

ประชากรมากท่ีสุดในอาํเภอบางปะอิน 

 ส่ิงท่ีลกูคา้ซ้ือผูบ้ริโภคเลือก ซ้ือถงั 20 ลิตร

มากกวา่ขนาดอ่ืนๆ อาจเป็นเพราะถกูกวา่ปริมาณ

มากกวา่สามารถประกอบในการทาํอาหารของ

แม่บา้นทัว่ไป และควํ่าแทง็กน์ํ้าเยน็ 

 วตัถุประสงคใ์นการซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุจากตรา

ผลิตภณัฑเ์ป็นเพราะเป็นนํ้าด่ืมบรรจุขวดท่ีได้

มาตรฐานและมีช่ือเสียงในอาํเภอบางปะอิน  

 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวด

จากครอบครัว อาจเป็นเพราะแม่บา้นท่ีด่ืมไดรั้บความ

ไวว้างใจในคุณภาพเป็นเวลานานจึงแนะนาํใหค้นใน

ครอบครัวซ้ือตาม 

 กระบวนการในการซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดจาก

ซ้ือ 1-3 ขวด/คร้ัง อาจเป็นเพราะ บา้นท่ีซ้ือไวเ้พ่ือด่ืม

และบริโภค ซ้ือมากกวา่ 10 อาจเป็นเพราะเป็นกลุ่มท่ี

ไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือด่ืมเพียงอยา่งเดียวเพ่ือจาํหน่ายดว้ย 

 โอกาสในการซ้ือนํ้าด่ืมบรรจุขวดซ้ือโดยไม่

จาํกดัเวลา อาจเป็นเพราะรถท่ีส่งนํ้ามาทุกวนัและมี

ตวัแทนจาํหน่ายมาก นํ้าด่ืมหมดจึงซ้ือ 

 สถานท่ีจดัจาํหน่ายนํ้าด่ืม เลือกซ้ือท่ีรถส่ง

นํ้ารองลงมาซ้ือกบัตวัแทนจาํหน่าย อาจเป็นเพราะ 

นํ้าด่ืมเทพเจริญพรมีการบริการเทใส่โอ่งจึงซ้ือกบัรถ

นํ้าด่ืมมากกวา่ และตวัแทนจาํหน่ายไม่ค่อยบริการเท

ให ้
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 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยั
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กลู (2545) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคนํ้าด่ืม
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มากกวา่ตาํบลอ่ืน ซ่ึงอาจเป็นตาํบลท่ีมีจาํนวน
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ข้อเสนอแนะ 

 ขอ้เสนอแนะการวิจยัคร้ังน้ี 

  1. ควรใหค้วามสาํคญักบัตวัอยา่งทั้งชาย

และหญิงท่ีมีอาย ุ21-30 มากกวา่อาย ุ50 ปี ระดบั

การศึกษาท่ีตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

 2. ควรมีผลิตภณัฑท่ี์แปลกใหม่อยูเ่สมอ 

เลือกผลิตภณัฑท่ี์ปลอดภยัต่อการบริโภค 

 3. ควรตั้งราคาเหมาะสมกบัปริมาณคุณภาพ 

 4. ควรมีนํ้าด่ืมจาํหน่ายหลากหลาย 

 5. ควรบริการจดัส่งบริการเทนํ้าด่ืม                  

ลงภาชนะบรรจุใหก้บัผูบ้ริโภค  

 6. ควรส่งนํ้าด่ืมตรวจทุกปีตามมาตรฐาน

การผลิตของกระทรวงสาธารณสุข 

 7. ควรมีพนกังานขายท่ีสนใจลกูคา้สามารถ

จดจาํรายการสัง่ซ้ือได ้

 8. ควรจดัตกแต่งสถานท่ีจาํหน่ายใหเ้ป็น

สดัส่วน 

 9. ควรมีการเพ่ิมช่องทางการสัง่ซ้ือนํ้าด่ืมให้

มากข้ึน 

 10. ควรมีเคร่ืองจกัรท่ีทนัสมยัในการผลิต 

 11. ควรมีพนกังานท่ีมีความชาํนาญใน           

การผลิต 

 12. ควรรักษาคุณภาพและบริการท่ีเป็น

ธรรม 

 ขอ้เสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีการขยายขอบเขตการวิจยัไปยงั

จงัหวดัอ่ืนๆดว้ย เพ่ือดูความแตกต่างของผูบ้ริโภค 

เพ่ือใหผ้ลในการวิจยัเป็นท่ีน่าเช่ือถือมากข้ึนและควร

เลือกพิจารณานํ้าด่ืมยี่หอ้อ่ืนๆ ดว้ย 

 2. ควรศึกษาถึงแนวโนม้ความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภควา่ตอ้งการใหผ้ลิตนํ้าด่ืมบรรจุขวดเป็น

อยา่งไร ทั้งในดา้นราคา ขนาดท่ีบรรจุ ลกัษณะ

ภาชนะท่ีใส่ รวมทั้งคุณภาพของนํ้าด่ืม 

 3. ควรนาํขอ้มลูมาประยกุตใ์ชก้บัผลิตภณัฑ์

อ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั เช่น ศึกษาพฤติกรรม

การตดัสินใจซ้ือนํ้าแร่บรรจุขวด นํ้าด่ืมเพ่ือสุขภาพ  

 4. ควรศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์การตลาดของ

บริษทัผูผ้ลิตนํ้าด่ืม ความไดเ้ปรียบเสียเปรียบในการ

แข่งขนั เน่ืองจากธุรกิจนํ้าด่ืมเป็นธุรกิจท่ีมีการ

แข่งขนักนัสูงมาก 

 5. ควรศึกษาขอ้มลูโดยละเอียดเก่ียวกบั

ระบบการผลิตก่อนการลงทุนทาํธุรกิจนํ้าด่ืมบรรจุ

ขวด 
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เก่ง ฉลาด : ลกัษณะของเด็กไทยยุคใหม่ในโฆษณาผลติภัณฑ์นมสําหรับเด็ก 

Smart & Intelligence: Character of New Generation for Thai Children in Advertisement 

of Kid’s Dairy Products1 

 

                                                                                                                                                  ทิพยว์รรณ เปรมปัญญา
* 

 

บทคัดย่อ 

 บทความน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือวิเคราะห์ กลวิธีทางภาษาและแนวคิดท่ีสะทอ้นในโฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับ

เดก็ปี พ.ศ. 2548-2551 ผลการศึกษาพบวา่ ภาษาโฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็มีการใชก้ลวิธีทางภาษาเด่น                  

2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ กลวิธีการใชค้าํศพัท ์ประกอบดว้ย การใชค้าํแทนเดก็หรือลกู การใชค้าํขยาย และการใชค้าํ

ภาษาองักฤษ  กลวิธีท่ีสองไดแ้ก่ การอา้งอิง ประกอบดว้ย การอา้งอิงขอ้มลูวิชาการหรือสถาบันวิจยั และการอา้งอิง

ทางการแพทย ์ การใชก้ลวิธีทางภาษาดงักล่าวประกอบกบัเน้ือหาท่ีปรากฏในโฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็ 

สามารถสะทอ้นแนวคิดท่ีสาํคญั ไดแ้ก่  เดก็ยคุใหม่ตอ้งเก่งและฉลาด และ  นมท่ีดีตอ้งมีส่วนผสมและสารอาหาร

หลากหลายชนิดซ่ึงผา่นการคน้ควา้วิจยัและมีขอ้มลูวิชาการยืนยนั  

 

คําสําคัญ : กลวิธีทางภาษา, ผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็   

 

Abstract 

This research aims to analyze the linguistic strategies and the concepts of kids’ dairy product 

advertisements during 2005-2008. The results indicate that there are two attributes found in the linguistic 

strategies glossary.  The first one includes words of kids, adjectives and English words while the latter consists of 

some references such as academic reference or research institute and medical reference.  These word strategies 

and contents presented in the kids’ dairy product advertisements also reflect several important concepts:  

Smartness and intelligence are desirable qualifications for new age children and good quality milk must contain 

various ingredients and nutrients affirmed by researches and academic information. 

 

Keywords :  linguistic strategies, kids’dairy product. 

 

 

 

 

 
* นกัศึกษาหลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   
1 เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ปีการศึกษา 2554  
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ความนํา 

ภาษาโฆษณาในปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นเพียงการ

ส่ือสารขอ้มลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑห์รือสินคา้เท่านั้น แต่

ภาษาท่ีใชใ้นบทโฆษณายงัแฝงความเช่ือ แนวคิด 

หรือส่ิงท่ีผูผ้ลิตโฆษณาตอ้งการจะส่ือสารไปถึง

ผูบ้ริโภค ดงัท่ี รัชนินทร์ พงศอุ์ดม (2548, หนา้ 152) 

ไดก้ล่าววา่ภาษาโฆษณาสามารถสะทอ้นความคิดท่ี

อยูเ่บ้ืองหลงัภาษา โดยเป็นเคร่ืองมือในการตอกย ํ้า

และสร้างความคิดความเช่ือบางประการใหแ้ก่สงัคม 

ปัจจุบนับทโฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับ

เดก็ มีการพฒันาและเปล่ียนแปลงรูปแบบการ

โฆษณาเพ่ือใหเ้กิดความแตกต่าง โดยมีเน้ือหาและ

กลวิธีทางภาษา ท่ีมุ่งเนน้เสนอความคิดบางประการ

เพ่ือประโยชนท์างการคา้ของผลิตภณัฑไ์วด้ว้ย  

เน่ืองจากวา่ “นม” เป็นอาหารท่ีมีความสาํคญัต่อ

สุขภาพและการเจริญเติบโตของเดก็ทุกคน การเลือก

ซ้ือผลิตภณัฑน์มใหล้กูไดบ้ริโภค จึงเป็นเร่ืองสาํคญั

อยา่งยิ่งสาํหรับคนเป็นพ่อแม่ ท่ีจะตอ้งคาํนึงถึงความ

สะอาดปลอดภยัต่อสุขภาพลกู  

มีประโยชนห์รือคุณค่าของสารอาหารท่ีจาํเป็นต่อลกู

อยา่งครบถว้นเหมาะสม และผลิตภณัฑน์มชนิดนั้น

ตอ้งมีความน่าเช่ือถือ  เพ่ือใหพ่้อแม่ตดัสินใจซ้ือ โดย

คาดหวงัวา่เม่ือลกูไดบ้ริโภคนมชนิดน้ีแลว้จะทาํให้

เติบโตเป็นเดก็ท่ีมีคุณภาพได ้ 

ภาษาโฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็ จึง

มุ่งท่ีจะโนม้นา้วใจและสร้างความคิดเก่ียวกบันมและ

เดก็ท่ีพึงประสงคใ์หเ้กิดกบัผูอ่้านซ่ึงเป็นพ่อแม่            

การวิเคราะห์แนวคิดท่ีไดจ้ากการใชภ้าษาเหล่านั้นจะ

ทาํใหเ้ห็นถึงมุมมองหรือความคิดของนกัโฆษณา

และผูผ้ลิตสินคา้ท่ีพยายามจะเนน้หรือสร้างใหพ้่อแม่

เช่ือถือและเห็นคลอ้ยตามได ้ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เพ่ือวิเคราะห์กลวิธีทางภาษาและแนวคิดท่ี

สะทอ้นจากโฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็  

ขอบเขตของการวจัิย 

 1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอ้มลูท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ไดแ้ก่                    

บทโฆษณาท่ีเป็นโฆษณาเชิงบทความ หรือ 

Advertorial ของผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็ตั้งแต่วยั

แรกเกิด - 6 ปี ท่ีตีพิมพล์งในนิตยสารรักลกู ฉบบั

เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2548-ฉบบัเดือน ธนัวาคม            

ปี พ.ศ. 2551 รวม 48 ฉบบั จาํนวน 186 บทโฆษณา  

              2. แนวคิดท่ีใชใ้นการวิจยั 

 ภาษาโฆษณากบัการสะทอ้นแนวคิด 

          ในมุมมองของธุรกิจการโฆษณา                    

การเลือกใชภ้าษาเพ่ือโฆษณาสินคา้ นบัเป็น

องคป์ระกอบท่ีสาํคญั เพราะการโฆษณาไม่ไดเ้ป็น

เพียงการใหร้ายละเอียดของสินคา้เท่านั้น แต่ยงัเป็น

การสร้างหรือใหแ้นวคิดเก่ียวกบัสินคา้นั้น ๆ ดว้ย 

ทั้งน้ีกเ็พ่ือใหผู้บ้ริโภคเช่ือและเห็นคลอ้ยตาม เกิดผล

ต่อการบริโภคสินคา้นั้นอยา่งย ัง่ยืน หรือเป็นการ

สร้างความคิดแบบ Brand Loyalty ดงัท่ี อลงกรณ์ 

อิทธิผล (2544, หนา้ 77-80) ไดก้ล่าวถึง 

ความสมัพนัธ์ของโฆษณากบัการนาํเสนอ

แนวความคิดต่าง ๆ ไวว้า่ ในกระบวนการโฆษณาจะ

มีขั้นตอนหน่ึงท่ีมีความสาํคญันัน่คือ การโฆษณา

จะตอ้งมุ่งเสนอขายความคิด ผลิตภณัฑสิ์นคา้และ

งานบริการท่ีดีเลิศ กล่าวคือ ส่ิงท่ีจะนาํมาโฆษณา 

อาจไม่ไดเ้ป็นการขายส่ิงของโดยตรง แต่เป็น

แนวความคิด เช่น การรณรงคข์อความร่วมมือต่าง ๆ 

นอกจากน้ี ลกัษณะเด่นของการโฆษณาสินคา้คือ การ

สร้างความแตกต่างในดา้นความรู้สึกนึกคิดใหก้บัผูท่ี้

จะซ้ือสินคา้มีความรู้สึกคลอ้ยตามและตอ้งการท่ีจะ

ตดัสินใจเลือกซ้ือ โดยจะมีการใชภ้าษาท่ีกระตุน้

เตือนใหผู้บ้ริโภคกระทาํตามหรือรู้สึกเช่ือตามภาษา

ในขอ้ความโฆษณานั้น  

      ในมุมมองทางภาษาศาสตร์การศึกษา

แนวคิดท่ีสะทอ้นจากภาษาโฆษณามีความสมัพนัธ์

เช่ือมโยงกบัการศึกษา วาทกรรม  (discourse) ซ่ึงมี
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แนวคิดพ้ืนฐานวา่ถอ้ยคาํไม่ใช่เพียงรูปภาษาท่ีเรียง

ต่อกนั แต่ถอ้ยคาํยงัแฝงดว้ยเจตนา ความคิด และ

ความเช่ือของผูก้ล่าวถอ้ยคาํนั้น ๆ และสงัคมท่ีผูก้ล่าว

ถอ้ยคาํนั้น ๆ เป็นสมาชิกอยูด่ว้ย (กฤษดาวรรณ หงศ์

ลดารมภ.์  2543, หนา้ 14-16) กล่าวอีกนยัหน่ึงคือ คน

ในสงัคมใชภ้าษาเช่นไรก็สะทอ้นธรรมเนียมปฏิบติั 

บรรทดัฐาน ค่านิยม และความเช่ือของคนในสงัคม

เช่นนั้น  ภาษาโฆษณาจึงเป็นวาทกรรมประเภทหน่ึง

ท่ีมีส่วนอยา่งมากในการตอบสนองต่อความเช่ือและ

ค่านิยมทางสงัคม  มีบทบาทช้ีนาํและสะทอ้นความ

เช่ือ ค่านิยม และอุดมการณ์ท่ีมีอยูร่่วมกนัของกลุ่มคน

ท่ีเป็นเป้าหมายหรือในสงัคมเดียวกนั (Cortese, 2004, 

p. 13)  โดยสรุปอาจกล่าวไดว้า่ ภาษาโฆษณาเป็น

ส่วนหน่ึงของสงัคมท่ีมีบทบาทในการสร้างความคิด

ความเช่ือใหแ้ก่คนในสงัคม ในขณะเดียวกนัการใช้

ภาษาของโฆษณากส็ะทอ้นความคิดและความเช่ือท่ี

คนในสงัคมมีร่วมกนั  

งานวิจยั ของ รัชนินท ์พงศอุ์ดม (2548, หนา้ 

152-154) ท่ีศึกษาภาษาโฆษณาโดยใชแ้นวคิด

พ้ืนฐานทางดา้นวาทกรรม ผลการศึกษาพบวา่ ภาษา

โฆษณาสามารถสะทอ้นความคิดท่ีเป็นเบ้ืองหลงัหรือ

ความเช่ือท่ีถกูสัง่สมมาของผูใ้ชภ้าษา รวมทั้งเป็น

เคร่ืองมือในการผลิตซํ้าความคิดความเช่ือเหล่านั้นให้

คงอยูใ่นสงัคมต่อไป  รัชนินทร์ กล่าววา่ค่านิยม

เก่ียวกบัความงามและลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง

ผูห้ญิง “ผูห้ญิงท่ีมีผิวขาวคือผูห้ญิงสวย ผูช้ายชอบ

ผูห้ญิงผมยาว” เป็นความคิดชุดหน่ึงท่ีปรากฏและ

ถ่ายทอดผา่นภาษาในโฆษณาเคร่ืองสาํอาง  จนอาจ

ครอบงาํใหเ้กิดค่านิยมเก่ียวกบัความงามตามภาษาใน

โฆษณานั้นได ้และยงัโนม้นา้วใหผู้บ้ริโภครู้สึกวา่

ลกัษณะความงามดงักล่าวนั้นเป็นเร่ืองท่ีสมควร

เหมาะสมอยา่งยิ่ง  ความคิดความเช่ือเหล่านั้นได้

สะทอ้นมาจากการใชค้าํขยาย การใชอุ้ปมา และการ

ใชอุ้ปลกัษณ์ นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัของ สุคนธรัตน ์

สร้อยทองดี (2552, หนา้ 125)  ศึกษากลวิธีทางภาษา

ของวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารสาํหรับครอบครัว 

4 ฉบบั คือ นิตยสารรักลกู นิตยสารแม่และเดก็ 

นิตยสารบนัทึกคุณแม่ และนิตยสาร 

MOTHER&BABY  พบกลวิธีทางภาษาสาํคญัท่ีส่ือ

อุดมการณ์ความเป็นแม่ ไดแ้ก่ การกล่าวอา้ง การ

เลือกใชค้าํศพัท ์การใชอุ้ปลกัษณ์ การใชม้ลูบทและ

การใชค้วามหมายของภาพ  ซ่ึงจากการศึกษากลวิธี

ทางภาษาและวาทกรรมโฆษณาในนิตยสารสาํหรับ

ครอบครัวไดส้ะทอ้นความคิดเก่ียวกบัแม่ 5 ลกัษณะ 

ไดแ้ก่ แม่คือผูท่ี้เหมาะสมกบัหนา้ท่ีดูแลลกู แม่ตอ้ง

เล้ียงดูลกูอยา่งดีท่ีสุด แม่ตอ้งใฝ่หาความรู้ แม่ตอ้งเก่ง

รอบดา้น และแม่ตอ้งสวยและอ่อนเยาวอ์ยูเ่สมอ  จาก

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งขา้งตน้กล่าวไดว้า่  

ภาษาโฆษณาของสินคา้ต่าง ๆ มกัแฝงแนวคิดท่ีจะชกั

นาํหรือกาํหนดค่านิยมในสงัคมรวมถึงมีกลวิธีการใช้

ภาษาท่ีช่วยสร้างภาพลกัษณ์หรือทศันคติในดา้นต่าง 

ๆ ใหป้ระชาชนหรือผูอ่้านเกิดการยอมรับและเห็น

ดว้ย เพ่ือใหผู้บ้ริโภคเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสินคา้และ

เลือกใชสิ้นคา้นั้น  

 

ผลการวจัิย 

 จากการวิเคราะห์ภาษาโฆษณาผูวิ้จยัเสนอ

ผลการวิจยัเป็นสองส่วนคือ การใชภ้าษา และแนวคิด

ท่ีสะทอ้นจากการใชภ้าษา ดงัน้ี   

 1. กลวิธีทางภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑน์ม

สาํหรับเดก็  

 จากการวิเคราะห์พบกลวิธีทางภาษาใน

โฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็ท่ีมีความโดดเด่น          

2 ลกัษณะไดแ้ก่กลวิธีการใชศ้พัทแ์ละกลวิธีการ

อา้งอิงท่ีสามารถสะทอ้นแนวคิดท่ีผูผ้ลิตโฆษณา

ผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็ตอ้งการจะส่ือสารไปยงั

ผูอ่้านท่ีเป็นพ่อแม่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (1) กลวิธีการใชค้าํศพัท ์ภาษาโฆษณา

ผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็มีลกัษณะโดดเด่นในดา้น

การใชค้าํศพัทก์ล่าวคือมีการเลือกใชศ้พัท ์ท่ีสะทอ้น
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ความคิดและความเช่ือเก่ียวกบัความทนัสมยั ความ

เก่ง ความฉลาดของเด็ก จาํแนกการใชค้าํศพัทไ์ดเ้ป็น

ลกัษณะยอ่ยคือ การใชค้าํแทน การใชค้าํขยาย และ

การใชค้าํภาษาองักฤษ 

 การใชค้าํแทน 

 จากการวิเคราะห์พบวา่โฆษณาผลิตภณัฑ์

นมสาํหรับเดก็มีการใชค้าํแทน  ซ่ึงเป็นคาํท่ีผูโ้ฆษณา

ใชเ้พ่ือกล่าวถึงเดก็หรือลกูของผูอ่้าน ซ่ึงสะทอ้นให้

เห็นคุณสมบติัของเดก็ยคุใหม่ท่ีตอ้งมีความสามารถ

และกา้วตามยคุสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงได ้ เช่น   

 

ตวัอยา่งท่ี 1 

เดก็ยคุใหม่...ฉลาด แขง็แรง ไดพ้ร้อมกนั

  

      คาํวา่ เดก็ยคุใหม่ ส่ือความหมายในลกัษณะ

ตอ้งการท่ีจะบอกใหพ้่อแม่หรือผูอ่้านทราบวา่เดก็

หรือลกูของพ่อแม่ควรจะมีความสามารถ และทนั

กระแสความเจริญใหม่ ๆ เน่ืองจากในช่วงสมยั

ปัจจุบนัมีความเจริญกา้วหนา้ในทุก ๆ ดา้น  ลกูของ

พ่อแม่จึงควรเป็นเดก็ท่ีฉลาดและแขง็แรงมี

ความสามารถกา้วทนัยคุทนัสมยัหรือเป็นเดก็ยคุใหม่

ได ้ 

 

ตวัอยา่งท่ี 2 

     เร่ิมตน้ไปกบัเดก็ยคุดิจิตอลเร่ิมตน้ไปกบั 

สโนวแ์บรนด ์

      

 จากตวัอยา่งการใชค้าํวา่ เดก็ยคุดิจิตอล เป็น

การนาํคาํท่ีส่ือความหมายไปในทางทนัสมยั 

เน่ืองจากคาํวา่ ดิจิตอล หรือดิจิตลั เป็นคาํศพัทท่ี์มกั

ใชใ้นเชิงคอมพิวเตอร์หรืออิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงเป็น

เทคโนโลยีทนัสมยัท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั คาํวา่เดก็ยคุ

ดิจิตอล จึงหมายถึง เดก็ทนัสมยั หรือ เดก็ยคุใหม่  ซ่ึง

การท่ีภาษาโฆษณาใชค้าํน้ีเพ่ือเป็นการโนม้นา้วให้

พ่อแม่รู้วา่หากเร่ิมตน้ใหล้กูด่ืมผลิตภณัฑน์มชนิดน้ี

แลว้ จะเป็นการเร่ิมตน้ใหล้กูเป็นเดก็ท่ีทนัสมยัได้     

 การใชค้าํขยาย 

 การใชค้าํขยายในภาษาโฆษณาผลิตภณัฑ์

นมเป็นการใชค้าํขยายท่ีบอกคุณสมบติัของเดก็ คือ 

การนาํคาํมาขยายคาํท่ีหมายถึง “เดก็” เพ่ือเนน้

คุณสมบติัของเดก็ท่ีโดดเด่น นัน่คือ ความเก่ง ฉลาด 

สมองดี  ใหช้ดัเจนยิ่งข้ึน  ซ่ึงในภาษาโฆษณา

ผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็ปรากฏคาํศพัทท่ี์ขยายบอก

คุณสมบติัเก่ียวกบัความเก่ง ฉลาด ของเดก็มากท่ีสุด 

อาทิ ฉลาดเรียนรู้ ฉลาดคิด ฉลาดเล่น ฉลาดอารมณ์ 

ฉลาดลํ้าหนา้ ฉลาดลงมือทาํ สมองดี สมองไว เก่งคิด 

เก่งกลา้ เก่งเล่น เก่งเรียน สติปัญญาดี สติปัญญา

พฒันา  ซ่ึงคาํท่ีกล่าวมานั้นเห็นไดช้ดัวา่เป็นคาํท่ีใช้

เพ่ือตอกย ํ้าใหพ่้อแม่เห็นความสาํคญัและเช่ือวา่ความ

ฉลาดเป็นคุณสมบติัท่ีสาํคญัมากสาํหรับเดก็ เดก็ควร

จะมีความฉลาดเป็นพ้ืนฐานอยูเ่สมอ ดงัตวัอยา่ง 

 

ตวัอยา่งท่ี 3  

 ส่งเสริมลกูฉลาดคิด ฉลาดเล่น ใหค้รบทุก

ดา้นเพ่ือพฒันาการท่ีสมบูรณ์ 

 

จากตวัอยา่งคาํวา่ฉลาดคิด และฉลาดเล่น 

เป็นการใชค้าํขยายท่ีแสดงคุณสมบติัของเดก็ ท่ีช่วย

ส่ือความหมายในทางท่ีดี และเป็นการโนม้นา้วใหพ่้อ

แม่ผูรั้บสารมีความเห็นคลอ้ยตาม  ส่งผลต่อการขาย

ผลิตภณัฑน์มได ้ 

 

ตวัอยา่งท่ี 4 

 กา้วสาํคญัของวยัเก่งคิดกลา้ฝัน คือการได้

เรียนรู้จากการซกัถามและใชค้วามคิดจินตนาการ 

สมองมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง     

 

 การใชค้าํศพัท ์เก่งคิด ดงัตวัอยา่ง เป็นการ

ใชค้าํเพ่ือขยายคุณสมบติัความเก่งของเดก็ นัน่คือเดก็
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ควรท่ีจะตอ้งคิดไดเ้ก่ง  เป็นการเนน้ใหพ่้อแม่ผูอ่้านรู้

วา่ลกูจะมีความเก่งได ้ตอ้งไดรั้บการส่งเสริมและ

พฒันาสมองท่ีต่อเน่ือง  โดยชกัจูงใหพ้่อแม่เห็นวา่ 

ความเก่งของลกูสร้างได ้ดว้ยผลิตภณัฑน์มชนิดน้ี  

 

ตวัอยา่งท่ี 5 

 นวตักรรมใหมล่าสุดน้ี ไดส้ร้างสรรคม์าเพ่ือ

ตอบรับกบัสงัคมปัจจุบนั ใหเ้ดก็เป็นคนท่ีฉลาดคิด 

ฉลาดอารมณ์ เพ่ือจะไดเ้ติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ

และมีความสุขในสงัคมต่อไป   

 

 จากตวัอยา่งมีการใชค้าํขยายบอกคุณสมบติั

เดก็ คือคาํวา่ ฉลาดคิด และ ฉลาดอารมณ์  เพ่ือบอก

วา่เดก็ควรจะมีคุณสมบติัสาํคญัคือความฉลาด โดย

โนม้นา้วใหพ้่อแม่เช่ือวา่เดก็ท่ีฉลาด จะเติบโตมี

คุณภาพ พร้อมกบัปริบทของขอ้ความแนะนาํ

นวตักรรมใหม่ล่าสุดท่ีตอบรับกบัสงัคมปัจจุบนั ยิ่ง

เป็นการแสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่โฆษณาผลิตภณัฑน์ม

กาํลงัจะบอกพ่อแม่ผูอ่้านวา่สงัคมปัจจุบนัตอ้งการคน

ท่ีฉลาด และเดก็ฉลาดจะเป็นคนท่ีมีคุณภาพและมี

ความสุขได ้ 

 การใชค้าํภาษาองักฤษ 

โฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็มีการใชค้าํ

ภาษาองักฤษจาํนวนมาก  โดยเจา้ของสินคา้จะใชค้าํ 

ภาษาองักฤษ เป็นช่ือผลิตภณัฑ ์ช่ือสูตรนม                    

ช่ือสารอาหาร คาํศพัทท์างวิชาการ และอ่ืน ๆ 

เน่ืองจากการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วยสร้าง

ความน่าเช่ือถือและความนิยมใหก้บัสินคา้ได ้

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศกัด์ิสิทธ์ิ ลิมกลุาคมน ์

(2534, หนา้ 46) ท่ีศึกษาพบวา่ การใชค้าํต่างประเทศ

ในภาษาโฆษณานอกจากมีเหตุผลในเร่ืองความ

จาํเป็นในการเพ่ิมคาํข้ึนใชใ้นภาษาแลว้ ยงัเก่ียวขอ้ง

กบัจิตวิทยาในการขายสินคา้ นัน่คือ เป็นกลวิธีท่ีจะ

ทาํใหผู้อ่้าน เกิดความเช่ือถือในคุณภาพและบริการ

ของสินคา้ได ้นอกจากน้ี  อวยพร พานิช (2530, หนา้ 

218 )  ยงักล่าววา่การใชค้าํภาษาต่างประเทศปนกบั

คาํภาษาไทยยงัเป็นกลวิธีท่ีช่วยโนม้นา้วใจ เน่ืองจาก

เป็นวิธีการใชจิ้ตวิทยาดา้นภาษาท่ีจะช่วยหวา่นลอ้ม

ใหค้นเช่ือถือได ้ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่โฆษณา

ผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็ มีการใชค้าํทบัศพัท์

ภาษาองักฤษและการใชรู้ปคาํภาษาองักฤษทั้งสอง

ชนิด  

 

ตวัอยา่งท่ี 6  

 Omega  3, 6, 9  DHA เป็นกรดไขมนัจาํเป็น

ท่ีช่วยบาํรุงเซลลส์มองและระบบประสาท มีส่วน

สาํคญัต่อการช่วยพฒันาความจาํและการเรียนรู้   

 

 จากตวัอยา่งมีการใชค้าํศพัทภ์าษาองักฤษ 

เป็นช่ือสารอาหารท่ีมีส่วนช่วยบาํรุงสมองและระบบ

ประสาท ส่งผลต่อการพฒันาความจาํและการเรียนรู้

ของเดก็ การใชค้าํศพัทช่ื์อสารอาหารดงักล่าว เป็น

การยืนยนัวา่สารอาหารท่ีมีช่ือเรียกทางวิชาการน้ีช่วย

พฒันาสมองลกูได ้และการใชค้าํภาษาองักฤษยงัมี

ส่วนช่วยโนม้นา้วใหผู้อ่้านเกิดความเช่ือถือมากข้ึน 

 

ตวัอยา่งท่ี 7  

 นมแพะ ลดภูมิแพก้ระตุน้ภูมิคุม้กนั มี โพลี

เอมีนส์ นิวคลีโอไทด ์5 ชนิด และ โกรทแฟคเตอร์  

ทาํใหล้าํไสแ้ขง็แรง มี ฟอสโฟไลปิด ไกลโคโปรตีน 

และมิวซีน ปกป้องกระเพาะอาหาร และลาํไสจ้าก

เช้ือโรคต่างๆ และยาบางชนิดท่ีทาํลายเยื่อบุทางเดิน

อาหาร มี เบตา้-แลคโตกลอบบูลิน ซ่ึงก่อใหเ้กิด

ภูมิแพต้ํ่ากวา่นมววั 

   จากขอ้ความตวัอยา่ง ผลิตภณัฑน์มแพะ

เลือกใชค้าํทบัศพัทภ์าษาองักฤษบอกช่ือสารอาหาร  

ซ่ึงเป็น 

ศพัทเ์ฉพาะทางวิชาการวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีผลต่อการ

โนม้นา้วใหผู้บ้ริโภคเช่ือถือมากยิ่งข้ึน     

 (2) กลวิธีการอา้งอิง 
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ควรท่ีจะตอ้งคิดไดเ้ก่ง  เป็นการเนน้ใหพ่้อแม่ผูอ่้านรู้

วา่ลกูจะมีความเก่งได ้ตอ้งไดรั้บการส่งเสริมและ

พฒันาสมองท่ีต่อเน่ือง  โดยชกัจูงใหพ้่อแม่เห็นวา่ 

ความเก่งของลกูสร้างได ้ดว้ยผลิตภณัฑน์มชนิดน้ี  

 

ตวัอยา่งท่ี 5 

 นวตักรรมใหมล่าสุดน้ี ไดส้ร้างสรรคม์าเพ่ือ

ตอบรับกบัสงัคมปัจจุบนั ใหเ้ดก็เป็นคนท่ีฉลาดคิด 

ฉลาดอารมณ์ เพ่ือจะไดเ้ติบโตเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ

และมีความสุขในสงัคมต่อไป   

 

 จากตวัอยา่งมีการใชค้าํขยายบอกคุณสมบติั

เดก็ คือคาํวา่ ฉลาดคิด และ ฉลาดอารมณ์  เพ่ือบอก

วา่เดก็ควรจะมีคุณสมบติัสาํคญัคือความฉลาด โดย

โนม้นา้วใหพ้่อแม่เช่ือวา่เดก็ท่ีฉลาด จะเติบโตมี

คุณภาพ พร้อมกบัปริบทของขอ้ความแนะนาํ

นวตักรรมใหม่ล่าสุดท่ีตอบรับกบัสงัคมปัจจุบนั ยิ่ง

เป็นการแสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่โฆษณาผลิตภณัฑน์ม

กาํลงัจะบอกพ่อแม่ผูอ่้านวา่สงัคมปัจจุบนัตอ้งการคน

ท่ีฉลาด และเดก็ฉลาดจะเป็นคนท่ีมีคุณภาพและมี

ความสุขได ้ 

 การใชค้าํภาษาองักฤษ 

โฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็มีการใชค้าํ

ภาษาองักฤษจาํนวนมาก  โดยเจา้ของสินคา้จะใชค้าํ 

ภาษาองักฤษ เป็นช่ือผลิตภณัฑ ์ช่ือสูตรนม                    

ช่ือสารอาหาร คาํศพัทท์างวิชาการ และอ่ืน ๆ 

เน่ืองจากการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ิงหน่ึงท่ีช่วยสร้าง

ความน่าเช่ือถือและความนิยมใหก้บัสินคา้ได ้

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศกัด์ิสิทธ์ิ ลิมกลุาคมน ์

(2534, หนา้ 46) ท่ีศึกษาพบวา่ การใชค้าํต่างประเทศ

ในภาษาโฆษณานอกจากมีเหตุผลในเร่ืองความ

จาํเป็นในการเพ่ิมคาํข้ึนใชใ้นภาษาแลว้ ยงัเก่ียวขอ้ง

กบัจิตวิทยาในการขายสินคา้ นัน่คือ เป็นกลวิธีท่ีจะ

ทาํใหผู้อ่้าน เกิดความเช่ือถือในคุณภาพและบริการ

ของสินคา้ได ้นอกจากน้ี  อวยพร พานิช (2530, หนา้ 

218 )  ยงักล่าววา่การใชค้าํภาษาต่างประเทศปนกบั

คาํภาษาไทยยงัเป็นกลวิธีท่ีช่วยโนม้นา้วใจ เน่ืองจาก

เป็นวิธีการใชจิ้ตวิทยาดา้นภาษาท่ีจะช่วยหวา่นลอ้ม

ใหค้นเช่ือถือได ้ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่โฆษณา

ผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็ มีการใชค้าํทบัศพัท์

ภาษาองักฤษและการใชรู้ปคาํภาษาองักฤษทั้งสอง

ชนิด  

 

ตวัอยา่งท่ี 6  

 Omega  3, 6, 9  DHA เป็นกรดไขมนัจาํเป็น

ท่ีช่วยบาํรุงเซลลส์มองและระบบประสาท มีส่วน

สาํคญัต่อการช่วยพฒันาความจาํและการเรียนรู้   

 

 จากตวัอยา่งมีการใชค้าํศพัทภ์าษาองักฤษ 

เป็นช่ือสารอาหารท่ีมีส่วนช่วยบาํรุงสมองและระบบ

ประสาท ส่งผลต่อการพฒันาความจาํและการเรียนรู้

ของเดก็ การใชค้าํศพัทช่ื์อสารอาหารดงักล่าว เป็น

การยืนยนัวา่สารอาหารท่ีมีช่ือเรียกทางวิชาการน้ีช่วย

พฒันาสมองลกูได ้และการใชค้าํภาษาองักฤษยงัมี

ส่วนช่วยโนม้นา้วใหผู้อ่้านเกิดความเช่ือถือมากข้ึน 

 

ตวัอยา่งท่ี 7  

 นมแพะ ลดภูมิแพก้ระตุน้ภูมิคุม้กนั มี โพลี

เอมีนส์ นิวคลีโอไทด ์5 ชนิด และ โกรทแฟคเตอร์  

ทาํใหล้าํไสแ้ขง็แรง มี ฟอสโฟไลปิด ไกลโคโปรตีน 

และมิวซีน ปกป้องกระเพาะอาหาร และลาํไสจ้าก

เช้ือโรคต่างๆ และยาบางชนิดท่ีทาํลายเยื่อบุทางเดิน

อาหาร มี เบตา้-แลคโตกลอบบูลิน ซ่ึงก่อใหเ้กิด

ภูมิแพต้ํ่ากวา่นมววั 

   จากขอ้ความตวัอยา่ง ผลิตภณัฑน์มแพะ

เลือกใชค้าํทบัศพัทภ์าษาองักฤษบอกช่ือสารอาหาร  

ซ่ึงเป็น 

ศพัทเ์ฉพาะทางวิชาการวิทยาศาสตร์ซ่ึงมีผลต่อการ

โนม้นา้วใหผู้บ้ริโภคเช่ือถือมากยิ่งข้ึน     

 (2) กลวิธีการอา้งอิง 

26 

โฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็ ปรากฏ

กลวิธีการอา้งอิงท่ีสาํคญั 2 ลกัษณะใหญ่ ไดแ้ก่ การ

อา้งอิงขอ้มลูวิชาการหรือสถาบนัวิจยั และการอา้งอิง

ทางการแพทย ์

        การอา้งอิงขอ้มลูวิชาการหรือสถาบนัวิจยั 

เป็นกลวิธีสาํคญัท่ีโฆษณาผลิตภณัฑน์มใชเ้พ่ือสร้าง 

ความน่าเช่ือถือ และโนม้นา้วใจใหพ้่อแม่เช่ือขอ้มลูท่ี

นาํเสนอ  เน่ืองจากขอ้มลูทางวิชาการต่าง ๆ เป็น

ความรู้และเป็นขอ้เทจ็จริงท่ีจะทาํใหพ่้อแม่เช่ือไดว้า่

ผลิตภณัฑน์มมีคุณภาพผา่นการทดสอบทดลองทาง

วิทยาศาสตร์และเช่ือถือได ้ส่งผลใหผู้บ้ริโภค

ตดัสินใจเลือกซ้ือนมนั้น ๆ  

 

ตวัอยา่งท่ี 8 

 สหกรณ์แพะนมมีความกระตือรือร้นมาโดย

ตลอดในการทาํวิจยัเก่ียวกบันมแพะท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการของประเทศนิวซีแลนด ์ดว้ยความร่วมมือ

กบัสถาบนัวิจยัอิสระท่ีมีช่ือเสียง เช่น AgResearch, 

Massey University และ Auckland University ทาํให้

โครงการวิจยัของสหกรณ์แพะนมไดค้น้พบ

ประโยชนข์องนมแพะอยา่งมากมาย 

 จากตวัอยา่งมีการอา้งอิงช่ือสถาบนัวิจยัและ

มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ  เพ่ือยืนยนัวา่นมชนิดน้ี

มีคุณภาพและมาตรฐานสากล และมีงานวิจยัรับรอง 

เพ่ือใหพ้่อแม่ผูอ่้านเกิดความเช่ือถือและโนม้นา้วให้

เลือกซ้ือผลิตภณัฑน์มชนิดน้ีใหล้กู  นอกจากน้ีการ

อา้งอิงช่ือสถาบนัวิจยัยงัอาจส่ือความคิดความเช่ือวา่ 

นมผงท่ีดีควรจะตอ้งผา่นการคน้ควา้วิจยัและมีขอ้มลู

วิชาการยืนยนั 

 

ตวัอยา่งท่ี 9 

 เอนฟาคิด เพ่ิมพลงัสมอง เพ่ิมพลงัการ

เรียนรู้ ใหล้กูฉลาดดว้ย Project Approach   

 จากตวัอยา่งมีการอา้งอิงทฤษฎีทาง

การศึกษาแบบ Project Approach ซ่ึงเป็นรูปแบบของ

การเรียนการสอนสาํหรับเดก็ ท่ีผลิตภณัฑน์มยี่หอ้น้ี

พยายามจะส่ือสารวา่มีส่วนช่วยเสริมสร้างหรือพฒันา

ลกูใหฉ้ลาดได ้ การอา้งอิงหลกัการดงักล่าวมีส่วนทาํ

ใหพ้่อแม่ผูอ่้านเกิดความเช่ือถือและมัน่ใจในขอ้มลูท่ี

ผลิตภณัฑน์มชนิดน้ีนาํเสนอ  

 การอา้งอิงทางการแพทย ์ 

นมเป็นสินคา้ท่ีมีความสาํคญัต่อสุขภาพ

ร่างกายของเดก็ โฆษณาผลิตภณัฑน์ม จึงปรากฏ

กลวิธีการอา้งอิงทางการแพทย ์รวมถึงการอา้งอิง

บุคลากรทางการแพทย ์เช่น แพทย ์ซ่ึงเป็นบุคคล

สาํคญัท่ีไดรั้บความเช่ือถือทางดา้นวิชาการ เป็นผูมี้

ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีบุคคลทัว่ไปใหค้วามเช่ือถือ 

และยงัเป็นผูใ้หค้าํแนะนาํแก่พ่อแม่เก่ียวกบัการเล้ียง

ลกู ดงันั้นพ่อแม่จึงเช่ือถือและไวว้างใจขอ้มลูท่ีได้

จากแพทยม์ากกวา่ขอ้มลูจากแหล่งอ่ืน ๆ โดยมี

ตวัอยา่งกลวิธีการอา้งอิงทางการแพทย ์ท่ีใชใ้น

โฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็ ดงัน้ี  

 

ตวัอยา่งท่ี 10  

ตวัอยา่งการอา้งอิงแพทย ์ 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1  

 

จากตวัอยา่งจะเห็นไดว้า่การใส่ช่ือแพทย ์

นพ.พงษศ์กัด์ิ นอ้ยพยคัฆ ์และตาํแหน่งคือ  หวัหนา้

หน่วยพฒันาการเดก็ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์ 

รวมถึงการลงรูปภาพของแพทยเ์พ่ือประกอบบท

โฆษณาใหค้วามรู้   เป็นกลวิธีท่ีสามารถสร้างความ
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น่าเช่ือถือใหก้บัผูอ่้านได ้เน่ืองจากแพทย ์โดยเฉพาะ

กมุารแพทย ์เป็นกลุ่มบุคคลท่ีพ่อแม่ใหค้วามเช่ือถือ

และไวว้างใจมาก ทาํใหโ้ฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับ

เดก็ ใชก้ารอา้งอิงแพทย ์เพ่ือยืนยนัใหผู้อ่้านเช่ือวา่ 

ขอ้มลูท่ีนาํมาเสนอนั้นเป็นขอ้มลูท่ีถกูตอ้งน่าเช่ือถือ  

 

ตวัอยา่งท่ี 11     

 ดว้ยหลกัฐานผลวิจยัทางการแพทยท่ี์พิสูจน์

ไดว้า่DHA+ARAช่วยเพ่ิมระดบัสติปัญญาช่วย

พฒันาการมองเห็น ช่วยเสริมสร้างภูมิคุม้กนั 

 จากตวัอยา่งเป็นการอา้งอิงผลวิจยัทาง

การแพทยเ์พ่ือบอกวา่สารอาหาร DHA และ ARA ท่ี

มีในนมผง จะช่วยเพ่ิมสติปัญญาหรือความฉลาดให้

ลกู ช่วยพฒันาการมองเห็นและช่วยเสริมสร้าง

ภูมิคุม้กนั การอา้งอิงเช่นน้ีทาํใหผู้รั้บสารมัน่ใจวา่

ขอ้มลูดงักล่าวเช่ือถือได ้เพราะมีผลวิจยัทาง

การแพทยย์ืนยนั 

 

ตวัอยา่งท่ี 12  

 จากผลการศึกษาวิจยัล่าสุดท่ีสนบัสนุนโดย

สถาบนัทางการแพทยพ์บวา่นมผงท่ีมีปริมาณ  

DHA+ARA ในระดบัท่ีทาํการวิจยัสามารถช่วยเพ่ิม

ระดบัสติปัญญาของทารกใหเ้พ่ิมสูงข้ึนถึง 7 จุด วดัท่ี

เดก็อาย ุ18 เดือน เม่ือเปรียบเทียบกบันมสูตรทัว่ๆ ไป  

การอา้งอิงทางการแพทย ์ดงัตวัอยา่ง เป็น

การอา้งอิงเพ่ือโนม้นา้วใหพ้่อแม่ผูอ่้านเช่ือถือใน

ขอ้มลูของผลิตภณัฑน์มท่ีผา่นการวิจยัวา่มีสารอาหาร

ท่ีสามารถเพ่ิมระดบัสติปัญญาหรือเพ่ิมความฉลาดให้

เดก็ได ้ ส่งผลต่อการชกัจูงใจใหพ้่อแม่เกิดความ

เช่ือถือและเลือกซ้ือผลิตภณัฑน์มดงักล่าว เพ่ือใหล้กู

มีสติปัญญาหรือความฉลาดเพ่ิมข้ึน  

2. แนวคิดท่ีสะทอ้นจากโฆษณาผลิตภณัฑ์

นมสาํหรับเดก็ 

 จากการวิเคราะห์ภาษาโฆษณาผลิตภณัฑ์

นมสาํหรับเดก็ สะทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดท่ีเป็นความคิด

ความเช่ือท่ีสาํคญั 2  ประการ ไดแ้ก่  

 (1)  เดก็ยคุใหม่ตอ้งเก่งและฉลาด  

 เดก็ยคุใหม่ตอ้งเก่งและฉลาดเป็นแนวคิดท่ี

สะทอ้นจากการใชภ้าษาไดแ้ก่การใชค้าํขยายบอก

คุณสมบติัเดก็การใชค้าํภาษาองักฤษเก่ียวกบั

สารอาหารท่ีช่วยพฒันาความฉลาดและการอา้งอิง

ขอ้มลูวิชาการเก่ียวกบัการเสริมสร้างความฉลาดให้

เดก็  ซ่ึงความเก่งและความฉลาดเป็นคุณสมบติัสาํคญั

ท่ีคนทัว่ไปพราะการรับรู้ของคนในสงัคมมีมุมมองวา่

คนท่ีมีสมองดีและฉลาดคือคนท่ีจะประสบ

ความสาํเร็จดงันั้นความฉลาดและความเก่งจึงเป็น

คุณสมบติัสาํคญัท่ีโฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็

พยายามท่ีจะส่ือสารดว้ยการตอกย ํ้าใหพ่้อแม่เห็น

ความสาํคญัและควรท่ีจะส่งเสริมลกูใหเ้ติบโตเป็น

เดก็ท่ีมีความเก่งและฉลาดอยูเ่สมอ  ดงัตวัอยา่ง 

 

ตวัอยา่งท่ี 13 

 พฒันาใหล้กูฉลาดลํ้ามีศกัยภาพจาก

โภชนาการท่ีครบถว้น 

 จากตวัอยา่งเป็นการกระตุน้ความสนใจและ

โนม้นา้วใจใหพ้่อแม่ผูอ่้านส่งเสริมลกูใหมี้ความ

ฉลาด ดว้ยการไดรั้บโภชนาการท่ีครบถว้น ซ่ึงเป็น

การย ํ้าเตือนใหพ้่อแม่รับรู้วา่การพฒันาความฉลาดให้

ลกู อยูท่ี่การใหล้กูไดรั้บโภชนาการท่ีมีสารอาหาร

ครบถว้น หรือหมายถึงใหล้กูไดรั้บนมท่ีมีสารอาหาร

ครบถว้นเหมือนนมยี่หอ้ท่ีกาํลงัโฆษณาน้ี   

 

 

 

ตวัอยา่งท่ี  14  

 หากคุณแม่ทุ่มเทดูแลลกูรัก ทั้งดา้น

โภชนาการ และการกระตุน้พฒันาการอยา่งต่อเน่ือง 

จะเป็นจุดเปล่ียนสาํคญัใหพ้ฒันาการดา้นสมองของ
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เขารุดหนา้ สู่ความฉลาดและความกา้วหนา้ใน

อนาคต 

จากตวัอยา่งดงักล่าว เป็นการพยายามเตือน

ใหพ้่อแม่ผูอ่้านใส่ใจดูแลลกูดา้นโภชนาการ และ

กระตุน้พฒันาการ ซ่ึงการเนน้ในเร่ืองโภชนาการใน

ท่ีน้ีคือการชกัจูงใจใหผู้อ่้านเช่ือวา่ผลิตภณัฑน์มชนิด

น้ี จะส่งผลต่อวนัขา้งหนา้ของลกู คือช่วยใหล้กูเป็น

เดก็ฉลาดและมีความกา้วหนา้ไดใ้นอนาคต  

 

ตวัอยา่งท่ี 15 

 หากคุณแม่ทุ่มเทดูแลลกูรัก ทั้งดา้น

โภชนาการ และการกระตุน้พฒันาการอยา่งต่อเน่ือง 

จะเป็นจุดเปล่ียนสาํคญัใหพ้ฒันาการดา้นสมองของ

เขารุดหนา้ สู่ความฉลาดและความกา้วหนา้ใน

อนาคต 

 ตวัอยา่งขา้งตน้เป็นการพยายามช้ีนาํใหพ้่อ

แม่เห็นถึงความสาํคญัของการดูแลใหล้กูไดรั้บ

โภชนาการหรือนมท่ีดี ร่วมกบัการกระตุน้พฒันาการ 

ซ่ึงเป็นส่ิงสาํคญัท่ีทาํใหส้มองลกูดี เน่ืองจากหากลกูมี

พฒันาการสมองท่ีดีจะเป็นพ้ืนฐานสาํคญัของความ

ฉลาดไดใ้นอนาคต 

 ความเก่งและความฉลาด ไม่ไดเ้ป็นเพียงส่ิง

ท่ีผูผ้ลิตโฆษณาพยายามจะเนน้ย ํ้าใหพ่้อแม่เช่ือถือ

ตามแต่ยงัเป็นส่ิงหน่ึงท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของพ่อแม่ส่วนใหญ่ท่ีมีต่อลกู นัน่คือ ความตอ้งการ

ใหล้กูเติบโตเป็นคนเก่ง เป็นคนฉลาด ดงันั้นเม่ือ

โฆษณาผลิตภณัฑน์มนาํความคาดหวงัหรือความ

ปรารถนาของพ่อแม่ท่ีมีต่อลกูมาใช ้ทาํใหโ้ฆษณา

ผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็มีความน่าสนใจ และทาํให้

ผูอ่้านเกิดความรู้สึกคลอ้ยตามไดว้า่ นมผงยี่หอ้น้ีให้

ความสาํคญักบัสมองเดก็ นมผงชนิดน้ีมีส่วนช่วย

พฒันาใหล้กูฉลาดได ้ ทาํใหพ้่อแม่อาจเกิดความรู้สึก

เช่ือถือและนาํส่ิงท่ีโฆษณาช้ีแนะไปปฏิบติัตามใน

การเล้ียงลกู ตลอดจนตดัสินใจซ้ือนมผงยี่หอ้นั้นให้

ลกูบริโภคได ้  

 (2) นมท่ีดีตอ้งผา่นการคน้ควา้วิจยั                        

มีสารอาหารหลายชนิด และมีขอ้มลูวิชาการยืนยนั 

 แนวคิดเก่ียวกบั นมท่ีดีตอ้งผา่นการ

คน้ควา้วิจยั มีสารอาหารหลายชนิด และมีขอ้มลู

วิชาการยืนยนั เป็นแนวคิดท่ีปรากฎชดัเจนจากการใช้

ภาษาไดแ้ก่ การใชค้าํภาษาองักฤษเก่ียวกบัช่ือ

สารอาหาร การอา้งอิงขอ้มลูวิชาการและสถาบนัวิจยั

ต่าง ๆ  โดยโฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็พยายาม

จะส่ือแนวคิดน้ีเพ่ือใหพ้่อแม่ผูอ่้านเกิดความเช่ือถือ 

และมัน่ใจวา่ผลิตภณัฑน์มยี่หอ้ท่ีผา่นการคน้ควา้วิจยั 

มีสารอาหารหลายชนิด และมีขอ้มลูวิชาการยืนยนั 

เป็นผลิตภณัฑน์มท่ีดีมีประโยชนต่์อลกู  

 

ตวัอยา่งท่ี 16 

 สถาบนัวิจยัเราคิดคน้จุลินทรียท่ี์มีประโยชน์ 

แลก็โทบาซิลลสั โพรเทก็ทสั ใส่ในนมผง พร้อม

เสริมสารอาหารท่ีจาํเป็น เพ่ือใหล้กูนอ้ยของคุณมี

สุขภาพร่างกายท่ีพร้อมและพฒันาการท่ีสมบูรณ์ 

 

 จากตวัอยา่งน้ีมีขอ้ความท่ีอา้งอิงผลการ

คิดคน้จุลินทรียท่ี์มีประโยชนต่์อเดก็จากสถาบนัวิจยั 

โดยไดน้าํจุลินทรียช์นิดนั้นมาใส่ในนมผง เพ่ือ

ตอ้งการท่ีจะบอกไปยงัผูอ่้านหรือพ่อแม่ท่ีกาํลงั

ตดัสินใจเลือกนมใหล้กูวา่ นมผงท่ีดีตอ้งผา่นการ

คน้ควา้วิจยัจึงจะเป็นนมผงท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งยงัมี

สารอาหารหลายชนิดท่ีช่วยใหล้กูมีสุขภาพดีและมี

พฒันาการสมบูรณ์  

 

ตวัอยา่งท่ี 17 

 เสริมสร้างความพร้อมใหล้กูรัก อะแลค็ตา้-

เอน็เอฟ ใหคุ้ณค่าสารอาหารเพ่ือลกูรัก และทุกคนใน 

ครอบครัว มีโอเมกา้ 3 6 9 แคลเซียมและฟอสฟอรัส

สูง สูตรผสมใยอาหาร 5.4 % มีวิตามินบี1, บี2, บี6 

และ บี12   
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 โฆษณาผลิตภณัฑน์มจากตวัอยา่งขา้งตน้ 

พยายามนาํเสนอเน้ือหาสาระท่ีมุ่งเนน้ใหพ้่อแม่ผูอ่้าน

เห็นวา่ การท่ีนมมีสารอาหารหลากหลายชนิด จะช่วย

ใหล้กูไดรั้บคุณค่าทางสารอาหารมากมาย เพ่ือเป็น

ประโยชนต่์อการเตรียมพร้อมท่ีดีสาํหรับอนาคตลกู 

 กล่าวสรุปไดว้า่ภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑ์

นมสาํหรับเดก็ มุ่งเนน้ท่ีจะตอกย ํ้าและพยายามบอก

ใหพ้่อแม่ผูอ่้านเช่ือถือในส่ิงท่ีผูโ้ฆษณากาํลงันาํเสนอ 

ดว้ยภาษาท่ีเนน้ย ํ้าและสร้างความมัน่ใจ จากการใช้

กลวิธีทางภาษาต่าง ๆ เพ่ือบอกประโยชนข์องนม 

การใชค้าํภาษาองักฤษบอกช่ือสูตรและสารอาหาร 

การอา้งอิงขอ้มลูวิชาการหรืออ่ืน ๆ โดยประเดน็

สาํคญัคือการส่ือและช้ีนาํวา่ความเก่ง ฉลาด เป็น

คุณสมบติัของเดก็ท่ีพึงปรารถนา เพ่ือใหพ่้อแม่หนัมา

ใหค้วามสาํคญัและพยายามจะส่งเสริมลกูดว้ยการ

เลือกผลิตภณัฑน์มท่ีดี ท่ีเช่ือถือได ้เพ่ือช่วยใหล้กูเก่ง 

และฉลาดไดส้มดงัปรารถนา  นอกจากน้ีโฆษณา

ผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็ยงัมุ่งเสนอแนวคิดเก่ียวกบั

การเลือกนม โดยใหพ่้อแม่ผูอ่้านใส่ใจในรายละเอียด

ต่าง ๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑน์มของลกู นัน่คือ  ตอ้งเป็น

นมท่ีผา่นการคน้ควา้วิจยั มีสารอาหารหลายชนิด 

และมีขอ้มลูวิชาการยืนยนั จึงจะเป็นนมท่ีเช่ือถือได ้

และควรเลือกซ้ือใหล้กูไดบ้ริโภค 

 

ผลการวจัิย 

 บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์การใช้

ภาษา และแนวคิดท่ีสะทอ้นจากภาษาโฆษณา

ผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็ ผลการวิเคราะห์พบกลวิธี

ทางภาษาท่ีโดดเด่น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 1.กลวิธีการใช้

คาํศพัท ์ประกอบดว้ย การใชค้าํแทนเดก็หรือลกู ท่ี

ส่ือความหมายเก่ียวกบัความทนัสมยั  การใชค้าํขยาย

บอกคุณสมบติัเดก็ ในเร่ืองความเก่งและฉลาด  และ 

การใชค้าํภาษาองักฤษ 2.กลวิธีการอา้งอิง 

ประกอบดว้ย การอา้งอิงขอ้มลูวิชาการหรือ

สถาบนัวิจยั และการอา้งอิงแพทย ์ ในส่วนของ

แนวคิดท่ีสะทอ้นจากโฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับ

เดก็ พบแนวคิดสาํคญั ไดแ้ก่ 1. เดก็ยคุใหม่ตอ้ง เก่ง

และฉลาด  และ 2. นมท่ีดีตอ้งผา่นการคน้ควา้วิจยั มี

สารอาหารหลายชนิด และมีขอ้มลูวิชาการยืนยนั 

 

การอภิปรายผล 

จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นผา่นโฆษณา 

อาจกล่าวไดว้า่ผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็มุ่ง

เสนอภาพเดก็ยคุใหม่วา่ควรมีคุณสมบติัความเก่งและ

ฉลาด  พร้อมกบันาํเสนอใหท้ราบวา่ผลิตภณัฑน์มท่ีดี

ท่ีพ่อแม่ผูอ่้านควรเลือกใหล้กู และเหมาะสมต่อการ

เสริมสร้างเดก็ใหฉ้ลาดหรือเก่งได ้ คือ ผลิตภณัฑน์ม

ท่ีผา่นการคน้ควา้วิจยั มีสารอาหารหลายชนิด และมี

ขอ้มลูวิชาการยืนยนั    

ผลการวิเคราะห์ทาํใหเ้ห็นวา่ การทาํความ

เขา้ใจภาษาท่ีนกัโฆษณาใช ้จะทาํใหเ้ขา้ใจส่ิงท่ี

ผลิตภณัฑน์มตอ้งการช้ีนาํใหพ้่อแม่ผูอ่้านเช่ือถือ

คลอ้ยตามและเลือกซ้ือนมยี่หอ้นั้น ๆ  ใหล้กูบริโภค  

ซ่ึงจะส่งผลดีต่อยอดขาย ทาํใหผ้ลิตภณัฑน์มยี่หอ้

จาํหน่ายสินคา้ได ้ ดงันั้นพ่อแม่หรือผูบ้ริโภคจึงควร

เรียนรู้และเท่าทนัภาษาท่ีนกัโฆษณาใช ้ตลอดจนใช้

วิจารณญาณในการอ่านส่ือโฆษณาต่าง ๆ อยูเ่สมอ 

 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

กฤษดาวรรณ หงศล์ดารมภ.์ (2543). ความเป็น “พวกเรา” และ “พวกเขา” ในสังคมไทย การรายงานข่าวเก่ียวกับ 

ชาวเขา ในวาทกรรมหนังสือพิมพ์ไทย. 19-20, (3) กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลยัศิลปากร. 
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 โฆษณาผลิตภณัฑน์มจากตวัอยา่งขา้งตน้ 

พยายามนาํเสนอเน้ือหาสาระท่ีมุ่งเนน้ใหพ้่อแม่ผูอ่้าน

เห็นวา่ การท่ีนมมีสารอาหารหลากหลายชนิด จะช่วย

ใหล้กูไดรั้บคุณค่าทางสารอาหารมากมาย เพ่ือเป็น

ประโยชนต่์อการเตรียมพร้อมท่ีดีสาํหรับอนาคตลกู 

 กล่าวสรุปไดว้า่ภาษาในโฆษณาผลิตภณัฑ์

นมสาํหรับเดก็ มุ่งเนน้ท่ีจะตอกย ํ้าและพยายามบอก

ใหพ้่อแม่ผูอ่้านเช่ือถือในส่ิงท่ีผูโ้ฆษณากาํลงันาํเสนอ 

ดว้ยภาษาท่ีเนน้ย ํ้าและสร้างความมัน่ใจ จากการใช้

กลวิธีทางภาษาต่าง ๆ เพ่ือบอกประโยชนข์องนม 

การใชค้าํภาษาองักฤษบอกช่ือสูตรและสารอาหาร 

การอา้งอิงขอ้มลูวิชาการหรืออ่ืน ๆ โดยประเดน็

สาํคญัคือการส่ือและช้ีนาํวา่ความเก่ง ฉลาด เป็น

คุณสมบติัของเดก็ท่ีพึงปรารถนา เพ่ือใหพ้่อแม่หนัมา

ใหค้วามสาํคญัและพยายามจะส่งเสริมลกูดว้ยการ

เลือกผลิตภณัฑน์มท่ีดี ท่ีเช่ือถือได ้เพ่ือช่วยใหล้กูเก่ง 

และฉลาดไดส้มดงัปรารถนา  นอกจากน้ีโฆษณา

ผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็ยงัมุ่งเสนอแนวคิดเก่ียวกบั

การเลือกนม โดยใหพ่้อแม่ผูอ่้านใส่ใจในรายละเอียด

ต่าง ๆ เก่ียวกบัผลิตภณัฑน์มของลกู นัน่คือ  ตอ้งเป็น

นมท่ีผา่นการคน้ควา้วิจยั มีสารอาหารหลายชนิด 

และมีขอ้มลูวิชาการยืนยนั จึงจะเป็นนมท่ีเช่ือถือได ้

และควรเลือกซ้ือใหล้กูไดบ้ริโภค 

 

ผลการวจัิย 

 บทความน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะห์การใช้

ภาษา และแนวคิดท่ีสะทอ้นจากภาษาโฆษณา

ผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็ ผลการวิเคราะห์พบกลวิธี

ทางภาษาท่ีโดดเด่น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 1.กลวิธีการใช้

คาํศพัท ์ประกอบดว้ย การใชค้าํแทนเดก็หรือลกู ท่ี

ส่ือความหมายเก่ียวกบัความทนัสมยั  การใชค้าํขยาย

บอกคุณสมบติัเดก็ ในเร่ืองความเก่งและฉลาด  และ 

การใชค้าํภาษาองักฤษ 2.กลวิธีการอา้งอิง 

ประกอบดว้ย การอา้งอิงขอ้มลูวิชาการหรือ

สถาบนัวิจยั และการอา้งอิงแพทย ์ ในส่วนของ

แนวคิดท่ีสะทอ้นจากโฆษณาผลิตภณัฑน์มสาํหรับ

เดก็ พบแนวคิดสาํคญั ไดแ้ก่ 1. เดก็ยคุใหม่ตอ้ง เก่ง

และฉลาด  และ 2. นมท่ีดีตอ้งผา่นการคน้ควา้วิจยั มี

สารอาหารหลายชนิด และมีขอ้มลูวิชาการยืนยนั 

 

การอภิปรายผล 

จากแนวคิดต่าง ๆ ท่ีสะทอ้นผา่นโฆษณา 

อาจกล่าวไดว้า่ผูผ้ลิตผลิตภณัฑน์มสาํหรับเดก็มุ่ง

เสนอภาพเดก็ยคุใหม่วา่ควรมีคุณสมบติัความเก่งและ

ฉลาด  พร้อมกบันาํเสนอใหท้ราบวา่ผลิตภณัฑน์มท่ีดี

ท่ีพ่อแม่ผูอ่้านควรเลือกใหล้กู และเหมาะสมต่อการ

เสริมสร้างเดก็ใหฉ้ลาดหรือเก่งได ้ คือ ผลิตภณัฑน์ม

ท่ีผา่นการคน้ควา้วิจยั มีสารอาหารหลายชนิด และมี

ขอ้มลูวิชาการยืนยนั    

ผลการวิเคราะห์ทาํใหเ้ห็นวา่ การทาํความ

เขา้ใจภาษาท่ีนกัโฆษณาใช ้จะทาํใหเ้ขา้ใจส่ิงท่ี

ผลิตภณัฑน์มตอ้งการช้ีนาํใหพ้่อแม่ผูอ่้านเช่ือถือ

คลอ้ยตามและเลือกซ้ือนมยี่หอ้นั้น ๆ  ใหล้กูบริโภค  

ซ่ึงจะส่งผลดีต่อยอดขาย ทาํใหผ้ลิตภณัฑน์มยี่หอ้

จาํหน่ายสินคา้ได ้ ดงันั้นพ่อแม่หรือผูบ้ริโภคจึงควร

เรียนรู้และเท่าทนัภาษาท่ีนกัโฆษณาใช ้ตลอดจนใช้

วิจารณญาณในการอ่านส่ือโฆษณาต่าง ๆ อยูเ่สมอ 
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ปัจจัยทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเตรียมทหาร

Factors Related to Pre-Cadet Achievement1 

 

                                                                                                                                                  อญัพชัร์  ปิยะวิชิตศกัด์ิ
* 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

เตรียมทหาร และเพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัเรียน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็น

แบบสอบถาม ประชากรคือนกัเรียนเตรียมทหาร  เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนเตรียม

ทหารชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จาํนวน 225 นาย สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การถดถอย

พหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเตรียม

ทหาร คือ เกรดเฉล่ียก่อนเขา้เป็นนกัเรียนเตรียมทหารและพฤติกรรมในการเรียน สมการพยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการศึกษาของนกัเรียน ไดด้งัน้ี 

            Y’  =    1.602 +  0.345(GPAก่อนเขา้เรียน)  +  0.163(การวดัและประเมินผล)  

                       -  0.118(สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา)   

  Z’  =    0.336(GPAก่อนเขา้เรียน)  +  0.214(การวดัและประเมินผล)  

                                -  0.155(สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา) 

 

คําสําคัญ:  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, นกัเรียนเตรียมทหาร 

 

Abstract   

 This survey research on the first-year Pre-Cadets of the academic year 2009 aims to study the Factors 

Related to Pre-Cadet Achievement and to develop predictive equations towards this goal. Questionnaire was used 

to gather data from the sample group of 225 first-year Pre-Cadets of the academic year 2009.  Statistics used in 

analyzing the data were means, standard deviation and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results of this 

study showed that the main Factors Related to Pre-Cadet Achievement were student GPA prior to enrolment at 

the Pre-Cadet school and the learning behavior in school. Thus, predictive equations towards the Pre-Cadet 

learning achievement could be written as follows:  

 

Keywords : achievement, students 

 

 
*

 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
1 

เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554
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ความนํา 

การศึกษาเป็นกระบวนการสาํคญัในการ

พฒันาทรัพยากรมนุษย ์การพฒันาการศึกษา              

(Improve education) จึงเป็นองคป์ระกอบท่ีขาดไม่ได้

ในการวางแผนดา้นเศรษฐกิจในประเทศกาํลงัพฒันา 

เพราะเม่ือประชากรมีการศึกษาเพ่ิมข้ึนยอ่มก่อใหเ้กิด

ความรู้ความสามารถประชากรมีคุณภาพเป็นการใช้

ทุนอยา่งมีประสิทธิภาพ สาํหรับประเทศไทยไดใ้ห้

ความสาํคญักบัการศึกษาอยา่งมากเช่นกนัดงัจะเห็น

ไดจ้าก พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดท่ี 5 วา่

ดว้ยการบริหารและการจดัการศึกษา มาตรา 31 ได้

กาํหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการ มีอาํนาจหนา้ท่ี

เก่ียวกบัการส่งเสริมและกาํกบัดูแลการศึกษาทุก

ระดบัและทุกประเภท กาํหนดนโยบาย แผนและ

มาตรฐานการศึกษา จึงเห็นไดว้า่ภารกิจของการศึกษา

และผูจ้ดัการศึกษา คือ การพฒันาคนใหเ้ป็นคนเก่ง ดี 

และมีความสุขนัน่เอง ประเทศไทยจึงจาํเป็นตอ้ง

พฒันาบุคคลในชาติใหมี้การศึกษาเพ่ิมข้ึนในทุก

ระดบั ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว

ทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม วิทยาการและเทคโนโลยี 

ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นส่ิงสาํคญัและเป็นหนา้ท่ีหลกั

ของระบบการศึกษา เพราะการศึกษาทาํหนา้ท่ีช่วย

เร่งรัดส่งเสริมการพฒันาสงัคมเสริมสร้างใหค้นมี

คุณภาพ (พจน ์สะเพียรชยั,  2528, หนา้ 11) ตลอดจน

พฒันาเยาวชนใหเ้ป็นทรัพยากรทางปัญญาท่ีมีค่าของ

สงัคมตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ซ่ึงเป้าหมาย

การพฒันาคุณภาพคนไทยทุกคนไดรั้บการพฒันาให้

มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม 

จริยธรรม อารมณ์ มีความสามารถในการแกปั้ญหา มี

ทกัษะในการประกอบอาชีพ มีความมัน่คงในการ

ดาํรงชีวิตอยา่งมีศกัด์ิศรี และอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 

โดยมียทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและ

สงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

การศึกษาเป็นพ้ืนฐานความรู้ท่ีสาํคญัในการ

ประกอบอาชีพ โรงเรียนเตรียมทหารเป็น

สถาบนัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย(ช่วง

ชั้นท่ี 4) สงักดักรมยทุธศึกษาทหารกองบญัชาการ

ทหารสูงสุด มีภารกิจสาํคญัใน การฝึก อบรมเยาวชน

ชายใหมี้ความรู้ ความสามารถ มีลกัษณะทหาร 

ตลอดจนคุณสมบติัอยูใ่นมาตรฐาน พร้อมท่ีจะศึกษา

ต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ โรงเรียนนาย

เรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อย

ตาํรวจ โรงเรียนเตรียมทหาร จึงเป็นสถาบนัแห่งแรก

ของชีวิตนกัเรียนทหาร และตาํรวจ ซ่ึงมีระบบ

การศึกษาการปกครองบงัคบับญัชาระเบียบวินยั กฎ

ขอ้บงัคบั และแบบธรรมเนียม แตกต่างจาก

สถาบนัการศึกษาในระดบัเดียวกนัโดยทัว่ไป(คู่มือ

นกัเรียนเตรียมทหาร, 2551)  โรงเรียนเตรียมทหารรับ

นกัเรียนท่ีผา่นการศึกษาชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  เขา้

ศึกษาต่อตามหลกัสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร ใช้

ระยะเวลาศึกษา 3 ชั้นปี เม่ือสาํเร็จการศึกษาจะมีสิทธิ

เทียบเท่าผูส้าํเร็จชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายของ

กระทรวงศึกษาธิการ จึงส่งตวัไปศึกษาต่อในโรงเรียน

นายร้อยพระจุลจอมเกลา้ โรงเรียนนายเรือ โรงเรียน

นายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตาํรวจเป็น

ระยะเวลา 4 ปี (คู่มือนกัเรียนเตรียมทหาร, 2551, หนา้ 

2) การเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนเตรียมทหารนั้น 

โรงเรียนเตรียมทหารมิไดเ้ป็นผูด้าํเนินการสอบ

คดัเลือก แต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ เป็น

ผูด้าํเนินการสอบคดัเลือกนกัเรียนเตรียมทหารใน

ส่วนของกองทพับก โรงเรียนนายเรือเป็น

ผูด้าํเนินการสอบคดัเลือกในส่วนของกองทพัเรือ 

โรงเรียนนายเรืออากาศเป็นผูด้าํเนินการสอบคดัเลือก

ในส่วนของกองทพัอากาศ และโรงเรียนนายร้อย

ตาํรวจ เป็นผูด้าํเนินการสอบคดัเลือกในส่วนของ

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ การสอบคดัเลือกนกัเรียน

เตรียมทหารโดยตรงของแต่ละเหล่านั้น ไดค้ดัเลือก

นกัเรียนท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นและมีคุณสมบติั
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เหมาะสมกบัเหล่านั้น ๆ ดงันั้นเม่ือนกัเรียนเตรียม

ทหารเขา้เรียนในโรงเรียนเตรียมทหารแลว้จึงไม่

สามารถเปล่ียนเหล่าได ้ในการสอบคดัเลือกหากได้

บุคคลท่ีเหมาะสม และมีคุณสมบติัตรงกบัความ

ตอ้งการของเหล่า เม่ือเขา้รับการศึกษาในโรงเรียน

เตรียมทหารระบบต่าง ๆ ของโรงเรียนจะค่อย ๆ           

ป้ันบุคลิกภาพนกัเรียน  ใหมี้ความฉลาดเป็น

สุภาพบุรุษ  และมีความสมบูรณ์ในชีวิต  โดยมีความ

เคารพตนเอง  ไม่เป็นคนเห็นแก่ตวั  ไม่ประพฤติชัว่  

บงัคบั   ตวัเองไดดี้  ชนะตนเอง  ประมาณค่าตนเอง

ได ้ รู้จกัปรับปรุงตน  เป็นคนมีระเบียบวินยั  มีความ

เช่ือมัน่ในการดาํเนินชีวิต พร้อมทั้งเนน้หนกัในการ

อุทิศตน  และเสียสละ เพ่ือชาติ เกียรติ วินยั และกลา้

หาญ  ซ่ึงนกัเรียนต่างยึดมัน่สืบติดต่อกนัมาเป็น

ประเพณี ซ่ึงจะเป็นการเตรียมบุคลากรเพ่ือเขา้ไปสู่

อาชีพในแต่ละเหล่าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ กจ็ะเป็น

ผลและมีบทบาทท่ีสาํคญัในอนาคตและประเทศชาติ

ต่อไป  

 จากสถิติอตัราส่วนผูส้มคัรแข่งขนัสอบ

คดัเลือกเขา้เป็นนกัเรียนทหารต่อจาํนวนท่ีแต่ละเหล่า

รับเขา้ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร  ประจาํปี

การศึกษา 2550 (นตท. 51) พบวา่ในส่วนของ

กองทพัเรือ(1: 343)มากท่ีสุด รองลงมาคือ 

กองทพัอากาศ (1: 221) สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  

(1: 113) และกองทพับก (1: 111) ในส่วนของ

กองทพับกกจ็ะมีในส่วนของนกัเรียนท่ีอยูใ่น 5 

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้และในส่วนของกองทพัเรือ

จะมีส่วนของตาํรวจนํ้าอยูด่ว้ย (กองสถิติและ

ประเมินผล โรงเรียนเตรียมทหาร 2551, หนา้ 11)  

จากขอ้มลูดงักล่าวเห็นไดว้า่นกัเรียนท่ีสามารถสอบ

เขา้โรงเรียนเตรียมทหารไดน้ั้นตอ้งมีความรู้  

ความสามารถ  การเตรียมความพร้อมทั้งทางดา้น

ร่างกายและจิตใจ เพราะตอ้งสอบทั้งในส่วนของ

วิชาการ พละศึกษา  การตรวจร่างกาย และการสอบ

สมัภาษณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของนาวาโท

เทพประทาน  เข่งเจริญ (2551) ท่ีพบวา่ ขอ้มลูปัจจยั

ส่วนบุคคลของนกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 มีเกรด

เฉล่ียก่อนเขา้มาเรียนมากกวา่ 3.25 ข้ึนไป คิดเป็น ร้อย

ละ 71.90  ส่วนการศึกษาของ ประไพ  สุวภิรมยโ์ชติ  

และอาํนาจ  ธีระอกนิษฐ ์(2542, หนา้ บทคดัยอ่) ท่ี

พบวา่คะแนนเฉล่ียสะสมจากชั้นมธัยมปลายมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา

ของนกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขชุมชน อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และการศึกษาของ

รัตนา  คมัภิรานนท ์(2540) พบวา่ปัจจยัสถาบนั โดย

ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้น พบวา่ ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอนอยูใ่น

ระดบั มาก นอกนั้นอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึง

เรียงลาํดบัจากคะแนนเฉล่ียมากไปหานอ้ย คือ ครู-

อาจารย ์ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนนกัศึกษา 

สภาพแวดลอ้มและอาคารสถานท่ี เจตคติต่อวิชาชีพ 

นิสยัในการเรียน ของนกัศึกษา และกฎระเบียบ

ขอ้บงัคบัของสถาบนั และยงัพบวา่คะแนนเฉล่ีย

สะสมจากชั้นมธัยมปลายสามารถพยากรณ์

ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัศึกษาทนัต

สาธารณสุขโดยมีค่าพยากรณ์ 11.09 %  

 เน่ืองจากผลสมัฤทธ์ิทางเรียนเป็นดชันีช้ีวดั

คุณภาพท่ีสาํคญัของการศึกษาจึงมีนกัจิตวิทยาและ

นกัการศึกษาหลายท่านท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งกวา้งขวา้ง เช่น 

Anastasi Anne (1982, p. 148 ) กล่าววา่  ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัองคป์ระกอบดา้น

สติปัญญาและองคป์ระกอบท่ีไม่ใช่สติปัญญา ไดแ้ก่ 

การเอาใจใส่ต่อการเรียน   เจตคติต่อการเรียน  การ

ปรับตวั  และพฤติกรรมการเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบ

ทางดา้นท่ีไม่ใช่สติปัญญากบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนนายเรืออากาศของดวงกมล  มาลารัตน ์

(2534) ท่ีพบวา่ องคป์ระกอบดา้นผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

การศึกษาของบิดา  และสุขภาพของนกัเรียนมี

34 34



ความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ส่วนองคป์ระกอบดา้นสภาพแวดลอ้มภายใน

โรงเรียน ไดแ้ก่  การเตรียมตวัก่อนสอบ  การปรับตวั

ใหเ้ขา้กบัการเรียนการสอน  การวางแผนในการเรียน  

สถาบนัท่ีมีอาจารยพิ์เศษท่ีทรงคุณวฒิุ และเวลาใน

การศึกษาคน้ควา้ตาํราเรียน ซ่ึงมีส่วนทาํใหเ้รียนไดดี้ 

มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัเรียนนายเรืออากาศ และยงัมีงานวิจยัของ

เกษมชยั  และคณะ (2542, หนา้ 137) ท่ีไดศึ้กษา

ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนสอบคดัเลือก

องคป์ระกอบดา้นจิตพิสยั  องคป์ระกอบดา้น

ส่ิงแวดลอ้มกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา

วิทยาลยัอิสลาม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พบวา่ 

นิสยัการเรียน  เจตคติต่อการเรียน การปรับตวัเป็น

องคป์ระกอบทางดา้นจิตพิสยัท่ีสามารถพยากรณ์

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได ้ 

 นอกจากนั้นยงัมีงานวิจยัของศศิธร ศรีวิเชียร 

(2538) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน โรงเรียนใน

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั

สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเพชรบูรณ์ พบวา่

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

คือ ปัจจยัดา้นครูผูส้อน ไดแ้ก่ จาํนวนคาบท่ีสอนต่อ

สปัดาห์ของครู และปัจจยัดา้นนกัเรียน ไดแ้ก่ ระดบั

ผลการเรียนเดิมของนกัเรียน ส่วนการศึกษา

ผลกระทบทางครอบครัวต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของ ดวงกมล  คงเมือง (2532) พบวา่ ปัจจยัดา้น

ครอบครัว ท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน คือปัจจยัเชิงกระบวนการในครอบครัว เช่น ดา้น

ความคาดหวงัของบิดามารดาต่อการศึกษาของบุตร

การใชเ้หตุผลในการเล้ียงดูบุตร ความสมัพนัธ์

ระหวา่งบิดามารดากบับุตร รูปแบบการเล้ียงดูของ

ครอบครัว มีความสมัพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 

กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ส่วนปัจจยัดา้นจิตวิทยา 

มุ่งศึกษาใน 2 ประเดน็ใหญ่ คือ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

(achievement motivation) และอตัมโนทศันเ์ชิง

การศึกษา (academic self-concept) พบวา่ ปัจจยัทั้ง

สองประการดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กบั ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  และปัจจยัจาก

โรงเรียน ศึกษาใน 2 ประการคือ ความสมัพนัธ์

ระหวา่งครูกบันกัเรียนและ กลุ่มเพ่ือนของนกัเรียน 

ดา้นครูพบวา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งครูกบันกัเรียนมี

ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ ส่วนการคบเพ่ือนนั้นไปตามทฤษฎี 

กลุ่มอา้งอิง (reference group) นัน่คือ นกัเรียนท่ีมีผล

การเรียนอยูใ่นระดบัใด กม็กัจะคบเพ่ือนท่ีมีผลการ

เรียนในระดบัใกลเ้คียงกนัอยา่งไรกต็ามครอบครัว

ยงัคงเป็นสถาบนัท่ีมีอิทธิพลต่อเดก็ โดยเฉพาะบิดา

มารดากย็งัคงมีความสาํคญัและมีอิทธิพลเป็นอยา่ง

มากต่อบุตรในหลาย  ๆดา้น 

 จากขอ้มลูดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้า่  ปัจจยั

ดา้นตวันกัเรียน  ปัจจยัดา้นสถานศึกษา และปัจจยั

ดา้นสงัคมและอาชีพ ลว้นมีความสมัพนัธ์ต่อการ

เรียนรู้และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

นกัศึกษาทั้งส้ิน ซ่ึงองคป์ระกอบดงักล่าวน้ีกน่็าจะมี

ผลต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนเตรียมทหารดว้ยเช่นกนั 

ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจศึกษา

เร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนเตรียมทหาร” ซ่ึงมีวตัถุประสงคใ์น

การศึกษาเพ่ือทาํใหท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลของ

นกัเรียน  ปัจจยัดา้นสถานศึกษา  และปัจจยัดา้นเจต

คติต่อวิชาชีพรวมถึงการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์

ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเตรียมทหาร

วา่มีปัจจยัใดบา้ง โดยมุ่งหวงัวา่ผลของการศึกษาวิจยั

คร้ังน้ีสามารถนาํขอ้มลูมาใชเ้ป็นแนวทางในการ

พิจารณาปรับปรุงการพฒันาคุณภาพการศึกษา ใหมี้

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายยคุ

ปัจจุบนัมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัสามารถนาํไปใชเ้ป็น

แนวทางในการศึกษาคน้ควา้วิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัจจยั

ท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
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ตัวแปรต้น 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.พฤติกรรมในการ

เรียน  

2.GPA ก่อนเขา้เรียน 

3.ความฉลาดทาง

อารมณ์ 

 -  ดา้นเก่ง 

 -  ดา้นดี 

 -  ดา้นสุข 

4. เจตคติต่อวิชาชีพ

   

       

 

 

 

ปัจจัยด้านการเรียนการ

สอน 

     1.สภาพแวดลอ้มของ

สถานศึกษา 

     2.กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

     3.การวดัและประเมินผล 

     4.ส่ือและอุปกรณ์ 

     5.คุณลกัษณะของอาจารย์

ผูส้อน 

 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

นกัเรียนสาํหรับผูวิ้จยัท่ีสนใจต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความ  

สมัพนัธ์ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

เตรียมทหาร 

2. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเตรียมทหาร 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการเรียนการ

สอน มีความสมัพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนเตรียมทหาร 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey 

Study) แบบศึกษาความสมัพนัธ์ (Correlation Study)  

 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใชส้าํหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

คือ นกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 

จาํนวน 545 คน 

กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 

1 ปีการศึกษา 2552 ท่ีเรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร 

จงัหวดันครนายก โดยผูวิ้จยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่ง

ของการวิเคราะห์ โดยใชสู้ตรการคาํนวณจากทฤษฎี

ขีดจาํกดักลาง (The Central Limit Theorem) ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง 225 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็น

แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน หาค่า

ความเช่ือมัน่ใช้   α - Coefficient ของครอนบาค มีค่า

ทั้งฉบบักบั 0 .892 และ ค่าความเท่ียงตรง (Validity) 

โดยหาค่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.8973 

ประกอบดว้ยขอ้มลู 5 ตอน ซ่ึงครอบคลุม

เน้ือหาดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2   ปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการเรียน 

 ตอนท่ี 3   ความฉลาดทางอารมณ์ 

 ตอนท่ี 4   ปัจจยัดา้นเจคติต่อวิชาชีพ 

 ตอนท่ี 5   ปัจจยัดา้นการเรียนการสอน 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู  

ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มลูงานวิจยัโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานดา้น  

ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการเรียนการสอนโดยใช้

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการเรียนการสอนกบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สาํหรับสร้างสมการ

พยากรณ์โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
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ตัวแปรต้น 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.พฤติกรรมในการ

เรียน  

2.GPA ก่อนเขา้เรียน 

3.ความฉลาดทาง

อารมณ์ 

 -  ดา้นเก่ง 

 -  ดา้นดี 

 -  ดา้นสุข 

4. เจตคติต่อวิชาชีพ

   

       

 

 

 

ปัจจัยด้านการเรียนการ

สอน 

     1.สภาพแวดลอ้มของ

สถานศึกษา 

     2.กิจกรรมการเรียนการ

สอน  

     3.การวดัและประเมินผล 

     4.ส่ือและอุปกรณ์ 

     5.คุณลกัษณะของอาจารย์

ผูส้อน 

 

ตัวแปรตาม 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

นกัเรียนสาํหรับผูวิ้จยัท่ีสนใจต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีความ  

สมัพนัธ์ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน

เตรียมทหาร 

2. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์ 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเตรียมทหาร 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวจิยั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการเรียนการ

สอน มีความสมัพนัธ์กบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนเตรียมทหาร 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey 

Study) แบบศึกษาความสมัพนัธ์ (Correlation Study)  

 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใชส้าํหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี 

คือ นกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 

จาํนวน 545 คน 

กลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนเตรียมทหารชั้นปีท่ี 

1 ปีการศึกษา 2552 ท่ีเรียนในโรงเรียนเตรียมทหาร 

จงัหวดันครนายก โดยผูวิ้จยัไดก้าํหนดขนาดตวัอยา่ง

ของการวิเคราะห์ โดยใชสู้ตรการคาํนวณจากทฤษฎี

ขีดจาํกดักลาง (The Central Limit Theorem) ไดก้ลุ่ม

ตวัอยา่ง 225 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็น

แบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน หาค่า

ความเช่ือมัน่ใช้   α - Coefficient ของครอนบาค มีค่า

ทั้งฉบบักบั 0 .892 และ ค่าความเท่ียงตรง (Validity) 

โดยหาค่า IOC มีค่าเท่ากบั 0.8973 

ประกอบดว้ยขอ้มลู 5 ตอน ซ่ึงครอบคลุม

เน้ือหาดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2   ปัจจยัดา้นพฤติกรรมในการเรียน 

 ตอนท่ี 3   ความฉลาดทางอารมณ์ 

 ตอนท่ี 4   ปัจจยัดา้นเจคติต่อวิชาชีพ 

 ตอนท่ี 5   ปัจจยัดา้นการเรียนการสอน 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู  

ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มลูงานวิจยัโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 

1. วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานดา้น  

ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการเรียนการสอนโดยใช้

ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

 2. วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั

ส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นการเรียนการสอนกบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สาํหรับสร้างสมการ

พยากรณ์โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
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เป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) แลว้นาํมาสร้างสมการพยากรณ์ 

 

ผลการวจัิย 

 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม นกัเรียนเตรียมทหารมีเกรดเฉล่ียก่อน

เขา้เป็นนกัเรียนเตรียมทหารอยูใ่นระดบัดีมาก และ

เกรดเฉล่ียหลงัเขา้เป็นนกัเรียนเตรียมทหาร ภาคเรียน

ท่ี 1/2552 อยูใ่นระดบัดี 

2. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นพฤติกรรมใน

การเรียน ของนกัเรียนเตรียมทหารโดยรวม มีระดบั

พฤติกรรมในการปฏิบติั บางคร้ัง เม่ือพิจารณาเป็น

รายขอ้ พบวา่พฤติกรรมกลุ่มตวัอยา่งปฏิบติัเป็น

ประจาํ คือ เขา้เรียนทนัเวลาท่ีอาจารยส์อนทุกคร้ัง 

ติดตามเน้ือหาโดยสอบถามจากเพ่ือนหรืออาจารย์

ผูส้อนทนัทีเม่ือขาดเรียน วางแผนทบทวนบทเรียน

เพ่ือเตรียมตวัใหพ้ร้อมก่อนสอบ ตั้งใจฟังอาจารย์

สอนขณะเรียน จดประเดน็สาํคญัของเร่ืองท่ีเรียนง่วง

นอนเน่ืองจากพกัผอ่นไม่เพียงพอ ซกัถามอาจารยเ์ม่ือ

มีขอ้สงสยัในขณะเรียน ใชเ้วลาวา่งส่วนใหญ่ในการ

สงัสรรคก์บัเพ่ือนมากกวา่ทบทวนบทเรียน และ

มกัจะใหรุ่้นพ่ีแนะนาํบางเร่ืองท่ีเรียนไม่เขา้ใจส่วน

พฤติกรรมท่ีปฏิบติัเป็นบางคร้ัง คือ วางแผนการเรียน

แต่ละวนัและปฏิบติัตามแผนนั้น  มีเร่ืองคุยกบัเพ่ือน

ขณะท่ีอาจารยก์าํลงัสอน นาํงานอ่ืนท่ีคา้งอยูข้ึ่นมาทาํ

ในขณะท่ีอาจารยก์าํลงัสอน ใชเ้วลาวา่งคน้ควา้หา

ความรู้เพ่ิมเติม ในวนัหยดุท่ีมีโอกาสออกนอก

โรงเรียนมกัจะเพ่ิมพนูความรู้จากแหล่งเรียนรู้

ภายนอก มกัคดัลอกงานจากเพ่ือนเพ่ือส่งใหท้นัตาม

กาํหนด และมกัทาํบนัทึกยอ่หรือขีดเสน้เน้ือหาสาํคญั

เพ่ือช่วยในการทบทวนบทเรียน แต่ท่ีไม่เคยแสดง

พฤติกรรมเลยหรือนาน ๆ คร้ัง คือ อ่านบทเรียน

ล่วงหนา้ก่อนเขา้เรียนในแต่ละคร้ัง เลือกท่ีนัง่

ดา้นหลงัเพ่ือหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้กับอาจารย ์ และ

มกัมีเร่ืองน่าสนใจคุยกบัเพ่ือนในขณะท่ีอาจารยก์าํลงั

สอน 

 3. ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความฉลาด

ทางอารมณ์ นกัเรียนเตรียมทหารมีความฉลาดทาง

อารมณ์โดยรวมและรายดา้น มีการพฒันาในระดบั

ปานกลาง   

 4.  ผลการวิเคราะห์เจคติต่อวิชาชีพทหาร   

เจตคติต่อวิชาชีพของนกัเรียนเตรียมทหาร                     

ทั้งภาพรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก 

         5.  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นการเรียนการ

สอน สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา กิจกรรมการเรียน

การสอน การวดัและประเมินผล ส่ือและอุปกรณ์ 

และคุณลกัษณะของครูผูส้อน ทั้งภาพรวมและราย

ดา้น อยูใ่นระดบัมาก  

   6. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมีความ 

สมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการเรียน เกรดเฉล่ียก่อนเขา้

เรียนเม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ภายใน

ของความฉลาดทางอารมณ์ดา้นดี เก่ง สุข มี

ความสมัพนัธ์กนัภายใน แสดงวา่ตวัแปร ดา้นดี เก่ง 

สุข เก่ียวขอ้งกนั ดา้นเจตคติต่อวิชาชีพมี

ความสมัพนัธ์กบัความฉลาดทางอารมณ์เฉพาะดา้น

เก่ง และดา้นสุข แต่ไม่มีความสมัพนัธ์กบัดา้นดี 

นอกจากนั้นยงัพบวา่การมีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพของ

กลุ่มตวัอยา่งมีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัการเรียนการ

สอน ในดา้นปัจจยัท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนพบวา่ 

สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา กิจกรรมการเรียนการ

สอน การวดัและประเมินผล ส่ือและอุปกรณ์ และ

คุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน มีความสมัพนัธ์กนั  

 7. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็น

ขั้นตอนระหวา่งปัจจยัท่ีสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนเตรียมทหาร โดยใชต้วัแปร 

11 ตวัแปร ดงัน้ี พฤติกรรมในการเรียน GPAก่อนเขา้

เรียน ความฉลาดทางอารมณ์ ดา้นดี ดา้นเก่ง ดา้นสุข 

เจตคติต่อวิชาชีพ สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 

กิจกรรมการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 
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ส่ือและอุปกรณ์ คุณลกัษณะของอาจารยผ์ูส้อน ผล

การวิเคราะห์พบวา่  มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียนเตรียมทหาร 3 ปัจจยั คือ 

GPAก่อนเขา้เรียน สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 

และการวดัและประเมินผล โดยค่า F มีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนปัจจยัอ่ืน ๆ ไม่มีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05  โดยทั้ง 3 ปัจจยัใหค่้าสมัประสิทธ์ิ

สหสมัพนัธ์พหุคูณ (R) = 0.380 และสามารถอธิบาย

ความแปรผนัของผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของ

นกัเรียนเตรียมทหารไดร้้อยละ 14.5 (R2 = 0.145)โดย

สามารถสร้างสมการพยากรณ์ไดด้งัน้ี 

          6.1.สมการถดถอยท่ีคาํนวณจากค่า

สมัประสิทธ์ิ   ความถดถอยของตวัแปรพยากรณ์ใน

รูปคะแนนดิบ (b) 

            Y’  = 1.602 +  0.345(GPAก่อนเขา้เรียน)       

                    +  0.163(การวดัและประเมินผล)       

                    - 0.118(สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา) 

        6.2 สมการถดถอยท่ีคาํนวณจากค่า

สมัประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐานของตวัแปรใน

รูปแบบของคะแนนมาตรฐาน 

           Z’  =    0.336(GPAก่อนเขา้เรียน)  

                    +  0.214(การวดัและประเมินผล)  

                    - 0.155(สภาพแวดลอ้มสถานศึกษา) 

 

การอภิปรายผล 

 1. การวิจยัน้ี มีประเดน็ใหอ้ภิปราย

ดงัต่อไปน้ีนกัเรียนเตรียมทหาร มีเกรดเฉล่ีย 

ก่อนเขา้เป็นนกัเรียนเตรียมทหารอยูใ่นระดบัดีมาก 

และเกรดเฉล่ียหลงัเขา้เป็นนกัเรียนเตรียมทหาร ภาค

เรียนท่ี 1/2552 อยูใ่นระดบัดี อาจเน่ืองมาจาก 

โรงเรียนเตรียมทหารเป็นโรงเรียนท่ีมีช่ือเสียงมีการ

สอบคดัเลือกก่อนเขา้รับการศึกษา จึงมีนกัเรียน

สมคัรเขา้สอบคดัเลือกเป็นจาํนวนมาก ดงันั้น

นกัเรียนท่ีสอบคดัเลือกไดจึ้งเป็นนกัเรียนท่ีมีผลการ 

ศึกษาดีเกรดเฉล่ียก่อนเขา้เรียนของนกัเรียนจึงอยูใ่น

ระดบัดีมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ภทัรา  นิคมานนท ์

(2538, หนา้ 281) ไดใ้หท้รรศนะวา่ เกรดเฉล่ียก่อน

เขา้เรียนเป็นพ้ืนฐานทางการศึกษาเดิมของนกัศึกษา 

ซ่ึงมีผลในการไปใชศึ้กษาต่อดงัท่ี สุมา  สุทธิวาทนฤ

พุฒิ (2522, หนา้ 82) กล่าววา่ พ้ืนฐานการศึกษาเดิม

เท่านั้นท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ของนกัศึกษาทุกคณะวิชา   

           2.  พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนเตรียม

ทหารโดยรวม มีความถ่ีในการปฏิบติับางคร้ัง เป็น

การกระทาํหรือกิจกรรมท่ีแสดงออกเพ่ือมุ่งพฒันาใน

ดา้นความรู้และทกัษะตามจุดมุ่งหมายท่ีไดก้าํหนดไว้

ในวิชาต่างๆ    

          3. นกัเรียนเตรียมทหารมีการพฒันาความ

ฉลาดทางอารมณ์โดยรวมและรายดา้น มีการพฒันา

ในระดบัปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ 

นกัเรียนเตรียมทหารมีการพฒันาความฉลาดทาง

อารมณ์ดา้นดีมากท่ีสุด  รองลงมาคือ การพฒันา

ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นเก่ง และการพฒันาความ

ฉลาดทางอารมณ์ดา้นสุข   อาจเน่ืองมาจาก โรงเรียน

เตรียมทหารเป็นโรงเรียนท่ีนกัเรียนสาํเร็จการศึกษา

จะเขา้รับการศึกษาต่อในเหล่าทพัเพ่ือเป็นทหาร 

ตาํรวจ เพ่ือรับใชป้ระเทศชาติ  จึงมีการปลกูฝัง

นกัเรียนในเร่ืองของความเป็นคนดี เสียสละ เพ่ือ

ปกป้องประเทศ จึงมีการพฒันาดา้นความดีมากกวา่

ดา้นอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรมสุขภาพจิตไดพ้ฒันา

แนวคิดเร่ือง ความฉลาดทางอารมณ์ ดา้นดีคือ 

ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความ

ตอ้งการของตนเอง รู้จกัเห็นใจผูอ่ื้น และมีความ

รับผิดชอบต่อส่วนร่วม ขณะเดียวกนักต็อ้งพฒันา

ความเก่งและความสุขควบคู่กบัไปเพ่ือใหน้กัเรียน

เตรียมทหาร เขา้ใจตนเอง เขา้ใจผูอ่ื้นและสามารถ

แกไ้ขความขดัแยง้ไดซ่ึ้งเป็นงานในหนา้ท่ีของ

นกัเรียนเตรียมทหารท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อไปในอนาคต 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กรมสุขภาพจิต ไดอ้ธิบายถึง ความ

ฉลาดทางอารมณ์ ดา้นความเก่ง หมายถึง 
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ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถ

ตดัสินใจ แกปั้ญหาและแสดงออกไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น 

และดา้นความสุข หมายถึง ความสามารถในการ

ดาํเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเองพอใจ

ในชีวิต และมีความสุขสงบทางใจ ซ่ึงทาํใหน้กัเรียน

เตรียมทหารเขา้ใจตนเอง คือ เขา้ใจอารมณ์ความรู้สึก

และความตอ้งการในชีวิตของตนเอง  เขา้ใจผูอ่ื้น 

เขา้ใจอารมณ์ความรู้สึกของผูอ่ื้นและสามารถแสดง

ออกมาไดอ้ยา่งเหมาะสม แกไ้ขความขดัแยง้ได ้เม่ือมี

ปัญหาสามารถแกไ้ขจดัการใหผ้า่นพน้ไปไดอ้ยา่ง

เหมาะสมทั้งปัญหาความเครียดในใจ หรือปัญหาท่ี

เกิดจากการขดัแยง้กบัผูอ่ื้น  

 4. เจตคติต่อวิชาชีพของนกัเรียนเตรียม

ทหาร ทั้งภาพรวมและรายขอ้ อยูใ่นระดบัมาก อาจ

เน่ืองมาจากอาชีพทหาร ตาํรวจ เป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ 

มีศกัด์ิศรีในสงัคม มีความสง่างาม เป็นอาชีพท่ีมัน่คง

มีความภูมิใจในวิชาชีพซ่ึงสอด คลอ้งกบั งานวิจยั

ของ เปรมชยั  สโรบล (2541) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง เหตุจูง

ใจในการศึกษาต่อโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้

ของนกัเรียนเตรียมทหาร  เพ่ือศึกษาเหตุจูงใจใน

การศึกษา ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของสถาบนั ดา้นสงัคม 

ดา้นเกียรติยศช่ือเสียง ดา้นการประกอบอาชีพ และ

ดา้นความสนใจของตนเองอยูใ่นระดบัมาก ส่วนเหตุจูง

ใจดา้นการทาํตามความตอ้งการของผูอ่ื้น เป็นเหตุจูงใจ

ปานกลาง 

            5. ปัจจยัดา้นการเรียนการสอนของนกัเรียน

เตรียมทหาร นกัเรียนเตรียมทหารมีความคิด เห็น ทั้ง

ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดงัน้ี 

 5.1 ดา้นสภาพแวดลอ้ม

สถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมากจาก  

โรงเรียนเตรียมทหารเป็นโรงเรียนท่ีฝึกนกัเรียนให้

เตรียมตวัเป็นทหาร ตาํรวจ จึงเนน้ในเร่ืองของการมี

ระเบียบวินยั การจดัสถานศึกษามีใหส้ภาพแวดลอ้ม

ท่ีเหมาะสมกบันกัเรียนทั้งในดา้นของความมีระเบียบ

เรียบ ร้อยของหอ้งเรียน  ความสะอาด ความสง่างาม 

การรักษาความปลอดภยั ฯลฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

ไพฑรูย ์ศรีฟ้า (2544) สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้มี

ส่วนช่วยในการควบคุมชั้นเรียนใหผู้เ้รียนมีระเบียบ 

วินยัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้เป็นตวักาํหนดอาณา

เขตของการเรียน ทาํใหมี้บรรยากาศท่ีแตกต่างไปจาก

กิจกรรมอ่ืน  

5.2 ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน

อยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมากจาก กิจกรรมการเรียน

การสอนเป็นกระบวนการท่ีจดัประสบ การณ์ให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยวิธีการต่างๆ โรงเรียนเตรียม

ทหารจึงมีการจดักิจกรรมทั้งการฝึกร่างกาย  การ

เรียนในภาคทฤษฎีและปฏิบติั  เสริมสร้างความเป็น

ผูน้าํโดยการใหน้กัเรียนมีส่วนร่วมกบักิจกรรมของ

โรงเรียนและเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น

ระหวา่งการเรียนการสอนซ่ึงสอดคลอ้งกบั ประภาศรี  

จีระยิ่งมงคล และ นิตติยา  นอ้ยสีภูมิ (2545) 

ศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนิสิตพยาบาลในวิทยาลยัพยาบาล

บรมราชชนนี นพรัตนว์ชิระ ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัท่ี

มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพบวา่ 

ปัจจยัดา้นการจดัการเก่ียวกบัเน้ือหาวิชา 

เวลาและการประสานงานมีอิทธิพลในระดบัมาก 

5.3 ดา้นการวดัและการ

ประเมินผลอยูใ่นระดบัมาก  ทั้งน้ีการวดัและ

ประเมินผลเป็นปัจจยัท่ีนกัเรียนเขา้ใจเกณฑก์ารให้

คะแนนของผูส้อนทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจการวดัและ

ประเมินผล มีการเตรียมตวัใหพ้ร้อมก่อนการวดัผล 

เพ่ือใหก้ารวดัผลมีประสิทธิภาพทาํใหมี้ความสาํคญั

มากต่อการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การวดั

และประเมินผลเป็นการติดตามกิจกรรมการเรียนการ

สอนอยา่งต่อเน่ือง การวดัและประเมินผลท่ีมี

ประสิทธิภาพจะใหข้อ้มลูท่ีถกูตอ้ง เท่ียงตรง สาํหรับ

การตดัสินใจเก่ียวกบัการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ เป็น

ขอ้มลูยอ้นกลบัท่ีจะช่วยติดตาม กาํกบั ดูแล 
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ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนตลอดเวลา  โดยผูส้อนจะ

นาํขอ้มลูดงักล่าวมาพิจารณาปรับแนวทางการจดั

กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความพร้อม และ

พ้ืนฐานของผูเ้รียน 

  5.4. ดา้นส่ือและอุปกรณ์อยูใ่น

ระดบัมาก  อาจเน่ืองจาก ส่ือการสอน ช่วยสร้าง

รากฐานท่ีเป็นรูปธรรมข้ึนในความคิดของผูเ้รียน การ

ฟังเพียงอยา่งเดียวนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งใชจิ้นตนาการเขา้

ช่วยดว้ย เพ่ือใหส่ิ้งท่ีเป็นนามธรรมเกิดเป็นรูปธรรม

ข้ึนในความคิด แต่สาํหรับส่ิงท่ียุง่ยากซบัซอ้น ผูเ้รียน

ยอ่มไม่มีความสามารถจะทาํได ้การใชอุ้ปกรณ์เขา้

ช่วยจะทาํใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและสร้างรูปธรรม

ข้ึนในใจได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชอร์ส กล่าววา่ 

เคร่ืองมือท่ีช่วยส่ือความหมายจดัข้ึนโดยครูและ

นกัเรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เคร่ืองมือการสอน

ทุกชนิดจดัเป็นส่ือการสอน เช่น หนงัสือในหอ้งสมุด 

โสตทศันวสัดุต่าง ๆ เช่น โทรทศัน ์วิทย ุสไลด ์ฟิลม์

สตริป รูปภาพ แผนท่ี ของจริง และทรัพยากรจาก

แหล่งชุมชน และสอดคลอ้งกบับราวน ์และคณะ 

กล่าววา่ จาํพวกอุปกรณ์ทั้งหลายท่ีสามารถช่วยเสนอ

ความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนจนเกิดผลการเรียนท่ีดี ทั้งน้ี

รวมถึง กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การศึกษานอกสถานท่ี 

การแสดง บทบาทนาฏการ การสาธิต การทดลอง 

ตลอดจนการสมัภาษณ์และการสาํรวจ เป็นตน้   

                  5.5  ดา้นคุณลกัษณะของครูผูส้อน

อยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก ครูผูส้อนมี

ความสาํคญัต่อการเรียนของผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก 

เพราะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน ตอ้งวางแผน

การสอน  คน้ควา้พฒันาตนเอง  เขา้ใจเน้ือหาท่ีสอน  

มีความยติุธรรมในการวดัผล  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

จอห์น แคร์รอล (John Carroll, 1963) ไดอ้ธิบาย

ความหมายของครูท่ีมีประสิทธิภาพวา่ เป็นครูท่ีสอน

ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ ใหเ้วลาแก่นกัเรียนแต่ละ

คนไดเ้รียนรู้โดยพิจารณาความแตกต่างของบุคคล 

และวิชาท่ีสอน การสอนของครูท่ีสามารถใหน้กัเรียน

เกิดการเรียนรู้ตามความถนดัและความสามารถของ

ทุกคน  

           6.  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็น

ขั้นตอนพบวา่ GPA ก่อนเขา้เรียน สภาพแวดลอ้ม

ของสถานศึกษา และการวดัและประเมินผล              

มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา อาจ

เน่ืองมากจาก GPA ก่อนเขา้เรียนเป็นพ้ืนฐานความรู้

ของนกัเรียนเตรียมทหารซ่ึงส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทาง

การศึกษาของนกัเรียนในปัจจุบนัได ้ซ่ึงตรงตาม

สมมุติฐาน ส่วนตวัแปรอ่ืนไม่มีความสมัพนัธ์กบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงไม่ตรงตามสมมุติฐาน  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การวิจยัของ มาโนช ห่วงศรี (2538) 

ศึกษาปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนโรงเรียนในโครงการขยายโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั สาํนกังานการ

ประถมศึกษาจงัหวดันครสวรรค ์ผลการวิจยัพบวา่ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

คณิตศาสตร์ คือ ปัจจยัดา้นนกัเรียน ไดแ้ก่ ระดบัผล

การเรียนเดิมของนกัเรียนชั้น  ปัจจยัดา้นการวดัและ

ประเมินผล มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการ

ศึกษา อาจเน่ืองมากจาก  ปัจจยัดา้นการวดัและ

ประเมินผลท่ีดีจะทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเกณฑ์การให้

คะแนน ไดรู้้วา่ผูส้อนจะสอนอะไร จึงทาํใหเ้กิดการ

เตรียมตวัก่อนเขา้เรียน  เตรียมตวัก่อนสอบ จึงส่งผล

ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในทางบวกซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัเกณฑก์ารวดั และประเมินผลซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ

ผลกัดนัหรือกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาเปล่ียนแปลง

การเรียนการสอนและส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 

การวดัผลเป็นเคร่ืองมือผลกัดนัการสอนใหเ้ป็นไปใน

ทิศทางท่ีตอ้งการ รูปแบบวิธีการวดัผลมีอิทธิผลโนม้

นา้วใหก้ารเรียนการสอนตอ้งปรับตามใหส้อดคลอ้ง

กนัโดยอตัโนมติั ดงันั้น ถา้ตอ้งการปรับการเรียนการ

สอนใหเ้ป็นไปในทิศทางใด กอ็อกแบบการวดัผลท่ี

ส่งผลใหเ้ป็นไปทิศทางนั้น กส็ามารถผลกัดนัใหก้าร

เรียนการสอนเป็นไปตามท่ีตอ้งการ
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ได ้ เช่น ออกแบบการวดัใหมุ่้งประเมินการคิด

แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น  กจ็ะนาํไปสู่การเรียนการสอน

เพ่ือแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นในดา้นต่าง ๆ ตามมาและจาก

ประสบการณ์น้ีจะนาํไปสู่การวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือหา

รูปแบบการวดัผลประเมินผล และการจดัการเรียน

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับพฒันาผูเ้รียนต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร จงัหวดันครนายก ผูวิ้จยัมี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน

ของโรงเรียนเตรียมทหารควรใหค้วามสาํคญัต่อ

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนเตรียม

ทหาร ฝึกการวางแผนการเรียนใหแ้ก่นกัเรียนเพ่ือให้

นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดีข้ึนปลกูฝังความ

ตั้งใจใหแ้ก่นกัเรียน 

 2. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรใหค้วามสาํคญักบั

การวดัและประเมินผล และสภาพแวดลอ้ม

สถานศึกษา เพราะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

 1. การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์

ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร กบัโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือนาํมา

พฒันาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของโรงเรียนอ่ืน ๆ 

 2. การศึกษาประสิทธิภาพในการสอนของ

ครูท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัเรียน

เตรียมทหารโรงเรียนเตรียมทหาร 
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ความกา้วหนา้ของผูเ้รียนตลอดเวลา  โดยผูส้อนจะ

นาํขอ้มลูดงักล่าวมาพิจารณาปรับแนวทางการจดั

กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสภาพความพร้อม และ

พ้ืนฐานของผูเ้รียน 

  5.4. ดา้นส่ือและอุปกรณ์อยูใ่น

ระดบัมาก  อาจเน่ืองจาก ส่ือการสอน ช่วยสร้าง

รากฐานท่ีเป็นรูปธรรมข้ึนในความคิดของผูเ้รียน การ

ฟังเพียงอยา่งเดียวนั้น ผูเ้รียนจะตอ้งใชจิ้นตนาการเขา้

ช่วยดว้ย เพ่ือใหส่ิ้งท่ีเป็นนามธรรมเกิดเป็นรูปธรรม

ข้ึนในความคิด แต่สาํหรับส่ิงท่ียุง่ยากซบัซอ้น ผูเ้รียน

ยอ่มไม่มีความสามารถจะทาํได ้การใชอุ้ปกรณ์เขา้

ช่วยจะทาํใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจและสร้างรูปธรรม

ข้ึนในใจได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัชอร์ส กล่าววา่ 

เคร่ืองมือท่ีช่วยส่ือความหมายจดัข้ึนโดยครูและ

นกัเรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เคร่ืองมือการสอน

ทุกชนิดจดัเป็นส่ือการสอน เช่น หนงัสือในหอ้งสมุด 

โสตทศันวสัดุต่าง ๆ เช่น โทรทศัน ์วิทย ุสไลด ์ฟิลม์

สตริป รูปภาพ แผนท่ี ของจริง และทรัพยากรจาก

แหล่งชุมชน และสอดคลอ้งกบับราวน ์และคณะ 

กล่าววา่ จาํพวกอุปกรณ์ทั้งหลายท่ีสามารถช่วยเสนอ

ความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียนจนเกิดผลการเรียนท่ีดี ทั้งน้ี

รวมถึง กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การศึกษานอกสถานท่ี 

การแสดง บทบาทนาฏการ การสาธิต การทดลอง 

ตลอดจนการสมัภาษณ์และการสาํรวจ เป็นตน้   

                  5.5  ดา้นคุณลกัษณะของครูผูส้อน

อยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก ครูผูส้อนมี

ความสาํคญัต่อการเรียนของผูเ้รียนเป็นอยา่งมาก 

เพราะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน ตอ้งวางแผน

การสอน  คน้ควา้พฒันาตนเอง  เขา้ใจเน้ือหาท่ีสอน  

มีความยติุธรรมในการวดัผล  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 

จอห์น แคร์รอล (John Carroll, 1963) ไดอ้ธิบาย

ความหมายของครูท่ีมีประสิทธิภาพวา่ เป็นครูท่ีสอน

ใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรู้ ใหเ้วลาแก่นกัเรียนแต่ละ

คนไดเ้รียนรู้โดยพิจารณาความแตกต่างของบุคคล 

และวิชาท่ีสอน การสอนของครูท่ีสามารถใหน้กัเรียน

เกิดการเรียนรู้ตามความถนดัและความสามารถของ

ทุกคน  

           6.  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็น

ขั้นตอนพบวา่ GPA ก่อนเขา้เรียน สภาพแวดลอ้ม

ของสถานศึกษา และการวดัและประเมินผล              

มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา อาจ

เน่ืองมากจาก GPA ก่อนเขา้เรียนเป็นพ้ืนฐานความรู้

ของนกัเรียนเตรียมทหารซ่ึงส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทาง

การศึกษาของนกัเรียนในปัจจุบนัได ้ซ่ึงตรงตาม

สมมุติฐาน ส่วนตวัแปรอ่ืนไม่มีความสมัพนัธ์กบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ซ่ึงไม่ตรงตามสมมุติฐาน  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั การวิจยัของ มาโนช ห่วงศรี (2538) 

ศึกษาปัจจยับางประการท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของนกัเรียนโรงเรียนในโครงการขยายโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สงักดั สาํนกังานการ

ประถมศึกษาจงัหวดันครสวรรค ์ผลการวิจยัพบวา่ 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา

คณิตศาสตร์ คือ ปัจจยัดา้นนกัเรียน ไดแ้ก่ ระดบัผล

การเรียนเดิมของนกัเรียนชั้น  ปัจจยัดา้นการวดัและ

ประเมินผล มีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการ

ศึกษา อาจเน่ืองมากจาก  ปัจจยัดา้นการวดัและ

ประเมินผลท่ีดีจะทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจเกณฑ์การให้

คะแนน ไดรู้้วา่ผูส้อนจะสอนอะไร จึงทาํใหเ้กิดการ

เตรียมตวัก่อนเขา้เรียน  เตรียมตวัก่อนสอบ จึงส่งผล

ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในทางบวกซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัเกณฑก์ารวดั และประเมินผลซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ

ผลกัดนัหรือกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาเปล่ียนแปลง

การเรียนการสอนและส่งเสริมการวิจยัในชั้นเรียน 

การวดัผลเป็นเคร่ืองมือผลกัดนัการสอนใหเ้ป็นไปใน

ทิศทางท่ีตอ้งการ รูปแบบวิธีการวดัผลมีอิทธิผลโนม้

นา้วใหก้ารเรียนการสอนตอ้งปรับตามใหส้อดคลอ้ง

กนัโดยอตัโนมติั ดงันั้น ถา้ตอ้งการปรับการเรียนการ

สอนใหเ้ป็นไปในทิศทางใด กอ็อกแบบการวดัผลท่ี

ส่งผลใหเ้ป็นไปทิศทางนั้น กส็ามารถผลกัดนัใหก้าร

เรียนการสอนเป็นไปตามท่ีตอ้งการ
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ได ้ เช่น ออกแบบการวดัใหมุ่้งประเมินการคิด

แกปั้ญหาท่ีซบัซอ้น  กจ็ะนาํไปสู่การเรียนการสอน

เพ่ือแกปั้ญหาท่ีซบัซอ้นในดา้นต่าง ๆ ตามมาและจาก

ประสบการณ์น้ีจะนาํไปสู่การวิจยัในชั้นเรียนเพ่ือหา

รูปแบบการวดัผลประเมินผล และการจดัการเรียน

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพสาํหรับพฒันาผูเ้รียนต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร จงัหวดันครนายก ผูวิ้จยัมี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอน

ของโรงเรียนเตรียมทหารควรใหค้วามสาํคญัต่อ

ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนเตรียม

ทหาร ฝึกการวางแผนการเรียนใหแ้ก่นกัเรียนเพ่ือให้

นกัเรียนมีพฤติกรรมการเรียนท่ีดีข้ึนปลกูฝังความ

ตั้งใจใหแ้ก่นกัเรียน 

 2. ผูบ้ริหารโรงเรียนควรใหค้วามสาํคญักบั

การวดัและประเมินผล และสภาพแวดลอ้ม

สถานศึกษา เพราะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อ

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน 

 1. การเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์

ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเตรียมทหาร

โรงเรียนเตรียมทหาร กบัโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือนาํมา

พฒันาปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนของโรงเรียนอ่ืน ๆ 

 2. การศึกษาประสิทธิภาพในการสอนของ

ครูท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของนกัเรียน

เตรียมทหารโรงเรียนเตรียมทหาร 
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การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวชิาการของครู

ในโรงเรียนเทศบาล สังกดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวดัปทุมธานี 

Effects of School-Based Management on Academic Performance Efficiency of Teachers 

in Municipal Schools of Subdistrict Administration Organization  

in Pathumthani1 

 

                                                                                                                                               กรกมล  เพ่ิมผล1 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ศึกษาระดบั

ประสิทธิภาพการบริหาร งานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล  หาความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารโดยใชโ้รงเรียน

เป็นฐานกบัประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาลและการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

ท่ีส่งผล ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม  

ประชากรท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คือ ผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา  ขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน

เทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี รวม 284 คน  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคือ  

ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์  และการถดถอยพหุคูณ   

ผลการวิจยัพบวา่  การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนเทศบาลอยูใ่นระดบัมาก  ประสิทธิภาพการ

บริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาลอยูใ่นระดบัมาก การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมีความ สมัพนัธ์

กนัทางบวกในระดบัสูงกบัประสิทธิภาพการบริหารงานวชิาการของครูในโรงเรียนเทศบาล  การบริหารโดยใชโ้รงเรียน

เป็นฐานส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียน เทศบาล 

 

คําสําคัญ : การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน, ประสิทธิภาพ, งานวิชาการ, ครูโรงเรียนเทศบาล, องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน   

 

Abstract  

 This survey research on Teachers in Municipal Schools of Sub-district Administration Organization in 

Pathumthani aims to study: the level of administration of School-Based Management and Academic Performance 

Efficiency of Teachers,  the relationship between school-based management and the Academic Performance 

Efficiency of  Teachers, and the Effects of School-Based Management on A Academic management efficiency of  

 

 

 

 

* นกัศึกษาหลกัสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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teachers. Questionnaire was used to gather data from the sample group of 284 selected from teachers in 

Municipal Schools of Sub-district Administration Organization in Pathumthani. Data were analyzed using 

frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient, and Stepwise Multiple 

regression. The results were as follows: Overall, the level of administration of school-based management in 

municipal schools of Sub-district Administration Organization in Pathumthani and the level of academic 

performance efficiency of teachers in municipal schools were high; the relationship between the School-Based 

Management and the academic performance efficiency of teachers in municipal schools; and the school-based 

management significantly affected the Academic Management Efficiency of Teachers in Municipal Schools of 

Sub district Administration Organization in Pathumthani. 

 

Keywords:  school-based management, efficiency, academic performance, teachers in municipal schools,   

Subdistrict Administration Organization in Pathumthani 

 

ความนํา 

การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีทาํใหค้น

ไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพใหเ้ป็นคนดี และคนเก่ง        

มีประสบการณ์การทาํงาน ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี

แต่ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมในโลกแห่งการเปล่ียนแปลงนั้น

ไม่อาจกระทาํได ้ถา้ไม่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

บริหารและการจดัการท่ีดีพอ ดงันั้นกระทรวง 

ศึกษาธิการในฐานะผูรั้บผิดชอบทางการศึกษา ไดมี้การ

กระจายอาํนาจการจดัการศึกษาไปยงัสถานศึกษา 

เพ่ือใหส้ถานศึกษามีความคล่องตวัและสามารถ

ตดัสินใจดาํเนินการในขอบเขตท่ีรับผิดชอบในฐานะ

เป็นนิติบุคคล  สามารถจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา โดยใหมี้

คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรา 35 มาตรา 36 และ

มาตรา 38 ในพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (สาํนกังานปลดั 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หนา้ 345-346) และการ

กระจายอาํนาจไปยงัสถานศึกษาตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 39 และ

มาตรา 40 ใหเ้ป็นไปตามแนวคิดการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management--SBM) 

กระทรวงศึกษาธิการไดต้ราพระราช  บญัญติัระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ท่ี

มุ่งหวงัต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหมี้

คุณลกัษณะตามความมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

คือ ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไดป้ระกาศ

ใหส้ถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นนิติบุคคล เม่ือวนัท่ี 7 

กรกฎาคม พ.ศ. 2546  เพ่ือใหมี้อิสระมีความเขม้แขง็ใน

การดาํเนินงาน โดยไดก้ระจายอาํนาจการบริหาร และ

การจดัการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล

และการบริหารทัว่ไป โดยใชรู้ปแบบการบริหารจดั

การศึกษาท่ีเหมาะสมกบัหลกัการกระจายอาํนาจ คือ 

การบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

(School-Based Management--SBM) กระทรวง 

ศึกษาธิการ (2547, หนา้ 16-17) ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์  

“การพฒันาระบบบริหารจดัการเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมี

คุณภาพ”  มีโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง   กบัรูปแบบการ

บริหารและจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานสร้าง

ความเขม้แขง็ใหก้บัสถานศึกษา  ดงันั้นการบริหารโดย

ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School Based Management-- 

SBM)  จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีนาํมาใชเ้พ่ือช่วยปรับปรุง

การกระจาย  การควบคุมจากส่วนกลางไปสู่ระดบั
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teachers. Questionnaire was used to gather data from the sample group of 284 selected from teachers in 

Municipal Schools of Sub-district Administration Organization in Pathumthani. Data were analyzed using 

frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient, and Stepwise Multiple 

regression. The results were as follows: Overall, the level of administration of school-based management in 

municipal schools of Sub-district Administration Organization in Pathumthani and the level of academic 

performance efficiency of teachers in municipal schools were high; the relationship between the School-Based 

Management and the academic performance efficiency of teachers in municipal schools; and the school-based 

management significantly affected the Academic Management Efficiency of Teachers in Municipal Schools of 

Sub district Administration Organization in Pathumthani. 

 

Keywords:  school-based management, efficiency, academic performance, teachers in municipal schools,   

Subdistrict Administration Organization in Pathumthani 

 

ความนํา 

การจดัการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีทาํใหค้น

ไดพ้ฒันาอยา่งเตม็ศกัยภาพใหเ้ป็นคนดี และคนเก่ง        

มีประสบการณ์การทาํงาน ความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ี

แต่ทั้งน้ี การมีส่วนร่วมในโลกแห่งการเปล่ียนแปลงนั้น

ไม่อาจกระทาํได ้ถา้ไม่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

บริหารและการจดัการท่ีดีพอ ดงันั้นกระทรวง 

ศึกษาธิการในฐานะผูรั้บผิดชอบทางการศึกษา ไดมี้การ

กระจายอาํนาจการจดัการศึกษาไปยงัสถานศึกษา 

เพ่ือใหส้ถานศึกษามีความคล่องตวัและสามารถ

ตดัสินใจดาํเนินการในขอบเขตท่ีรับผิดชอบในฐานะ

เป็นนิติบุคคล  สามารถจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบาย และมาตรฐานการศึกษา โดยใหมี้

คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษา   ขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรา 35 มาตรา 36 และ

มาตรา 38 ในพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (สาํนกังานปลดั 

กระทรวงศึกษาธิการ, 2548, หนา้ 345-346) และการ

กระจายอาํนาจไปยงัสถานศึกษาตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 39 และ

มาตรา 40 ใหเ้ป็นไปตามแนวคิดการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management--SBM) 

กระทรวงศึกษาธิการไดต้ราพระราช  บญัญติัระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ท่ี

มุ่งหวงัต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนใหมี้

คุณลกัษณะตามความมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

คือ ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ไดป้ระกาศ

ใหส้ถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นนิติบุคคล เม่ือวนัท่ี 7 

กรกฎาคม พ.ศ. 2546  เพ่ือใหมี้อิสระมีความเขม้แขง็ใน

การดาํเนินงาน โดยไดก้ระจายอาํนาจการบริหาร และ

การจดัการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหาร

วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล

และการบริหารทัว่ไป โดยใชรู้ปแบบการบริหารจดั

การศึกษาท่ีเหมาะสมกบัหลกัการกระจายอาํนาจ คือ 

การบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

(School-Based Management--SBM) กระทรวง 

ศึกษาธิการ (2547, หนา้ 16-17) ไดก้าํหนดยทุธศาสตร์  

“การพฒันาระบบบริหารจดัการเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมี

คุณภาพ”  มีโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง   กบัรูปแบบการ

บริหารและจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานสร้าง

ความเขม้แขง็ใหก้บัสถานศึกษา  ดงันั้นการบริหารโดย

ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School Based Management-- 

SBM)  จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีนาํมาใชเ้พ่ือช่วยปรับปรุง

การกระจาย  การควบคุมจากส่วนกลางไปสู่ระดบั
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โรงเรียนมุ่งเนน้ใหก้ลุ่มท่ีใกลชิ้ดกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู ผูป้กครอง ชุมชนไดมี้โอกาส

ควบคุมส่ิงต่างๆ มากข้ึน เพราะแนวคิดในการ

บริหารงานของโรงเรียนจะเป็นไปในลกัษณะท่ีใช้

โรงเรียนเป็นฐาน หรือเป็นศูนยก์ลางของการบริหาร

จดัการโรงเรียนโดย ตรงเป็นแนวคิดท่ีมุ่งใหอิ้สระความ

คล่องตวัแก่สถานศึกษา โดยมีตวัแทนของ

คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจโดยตรง มี

ความเช่ือวา่การตดัสินใจท่ีดีท่ีสุด  เกิดจากการตดัสินใจ

ของคณะบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดและมีส่วนเก่ียวขอ้งกบั

นกัเรียนมากท่ีสุด (Wohlstetter, 1995, pp. 22-25) 

นโยบายการบริหารการจดัการศึกษาใน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดก้าํหนดข้ึนตาม

แนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ท่ีตอ้งการกระจายอาํนาจการบริหารและการจดั

การศึกษา ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน

บุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะบุคคลท่ีมาจาก

ประชาชน ชุมชน และทอ้งถ่ินในระดบัเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและระดบัสถานศึกษา เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกบั 

ดูแล ส่งเสริม สนบัสนุนการศึกษาของชุมชนทอ้งถ่ิน

ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ินโดย

สอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

การบริหารและการจดัการศึกษาระดบัองคก์รใน

ทอ้งถ่ิน เป็นการบริหารและการดาํเนินงานระดบั

ปฏิบติัการในทอ้งถ่ิน ท่ีกาํหนดใหก้ารปฏิบติัเสร็จส้ินท่ี

สถานศึกษาใหม้ากท่ีสุด โดยยึดหลกัความมีอิสระและ

คล่องตวัเป็นสาํคญั ดงันั้นโรงเรียนเทศบาล สงักดั

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี  จึงตอ้ง

รับนโยบายการบริหารจดัการโรงเรียน ใหส้อดคลอ้ง

โดยมีการกระจายอาํนาจ มีโครงสร้างระบบงาน 

ควบคุมตามโครงสร้างสายงาน เพ่ือใหบุ้คลากรทาํงาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์การทาํงาน

พบวา่ ยิ่งบุคคลในองคก์ารตอ้งรอคาํสัง่จากส่วนกลาง

มากเท่าใดความตอ้งการในการมีส่วนร่วมกจ็ะลด

นอ้ยลง ประสิทธิภาพของงานลดลง และส่วนกลาง

อยา่งเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตอ้งเพ่ิมทรัพยากร เพ่ิมการ

นิเทศและเขม้งวดกบัการควบคุมข้ึนเร่ือยๆ จึงได ้มีการ

พฒันาโรงเรียนใหมี้การปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร

จดัการมุ่งการกระจาย  อาํนาจ การมีส่วนร่วม การ

บริหารตนเอง การตรวจสอบและถ่วงดุลประสิทธิภาพ

ของงานวิชาการ ซ่ึงเป็นความสามารถในการปฏิบติังาน

วิชาการใหป้ระสบผลสาํเร็จ รวมทั้งมีการพฒันา

หลกัสูตร ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการวดัและ

ประเมินผล และดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาใหมี้

ประสิทธิภาพ แนวคิดระบบโรงเรียนเป็นฐานการ

บริหารจดัการ  เป็นแนวคิดสากลท่ีเป็นท่ียอมรับกนั

อยา่งแพร่หลายในการนาํมาเป็นยทุธศาสตร์ในการ

ปฏิรูปการศึกษาดว้ยการสร้างฐานอาํนาจใหแ้ก่ผูมี้

ผลประโยชนใ์กลชิ้ดผูเ้รียนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ครู 

ผูป้กครอง นกัเรียนตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในชุมชน 

รวมทั้งองคก์รต่างๆ การปฏิรูปแบบน้ีนาํไปสู่การทาํให้

มีการเปล่ียนแปลงการจดัการในเน้ือหาวิชาทาํใหก้าร

เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และไดคุ้ณภาพตาม

มาตรฐานการปฏิบติังานของผูเ้รียนท่ีไดก้าํหนดข้ึนไว  ้

ผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ินไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษาใหม้ากข้ึนทั้งในเร่ืองของการกาํหนดนโยบาย 

แผนงานโครงการ การจดัการเรียนการสอน ผูป้กครอง 

ชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีหลายฝ่ายท่ีเขา้มาร่วมเป็น

วิทยากรมีคณะกรรม การผูป้กครอง ชุมชน และศิษยเ์ก่า

เขา้มาร่วมบริหาร งานโรงเรียน  การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management--SBM)    

จะเป็นวิธีหน่ึงท่ีโรงเรียนต่าง ๆ นาํมาใชเ้พ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ โดยรูปแบบการ

บริหารงานของแต่ละโรงเรียนมีแนวทาง และปัญหา

แตกต่างกนัออกไปตามบริบทของโรงเรียน และมี

จุดมุ่งหมายใหก้ระบวนการบริหารงานโรงเรียนใน

รูปแบบการใชโ้รงเรียน เป็นฐานส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การบริหารทุกดา้นในโรงเรียน โดยเฉพาะงานวิชาการ 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัในฐานะครูผูส้อน

ในโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  สงักดัองคก์ร
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ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัปทุมธานี  ซ่ึงเป็น

โรงเรียนแกนนาํในการนาํเอารูปแบบการบริหารโดย

ใชโ้รงเรียนเป็นฐานมาใชใ้นการบริหารงานโรงเรียน 

โดยผลจากการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ

โรงเรียนเทศบาล เมืองปทุมธานี  ทาํใหน้กัเรียนมี

ผลสมัฤทธ์ิทาง การเรียนดีข้ึน  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึง

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

เทศบาลเมืองปทุมธานี  และในปัจจุบนัโรงเรียนใน

สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัปทุมธานี

กไ็ดน้าํเอาหลกัการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมา

ใชบ้ริหารงาน  จึงเป็นท่ีน่าศึกษาวา่การบริหารโดย  ใช้
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ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ทั้งน้ี เพ่ือนาํผลการวิจยัมาใช้

ประโยชนต่์อการบริหารโรงเรียนต่อไปใหมี้
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
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 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ ผูบ้ริหาร ครู

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียน

เทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั

ปทุมธานี จาํนวน 4 โรงเรียน มีจาํนวนผูบ้ริหาร ครู 

คณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ทั้งส้ิน 284 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม

แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอ้มลูพ้ืนฐานของผูบ้ริหาร ครูและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน

เทศบาลไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์

ในการปฏิบติังาน และโรงเรียนท่ีสงักดั มีลกัษณะ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

มีจาํนวน 5 ขอ้  

 ตอนท่ี 2 การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

ของโรงเรียนเทศบาลเป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบัมากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 40 ขอ้  

 ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการ

ของครูในโรงเรียนเทศบาลเป็นแบบ สอบถามแบบ

มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ มาก

ท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รวม 30 ขอ้ 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลูดาํเนินการโดยใช ้   

โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใชป้ระกอบ ดว้ย 

ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ การถดถอยพหุคูณแบบ

ขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) และสมการ

พยากรณ์ 
 

ผลการวจัิย 

1. การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของ

โรงเรียนเทศบาล มีค่าเฉล่ีย 3.92 อยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณารายดา้น พบวา่ การกระจายอาํนาจ การมีส่วน

ร่วม การบริหารตนเอง การตรวจสอบและถ่วงดุล อยู่

ในระดบัมาก  

2. ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของ

ครูในโรงเรียนเทศบาล มีค่าเฉล่ีย 3.95 อยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การพฒันาหลกัสูตร การ

จดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน การวดัและ

ประเมินผล และการประกนัคุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก  

 3. การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานมี

ความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัสูงกบัประสิทธิภาพ 

การบริหารงานวิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

4. การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานส่งผล

ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูใน

โรงเรียนเทศบาลทั้งในดา้นการพฒันาหลกัสูตร การ

จดัการเรียนรู้ ส่ือการเรียนการสอน การวดัและ

ประเมินผล และการประกนัคุณภาพของครูในโรงเรียน

เทศบาล อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .05 คิดเป็น

ร้อยละ 72.20 

 

การอภิปรายผล 

การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานใน

โรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้น 

ไดแ้ก่ หลกัการกระจายอาํนาจ  หลกัการมีส่วนร่วม  

หลกับริหารตนเอง  หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล  อยู่

ในระดบัมาก  ซ่ึงทั้ง 4 หลกัของการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานน้ี เป็นวิธีการหน่ึงท่ีนาํมาใชป้รับปรุง

การกระจายการควบคุมจากส่วนกลางไปสู่การปฏิบติั

โดยโรงเรียนต่างๆ นาํมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการท่ีคาํนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสาํคญั 

ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ท่ีมุ่งหวงัต่อการพฒันาคุณภาพ

ของผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะ ตามความมุ่งหมายของการ

ปฏิรูปการศึกษา คือ ผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง และมี

ความสุข และไดป้ระกาศใหส้ถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น

นิติบุคคล ทาํใหโ้รงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี ส่วนใหญ่

นาํมาใชเ้ป็นหลกัในการบริหารโรงเรียน ใหส้อดคลอ้ง
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พรสีมา (2545, หนา้ 3) กล่าววา่ การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบ

กระจายอาํนาจท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในประเทศท่ี

พฒันาแลว้ และมีรูปแบบการบริหารและการตดัสินใจ

แบบกระจายอาํนาจ สอดคลอ้งกบั ถวิล มาตรเล่ียม 

(2545, หนา้ 42) ไดเ้สนอหลกั  ของการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ประกอบดว้ย หลกัดุลยภาพ

หรือหลกัความสมดุล หลกัการกระจายอาํนาจ  

หลกัการบริหารจดัการตนเอง  หลกัการริเร่ิมของ

สมาชิก สอดคลอ้งกบั คนอง  สวสัดิรักษ ์(2547, หนา้ 

13-14) กล่าววา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้น 

ประกอบดว้ย คือ หลกัการกระจายอาํนาจ หลกัการมี

ส่วนร่วม หลกัการคืนอาํนาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน 

หลกัการบริหารตนเอง และหลกัการตรวจสอบและ

ถ่วงดุล โดยดา้นการ กระจายอาํนาจ พบวา่ โรงเรียน

เทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั

ปทุมธานี ส่วนใหญ่มีการจดัโครงสร้างการบริหารงาน

ออกเป็นฝ่ายต่างๆ ทั้งน้ีเพราะ การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานนั้นเป็นการเช่ือมโยงการปฏิรูป

การศึกษากบัการกระจายอาํนาจทางการศึกษา เพ่ือ

พฒันาคุณภาพการบริหารโรงเรียนใหป้ระสบ

ความสาํเร็จ ทาํใหโ้รงเรียนมีการปฏิรูปโครงสร้างของ

ระบบและรูปแบบการบริหารของโรงเรียน เป็นการ

ปรับปรุงหนา้ท่ีบางประการในโรงเรียน ทาํใหเ้กิด

แนวคิดทางการบริหารโรงเรียนหลายแนวทาง การ

บริหารโรงเรียนดงักล่าวเนน้การกระจายอาํนาจ และ

เป็นการบริหารโรงเรียนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยยึดหลกัความมีอิสระ

และคล่องตวัเป็นสาํคญั ซ่ึงในโรงเรียนต่าง ๆ มีการ

กระจายอาํนาจ โดยการแบ่งการบริหารจดัการออกเป็น

หน่วยงานยอ่ยๆ  มีการบริหาร    ในรูปคณะกรรมการ

และเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการสถาน 

ศึกษา  ดงัท่ี เอดเลย ์(Edley, Jr., 1992) กล่าววา่ การ

บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นการใหชุ้มชนมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึน การตดัสิน ใจตอ้ง

อยูใ่นรูปคณะบุคคลหรือคณะ กรรมการ นอกจากน้ี เม

เยอร์ และสโตนฮิลล ์และออสวอลด ์(Myers and 

Stonehill, 1993, and Oswald, 1995) กล่าววา่ การ

บริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยทุธ์ใน

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาดว้ยการถ่ายโอน อาํนาจ

การตดัสินใจในการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งใน

ส่วนท่ีเก่ียวกบังบประมาณ บุคคล และหลกัสูตรไปยงั

โรงเรียน  ส่วน ถวิล  มาตรเล่ียม (2545, หนา้ 41) กล่าว

วา่ โรงเรียนเป็นฐานการบริหาร หรือ SBM เป็นการ

บริหารจดัการโรงเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัคุณ ลกัษณะและ

ความตอ้งการของโรงเรียน ซ่ึงการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานนั้น สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน (2546, หนา้ 3) กล่าววา่ เป็นการ

กระจายอาํนาจการจดัการศึกษาจากส่วน กลางให้

โรงเรียน มีอาํนาจ มีอิสระ และคล่องตวัท่ีจะตดัสินใจ

ในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียน ทั้ง

ดา้นหลกัสูตร งบประมาณ บุคลากร และการบริหาร

ทัว่ไป  โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนท่ีประกอบ ดว้ย 

ผูบ้ริหาร ตวัแทนครู ตวัแทนนกัเรียน ตวัแทน

ผูป้กครอง และชุมชน ร่วมกนับริหารโรงเรียนให้

สอดคลอ้ง และเป็นไปตามความตอ้งการของนกัเรียน 

ผูป้กครอง และชุมชนมากท่ีสุด สอดคลอ้ง กบั บุญมี  

เณรยอด (2546, หนา้ 9) และจุฑารัตน ์ ชชัวาล  (2549, 

หนา้ 21) สรุปวา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

นั้น เป็นการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาจาก

ส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาโดยตรง ใหส้ถาน ศึกษามี

อาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  มีอิสระและมีความ

คล่องตวัในการตดัสินใจ โดยมีคณะกรรมการมีส่วน

ร่วมในการบริหารจดัการ 

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครู

ในโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครอง  ส่วน

ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ โดยภาพรวมและราย

ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในการบริหาร งานโรงเรียน

นั้น งานวิชาการนบัวา่เป็นหวัใจของโรงเรียน ท่ีมี

จุดมุ่งหมายหลกัในการพฒันาความรู้ความสามารถของ

นกัเรียน นอกจากน้ียงัมุ่งพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องนกัเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนเป็นคนดี คนเก่ง 

และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข โดยเม่ือ

พิจารณาดา้นการพฒันาหลกัสูตรนั้น อยูใ่นระดบัมาก 

ซ่ึงส่วนใหญ่มีการกาํกบัติดตาม และประเมินผลการใช้

หลกัสูตร นิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตรภายในโรงเรียน 

คดัเลือกเน้ือหาวิชาท่ีตอ้งนาํมาสอน  สอดคลอ้งกบั เบค

48 48



กบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึง อรพรรณ   

พรสีมา (2545, หนา้ 3) กล่าววา่ การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบ

กระจายอาํนาจท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายในประเทศท่ี

พฒันาแลว้ และมีรูปแบบการบริหารและการตดัสินใจ

แบบกระจายอาํนาจ สอดคลอ้งกบั ถวิล มาตรเล่ียม 

(2545, หนา้ 42) ไดเ้สนอหลกั  ของการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ประกอบดว้ย หลกัดุลยภาพ

หรือหลกัความสมดุล หลกัการกระจายอาํนาจ  

หลกัการบริหารจดัการตนเอง  หลกัการริเร่ิมของ

สมาชิก สอดคลอ้งกบั คนอง  สวสัดิรักษ ์(2547, หนา้ 

13-14) กล่าววา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้น 

ประกอบดว้ย คือ หลกัการกระจายอาํนาจ หลกัการมี

ส่วนร่วม หลกัการคืนอาํนาจจดัการศึกษาใหป้ระชาชน 

หลกัการบริหารตนเอง และหลกัการตรวจสอบและ

ถ่วงดุล โดยดา้นการ กระจายอาํนาจ พบวา่ โรงเรียน

เทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดั

ปทุมธานี ส่วนใหญ่มีการจดัโครงสร้างการบริหารงาน

ออกเป็นฝ่ายต่างๆ ทั้งน้ีเพราะ การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานนั้นเป็นการเช่ือมโยงการปฏิรูป

การศึกษากบัการกระจายอาํนาจทางการศึกษา เพ่ือ

พฒันาคุณภาพการบริหารโรงเรียนใหป้ระสบ

ความสาํเร็จ ทาํใหโ้รงเรียนมีการปฏิรูปโครงสร้างของ

ระบบและรูปแบบการบริหารของโรงเรียน เป็นการ

ปรับปรุงหนา้ท่ีบางประการในโรงเรียน ทาํใหเ้กิด

แนวคิดทางการบริหารโรงเรียนหลายแนวทาง การ

บริหารโรงเรียนดงักล่าวเนน้การกระจายอาํนาจ และ

เป็นการบริหารโรงเรียนท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและ

มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยยึดหลกัความมีอิสระ

และคล่องตวัเป็นสาํคญั ซ่ึงในโรงเรียนต่าง ๆ มีการ

กระจายอาํนาจ โดยการแบ่งการบริหารจดัการออกเป็น

หน่วยงานยอ่ยๆ  มีการบริหาร    ในรูปคณะกรรมการ

และเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการสถาน 

ศึกษา  ดงัท่ี เอดเลย ์(Edley, Jr., 1992) กล่าววา่ การ

บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นการใหชุ้มชนมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึน การตดัสิน ใจตอ้ง

อยูใ่นรูปคณะบุคคลหรือคณะ กรรมการ นอกจากน้ี เม

เยอร์ และสโตนฮิลล ์และออสวอลด ์(Myers and 

Stonehill, 1993, and Oswald, 1995) กล่าววา่ การ

บริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยทุธ์ใน

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาดว้ยการถ่ายโอน อาํนาจ

การตดัสินใจในการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งใน

ส่วนท่ีเก่ียวกบังบประมาณ บุคคล และหลกัสูตรไปยงั

โรงเรียน  ส่วน ถวิล  มาตรเล่ียม (2545, หนา้ 41) กล่าว

วา่ โรงเรียนเป็นฐานการบริหาร หรือ SBM เป็นการ

บริหารจดัการโรงเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัคุณ ลกัษณะและ

ความตอ้งการของโรงเรียน ซ่ึงการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานนั้น สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน (2546, หนา้ 3) กล่าววา่ เป็นการ

กระจายอาํนาจการจดัการศึกษาจากส่วน กลางให้

โรงเรียน มีอาํนาจ มีอิสระ และคล่องตวัท่ีจะตดัสินใจ

ในการบริหารจดัการเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียน ทั้ง

ดา้นหลกัสูตร งบประมาณ บุคลากร และการบริหาร

ทัว่ไป  โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนท่ีประกอบ ดว้ย 

ผูบ้ริหาร ตวัแทนครู ตวัแทนนกัเรียน ตวัแทน

ผูป้กครอง และชุมชน ร่วมกนับริหารโรงเรียนให้

สอดคลอ้ง และเป็นไปตามความตอ้งการของนกัเรียน 

ผูป้กครอง และชุมชนมากท่ีสุด สอดคลอ้ง กบั บุญมี  

เณรยอด (2546, หนา้ 9) และจุฑารัตน ์ ชชัวาล  (2549, 

หนา้ 21) สรุปวา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน

นั้น เป็นการกระจายอาํนาจการจดัการศึกษาจาก

ส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาโดยตรง ใหส้ถาน ศึกษามี

อาํนาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบ  มีอิสระและมีความ

คล่องตวัในการตดัสินใจ โดยมีคณะกรรมการมีส่วน

ร่วมในการบริหารจดัการ 

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครู

ในโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครอง  ส่วน

ทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ โดยภาพรวมและราย

ดา้น อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในการบริหาร งานโรงเรียน

นั้น งานวิชาการนบัวา่เป็นหวัใจของโรงเรียน ท่ีมี

จุดมุ่งหมายหลกัในการพฒันาความรู้ความสามารถของ

นกัเรียน นอกจากน้ียงัมุ่งพฒันาคุณลกัษณะอนัพึง

ประสงคข์องนกัเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนเป็นคนดี คนเก่ง 

และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข โดยเม่ือ

พิจารณาดา้นการพฒันาหลกัสูตรนั้น อยูใ่นระดบัมาก 

ซ่ึงส่วนใหญ่มีการกาํกบัติดตาม และประเมินผลการใช้

หลกัสูตร นิเทศติดตามการใชห้ลกัสูตรภายในโรงเรียน 

คดัเลือกเน้ือหาวิชาท่ีตอ้งนาํมาสอน  สอดคลอ้งกบั เบค
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และเมอร์ฟี (Beck and Murphy, 1996, p. 4) กล่าววา่   

วงการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ไดมี้

การแสวงหานวตักรรมมาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร

และวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบใหม่ๆ แต่ผลท่ีได้

ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจนกัจนกระทัง่ปี ค.ศ. 1980  เป็นตน้

มา  ไดมี้การศึกษาพบวา่ การพฒันาคุณภาพการศึกษา

ใหดี้ข้ึนนั้น ตอ้งปรับปรุงกระบวนการและวิธีการจดั

การศึกษาท่ีเคยเนน้แต่เร่ืองการจดัการเรียนการสอน

ไปสู่การปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารโรงเรียน 

โดยมุ่งปรับระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียนเสีย

ใหม่  มีการกระจายอาํนาจการบริหารและจดัการศึกษา

ไปยงัโรงเรียนใหม้ากข้ึน จนกระทั้งประเทศ

สหรัฐอเมริกา แคนาดา องักฤษ ออสเตรเลีย ฮ่องกงและ

นิวซีแลนด ์ไดย้ึดรูปแบบแนวคิดเก่ียวกบัหลกัการ

กระจายอาํนาจ  มาใชใ้นการบริหารโดยใชโ้รงเรียน

เป็นฐาน ซ่ึงเช่ือวา่การปรับปรุงการทาํหนา้ท่ีบาง

ประการในโรงเรียนท่ีเนน้ความมีประสิทธิผลของ

โรงเรียน เนน้การกระจายอาํนาจ เป็นการเปิดโอกาสให้

โรงเรียนไดมี้บทบาทและหนา้ท่ีในการสร้างหลกัสูตร

ของโรงเรียนประการหน่ึง  

 ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานกบัประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการของครูในโรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัปทุมธานีพบวา่                   

การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยภาพรวมมี

ความสมัพนัธ์กนัทางบวกในระดบัสูงกบัประ สิทธิภาพ

การบริหารงานวิชาการ โดยดา้น การกระจายอาํนาจมี

ความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัดา้นการ

พฒันาหลกัสูตร ดา้น การจดัการเรียนรู้ ดา้นส่ือการ

เรียนการสอน  ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้น

การประกนัคุณภาพ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01  เป็นเพราะ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

เนน้การกระจายอาํนาจในโรงเรียน เปิดโอกาสให้

บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหาร 

จดัการอยา่งทัว่ถึง ทั้งในดา้นการแสดงความ

คิดเห็น การตดัสินใจ การตรวจสอบและประเมินผล

การปฏิบติังาน เพ่ือใหก้ารบริหารงานโรงเรียนดาํเนิน

ไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัแนวคิดของ โฮลส์เลตเตอร์  

(Wohlstetter, 1995, p. 13) ท่ีกล่าววา่ การบริหาร

โรงเรียนใหมี้ประสิทธิผลโดยเนน้การกระจายอาํนาจ 

เป็นการเปิดโอกาสใหโ้รงเรียนไดมี้บทบาทและหนา้ท่ี

ในโรงเรียน เช่น การบริหารงบประมาณดว้ยตนเอง 

การสร้างหลกัสูตรของโรงเรียน การพฒันาบุคลากร

โดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน เป็นตน้  สอดคลอ้งกบั แซน 

ดร้า (Sandra, 2000) ทาํการวิจยัเร่ืองความคิดเห็นของ

ครูท่ีมีต่อการบริหารโดยใชก้ารบริหารโดยใชโ้รงเรียน

เป็นฐาน ซ่ึงเป็นการศึกษาความคิดเห็นจากครูท่ีสอนใน

โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลในเมืองชิคาโก ท่ีมี

ประการณ์ในการทาํงานตั้งแต่  2 ปีข้ึนไป พบวา่ 

ทศันคติของครูท่ีมีต่อการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐานส่วนใหญ่ มีทศันคติอยูใ่นทางบวก โดยผลการวิจยั

ช้ีใหเ้ห็นวา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานจะ

นาํไปสู่การปรับปรุงพฒันาโรงเรียนในเร่ืองต่างๆ คือ 

การเรียนการสอน และหลกัสูตร  

การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของครูใน

โรงเรียนเทศบาล สงักดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จงัหวดัปทุมธานีพบวา่ มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การบริหารงานวิชาการ ซ่ึงอาจมีเหตุผลมาจากการ

บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารงานท่ีมี

การปฏิรูประบบการบริหารสถานศึกษาตาม

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  ท่ีนาํ

รูปแบบของการบริหารองคก์รธุรกิจและอุตสาหกรรม

มาใชใ้นระบบการบริหารสถาน ศึกษา ซ่ึงในการ

บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้น  เป็นกลยทุธ์ในการ

ปรับปรุงคุณภาพ การศึกษาดว้ยการถ่ายโอนอาํนาจการ

ตดัสินใจในการบริหารและการจดัการศึกษาไม่วา่จะ

เป็นในเร่ืองงบประมาณ บุคคล และหลกัสูตรไปยงั

โรงเรียน  เพ่ือใหโ้รงเรียนไดมี้การบริหารตนเองและ

จดัการศึกษาใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของนกัเรียน  

ผูป้กครอง และชุมชน มีการกระจายอาํนาจในการ

บริหารสถานศึกษา โดยการจดัโครงสร้างการ

บริหารงานใหเ้ป็นหน่วยงานยอ่ย  ส่งเสริมใหชุ้มชนมี

ส่วนร่วมในการดาํเนินงานโดยใหมี้การจดัตั้ง

คณะกรรมการสถานศึกษา  และใหมี้  การกาํกบัติดตาม

การดาํเนินงานของโรงเรียน ดงัท่ี ถวิล มาตรเล่ียม 

(2545, หนา้ 41) กล่าววา่ โรงเรียนเป็นฐานการบริหาร

เป็นการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีสอดคลอ้งกบั
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คุณลกัษณะและความตอ้งการ ของโรงเรียน นัน่คือ 

สมาชิกโรงเรียน อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูอาจารย ์พ่อแม่ 

ผูป้กครอง นกัเรียน ตลอดจนสมาชิกชุมชน และองคก์ร

อ่ืนๆ มารวมพลงักนัอยา่งเตม็ท่ีรับผิดชอบต่อการใช้

ทรัพยากรและแกปั้ญหา ตลอดจนดาํเนินการเพ่ือพฒันา

กิจกรรมดา้นการจดัการศึกษาของโรงเรียนในระยะสั้น

และระยะยาวและทฤษฎีการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐานส่วน เชง  (Cheng,  1996, p. 121) ไดพ้ฒันาจาก

แนวคิดของ คาลด์เวลล ์และสปินส์  และมาร์คแมน  

และโฮลส์เลตเตอร์ ระบุวา่ การบริหารจดั การท่ี

สถานศึกษาท่ีมีความซบัซอ้นและเปล่ียน แปลงอยู่

ตลอดเวลา โดยคาํนึงถึงคุณภาพการศึกษาเป็นสาํคญั 

เนน้ความยืดหยุน่และการบริหารดว้ยตนเองตาม

เง่ือนไขท่ีเหมาะสม เพ่ือใหก้ารศึกษามีความคล่องตวั

ในการพฒันาและดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์เฉพาะตน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  สามารถกาํหนดความตอ้งการ

ของสถานศึกษาข้ึนเอง ผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งมีอิสระและความรับผิดชอบในการพฒันา

และดาํเนินงานตามยทุธศาสตร์เฉพาะของตนไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิ ภาพ และกาํหนดความตอ้งการของ

สถานศึกษา ข้ึนเอง  ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งมีอิสระ

และ   ความรับผิดชอบในการใชท้รัพยากรในการแก ้

ปัญหาต่างๆ มากข้ึน  ทาํใหกิ้จกรรมการศึกษาบงัเกิด 

ผลต่อการพฒันาในระยะยาว สอดคลอ้ง กบั อรพรรณ 

พรสีมา (2545, หนา้ 3) กล่าววา่ การบริหาร จดัการโดย

ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management-- 

SBM) เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบกระจาย

อาํนาจท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายจนกลายเป็นเร่ืองปกติ

ทัว่ไปในประเทศท่ีพฒันาแลว้และมีรูปแบบการบริหาร 

และการตดัสินใจแบบกระจายอาํนาจโดยในช่วงปี

การศึกษา 2543–2544 สาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติไดจ้ดัใหมี้โครงการปฏิรูป                     

การเรียนรู้เพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยมีการคดัเลือก

โรงเรียนเขา้ร่วมโครงการ 250 โรงสาํนกังานฯ ได้

พฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนและครู ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบั SBM และใหน้าํ SBM ไปใชใ้นการบริหาร

จดัการเพ่ือพฒันาคุณภาพผูเ้รียน เม่ือเสร็จส้ินโครงการ

โรงเรียนหลายแห่งประสบความสาํเร็จในการนาํ SBM  

ไปใชใ้นระดบัท่ีน่าพอใจ โดยการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานนั้นดงัแนวคิดของ พิชยั รัตนดิลก ณ 

ภูเกต็ (2552, หนา้ 29-30) กล่าวถึงหลกัการบริหาร

จดัการของฟาโยล ไวว้า่ การบริหารสามารถจาํแนก

ออกเป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่มโครงสร้าง กลุ่มหลกัการ

ของกระบวน การ และกลุ่มหลกัการเป้าประสงคโ์ดย

หลกัการโครงสร้าง ตอ้งมีหลกัการแบ่งงานตามความ 

สามารถของบุคคล มีเอกภาพของทิศทางการปฏิบติังาน

การมอบอาํนาจหนา้ท่ี และความรับผิดชอบ มีความ

เหมาะสมของการรวมศูนยอ์าํนาจ การส่ือสารตามสาย

บงัคบับญัชา มีระเบียบวินยั และความเสมอภาค เป็น

ตน้ จากการศึกษาของ เสาร์ วงศก์ระจ่าง (2549, หนา้ 

74)  เร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐานกบัความสาํเร็จ ในการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสกลนคร  เขต 3  พบวา่ ตวัแปรพยากรณ์ 

สภาพการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน มี 1 ตวัแปรท่ี

มีอาํนาจพยากรณ์ คือ หลกัการเสริมพลงัอาํนาจ  

สามารถพยากรณ์ความสาํเร็จในการบริหารงานวิชาการ 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน ควรส่งเสริมใหโ้รงเรียนมุ่งเนน้การ

บริหารตนเอง โดยจดัเป็นหน่วยงานยอ่ย ๆ มีการ

กระจายอาํนาจ เพ่ือใหบุ้คลากรทุกคนไดมี้ส่วนร่วมใน

การบริหารโรงเรียนและสามารถตรวจสอบการ

บริหารงานของโรงเรียนไดม้ากข้ึน เพ่ือตอบสนอง

ความตอ้งการของชุมชนและเป็นโรงเรียนของชุมชน 
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ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพการสอน

ของครูสังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต  1 

Relationships between Transformational Leadership of School Administrators and 

Teaching Efficiency of Teachers under The Office of Pathumthani Primary Educational 

Service Area 11 

 

                                                                                                                                                       กอบศกัด์ิ     มลูมยั* 

 

บทคัดย่อ 

  การวิจยัน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน (2) ระดบั

ประสิทธิภาพการสอนของครู และ (3) ความสมัพนัธ์ระหวา่งระดบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนและ

ระดบัประสิทธิภาพการสอนของครู เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม ประชากรคือครูในโรงเรียนประถมศึกษา

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2553 จาํนวนครู 242 คน วิเคราะห์ขอ้มลูใช ้

ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ ผลการวิจยัพบวา่ (1) ภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผูส้อนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (2) ประสิทธิภาพการ

สอนของครูโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (3) ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ทางบวก

กบัประสิทธิภาพการสอนของครูในระดบัปานกลาง 

 

คําสําคัญ :  ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน ประสิทธิภาพการสอนของครู 

 

Abstract 

 The purpose of this research were as follows : (1) The transformational leadership of school administrators               

(2) The teaching efficiency of teachers (3) The Relationship between Transformational Leadership of  School 

administrators and the Teaching Efficiency of  Teachers. Questionnaires were used to collect data from 242 teachers in 

primary  Schools under  
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Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1 in the 2010. The statistic tools used for data analysis were mean, 

percentage, standard deviation and correlation coefficient.The research revealed that: (1) overall at the high level. When 

identified each aspect, it revealed that the transformational leadership of school administrators was at a high level in every 

aspect. (2) overall at a high level. When identified in each aspect, it revealed that the teaching efficiency of teachers was at a 

high level in every aspect. (3) overall aspects and specific aspects were positively correlated at a medium level, having a 

significantly significant level at .01 

 

Keywords : transformational leadership, teaching efficiency. 

 

ความนํา 

                 การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม

โลก ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและกระแสโลกาภิ

วตันท์าํใหป้ระเทศต่างๆ ตอ้งเผชิญสภาวะการแข่งขนั

สูงและตอ้งเร่งพฒันาคนของตนใหมี้คุณภาพเพ่ือเป็น

ทรัพยากรมนุษยท่ี์มีคุณค่าสามารถรับมือกบัสภาวะท่ี

ทา้ทายดงักล่าวไดด้ว้ยเหตุน้ีนานาประเทศรวมทั้ง

ประเทศไทยจึงไดเ้ร่งปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพฒันา

คุณภาพการเรียนการสอนซ่ึงเป็นกระบวนการสาํคญัใน

การหล่อหลอมเยาวชนใหเ้ติบโตข้ึนเป็นแรงงานท่ีมี

ศกัยภาพ  ทั้งน้ี ปัจจยัหลกัของการปฏิรูปการศึกษาคือ 

การพฒันาคุณภาพครูซ่ึงเป็นตวัจกัรสาํคญัในการ

ขบัเคล่ือนใหก้ารปฏิรูปการ ศึกษาประสบความสาํเร็จ  

(Reimers, 2003,  p.12) สอดคลอ้งกบั รุ่ง แกว้แดง  

(2544, หนา้ 131-143)  วา่ถา้ครูมีความรู้ ความสามารถ 

เสียสละ ตั้งใจสอนสัง่ผูเ้รียนอยา่งเตม็ความสามารถ

แลว้จะช่วยส่งเสริมใหเ้ดก็ไทยเติบโตข้ึนเป็นพลเมืองดี 

เก่ง ฉลาด มีศกัยภาพ  มีความสุข   และสามารถแข่งขนั

กบัทุกประเทศไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีผา่นมา

กระทรวงศึกษาธิการประสบความสาํเร็จอยา่งสูงใน

การนาํคนเก่ง คนดีมีความรู้เขา้สู่วิชาชีพครู โดย

คดัเลือกจากนกัเรียนท่ีเก่งท่ีสุดของแต่ละจงัหวดัใหเ้ขา้

รับทุนเพ่ือเรียนต่อดา้นการฝึกหดัครู ดงันั้นครูในยคุนั้น

จึงเป็นคนเก่งของประเทศ และประสบความสาํเร็จทั้ง

ในดา้นชีวิตส่วนตวัและดา้นการพฒันานกัเรียน ต่อมา

ประเทศไทยมีความตอ้งการครูสูงข้ึนจึงเร่งผลิตครูมาก

ข้ึนเป็นเงาตามตวั สถาบนัฝึกหดัครูทุกแห่งไดเ้ปิดการ

เรียนการสอนในภาคพิเศษและภาคสมทบ ทาํให้

บณัฑิตท่ีสาํเร็จการศึกษาสาขาครูมากเกินความตอ้งการ

ของตลาดแรงงานและตกงานในท่ีสุด ดว้ยเหตุน้ีเดก็รุ่น

หลงัจึงไม่มัน่ใจโอกาสท่ีจะไดง้านทาํจึงไม่เลือกเรียน

ครูหรือเลือกไวเ้ป็นลาํดบัสุดทา้ย ซ่ึงเป็นท่ีกล่าวขานกนั

วา่เรียนอะไรไม่ไดจึ้งเขา้เรียนครูทาํใหภ้าพลกัษณ์ของ

ครู และคุณภาพการศึกษาตกตํ่าลงมาก   

 อยา่งไรกต็าม การจดัการศึกษาของไทยใน

ปัจจุบนัยงัมีปัญหาหลายดา้น โดยเฉพาะในเร่ืองของ

ครูผูส้อน ซ่ึงกาํลงัเผชิญปัญหาวิกฤติในเร่ืองคุณภาพ

การจดัการเรียนการสอน ปัญหาดงักล่าวไดล้ดทอน

ประสิทธิภาพของการจดัการเรียนการสอนและส่งผล

กระทบอยา่งรุนแรงต่อผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของ
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เยาวชนไทยทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  (สาํนกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2545,  หนา้  53)  

             สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสงักดั

จาํนวน103 โรงเรียน มีบุคลากรรวม 2,418 คนจดั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหก้บันกัเรียนระดบัประถมศึกษา

ในปีการศึกษา 2552 ท่ีผา่นมา ประสบปัญหาหลายดา้น 

เช่น1) ดา้นความสามารถผลิต นกัเรียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง ปรากฏวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียน ท่ีประเมินผลทดสอบระดบัชาติ ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยงัตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน ใน

รายวิชาหลกั ประกอบดว้ย วิชาภาษาไทย ระดบัเขต

พ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละ 36.10 ตํ่ากวา่ระดบัประเทศ 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 38.58 วิชาสงัคมศึกษาฯ  ระดบั

เขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละ  31.40 ตํ่ากวา่

ระดบัประเทศ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 33.90 วิชา

ภาษาองักฤษ ระดบัเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละ  

25.47 ตํ่ากวา่ระดบัประเทศ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 31.75 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดบัเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละ  

30.22 ตํ่ากวา่ ระดบัประเทศ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 35.88 

วิชาวิทยาศาสตร์ระดบัเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละ  

34.80 ตํ่ากวา่ ระดบัประเทศ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 38.67 

2) ดา้นความสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติ

ทางบวกยงัพฒันาไม่ครอบคลุมทุกดา้น กล่าวคือ             

การพฒันาระบบการเรียนการสอนของสถานศึกษายงั

ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครอง ตลอดจน

คุณธรรม จริยธรรม ท่ีไม่สามารถทาํตวัเป็นแบบอยา่งท่ี

ดีแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และ ทอ้งถ่ิน 3) ดา้น

ความสามารถปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียนใหเ้ขา้กบั

ส่ิงแวดลอ้ม ครูมีการพฒันาตนเองนอ้ยลงเม่ือเทียบกบั

สภาพปัจจุบนัท่ีเศรษฐกิจและสงัคมมีการเปล่ียนแปลง

ไปอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากขาดนิสยัรักการศึกษาคน้ควา้ 

ไม่ชอบใชส่ื้อการสอนหรือวิธีการสอนท่ีแปลกใหม่ 

ตลอดจนไม่ปรับหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของทอ้งถ่ิน 4) ดา้นความสามารถแกไ้ขปัญหา

ภายในโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่เปิดโอกาสให้

ครูมีส่วนร่วมในการบริหารและร่วมแกปั้ญหาต่างๆ 

ของโรงเรียน(สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต1, 2552, หนา้ 12-15) ส่วน

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ส่วนใหญ่ 

ไม่ไดส้าํเร็จการศึกษาดา้นบริหารการศึกษาโดยตรง แต่

ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาทาํใหก้าร

บริหารงานมุ่งแต่ใหผ้ลงานสาํเร็จตามเป้าหมายเพียง

ดา้นเดียว ประกอบกบัผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยูใ่น

เขตพ้ืนท่ี ทาํใหข้าดความเขา้ใจกบัชุมชนเป็นอุปสรรค

ในการทาํงานร่วมกนั(สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1, 2552, หนา้ 12-15 ) 

             จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ภาวะ

ผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิภาพในการ

สอนของครู ต่างกเ็ป็นตวัแปรสาํคญัท่ีจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในปัจจุบนัเป็นยคุปฏิรูปการศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียนถือ

เป็นบุคคลท่ีสาํคญัยิ่งในการเป็นแบบอยา่งเป็นผูน้าํและ

ผูป้ระสานงานในการบริหาร ทั้งน้ีการใชภ้าวะผูน้าํท่ี
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เยาวชนไทยทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  (สาํนกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2545,  หนา้  53)  

             สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 มีสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสงักดั

จาํนวน103 โรงเรียน มีบุคลากรรวม 2,418 คนจดั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหก้บันกัเรียนระดบัประถมศึกษา

ในปีการศึกษา 2552 ท่ีผา่นมา ประสบปัญหาหลายดา้น 

เช่น1) ดา้นความสามารถผลิต นกัเรียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสูง ปรากฏวา่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียน ท่ีประเมินผลทดสอบระดบัชาติ ชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 ยงัตํ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน ใน

รายวิชาหลกั ประกอบดว้ย วิชาภาษาไทย ระดบัเขต

พ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละ 36.10 ตํ่ากวา่ระดบัประเทศ 

คะแนนเฉล่ียร้อยละ 38.58 วิชาสงัคมศึกษาฯ  ระดบั

เขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละ  31.40 ตํ่ากวา่

ระดบัประเทศ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 33.90 วิชา

ภาษาองักฤษ ระดบัเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละ  

25.47 ตํ่ากวา่ระดบัประเทศ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 31.75 

วิชาคณิตศาสตร์ ระดบัเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละ  

30.22 ตํ่ากวา่ ระดบัประเทศ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 35.88 

วิชาวิทยาศาสตร์ระดบัเขตพ้ืนท่ี คะแนนเฉล่ียร้อยละ  

34.80 ตํ่ากวา่ ระดบัประเทศ คะแนนเฉล่ียร้อยละ 38.67 

2) ดา้นความสามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติ

ทางบวกยงัพฒันาไม่ครอบคลุมทุกดา้น กล่าวคือ             

การพฒันาระบบการเรียนการสอนของสถานศึกษายงั

ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้กครอง ตลอดจน

คุณธรรม จริยธรรม ท่ีไม่สามารถทาํตวัเป็นแบบอยา่งท่ี

ดีแก่นกัเรียน ผูป้กครอง และ ทอ้งถ่ิน 3) ดา้น

ความสามารถปรับเปล่ียนและพฒันาโรงเรียนใหเ้ขา้กบั

ส่ิงแวดลอ้ม ครูมีการพฒันาตนเองนอ้ยลงเม่ือเทียบกบั

สภาพปัจจุบนัท่ีเศรษฐกิจและสงัคมมีการเปล่ียนแปลง

ไปอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากขาดนิสยัรักการศึกษาคน้ควา้ 

ไม่ชอบใชส่ื้อการสอนหรือวิธีการสอนท่ีแปลกใหม่ 

ตลอดจนไม่ปรับหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของทอ้งถ่ิน 4) ดา้นความสามารถแกไ้ขปัญหา

ภายในโรงเรียน ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่เปิดโอกาสให้

ครูมีส่วนร่วมในการบริหารและร่วมแกปั้ญหาต่างๆ 

ของโรงเรียน(สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต1, 2552, หนา้ 12-15) ส่วน

ผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ส่วนใหญ่ 

ไม่ไดส้าํเร็จการศึกษาดา้นบริหารการศึกษาโดยตรง แต่

ไดรั้บการแต่งตั้งใหเ้ป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาทาํใหก้าร

บริหารงานมุ่งแต่ใหผ้ลงานสาํเร็จตามเป้าหมายเพียง

ดา้นเดียว ประกอบกบัผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่ไดอ้ยูใ่น

เขตพ้ืนท่ี ทาํใหข้าดความเขา้ใจกบัชุมชนเป็นอุปสรรค

ในการทาํงานร่วมกนั(สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1, 2552, หนา้ 12-15 ) 

             จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ ภาวะ

ผูน้าํของผูบ้ริหารโรงเรียนและประสิทธิภาพในการ

สอนของครู ต่างกเ็ป็นตวัแปรสาํคญัท่ีจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ในปัจจุบนัเป็นยคุปฏิรูปการศึกษา ผูบ้ริหารโรงเรียนถือ

เป็นบุคคลท่ีสาํคญัยิ่งในการเป็นแบบอยา่งเป็นผูน้าํและ

ผูป้ระสานงานในการบริหาร ทั้งน้ีการใชภ้าวะผูน้าํท่ี
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เพ่ือการปฏิบติังาน  เกิดความรู้สึกและเจตคติท่ีดีต่องาน

ท่ีทาํ มีความกระตือรือร้น มีความสุขในการทาํงาน 

และยอมอุทิศตนเพ่ืองาน   

      จากการศึกษาภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง และประสิทธิภาพการสอนของครู

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 เห็นวา่

ผูบ้ริหารจะตอ้งมีภาวะผูน้าํในการบริหารเป็นอยา่งดี 

ซ่ึงส่งผลโดยตรงกบัประสิทธิภาพการสอนของ

ครูผูส้อน จากเหตุผลดงักล่าวทาํใหผู้วิ้จยัมีความสนใจ

ท่ีจะศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงและประสิทธิภาพ

การสอนของครูมีความสมัพนัธ์กนัหรือไม่ เพ่ือเป็น

แนวทางในการพฒันาคุณภาพผูบ้ริหารสถานศึกษาและ

ประสิทธิภาพการสอนของครูต่อไป 

กรอบแนวคิดในการวจัิย 

        ตัวแปรต้น                                   ตัวแปรตาม 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาระดบัภาวะผูน้าํ การปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 2. เพ่ือศึกษาระดบัประสิทธิภาพ การสอนของ

ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาปทุมธานี เขต 1 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร คือครูในโรงเรียนประถมศึกษา 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี 

เขต 1 ปีการศึกษา 2553 ใน 4 อาํเภอ คือ อ.เมือง อ.

คลองหลวง อ.ลาดหลุมแกว้ และอาํเภอสามโคก กลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 242 คน 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม มี

ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.94 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ  ร้อยละ  (Persentage) 

ใชค่้าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)                        

ค่าสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson's Product 

Moment Correlation) 

  

ผลการวจัิย 

  1. ขอ้มลูพ้ืนฐานของครูผูส้อนสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 1  พบวา่ ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามท่ี

เป็นครูผูส้อนจาํนวน 242 คน เพศหญิง จาํนวน 186  

คน  คิดเป็นร้อยละ 76.9  เพศชายจาํนวน 56 คน             

คิดเป็นร้อยละ 23.1 มีช่วงอายรุะหวา่ง 46-55  ปี มาก

ภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียน 

    1.  การสร้างบารมี 

   2.  การสร้างแรงบนัดาลใจ 

   3.  การกระตุน้เชาวปั์ญญา 

   4.  การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคล 

    

    

 

ประสิทธิภาพการสอน 

ของครูผู้สอน 

   1.  การสร้างความชดัเจนในบทเรียน 

 2.  การใชกิ้จกรรมการเรียนการ

สอนท่ีหลากหลาย 

   3.  การแสดงความใส่ใจงานการสอน 

 4.  การทาํให้กระบวนการเรียนรู้

ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ 

 5.  การส่งเสริมให้นกัเรียนประสบ

ความ สาํเร็จ  
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ท่ีสุด จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาอายุ

ระหวา่ง 25-35  ปี จาํนวน 80  คน  คิดเป็นร้อยละ33.1  

และอายรุะหวา่ง 36-45  ปี จาํนวน 51  คน  คิดเป็นร้อย

ละ21.1 และอาย ุ56 ปี ข้ึนไปจาํนวน 16 คนคิดเป็นร้อย

ละ 6.6 และนอ้ยท่ีสุดเป็นช่วงอายท่ีุตํ่ากวา่ 25 ปี จาํนวน 

6  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.5 ส่วนระดบัการศึกษา วฒิุ

การศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด จาํนวน 198  คน คิด

เป็นร้อยละ 81.8 รองลงมาวฒิุการศึกษาปริญญาโท  

จาํนวน 36  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.9 และวฒิุการศึกษา

ตํ่ากวา่ปริญญาตรีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  และ

นอ้ยท่ีสุดป็นวฒิุการศึกษาปริญญาเอก จาํนวน 1 คนคิด

เป็นร้อยละ 0.4  และวฒิุการศึกษาอ่ืนๆ จาํนวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.4 เท่ากนั สาํหรับตาํแหน่งเป็น ครู

จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 77.7 รองลงมาคือ ครู

ผูช่้วยจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 และอ่ืน ๆ 

จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 อายกุารปฏิบติังานใน

ตาํแหน่งมากท่ีสุดเป็นช่วงอายกุารปฏิบติังาน 21 ปีข้ึน

ไป จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาเป็น

ช่วงอายกุารปฏิบติังานท่ี ตํ่ากวา่ 6 ปี จาํนวน  67  คน  

คิดเป็นร้อยละ 27.7  และเป็นช่วงอายกุารปฏิบติังาน

ระหวา่ง 6-12 ปี จาํนวน 40  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.5 

และเป็นช่วงอายกุารปฏิบติังาน 11-15 ปีจาํนวน 27 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.2  นอ้ยท่ีสุดเป็นช่วงอายกุาร

ปฏิบติังานระหวา่ง   16-20  ปี  จาํนวน 16  คน  คิดเป็น

ร้อยละ 6.6   

              2. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายดา้นพบวา่ภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก

ทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี 

การสร้างบารมีการสร้างแรงบนัดาลใจ และการกระตุน้

เชาวปั์ญญา   และนอ้ยท่ีสุดการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล  

                3. ประสิทธิภาพการสอนของครู สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

จาํแนกตามรายดา้นพบวา่ภาวะประสิทธิภาพการสอน

ของครู อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจาก

ค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี การทาํใหก้ระบวนการ

เรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ การใชกิ้จกรรมการ

เรียนการสอนท่ีหลากหลาย การส่งเสริมใหน้กัเรียน

ประสบความสาํเร็จ การสร้างความชดัเจนในบทเรียน

และการแสดงความใส่ใจในการสอน 

 4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน กบัประสิทธิภาพ

การสอนของครู อยูใ่นระดบัปลานกลาง เม่ือพิจารณา

ตวัแปรท่ีมีค่าสมัพนัธ์ในแต่ละดา้นของภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง ตวัแปรท่ีมีระดบัความสมัพนัธ์สูงสุดคือ

การสร้างบารมี มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

ประสิทธิภาพการสอนของครูในระดบัปานกลาง ตวั

แปรท่ีมีความสมัพนัธ์รองลงมาตามลาํดบัคือการ

กระตุน้เชาวปั์ญญามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

ประสิทธิภาพการสอนของครูในระดบัปานกลาง ลาํดบั

ต่อมาคือ การสร้างแรงบนัดาลใจมีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัประสิทธิภาพการสอนของครูในระดบัปาน

กลางและดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคลมีความสมัพนัธ์ 

ทางบวกกบัประสิทธิภาพการสอนของครูในระดบั 

ปานกลาง 
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สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 1. การศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

ของผูบ้ริหาร โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

                1.1  ดา้นการสร้างบารมี พบวา่ ภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวม

อยูใ่นระดบัมากและอยูเ่ป็นลาํดบัท่ี 1 เม่ือพิจารณาราย

ขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการ

สร้างบารมีระดบัสูงสุดคือ  ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึง

ความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานใหส้าํเร็จ และผูบ้ริหาร

แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ในอุดมการณ์ความเช่ือและ

ค่านิยม ตามลาํดบั แสดงใหเ้ห็นวา่การท่ีผูบ้ริหารแสดง

ความตั้งใจมุ่งมัน่ในการทาํงาน ใหค้วามสาํคญัของการ

มีภารกิจร่วมกนั ทาํใหค้นอ่ืนเกิดการยอมรับ ศรัทธา 

รวมทั้งเป็นผูมี้ความสามารถในการชกันาํ โนม้นา้ว

จิตใจใหค้นอ่ืนมีความคิดเห็นคลอ้ยตาม ทาํให้

ผูร่้วมงานเกิดความเช่ือถือและไวว้างใจ สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990, 

p.19) ท่ีกล่าววา่การสร้างบารมี (Charisma) เป็น

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของกระบวนการเป็นผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง เป็นความสามารถท่ีทาํใหค้นอ่ืนเกิดการ

ยอมรับ เกิดศรัทธาสามารถโนม้นา้วใจใหผู้อ่ื้นคิดเห็น

คลอ้ยตามได ้

  1.2 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 

พบวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 

โดยรวมอยูร่ะดบัมากและอยูเ่ป็นลาํดบัท่ี 2 เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียในการสร้างแรงบนัดาลใจระดบัสูงสุดคือ  

ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูร่วมกนัอุทิศตนเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายขององคก์รร่วมกนัและผูบ้ริหารเนน้ใหค้รู

เห็นถึงความสาํคญัของการปฏิบติังานตามภารกิจ

ร่วมกนัแสดงใหเ้ห็นวา่หากผูบ้ริหารไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ี

ตอ้งการทาํใหส้าํเร็จดว้ยการร่วมกนัอุทิศตน เพ่ือท่ีจะ

ทาํงานใหส้าํเร็จโดยตั้งมาตรฐานของการทาํงาน เป็น

แรงบนัดาลใจในการทาํงาน ทาํใหง้านมีประสิทธิภาพ

สูงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพพงศ ์เกิดแจง้ (2545) 

พบวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานประถมศึกษา จงัหวดัสระแกว้ ดา้นการ

สร้างแรงดลใจ อยูใ่นระดบัมาก 

  1.3 ดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา 

พบวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและอยูเ่ป็นลาํดบัท่ี 3 เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในดา้นการ

กระตุน้เชาวปั์ญญาระดบัสูงสุดคือผูบ้ริหารมีความคิด

สร้างสรรคใ์นการหาแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา 

และ ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ในหน่วยงาน แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เป็นผูมี้ความสามารถในการกระตุน้ใหผู้ต้ามใช้

สติปัญญาในการแกปั้ญหา กระตุน้ใหเ้กิดระบบ

ความคิด เรียนรู้วิธีวิเคราะห์และแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรค ์   

             4. ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

พบวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและอยูเ่ป็นลาํดบัท่ี 4 เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในดา้นการ

คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล คือ ผูบ้ริหารส่งเสริม

สนบัสนุนครูใหพ้ฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคล เช่น 

ส่งครูไปฝึกอบรม และผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูได้
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ท่ีสุด จาํนวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาอายุ

ระหวา่ง 25-35  ปี จาํนวน 80  คน  คิดเป็นร้อยละ33.1  

และอายรุะหวา่ง 36-45  ปี จาํนวน 51  คน  คิดเป็นร้อย

ละ21.1 และอาย ุ56 ปี ข้ึนไปจาํนวน 16 คนคิดเป็นร้อย

ละ 6.6 และนอ้ยท่ีสุดเป็นช่วงอายท่ีุตํ่ากวา่ 25 ปี จาํนวน 

6  คน  คิดเป็นร้อยละ 2.5 ส่วนระดบัการศึกษา วฒิุ

การศึกษาปริญญาตรี มากท่ีสุด จาํนวน 198  คน คิด

เป็นร้อยละ 81.8 รองลงมาวฒิุการศึกษาปริญญาโท  

จาํนวน 36  คน  คิดเป็นร้อยละ 14.9 และวฒิุการศึกษา

ตํ่ากวา่ปริญญาตรีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5  และ

นอ้ยท่ีสุดป็นวฒิุการศึกษาปริญญาเอก จาํนวน 1 คนคิด

เป็นร้อยละ 0.4  และวฒิุการศึกษาอ่ืนๆ จาํนวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 0.4 เท่ากนั สาํหรับตาํแหน่งเป็น ครู

จาํนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 77.7 รองลงมาคือ ครู

ผูช่้วยจาํนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.4 และอ่ืน ๆ 

จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 อายกุารปฏิบติังานใน

ตาํแหน่งมากท่ีสุดเป็นช่วงอายกุารปฏิบติังาน 21 ปีข้ึน

ไป จาํนวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาเป็น

ช่วงอายกุารปฏิบติังานท่ี ตํ่ากวา่ 6 ปี จาํนวน  67  คน  

คิดเป็นร้อยละ 27.7  และเป็นช่วงอายกุารปฏิบติังาน

ระหวา่ง 6-12 ปี จาํนวน 40  คน  คิดเป็นร้อยละ 16.5 

และเป็นช่วงอายกุารปฏิบติังาน 11-15 ปีจาํนวน 27 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.2  นอ้ยท่ีสุดเป็นช่วงอายกุาร

ปฏิบติังานระหวา่ง   16-20  ปี  จาํนวน 16  คน  คิดเป็น

ร้อยละ 6.6   

              2. ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

โรงเรียน สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

มาก เม่ือพิจารณาจาํแนกตามรายดา้นพบวา่ภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน อยูใ่นระดบัมาก

ทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี 

การสร้างบารมีการสร้างแรงบนัดาลใจ และการกระตุน้

เชาวปั์ญญา   และนอ้ยท่ีสุดการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล  

                3. ประสิทธิภาพการสอนของครู สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา

จาํแนกตามรายดา้นพบวา่ภาวะประสิทธิภาพการสอน

ของครู อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงลาํดบัจาก

ค่าเฉล่ียมากไปหานอ้ยดงัน้ี การทาํใหก้ระบวนการ

เรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพ การใชกิ้จกรรมการ

เรียนการสอนท่ีหลากหลาย การส่งเสริมใหน้กัเรียน

ประสบความสาํเร็จ การสร้างความชดัเจนในบทเรียน

และการแสดงความใส่ใจในการสอน 

 4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน กบัประสิทธิภาพ

การสอนของครู อยูใ่นระดบัปลานกลาง เม่ือพิจารณา

ตวัแปรท่ีมีค่าสมัพนัธ์ในแต่ละดา้นของภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง ตวัแปรท่ีมีระดบัความสมัพนัธ์สูงสุดคือ

การสร้างบารมี มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

ประสิทธิภาพการสอนของครูในระดบัปานกลาง ตวั

แปรท่ีมีความสมัพนัธ์รองลงมาตามลาํดบัคือการ

กระตุน้เชาวปั์ญญามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

ประสิทธิภาพการสอนของครูในระดบัปานกลาง ลาํดบั

ต่อมาคือ การสร้างแรงบนัดาลใจมีความสมัพนัธ์

ทางบวกกบัประสิทธิภาพการสอนของครูในระดบัปาน

กลางและดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคลมีความสมัพนัธ์ 

ทางบวกกบัประสิทธิภาพการสอนของครูในระดบั 

ปานกลาง 

 

การอภิปรายผล 
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สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 อภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 1. การศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

ของผูบ้ริหาร โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

                1.1  ดา้นการสร้างบารมี พบวา่ ภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยรวม

อยูใ่นระดบัมากและอยูเ่ป็นลาํดบัท่ี 1 เม่ือพิจารณาราย

ขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในการ

สร้างบารมีระดบัสูงสุดคือ  ผูบ้ริหารแสดงใหเ้ห็นถึง

ความตั้งใจมุ่งมัน่ท่ีจะปฏิบติังานใหส้าํเร็จ และผูบ้ริหาร

แสดงใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ในอุดมการณ์ความเช่ือและ

ค่านิยม ตามลาํดบั แสดงใหเ้ห็นวา่การท่ีผูบ้ริหารแสดง

ความตั้งใจมุ่งมัน่ในการทาํงาน ใหค้วามสาํคญัของการ

มีภารกิจร่วมกนั ทาํใหค้นอ่ืนเกิดการยอมรับ ศรัทธา 

รวมทั้งเป็นผูมี้ความสามารถในการชกันาํ โนม้นา้ว

จิตใจใหค้นอ่ืนมีความคิดเห็นคลอ้ยตาม ทาํให้

ผูร่้วมงานเกิดความเช่ือถือและไวว้างใจ สอดคลอ้งกบั

แนวคิดของบาส และอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1990, 

p.19) ท่ีกล่าววา่การสร้างบารมี (Charisma) เป็น

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัของกระบวนการเป็นผูน้าํการ

เปล่ียนแปลง เป็นความสามารถท่ีทาํใหค้นอ่ืนเกิดการ

ยอมรับ เกิดศรัทธาสามารถโนม้นา้วใจใหผู้อ่ื้นคิดเห็น

คลอ้ยตามได ้

  1.2 ดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจ 

พบวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 

โดยรวมอยูร่ะดบัมากและอยูเ่ป็นลาํดบัท่ี 2 เม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมี

ค่าเฉล่ียในการสร้างแรงบนัดาลใจระดบัสูงสุดคือ  

ผูบ้ริหารส่งเสริมใหค้รูร่วมกนัอุทิศตนเพ่ือบรรลุ

เป้าหมายขององคก์รร่วมกนัและผูบ้ริหารเนน้ใหค้รู

เห็นถึงความสาํคญัของการปฏิบติังานตามภารกิจ

ร่วมกนัแสดงใหเ้ห็นวา่หากผูบ้ริหารไดก้ล่าวถึงส่ิงท่ี

ตอ้งการทาํใหส้าํเร็จดว้ยการร่วมกนัอุทิศตน เพ่ือท่ีจะ

ทาํงานใหส้าํเร็จโดยตั้งมาตรฐานของการทาํงาน เป็น

แรงบนัดาลใจในการทาํงาน ทาํใหง้านมีประสิทธิภาพ

สูงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นพพงศ ์เกิดแจง้ (2545) 

พบวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

ตามการรับรู้ของผูบ้ริหารและครูผูส้อนในโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานประถมศึกษา จงัหวดัสระแกว้ ดา้นการ

สร้างแรงดลใจ อยูใ่นระดบัมาก 

  1.3 ดา้นการกระตุน้เชาวปั์ญญา 

พบวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและอยูเ่ป็นลาํดบัท่ี 3 เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในดา้นการ

กระตุน้เชาวปั์ญญาระดบัสูงสุดคือผูบ้ริหารมีความคิด

สร้างสรรคใ์นการหาแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหา 

และ ผูบ้ริหารกระตุน้ใหค้รูตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน

ในหน่วยงาน แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เป็นผูมี้ความสามารถในการกระตุน้ใหผู้ต้ามใช้

สติปัญญาในการแกปั้ญหา กระตุน้ใหเ้กิดระบบ

ความคิด เรียนรู้วิธีวิเคราะห์และแกปั้ญหาอยา่ง

สร้างสรรค ์   

             4. ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

พบวา่ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียน

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและอยูเ่ป็นลาํดบัท่ี 4 เม่ือ

พิจารณารายขอ้ พบวา่ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียในดา้นการ

คาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล คือ ผูบ้ริหารส่งเสริม

สนบัสนุนครูใหพ้ฒันาศกัยภาพของแต่ละบุคคล เช่น 

ส่งครูไปฝึกอบรม และผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหค้รูได้
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แสดงความสามารถในการทาํงานอยา่งเตม็ท่ี แสดงให้

เห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็นผูเ้อาใจใส่ผูร่้วมงานแต่

ละคนซ่ึงเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร

กบัผูร่้วมงานแต่ละคน เป็นการแสดงความสนใจ เขา้ใจ 

ความตอ้งการของผูต้าม พฒันาความรู้ความเขา้ใจ

รายบุคคล เพ่ือยกระดบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  

             2. การศึกษาประสิทธิภาพการสอนของครู 

โรงเรียนสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ท่ีพบจากการวิจยัในแต่

ละดา้น อภิปรายไดด้งัน้ี 

  2.1 ประสิทธิภาพการสอนของครู  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ดา้นการสร้างความชดัเจนในบทเรียน  

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้ และอยูใ่นระดบัท่ี 4 

เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครูสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 1 ดา้นการสร้างความชดัเจนในบทเรียน พบวา่ท่ีมี

ค่าสูงสุด  คือ  ท่านรู้ระดบัความสามารถของนกัเรียน

และสอนตามระดบัความสามารถท่ีมีอยูร่องลงมาคือมี

การทบทวนหรือสรุปเน้ือหาเม่ือจบบทเรียน  และนอ้ย

ท่ีสุดคือ ก่อนสอนท่านบอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ของ

แต่ละบทเรียนใหน้กัเรียนทราบก่อน ทั้งน้ีอาจเป็น

เพราะวา่ครูมีการเตรียมการสอนล่วงหนา้โดยการจดัทาํ

กาํหนดการสอน แผนการสอน จดัเตรียมกิจกรรม

สอดคลอ้งกบัจุดประสงคแ์ละเน้ือหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

แนวความคิดของ สงดั  อุทรานนัท ์(2532, หนา้ 37) 

กล่าวถึงพฤติกรรมการสอนของครูวา่ ก่อนสอนครูควร

เตรียมการสอนก่อนสอนทุกคร้ัง คาํนึงถึงจุดประสงค์

การสอน การเลือกเน้ือหาสาระวิธีการจดัการเรียนการ

สอนการใชส่ื้อและการวดัผลและประเมินผล 

  2.2 ประสิทธิภาพการสอนของครู  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ดา้นการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอน

ท่ีหลากหลายโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้และอยู่

ในระดบัท่ี 2 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของ

ครูสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ดา้นการใชกิ้จกรรมการเรียนการสอน

ท่ีหลากหลาย  พบวา่ท่ีมีค่าสูงสุดคือใหค้วามสนใจ

นกัเรียนในขณะท่ีสอนดว้ยการใชส้ายตา นํ้าเสียงและ

ท่าทางประกอบ รองลงมาคือใหโ้อกาสนกัเรียนได้

แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน

การสอน  และนอ้ยท่ีสุดคือใชค้าํถามท่ีทา้ทาย หรือใช้

รูปภาพหรือยกตวัอยา่งในการนาํเขา้สู่บทเรียนเน่ืองจาก

การใชกิ้จกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายทาํให้

การเรียนการสอนบรรลุวตัถุประสงคม์ากข้ึนสอดคลอ้ง

กบัผลการวิจยัของ เพลินพิศ ทองงอก (2542) ศึกษา

พฤติกรรมการสอนของครูคณิตศาสตร์ดีเด่นโรงเรียน

ประถมศึกษาสงักดัสาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดั

ศรีษะเกษพบวา่ ครูคณิตศาสตร์ดีเด่นมีท่าทางยิม้แยม้ 

อารมณ์ดีเร้าความสนใจใหน้กัเรียนกลา้ซกัถาม มี

ท่าทางยอมรับความคิดเห็นของนกัเรียน ควบคุม

นกัเรียนใหอ้ยูใ่นสถานท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนการ

สอนได ้ใหค้าํชมเชยเม่ือนกัเรียนตอบคาํถามหรือทาํ

แบบฝึกหดัถกูตอ้ง 

  2.3 ประสิทธิภาพการสอนของครู

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ดา้นการแสดงความใส่ใจงานการสอน

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้และอยูใ่นระดบัท่ี 5 

เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครู สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 1 ดา้นการแสดงความใส่ใจงานการสอนพบวา่มี

ค่าสูงสุดคือเขียนแผนการสอนและพฒันาแผนโดยยึด

หลกัสูตรและคู่มือการใชห้ลกัสูตรเป็นแนวทาง   

รองลงมาคือเลือกใชรู้ปแบบการสอนท่ีเหมาะสมกบั
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วตัถุประสงคแ์ต่ละขอ้และนอ้ยท่ีสุดคือกาํหนดใหมี้

การทบทวนเน้ือหาหรือการทดสอบไวอ้ยา่งเป็นระบบ

ชดัเจนและมีระยะเวลาท่ีแน่นอน การแสดงความใส่ใจ

งานการสอนเป็นปัจจยัท่ีส่งผลทางตรงและทางออ้มต่อ

ประสิทธิภาพการสอนของครูและเป็นตวัแปรท่ีสาํคญั

ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของครู 

สอดคลอ้งกบั  จินตนา เสนคาํ (2551, หนา้ 105) ครูท่ีมี

การเตรียมพร้อมในส่วนของเน้ือหาวิชาการ การจดั

กระบวนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ และมีการ

วางแผนวดัผลและประเมินผลสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคข์องการเรียนไดค้รบถว้นสมบูรณ์ ทาํให้

สามารถใชส่ื้อการสอนไดเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงคเ์น้ือหาวิชา และกิจกรรมการเรียนไดอ้ยา่ง

ดี 

  2.4 ประสิทธิภาพการสอนของครู  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ดา้นการทาํใหก้ระบวนการเรียนรู้ของ

นกัเรียนมีประสิทธิภาพ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุก

รายขอ้และอยูใ่นระดบัท่ี 1 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ

การสอนของครู  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ดา้นการทาํให้

กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนมีประสิทธิภาพพบวา่ท่ี

มีค่าสูงสุดคือใหน้กัเรียนทาํแบบฝึกหดัหรือมอบหมาย

งานอ่ืนๆ ใหป้ฏิบติัหลงัจากสอนจบบทเรียน  รองลงมา

คือดูแลนกัเรียนในขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติังานและ

ตรวจสอบความกา้วหนา้ในการทาํงานของนกัเรียน

อยา่งสมํ่าเสมอและนอ้ยท่ีสุดคือจดัโอกาสใหน้กัเรียน 

ไดท้ราบความกา้วหนา้ในการเรียนเป็นระยะ 

ประสิทธิภาพดา้นการทาํใหก้ระบวนการเรียนรู้ของ

นกัเรียนมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมากเป็นลาํดบัแรก 

ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะครูจดักิจกรรมการเรียนการสอน

ตามจุดประสงคก์ารเรียนรู้ และใชเ้ทคนิควิธีสอนท่ี

น่าสนใจเหมาะสมกบัเน้ือหา จดักิจกรรมท่ีเปิดโอกาส

ใหน้กัเรียนสร้างความรู้เป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 ซ่ึงเสนอแนวการจดัการศึกษาการเรียนรู้โดยให้

นกัเรียนสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเอง ทาํกิจกรรม

แลกเปล่ียนการเรียนรู้จากกลุ่มและสอดคลอ้งกบัทฤษฎี

การเรียนรู้อยา่งมีความสุข สาํนกังานคณะกรรมการการ

ประถมศึกษาแห่งชาติ (2542, หนา้ 7 )                                                                                                                                                                                                                                         

               2.5 ประสิทธิภาพการสอนของครู  

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ดา้นการส่งเสริมใหน้กัเรียนประสบ

ความสาํเร็จ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกรายขอ้และอยู่

ในระดบัท่ี 1 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของ

ครู  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1 ดา้นการส่งเสริมใหน้กัเรียนประสบ

ความสาํเร็จ พบวา่ท่ีมีค่าสูงสุดคือ แกไ้ขคาํตอบให้

ถกูตอ้งแก่นกัเรียนทนัที เม่ือนกัเรียนตอบผิด  รองลงมา

คือมีการแบ่งเน้ือหาท่ีตอ้งการสอนออกเป็นส่วนยอ่ยๆ 

เพ่ือใหง่้ายต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนและนอ้ยท่ีสุดคือ

ส่งเสริมใหเ้กิดอตัรากา้วหนา้ในการเรียนอยา่งต่อเน่ือง 

จนบรรลุจุดประสงคสู์งสุดท่ีคาดไว ้สอดคลอ้งกบั สม

รักษ ์กิจเดช (2544, หนา้ 79) การใหข้อ้มลูป้อนกลบั

และการแกไ้ขขอ้บกพร่องเป็นพฤติกรรมการสอนของ

ครูท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวินิจฉยัผลการเรียน และแกไ้ข

ปรับปรุงในส่วนท่ีผูเ้รียนยงับกพร่องอยู่ 

 3. ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิภาพ

การสอนของครูสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา่ทดสอบสมมติฐาน

โดยใชค่้าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนัอยา่ง

ง่าย ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้ในภาพรวมมีค่าความสมัพนัธ์กนัทางบวก ใน
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ระดบัสูงมีความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษา มี

คุณลกัษณะของการเป็นผูน้าํการเปล่ียนแปลง ตาม

องคป์ระกอบของภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง ซ่ึง

ประกอบไปดว้ย  การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์หรือ

การสร้างบารมีการสร้างแรงบนัดาลใจ การกระตุน้การ

ใชปั้ญญา และการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 

รวมทั้งสามารถปฏิบติัตนต่อผูร่้วมงานตามคุณลกัษณะ

ท่ีมีไดเ้หมาะสมกบัแต่ละบุคคล แต่ละสถานการณ์ และ

ปฏิบติังานไดเ้ตม็ตามศกัยภาพแลว้ทาํใหก้ารดาํเนินการ

สอนของครูในสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และเป็นผู ้

ท่ีมีความสามารถในการดาํเนินงานกิจการของ

สถานศึกษาใหพ้ฒันาไปอยา่งมีประสิทธิภาพมีอิทธิพล

ต่อการเรียนรู้ของบุคคลากรในสถานศึกษาทั้ง

รายบุคคลและรายกลุ่ม สามารถทาํใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคก์บัเป้าหมายของสถานศึกษาซ่ึง

สอดคลอ้งกบั บาส และ อโวลิโอ (Bass and Avolio, 

1994, pp. 124-125 อา้งถึงใน กนกวรรณ วิเชียรเขต, 

2551) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1.จากการวิจยัพบวา่ภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  

ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือพิจารณารายดา้น 

พบวา่ ดา้นการคาํนึงถึงปัจเจกบุคคล มีคะแนนเฉล่ียอยู่

ระดบัมาก แต่อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ยของทุกดา้น ในบาง

กรณีผูบ้ริหารควรใหค้วามสนใจเป็นกรณีพิเศษแก่

ผูร่้วมงานบางคนท่ีไม่ไดรั้บความสนใจเท่าท่ีควร ให้

เวลาในการสอนและแนะนาํงานแก่ผูร่้วมงานมีการ

สาํรวจความตอ้งการและความสามารถของแต่ละบุคคล

ไดอ้ยา่ถกูตอ้ง ซ่ึงยอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอน

ของครู 

              2. จากการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพการสอน

ของครูสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 1  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือ

พิจารณารายดา้น พบวา่ประสิทธิภาพการสอน ดา้นการ

แสดงความใส่ใจงานการสอนมีคะแนนเฉล่ียอยูร่ะดบั

มาก แต่อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ยของทุกดา้น ดงันั้นผูบ้ริหาร

และครูควรมีการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือหาสาเหตุ

ของปัญหาและกาํหนดแนวทางการแกปั้ญหา และจดั

อบรมเชิงปฏิบติัการเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน

ติดตามดูแลการใชเ้ทคนิควิธีการสอนของครูและ

ติดตามผลการดาํเนินการ เพ่ือจะไดห้าแนวทางพฒันา

แกไ้ขการจดัการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพมากข้ึน 
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บทคัดย่อ   

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา 

และ (2)  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา จาํแนกตามเพศ ชั้นปี ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน (GPA)  คณะ และวิทยาลยัในกาํกบั ประชากรท่ีใช ้เป็นนกัศึกษาภาคปกติ  ระดบัปริญญาตรีทุกชั้นปี 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  ประจาํปีการศึกษา  2554  กลุ่มตวัอยา่ง ไดม้าจากทุกคณะและวิทยาลยัในกาํกบั  

คณะละ 45 คน   รวมจาํนวน  405  คน  สถิติท่ีใชคื้อ t – test  สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ

ทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี  Scheffe  ผลการวิจยัพบวา่  (1) ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา ทุก

ดา้นอยูใ่นระดบัมาก  (2) นกัศึกษาหญิงมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษามากกวา่นกัศึกษาชาย                         

(3)  นกัศึกษาชั้นปีต่างกนัมีความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา (4) นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั และ (5) นกัศึกษาคณะต่างกนัมีความ

พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  

 

คําสําคัญ: กิจกรรมนกัศึกษา 

 

Abstract  

 The purposes of this study on full-time under graduate students at Suan Sunandha Rajabhat University 

in the academic year 2011were to examine: the level of students’ satisfaction towards student activities; to 

compare the students’ satisfaction towards student activities according to sex, years of academic achievement, 

GPA, and faculties and college governance. The sample group of 405 was selected from the population which 

was the total of 45 full-time under graduate students taken from each faculty or college at the Suan Sunandha 

Rajabhat University in the academic year 2011. Statistics used in analyzing the data were t-test, one-way 

ANOVA 

 

 
 

1เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น ปีการศึกษา 2553 

อาจารยท่ี์ปรึกษา:  ดร. พิมพป์ระภา  อมรกิจภิญโญ และ ดร. ธนีนาฏ  ณ สุนทร 
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บทคัดย่อ   

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา 

และ (2)  เปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา จาํแนกตามเพศ ชั้นปี ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน (GPA)  คณะ และวิทยาลยัในกาํกบั ประชากรท่ีใช ้เป็นนกัศึกษาภาคปกติ  ระดบัปริญญาตรีทุกชั้นปี 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  ประจาํปีการศึกษา  2554  กลุ่มตวัอยา่ง ไดม้าจากทุกคณะและวิทยาลยัในกาํกบั  

คณะละ 45 คน   รวมจาํนวน  405  คน  สถิติท่ีใชคื้อ t – test  สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการ

ทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี  Scheffe  ผลการวิจยัพบวา่  (1) ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา ทุก

ดา้นอยูใ่นระดบัมาก  (2) นกัศึกษาหญิงมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษามากกวา่นกัศึกษาชาย                         

(3)  นกัศึกษาชั้นปีต่างกนัมีความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา (4) นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั และ (5) นกัศึกษาคณะต่างกนัมีความ

พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาแตกต่างกนั  

 

คําสําคัญ: กิจกรรมนกัศึกษา 

 

Abstract  

 The purposes of this study on full-time under graduate students at Suan Sunandha Rajabhat University 

in the academic year 2011were to examine: the level of students’ satisfaction towards student activities; to 

compare the students’ satisfaction towards student activities according to sex, years of academic achievement, 

GPA, and faculties and college governance. The sample group of 405 was selected from the population which 

was the total of 45 full-time under graduate students taken from each faculty or college at the Suan Sunandha 

Rajabhat University in the academic year 2011. Statistics used in analyzing the data were t-test, one-way 

ANOVA 
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and couple testing (Scheffe). The results showed that: overall students’ satisfaction towards student activities 

were in very high level; statistically significant difference was found between the female and male students’ 

satisfaction in the organization of student activities with the female students more satisfied; in the same way, 

statistically significant differences were found in the students’ satisfaction in terms of differences in year level, 

GPA and faculties and college governance. 

 

Keywords: student activities, student is stisfaction 

 

ความนํา  

สถาบนัอุดมศึกษาในฐานะองคก์รหน่ึงของ

สงัคมท่ีมีบทบาทสาํคญัอยา่งยิ่ง  ในการพฒันา

ประเทศ  โดยการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพออกไป 

สู่สงัคม  จึงจาํเป็นตอ้งปรับระบบการจดัการศึกษา

เพ่ือพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ ซ่ึงในส่วนของการผลิต

บณัฑิตในอนาคต การอุดมศึกษาเป็นการจดั

การศึกษาเพ่ือผลิตกาํลงัคนระดบักลางและระดบัสูง  

สร้างและพฒันาองคค์วามรู้  คน้ควา้ วิจยั บริการ

วิชาการแก่สงัคม และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม  

อุดมศึกษาจึงเป็นแหล่งรวมวิทยากรหลากหลาย

แขนงเป็นศูนยร์วมของนกัวิชาการท่ีมีความรู้

ความสามารถเป็นจาํนวนมาก สถาบนัอุดมศึกษา

นอกจากถกูใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาประเทศ  

กาํหนดนโยบายและเป็นแรงผลกัดนัทางเศรษฐกิจ

และสงัคมแลว้  การอุดมศึกษายงัเป็นปัจจยัท่ีทาํให้

เกิดการเปล่ียนแปลง  (change agent)  ไปสู่สงัคมท่ี

พึงปรารถนา  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติฉบบัท่ี  10  (พ.ศ.2550 - 2554)  ไดก้าํหนด

เป้าหมายสาํคญัคือ  พฒันาคนใหมี้คุณภาพ มีความ

รอบรู้คู่คุณธรรม สร้างกาํลงัคนท่ีมีทกัษะ พ้ืนฐานใน

การทาํงาน  และกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

เพ่ิมข้ึน  เพ่ิมแหล่งเรียนรู้และกระจายความรู้สู่ภาค

การผลิตและชุมชนในระดบัภูมิภาค  เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ

ของแรงงานใหสู้งข้ึน พฒันาต่อยอดองคค์วามรู้จาก

วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเพ่ือนาํไปใช้

ประโยชนใ์นการพฒันาชุมชน  (สาํนกังาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2549, หนา้ 39)   

ปัจจุบนัน้ีการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไดมี้

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เขา้

มามีบทบาทท่ีสาํคญั  ซ่ึงหน่วยงานน้ีมีอาํนาจหนา้ท่ี

ความรับผิดชอบโดยศึกษา  วิเคราะห์  วิจยั  จดัทาํ

ขอ้เสนอนโยบายมาตรฐานอุดมศึกษา จดัทาํ

แผนพฒันาการอุดมศึกษา  ใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจสงัคมแห่งชาติแผน 

วิเคราะห์ จดังบประมาณอุดหนุนสถาบนัอุดมศึกษา

และวิทยาลยัชุมชนตามหลกัเกณฑ์แนวทาง รวมทั้ง

การรวบรวมขอ้มลู  งานอ่ืนใดตามท่ีกฏหมาย

กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ท่ีของสาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตามท่ีกระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  ซ่ึงกมี็มหาวิทยาลยัต่างๆ  

มากมายท่ีอยูใ่นเครือข่ายของสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ,2551, หนา้ 89) 

งานกิจการนกัศึกษาเป็นกลไกหน่ึงของ

สถาบนัอุดมศึกษาในการพฒันานกัศึกษา ใหเ้ป็น

บุคคลท่ีสมบูรณ์ทางดา้นวิชาการ ดา้นวิชาชีพ ดา้น

ปัญญา ดา้นสงัคม ดา้นอารมณ์ ดา้นร่างกายและจิตใจ 

ควบคู่ไปกบักระบวนการเรียนการสอนโดยเนน้การ

ตอบสนองความตอ้งการและความสนใจของ

นกัศึกษา สร้างความพร้อมใหแ้ก่นกัศึกษาโดยการ

ส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมต่าง  ๆ นอก

หลกัสูตร สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์ป้าหมายตาม
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ภารกิจและทิศทางของสถาบนัอุดม  เป็นการดาํเนิน

กิจกรรมท่ีสร้างโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้สริมทกัษะ    

ต่าง  ๆ  เช่น การสร้างสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ฝึกความ

รับผิดชอบ  ฝึกใหรู้้จกับทบาทของการเป็นผูน้าํท่ีดี  

สามารถปฏิบติัตนในการเขา้ร่วมสงัคมไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง  ทกัษะต่าง  ๆ เหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมให้

ผูส้าํเร็จ การศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ และมี

คุณค่ามากข้ึน (สาํเนาว ์ขจรศิลป์ ,  2538 , หนา้  

41)นอกจากน้ี สุวรรณ วีเกษ  (2542, หนา้ 75)

ไดใ้หค้วามเห็นในเร่ืองเดียวกนัวา่  การผลิตบณัฑิต

นบัเป็นภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา  ซ่ึงเป็น

ผูน้าํทางภูมิปัญญาของสงัคมตอ้งไม่ทาํหนา้ท่ีเพียง

ถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นทกัษะวิชาชีพใหแ้ก่นกัศึกษาแต่

เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น  เพราะการเรียนรู้จากชั้นเรียน

ไม่เพียงพอสาํหรับการศึกษาในยคุน้ีแต่ตอ้งมีหนา้ท่ี

สร้างใหน้กัศึกษามีโลกทศันท่ี์กวา้งไกล  ฝึกใหเ้รียนรู้

จากส่ิงรอบตวัและแหล่งต่างๆ  มากข้ึน  เพ่ือให้

เหมาะสมกบัความกา้วหนา้ทางวิทยาการและ

เทคโนโลยีของโลกยคุปัจจุบนัใหส้ามารถวิเคราะห์

วิจารณ์มองเห็นปัญหาและสามารถแกไ้ขปัญหาได ้

Chickering & Reisser (1993 , p. 468            

อา้งถึงใน สหสัวรรษ พรหมศร , 2551 )  ได้

กล่าวถึง ความสาํคญัของกิจกรรมนกัศึกษาไวว้า่  

กิจกรรมนกัศึกษา  มีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหน้กัศึกษาได้

ประโยชนใ์นดา้นการเรียนรู้  การสร้างความมัน่ใจใน

ตนเองและพฒันาการดา้นทกัษะมนุษยส์มัพนัธ์  

ทกัษะความเป็นผูน้าํ  ความเขา้ใจโลกของการทาํงาน  

ความเขา้ใจในธรรมชาติและความแตกต่างของมนุษย ์ 

ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีผูน้าํและ 

ผูต้าม  ผูอ่ื้นจะเห็นวา่การพฒันาบณัฑิตใหมี้คุณภาพ

ออกไปสู่สงัคมนั้นเป็นภารกิจสาํคญัยิ่งของ

สถาบนัการศึกษาทุกแห่งท่ีตอ้งกาํหนดนโยบายและ

กรอบการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันากิจกรรม

นกัศึกษาใหช้ดัเจน  สนบัสนุนใหน้กัศึกษาไดมี้การ

จดักิจกรรมท่ีหลากหลายในสถาบนัและเปิดโอกาส

ใหน้กัศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการการจดั

กิจกรรมมีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล  ทนัยคุ  ทนัเหตุการณ์  

กิจกรรมตอ้งเหมาะกบัสภาพสงัคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  เพ่ือใหกิ้จกรรมท่ีจดัไดมี้

ส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง  อนั

จะนาํไปสู่การพฒันาบณัฑิตใหมี้คุณภาพเป็น

แบบอยา่งท่ีดีของสงัคมต่อไป  

จากการศึกษา  สภาพการดาํเนินงานดา้น

กิจกรรมนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา  จาก

เอกสารวิชาการสรุปการสมัมนา  เร่ืองวิพากษก์าร

อุดมศึกษาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมพฒันา

กิจกรรมนกัศึกษา  (สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2551, หนา้ 58-60) ทาํใหท้ราบถึงปัญหา

คุณภาพบณัฑิตของงานกิจกรรมนกัศึกษาท่ีผา่นมา

ดงัน้ี1) ไม่พร้อมท่ีออกสู่โลกของการทาํงาน  

2) ภูมิคุม้กนัในตนเองมีไม่มากพอ 3) ทกัษะวิชาชีพ

ไม่เพียงพอต่อการทาํงานในยคุใหม่ 4) มีปัญหาใน

การส่ือสารดว้ยการเขียนและการพดู และ 5) ขาด

ความใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติม 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาเป็น

สถาบนัอุดมศึกษา ในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา มีนโยบายกาํหนดใหก้ารจดักิจกรรม

พฒันานกัศึกษาเป็นไปในลกัษณะการส่งเสริม

สนบัสนุนเพ่ือใหนิ้สิตนกัศึกษาไดพ้ฒันาศกัยภาพ  

บุคลิกภาพทั้งทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สงัคม

และสติปัญญา  จดัโครงการและกิจกรรมท่ีพฒันา

นกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์

พร้อม  เพ่ือพฒันาทกัษะการทาํงาน  การดาํเนินชีวิต

ในสงัคมและความตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและประเทศชาติ  โดยแบ่งกิจกรรมเป็น                      

4  ดา้น คือ กิจกรรมดา้นส่งเสริมวิชาการ   กิจกรรม

ดา้นศิลปวฒันธรรม  กิจกรรมดา้นกีฬาและ

นนัทนาการและกิจกรรมดา้นบาํเพญ็ประโยชน์
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ภารกิจและทิศทางของสถาบนัอุดม  เป็นการดาํเนิน

กิจกรรมท่ีสร้างโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้สริมทกัษะ    

ต่าง  ๆ  เช่น การสร้างสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น ฝึกความ

รับผิดชอบ  ฝึกใหรู้้จกับทบาทของการเป็นผูน้าํท่ีดี  

สามารถปฏิบติัตนในการเขา้ร่วมสงัคมไดอ้ยา่ง

ถกูตอ้ง  ทกัษะต่าง  ๆ เหล่าน้ีจะช่วยส่งเสริมให้

ผูส้าํเร็จ การศึกษาเป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์ และมี

คุณค่ามากข้ึน (สาํเนาว ์ขจรศิลป์ ,  2538 , หนา้  

41)นอกจากน้ี สุวรรณ วีเกษ  (2542, หนา้ 75)

ไดใ้หค้วามเห็นในเร่ืองเดียวกนัวา่  การผลิตบณัฑิต

นบัเป็นภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษา  ซ่ึงเป็น

ผูน้าํทางภูมิปัญญาของสงัคมตอ้งไม่ทาํหนา้ท่ีเพียง

ถ่ายทอดความรู้ท่ีเป็นทกัษะวิชาชีพใหแ้ก่นกัศึกษาแต่

เพียงอยา่งเดียวเท่านั้น  เพราะการเรียนรู้จากชั้นเรียน

ไม่เพียงพอสาํหรับการศึกษาในยคุน้ีแต่ตอ้งมีหนา้ท่ี

สร้างใหน้กัศึกษามีโลกทศันท่ี์กวา้งไกล  ฝึกใหเ้รียนรู้

จากส่ิงรอบตวัและแหล่งต่างๆ  มากข้ึน  เพ่ือให้

เหมาะสมกบัความกา้วหนา้ทางวิทยาการและ

เทคโนโลยีของโลกยคุปัจจุบนัใหส้ามารถวิเคราะห์

วิจารณ์มองเห็นปัญหาและสามารถแกไ้ขปัญหาได ้

Chickering & Reisser (1993 , p. 468            

อา้งถึงใน สหสัวรรษ พรหมศร , 2551 )  ได้

กล่าวถึง ความสาํคญัของกิจกรรมนกัศึกษาไวว้า่  

กิจกรรมนกัศึกษา  มีส่วนสาํคญัท่ีทาํใหน้กัศึกษาได้

ประโยชนใ์นดา้นการเรียนรู้  การสร้างความมัน่ใจใน

ตนเองและพฒันาการดา้นทกัษะมนุษยส์มัพนัธ์  

ทกัษะความเป็นผูน้าํ  ความเขา้ใจโลกของการทาํงาน  

ความเขา้ใจในธรรมชาติและความแตกต่างของมนุษย ์ 

ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีผูน้าํและ 

ผูต้าม  ผูอ่ื้นจะเห็นวา่การพฒันาบณัฑิตใหมี้คุณภาพ

ออกไปสู่สงัคมนั้นเป็นภารกิจสาํคญัยิ่งของ

สถาบนัการศึกษาทุกแห่งท่ีตอ้งกาํหนดนโยบายและ

กรอบการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันากิจกรรม

นกัศึกษาใหช้ดัเจน  สนบัสนุนใหน้กัศึกษาไดมี้การ

จดักิจกรรมท่ีหลากหลายในสถาบนัและเปิดโอกาส

ใหน้กัศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการการจดั

กิจกรรมมีวิสยัทศันท่ี์กวา้งไกล  ทนัยคุ  ทนัเหตุการณ์  

กิจกรรมตอ้งเหมาะกบัสภาพสงัคมท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  เพ่ือใหกิ้จกรรมท่ีจดัไดมี้

ส่วนส่งเสริมใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันาตนเองไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยา่งแทจ้ริง  อนั

จะนาํไปสู่การพฒันาบณัฑิตใหมี้คุณภาพเป็น

แบบอยา่งท่ีดีของสงัคมต่อไป  

จากการศึกษา  สภาพการดาํเนินงานดา้น

กิจกรรมนกัศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา  จาก

เอกสารวิชาการสรุปการสมัมนา  เร่ืองวิพากษก์าร

อุดมศึกษาไทยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมพฒันา

กิจกรรมนกัศึกษา  (สาํนกังานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา, 2551, หนา้ 58-60) ทาํใหท้ราบถึงปัญหา

คุณภาพบณัฑิตของงานกิจกรรมนกัศึกษาท่ีผา่นมา

ดงัน้ี1) ไม่พร้อมท่ีออกสู่โลกของการทาํงาน  

2) ภูมิคุม้กนัในตนเองมีไม่มากพอ 3) ทกัษะวิชาชีพ

ไม่เพียงพอต่อการทาํงานในยคุใหม่ 4) มีปัญหาใน

การส่ือสารดว้ยการเขียนและการพดู และ 5) ขาด

ความใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติม 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาเป็น

สถาบนัอุดมศึกษา ในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา มีนโยบายกาํหนดใหก้ารจดักิจกรรม

พฒันานกัศึกษาเป็นไปในลกัษณะการส่งเสริม

สนบัสนุนเพ่ือใหนิ้สิตนกัศึกษาไดพ้ฒันาศกัยภาพ  

บุคลิกภาพทั้งทางดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สงัคม

และสติปัญญา  จดัโครงการและกิจกรรมท่ีพฒันา

นกัศึกษาในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีสมบูรณ์

พร้อม  เพ่ือพฒันาทกัษะการทาํงาน  การดาํเนินชีวิต

ในสงัคมและความตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อ

สงัคมและประเทศชาติ  โดยแบ่งกิจกรรมเป็น                      

4  ดา้น คือ กิจกรรมดา้นส่งเสริมวิชาการ   กิจกรรม

ดา้นศิลปวฒันธรรม  กิจกรรมดา้นกีฬาและ

นนัทนาการและกิจกรรมดา้นบาํเพญ็ประโยชน์
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และอาสาพฒันา    (มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

, 2554, หนา้ 39)   

นอกจากน้ีจากการศึกษาเอกสารสรุป

ประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  

ของกองพฒันานกัศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฎัสวน

สุนนัทา  เก่ียวกบัการจดักิจกรรมนกัศึกษาปี

การศึกษา 2553 จาํนวนนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม

นกัศึกษามีจาํนวนลดนอ้ยลง  สาเหตุเน่ืองมาจาก

รูปแบบกิจกรรมท่ีจดัข้ึนขาดความหลากหลาย  ขาด

การปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบั

สภาพการเปล่ียนแปลงในสงัคมปัจจุบนั  กิจกรรม

ขาดความสอดคลอ้งกบัความ 

พึงพอใจของนกัศึกษา  และอาจารยผ์ูส้อนไม่ให้

ความสาํคญักบัการจดักิจกรรมของนกัศึกษา  

(มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา, 2554, หนา้ 42-

44)  จากขอ้มลูดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่  การจดักิจกรรม

นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัเป็นเร่ืองท่ีควรไดรั้บการ

พิจารณาปรับปรุงเพราะเป็นกลไกสาํคญัในการ

พฒันา  นกัศึกษา  กอปรกบัมหาวิทยาลยัยงัไม่เคยมี

การศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนั

ทา 

จากสภาพปัญหาดงักล่าวขา้งตน้  ผูวิ้จยัเห็น

วา่เร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  

เป็นประเดน็ท่ีมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาตอ้ง

เร่งหาวิธีดาํเนินการเพ่ือแกไ้ขปัญหาโดยเร่งด่วน  

เพราะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหน้กัศึกษาไม่เขา้ร่วม

กิจกรรมทาํใหก้ารผลิตบณัฑิตไม่เป็นไปตาม

คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามท่ี

มหาวิทยาลยักาํหนด  และผูวิ้จยัเป็นบุคลากรท่ี

รับผิดชอบการดาํเนินงานดา้นการจดักิจกรรม

นกัศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาถึงความพึงพอใจของนกัศึกษา

ต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวน

สุนนัทา  เพ่ือนาํผลจากการวิจยัมาใชป้ระโยชน์

สาํหรับการส่งเสริม  สนบัสนุน  ปรับปรุง  แกไ้ข  

ปัญหา  และเสนอแนะแนวทางการจดักิจกรรม

นกัศึกษาใหต้รงกบัความตอ้งการของนกัศึกษาต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย  

 1. เพ่ือศึกษาระดบัความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ราชภฎัสวนสุนนัทา ทั้ง 4  ดา้น  คือ ดา้นส่งเสริม

วิชาการ ดา้นศิลปวฒันธรรม ดา้นกีฬาและ

นนัทนาการ และ  ดา้นบาํเพญ็ประโยชนแ์ละอาสา

พฒันา   

 2. เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ราชภฎัสวนสุนนัทาจาํแนกตามเพศ  ชั้นปี  

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (GPA)  คณะ และวิทยาลยั

ในกาํกบั   

 

กรอบแนวคิดการวจัิย  

 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัมุ่งศึกษาความพึงพอใจ

ของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา  โดยใชก้รอบ

แนวคิดของสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ไดแ้บ่ง ประเภทกิจกรรมนกัศึกษา 4 ดา้น คือ 1) ดา้น

วิชาการ 2) ดา้นศิลปวฒันธรรม 3) ดา้นกีฬาและ

นนัทนาการ และ 4) ดา้นบาํเพญ็ประโยชนแ์ละอาสา

พฒันา  ตามกรอบแนวคิดของมหาวิทยาลยัราชภฎั

สวนสุนนัทา โดยเป็นกิจกรรมนกัศึกษาท่ี

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาเป็นผูจ้ดัใหท้ั้งหมด 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554   ไม่

นบัรวมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีทางคณะฯ หรือทางชมรม

เป็นผูจ้ดัข้ึน  
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สมมติฐานการวจัิย  

1.  นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การจดักิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนั

ทาแตกต่างกนั 

2.  นกัศึกษาท่ีมีชั้นปีท่ีแตกต่างกนัมี ความ

พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ราชภฎัสวนสุนนัทาแตกต่างกนั  

3.  นกัศึกษาท่ีสงักดัคณะ  และวิทยาลยัใน

กาํกบัต่างกนัมี ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาแตกต่าง

กนั 

4.  นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ต่างกนัมี ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาแตกต่างกนั  

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

 ประชากร  ท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัศึกษา

ชั้นปีท่ี  1,2,3,4  และ 5 ระดบัปริญญาตรี  ภาคปกติ  

ปีการศึกษา  2554 ของมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนั

ทา  ซ่ึงประกอบดว้ย 6 คณะไดแ้ก่ คณะครุศาสตร์   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์  

และ  3  วิทยาลยัคือ  วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  

วิทยาลยันานาชาติและวิทยาลยันวตักรรมและการ

จดัการ ท่ีเคยเขา้ร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมทั้ง  4  ดา้น  

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554  

  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  มีจาํนวน  

388  คน  ไดม้าจากการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

ตามตาราง Yamane 1967 ผูวิ้จยัปรับขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งเป็น 405 คน เพ่ือทดแทนกรณีการได้

แบบสอบถามกลบัมาไม่ครบ โดยใช้การสุ่มตวัอยา่ง

ดงัน้ี 

 1.  แบ่งนกัศึกษาออกเป็นคณะต่าง ๆได ้               

6 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

คณะวิทยาการจดัการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คณะศิลปกรรมศาสตร์3 วิทยาลยัคือ วิทยาลยั

พยาบาลและสุขภาพ วิทยาลยันานาชาติ  และ

วิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ  

 2.  ใชแ้บบสอบถามชุดท่ี 1 ในการคดัแยก

นกัศึกษาแต่ละคณะออกเป็น  2  กลุ่มคือ 1) กลุ่มท่ีไม่

เคยเขา้ร่วมกิจกรรมและ 2) กลุ่มท่ีเคยเขา้ร่วม

กิจกรรม  โดยในกลุ่มท่ี  2 แบ่งเป็น  2 กลุ่มคือ  2.1) 

กลุ่มท่ีร่วมกิจกรรมไม่ครบ 4 ดา้น  และ 2.2) กลุ่มท่ี

ร่วมกิจกรรมครบ  4  ดา้น  โดยนกัศึกษาท่ีกลุ่ม 2.2 

เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 3.  ใชก้ารสุ่มอยา่งง่ายจากกนกัศึกษาในกลุ่ม 

2.2)ในแต่ละคณะ ๆ ละ 45  คน  เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ี

ใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี   

  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ลกัษณะของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

เป็นแบบสอบถาม 2 ฉบบัและแบบสมัภาษณ์                

1 ฉบบั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 แบบสอบถามฉบบัท่ี  1 ใชใ้นการคดัเลือก

นกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเป็นแบบตรวจสอบ

รายการจาํนวน  3 ขอ้  ประกอบดว้ยเพศ  คณะและ

วิทยาลยัในกาํกบั  ประสบการณ์เขา้ร่วมกิจกรรม 

และดา้นกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม 

 แบบสอบถามฉบบัท่ี  2  ใชใ้นการสอบถาม

ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา มี  2  ตอน

ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1ขอ้มลูส่วนตวัของผูต้อบ

แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  จาํนวน            
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4  ขอ้  ประกอบดว้ย  เพศ  ชั้นปี  ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน (GPA)  คณะและวิทยาลยัในกาํกบั 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม ความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ราชภฎัสวนสุนนัทา  ออกเป็น  4 ดา้น คือ  1) ดา้น

ส่งเสริมวิชาการ 2) ดา้นศิลปวฒันธรรม 3)  ดา้นกีฬา

และนนัทนาการและ 4)  ดา้นบาํเพญ็ประโยชนแ์ละ

อาสาพฒันา  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ

มาตรประมาณค่า(Rating Scale) 5 ระดบั คือ                  

พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง 

พึงพอใจนอ้ย และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด จาํนวน 25 ขอ้ 

 โดยมีเกณฑใ์นการแปลความหมายดงัน้ี   

ค่าเฉ่ีย   ความหมาย 

4.50-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

3.50-4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

2.50-3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

1.50-2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอ้ย 

1.00-1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 เคร่ืองมือฉบบัท่ี  3  เป็นแบบสมัภาษณ์   เป็น

แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  ท่ีใชใ้นการ

สมัภาษณ์นกัศึกษา 19  คน แบ่งเป็นผูจ้ดักิจกรรม  10 

คน  และผูร่้วมกิจกิจกรรม   9  คน   

  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

    การเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามขั้นตอนดงัน้ี 

 1.  ผูวิ้จยัขอหนงัสือจากคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น เพ่ือขออนุญาตเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูเพ่ือการวิจยั 

 2.  ผูวิ้จยันาํหนงัสือส่งถึงคณบดีแต่ละคณะ  

เพ่ือขอความร่วมมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 3.  ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการแจกและ

เกบ็แบบสอบถาม  ดว้ยตวัเองและสมัภาษณ์นกัศึกษา

ดว้ยตวัเองโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 3.1  ผูวิ้จยัแจกแบบสอบถามฉบบัท่ี                     

1  สาํหรับนกัศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการเขา้ร่วม

กิจกรรม 

 3.2  ผูวิ้จยัแจกแบบสอบถามฉบบัท่ี                        

2  สาํหรับนกัศึกษาท่ีเคยเขา้ร่วมกิจกรรมครบ                      

4  ดา้น  ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  ไดรั้บแบบสอบถาม

กลบัคืน  405  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ  100  

 3.3  ผูวิ้จยัสมัภาษณ์นกัศึกษา  19  คน  โดย

เลือกจากนกัศึกษาท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  

จาํนวน  9  คน  และผูน้าํนกัศึกษา  จาํนวน  10  คน   

 4.  ผูวิ้จยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสอบถามก่อนนาํมาวิเคราะห์ขอ้มลูต่อไป 

  

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มลู ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี  1  วิเคราะห์ขอ้มลูส่วนตวัของกลุ่ม

ตวัอยา่ง  โดยใชส้ถิติบรรยายใชค้วามถ่ี ร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ตอนท่ี  2  วิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือตอบสมมติฐาน  

โดยใชส้ถิติอนุมาน 

 สมมติฐานขอ้  1  นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมี

ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาแตกต่างกนัใชส้ถิติ 

t-test ในการทดสอบสมมติฐาน     

 สมมติฐานขอ้  2   นกัศึกษาท่ีมีชั้นปีท่ีแตกต่าง

กนัมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาแตกต่างกนั 

 สมมติฐานขอ้  3  นกัศึกษาท่ีสงักดัคณะ และ

วิทยาลยัในกาํกบั ต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

แตกต่างกนั 

 สมมติฐานขอ้  4  นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานขอ้  2-4  ใชส้ถิติการวิเคราะห์ 

ความแปรปรวนทางเดียว  (one-way ANOVA)  ใน

การทดสอบสมมติฐาน  เม่ือพบความแตกต่างให้

ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย (post -hoc tests )  

ดว้ยวิธี  Scheffe 

 ตอนท่ี  3.  วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีใชจ้ากการ

สมัภาษณ์  โดยใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยการจาํแนกขอ้มลู 

(Typological Analysis) โดยใชท้ฤษฎีหรือแนวคิด

ของ (สุภางค ์จนัทวนิช, 2549, หนา้ 131-137) เป็น

กรอบในการจาํแนก 

 

ผลการวจัิย 

การศึกษา ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการ

จดักิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนั

ทา  สามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูพ้ืนฐานของนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ราชภฎัสวนสุนนัทาตอบแบบสอบถาม พบวา่

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทามีจาํนวน  

405  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ร้อยละ  60.50  

กาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี  3  ร้อยละ  44.69  มี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนระหวา่ง  2.51 – 3.00  ร้อยละ  

30.87  และสงักดัในคณะและวิทยาลยัในกาํกบั

จาํนวนเท่า ๆ กนัคิดเป็น  ร้อยละ  11.11 

2.  ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา 

สรุปไดว้า่ 

 2.1  ดา้นส่งเสริมวิชาการ  ความพึงพอใจ

ของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้น

ส่งเสริมวิชาการ  ในภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจ

ต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาค่าเฉล่ีย 4.06ระดบัมาก  

เม่ือพิจารณาทุกขอ้มีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนัและมี

ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  กิจกรรมอบรมสมัมนาผูน้าํ

นกัศึกษา  เป็นการฝึกนกัศึกษาใหมี้ความกลา้ ท่ีจะคิด

และตดัสินใจ  เพ่ือเป็นผูน้าํนกัศึกษาท่ีดี  

มีค่าเฉล่ีย  4.07  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  และ

ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  กิจกรรมอบรมประกนั

คุณภาพ  (PDCA) ทาํใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัการทาํงาน

อยา่งเป็นระบบ (และการใชค้วามรู้ทางวิชาการไป

ประกอบอาชีพ)  มีค่าเฉล่ีย  4.00  มีความพึงพอใจอยู่

ในระดบัมากเหมือนกนั 

2.2  ดา้นศิลปวฒันธรรม  ความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้น

ศิลปวฒันธรรม  ในภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจ

ต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาค่าเฉล่ีย  4.07 มีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาทุกขอ้มีค่าเฉล่ีย

ใกลเ้คียงกนัและ  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  กิจกรรม

การไหวค้รู มีส่วนช่วยพฒันาดา้นความกตญั�ูต่อครู

อาจารยข์องนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย  

4.10  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  กิจกรรม 12  

สิงหามหาราชินี  มีส่วนช่วยพฒันานกัศึกษา ในดา้น

ความกตญั�ูต่อมารดา  มีค่าเฉล่ีย  4.03 มีความพึง

พอใจอยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั 

  2.3  ดา้นกีฬาและนนัทนาการ  ความ 

พึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา

ดา้นกีฬาและนนัทนาการ ในภาพรวมมีระดบัความ

พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาค่าเฉล่ีย  4.08  มี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาทุกขอ้มี

ค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนัและมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  การจดั

กิจกรรมกีฬาสุนนัทาสามคัคี นั้นเป็นประโยชนต่์อ

นกัศึกษา  มีค่าเฉล่ีย  4.17  มีความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบัมาก   และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  การจดั

กิจกรรมกีฬาสุนนัทาสามคัคีทาํใหน้กัศึกษาเห็น

ความสาํคญัของการออกกาํลงักาย  มีค่าเฉล่ีย  4.01  มี

ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั 

2.4  ดา้นบาํเพญ็ประโยชนแ์ละอาสาพฒันา    

ความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษาดา้นบาํเพญ็ประโยชนแ์ละอาสาพฒันาใน

ภาพรวมมีระดบัความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษาค่าเฉล่ีย 4.05  มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

มาก  เม่ือพิจารณาทุกขอ้มีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนัและขอ้
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ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ  กิจกรรมดา้นบาํเพ็ญประโยชน์

และอาสาพฒันา มีประโยชนต่์อการพฒันาชุมชนมี

ค่าเฉล่ีย 4.18 มีความพึงพอใจอยูใ่น ระดบัมาก และ

ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่  กิจกรรมดา้นบาํเพญ็

ประโยชนแ์ละอาสาพฒันาไดใ้ชค้วามรู้ทางวิชาการ

และวิชาชีพไปช่วยพฒันาแหล่งชุมชนมีค่าเฉล่ีย  3.99  

มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากเหมือนกนั 

3.  ผลการทดสอบสมมติฐานจากการ ผูวิ้จยั

ไดวิ้เคราะห์และเปรียบเทียบความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา จาํแนกตามตวั

แปร เพศ ดว้ยสถิติ t – test และเปรียบเทียบความพึง

พอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา จาํแนกตามตวัแปร 

ชั้นปีท่ีศึกษา ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ คณะและ

วิทยาลยัในกาํกบั ดว้ยสถิติการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และการ

ทดสอบรายคู่ดว้ยวิธี Scheffe 

 สมมติฐานขอ้ท่ี  1 นกัศึกษาท่ีมีเพศต่างกนัมี

ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาแตกต่างกนั 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  นกัศึกษา

ชายมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้น

กีฬาและนนัทนาการ แตกต่างจากนกัศึกษาหญิงอยา่ง

ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  แต่ นกัศึกษา

ชายมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้น

ส่งเสริมวิชาการ  ดา้นศิลปวฒันธรรม  ดา้นบาํเพญ็

ประโยชนแ์ละอาสาพฒันา  และภาพรวมแตกต่าง

จากนกัศึกษาหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  โดยท่ีนกัศึกษาชายมีความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา  ดา้นส่งเสริม

วิชาการ  ดา้นศิลปวฒันธรรม  ดา้นบาํเพญ็ประโยชน์

และอาสาพฒันา  และภาพรวมนอ้ยกวา่นกัศึกษา

หญิง เท่ากบั 0.219, 0.310, 0.129  และ 0.184  

คะแนนตามลาํดบั  

สมมติฐาน ขอ้ท่ี 2 นกัศึกษาท่ีมีชั้นปีท่ี

แตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาแตกต่าง

กนั 

ผลการวิจยั พบวา่ นกัศึกษาชั้นปีต่างกนั มี

ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้น

ส่งเสริมวิชาการ  ดา้นศิลปวฒันธรรม  ดา้นกีฬาและ

นนัทนาการ   ดา้นบาํเพญ็ประโยชนแ์ละอาสาพฒันา 

และภาพรวม  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .05 จึงตอ้งทาํการทดสอบรายคู่ ดว้ยวิธี 

Scheffe   ต่อไป 

ผลการทดสอบรายคู่ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา  ดา้นส่งเสริม

วิชา พบวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 , 3 และ 4  เท่ากบั  0.444 , 0.617 

และ0.642  คะแนนตามลาํดบั 

ผลการทดสอบรายคู่ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้น

ศิลปวฒันธรรม  พบวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 มีความพึง

พอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษานอ้ย

กวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3  เท่ากบั 0.046  คะแนน 

ผลการทดสอบรายคู่  ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นกีฬาและ

นนัทนาการพบวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 มีความพึงพอใจ

ต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 

3 และ 4 เท่ากบั 0.613 และ 0.407 คะแนนตามลาํดบั 

และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 เท่ากบั 

0.303   คะแนน 

ผลการทดสอบรายคู่ของ ความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาต่อการจดั

กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชนแ์ละอาสาพฒันาพบวา่

นกัศึกษาชั้นปีท่ี  1 มีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 , 3 และ 

4  เท่ากบั 0.454, 0.716 และ 0.473 คะแนนตามลาํดบั

และนกัศึกษาชั้นปีท่ี  2 มีความพึงพอใจต่อการจดั
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กิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 เท่ากบั 

0.262 คะแนน 

ผลการทดสอบรายคู่ ความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาภาพรวมพบวา่

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2, 3 และ 4 เท่ากบั 

0.393, 0.602 และ 0.449 คะแนนตามลาํดบั และ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 เท่ากบั 0.210   

คะแนน 

สมมติฐานขอ้ 3 นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

แตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน  ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษาดา้นส่งเสริมวิชาการดา้น

ศิลปวฒันธรรม  ดา้นกีฬาและนนัทนาการดา้น

บาํเพญ็ประโยชนแ์ละอาสาพฒันา และภาพรวม  

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึง

ตอ้งทาํการทดสอบรายคู่ ดว้ยวิธี  Scheffe   ต่อไป 

ผลการทดสอบรายคู่ ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นส่งเสริม

วิชาการ  พบวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ตํ่ากวา่ 2.00 มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน 2.01-2.50, 2.51-3.00, 30.1-3.50 และ 3.50-4.00  

เท่ากบั 0.723, 0.893, 1.071 และ1.115  คะแนน

ตามลาํดบั และนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2.01-2.50  มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน 3.01-3.50 และ 3.51-4.00  มีเท่ากบั  0.348  และ  

0.391   คะแนนตามลาํดบั 

ผลการทดสอบรายคู่ ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้น

ศิลปวฒันธรรม  พบวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํ่ากวา่  2.00 มีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษาต่างนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน 2.51-3.00 และ 3.01-3.50 เท่ากบั 0.753 และ 

0.823 คะแนนตามลาํดบั และนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 2.01-2.50 มีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ 

2.51-3.00 และ 3.01-3.50   มีเท่ากบั 0.280 และ 0.350   

คะแนนตามลาํดบั 

ผลการทดสอบรายคู่ พบวา่ของความพึง

พอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้น

กีฬากีฬาและนนัทนาการ นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํ่ากวา่ 2.00 มีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษากวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง  

การเรียน 2.01-2.50, 2.51-3.00 และ 3.01-3.50 เท่ากบั  

0.565, 0.641 และ 0.867  คะแนนตามลาํดบั นกัศึกษา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 2.01-2.50  มีความพึงพอใจ

ต่อการจดักิจกรรมนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 3.01-3.50 มีเท่ากบั  0.302   คะแนน 

ผลการทดสอบรายคู่ ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นบาํเพญ็

ประโยชนแ์ละอาสาพฒันา พบวา่นกัศึกษาท่ีมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 3.01-3.50  มีความ 

พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมมากกวา่นักศึกษาท่ีมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวา่  2.01-2.50   เท่ากบั  

0.609  และ0.297  คะแนน ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบรายคู่ ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นภาพรวม 

พบวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนอ้ยกวา่ 

2.00 มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนักศึกษา

นอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 2.01-

2.50 , 2.51-3.00 , 30.1-3.50 และ 3.50-4.00  เท่ากบั  

0.518 , 0.685 , 0.842 และ0.657  คะแนนตามลาํดบั 

และนกัศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 2.01-2.50  มี

ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ี

70 70



กิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 เท่ากบั 

0.262 คะแนน 

ผลการทดสอบรายคู่ ความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาภาพรวมพบวา่

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2, 3 และ 4 เท่ากบั 

0.393, 0.602 และ 0.449 คะแนนตามลาํดบั และ

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 เท่ากบั 0.210   

คะแนน 

สมมติฐานขอ้ 3 นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

แตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน  ต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษาดา้นส่งเสริมวิชาการดา้น

ศิลปวฒันธรรม  ดา้นกีฬาและนนัทนาการดา้น

บาํเพญ็ประโยชนแ์ละอาสาพฒันา และภาพรวม  

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึง

ตอ้งทาํการทดสอบรายคู่ ดว้ยวิธี  Scheffe   ต่อไป 

ผลการทดสอบรายคู่ ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นส่งเสริม

วิชาการ  พบวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

ตํ่ากวา่ 2.00 มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน 2.01-2.50, 2.51-3.00, 30.1-3.50 และ 3.50-4.00  

เท่ากบั 0.723, 0.893, 1.071 และ1.115  คะแนน

ตามลาํดบั และนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2.01-2.50  มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน 3.01-3.50 และ 3.51-4.00  มีเท่ากบั  0.348  และ  

0.391   คะแนนตามลาํดบั 

ผลการทดสอบรายคู่ ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้น

ศิลปวฒันธรรม  พบวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํ่ากวา่  2.00 มีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษาต่างนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน 2.51-3.00 และ 3.01-3.50 เท่ากบั 0.753 และ 

0.823 คะแนนตามลาํดบั และนกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 2.01-2.50 มีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ 

2.51-3.00 และ 3.01-3.50   มีเท่ากบั 0.280 และ 0.350   

คะแนนตามลาํดบั 

ผลการทดสอบรายคู่ พบวา่ของความพึง

พอใจของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้น

กีฬากีฬาและนนัทนาการ นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนตํ่ากวา่ 2.00 มีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษากวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทาง  

การเรียน 2.01-2.50, 2.51-3.00 และ 3.01-3.50 เท่ากบั  

0.565, 0.641 และ 0.867  คะแนนตามลาํดบั นกัศึกษา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 2.01-2.50  มีความพึงพอใจ

ต่อการจดักิจกรรมนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน 3.01-3.50 มีเท่ากบั  0.302   คะแนน 

ผลการทดสอบรายคู่ ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นบาํเพญ็

ประโยชนแ์ละอาสาพฒันา พบวา่นกัศึกษาท่ีมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 3.01-3.50  มีความ 

พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมมากกวา่นักศึกษาท่ีมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากวา่  2.01-2.50   เท่ากบั  

0.609  และ0.297  คะแนน ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบรายคู่ ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นภาพรวม 

พบวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนนอ้ยกวา่ 

2.00 มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนักศึกษา

นอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 2.01-

2.50 , 2.51-3.00 , 30.1-3.50 และ 3.50-4.00  เท่ากบั  

0.518 , 0.685 , 0.842 และ0.657  คะแนนตามลาํดบั 

และนกัศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 2.01-2.50  มี

ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนอ้ยกวา่นกัศึกษาท่ี
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มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 3.01-3.50 มีเท่ากบั  0.324 

คะแนน 

สมมติฐานขอ้ท่ี  4 นกัศึกษาท่ีสงักดัคณะ และ

วิทยาลยัในกาํกบัต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา

แตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบวา่ นกัศึกษาท่ีมีคณะและ

วิทยาลยัในกาํกบัต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษาดา้นส่งเสริมวิชาการ                           

ดา้นศิลปวฒันธรรม  ดา้นกีฬาและนนัทนาการ                 

ดา้นบาํเพญ็ประโยชนแ์ละอาสาพฒันา และ ภาพรวม  

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึง

ตอ้งทาํการทดสอบรายคู่ ดว้ยวิธี Scheffe   ต่อไป 

ผลการทดสอบรายคู่ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นส่งเสริม

วิชาการพบวา่ 1)นกัศึกษาคณะครุศาสตร์มีความพึง

พอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เท่ากบั 0.444 คะแนน                 

2) นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ

วิทยาการจดัการ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีความ

พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษามากกวา่

นกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ  เท่ากบั0.522 , 0.448 

และ 0.578 คะแนนตามลาํดบั  และ 3)  นกัศึกษาคณะ

ครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วิทยาลยัพยาบาลและ

สุขภาพ และ วิทยาลยันานาชาติ  มีความพึงพอใจต่อ

การจดักิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาวิทยาลยั

นวตักรรมและการจดัการ เท่ากบั 0.641, 0.485, 

0.630, 0.541 และ 0.774  คะแนนตามลาํดบั   

 ผลการทดสอบรายคู่ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม พบวา่ 1) นกัศึกษาคณะครุศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ และ 

วิทยาลยันานาชาติ มีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาวิทยาลยั

นวตักรรมและการจดัการ เท่ากบั 0.733 , 0.527 , 

0.839 , 0.507 และ 0.706  คะแนนตามลาํดบั   

ผลการทดสอบรายคู่ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นกีฬาและ

นนัทนาการ พบวา่ 1)นกัศึกษาคณะครุศาสตร์มีความ

พึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่

นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะ

วิทยาการจดัการ และคณะศิลปกรรมศาสตร์  เท่ากบั 

0.552, 0.495  และ 0.571  คะแนนตามลาํดบั                   

2) นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะวิทยาการ

จดัการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ และ วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพมีความพึง

พอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษามากกวา่นกัศึกษา

วิทยาลยันานาชาติ เท่ากบั 0.781, 0.584, 0.724, 

0.477, 0.800 และ0.543 คะแนนตามลาํดบั                       

3) นกัศึกษาคณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ  และ

วิทยาลยันานาชาติมีความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อ

การจดักิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาวิทยาลยั

นวตักรรมและการจดัการ  เท่ากบั 0.803 , 0.555 , 

0.489 และ 1.032  คะแนนตามลาํดบั 

ผลการทดสอบรายคู่ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นบาํเพญ็

ประโยชนแ์ละอาสาสมคัร พบวา่ 1) นกัศึกษาคณะครุ

ศาสตร์มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา

นอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ เท่ากบั 

0.497 คะแนน  2 ) นกัศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

คณะวิทยาการจดัการ  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ วิทยาลยัพยาบาลและ

สุขภาพมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา

มากกวา่นกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ เท่ากบั 0.786 

,0.681 , 0. 856 , 0.508 , 0.911 และ 0.606 คะแนน

71 71



ตามลาํดบั  และ 3 ) นกัศึกษาคณะครุศาสตร์  คณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  และ วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ มี

ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่

นกัศึกษาวิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ  เท่ากบั  

0.747 , 0.481 ,0.653 , 0.556 และ 1.161  คะแนน

ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบรายคู่ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นภาพรวม 

พบวา่ 1) นกัศึกษาคณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจต่อ

การจดักิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่  นกัศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจดัการ 

และ คณะศิลปกรรมศาสตร์  เท่ากบั  0.396 , 0.402 

และ 0.451  คะแนนตามลาํดบั 2) นกัศึกษาคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่  นกัศึกษา คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ เท่ากบั 0.389  คะแนน 3) คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

คณะวิทยาการจดัการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ 

วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ   มีความพึงพอใจต่อ

การจดักิจกรรมนกัศึกษามากกวา่  นกัศึกษา วิทยาลยั

นานาชาติ  เท่ากบั 0.583 , 0.433 , 0.589 0.638  และ 

0.390  คะแนนตามลาํดบั  และ 4 ) นกัศึกษาคณะครุ

ศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และ  วิทยาลยัพยาบาลและ

สุขภาพ  มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา

นอ้ยกวา่นกัศึกษาวิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ  

เท่ากบั 0.731 , 0.485 , 0.670  และ  0.528  คะแนน

ตามลาํดบั 

 

การอภิปรายผล  

จากผลการศึกษาสามารถมาอภิปราย

ผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1.  กิจกรรมดา้นส่งเสริมวิชาการ   กิจกรรม

ดา้นส่งเสริมวิชาการนกัศึกษามีความพึงพอใจของต่อ

การจดักิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวน

สุนนัทามีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

โดยเฉพาะขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  กิจกรรม

อบรมสมัมนาผูน้าํนกัศึกษา  นั้นเป็นการฝึกนกัศึกษา

ใหมี้ความกลา้  ท่ีจะคิดและตดัสินใจ  เพ่ือเป็นผูน้าํ

นกัศึกษาท่ีดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมหาวิทยาลยัไดใ้ช้

กิจกรรมดงักล่าวเป็นการฝึกความเป็นผูน้าํให้

นกัศึกษา  นอกเหนือจากส่ิงท่ีเรียนในชั้นเรียน  เช่น 

กิจกรรมธรรมะวนัหยดุเป็นการพฒันานกัศึกษา ดา้น

คุณธรรมและสติปัญญา กิจกรรมอบรมประกนั

คุณภาพ (PDCA) ทาํใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัการทาํงาน

อยา่งเป็นระบบ  เป็นตน้ ดงัท่ี (วลัลภา  เทพหสัดิน , 

2532  อา้งใน  นิรมล  สุวรรณโคตร, 2553) กล่าวไว้

วา่  กิจกรรมนกัศึกษาส่งเสริมใหน้กัศึกษาแต่ละคน

รู้จกัตนเองมากข้ึน โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา

ต่าง ๆ อนัเป็นผลใหแ้ต่ละคนสามารถพฒันาการ

เรียนวิชาการ สงัคม ร่างกาย จิตใจ บุคลิกภาพ  และ

เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีประสบการณ์ดา้นการ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถเสนอความคิด  กลา้

แสดงออก  รู้จกัฝึกการทาํงานอยา่งเป็นระบบ

ตลอดจนการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล   

2.  กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม  กิจกรรม

ดา้นศิลปวฒันธรรมนกัศึกษามีความพึงพอใจของต่อ

การจดักิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวน

สุนนัทามีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

โดยเฉพาะขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  กิจกรรมการ

ไหวค้รู  มีส่วนช่วยพฒันาดา้นความกตญั�ูต่อครู

อาจารยข์องนกัศึกษา  การจดักิจรรมดา้น

ศิลปวฒันธรรมเป็นประโยชนต่์อนกัศึกษา เป็นการ

พฒันานกัศึกษาในดา้นอารมณ์และจิตใจตลอดจน

การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของชาติ

ไทย  นกัศึกษาอาจมองเห็นวา่กิจกรรมดา้น

ศิลปวฒันธรรมจะช่วยพฒันาทกัษะในดา้นต่าง ๆ 

และใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ดงัท่ีจีรวฒัน ์ วีรัง

กร (2542, หนา้ 50)  ไดก้ล่าววา่  การอุดมศึกษาตอ้ง
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ตามลาํดบั  และ 3 ) นกัศึกษาคณะครุศาสตร์  คณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  และ วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ มี

ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่

นกัศึกษาวิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ  เท่ากบั  

0.747 , 0.481 ,0.653 , 0.556 และ 1.161  คะแนน

ตามลาํดบั 

ผลการทดสอบรายคู่ของความพึงพอใจของ

นกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาดา้นภาพรวม 

พบวา่ 1) นกัศึกษาคณะครุศาสตร์มีความพึงพอใจต่อ

การจดักิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่  นกัศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจดัการ 

และ คณะศิลปกรรมศาสตร์  เท่ากบั  0.396 , 0.402 

และ 0.451  คะแนนตามลาํดบั 2) นกัศึกษาคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่  นกัศึกษา คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ เท่ากบั 0.389  คะแนน 3) คณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

คณะวิทยาการจดัการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ 

วิทยาลยัพยาบาลและสุขภาพ   มีความพึงพอใจต่อ

การจดักิจกรรมนกัศึกษามากกวา่  นกัศึกษา วิทยาลยั

นานาชาติ  เท่ากบั 0.583 , 0.433 , 0.589 0.638  และ 

0.390  คะแนนตามลาํดบั  และ 4 ) นกัศึกษาคณะครุ

ศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และ  วิทยาลยัพยาบาลและ

สุขภาพ  มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา

นอ้ยกวา่นกัศึกษาวิทยาลยันวตักรรมและการจดัการ  

เท่ากบั 0.731 , 0.485 , 0.670  และ  0.528  คะแนน

ตามลาํดบั 

 

การอภิปรายผล  

จากผลการศึกษาสามารถมาอภิปราย

ผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

1.  กิจกรรมดา้นส่งเสริมวิชาการ   กิจกรรม

ดา้นส่งเสริมวิชาการนกัศึกษามีความพึงพอใจของต่อ

การจดักิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวน

สุนนัทามีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

โดยเฉพาะขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  กิจกรรม

อบรมสมัมนาผูน้าํนกัศึกษา  นั้นเป็นการฝึกนกัศึกษา

ใหมี้ความกลา้  ท่ีจะคิดและตดัสินใจ  เพ่ือเป็นผูน้าํ

นกัศึกษาท่ีดี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมหาวิทยาลยัไดใ้ช้

กิจกรรมดงักล่าวเป็นการฝึกความเป็นผูน้าํให้

นกัศึกษา  นอกเหนือจากส่ิงท่ีเรียนในชั้นเรียน  เช่น 

กิจกรรมธรรมะวนัหยดุเป็นการพฒันานกัศึกษา ดา้น

คุณธรรมและสติปัญญา กิจกรรมอบรมประกนั

คุณภาพ (PDCA) ทาํใหน้กัศึกษาไดรู้้จกัการทาํงาน

อยา่งเป็นระบบ  เป็นตน้ ดงัท่ี (วลัลภา  เทพหสัดิน , 

2532  อา้งใน  นิรมล  สุวรรณโคตร, 2553) กล่าวไว้

วา่  กิจกรรมนกัศึกษาส่งเสริมใหน้กัศึกษาแต่ละคน

รู้จกัตนเองมากข้ึน โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา

ต่าง ๆ อนัเป็นผลใหแ้ต่ละคนสามารถพฒันาการ

เรียนวิชาการ สงัคม ร่างกาย จิตใจ บุคลิกภาพ  และ

เปิดโอกาสใหน้กัศึกษามีประสบการณ์ดา้นการ

ทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้น สามารถเสนอความคิด  กลา้

แสดงออก  รู้จกัฝึกการทาํงานอยา่งเป็นระบบ

ตลอดจนการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล   

2.  กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม  กิจกรรม

ดา้นศิลปวฒันธรรมนกัศึกษามีความพึงพอใจของต่อ

การจดักิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวน

สุนนัทามีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก 

โดยเฉพาะขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  กิจกรรมการ

ไหวค้รู  มีส่วนช่วยพฒันาดา้นความกตญั�ูต่อครู

อาจารยข์องนกัศึกษา  การจดักิจรรมดา้น

ศิลปวฒันธรรมเป็นประโยชนต่์อนกัศึกษา เป็นการ

พฒันานกัศึกษาในดา้นอารมณ์และจิตใจตลอดจน

การรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีงามของชาติ

ไทย  นกัศึกษาอาจมองเห็นวา่กิจกรรมดา้น

ศิลปวฒันธรรมจะช่วยพฒันาทกัษะในดา้นต่าง ๆ 

และใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ดงัท่ีจีรวฒัน ์ วีรัง

กร (2542, หนา้ 50)  ไดก้ล่าววา่  การอุดมศึกษาตอ้ง
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มุ่งทั้งในเร่ือง  การจดักิจกรรมตามหลกัสูตรและเร่ือง

กิจกรรมเสริมหลกัสูตรหรือกิจกรรมนอกหลกัสูตร

ควบคู่กนัไปดว้ย เพราะกิจกรรมนอกหลกัสูตรเป็น

ส่วนสาํคญัและจาํเป็นในการพฒันาคุณสมบติัและ

เสริมสร้างบุคลิกภาพ และสมรรถภาพในดา้นต่างๆ 

ใหเ้กิดข้ึนกบันกัศึกษา นอกเหนือไปจากกิจกรรม

การศึกษาตามหลกัสูตรในชั้นเรียน เพ่ือท่ีจะทาํให้

นกัศึกษาสาํเร็จเป็นบณัฑิตท่ีเพียบพร้อม ไปดว้ย

ความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม เสียสละต่อ

ส่วนรวม และมีความสมบูรณ์ทั้งดา้นสติปัญญา 

ร่างกาย อารมณ์  สงัคม และจิตใจ  ดา้นงานวิจยัของ

กรกช  ศิริ (2546, หนา้ 106) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง  ปัญหา

และความตอ้งการของนกัศึกษาการเขา้ร่วมกิจกรรม

นกัศึกษา  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒพบวา่  

นกัศึกษามีความตอ้งการเขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษา

ดา้นศิลปะและวฒันธรรมอยูใ่นระดบัมาก    

  3.  กิจกรรมดา้นกีฬาและนนัทนาการ  

กิจกรรมดา้นกีฬาและนนัทนาการนกัศึกษามีความพึง

พอใจของต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยั

ราชภฎัสวนสุนนัทามีความคิดเห็นส่วนใหญ่อยูใ่น

ระดบัมาก โดยเฉพาะขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  

การจดักิจกรรมกีฬาสุนนัทาสามคัคี เป็นการแข่งขนั

กีฬาภายในมหาวิทยาลยัเพ่ือเป็นการสร้าง

ความสมัพนัธ์อนัดี  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะมหาวิทยาลยั 

มีนโยบายส่งเสริม  สนบัสนุนและพฒันากิจกรรม

ควบคู่ไปกบัการพฒันาดา้นการกีฬาและนนัทนาการ  

ดงัท่ีสาํเนาว ์ ขจรศิลป์ (2538, หนา้ 180)ไดก้ล่าววา่  

กีฬาเป็นส่วนสาํคญัของการศึกษาท่ีสามารถช่วย

พฒันาบุคคลทั้งในดา้นสงัคม อารมณ์ ร่างกาย และ

จิตใจ จึงมีความจาํเป็นท่ีสถาบนั การศึกษาตอ้ง

พฒันาการกีฬาของสถาบนัใหเ้จริญกา้วหนา้ เพ่ือให้

นกัศึกษามีความรู้และทกัษะในการเล่นกีฬา  สร้าง

ความสามคัคีในหมู่นกัศึกษา และช่วยผอ่นคลาย

ความเครียดจากการเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของหวนั  วงศแ์ก่นทา้ว  (2548, หนา้ 80)  ท่ีไดศึ้กษา

เร่ือง  ความคิดเห็นของนกัศึกษาต่อการเขา้ร่วม

กิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยั เกษมบณัฑิตพบวา่  

นกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิตเห็นดว้ยกบัการ

เขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษาดา้นกีฬาอยูใ่นระดบัมาก   

4.  กิจกรรมดา้นบาํเพญ็ประโยชนแ์ละอาสา

พฒันา  กิจกรรมดา้นบาํเพญ็ประโยชนแ์ละอาสา

พฒันานกัศึกษามีความพึงพอใจของต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทามี

ความคิดเห็นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะขอ้

ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่  กิจกรรมดา้นบาํเพญ็

ประโยชนแ์ละอาสาพฒันามีประโยชนต่์อการพฒันา

ชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีทาํใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมใน

การช่วยเหลือสงัคม  เน่ืองมาจาก มหาวิทยาลยัมีการ

ส่งเสริมกิจกรรมดา้นบาํเพญ็ประโยชนแ์ละอาสา

พฒันาซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษาทาํเพ่ือช่วยเหลือ

ผูอ่ื้น  ทั้งในดา้นสร้างถาวรวตัถุและการใหก้ารศึกษา

แก่ประชาชน  ดา้นสาธารณสุข  กิจกรรมดา้นบาํเพญ็

ประโยชนแ์ละอาสาพฒันาท่ีเก่ียวกบัการออกค่าย

อาสาพฒันาชนบทเป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีเป็นท่ีนิยม

อยา่งมากเน่ืองจากนกัศึกษาไดฝึ้กฝนวิชาการและ

วิชาชีพท่ีศึกษาอยูโ่ดยนาํไปปฏิบติัในสถานท่ีจริง  

ดงัท่ีสาํเนาว ์ ขจรศิลป์  (2538, หนา้ 13)  ท่ีกล่าวไวว้า่  

การจดักิจกรรมนกัศึกษามีส่วนช่วยใหน้กัศึกษาได้

พฒันาบุคลิกภาพในดา้นร่างกาย  อารมณ์  สงัคม  

และสติปัญญา  ท่ีทาํใหน้กัศึกษามีความรู้และทกัษะ

ในดา้นต่างๆ มีการคิดวิเคราะห์  มีมนุษยส์มัพนัธ์  

สามารถปรับและควบคุมอารมณ์ไดดี้  มีทกัษะดา้น

การวางแผนการดาํรงชีวิต  เสียสละเพ่ือส่วนรวม  

ช่วยใหเ้ป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพต่อสงัคม  ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของสุรีรัตน ์ จีนพงษ ์ (2548, หนา้ 81) ท่ี

ไดศึ้กษาเร่ือง การจดักิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือการพฒันา

ชุมชนทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยั ราชภฎันครสวรรค์

ตามทศันะของนกัศึกษาพบวา่ นกัศึกษาชายและหญิง

มีทศันะต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือการพฒันา

ชุมชนทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์
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โดยรวมและแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั  ดงัท่ีสุวรรณ วี

เกษ (2545, หนา้ 18) กล่าววา่การจดักิจกรรม

นกัศึกษา มีความสาํคญัต่อนกัศึกษาเป็นอยา่งมาก 

เพราะเป็นการจดัประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า เพ่ือพฒันา

นกัศึกษาใหเ้ป็นบุคลากรท่ีสมบูรณ์ออกไป เพ่ือรับใช้

สงัคมและประเทศชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนั้นกิจกรรมนกัศึกษายงัเป็นประโยชนต่์อ

สงัคม ชุมชน ทาํใหน้กัศึกษาเขา้ใจวิถีทางของชีวิต

ตนเองอยา่งถ่องแท ้และพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองให้

เป็นคนท่ีมีคุณค่าและมีศกัยภาพ เพ่ือท่ีจะพฒันา

สงัคมใหเ้จริญงอกงามและมีความร่มเยน็เป็นสุข

ต่อไป  

 จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจ

ของนกัศึกษาต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา

มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาผูวิ้จยัสามารถ 

เปรียบเทียบผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 1.  จากผลการวิจยัพบวา่นกัศึกษาหญิงมี

ความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา  มากกวา่

นกัศึกษาชายอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.5 

ยกเวน้ดา้นกีฬาและนนัทนาการ อาจเป็นเพราะวา่

นกัศึกษาในวยัน้ี เป็นวยัท่ีมีลกัษณะของการชอบเขา้

สงัคมพบปะสงัสรรคใ์นหมู่มาก  มากกวา่เพศชาย  

เพราะตอ้งใหเ้ป็นท่ียอมรับจากกลุ่มเพ่ือนและสงัคม 

จึงทาํใหน้กัศึกษาหญิงมีแรงจูงใจในการเขา้ร่วม

กิจกรรมมาก  ทาํใหส่้งผลต่อการมีความพึงพอใจต่อ

การจดักิจกรรมนกัศึกษามากกวา่นกัศึกษาชายดังท่ี  

อุกฤษฎ ์มนูจนัทรัถ (2543, หนา้ 78) ไดศึ้กษาเร่ือง 

ความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกาํแพงแสนท่ีมีต่อการใหบ้ริการในงาน

กิจการนิสิตและ สวสัดิการ ผลการวิจยัพบวา่นิสิต

หญิงมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการในงานกิจการ

นิสิตและ สวสัดิการโดยรวมทุกดา้นมากกวา่นิสิต

ชาย แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05              

  2.  จากผลการวิจยันกัศึกษาพบวา่นกัศึกษา

ชั้นปีท่ี 1 มีความพึงพอใจของนกัศึกษาต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี  2 , 3 และ 

4  จากผลการวิจยัพบวา่นกัศึกษาชั้นปีท่ี1มีความพึง

พอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา ในภาพรวมนอ้ย

กวา่นกัศึกษาทุกชั้นปีนั้นอาจเกิดจากการปรับตวัของ

นกัศึกษาปี  1  ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงจากการศึกษาใน

ระดบัมธัยมศึกษาไปต่อในระดบัอุดมศึกษาซ่ึง

นกัศึกษาส่วนมากไม่คุน้กบัลกัษณะวิธีการเรียนใน

ระดบัอุดมศึกษา ดงัท่ี  (สาํเนาว ์ ขจรศิลป์, 2530) 

กล่าววา่  นกัศึกษาปี 1  เป็นวยัท่ีมีประสบการณ์ใน

ชีวิตนอ้ย  เป็นวยัท่ีตอ้งปรับตวัในสภาพการณ์ต่าง ๆ 

นอกจากน้ีการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาเป็น

การศึกษาในชั้นสูงจะตอ้งใชส้ติปัญญาและทกัษะ

มากจึงทาํใหน้กัศึกษาเกิดความวิตกกงัวลได ้ 

นอกจากน้ี  (วลัลภา  เทพหสัดิน , 2532 ) กล่าววา่  

นิสิตนกัศึกษาชั้นปีท่ี  1  ตอ้งปรับตวัในการเรียน

ระดบัอุดมศึกษาเพ่ือลดความกงัวล  อนัเน่ืองมาจาก

นิสิตนกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ใหม่ต่อสถาบนัและ

ส่ิงแวดลอ้ม    ทาํใหนิ้สิตนกัศึกษาประสบกบั

ความเครียดอนัเน่ืองมาจากวิธีการเรียนซ่ึงแตกต่าง

จากการเรียนตอนมธัยมศึกษา  จึงทาํใหน้กัศึกษาชั้น

ปีท่ี  1  มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรมนกัศึกษา

นอ้ยกวา่นกัศึกษาชั้นปีอ่ืน ๆ 

 3.  จากผลการวิจยัพบวา่นกัศึกษาท่ีมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี  มีความพึงพอใจต่อการจดั

กิจกรรมนกัศึกษา มากกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนนอ้ยกวา่ สอดคลอ้งกบัปรัชญาของการ

จดักิจกรรมท่ีกล่าวไวว้า่  การพฒันาสติปัญญา  เนน้

การพฒันาความสามารถของบุคคลในการคิดและ

เรียนรู้  รวมทั้งกระบวนการรวบรวมขอ้มลู  วิเคราะห์

สงัเคราะห์ขอ้มลูเหล่านั้นเพ่ือสร้างความหมายใหม่  

ประเมินคุณค่าและศกัยภาพของขอ้มลูนั้น  (สาํเนาว ์ 

ขจรศิลป์, 2530) จึงทาํใหน้กัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนดี มีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษา มากกวา่นกัศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนนอ้ยกวา่ 
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 4.  จากผลการวิจยัพบวา่นกัศึกษาวิทยาลยั

นานาชาติมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะ และวิทยาลยัต่าง ๆ  

เน่ืองจากนกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติมีระยะเวลาใน

การศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะอ่ืน ๆ กล่าวคือ  

หลกัสูตรวิทยาลยันานาชาติมีระยะเวลาในการศึกษา 

3 ปีคร่ึง  แต่หลกัสูตรอ่ืน ๆ มีระยะเวลาในการศึกษา  

4  ปี  ทาํใหน้กัศึกษาวิทยาลยันานาชาติมีจาํนวน

หน่วยกิตท่ีตอ้งเรียน/ภาคการศึกษามากกวา่นกัศึกษา

คณะอ่ืน ๆ  (คู่มือนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวน

สุนนัทา, 2554)  ประกอบกบันกัศึกษาวิทยาลยั

นานาชาติมีตาํราเรียนโดยใชภ้าษาต่างประเทศเป็น

หลกั  ดว้ยเหตุผลดงักล่าวทาํใหน้กัศึกษาวิทยาลยั

นานาชาติมีความเครียดในการเรียนเพ่ิมมากข้ึนกวา่

นกัศึกษาคณะอ่ืน ๆ จึงส่งใหน้กัศึกษาวิทยาลยั

นานาชาติมีความสนใจต่อการเขา้ร่วมกิจกรรม

นกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะ และวิทยาลยัต่าง ๆ  

แต่ทางมหาวิทยาลยัมีนโยบายใหน้กัศึกษาทุกคนตอ้ง

เขา้ร่วมกิจกรรมนกัศึกษาจึงทาํใหน้กัศึกษาวิทยาลยั

นานาชาติมีความพึงพอใจต่อการจดักิจกรรม

นกัศึกษานอ้ยกวา่นกัศึกษาคณะ และวิทยาลยัต่าง ๆ  

ดงัท่ี สุวรรณ วีเกษ (2545) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การจดั

กิจกรรมนกัศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร

ลาดกระบงั ผลการวิจยัพบวา่ (2.1) ดา้นกีฬา : 

นกัศึกษาภาควิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม มีความ

คิดเห็นแตกต่างจากนกัศึกษาภาควิชาภาษาและสงัคม

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (2.2 ) ดา้น

วิชาการ : นกัศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เกษตร มีความ

คิดเห็นแตกต่างจากนกัศึกษาภาค วิชาภาษาและ

สงัคมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (2.3) 

ดา้นศิลปะและวฒันธรรม : นกัศึกษาภาควิชาครุ

ศาสตร์เกษตร มีความคิดเห็นแตกต่างจาก นกัศึกษา

ภาควิชาภาษาและสงัคมอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 (2.4) ดา้นบาํเพญ็ประโยชน ์: นกัศึกษาท่ี

สงักดัภาควิชาต่างกนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

ผลการสมัภาษณ์  พบวา่  มีหลายประเดน็ท่ีนกัศึกษาผู ้

จดักิจกรรมมีความคิดเห็นไม่ตรงกบันกัศึกษาผูร่้วม

กิจกรรม  ดงัน้ี  

1. ความเหมาะสมสาํหรับสถานท่ีในการจดั

กิจกรรม  มุมมองของนกัศึกษาผูร่้วมกิจกรรม

ตอ้งการความสะดวก  ความรวดเร็วในการเขา้ร่วม

กิจกรรม  จึงทาํใหมี้ความคิดเห็นไม่ตรงกบันกัศึกษา

ผูจ้ดักิจกรรมท่ีวา่ในการเขา้ร่วมนั้นไม่จาํเป็นตอ้งมี

ความสะดวกสบายทุกอยา่งเพราะการจดัการให้

นกัศึกษากบัการใชชี้วิตเพ่ือท่ีจะไดมี้การพฒันา

ตนเอง  ใหพ้ร้อมท่ีจะไปทาํงานเม่ือสาํเร็จการศึกษา

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญาของการจดักิจกรรม 

(สาํเนาว ์ ขจรศิลป์, 2530) 

2.  การใหค้วามเอาใจใส่ของมหาวิทยาลยัฯ

ในการจดักิจกรรม  มุมมองของนกัศึกษาผูร่้วม

กิจกรรมตอ้งการความเอาจใส่จากทางมหาวิทยาลยั 

จึงทาํใหมี้ความคิดเห็นไม่ตรงกบันกัศึกษาผูจ้ดั

กิจกรรมท่ีวา่  การจดักิจกรรมนั้นทางสถาบนัเป็น

ผูส้นบัสนุนโดยมีอาจารยแ์ละผูบ้ริหารคอยดูแลอยา่ง

ใกลชิ้ด  เพ่ือช่วยใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรือวตัถุ 

ประสงคท่ี์กาํหนดไว(้วลัลภา  เทพหสัดิน , 2532  ) 

3.  ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการเขา้ร่วมกิจกรรม  

มุมมองของนกัศึกษาผูร่้วมกิจกรรม และ นกัศึกษาผู ้

จดักิจกรรมท่ีวา่ ทางมหาวิทยาลยัมีกิจกรรมหลาย

ดา้น  ทาํใหน้กัศึกษามีพฒันาการดา้นสติปัญญา 

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และการอยูใ่นสงัคม ไดรั้บ

หลกัการคิดสาํหรับการดาํเนินชีวิตและการทาํงานใน

อนาคต ตลอดจนถา้มีการจดักิจกรรมนกัศึกษาท่ี

ถกูตอ้งและเหมาะสมนั้น จะช่วยพฒันานกัศึกษา

หลายประการ ทั้งดา้นความคิด ทศันคติ พฤติกรรม 

ตลอดจนความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ 

เพ่ือท่ีจะสร้างและหล่อหลอมใหเ้ป็นบุคคลท่ีมี

คุณภาพ คือเป็นทั้งคนดีคนเก่ง สามารถออกไปใช้
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ชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข  จิรวฒัน ์วีรังกร 

(2542, หนา้ 3-4)   

 

ข้อเสนอแนะ  

1.  ศึกษาอตัลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั  เพ่ือการ

จดักิจกรรมนกัศึกษามหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนั

ทา 

2.  การจดักิจกรรมนกัศึกษาเพ่ือตอบสนอง

คุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์ ตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวฒิุ (TQF) 
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ปัจจัยทีม่ผีลต่อความผูกพนัต่อองค์การของข้าราชการทหารช้ันประทวน  

สังกดักรมการขนส่งทหารบก 

Factors Affecting the Organizational Commitment of Non-Commissioned Officers  in 

The Transportation Department, The Royal Thai Army1 

 

                                                                                                                                                 กานตร์วิภสัสร์  ร่ืนกล่ิน* 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหารชั้น

ประทวนชาย ในสงักดักรมการขนส่งทหารบก เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 

298 คน จากขา้ราชการทหารชั้นประทวนชายในสงักดักรมการขนส่งทหารบก สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลูคือ 

ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ การแจกแจงความถ่ี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

และสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ เพียร์สนั ผลการศึกษาพบวา่ขา้ราชการทหารชั้นประทวนชายส่วนใหญ่มีชั้นยศ จ่า

สิบตรี-จ่าสิบเอก มีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี ระดบัการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  สถานภาพสมรส  มีระยะเวลา

การปฏิบติังานตํ่ากวา่ 10 ปี  มีรายไดต่้อเดือน 10,001-15,000 บาท  นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์าร  ส่วนปัจจยัลกัษณะงาน  ปัจจยัลกัษณะโครงสร้างขององคก์าร  และปัจจยัประสบการณ์ใน

การทาํงานมีความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกบัความผกูพนัต่อองคก์าร  

 

คําสําคัญ: ความผกูพนัต่อองคก์าร, ความมีอิสระในการทาํงาน 

 

Abstract 

 The purpose of this research were as follows : to study Factors Affecting the Organizational 

Commitment of non-commissioned officers in the Transportation Department, the Royal Thai Army. 

Questionnaires were used to collect data from 298 samples selected from Non- commission officers of The 

Transportation Department in The Royal Thai Army Statistics used in analyzing the data were percentage, mean, 

standard deviation , t- test, F-test (One Way ANOVA) and Pearson product moment correlation. Results showed 

that most samples were First 

 

 

 
1นกัศึกษาหลกัสูตรการจดัการมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
*เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีปทุม ปีการศึกษา 2553 
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Master Sergeant – Third Master Sergeant, age less than 30 years , had a senior high school or vocational 

certificate , married status, less than 10 years of tenure, and  salary between 10,001 -15,000 bahts.  In addition, 

the demographic factor affected the organizational commitment. Moreover, job characteristics factor, 

organizational structure factor, and work experience factor were related to organizational commitment. 

 

Keywords :  organizational commitment, work autonomy 

 

ความนํา 

 องคก์ารทุกองคก์ารท่ีก่อตั้งข้ึนมาลว้น

ตอ้งการประสบความสาํเร็จ  บรรลุเป้าหมายตามท่ีได้

ตั้งไว ้ไม่วา่องคก์ารนั้นจะเป็นองคก์ารท่ีมุ่งหวงักาํไร

หรือไม่มุ่งหวงัผลกาํไรกต็าม  กต็อ้งการประสบ

ความสาํเร็จเช่นเดียวกนั  ความสาํเร็จขององคก์ารท่ี

แต่ละองคก์ารไดม้านั้น  คงปฏิเสธไม่ไดว้า่มาจากการ

จดัการทรัพยากรต่างๆในองคก์ารอยา่งมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เป็นท่ียอมรับวา่ คน

หรือทรัพยากรมนุษย”์ เป็นทรัพยากรทางเศรษฐกิจ

ซ่ึงหากจะทาํใหมี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั้น  

ตอ้งประกอบไปดว้ยปัจจยัหลายอยา่ง  เช่น  การบาํรุง

ขวญั  ความผกูพนั หรือความพึงพอใจในการทาํงาน  

เป็นตน้  และขวญัของผูป้ฏิบติังานจะดีข้ึน  ถา้เขาได้

ทาํงานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถ  มีความมัน่คงใน

หนา้ท่ีการงาน  มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ มี

ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน  ไดรั้บการยอมรับ

จากเพ่ือนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา  ไดรั้บการ

ปฏิบติัอยา่งยติุธรรมจากผูบ้งัคบับญัชา  มีส่วนทราบ

ถึงนโยบายแผนงาน  การเปล่ียนแปลงและการ

เคล่ือนไหวต่างๆ  ภายในองคก์าร  

 จากผลการศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจใน

การทาํงานในหลายกรณี  ไม่สามารถยืนยนัถึง

ความสมัพนัธ์อยา่งเป็นเหตุเป็นผลระหวา่งความพึง

พอใจในงานกบัประสิทธิผลขององคก์าร  Mowday 

(1982, p.83-90) ใหเ้หตุผลวา่อาจเป็นเพราะความพึง

พอใจในงานเป็นความรู้สึกท่ีไม่ถาวรแปรปรวนง่าย  

เป็นผลต่อเน่ืองจากประสบการณ์ในการทาํงาน

ประจาํวนั  ดงันั้นจึงแปรปรวนไดง่้ายตามสภาพ

ความตอ้งการและปัญหาท่ีบุคคลเผชิญหนา้ในแต่ละ

วนั  และจากการศึกษาของ Porter และ Steers (1983) 

พบวา่  ความผกูพนัต่อองคก์ารเป็นความรู้สึกท่ีลึกซ้ึง 

มัน่คง มากกวา่ความพึงพอใจ  เป็นตวัช้ีวดั

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในองคก์ารได้

ดีกวา่ความพึงพอใจ  ความผกูพนัต่อองคก์ารของ

สมาชิก  สามารถนาํไปใชใ้นการพยากรณ์พฤติกรรม

ของสมาชิกในองคก์ารได ้ไม่วา่จะเป็นอตัราการขาด

งาน  อตัราการออกจากงาน  การเพ่ิมผลผลิต และ

ความพึงพอใจในงาน เพราะความผกูพนัต่อองคก์าร

สามารถบอกถึงความปรารถนาท่ีจะอยู่ในองคก์าร 

(Desire to Remain) ความตั้งใจท่ีจะอยูก่บัองคก์าร  

(Intent to Remind) และรักษาความเป็นสมาชิกของ

องคก์าร (Retention) มีความพยายามในการทาํงาน 

(Job -Effort) และ มาทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

(Attendance) (นพวรรณ  เลา้เกร็จ, 2552) 

กรมการขนส่งทหารบก  เป็นกรมฝ่ายยทุธบริการ  

และเป็นหน่วยข้ึนตรงต่อกองทพับก  ภารกิจของ

กรมการขนส่งทหารบก  มีหนา้ท่ี  วางแผน 

อาํนวยการ ประสานงาน  กาํกบัการ  ดาํเนินการวิจยั

และพฒันาเก่ียวกบั การจดัหา ส่งกาํลงั ซ่อมบาํรุง 

และบริการ  กาํหนดหลกันิยมและทาํตาํรา  ตลอดทั้ง

การฝึกและศึกษา  ทั้งน้ีเก่ียวกบักิจการและส่ิง

อุปกรณ์ของเหล่าทหารขนส่ง ตลอดจนการปฏิบติั

ภารกิจท่ีสาํคญัอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  เห็นได้

วา่บทบาทภาระหนา้ท่ีจะสาํเร็จตามเป้าหมายท่ี

กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิผลมากนอ้ยเพียงใดนั้น  
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ทรัพยากรมนุษยห์รือกาํลงัทหารจะตอ้งมีความรู้

ความสามารถ มีจิตสาํนึกในความรับผิดชอบ มีความ

เสียสละ พร้อมทุ่มเทกาํลงักายกาํลงัใจ  มีความเป็น

นํ้าหน่ึงใจเดียวกนั และความพร้อมเพรียงของ

ขา้ราชการทหารในสงักดักรมการขนส่งทหารบกเป็น

สาํคญัดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาเก่ียวกบัระดบั

ความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหารชั้น

ประทวนชายของกรมการขนส่งทหารบก  และปัจจยั

ท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร  เพ่ือนาํผลท่ีไดจ้าก

การศึกษาไปเป็นฐานขอ้มลูในการจดัการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในกรมการขนส่งทหารบก และ

แนวทางใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งนาํไปเสริมสร้างและพฒันา

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์รของขา้ราชการทหาร

ประทวนชายใหดี้ยิ่งข้ึน เพ่ือนาํไปสู่การพฒันา

กรมการขนส่งทหารบกใหเ้ป็นท่ียอมรับของ

ผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูงและเกิดประโยชนใ์นระดบัสูง

ข้ึนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.เพ่ือศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองคก์าร

ของขา้ราชการทหารชั้นประทวนชาย ในสงักดั

กรมการขนส่งทหารบก 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

ผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการทหารชั้นประทวน
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สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของ

ขา้ราชการทหารชั้นประทวนชาย ในสงักดักรมการ

ขนส่งทหารบก ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์ารแตกต่างกนั   

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัดา้นลกัษณะงานท่ี

ปฏิบติัมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารของ

ขา้ราชการทหารชั้นประทวนชายในสงักดักรมการ

ขนส่งทหารบก    

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นโครงสร้างของ

องคก์าร   มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์าร

ของขา้ราชการทหารชั้นประทวนชาย ในสงักดั

กรมการขนส่งทหารบก    

 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัดา้นประสบการณ์ใน

การทาํงาน มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ

องคก์ารของขา้ราชการทหารชั้นประทวนชาย ใน

สงักดักรมการขนส่งทหารบก   

   

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร คือ ขา้ราชการทหารชั้นประทวน  

จาํนวน 1,162 คน (ขอ้มลูจากกองกาํลงัพล กรมการ

ขนส่งทหารบก) เลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการสุ่ม

ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple random sampling) ขนาด

ของกลุ่มตวัอยา่งคาํนวณไดจ้ากประชากรทั้งหมด 

โดยใชสู้ตรการคาํนวณของทาโร ยามาเน่  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม  

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 1. วิเคราะห์ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถ่ี (frequency) และหาค่าร้อยละ (percentage) 

 2.  วิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์าร โดยหาค่าเฉล่ียคณิต ( X ) 

และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

 3.  วิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ

ความผกูพนัต่อองคก์ารเพ่ือหาความแตกต่างระหวา่ง

ตวัแปร โดยใชค่้า t-test และ วิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 4. วิเคราะห์รูปแบบความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัต่อองคก์าร โดยหาค่า

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนักรณีท่ีทดสอบ

แลว้พบวา่ มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

จึงทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช ้LSD (Least 

significant difference) 

 

ผลการวจัิย 

 1.  ขอ้มลูส่วนบุคคลของขา้ราชการทหาร

ชั้นประทวนชาย สงักดักรมการขนส่งทหารบกท่ี

ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชั้นยศจ่าสิบตรี-จ่าสิบ

เอก คิดเป็นร้อยละ 53.4 ส่วนชั้นยศสิบตรี-สิบเอก คิด

เป็นร้อยละ 46.6  อายตุํ่ากวา่ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 

38.93 รองลงมาคือ อายมุากกวา่ 30  ปี - 40 ปี และ 

มากกวา่ 40 ปี - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.83 เท่ากนั 

และอายมุากกวา่ 50 ปี มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 11.41 ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 39.26 รองลงมาคือ

ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 23.15 และผูท่ี้มี

ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนปลาย มี

จาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.78  มีสถานภาพ

สมรส คิดเป็นร้อยละ 56.7 รองลงมาสถานภาพโสด 

คิดเป็นร้อยละ 41.3 และสถานภาพหมา้ย/หยา่/

แยกกนัอยู ่มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.0  

ระยะเวลาในการปฏิบติังานตํ่ากวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อย

ละ 37.2 รองลงมามีระยะเวลาในการปฏิบติังาน 

มากกวา่ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 35.6 และมีระยะเวลาใน

การปฏิบติังาน 16-20 ปี มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 9.4  รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่มีรายได ้

10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมามี

รายไดน้อ้ยกวา่ 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.8 และ
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มีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อย

ละ 20.5 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัลกัษณะ

งานท่ีปฏิบติั มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.13  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

มีความคิดเห็นดา้นความเด่นชดัของงานสูงท่ีสุด         

(x̄ = 3.34) รองลงมาคือ ดา้นความหลากหลายของ

งาน (x̄ = 3.17) และดา้นผลป้อนกลบัของงานตํ่าท่ีสุด 

(x̄ = 2.97) ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั

โครงสร้างขององคก์ารอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นดา้นสายการ

บงัคบับญัชา มากท่ีสุด (x̄ = 3.59) รองลงมาคือ ดา้น

การกระจายอาํนาจ (x̄ = 3.23) และการมีส่วนร่วมใน

การบริหาร ตํ่าท่ีสุด (x̄ = 3.09) ระดบัความคิดเห็นใน

ปัจจยัลกัษณะประสบการณ์ในการทาํงาน อยูใ่น

ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นดา้น ความรู้สึกวา่องคก์ารเป็นท่ีพ่ึงพิง

ได ้มากท่ีสุด (x̄ = 3.35) รองลงมาคือ ทศันคติต่อ

เพ่ือนร่วมงานและองคก์าร (x̄ = 3.33) และความ

คาดหวงัไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร ตํ่าท่ีสุด               

(x̄ = 3.18) ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัลกัษณะความ

ผกูพนัต่อองคก์าร อยูใ่นระดบัสูง (x̄ = 3.52) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นดา้น ความเช่ือมัน่อยา่งแรงกลา้ในการ

ยอมรับเป้าหมายและค่านิยมขององคก์ารไว ้มาก

ท่ีสุด (x̄ = 3.61) รองลงมาคือ ความเตม็ใจท่ีจะทุ่มเท

ความพยายามอยา่งมากเพ่ือประโยชนข์ององคก์าร  

(x̄ = 3.49) และความความปรารถนาอยา่งแรงกลา้ใน

การคงไวซ่ึ้งการเป็นสมาชิกภาพในองคก์าร นอ้ย

ท่ีสุด (x̄ = 3.46) ลกัษณะส่วนบุคคลของขา้ราชการ

ทหารชั้นประทวนชาย ในสงักดักรมการขนส่ง

ทหารบก ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความผกูพนัต่อ

องคก์ารแตกต่างกนั ปัจจยัลกัษณะงาน ปัจจยั

โครงสร้างขององคก์าร และปัจจยัประสบการณ์ใน

การทาํงานของขา้ราชการทหารชั้นประทวนชายมี

ความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารอยา่งมี

นยัสาํคญัท่ีระดบั .05 

 

การอภิปรายผล 

 ในการวิจยัเร่ืองน้ี ผูวิ้จยัขออภิปรายผล  ดงัน้ี 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลกบั

ความผกูพนัต่อองคก์าร ของขา้ราชการทหารชั้น

ประทวนชาย สงักดักรมการขนส่งทหารบก   ในดา้น

ชั้นยศ อาย ุระยะเวลาในการปฏิบติังานและรายไดมี้

ลกัษณะเป็นความสมัพนัธ์ในทางบวกคือ หากปัจจยั

ส่วนบุคคลในดา้นต่างๆท่ีกล่าวมานอ้ยหรือตํ่า  ความ

ผกูพนัต่อองคก์ารจะนอ้ยหรือตํ่าตามไปดว้ย  แต่

ระดบัการศึกษาจะไม่เหมือนกนัเพราะหากมี

การศึกษาสูงจะมีความผกูพนัตํ่า แต่ผูท่ี้มีระดบั

การศึกษาตํ่าจะมีความผกูพนัสูง ส่วนสถานภาพใน

การสมรส ผูท่ี้เป็นโสดจะมีความผกูพนัตํ่ากวา่ผูท่ี้

สมรสแลว้  สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิรายสุ  จิต

ธรรม (2550)  ซ่ึงศึกษาความผกูพนัของนายทหารชั้น

ประทวนในกองพลท่ี 1 รักษาพระองค ์ความสมัพนัธ์

ระหวา่งปัจจยัลกัษณะงานท่ีปฏิบติักบัความผกูพนัต่อ

องคก์าร ของขา้ราชการทหารชั้นประทวนชาย สงักดั

กรมการขนส่งทหารบก  ความมีอิสระในการทาํงาน 

มีความสมัพนัธ์กบัความผูกพนัต่อองคก์ารของ

ขา้ราชการทหารชั้นประทวนชาย สงักดักรมการ

ขนส่งทหารบก ในทิศทางเดียวกบัความผกูพนัต่อ

องคก์ารในระดบัปานกลาง เช่นเดียวกบั ความ

หลากหลายของงาน ความเด่นชดัของงาน  

ความสาํคญัของงาน ผลป้อนกลบัของงาน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Hackman  and Lawler  

(1971) , Morris  and Sherman (1981), Steers  and  

Porter (1983)  และเน้ือทิพย ์ นวมถนอม  (2547) 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัลกัษณะโครงสร้างของ

องคก์ารกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการ

ทหารชั้นประทวนชาย สงักดักรมการขนส่งทหารบก  

82 82



 

การกระจายอาํนาจ และการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองคก์ารในระดบั

ปานกลาง  ดา้นสายการบงัคบับญัชามีความสมัพนัธ์

ในระดบัสูงกบัความผกูพนัต่อองคก์าร สอดคลอ้งกบั

ผลงานวิจยัของ Mowday , Steers and Porter (1982)  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการ

ทาํงานกบัความผกูพนัต่อองคก์ารของขา้ราชการ

ทหารชั้นประทวนชาย สงักดักรมการขนส่งทหารบก   

ความรู้สึกวา่ตนเองมีความสาํคญัต่อองคก์าร  ความ

คาดหวงัไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร ความรู้สึก

วา่องคก์ารเป็นท่ีพ่ึงพิงได ้ ทศันคติต่อเพ่ือนร่วมงาน

และองคก์าร มีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อ

องคก์ารของขา้ราชการทหารชั้นประทวนชาย สงักดั

กรมการขนส่งทหารบก  ในระดบัปานกลาง 

สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Buchanan (1974) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาผูวิ้จยัขอเสนอขอ้คิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้าง

ระดบัความผกูพนัต่อองคก์ารใหสู้งยิ่งข้ึน ดงัน้ี 

 1. ปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคล 

 จากการวิจยัพบวา่ขา้ราชการทหารชั้น

ประทวนชายท่ีมีชั้นยศท่ีสูงกวา่ อายท่ีุมากข้ึนและ

ระยะเวลาในการทาํงานท่ีมากข้ึน ส่งผลต่อระดบั

ความผกูพนัต่อองคก์ารในทุกดา้นเพ่ิมข้ึนดว้ย ผูวิ้จยั

ขอเสนอแนะวา่ สาํหรับขา้ราชการทหารชั้นประทวน

ชายท่ีชั้นยศนอ้ย มีอายนุอ้ยและ เพ่ิงเร่ิมทาํงาน 

องคก์ารควรปลกูฝังใหเ้ขา้ใจและยอมรับในเป้าหมาย

และค่านิยมขององคก์าร ใหต้ระหนกัถึงคุณค่าและยึด

มัน่ในอุดมการณ์ของการทาํงาน เขา้ใจและยอมรับใน

วฒันธรรมขององคก์าร ภาคภูมิใจในการเป็น

ขา้ราชการทหารพร้อมท่ีจะทุ่มเทความพยายามอยา่ง

เตม็กาํลงัความสามารถในการทาํงานเพ่ือองคก์าร  

  

 

 2. ปัจจยัลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

 จากการวิจยัพบวา่ระดบัความเห็นดว้ยต่อ

ความมีอิสระในการทาํงาน ความหลากหลายของงาน 

ความเด่นชดัของงาน ความสาํคญัของงานและผล

ป้อนกลบัของงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูวิ้จยัขอ

เสนอแนะวา่  ผูบ้งัคบับญัชาควรเปิดโอกาสให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดป้ฏิบติังานอยา่งมีอิสระมากข้ึน

และควรพิจารณามอบอาํนาจในการสัง่การและ

อาํนาจในการตดัสินใจใหแ้ก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่ง

เหมาะสม โดยผูบ้งัคบับญัชาควรมีบทบาทในการให้

คาํปรึกษาและใหค้าํแนะนาํ และควรให้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทราบวา่ตนปฏิบติังานไดดี้เพียงใด 

รวมถึงส่ิงท่ีตอ้งปรับเปล่ียนหรือแกไ้ขส่วนท่ียงั

บกพร่องใหดี้ยิ่งข้ึน การใหข้า้ราชการไดรั้บทราบถึง

ผลงานของตนจะเป็นส่ิงจูงใจใหข้า้ราชการเตม็ใจ

ปฏิบติัหนา้ท่ีและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงาน

ใหม้ากยิ่งข้ึน 

 3. ปัจจยัดา้นโครงสร้างขององคก์าร 

  จากการวิจยั พบวา่ ระดบัความเห็นดว้ยต่อ

การกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมในการบริหาร 

อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูวิ้จยัขอเสนอแนะวา่ องคก์าร

ควรกระจายอาํนาจในการตดัสินใจเก่ียวกบังานใน

ระดบัท่ีขา้ราชการทหารชั้นประทวนมีอาํนาจ

รับผิดชอบ และใหข้า้ราชการมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนใน

การบริหารงาน สามารถเสนอความคิดเห็นท่ีเป็น

ประโยชนต่์องานได ้

 4. ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการทาํงาน 

 จากการวิจยั พบวา่ ระดบัความเห็นดว้ยต่อ

ความรู้สึกวา่ตนเองมีความสาํคญัต่อองคก์าร ความ

คาดหวงัไดรั้บการตอบสนองจากองคก์าร ความรู้สึก

วา่องคก์ารเป็นท่ีพ่ึงพิงไดแ้ละทศันคติต่อเพ่ือน

ร่วมงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง ผูวิ้จยัขอเสนอแนะวา่ 

องคก์ารควรส่งเสริมพิจารณาความดีความชอบดว้ย

ความยติุธรรม โดยพิจารณาจากผลการปฏิบติังาน

เป็นหลกั  เพ่ือใหข้า้ราชการทหารชั้นประทวนแสดง
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ศกัยภาพของตนเองอยา่งเตม็ท่ี  จดัสภาพแวดลอ้มท่ี

เหมาะสมเอ้ืออาํนวยต่อการทาํงาน รวมทั้งจดัใหมี้

สวสัดิการต่าง ๆ ใหเ้พียงพอ  เช่น บา้นพกัสวสัดิการ 

รถรับส่ง หอ้งพยาบาล ท่ีจอดรถ และสถานท่ี

นนัทนาการ เป็นตน้ ควรเสริมสร้างความสามคัคีและ

ความเป็นปึกแผน่ และปลกูฝังใหข้า้ราชการเกิด

ความรู้สึกเป็นพวกเดียวกนัและมีความเป็นนํ้าหน่ึงใจ

เดียวกนั เม่ือมีความขดัแยง้ในองคก์าร ควรแกไ้ข

ความขดัแยง้ดว้ยการประนีประนอมเพ่ือความพึง

พอใจของทุกฝ่าย 

 5. ปัจจยัดา้นความผกูพนัต่อองคก์าร 

 องคก์ารควรจดัระบบการส่ือสารแบบสอง

ทางเพ่ือส่ือสารใหข้า้ราชการไดรั้บทราบถึง นโยบาย 

วิสยัทศัน ์เป้าหมาย ค่านิยมและวฒันธรรมของ

องคก์ารอยา่งทัว่ถึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  ใน

ขณะเดียวกนั องคก์ารควรเปิดโอกาสใหข้า้ราชการ

ไดแ้สดงความคิดเห็นตอบกลบั ขอ้มลูป้อนกลบัจะ

ช่วยใหอ้งคก์ารไดป้รับปรุงและพฒันาระบบการ

ทาํงานและการบริหารจดัการใหดี้ยิ่งข้ึน อนัจะนาํมา

ซ่ึงความเช่ือมัน่และการยอมรับในเป้าหมายและ

ค่านิยมขององคก์ารมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี องคก์ารอาจใช้

ช่องทางการส่ือสารผา่นหนงัสือเวียน วารสาร 

Internet และหน่วยงานประชาสมัพนัธ์ขององคก์าร 
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การประเมนิความคดิเห็นของผู้บริหารฝ่ายดับเพลงิและกู้ภัยต่อภาวะการเป็นผู้นําและ

การทาํงานเป็นทมีของพนักงานดับเพลงิและกู้ภัย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ

Rescue  and  Fire Fighting Department Administrators Evaluations on Leadership and 

Quality of Fire Fighters’ Teamwork at Suvarnabhumi Airport1 

 

                                                                                                                                                        กลุธิดา ประเสริฐดี* 

 

 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) สาํรวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยัต่อภาวะการเป็น

ผูน้าํและการทาํงานเป็นทีมของพนกังานดบัเพลิงและกูภ้ยั และ (2) หาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบั

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยัต่อภาวะการเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทีมของพนกังานดบัเพลิง

และกูภ้ยั  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม  เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 13 คน จากผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและ

กูภ้ยั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วิเคราะห์ขอ้มลูโดยร้อยละและไคสแควร์  ผลการวิจยัพบวา่ ผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิง

และกูภ้ยั ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทีมของพนกังานดบัเพลิงและกูภ้ยัอยูใ่นระดบั

มาก ในดา้นปัจจยัส่วนบุคคลทั้ง 4 ดา้น อนัไดแ้ก่ อาย ุวฒิุการศึกษา ระดบัตาํแหน่ง และ ระยะเวลาในการ

ปฏิบติังาน ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อการประเมินของผูบ้ริหารต่อภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทีมของพนกังานดบัเพลิง

และกูภ้ยั 

 

คําสําคัญ: ภาวะผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม 

Abstract 

 The purpose of this research were a follows: to evaluate and to analyse  “Evaluate on the Rescue and 

Fire Fighting Department Administrators’ Opinions on Leadership and Quality of Fire Fighter’s Teamwork at 

Suvarnabhuni Airport” the individual factors influencing Administers Evaluations on Leadership and Quality of 

Firefighters’ Teamwork. Questionnaires were used to collect  data from 13 samples selected in administers at 

Suvarnabhumi airport. Statistic used in analyzing the data were percentage, Chi-square and Chi-square (Test of 

Independency). The results are the overall Rescue and Fire Fighting Department Administers Opinions on 

 

 

1นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 

*เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2553 

บทคัดย่อ 
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Leadership and Quality of Firefighters' Teamwork are at the high. And the individual factors which indicated that 

all selected individual factors of Rescue and Fire Fighting Department Administers which are age, education 

level, current position, work experience in Rescue and Fire Fighting department was not related to the 

evaluations of Administrators.  

 

Keywords : leadership and quality of teamwork 

ความนํา 

ความปลอดภยันบัวา่เป็นหวัใจสาํคญัของ

อุตสาหกรรมการบิน นอกจากกิจกรรมต่างๆใน

อุตสาหกรรมการบินจะคาํนึงถึงผลประโยชนท์าง

ธุรกิจแลว้ ยงัมีจุดประสงคส์าํคญัอีกประการหน่ึงท่ี

ทุกกิจกรรมในอุสาหกรรมการบินลว้นให้

ความสาํคญั คือ เพ่ือใหก้ารขนส่งทางอากาศเป็นไป

อยา่งปลอดภยั งานดบัเพลิงและกูภ้ยัจึงเป็นกิจกรรม

หน่ึงท่ีมุ่งเนน้ความปลอดภยัเป็นสาํคญั เพ่ือลดการ

เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์นใหม้ากท่ีสุด เม่ือ

เกิดอากาศยานอุบติัเหตุข้ึน  อยา่งไรกต็ามแมว้า่

องคก์ารไดส้ร้างระบบบริหารความปลอดภยั มีการ

บริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามนโยบายดา้นความ

ปลอดภยัขององคก์าร แต่ถา้องคก์ารไม่ให้

ความสาํคญัต่อมนุษยปั์จจยั ในดา้นภาวะความเป็น

ผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม ของพนกังานฝ่าย

ดบัเพลิงและกูภ้ยั หากเกิดความผิดพลาดหรือ

ขอ้บกพร่องในการทาํงานอนัเน่ืองมาจาก มนุษย์

ปัจจยั กอ็าจส่งผลใหก้ารทาํงานไม่มีประสิทธิภาพ

อยา่งท่ีองคก์ารวางเป้าหมายไว ้ 

ฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยั มีระบบบริการความ

ปลอดภยัในการทาํงานอยูแ่ลว้และไดก้าํหนด

นโยบายท่ีมุ่งเนน้การทาํงานใหมี้ความปลอดภยัและ

มีประสิทธิภาพสูงสุดเป็นสาํคญั ผูวิ้จยัเห็นวา่ปัจจยั

ทางดา้นภาวะความเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม

นั้น ไม่อาจวางใจได ้เพราะมีความเป็นไปไดท่ี้จะ

ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทาํงานของ

พนกังานดบัเพลิงและกูภ้ยั ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดความ

บกพร่องในการทาํงานและประสิทธิภาพในการ

ทาํงานท่ีลดลง และอาจก่อใหเ้กิดความสูญเสีย

ทางดา้นชีวิตและทรัพยสิ์นในท่ีสุด  ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมี

ความประสงคท่ี์จะสาํรวจและวิเคราะห์การประเมิน

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยัต่อ

ภาวะการเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทีมของ

พนกังานดบัเพลิงและกูภ้ยั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ เพ่ือใหเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการทาํงาน และ

พฒันาดา้นบุคลากร อนันาํไปสู่ระดบัมาตรฐานความ

ปลอดภยัระดบัสากลท่ีองคก์ารการบินพลเรือน

ระหวา่งประเทศไดก้าํหนดไว ้

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

เพ่ือสาํรวจความคิดเห็นของผูบ้ริหารฝ่าย

ดบัเพลิงและกูภ้ยัต่อภาวะการเป็นผูน้าํและการ

ทาํงานเป็นทีมของพนกังานดบัเพลิงและกูภ้ยั ณ            

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน

บุคคลกบัคิดเห็นของผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยั

ต่อภาวะการเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทีมของ
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พนกังานดบัเพลิงและกูภ้ยั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิ 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 ความคิดเห็นของผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและ

กูภ้ยัดา้นภาวะการเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทีม

ของพนกังานดบัเพลิงและกูภ้ยั สอดคลอ้งกบัท่ี

คาดหวงัในเชิงสถิติ 

  ความคิดเห็นของผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและ

กูภ้ยัท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัในดา้นภาะการเป็น

ผูน้าํและการทาํงานเป็นทีมของพนกังานดบัเพลิงและ

กูภ้ยั ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 

 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง  

 อดุลย ์นิลทิรัง (2545) ประสิทธิภาพ 

การดาํเนินงานของฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยั ท่าอากาศ

ยานกรุงเทพ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัญหาและ

อุปสรรคในการใหบ้ริการดบัเพลิงและกูภ้ยั และ

ศึกษาถึงประสิทธิภาพในการใหบ้ริการดบัเพลิงและ

กูภ้ยั 

 วชัรพล ดวงแกว้ (2554) ปฏิบติัการ

ของฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยัสาํหรับการร่อนลงฉุกเฉิน

ของอากาศยานพาณิชย ์ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริหารฝ่าย

ดบัเพลิงและกูภ้ยั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฉพาะ

ผูท่ี้มีตาํแหน่งงานในระดบั 6 ข้ึนไป และเป็น

ประชากรเพศชายทั้งหมด ผูวิ้จยัจึงใชแ้ต่ประชากร

เพศชายในการทาํวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงประกอบดว้ย 

ผูอ้าํนวยการฝ่าย รองผูอ้าํนวยการฝ่าย ผูช้าํนาญการ 

ผูอ้าํนวยการส่วน และหวัหนา้งาน มีจาํนวนทั้งหมด 

13 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น

แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึนจาก

การคน้ควา้แนวคิดและทฤษฏีต่างๆตลอดจนงานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง  

 

  ผลการวจัิย 

ขอ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยั ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ พบวา่ ผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยั 

ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี    มีจาํนวน  7  คน   

คิดเป็นร้อยละ 53.8   รองลงมามีอายมุากกวา่ 50 ปี   

มีจาํนวน 6  คน   คิดเป็นร้อยละ  46.2  ในดา้นระดบั

การศึกษาของผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยัฯ พบวา่ 

มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีจาํนวน 9 คนคิดเป็น

ร้อยละ 69.2 และมีการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญา

ตรีจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 

 จากขอ้มลูระดบัตาํแหน่งในการปฏิบติั

หนา้ท่ีของผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยัฯพบวา่ 

ส่วนใหญ่มีตาํแหน่งงานอยูใ่นระดบัท่ีสูงกวา่ระดบั            

7 จาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และอยูใ่นระดบั

ตํ่ากวา่หรือเท่ากบัระดบั 7 จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อย

ละ 30.8 และในดา้นระยะเวลาในการทาํงานผูบ้ริหาร

ฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยัฯ พบวา่ ส่วนใหญ่มีระยะเวลา

ในการทาํงานมามากกวา่ 10 ปี จาํนวน 8 คน คิดเป็น

ร้อยละ 61.5 และมีระยะเวลาในการทาํงานตํ่ากวา่

หรือเท่ากบั 10 ปี จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 

ตามลาํดบั 

 จากการกาํหนดสมมติฐานท่ีระบุวา่ ความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยัดา้น

ภาวะการเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทีมของ
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พนกังานดบัเพลิงและกูภ้ยั สอดคลอ้งกบัท่ีคาดหวงั

ในเชิงสถิติผลการวิจยัพบวา่ เม่ือนาํค่า Critical Value 

= 21.02 มาเปรียบเทียบกบั ค่า Test Statistic = 

1,862.45 ค่า Critical Value นอ้ยกวา่ค่า Test Statistic 

จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับสมมติฐานจาก H1 จึงสรุป

ไดว้า่ ความคิดเห็นของผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยั

ดา้นภาวะการเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทีมของ

พนกังานดบัเพลิงและกูภ้ยั ไม่สอดคลอ้งกบัท่ี

คาดหวงัในเชิงสถิติ 

จากการกาํหนดสมมติฐานขอ้ท่ี2ท่ีระบุวา่ 

ความคิดเห็นของผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยัท่ีมี

ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัในดา้นภาวะการเป็นผูน้าํ

และการทาํงานเป็นทีมของพนกังานดบัเพลิงและ

กูภ้ยั ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ผลการวิจยัพบวา่ ความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยัส่วนใหญ่ท่ี

มีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัในดา้นภาะการเป็นผูน้าํ

และการทาํงานเป็นทีมของพนกังานดบัเพลิงและ

กูภ้ยั ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั ในนยัสาํคญัท่ี 0.05 

ข้อเสนอแนะ 

ผูวิ้จยัขอเสนอใหมี้การทาํวิจยัเก่ียวกบัความ

คิดเห็นของผูบ้ริหารฝ่ายดบัเพลิงและกูภ้ยัต่อ

ภาวะการเป็นผูน้าํและการทาํงานเป็นทีมของ

พนกังานดบัเพลิงและกูภ้ยั ในเครือท่าอากาศยานท่ี 

บริษทั ท่าอากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) เป็นผูดู้แล  
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ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานตามการรับรู้ของครูกลุ่มกรุงธน

ใต้ สังกดักรุงเทพมหานคร  

Transformational Leadership of  Basic  Education  Administrators as  Perceived by 

Teachers of South Thonburi Area under the Bangkok Metropolis1 

                                                                                                                                                          เกษมศกัด์ิ  ศรีทอง
* 

 

บทคัดย่อ  

 การวิจยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร และเปรียบเทียบการรับรู้

ของครูท่ีมีต่อภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม  

เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 341 คน จากผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6 กลุ่ม จาํนวน 3,135 คน  สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มลูคือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบความแตกต่าง ดว้ยค่ T-Test           

ค่า f-test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ของครูเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ครูท่ีมีเพศต่างกนัรับรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารในภาพรวมแตกต่างกนั โดยเพศชายมีระดบัการรับรู้สูงกวา่เพศหญิง ครูผูส้อนท่ีสงักดัใน

สถานศึกษาขนาดต่างกนัแตกต่างกนั และครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีระดบัการรับรู้มากกวา่

ครูท่ีมีประสบการณ์ในการสอนนอ้ยกวา่ 10 ปี   
 

คําสําคัญ: ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง, ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, กลุ่มกรุงธนใต ้ 
 

Abstract  

 This study aims to examine change of management and compare the perceptions of teachers on the 

ensuing leadership. Questionnaires were used to collect data from the sample group of 341 selected from 3,135 

administrators of teachers of South Thonburi area under the Bangkok metropolis. The statistics used in data 

analysis were percentage, mean, standard deviation  and analyzed by t-test, F- test and the Scheffe's paired. The 

results showed that: the overall perception of teachers on the leadership of school administrators was at high 

level; the teachers had different perceptions of the leadership change in the overall management with the 

difference higher in males than the females; differences in opinion were also found according to school size and 

the level of awareness between teachers with teaching tenure of 10 years and teachers with teaching tenure of less 

than 10 years. 

 

 

 

 

1นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
*เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  ปีการศึกษา 2554 
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ความนํา  

การพฒันาประเทศในแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  10  มุ่งสู่ 

“สงัคมอยูเ่ยน็ร่วมกนั” ภายใตแ้นวปฏิบติัของ 

“ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีพนัธกิจในดา้นการ

พฒันาคนใหมี้คุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้

อยา่งเท่าทนั   โดยการสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่

คุณธรรมจริยธรรมอยา่งต่อเน่ือง โดยการเช่ือมโยง

บทบาทครอบครัว สถาบนัศาสนา และ

สถาบนัการศึกษาใหทุ้กคนสามารถพ่ึงตนเองไดอ้ยา่ง

ย ัง่ยืน มีความมัน่คงในการดาํรงชีวิตอยา่งมีศกัด์ิศรี

ภายใตก้ารมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ สู่ความเป็น

ธรรมทางสงัคม 

การศึกษาเป็นรากฐานสาํคญัประการหน่ึง

ในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้และแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆ  ในสงัคม  เน่ืองจากการศึกษาเป็น

กระบวนการท่ีช่วยใหค้นไดพ้ฒันาตนเองในดา้นต่าง 

ๆ  พร้อมท่ีจะดาํรงชีวิตและประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมี

ความสุข  รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงรวมเป็นพลงั

สร้างสรรคใ์นการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยืน  

ดงันั้นรัฐบาลจึงเห็นความสาํคญัของการศึกษา  ได้

ตราพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  

และแกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.  2545 และ

นโยบาย   ดา้นการศึกษาของรัฐบาลท่ีไดแ้ถลงต่อ

รัฐสภา  ต่างมีอุดมการณ์และหลกัการจดัการศึกษา

เพ่ือพฒันาสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้    

และเพ่ือคนไทยทั้งปวงไดโ้อกาสเท่าเทียมกนัทาง

การศึกษาและพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและตลอดชีวิต  

อนัเป็นเง่ือนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ท่ีพึง

ประสงค ์

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบในการจดัการศึกษาท่ีสาํคญัยิ่ง  เพราะเป็น

หน่วยปฏิบติัการ  ผลของการจดัการศึกษาจะเกิดข้ึน

ท่ีสถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นผูท่ี้มี

บทบาทสาํคญั  และมีส่วนรับผิดชอบอยา่งใกลชิ้ดต่อ

การศึกษาท่ีจะทาํใหเ้กิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ

เพราะความสาํเร็จของการบริหารสถานศึกษาข้ึนอยู่

กบัผูบ้ริหารเป็นสาํคญั 

ดงันั้นงานบริหารการศึกษาใน

สถานศึกษา  ผูบ้ริหารตอ้งรับผิดชอบงานทุกอยา่ง  

ตั้งแต่เร่ืองการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

บุคคล  การบริหารงานอาคารสถานท่ีการบริหารงาน

ธุรการ การเงินและพสัดุ การบริหารกิจการนกัศึกษา  

และงานดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน  ซ่ึงไดมี้นกัวิจยั

บางท่านช้ีใหเ้ห็นวา่ งานบริหารวิชาการเป็นงานท่ี

สาํคญัยิ่งเพราะวิชาการช่วยพฒันาสติปัญญาความนึก

คิดของผูเ้รียนทาํใหผู้เ้รียนเป็นผูมี้คุณค่าในสงัคมจึง

ถือวา่เป็นงานสาํคญัอนัหน่ึงของการบริหารการศึกษา  

จะดีมีประสิทธิภาพหรือไม่  ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารและ

ครู  ซ่ึงมีความจาํเป็น  ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้

ความสามารถ และเขา้ใจในเร่ืองการบริหารการศึกษา  

เขา้ใจจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน  และเขา้ใจหลกัการ

บริหารวิชาการเป็นอยา่งดี (กิติมา  ปรีดีดิลก, 2532, 

หนา้  47)  พฤติกรรมผูน้าํ (behaviour leadership) 

เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นและสาํคญัต่อผูบ้ริหาร ท่ีจะนาํ

องคก์ารไปสุ่ความสาํเร็จ (ลทัธิกาล ศรีวะรมณ์, 2539, 

หนา้ 93) นกับริหารท่ีมีพฤติกรรมผูน้าํจะใชอิ้ทธิพล

หรืออาํนาจความสมัพนัธ์ของตนท่ีมีต่อผูต้ามหรือ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ในสถานการณ์ต่าง ๆ อาํนวยการให้

งานบรรลุตามเป้าหมาย ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารจะ

ส่งผลต่อพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มใหมี้การ

กระทาํไปในแนวทางใดทางหน่ึงจนบรรลุผลตาม

เป้าหมายขององคก์าร (กมล  รักสวน และคณะ, 

2532, หนา้ 75) 
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ผูวิ้จยัในฐานะครูผูส้อน จึงสนใจศึกษา

พฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง  ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสงักดั

กรุงเทพมหานครกลุ่มกรุงธนใต้สงักดั

กรุงเทพมหานคร 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย   

1. เพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน กลุ่มกรุงธนใต ้สงักดักรุงเทพมหานคร  

2. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ของครูท่ีมีต่อภาวะ

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน โดยจาํแนกตามเพศ ขนาดโรงเรียน และ

ประสบการณ์การสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุ่ม

กรุงธนใตส้งักดักรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานการวจัิย 

1. ครูเพศชายและครูเพศหญิง มีการรับรู้ต่อ

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มกรุงธนใตส้งักดั

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2. ครูท่ีปฏิบติัการสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาด

ต่างกนั มีการรับรู้ต่อภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มกรุงธนใต้

สงักดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

3. ครูท่ีมีประสบการณ์การสอนต่างกนั มี

การรับรู้ต่อภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุ่มกรุงธนใตส้งักดั

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

     ตัวแปรต้น                  ตัวแปรตาม           

ปัจจยัส่วนบุคคล 

    1   เพศ 

 1.1 ชาย    1.2 หญิง   

     2. ขนาดโรงเรียน 

             2.1 ขนาดเลก็ 

             2.2 ขนาดกลาง 

             2.3 ขนาดใหญ่ 

             2.4 ขนาดใหญ่พิเศษ 

    3  ประสบการณ์ในทาํงาน   

 3.1  ตํ่ากวา่  10  ปี 

 3.2  10 ปี  ข้ึนไป 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

  

ภาวะผู้นําการเปลีย่นแปลง 

1.การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์   

2.การสร้างแรงบนัดาลใจ   

3.การกระตุน้ทางปัญญา 

4.การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีเพ่ือศึกษาภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กลุ่มกรุงธนใตส้งักดักรุงเทพมหานคร ไดใ้ชรู้ปแบบ

การวิจยัเชิงบรรยาย (Descriptive research) โดยมี

ลาํดบัขั้นตอนดาํเนินการวิจยัดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร  ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ครู  

กลุ่มกรุงธนใตส้งักดักรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา  

2553 รวมทั้งหมด  3,135 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง  เลือกมาจากประชากร เป็น

ครู  กลุ่มกรุงธนใตส้งักดักรุงเทพมหานครกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่งตามตารางกาํหนดขนาดของเครจซ่ีแอนมอร์

แกน (Krejcie and Morgan, 1970, pp. 608-609) ได้

ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 341 คน ดาํเนินการสุ่มตวัอยา่ง

แบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling)   

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ใน

การวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่แบบสอบถามการรับรู้ เก่ียวกบั

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

กลุ่มกรุงธนใตส้งักดักรุงเทพมหานคร   

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลู โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป โดยเลือกเฉพาะวิธี

วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของการ

วิจยั  ดงัน้ี 

1. สถิติพ้ืนฐาน 

  1.1.  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม คิดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้าํ

การเปล่ียนแปลง  ใชค่้าเฉล่ีย  (Mean) และค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  (Standard Deviation) 

 2. สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน 

   2.1 ทดสอบความแตกต่างจาก

คะแนนกลุ่มตวัอยา่ง  2  กลุ่ม  โดยใชก้ารทดสอบค่าที           

(t - test) 

  2.2 ทดสอบความแตกต่างจาก

คะแนนกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่  2  กลุ่ม  ใชก้าร

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way Analysis of 

Variance) ขนาดเปรียบเทียบรายคู่ ถา้พบวา่แตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติจึงทาํการทดสอบดว้ยวิธีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

 

ผลการวจัิย  

จากผลการวิจยัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กลุ่มกรุงธนใต้

สงักดักรุงเทพมหานคร  ตามการรับรู้ของครู  

ปรากฏผลดงัน้ี 

1.  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบวา่ ครูผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

จาํนวน 341 คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 237 

คน คิดเป็นร้อยละ 69.50  สอนอยูใ่นโรงเรียนขนาด

ใหญ่พิเศษ  จาํนวน 160 คน  คิดเป็นร้อยละ 46.93  

และมีประสบการณ์การในการปฏิบติัหนา้ท่ีการสอน

ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป จาํนวน 252 คน  คิดเป็นร้อยละ 

73.91 

2.  การรับรู้ของครูเก่ียวกบัภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กลุ่มกรุงธนใตส้งักดักรุงเทพมหานคร ในภาพรวม

พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.20 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.40  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ 

ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ    ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์   
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ดา้นการกระตุน้ทางปัญญา  และดา้นสร้างแรง

บนัดาลใจอยูใ่นลาํดบัสุดทา้ย 

3.  ผลการเปรียบเทียบ พบวา่ ครูท่ีมีเพศ

ต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05 โดยเพศชายมีระดบั

การรับรู้สูงกวา่เพศหญิง และเม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบวา่ ระดบัการรับรู้ในดา้น

การสร้างแรงบนัดาลใจ และดา้นการกระตุน้ทาง

ปัญญาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05   

โดยเพศชายมีระดบัการรับรู้สูงกวา่เพศหญิงส่วนดา้น

อ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบ  พบวา่  ครูท่ีมี

ประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนต่างกนัมีการรับรู้

เก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือ

พิจารณาเปรียบเทียบเป็นรายดา้น  พบวา่ ระดบัการ

รับรู้ในดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05   โดยครูท่ี

มีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนตั้งแต่ 10 ปีข้ึน

ไปมีระดบัการรับรู้มากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ใน

การปฏิบติัการสอนนอ้ยกวา่ 10 ปี ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่

แตกต่างกนั 

4.  ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาด

ต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง 

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พบวา่ ครูผูส้อนท่ี

สงักดัในสถานศึกษาขนาดต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบั

ภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 จึง

ไดต้รวจสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของ เชฟเฟ่

(Scheffe) ดงัน้ี 

การรับรู้ในภาพรวมของครูผูส้อนท่ีสงักดั

ในสถานศึกษาขนาดต่างกนั  พบวา่  ครูผูส้อนท่ี

สงักดัในสถานศึกษาขนาดเลก็กบัครูผูส้อนท่ีสงักดั

ในสถานศึกษาขนาดกลาง, ครูผูส้อนท่ีสงักดัใน

สถานศึกษาขนาดเลก็กบัครูผูส้อนท่ีสงักดัใน

สถานศึกษาขนาดใหญ่,ครูผูส้อนท่ีสงักดัใน

สถานศึกษาขนาดเลก็กบัครูผูส้อนท่ีสงักดัใน

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  และ ครูผูส้อนท่ีสงักดั

ในสถานศึกษาขนาดใหญ่กบัครูผูส้อนท่ีสงักดัใน

สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนคู่อ่ืนไม่ต่างกนั 

การรับรู้ดา้นการมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์

ของครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดต่างกนั  

พบวา่  ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดเลก็กบั

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดกลาง, 

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดเลก็กบั

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดใหญ่ และ 

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดเลก็กบั

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ส่วนคู่อ่ืนไม่ต่างกนั 

การรับรู้ดา้นสร้างแรงบนัดาลใจของ

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดต่างกนั  พบวา่  

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดกลางกบั

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดใหญ่ และ 

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดใหญ่กบั

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ส่วนคู่อ่ืนไม่ต่างกนั 

การรับรู้ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาของ

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดต่างกนั  พบวา่  

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดเลก็กบั

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดกลาง, 

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดเลก็กบั

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดใหญ่ และ 

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดเลก็กบั
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ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ส่วนคู่อ่ืนไม่ต่างกนั 

การรับรู้ดา้นการคาํนึงถึงความเป็นปัจเจก

บุคคลของครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาด

ต่างกนั  พบวา่ ไม่ต่างกนั 

การอภิปรายผล 

จากผลการวิจยัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามการรับรู้

ของครู กลุ่มกรุงธนใตส้งักดักรุงเทพมหานคร

ปรากฏผลดงัน้ี 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบ

ครูเพศชายกบัครูเพศหญิง  พบวา่  ครูท่ีมีเพศต่างกนั  

มีการรับรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาในภาพรวมแตกต่างกนั โดยเพศ

ชายมีระดบัการรับรู้สูงกวา่เพศหญิง และเม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบเป็นรายดา้น พบวา่ ระดบัการรับรู้ในดา้น

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลมากท่ีสุด โดยเพศ

ชายมีระดบัการรับรู้สูงกวา่เพศหญิง ส่วนดา้นอ่ืนๆ 

ไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชยัวฒิุ จุฑา

พนัธ์สวสัด์ิ (2545) ดงันั้นสถานศึกษาควรออก

นโยบายเก่ียวกบัการส่งเสริมใหค้รูมีท่ีเพศชายเป็น

ผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในภาพรวมเป็นอนัดบัแรก  

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ การรับรู้ใน

ภาพรวมของครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาด

ต่างกนั  พบวา่  ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษา

ขนาดเลก็กบัครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาด

กลาง  ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดเลก็กบั

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดใหญ่, 

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดเลก็กบั

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  

และครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดใหญ่กบั

ครูผูส้อนท่ีสงักดัในสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมควร ไกรพน (2546) 

และ สุชามนตร์ แยม้เจริญกิจ (2553) ดงันั้นควรให้

ความสาํคญักบัสถานศึกษาท่ีมีขนาดเลก็ในอนัดบั

แรก 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบ  

ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนตั้งแต่ 10 ปี

ข้ึนไปกบัครูท่ีมีประสบการณ์สอนนอ้ยกวา่ 10 ปีมีการ

รับรู้เก่ียวกบัภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และเม่ือพิจารณา

เปรียบเทียบเป็นรายดา้น  พบวา่ ระดบัการรับรู้ในดา้น

การคาํนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลสอดคลอ้งกบั                 

เชสเตอร์ (Chester,  1976, p. 22, อา้งถึงใน ถวลัย ์ คาํสี

ม่วง, 1966, หนา้ 42 -43  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติท่ี .05  โดยครูท่ีมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบติัการสอนตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปมีระดบัการรับรู้

มากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติัการสอนนอ้ย

กวา่ 10 ปี  ท่ี ส่วนดา้นอ่ืน  ๆไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้ง

กบัสมควร  ไกรพน (2546 ) และ ชยัยนต ์เสรีเรืองยทุธ 

(2548)  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษางานวิจยัภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ตามการรับรู้ของครูสงักดัอ่ืน ๆ 

2. ควรศึกษาการวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้ดา้น

การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ของครูผูส้อนท่ีสงักดั

ในสถานศึกษาขนาดจาํแนกตามขนาดเลก็ ขนาด

กลาง ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ3. ควรนาํ

เทคนิคงานวิจยัเชิงคุณภาพมาใชป้ระกอบการวิจยั 

เพ่ือใหง้านวิจยัทรงคุณค่ามากยิ่งข้ึน 
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เขต 2. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี. 
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การดําเนินงานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวยัในศูนย์พฒันาเด็กเลก็  สังกดัองค์การบริหารส่วนตําบล 

เขตอาํเภอหนองเสือ จังหวดัปทุมธานี 

Organizing of Early Childhood  Education at Centers for Child Development under the 

Subdistrict Administrative Organization, Nong-Sua District, Pathumthani  Province1 

 

                                                                                                                                                                      จุฑามาศ  อาลยัสุข
* 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการดาํเนินงานการจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั ในศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี  เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามและแบบ

สมัภาษณ์  เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 261 คน จากประชากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เขตอาํเภอหนองเสือ  จงัหวดัปทุมธานี  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ การ

แจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และทดสอบเป็นราย

คู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่  ผลการวิจยัพบวา่  การดาํเนินงานการจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานีทั้ง 6 ดา้น โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือ

เปรียบเทียบการดาํเนินงานการจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอ

หนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี จาํแนกบทบาทหนา้ท่ี และจาํแนกตามอาชีพ พบวา่โดยภาพรวมมีความแตกต่างกนั จาํแนก

ตามอาย ุระดบัการศึกษา ตามรายได ้โดยภาพรวมไม่พบความแตกต่าง 

 

คําสําคัญ: การจดัการศึกษา, เดก็ปฐมวยั, ตาํบลหนองเสือ, จงัหวดัปทุมธานี 
 

Abstract 

 The purposes of this research were to study and compare the participation level of communities in early 

childhood educational management at centers for child development. Questionnaire and interview were used to 

collect data from 261 administrators in Nong-Sua District Pathumthani Province.  The statistical methods used to 

analyze the data were frequency, mean, standard deviation, One-way ANOVA and Scheffe’s test. The results of the 

 

Abstract 

  

1นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
*เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  ปีการศึกษา 2554 
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research showed that: the organizing level of early childhood education by the centers for child development under 

sub district administrative organization, Nong -Sua District, Pathumthani in 6 aspects was at high level; comparison 

of organizing level by position and occupation were significantly different; furthermore, no significant difference was 

found when compared by age, education level, income and occupation.  

 

Keywords: childhood education,  Nong -Sua District  Pathumthani Province 

  

ความนํา 

 การจดัการศึกษาสาํหรับวยัเดก็หรือปฐมวยั  

เป็นการจดัการศึกษาท่ีมีความสาํคญัอยา่งยิ่งสาํหรับ

รากฐานการพฒันาบุคคลใหเ้ป็นผูท่ี้มีคุณภาพ  สมบูรณ์

ทั้งร่างกายและจิตใจ  เน่ืองจากวยัเดก็เป็นวยัท่ีมี

ความสาํคญัท่ีสุดของการวางรากฐานชีวิต  นอกจากนั้น

การจดัการศึกษาระดบัปฐมวยัยงัเป็นการวางรากฐาน

เพ่ือปูพ้ืนฐานชีวิตท่ีดี  เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเขา้

เรียนดงัท่ีสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  

(2542, หนา้ 4)  กล่าววา่การพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีย ัง่ยืน

และป้องกนัปัญหาสงัคมในระยะยาว  จาํเป็นตอ้งเร่ิม

พฒันาเดก็ตั้งแต่เร่ิมปฏิสนธิ  โดยเนน้ใหค้รอบครัวเป็น

แกนหลกัในการพฒันาและใหชุ้มชน สงัคมเป็นฐานท่ี

มีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริงในการพฒันาเล้ียงดูเดก็ทุก

ขั้นตอนในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 

2542, หนา้ 10-12) มาตรา 18  ไดก้าํหนดสาระของการ

จดัการศึกษาปฐมวยัไวว้า่ใหจ้ดัในสถานพฒันาเดก็

ปฐมวยั  นอกจากนั้นในมาตรา 41  ไดร้ะบุใหอ้งคก์าร

บริหารส่วนทอ้งถ่ินมีสิทธ์ิจดัการศึกษาในระดบัใด

ระดบัหน่ึงหรือทุกระดบัตามความพร้อมตามความ

เหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน  รวมทั้งใน

มาตรา 42  กาํหนดใหก้ระทรวงการศึกษา  ศาสนาและ

วฒันธรรม  กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน

ความพร้อมในการจดัการศึกษาขององคก์ารปกครอง

ทอ้งถ่ินใหส้ามารถจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบันโยบาย

และไดม้าตรฐานการศึกษา  รวมทั้งการเสนอแนะการ

จดัสรรงบประมาณอุดหนุนการจดัการศึกษาของ

องคก์ารปกครองทอ้งถ่ิน  ในการดาํเนินงานจดั

การศึกษาปฐมวยัตามพระราชบญัญติัการศึกษานั้น  

องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีตอ้งรับผิดชอบการจดั

การศึกษา ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  นอกจากน้ี

ยงักาํหนดไวใ้นมาตรา 11 วา่ใหอ้งคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลจดัการศึกษาระดบัปฐมวยั  โดยใหด้าํเนินการ

จดัการภายในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  ดงันั้นจึงจะเห็นไดว้า่

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหลายแห่ง  ไดมี้การจดั

การศึกษาระดบัปฐมวยัซ่ึงส่วนใหญ่ใชช่ื้อวา่ “ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็”   

 ในการจดัการศึกษาใหเ้กิดผลดีมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามความตอ้งการของประชาชนนั้น

ตอ้งอาศยักระบวนการการมีส่วนร่วมของชุมชน สงัคม 

ผูป้กครอง ทั้งองคก์รทางภาครัฐ และเอกชน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  

กล่าวถึงการมีส่วนร่วมไวใ้นมาตรา 8 (2) ใหส้งัคมมี

ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา และตามบทบญัญติัของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 

58 ไดบ้ญัญติัเร่ืองการมีส่วนร่วมไวว้า่บุคคลยอ่มมีสิทธิ  

มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีของ

รัฐในการปฏิบติัราชการทางปกครองอนัมีผลหรืออาจมี
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ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน  สถานศึกษาท่ี

จดัการศึกษาทุกระดบัจึงตอ้งปฏิบติัตามโดยการเปิด

โอกาสใหป้ระชาชน ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษา ทั้งน้ี เพราะเม่ือชุมชนมีส่วนร่วมในการจดั

การศึกษายอ่มจะช่วยขบัเคล่ือนใหก้ารบริหารจดั

การศึกษาดาํเนินไปตามความตอ้งการของผูป้กครอง

และชุมชน  ซ่ึงจะช่วยใหส้ถานศึกษาไดรั้บการยอมรับ

จากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษาซ่ึงส่งผล

ใหผู้ป้กครองและชุมชนสนบัสนุนทรัพยากรการศึกษา 

และใหค้วามร่วมมือกบัสถานศึกษาในการดาํเนิน

กิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความเตม็ใจ (สุทิน ทองหล่อ, 2553, 

หนา้ 1) 

 ดว้ยเหตุท่ีสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของ

ชุมชน  และชุมชนเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อ

สถานศึกษามาก  ผลของการมีส่วนร่วมทาํให้

ผูป้กครองเกิดความพึงพอใจมีความเช่ือถือและศรัทธา

ในสถานศึกษา  เป็นองคป์ระกอบท่ีทาํใหส้ถานศึกษา

ประสบความสาํเร็จ (เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, 2537, หนา้ 

186-187) ดงันั้นศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็จึงตอ้งเปิดโอกาส

ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมกาํหนดรูปแบบและวิธีการ

ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาและความตอ้งการของ

ชุมชน  ทั้งน้ีตอ้งเปิดโอกาสใหเ้ขา้มาร่วมคิด วางแผน 

และร่วมประเมินผลได ้และการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็จะสมัฤทธ์ิผลตอ้งมาจากพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครองและชุมชนในทุกๆดา้น  ทั้งการจดักิจกรรม

การเรียนรู้  การพฒันาโรงเรียนและการสนบัสนุน

งบประมาณ  เพราะวา่ในชุมชนมีทรัพยากรต่างๆ

มากมายท่ีสามารถนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการบริหาร

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทุน 

วฒันธรรม บุคลากร 

 ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล  เขตอาํเภอหนองเสือ อยูใ่นความดูแลรับผิดชอบ

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดรั้บการจดัสรร

งบประมาณ กไ็ดด้าํเนินการจดัการศึกษาปฐมวยัเพ่ือ

ใหบ้ริการแก่ประชาชนในพ้ืนท่ีตามพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ 2542  แต่เน่ืองจากปัจจุบนัมีการ

เปล่ียนแปลงดา้นเศรษฐกิจและสงัคม  ทาํใหก้ารดาํเนิน

ชีวิตในชุมชนเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย  โดยเฉพาะการ

จดัการศึกษา  พ่อแม่ผูป้กครองไม่มีเวลาดูแลบุตรอยา่ง

เตม็ท่ีและโดยเฉพาะในเดก็ระดบัปฐมวยั  การเล้ียงดูท่ี

ถกูตอ้งในเร่ืองสุขภาพอนามยั  อาหารและการร่วม

กิจกรรมจะช่วยใหเ้ดก็มีพฒันาการท่ีเจริญตามวยั  

ผูป้กครองและชุมชนตอ้งร่วมมือกบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

ใหม้ากท่ีสุด  ในการรับรู้ข่าวสาร  การมาร่วมกิจกรรม  

หรือพฒันามาเป็นการเขา้มามีส่วนร่วมเป็น

คณะกรรมการในการร่วมแสดงความคิดเห็น  ร่วม

ประชุม เป็นตน้ 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1.  เพ่ือศึกษาการดาํเนินงานการจดัการศึกษา

เดก็ปฐมวยั ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดั

ปทุมธานี 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบการดาํเนินงานการจดั

การศึกษาเดก็ปฐมวยั ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดั

ปทุมธานี จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลคือ บทบาท

หนา้ท่ี   อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้

 
สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีบทบาทหนา้ท่ี

ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานจดัการศึกษา

เดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทั้ง 6 ดา้น แตกต่าง

กนั 
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 สมมติฐานท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนั มี

ความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั 

ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทั้ง 6 ดา้น แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบั

การศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานจดั

การศึกษาเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทั้ง 6 ดา้น 

แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 4 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพต่างกนั 

มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานจดัการศึกษาเดก็

ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทั้ง 6 ดา้น แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 5 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้างกนั 

มีความคิดเห็นต่อการดาํเนินงานจดัการศึกษาเดก็

ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ทั้ง 6 ดา้น แตกต่างกนั 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

          ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจผสมผสานกบัการวิจยั

เชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประกอบดว้ย (1) ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

ดาํเนินงานจดัการศึกษาในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดั

ปทุมธานี ประกอบดว้ย กาํนนั ผูใ้หญ่บา้น นายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  และผูป้กครองท่ีมีบุตร

หลานเรียนอยูใ่นศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดั

ปทุมธานี จาํนวน 17 ศูนย ์รวมประชากรท่ีใชใ้น

การศึกษา 608 คน  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้

ตาราง Krejcie & Morgan (1970 อา้งถึงใน ธีรวฒิุ เอกะ

กลุ, 2543, หนา้ 56) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั

ทั้งหมด 261 คน  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 เป็นแบบสอบถาม  และแบบสมัภาษณ์

ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็  ครูพ่ีเล้ียงจาํนวน 43 คน 

เก่ียวกบัการมีการดาํเนินงานการจดัการศึกษาเดก็

ปฐมวยั สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เขตอาํเภอ

หนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี แบบสอบถามท่ีใชผู้วิ้จยั

ปรับปรุงจากมาตรฐานการดาํเนินงานการจดัการศึกษา

เดก็ปฐมวยั และแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 

ของลิเคอร์ทสเกล (Likert ’s rating scale)  มี 5 ระดบั 

คือมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

 ดาํเนินการตรวจสอบความถกูตอ้งสมบูรณ์

ของวิเคราะห์ขอ้มลูทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ การแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและทดสอบเป็นราย

คู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่ และในส่วนของแบบสมัภาษณ์

ผูวิ้จยัร่างแบบสมัภาษณ์และขอนดัหมายเพ่ือขอ

สมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง  เม่ือสมัภาษณ์เรียบร้อยทาํการ

สรุปในแต่ละประเดน็โดยพยามใหเ้น้ือหาท่ีคลา้ยกนัอยู่

ดว้ยกนั  

99 

99



 

ผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. ขอ้มลูโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จาํแนกตาม

บทบาทหนา้ท่ี ส่วนใหญ่เป็นผูป้กครองนกัเรียนจาํนวน 

225 คน คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาไดแ้ก่ ครูพ่ีเล้ียง

จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และผูบ้ริหารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ จาํนวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 2.2  จาํแนก

ตามอาย ุ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 

41-50  ปี จาํนวน151 คน คิดเป็นร้อยละ 56.34 

รองลงมาไดแ้ก่  31-40  ปี จาํนวน 64  คนคิดเป็นร้อย

ละ 23.38  และอายไุม่เกิน  30  ปี จาํนวน 37  คนคิด

เป็นร้อยละ 13.8  จาํแนกตามระดบัการศึกษาของผูต้อบ

แบบสอบถาม พบวา่สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา

ตอนตน้ จาํนวน 85 คนคิดเป็นร้อยละ 31.72 รองลงมา

ไดแ้ก่ มธัยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 84 คนคิดเป็นร้อย

ละ 31.34 และประถมศึกษา จาํนวน 56 คน คิดเป็นร้อย

ละ  21.9 จาํแนกตามรายไดผู้ต้อบแบบสอบถาม พบวา่

ส่วนใหญ่มีรายได ้15,001 บาท – 20,000  บาทต่อเดือน 

จาํนวน  127  คน คิดเป็นร้อยละ 47.39  รองลงมาไดแ้ก่ 

มีรายได ้10,000 บาท – 15,000  บาทต่อเดือน 93 

จาํนวน 107  คน  คิดเป็นร้อยละ 39.และตํ่ากวา่ 10,000 

บาทต่อเดือนจาํนวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ  7.09 

จาํแนกตามอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ส่วน

ใหญ่รับราชการ/รัฐวิสาหกิจจาํนวน 141 คน คิดเป็น

ร้อยละ 52.61  รองลงมาไดแ้ก่ รับจา้ง จาํนวน 60 คน 

คิดเป็นร้อยละ 22.39และคา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 

52 คนคิดเป็นร้อยละ 19.44 

 2. การดาํเนินงานการจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั

ในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี 

 ผลการวิจยัพบวา่ การดาํเนินงานการจดั

การศึกษาเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดั

ปทุมธานีโดยรวมและรายดา้นพบวา่ มีการดาํเนินงาน

การจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็โดย

รวมอยูใ่นระดบัมาก และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่

ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั รองลงมา

ไดแ้ก่ ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนทุกภาค

ส่วน และดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความ

ปลอดภยั และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร  

 3. เปรียบเทียบการดาํเนินงานการจดัการศึกษา

เดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เล็กฯ โดยจาํแนกบทบาท

หนา้ท่ี  อาย ุ ระดบัการศึกษา รายได ้และอาชีพ ดงัน้ี 

  3.1  จาํแนกบทบาทหนา้ท่ี พบวา่โดย

ภาพรวมพบความแตกต่างท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 

.05 และรายดา้นพบวา่ มีความแตกต่างในดา้นส่งเสริม

เครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั  

  3.2  จาํแนกตามอาย ุโดยภาพรวมไม่

พบความแตกต่าง   เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้น

ส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั มีความแตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

  3.3 จาํแนกตามระดบัการศึกษา ไม่

พบความแตกต่างทั้งในภาพรวมและรายดา้น  

3.4 จาํแนกตามรายได ้ ในภาพรวม 

ไม่พบความแตกต่าง   

  3.5 จาํแนกตามอาชีพในภาพรวม ไม่

พบความแตกต่าง  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ ดา้น

ส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั มีความแตกต่าง

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05  และผลจากการ

สมัภาษณ์สามารถสรุปแต่ละประเดน็ไดด้งัน้ี (1) ดา้น

บริหารจดัการ พบวา่ ผูใ้หส้มัภาษณ์ตอ้งการใหศู้นย์

พฒันาเดก็เลก็มีการกาํหนดภาระหนา้ท่ีของคณะ

100 

100



 

กรรมการบริหารศูนยท่ี์ชดัเจนและมีการติดตามการ

ทาํงานของคณะกรรมการบริหารศูนยท่ี์ชดัเจนเพ่ือให้

การทาํงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

(2)  ดา้นบุคลากร พบวา่ ผูใ้หส้มัภาษณ์ตอ้งการใหศู้นย์

พฒันาเดก็เลก็มีการสรรหาหรือจดัจา้งบุคลากรเพ่ือ

ปฏิบติัหนา้ท่ี โดยมีจดัสอบท่ีตอ้งโปร่งใส ทั้งน้ีเพ่ือให้

ไดบุ้คลากรท่ีมีคุณภาพ และในการสรรหาบุคลากรนั้น

ตอ้งมีการตรวจสอบคุณวฒิุก่อน (3) ดา้นอาคาร 

สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยั  พบวา่ ผูใ้ห้

สมัภาษณ์ตอ้งการใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็ดูแลเร่ืองอาคาร

สถานท่ี ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มโดยขอความร่วมมือจาก

ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ือช่วยกนัดูแลเร่ืองอาคารสถานท่ี 

ตลอดจนความปลอดภยัของเดก็เลก็ (4)  ดา้นวิชาการ

และกิจกรรมตามหลกัสูตร พบวา่ ผูใ้หส้มัภาษณ์

ตอ้งการใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็ในดา้นของการจดั

ประสบการณ์ของหรือกิจกรรมใหก้บัเดก็เลก็ ซ่ึงส่วน

ใหญ่เห็นวา่ควรจะมีผูป้กครอง คณะกรรมการศูนยฯ์ 

ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดักิจกรรม  (5)  ดา้นการมี

ส่วนร่วมและการสนบัสนุนทุกภาคส่วน  พบวา่ ผูใ้ห้

สมัภาษณ์ตอ้งการใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็จดัหาวสัดุ 

อุปกรณ์การเรียนจากภายในทอ้งถ่ิน ซ่ึงในการจดัหา

นั้นอาจจะขอรับบริจาคจากบุคคลในทอ้งถ่ินได ้                

(6)  ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยัพบวา่ 

ผูใ้หส้มัภาษณ์ตอ้งการใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ประจาํ

ทุกภาคการศึกษาเพ่ือใหเ้กิดความทราบผลการ

ดาํเนินงานตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  

 

การอภิปรายผล  

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มลูผูวิ้จยัไดน้าํประเดน็

ท่ีสาํคญัมาอภิปรายดงัน้ี  ระดบัการดาํเนินงานการจดั

การศึกษาเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดั

ปทุมธานี ทั้ง 6 ดา้น พบวา่ มีการดาํเนินงานโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ซ่ึงจากผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่

ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ครูพ่ีเล้ียง และผูป้กครอง

นกัเรียนใหค้วามสาํคญักบัการดาํเนินการจดัการศึกษา  

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันา

เดก็ปฐมวยั  ซ่ึงจากผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ ครูพ่ีเล้ียง และผูป้กครองนกัเรียนให้

ความสาํคญักบัการจดัการดาํเนินการศึกษาในดา้น

ดงักล่าว  ซ่ึงจะเห็นวา่ทางศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็นั้นไดมี้

การสรรหาคณะกรรมการผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

ประจาํปีการศึกษา และมีการจดัการประชุม

คณะกรรมการผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในระดบั

จงัหวดั นอกจากน้ียงัพบวา่ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมใน

การวางแผนบริหารศูนยเ์ดก็เลก็ซ่ึงไดมี้การกาํหนด

มาตรฐานการดาํเนินงานการจดัการศึกษาในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2553, 

หนา้ 25) ไวว้า่เพ่ือใหศู้นยพ์ฒันาเดก็เลก็ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นสถานพฒันาเดก็ปฐมวยัท่ีมี

คุณภาพและไดม้าตรฐานในการอบรมเล้ียงดู จดั

ประสบการณ์และส่งเสริมพฒันาการเรียนรู้แก่เดก็

ปฐมวยัอยา่งครอบคลุม กวา้งขวาง เป็นพ้ืนฐานของ

การศึกษา เพ่ือพฒันาคนอยา่งมีคุณภาพ ศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้ง หวัหนา้ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ ครูผูดู้แลเดก็ ผูช่้วยครูผูดู้แลเดก็ 

ผูบ้ริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน จึงตอ้งส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพฒันา

เดก็ปฐมวยัทั้งในระดบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ระดบัอาํเภอ  ระดบัจงัหวดั ระดบัภาค โดยองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัประชุม

หวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ครูดูแลเดก็ ผูช่้วยครูผูดู้แล

เดก็ ระหวา่งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือกาํหนด
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แผนความร่วมมือในการดาํเนินงานของศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็  จดัทาํแผนงาน ปฏิทินงาน แนวทางการปฏิบติังาน

ตามกาํหนดการ  ส่งแผนงานและปฏิทินงานให้

ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้สงักดัพิจารณา

เห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานเครือข่าย

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และท่ีสาํคญัคือสรุปและรายงานผล

การดาํเนินงานใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตน้

สงักดันอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสมใจ  

เสาะแสวง (2551, บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วน

ร่วมของผูป้กครองเดก็ปฐมวยั ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

ในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานีซ่ึงพบวา่ 

ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัมีความรู้ในการมีส่วนร่วมกบั

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ระดบัมาก และจากผลการวิจยัแสดง

ใหเ้ห็นวา่การจดัดาํเนินการจดัการศึกษาในดา้น

บุคลากร เป็นดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด ซ่ึงจากการ

สมัภาษณ์และขอ้เสนอแนะในดา้นดงักล่าวพบวา่ การ

สรรหา หรือจดัจา้งบุคลากรเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีในศูนย์

พฒันาเดก็เลก็นั้นยงัไม่มีมาตรฐานท่ีแน่นอน ซ่ึงตาม

มาตรฐานดา้นบุคลากรนั้น ครูพ่ีเล้ียงหรือครูผูดู้แลเดก็ 

ตอ้งมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานหรือเคย

ปฏิบติังานเก่ียวกบัการทาํงานดูแลพฒันาเดก็ปฐมวยั

ของทอ้งถ่ินติดต่อกนัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี โดยมี

หนงัสือรับรองการปฏิบติังานจากนายจา้งหรือ

หน่วยงานซ่ึงระบุถึงลกัษณะงานและระยะเวลาท่ีได้

ปฏิบติังานความคิดเห็นและมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพครู  ทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารจดัการเรียนการสอน การจดั

ประสบการณ์ใหเ้ดก็เลก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 เม่ือเปรียบเทียบระดบัการดาํเนินงานการจดั

การศึกษาเดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ สงักดั

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล เขตอาํเภอหนองเสือ จงัหวดั

ปทุมธานีทั้ง 6 ดา้น คือ (1) ดา้นบริหารจดัการ (2)  ดา้น

บุคลากร (3)  ดา้นอาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและ

ความปลอดภยั (4)  ดา้นวิชาการและกิจกรรมตาม

หลกัสูตร (5)  ดา้นการมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนทุก

ภาคส่วน (6)  ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็

ปฐมวยั โดยจาํแนกบทบาทหนา้ท่ี  อาย ุ ระดบั

การศึกษา รายได ้และอาชีพ จากผลการวิจยัพบวา่  

จาํแนกบทบาทหนา้ท่ี พบวา่โดยภาพรวมพบความ

แตกต่างท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 และรายดา้น

พบวา่มีความแตกต่างในดา้นส่งเสริมเครือข่ายการ

พฒันาเดก็ปฐมวยัโดยพบวา่ ในภาพรวมจาํแนกตาม

บทบาทหนา้ท่ี  พบวา่ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ มี

ความคิดเห็นแตกต่างจากผูป้กครองนกัเรียนอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซ่ึงจากผลการวิจยัพบวา่

ผูป้กครองมีความคิดเห็นต่อดาํเนินงานการจดัการศึกษา

เดก็ปฐมวยัในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ในระดบัสูงกวา่

ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของคาสโต (Casto, 1997) ท่ีไดศึ้กษาวิจยัเก่ียวกบั     

ทศันของพ่อแม่เก่ียวกบัคุณภาพการศึกษาและ

มาตรฐานในการจดัการศึกษาเดก็ก่อนวยัเรียน 

ผลการวิจยัพบวา่ พ่อแม่เดก็ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั

กบัการจดัการศึกษา ซ่ึงผลการวิจยัดงักล่าวแสดงให้

เห็นชดัเจนวา่ผูป้กครองใหค้วามสนใจและใส่ใจ

การศึกษาของบุตรหลานดา้นส่งเสริมเครือข่ายการ

พฒันาเดก็ปฐมวยั จาํแนกตามบทบาทหนา้ท่ี พบวา่ ครู

พ่ีเล้ียงมีความคิดเห็นแตกต่างจากผูป้กครองนกัเรียน 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 พบวา่ผูป้กครอง

นกัเรียนใหค้วามสาํคญักบัการจดัการศึกษาในดา้น

ดงักล่าวค่อนขา้งมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

โกลด ์(Gold, 2000, p. 29) ท่ีไดศึ้กษาการเขา้มามีส่วน

ร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา 

โดยเนน้การใหค้วามร่วมมือระหวา่งชุมชน ผูป้กครอง

และนกัการศึกษา ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูป

การศึกษา งานวิจยัของสมใจ  เสาะแสวง (2551, 
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บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของ

ผูป้กครองเดก็ปฐมวยั ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ในเขต

อาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานีโดยใชวิ้ธี

การศึกษาจากประชากร คือ  ผูป้กครองเดก็ปฐมวยั ศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ในเขตอาํเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดั

ปทุมธานี พบวา่ ผูป้กครองเดก็ปฐมวยัมีความรู้ในการมี

ส่วนร่วมกบัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ระดบัมาก เป็นส่ิงท่ี

แสดงใหเ้ห็นวา่ ผูป้กครองส่วนใหญ่มีความรู้วา่ตนเอง

มีสิทธิสามารถท่ีจะมีส่วนร่วมในการจดัประสบการณ์

การเรียนรู้ของศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ และมีความรู้วา่

ตนเองจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไรท่ีจะทาํใหเ้ดก็เล็กหรือบุตร

หลานของตนเองมีพฒันาการท่ีดี และนอกจากน้ีการ

ดาํเนินการจดัการศึกษาในระดบัปฐมวยัควรยึดตาม

มาตรฐานการจดัการศึกษาเดก็ปฐมวยั เน่ืองจาก

การศึกษาในวยัดงักล่าวมีความสาํคญัต่อพฒันาการดา้น

ต่างๆ และควรส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาปฐมวยั

ใหมี้คุณภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเพ่ือพฒันา

รากฐานพฒันาการของชีวิตอยา่งเหมาะสม  (กรมการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, 2547, หนา้ 116-117) จาํแนก

ตามอาย ุโดยภาพรวมไม่พบความแตกต่าง   เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นส่งเสริมเครือข่ายการ

พฒันาเดก็ปฐมวยั มีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายไุม่เกิน 30 ปี 

มีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ41-50 

ปี, 51-60 ปี และ 61 ปีข้ึนไป ซ่ึงจากผลการวิจยัพบวา่

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุ 61 ปีข้ึนไปมีความคิดเห็นต่อการ

ดาํเนินงานจดัการศึกษาในระดบัสูง ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่

เม่ืออายมุากข้ึนกลุ่มตวัอยา่งยงัใหค้วามสาํคญักบัการ

จดัการศึกษาของบุตรจาํแนกตามระดบั การศึกษา ไม่

พบความแตกต่างทั้งในภาพรวมและรายดา้น จากการ

วิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่การศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งไม่ใช่

อุปสรรคในการใหค้วามร่วมมือในการจดัการ

ดาํเนินการศึกษาของบุตรหลานซ่ึงอภิญญา  เวชยชยั 

(2544, หนา้ 1-12) ไดศึ้กษาแนวคิด รูปแบบ และ

บทบาทการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการพฒันา

การศึกษาซ่ึงพบวา่ประเทศไทยพบแนวคิดเก่ียวกบั

ความสาํคญัและคุณค่าของระบบครอบครัวในฐานะ

เป็นปัจจยัเชิงบวกท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาการศึกษา

ของเดก็ ทั้งทางดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การพฒันา

บุคลิกภาพ ทกัษะทางสงัคม และการมีส่วนร่วมของพ่อ

แม่ ผูป้กครอง เพ่ือร่วมดูแลและพฒันาเดก็ในฐานะ

เพ่ือนหรือหุน้ส่วนซ่ึงตอ้งช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัทั้ง

สองฝ่าย โดยบทบาทการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ 

ผูป้กครองท่ีสาํคญัไดแ้ก่ การอบรมเล้ียงดูเดก็ท่ีบา้น 

การมีส่วนร่วมในระดบัปฏิบติั ซ่ึงเป็นความร่วมมือใน

การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆจาํแนกตามรายได ้ ไม่พบ

ความแตกต่างทั้งในภาพรวมและรายดา้น ซ่ึงจาก

ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่ฐานะของกลุ่มตวัอยา่งไม่ได้

มีอิทธิพลต่อการจดัดาํเนินงานการจดัการศึกษาของ

บุตรหลานและเดก็เลก็จาํแนกตามอาชีพในภาพรวม ไม่

พบความแตกต่าง  เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ดา้น

ส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาเดก็ปฐมวยั มีความแตกต่าง

ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05  โดยพบวา่อาชีพคา้ขาย/

ธุรกิจส่วนตวั กบั เกษตรกร ซ่ึงจากผลการวิจยัพบวา่

เกษตรกรใหค้วามสาํคญักบัการจดัการดาํเนินการศึกษา

มากทั้งน้ีอาจจะเน่ืองจากปัจจุบนัภาครัฐบาลไดก้าํหนด

นโยบายทางการศึกษาท่ีชดัเจนและทาํความเขา้ใจกบั

ผูป้กครองใหเ้ห็นความสาํคญัของการศึกษา  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการวิจยัมีขอ้เสนอแนะไดท่ี้จาก

ผลการวิจยัดงัน้ี 1.  ดา้นส่งเสริมเครือ ข่ายการพฒันา

เดก็ปฐมวยั  ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ ครูพ่ีเล้ียง และ

ผูป้กครองเดก็ เห็นวา่ทางศูนยมี์การจดัการดาํเนินการ
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จดัการศึกษาในดา้นดงักล่าวมากเป็นอนัดบัหน่ึง และ

เม่ือพิจารณาในแต่ละประเดน็พบวา่แต่ละศูนยใ์ห้

ความสาํคญัในดา้นของการสรรหาคณะกรรมการ

ผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ประจาํปีการศึกษา และมี

การจดัการประชุมคณะกรรมการผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ในระดบัจงัหวดั และทางศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ได้

ใหค้นในชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารศูนย์

เดก็เลก็  แต่อยา่งไรกต็ามจากขอ้เสนอแนะของกาํนนั 

ผูใ้หญ่บา้น และนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พบวา่

ตอ้งการใหท้างศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็มีการประชุม

คณะกรรมการผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ท่ีบ่อยข้ึน 

เพ่ือใหท้ราบผลการดาํเนินงานตลอดจนปัญหาต่าง ๆ 

ทั้งน้ีเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปัญหาและวางแผนในการ

ป้องกนัปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน    

 จากผลการวิจยัดงักล่าว มีขอ้เสนอแนะท่ีทาง

ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล เขต

อาํเภอหนองเสือ จงัหวดัปทุมธานี ตอ้งปรับปรุงคือ 

ตอ้งมีการวางแผนในการทาํงานกบัชุมชนล่วงหนา้  

โดยมีการกาํหนดปฏิทินการทาํงานล่วงหนา้ ซ่ึงใน

ปฏิทินการทาํงานนั้นตอ้งประกอบไปดว้ยการกาํหนด

วนัและเวลาการประชุม และทางศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

ตอ้งติดประกาศ ตลอดจนแจง้ไปยงัผูป้กครองและผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งใหไ้ดรั้บทราบทั้งน้ีเพ่ือใหก้ารดาํเนินงาน

ระหวา่งศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และผูป้กครองในชุมชน   

ต่าง ๆ มีความร่วมมือและทราบการดาํเนินการของศูนย ์

นอกจากน้ีทางผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเดก็เล็กตอ้งให้

ความสาํคญัและความสนใจแก่คนในชุมชน โดยในการ

วางแผนการทาํงานนั้นจะตอ้งมีการเชิญผูน้าํในชุมชน

เขา้มาร่วมวางแผนการทาํงานทั้งน้ีเพ่ือใหก้าร

ดาํเนินงานตลอดจนความร่วมมือจากชุมชนเป็นไป

ดว้ยดีและมีประสิทธิภาพในการทาํงานมากยิ่งข้ึน

สืบเน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยสิทธิ

ของประชาชนในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่นอ้ย

กวา่ 12 ปี ท่ีรัฐตอ้งจดัใหโ้ดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย การ

จดัการศึกษาอบรมของรัฐตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วม

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน สนบัสนุน

ใหเ้อกชนจดัการศึกษาอบรม องคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินมีสิทธิจดัการศึกษาอบรม จดัฝึกอาชีพตาม

ความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ิน โดย

คาํนึงถึงการบาํรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญา 

วฒันธรรมของทอ้งถ่ิน และส่ิงแวดลอ้ม และนอกจากน้ี

ในเร่ืองการรูปแบบการบริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็นั้นไดก้าํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนในเร่ืองการบริหาร

ศูนยฯ์ นั้นจะประกอบดว้ยคณะกรรมการบริหารศูนย์

พฒันาเดก็เลก็ ซ่ึงไดแ้ก่ บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกจาก

ชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูแ้ต่งตั้ง 

โดยกาํหนดจาํนวนตามความเหมาะสม ซ่ึง

ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุทางการศึกษา ผูแ้ทนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนกลุ่มองคก์รประชาคม 

ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนผูดู้แลเดก็ อยา่งละ 

ไม่นอ้ยกวา่ 1 คน โดยมีหวัหนา้ศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ทาํ

หนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการโดยตาํแหน่ง ซ่ึงกลุ่ม

คนเหล่าน้ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารศูนยพ์ฒันา

เดก็เลก็ต่อไป  

 2.. ดา้นบุคลากร พบวา่มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด ซ่ึง

ในรายขอ้ท่ีมีคะแนนนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ สรรหา หรือจดั

จา้งบุคลากรเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีในศูนยพ์ฒันาเลก็เดก็ ซ่ึง

จากขอ้เสนอแนะของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้น และนายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล พบวา่ตอ้งการใหท้างศูนย์

พฒันาเดก็เลก็มีการคดัเลือกบุคลากรโดยเฉพาะครู      

พ่ีเล้ียงท่ีมีคุณวฒิุการศึกษาท่ีเหมาะสมกบังาน หรือ

อยา่งนอ้ยตอ้งมีประสบการณ์ในการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทั้งน้ีเพราะการศึกษาในระดบัปฐมวยัเป็นส่ิงจาํเป็น 

และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจใน
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พฒันาการของเดก็ จากผลการวิจยั มีขอ้เสนอแนะ

เพ่ือใหท้างศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงคุณภาพดา้นบุคลากร ดงัน้ี 

   2.1  มีการวางแผนในดา้นการสรร

หาบุคลากร ซ่ึงบุคลากรท่ีตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งมาก

ไดแ้ก่ ครูพ่ีเล้ียง สืบเน่ืองจากครูพ่ีเล้ียงเป็นบุคคลท่ีตอ้ง

ดูแลและใกลชิ้ดกบัเดก็  ซ่ึงเดก็ในวยัดงักล่าวนั้นถือได้

วา่เป็นทรัพยากรท่ีทรงคุณค่า และมีความสาํคญัอยา่งยิ่ง

ต่อการพฒันาประเทศชาติในอนาคต การพฒันาเดก็ให้

มีความพร้อมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม และ

สติปัญญา จึงเป็นภารกิจท่ีสาํคญัท่ีหน่วยงานซ่ึง

รับผิดชอบจะตอ้งตระหนกั และใหค้วามสนใจ เพ่ือให้

การพฒันาเดก็เป็นไปอยา่งมีคุณภาพและไดม้าตรฐาน

เหมาะสมกบัวยั  ซ่ึงในมาตรฐานนั้นกาํหนดไวอ้ยา่ง

ชดัเจน ซ่ึงทางศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตอ้งพิจารณาคุณวฒิุ

ของครูพ่ีเล้ียง ในการรับบุคลากรเขา้ทาํงานตอ้ง

พิจารณาดว้ยวา่บุคลากรดงักล่าวมีคุณวฒิุ ประสบการณ์ 

หรือคุณสมบติัท่ีจะทาํงานดงักล่าวไดห้รือไม่ เน่ืองจาก

การทาํงานในศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็นั้นตอ้งอาศยับุคลากร

ท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ในการทาํงานดา้นดงักล่าว 

เพราะวยัเดก็เป็นวยัสาํคญัเป็นจุดเร่ิมตน้ชีวิตท่ีดีดงันั้น

ตอ้งไดรั้บส่ิงท่ีดีจากผูท่ี้รู้จริงและเขา้ใจวยัของเดก็  

ดงันั้นทางศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตอ้งมีคณะกรรมการใน

การพิจารณาการสรรหาบุคลากร มีการจดัสอบเพ่ือให้

ไดค้นท่ีมีคุณวฒิุเหมาะสมกบังานมีคณะกรรมการใน

การสมัภาษณ์เพ่ือสอบถามทศันคติในการทาํงาน 

  2.2 การวางแผนในการพฒันา

บุคลากร ทางศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ตอ้งจดัทาํแผนพฒันา

บุคลากร และปฏิบติัตามแผนนั้น ๆ บุคลากรท่ีทาํงาน

เกิน 3 ปีข้ึนไปตอ้งไดรั้บการศึกษาต่อ และทุก ๆ ภาค

การศึกษาบุคลากรตอ้งไดรั้บการอบรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั

การศึกษาปฐมวยัทั้งน้ีเพ่ือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้

ตลอดเวลาของบุคลากรตอลดจนเพ่ือเป็นขวญัและ

กาํลงัในการทาํงานของบุคลากร 

  2.3 ค่าตอบแทน ทางศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็อาจจะตอ้งหาเงินสนบัสนุน ในดา้นการ

รักษาพยาบาลแก่ครูพ่ีเล้ียงท่ีไม่สามารถเบิกเงิน

รักษาพยาบาลจากส่วนราชการได ้ทั้งน้ีเพ่ือเป็น

แรงจูงใจใหค้รูพ่ีเล้ียงอยากทาํงานกบัศูนยพ์ฒันาเดก็

เลก็ต่อไปเร่ือย ๆ นอกจากน้ีทางศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

อาจจะตอ้งมีกองทุนท่ีจะช่วยเหลือทางการเงินแก่ครูพ่ี

เล้ียง โดยอาจจะขอความร่วมมือ หรือความคิดจาก

ชุมชนวา่จะจดัสวสัดิการใหก้บัครูพ่ีเล้ียงไดอ้ยา่งไรบา้ง  
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สมรรถนะของผู้บริหารศูนย์วทิยพฒันา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชตามทศันะของ

บุคลากรศูนย์วทิยพฒันา  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

Competency of Administrators of Sukhothai Thammathirat Open University Regional 

Distance Centers as Proposed by the Center’s Personnel1 

 

                                                                                                                                                           ชลธิชา ประดิษฐ์* 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา(1) สมรรถนะผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   (2) ระดบัความสามารถของผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมา     

ธิราชและ (3) เปรียบเทียบความคิดเห็นสมรรถนะของบุคลากรศูนยวิ์ทยพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีมี

ต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารจาํแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา สายงานในศูนยวิ์ทยพฒันา  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีศูนยวิ์ทยพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคือบุคลากรศูนยวิ์ทยพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 10 แห่ง จาํนวน 164 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามสถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา่                   

(1) ภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  (2) บุคลากรเห็นความสาํคญัในระดบัความสามารถขั้นปฏิบติัสูงสุด   

(3) บุคลากรท่ีเป็นเพศหญิง การศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี  ปฏิบติังานในสายงานบริการส่ือและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา มีระยะเวลาในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารในระดบัสูง 

 

คําสําคัญ: สมรรถนะ   ผูบ้ริหาร   ทศันะ 

 

Abstract 

 The purposes of this study were: to study the 9 competencies of the  administrators of STOU Regional 

Distance Centers, which included strategic thinking, work control, rules and regulation observation, personnel 

development, leadership, ethical conduct, budget management, organizational networking, and team-work; to 

study the level of competency of the administrators of STOU Regional Distance Centers; and to compare the 

perception of STOU personnel in terms of sex, educational levels, responsibility, and working experience 

towards the competency of the administrators. Questionnaires were used to collect data from the sample group of  

 

 

 

 

 

*นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
1เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  ปีการศึกษา 2554 
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164 administrators at  Sukhothai Thammathirat.  Statistics used in analyzing the data were means standard 

deviation. The finding showed that: overall, the 9 competencies of the administrators were at high level; the 

personnel realize the importance of the level of competency in relation to performance; 3) the personnel were 

female, had higher than bachelor’s degree educational attainment, responsibility in technology and with working 

experience less than 5 years – their overall opinion on the competency of the administrators was  at high level.   

 

Keywords: competency, administrators 

 

ความนํา 

 ในช่วงระยะเวลากวา่สิบปีก่อนเขา้สู่

ศตวรรษท่ี  21สภาพแวดลอ้มโลกไดมี้การ

เปล่ียนแปลงมาก โดยเฉพาะจากปัจจยัทางนวตักรรม

ดา้นเทคโนโลยีจนทาํใหเ้กิดสภาพใหม่ คือ “โลกา    

ภิวตัน์” อนัเป็นโลกการบริหารยคุข่าวสารขอ้มลู ซ่ึง

การติดต่อส่ือสารและการทาํธุรกรรมขา้มโลก

สามารถกระทาํถึงกนัไดต้ลอดเวลา (ธงชยั  สนัติวงษ,์ 

2546, หนา้1)  การบริหารกิจการใด ๆท่ีเก่ียวกบั

สาธารณะในยคุโลกาภิวตันมี์ความจาํเป็นตอ้งอาศยั

ผูบ้ริหารมืออาชีพ จึงทาํใหธุ้รกิจต่าง ๆ เหล่านั้น

ดาํเนินไปดว้ยดี  และบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว้

ทั้งน้ีเพราะการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีเป็นไปอยา่ง

รวดเร็วและไร้พรมแดน และกระทบกระเทือนไปทุก

ประเทศทัว่โลก  ในดา้นการจดัการศึกษา กไ็ม่เวน้ มี

ความจาํเป็นตอ้งอาศยัผูบ้ริหารการศึกษาและ

ผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพจึงทาํใหก้ารบริหาร

และการจดัการศึกษา ประสบความสาํเร็จและเป็นไป

ตามแนวทางท่ีพึงประสงค ์ (ธีระ รุญเจริญ, 2546, 

หนา้ 1) การจดัการศึกษาในประเทศไทยใหมี้

ประสิทธิภาพนั้น ผูบ้ริหารจะบริหารงานใน

สถานศึกษาจะทาํใหเ้กิดผลดีมีประสิทธิภาพสูง 

ยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลาย ๆ ดา้นดว้ยกนั เป็นตน้วา่

การจดัองคก์าร การทาํงานกบัผูบ้งัคบับญัชาหรือ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดยเฉพาะ อยา่งยิ่ง ปัจจยัท่ีเป็น

บุคลากรในสถานศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ยผูบ้ริหาร

และผูร่้วมงานจาํนวนมากมีความแตกต่างกนัในดา้น 

เพศ ระดบัการศึกษาสายงาน ระยะเวลาการ

ปฏิบติังาน เป็นตน้ หรืออีกนยัหน่ึงกระบวนการ

บริหารเกิดจากคุณลกัษณะ และความสามารถของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีความรู้หลกัการ

บริหารงานเพ่ือในการพฒันางาน  องคก์ร และ

บุคลากร ผูบ้ริหารซ่ึงสามารถทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่ง

ประสบความสาํเร็จ  ตามเป้าหมายของหน่วยงาน

ยอ่มอาศยัความร่วมมือของผูร่้วมงานทุกฝ่าย   

ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะสามารถ

บริหารงาน ควรมีศกัยภาพสูง  มีความสามารถ มี

ประสบการณ์ในการทาํงาน  และมีคุณลกัษณะท่ีมี

อิทธิพล ต่อการปฏิบติังานใหส้าํเร็จ อนัไดแ้ก่การมี

ความรู้ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมี

ภาวะความเป็นผูน้าํ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้ง

ทราบภารกิจหลกัและตระหนกัถึงความสาํคญัใน

ภารกิจของตนท่ีตอ้งปฏิบติัโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัหลกัการกระบวนการ เทคนิควิธี รวมทั้ง

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือนาํมาประยกุตใ์ชใ้ห้

เหมาะสมกบัหน่วยงานขณะเดียวกนักมี็ความจาํเป็น

ท่ีจะตอ้งเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ในการ

ทาํงานใหแ้ก่บุคลากรและมีมนุษยส์มัพนัธ์ท่ีดีกบั

ผูร่้วมงานอยา่งสมํ่าเสมอ (กิติมา คาํวิจารณ์, 2551, 

สมัภาษณ์)   

ในการท่ีจะพิจารณาวา่บุคคลใดมีคุณภาพ

หรือ ศกัยภาพในการปฏิบติังานหรือไม่นั้นจะตอ้งมี
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เกณฑม์าตรฐานการวดัซ่ึงในปัจจุบนัการพฒันา

ทรัพยากรมนุษยส์มยัใหม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบั 

“สมรรถนะ” (Competency) โดยมองวา่สมรรถนะ

นั้นเป็นปัจจยัหรือเกณฑใ์นการวดัศกัยภาพ  หรือ

ความสามารถของบุคคลรวมทั้งใชเ้ป็นองคป์ระกอบ

ในการพฒันาบุคลากร โดยมองวา่เป็นโอกาสในการ

ปรับปรุงและพฒันาบุคคลใหมี้คุณภาพหรือศกัยภาพ

ทนัต่อการเปล่ียนแปลง (ดนยั เทียนพุฒ, 2542) 

แนวคิดเร่ืองสมรรถนะ จึงมีความสาํคญัและถือเป็น

หวัใจของระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลใน

ปัจจุบนัทั้งในภาครัฐและเอกชน ซ่ึงต่อมาไดมี้ผูน้าํ

แนวคิดดงักล่าวไปประยกุตใ์ช ้โดยการกาํหนด

ปัจจยัพ้ืนฐานในตาํแหน่งงาน โดยจะตอ้งมีพ้ืนฐาน

ทกัษะ  ความรู้  และความสามารถ หรือพฤติกรรม

ใดบา้ง ท่ีจะทาํใหบุ้คคลนั้นมีคุณลกัษณะท่ีดีต่อการ

ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและไดผ้ลตรงตาม

วตัถุประสงคข์ององคก์ร(สุกญัญา  รัศมีธรรมโชติ, 

2547)  สมรรถนะจึงถือเป็นเคร่ืองมือในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารทรัพยากร

บุคคลต่าง ๆ อาทิ การสรรหา  คดัเลือก  การประเมิน

ทกัษะ และการวางแผนความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

เป็นตน้  

จากเหตุผลดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ี

จะศึกษาคน้หาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนยวิ์ทย

พฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ทั้ง 10 แห่ง  

วา่สมรรถนะและตวัช้ีวดัยอ่ยของสมรรถนะใดบา้ง

ของผูบ้ริหารจาํเป็นตอ้งมีหรือควรจะมีรวมทั้งมี

ระดบัความสามารถในการบริหารงานของศูนยวิ์ทย

พฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชของผูบ้ริหาร

ในระดบัใดบา้ง  ตามทศันะหรือ ตามความคิดเห็น

ของบุคลากรศูนยวิ์ทยพฒันา

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  เพ่ือใหไ้ด้

สมรรถนะและคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรมของ

ผูบ้ริหารตามท่ีบุคลากรตอ้งการ เพ่ือเป็นประโยชน์

สาํหรับผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดป้ระเมินเพ่ือการ

พฒันาสมรรถนะของตนเองใหเ้หมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัทศันะของบุคลากร  เพ่ือก่อใหเ้กิด

ประโยชนต่์อการปฏิบติังานและต่อหน่วยงาน  และ 

ผูบ้ริหารระดบัสูงของหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  

สามารถนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณาคดัเลือก สรร

หาสมรรถนะท่ีเหมาะสมของบุคคลในการดาํรง

ตาํแหน่งผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยั

สุโขทยั ธรรมาธิราชต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนย์

วิทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ตาม

ทศันะของบุคลากรศูนยวิ์ทยพฒันา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

2. เพ่ือศึกษาระดบัความสามารถของ

ผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยั ธรร

มาธิราช ตามทศันะของบุคลากรศูนยวิ์ทยพฒันา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช   

3. เพ่ือเปรียบเทียบทศันะของบุคลากร  ศูนย์

วิทยพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชท่ีมี

เก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารจาํแนกตามเพศ 

ระดบัการศึกษาสายงานในศูนยวิ์ทยพฒันา  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช และระยะเวลาการ

ปฏิบติังานท่ีศูนยวิ์ทยพฒันา หาวิทยาลยัสุโขทยั           

ธรรมาธิราช 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 กรอบแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารผูวิ้จยัไดศึ้กษาจากงานวิจยัต่าง ๆ จาก

นกัวิชาการ นกัการศึกษา จากเอกสารขององคก์ร        

ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะโดยผูวิ้จยัมากาํหนด

เป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีโดย

สรุปไดด้งัน้ี 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ 

บุคลากรศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช   จาํนวน 164  คน   

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีเป็น

แบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัไดส้ร้างข้ึนโดยผูวิ้จยัไดศึ้กษา

คน้ควา้ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาเป็นแนวคิดในการสร้าง

แบบสอบถามเร่ืองสมรรถนะของผูบ้ริหารศูนยวิ์ทย

พฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยั 

ธรรมาธิราช ตามทศันะของบุคลากรศูนยวิ์ทยพฒันา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  โดยมีรายละเอียด

แบ่งออกเป็น  2 ตอนคือ 

 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็น

แบบเลือกรายการ (Checklist) ถามรายละเอียด

เก่ียวกบั ระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีศูนยวิ์ทยพฒันา

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ระดบัการศึกษา 

เพศและสายงานในศูนยวิ์ทยพฒันา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ของผูต้อบ  

 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั

สมรรถนะของผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยลกัษณะของ

คาํถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 

Scale) 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ย

คอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติมาใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 

 1. ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive 

Statistics) กบัขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ

แบบสอบถามตอนท่ี 1 ซ่ึงไดแ้ก่ ระยะเวลาการ

ปฏิบติังานท่ีศูนยวิ์ทยพฒันา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ระดบัการศึกษา 

เพศ และ สายงานในศูนยวิ์ทยพฒันา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ใชค่้าความถ่ีและ

ร้อยละ (percentage) 

 2.วิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัสมรรถนะ 

ของผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช ผูวิ้จยัวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย 

(Mean)  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 3. เปรียบเทียบความแตกต่าง ตามทศันะ

ของบุคลากรศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยั 

ตัวแปรอิสระ 

สถานภาพบุคลากรศูนย์วิทย

พฒันามหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช 

1.เพศ 

  1.1 ชาย 

  1.2 หญิง 

2.  ระดบัการศึกษา 

  2.1  ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

  2.2  ปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 

  2.3  สูงกวา่ปริญญาตรี 

3.  สายงานในศูนยว์ทิย

พฒันา 

  3.1  สายงานอาํนวยการ

และธุรการ 

  3.2  สายงานบริการส่ือและ 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

สายงานส่งเสริมและบริการ 

การศึกษา 

4.  ระยะเวลาการปฏิบติังาน

ท่ีศูนยว์ทิยพฒันา  

  4.1  นอ้ยกวา่   5  ปี 

  4.2  ตั้งแต่  5 – 10  ปี 

  4.3  มากกวา่  10  ปีขึ้นไป 

 

 

ตัวแปรตาม 

สมรรถนะของผู้บริหารศูนย์วิทย

พฒันามหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราชตามทัศนะของ 

บุคลากรศูนย์วิทยพฒันา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

9  ด้านคือ 

1. สมรรถนะดา้นความคิดเชิงกล

ยทุธ์ 

2. สมรรถนะดา้นการควบคุมดูแล

งาน 

3. สมรรถนะดา้นการปฏิบติัตาม

ระเบียบ/ขอ้บงัคบั 

4. สมรรถนะดา้นการพฒันา

ศกัยภาพคน 

5. สมรรถนะดา้นความเป็นผูน้าํ 

6. สมรรถนะดา้นจริยธรรม  

7. สมรรถนะดา้นการบริหาร

งบประมาณ 

8. สมรรถนะดา้นการสร้าง

เครือข่าย 

9. สมรรถนะดา้นความร่วมแรง

ร่วมใจ 
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สุโขทยัธรรมาธิราช ต่อสมรรถนะของผูบ้ริหาร

ระหวา่ง   ระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีศูนยวิ์ทยพฒันา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  ระดบัการศึกษา 

เพศ  และ สายงานในศูนยวิ์ทยพฒันา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช โดยดูจากค่าเฉล่ีย            

( µ ) 

 4. การพิจารณาระดบัความสามารถของ

สมรรถนะแต่ละดา้น โดยดูจากค่าเฉล่ีย (µ ) ของขอ้

คาํถามแต่ละขอ้ในสมรรถนะดา้นนั้น ๆ  

 

ผลการวจัิย 

 1. การศึกษาระดบัความคิดเห็นสมรรถนะ

ของผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา 

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  พบวา่ ภาพรวม มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และทั้ง  9 สมรรถนะ 

บุคลากรเห็นความสาํคญัของสมรรถนะดา้นความ

ความร่วมแรงร่วมใจสูงสุดและเห็นความสาํคญัของ

สมรรถนะดา้นการควบคุมดูแลงาน นอ้ยสุด   

2. การศึกษาระดบัความสามารถของ

ผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยั ธรร

มาธิราช พบวา่บุคลากรเห็นความสาํคญัระดบั

ความสามารถขั้นปฏิบติั (Doing Level) สูงสุด และมี

ความคิดเห็นระดบัความสามารถขั้นกา้วหนา้ 

(Advanced Level) นอ้ยสุด 

 3. เปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น

สมรรถนะผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช จาํแนกตามเพศ ระดบัการศึกษา 

สายงาน และระยะเวลาการปฏิบติังาน 

     3.1 จาํแนกตามเพศพบวา่ เพศหญิงมี

ระดบัความคิดเห็นสูงกวา่กวา่เพศชาย ในภาพรวม

และรายดา้น  

     3.2 จาํแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ 

บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีความ

คิดเห็นสูงกวา่บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า และตํ่ากวา่ปริญญาตรี ทั้งภาพรวมและ

รายดา้น 

     3.3 จาํแนกตามสายงาน พบวา่ บุคลากรท่ี

ปฏิบติังานในสายงานบริการส่ือและเทคโนโลยี

การศึกษา มีความคิดเห็นสูงกวา่บุคลากรท่ีปฏิบติังาน

ในสายงานอาํนวยการและธุรการ และบุคลากรท่ี

ปฏิบติังานในสายงานส่งเสริมและบริการการศึกษา 

ในภาพรวมและรายดา้น 

     3.4 จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน

ท่ีศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

พบวา่ บุคลากรท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี 

มีความคิดเห็นสูงกวา่ บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการ

ปฏิบติังาน ตั้งแต่ 5-10 ปี และ บุคลากรท่ีมีระยะเวลา

การปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป ในภาพรวมและ

รายดา้น  

 

การอภิปรายผล 

 การวิจยัน้ี ผูวิ้จยัมีขอ้คน้พบ และประเดน็ท่ี

น่าสนใจนาํมาอภิปรายดงัน้ี 

 1. การศึกษาสมรรถนะผูบ้ริหารศูนยวิ์ทย

พฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  พบวา่มี

ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ทั้งน้ีเห็นวา่ การ

จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา ผูบ้ริหารตอ้งใช้

หลกัการบริหารเชิงกลยทุธ์  ซ่ึงมีความสาํคญัในการ

พฒันาการจดัการการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 

เน่ืองจากการบริหาร กลยทุธ์เป็นการบริหารท่ีเป็น

ระบบเปิด ตอ้งคาํนึงส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นปัจจยัภายนอก  

และ ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ทั้งส่ิงท่ีเป็นโอกาส และส่ิง

คุกคาม ส่วนปัจจยัทั้งภายในตอ้งมีการวิเคราะห์

จุดอ่อนจุดแขง็เพ่ือนาํไปกาํหนดเป็นกลยทุธ์ ท่ีจะทาํ

ใหอ้งคก์ารสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากลโลก 

โดยเฉพาะความลุ่มลึกทางวิชาการและความสามารถ

ในการช้ีนาํสงัคมซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  ซาวด์

เบิร์ก (Sundburg, 2001, pp. 306-307) ไดก้ล่าวถึง

ผูบ้ริหารจึงตอ้งสามารถนาํกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั  

111 111



ใชก้ระบวนการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ท่ีจะตอ้งสร้าง

ความเช่ือมัน่แก่ผูร่้วมงาน การจะตดัสินใจไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพจะตอ้งอาศยัขอ้มลูและสารสนเทศท่ี

ถกูตอ้ง ครอบคลุม รวดเร็ว  ทนัเวลา มีการกาํกบั    

กลยทุธ์ เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานขององคก์รบรรลุผล

ตามท่ีกาํหนดและสามารถวดัผลสาํเร็จได ้หากมี

ความจาํเป็นกส็ามารถท่ีจะปรับแผนกลยุทธ์ท่ีกาํหนด

ไวน้ั้นไดใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

และการท่ีบริหารเชิงกลยทุธ์ไดดี้เพียงใดนั้น ผูบ้ริหาร

ตอ้งมีภาวะผูน้าํท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนาํการ

เปล่ียนแปลง สร้างบรรยากาศและความร่วมมือใน

การทาํงานได ้มีความเขา้ใจตนเอง มีทกัษะดา้น

สมัพนัธภาพซ่ือสตัยสุ์จริต มีการส่ือสารท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีการสร้างเครือข่าย  มีวิสยัทศัน ์มีการ

คิดอยา่งเป็นระบบ มองปัญหาไดท้ะลุ รู้ถึง

กฎระเบียบขอ้บงัคบั และแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

มีการพฒันาความรู้กฎระเบียบขอ้บงัคบัโดยสามารถ

อา้งอิง  ช้ีแจง ตกัเตือน และใชค้วามรู้หรือสารสนเทศ

นาํการบริหารจดัการในทีมงาน โนม้นา้ว จูงใจ 

ช้ีแนะปรับความคิดของบุคลากรใหเ้กิดแรงบนัดาล

ใจ และมีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํใหเ้ป้าหมายขององคก์ร

บรรลุผลตามทิศทางท่ีกาํหนด (ศกัด์ิไทย   

สุรกิจบวร, 2545, หนา้ 15) 

 2. การศึกษาระดบัความสามารถ  บุคลากร

เห็นความสาํคญัของระดบัความสามารถ ขั้นปฏิบติั 

(Doing Level) สูงสุด และเห็นความสาํคญัของระดบั

ความสามารถ ขั้นกา้วหนา้ (Advanced Level) นอ้ย

สุด ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่โดยภาพรวมของบทบาท

และหนา้ท่ีของผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา เป็นหนา้ท่ี

ในระดบัปฏิบติัมาก ความจาํเป็นในระดบั

ความสามารถขั้นกา้วหนา้หรือขั้นอ่ืนท่ีสูงข้ึนไปจึงมี

นอ้ย 

 3. การเปรียบเทียบ ระดบัความคิดเห็นของ

บุคลากรศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช จาํแนกตาม เพศ ระดบัการศึกษา  

สายงาน และระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีศูนยวิ์ทย

พฒันา  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช มีดงัน้ี 

 3.1 ระดบัความคิดเห็นสมรรถนะของ

ผูบ้ริหาร ศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราชท่ีควรมี จาํแนกตามเพศ พบวา่ 

เพศหญิงมีระดบัความคิดเห็นสูงกวา่กวา่เพศชาย ใน

ภาพรวมและรายดา้น  เพศชายและเพศหญิงมีความ

คิดเห็นเดียวกนัวา่ผูบ้ริหารควรมีสมรรถนะดา้นการ

ควบคุมดูแลงานนอ้ยท่ีสุด 

 3.2 ระดบัความคิดเห็นสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยั ธรร

มาธิราชท่ีควรมี  จาํแนกตามระดบัการศึกษาพบวา่ 

บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีความ

คิดเห็นสูงกวา่บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี

หรือเทียบเท่า และบุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากวา่

ปริญญาตรี  ทั้งภาพรวมและรายดา้นบุคลากรท่ีมี

การศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรีและบุคลากรท่ีมี

การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความ

คิดเห็นเดียวกนัวา่ผูบ้ริหารควรมีสมรรถนะในดา้น

ความร่วมแรงร่วมใจมากท่ีสุด  และบุคลากร 2 กลุ่มน้ี

กมี็ความคิดเห็นเดียวกนั คือผูบ้ริหารควรมีสมรรถนะ

ดา้นการควบคุมดูแลงานนอ้ยท่ีสุด แต่ใน

ขณะเดียวกนับุคลากรท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี

ไดมี้ระดบัความคิดเห็นในสมรรถนะดา้นการ

ควบคุมดูแลงานมากท่ีสุด 

 3.3 ระดบัความคิดเห็นสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันามหาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช จาํแนกตามสายงานในศูนยวิ์ทย

พฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชพบวา่ 

บุคลากรท่ีปฏิบติังานอยูส่ายงานบริการส่ือและ

เทคโนโลยีการศึกษามีความคิดเห็นสูงกวา่บุคลากรท่ี

ปฏิบติังานในสายงานอาํนวยการและธุรการ และ 

สายงานส่งเสริมและบริการการศึกษา  บุคลากรท่ี

ปฏิบติังานอยูใ่นสายงานอาํนวยการและธุรการและผู ้
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ท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสายงานบริการส่ือและเทคโนโลยี

การศึกษา มีความคิดเห็นเดียวกนัวา่ผูบ้ริหารควรมี

สมรรถนะในดา้นความร่วมแรงร่วมใจมากท่ีสุด   

 3.4 ระดบัความคิดเห็นสมรรถนะของ

ผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยั ธรร

มาธิราช จาํแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังานท่ีศูนย์

วิทยพฒันา มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช พบวา่ 

บุคลากรท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี มี

ความคิดเห็นสูงกวา่บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการ

ปฏิบติังาน ตั้งแต่ 5-10 ปี และ บุคลากรท่ีมีระยะเวลา

การปฏิบติังานมากกวา่ 10 ปีข้ึนไป   ในภาพรวมและ

รายดา้น บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานตั้งแต่ 

5-10 ปี และบุคลากรท่ีมีระยะเวลาปฏิบติังานมากกวา่ 

10 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นเดียวกนัวา่ผูบ้ริหารควรมี

สมรรถนะในดา้นความร่วมแรงร่วมใจมากท่ีสุด  แต่

บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี มี

ความคิดเห็นวา่ผูบ้ริหารควรมีสมรรถนะดา้นการ

ปฏิบติัตามระเบียบ/ขอ้บงัคบั มากท่ีสุด  นอกจากน้ี

บุคลากรท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 5 ปี 

และบุคลากรท่ีระยะเวลาการปฏิบติังานตั้งแต่ 5-10 ปี 

มีความคิดเห็นเดียวกนัวา่ผูบ้ริหารควรมีสมรรถนะใน

ดา้นการควบคุมดูแลงานนอ้ยท่ีสุด  

  

ข้อเสนอแนะ 

  ขอ้เสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจยัไปใช้ 

 จากการศึกษาความคิดเห็น ของบุคลากร

ศูนยวิ์ทยพฒันามหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

เก่ียวกบัสมรรถนะของ ผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา  

มหาวิทยาลยัสุโขทยั ธรรมาธิราชท่ีควรมีทั้ง 9 ดา้น

ไดแ้ก่ ดา้นความคิดเชิงกลยทุธ์  ดา้นการควบคุมดูแล

งาน  ดา้นการปฏิบติัตามระเบียบ/ขอ้บงัคบั  ดา้นการ

พฒันาศกัยภาพคน  ดา้นความเป็นผูน้าํ ดา้นจริยธรรม 

ดา้นการบริหารงบประมาณ  ดา้นการสร้างเครือข่าย  

ดา้นความร่วมแรงร่วมใจ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ 

บุคลากรศูนยวิ์ทยพฒันา  

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชไดเ้ลง็เห็น

ความสาํคญัเก่ียวกบัสมรรถนะและระดบั

ความสามารถของผูบ้ริหารไดข้อ้คน้พบวา่  

 1. สมรรถนะดา้นความร่วมแรงร่วมใจมี

ความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดดงันั้นเป็นประเดน็ได้

วา่ผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา ควรพฒันาตนเองในเร่ือง

ของความร่วมแรงร่วมใจมากท่ีสุด 

 2. การคดัเลือกผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา ควร

คดัเลือกความสามารถหรือคุณสมบติัของการมี              

ความร่วมแรงร่วมใจในการทาํงานเป็นประเดน็หลกั 

 3. บุคลากรเห็นความสาํคญัในระดบั

ความสามารถขั้นปฏิบติั (Doing Level) สูงสุด และ

เห็นความสาํคญัระดบัความสามารถขั้นกา้วหนา้ 

(Advanced Level) นอ้ยสุด จึงเป็นประเดน็ท่ีผูบ้ริหาร

ระดบัสูงทราบถึงความตอ้งการของบุคลากรเพ่ือ

สามารถนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณาคดัเลือก

บุคคลในการดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารศูนยวิ์ทยพฒันา 

รวมทั้งเป็นขอ้มลูใหผู้บ้ริหารสามารถประเมินเพ่ือ

การพฒันาตนเองในระดบัความสามารถในขั้นอ่ืนๆ 

ใหเ้หมาะสมยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีจะไดก้าํกบัดูแล ติดตาม

นิเทศงาน ใหเ้กิดประโยชนต่์อการปฏิบติังานและต่อ

หน่วยงาน 

 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรทาํการศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหาร

หน่วยต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยั สุโขทยัธรรมาธิราช

ตามทศันะของบุคลากรในหน่วยนั้นๆ  

 2. ควรทาํการศึกษาและเปรียบเทียบ

สมรรถนะของผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัของรัฐและ

มหาวิทยาลยัของเอกชน 
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ปัจจัยทีส่่งผลต่อการทาํวจิัยของอาจารย์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี 

Factors Affecting  Research of Lecturers in Rajamangala University of Technology 

Thanyaburi1 

 

                                                                                                                                                      ช่อลดา  วิชยัพาณิชย์
* 

 

บทคัดย่อ 

             การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ระดบัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทาํวิจยัของอาจารยม์หาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี (2 ) ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทาํวิจยัของอาจารย์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราช

มงคลธญับุรี (3) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํวิจยัและปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของ

สถานศึกษาท่ีร่วมกนัพยากรณ์การทาํวิจยัของอาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 

คือ อาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ปีการศึกษา 2554  จาํนวน  276 คน จาก โดยการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้น

ภูมิ (Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่า t – test ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั และ การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณ  ผลการวิจยัพบวา่ (1) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการทาํวิจยัอยูใ่นระดบัปานกลาง (2) ทกัษะ

เชิงวิจยัลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบและเวลามีความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัการทาํวิจยั ตามลาํดบั ส่วนการสนบัสนุนจาก

หน่วยงานมีความสมัพนัธ์ในทางลบกบัการทาํวิจยั (3) ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ การสนบัสนุนจากหน่วยงาน และ

ทกัษะเชิงวิจยั สามารถร่วมกนัพยากรณ์การทาํวิจยัของอาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีได ้ 

 

คําสําคัญ: ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทาํวิจยั มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

1นกัวิชาการศึกษาชาํนาญการพิเศษ สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
*มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
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Abstract 

  This  research aims to find out the factors and their impact levels on the research conduct of 

lecturers at Rajamangala University of Technology Thanyaburi (RMUTT), the relationships of such factors with their 

impacts on the research conduct of RMUTT lecturers, and the interactions of the three groups of factors – personal, 

research motivations, and institution — and their contributions to predict the research conduct of RMUTT lecturers. 

The sample group of 276 RMUTT lecturers selected by stratified randomization were asked to answer the designed 

questionnaire. Statistics used in this study involved percentage, mean score, standard deviation, Pearson’s correlation, 

and multiple regression. The results were as follows: the impact levels of factors related to the institution were at the 

medium level; the research skills and work responsibilities were positively related, while  institution support were 

negatively related, work responsibilities, institution support and research skills can be corporately used to predict the 

research conduct of RMUTT lecturers  

 

Keywords: factors affecting research, Rajamangala University of Technology 

 

ความนํา 

มหาวิทยาลยัมีบทบาทและหนา้ท่ีในการ

สร้างคนท่ีมีคุณภาพใหก้บัประเทศชาติ  เป็นแหล่ง

วิชาการชั้นสูงของประเทศ เป็นแหล่งรวมผูรู้้ผูเ้ช่ียวชาญ 

ในสาขาวิชาต่าง ๆ  รับผิดชอบต่อการสร้าง หรือ

จดัเตรียมความรู้ใหแ้ก่สงัคมมหาวิทยาลยัจึงเป็นแหล่ง

สร้างทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นกาํลงัดา้น “สติปัญญา” ท่ี

สาํคญัมากในการนาํพาประเทศเขา้สู่ความเป็นผูน้าํดา้น

ต่างๆ การสร้างองคค์วามรู้ เป็นกระบวนการนาํ

มหาวิทยาลยัสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ และเสน้ทางท่ี

สาํคญั คือ การวิจยั มหาวิทยาลยั จึงควรเป็น แหล่งผลิต

งานวิจยัครอบคลุมดา้นต่าง ๆ ใหม้ากท่ีสุด (เกรียงศกัด์ิ เจริญ

วงศศ์กัด์ิ, 2541, หนา้ 86 -87) การสร้างผลงาน วิจยัใหมี้

คุณภาพ สามารถนาํไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา

ประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ (ประเวศ วะสี, 2546, หนา้ 

15) นอกจากน้ี งานวิจยัเป็นเคร่ืองมือสาํคญัท่ีช่วย

ผลกัดนัองคก์รไปสู่ความเจริญกา้วหนา้   การวิจยั

ช่วยกาํหนดนโยบาย หลกัปฏิบติังานต่าง ๆ เป็นไป

อยา่งถกูตอ้งและเหมาะสม เน่ืองจากผลการวิจยัช่วยให้

ทราบขอ้เทจ็จริง นาํมาเป็นแนวทางในการบริหารงาน 

การพฒันางานใหดี้ยิ่งข้ึนทาํใหเ้กิดความรู้ใหม่ ๆเกิด

ทฤษฎีใหม่ ๆ เป็นการเพ่ิมพนูและเพ่ิมวิทยาการ ช่วย

ใหผู้บ้ริหารหรืออาจารยป์ระเมินผลงานท่ีทาํอยู ่และ

แนวทางการปรับปรุงแกไ้ข เพ่ือใหไ้ดรั้บผลสาํเร็จสมดงั

ความมุ่งหมาย (อุทุมพร   จามรมาน, 2536, หนา้ 14) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

เป็นหน่ึงในสถาบนัอุดมศึกษา จดัการศึกษา มุ่งเนน้การ

พฒันากาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหมี้

ทกัษะความชาํนาญดา้นวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษยท่ี์

มีมลูค่าเพ่ิมใหก้บัประเทศไทย โดยมี วิสยัทศัน ์ในการ

เป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํดา้นวิชาชีพบนพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีของประเทศไทย”   

“Inspiring the Future”  นโยบายดา้นการวิจยั  ได้

กาํหนดพนัธกิจ ในการ สร้างงานวิจยั  ส่ิงประดิษฐ ์  

นวตักรรม  สู่การผลิตเชิงพาณิชย ์และการถ่ายทอด
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เทคโนโลย ีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั

ของประเทศ  

การจดัอนัดบัโดย สาํนกังานคณะกรรม 

การการอุดมศึกษา (สกอ.)  พบวา่ ดา้นการวิจยั 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี อยูใ่นระดบัตอ้ง

ปรับปรุง และจากรายงานการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน ประจาํปีการศึกษา  2552 และ 2553 ของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี พบวา่ ดา้น

การวิจยั ของมหาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

อยูใ่นระดบัพอใช ้ 

จากขอ้มลูดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ มหาวิทยาลยั 

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี มีผลงานวิจยั ท่ีควรตอ้ง

ปรับปรุง เพ่ือผลกัดนัใหมี้การสร้างสรรคง์านวิจยัใหม้าก

ข้ึน จึงเห็นควร ท่ีตอ้ง ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทาํวิจยั

ของอาจารย ์เพ่ือนาํขอ้คน้พบ มาวางนโยบายการบริหาร

งานวิจยั ต่อไป    

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1.  เพ่ือศึกษาระดบัของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการทาํ

วิจยัของอาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

 2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ี

ส่งผลต่อการทาํวิจยัของอาจารย์ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

 3. เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํวิจยั และปัจจยัดา้น

คุณลกัษณะของสถานศึกษาท่ีร่วมกนั พยากรณ์ การทาํวิจยั

ของอาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

 
ขอบเขตของการวจัิย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ 

อาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี                        

ปีการศึกษา 2554   

ขอบเขตเชิงเน้ือหา  ศึกษาเฉพาะปัจจยั ดา้น

คุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นแรงจูงใจใน การทาํวิจยั 

ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการทาํ

วิจยั 

ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัในดา้นต่าง ๆท่ีมีผล

กบัการทาํวิจยัของอาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลธญับุรี  คือ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยั

ดา้นแรงจูงใจในการทาํวิจยั  ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของ

สถานศึกษา ท่ีเอ้ือต่อการทาํวิจยั  

 ตวัแปรตาม  คือ  การทาํวิจยัของอาจารย์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  ซ่ึงวดัจาก

จาํนวนงานวิจยัท่ีอาจารยท์าํในรอบ 5 ปี (พ.ศ. 2549 – 

พ.ศ. 2553) 

 

กรอบแนวคิดในการวจัิย  

 ผูวิ้จยัไดเ้ลือกศึกษาปัจจยั  3 ดา้น ดงัน้ี  

  1. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล 

         1.1 ดา้น ทกัษะเชิงวิจยั  

          1.2 ดา้นเวลา 

         1.3 ดา้นทศันคติต่อการทาํวิจยั 

 2. ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํวิจยั  

     2.1 ดา้นการไดรั้บการยอมรับนบัถือ 

     2.2 ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

     2.3 ดา้นความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน 

 3. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของสถานศึกษาท่ี     

เอ้ือต่อการทาํวิจยั 

     3.1 ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงาน 

     3.2  ดา้นเงินทุนในการทาํวิจยั 

     3.3 ดา้นบรรยากาศวิจยั 

     3.4 ดา้นอุปกรณ์เคร่ืองมือ และส่ิงอาํนวย 

ความสะดวก 
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สมมติฐานการวจัิย  

การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การวิจยัของอาจารย์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรี ผูวิ้จยัไดต้ั้ง สมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยั

ดา้นแรงจูงใจในการทาํวิจยั และ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ

ของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการทาํวิจยั มีความสมัพนัธ์กบั

การทาํวิจยัของอาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราช

มงคลธญับุรี 

2. ระดบัปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล

ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํวิจยัและปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ

ของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการทาํวิจยั  ของ อาจารยท่ี์ทาํ

วิจยั (ตั้งแต่ 1 เร่ืองข้ึนไป) กบัอาจารยท่ี์ไม่ทาํวิจยัเลย 

หรือ ทาํวิจยัเท่ากบั 0 เร่ืองในช่วง 5 ปี (พ.ศ.2549 – พ.ศ.

2553) แตกต่างกนั 

3. ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยั

ดา้นแรงจูงใจในการทาํวิจยั และปัจจยัดา้นคุณลกัษณะ

ของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการทาํวิจยัสามารถร่วมกนั

พยากรณ์การทาํวิจยัของอาจารยม์หาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นอาจารย์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ปีการศึกษา 

2554 จาํนวน  881 คน 

 การสุ่มตวัอยา่ง 

 คาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีค่าความเช่ือมัน่  

95% (ค่าความคลาดเคล่ือน ± 5 % ) ดว้ยสูตรของ ยามาเน่

Yamane’s ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย 275  คน 

และไดจ้าํแนกเป็นแต่ละคณะ /วิทยาลยั  โดยใชก้ารสุ่ม

ตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ผูวิ้จยั

จดัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  300  

ฉบบั  ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา จาํนวน 276 ฉบบั คิด

เป็นร้อยละ  81.17 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลู คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaires) ซ่ึงผูวิ้จยัไดส้ร้าง 

ข้ึนมาตามแนววตัถุประสงคก์ารวิจยัท่ีไดต้ั้งไว ้

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ  ค่าความถ่ี 

(Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentile) ค่าเฉล่ีย (Mean) 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)                   

ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนั (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) . การวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใชเ้ทคนิค

แบบขั้นตอน (Stepwise)  

 

ผลการวจัิย 

 1.ขอ้มลูทัว่ไป พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งอาจารย์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี จาํนวน  276 

คน  เป็นเพศชายมากกวา่เพศหญิงเลก็นอ้ยส่วนใหญ่มี

อายอุยูร่ะหวา่ง 31- 44 ปี สองในสามมีการศึกษาใน

ระดบัปริญญาโท ส่วนใหญ่ เป็นขา้ราชการ (66.7%)  

เป็นตาํแหน่งอาจารยถึ์งสอง ในสาม อีกหน่ึงในสาม

ดาํรงตาํแหน่งผูช่้วย ศาสตราจารย์ เกือบหน่ึงในส่ี มีอายุ

ราชการอยู ่ระหวา่ง 11– 15 ปี (24.6%) เป็นผูมี้

ผลงานวิจยัท่ีทาํมาทั้งหมด ตั้งแต่ 1 เร่ืองข้ึนไป  จาํนวน 

220 คน (79.7 % ) และ เป็นผูท่ี้ไม่มีผลงานวิจยัเลย จาํนวน 

56 คน (20.3%) ซ่ึงในช่วง 5 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ.2549 – 

พ.ศ. 2553) มีผลงานวิจยั ตั้งแต่ 1 เร่ืองข้ึน จาํนวน 201 

คน (72.8%)  และไม่มีผลงานวิจยัเลย จาํนวน 75 คน 

(27.2%) ปัจจุปัน ผูมี้งานวิจยัท่ีอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการ 

118 

118



จาํนวน 170 คน (ร้อยละ 61.6) และไม่มีงานวิจยัท่ีอยูใ่น

ระหวา่งดาํเนินการเลย จาํนวน 106 คน (38.4%) 

เหตุผลท่ีอาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช

มงคลธญับุรีทาํวิจยั (ในช่วง พ.ศ.2549-พ.ศ. 2553) 

เพราะ ตระหนกัวา่เป็นภาระหนา้ท่ี  ทาํเพ่ือนาํมา

ประกอบการสอนหรือการทาํงาน  และความสนใจใคร่รู้  

ส่วนเหตุผลท่ีอาจารยม์หาวิทยาลยั เทคโนโลยีราชมงคล

ธญับุรีไม่ทาํวิจยั (ในช่วง พ.ศ.2549-พ.ศ.2553) ระดบั

สูงสุด คือ มีภาระงานสอนมาก ไม่มีเวลา ขาดความรู้

และประสบการณ์ทาํวิจยั  และ การขอทุนสนบัสนุน

ขั้นตอนมากยุง่ยากตาม ลาํดบั 

แหล่งทุนอุดหนุนการทาํวิจยัของอาจารย์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีทาํวิจยั 

(ในช่วง พ.ศ.2549 – พ.ศ. 2553) มากท่ีสุด คือ 

งบประมาณแผน่ดิน รองลงมา  คือ งบรายได้ และ ทุน

ภาครัฐในประเทศ ตามลาํดบั สาํหรับแหล่งทุนท่ีใช้

นอ้ยท่ีสุด คือ แหล่งทุนต่างประเทศ  

 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูระดบัปัจจยัดา้น

คุณลกัษณะส่วนบุคคล  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํ

วิจยั  และ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของสถานศึกษาท่ีเอ้ือ

ต่อการทาํวิจยั   

 ความคิดเห็นของอาจารยม์หาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี พบวา่ ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ

ในการทาํวิจยั มีระดบัสูงสุด ( X  =  3.70 )  รองลงมา 

คือ ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ( X  = 3.46) และ 

ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการทาํ

วิจยั  ( X = 3.10 )  ตามลาํดบั   

 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือทดสอบ

สมมติฐานการวิจยั   

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วน

บุคคล ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํวิจยั และ ปัจจยั
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เทคโนโลยี ราชมงคลธญับุรี  จากการวิเคราะห์ค่า
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ปีท่ีผา่นมา มีระดบัปัจจยัยอ่ย แตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติ กบัอาจารยท่ี์ไม่ทาํวิจยัเลยหรือ ทาํวิจยัเท่ากบั 

0 เร่ือง 3 ดา้น คือ 1 )  ดา้นทกัษะเชิงวิจยั  มีความ

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .01 (t = 5.74)   2 ) 

ดา้นลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ มีความแตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติ.01 (t = 4.33) และ 3 ) ดา้น

ความกา้วหนา้ในตาํแหน่งงาน มีความแตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติ .05 (t = 2.02) 

  สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วน

บุคคล ปัจจยัดา้นแรงจูงใจในการทาํวิจยัและปัจจยัดา้น

คุณลกัษณะของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการทาํวิจยั  

สามารถร่วมกนัพยากรณ์การทาํวิจยัของอาจารย์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) โดยใชเ้ทคนิคแบบขั้นตอน 

(Stepwise) เพ่ือพยากรณ์ การทาํวิจยั ของอาจารย์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี ราช มงคลธญับุรีดว้ยปัจจยั

ยอ่ย 10 ดา้น พบวา่ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ  

( X5 ) การสนบัสนุนจากหน่วยงาน ( X7 ) และทกัษะ

เชิงวิจยั  (X1) สามารถพยากรณ์การทาํวิจยัของอาจารย์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ( Y )ไดอ้ยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ .05โดยตวัแปรทั้ง

สามร่วมกนัพยากรณ์การทาํวิจยัของ อาจารยม์หาวิทยาลยั 

เทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี ไดร้้อยละ  16.30  มีความ 

คลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (S.E.est) 2.539 

(ตารางท่ีแนบ ) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยั  ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะ เพ่ือ

ประยชน์ ต่อการพฒันางานวิจยัของมหาวิทยาลยั

เทคโนโลยี ราชมงคลธญับุรี ดงัน้ี  

 1. ขอ้เสนอแนะในเร่ืองคุณลกัษณะส่วน

บุคคล คือ  

  1.1 ควรจดัสรรเวลาเก่ียวกบัภาระงานสอน

และการวิจยัใหช้ดัเจน ใหอ้าจารยมี์เวลาในการทาํวิจยั

มากข้ึน ลดภาระงานอ่ืน เช่น งานธุรการใหน้อ้ยลง โดย

เพ่ิมจาํนวนบุคลากรสายสนบัสนุนในคณะใหม้ากข้ึน 

เพ่ือแบ่งเบาภาระงานของอาจารย ์ใหมี้เวลาทาํวิจยัมาก

ข้ึน และควรถือวา่เวลาท่ีใชใ้นการทาํวิจยั เป็นเวลาใน

การปฏิบติัหนา้ท่ี นอกจากน้ี ควรสนบัสนุนใหค้วามรู้

และประสบการณ์ในการทาํวิจยัใหก้บัอาจารยท่ี์ไม่มี

ผลงานวิจยั และควรมีผูเ้ช่ียวชาญคอยเป็นพ่ีเล้ียงให้

คาํแนะนาํ 

 1.2 ส่งเสริมใหอ้าจารยซ่ึ์งส่วนใหญ่มี

ความสามารถในการทาํวิจยัอยูแ่ลว้ ใหมี้โอกาสในการ

ทาํวิจยัมากข้ึน โดยการสนบัสนุน เก่ียวกบัทุนวิจยั  เวลา

ในการทาํวิจยั และการสนบัสนุนใหเ้กิดความคล่องตวัใน

การทาํวิจยัใหม้ากข้ึน และมหาวิทยาลยัฯ ควรเพ่ิมบทบาท

ในการส่งเสริม ทกัษะวิจยัของอาจารยใ์หม้ากข้ึน โดยให้

อาจารย ์ท่ีอาจไม่ไดท้าํวิจยัมาเป็นเวลานาน หรือ

อาจารยท่ี์ตอ้งการเปล่ียนประเภทการวิจยัท่ีต่างจากท่ี

เคยทาํมา  ไดท้บทวน และเพ่ิมเติมความรู้ใหม่ ๆในการ

ทาํวิจยั โดยการจดัฝึกอบรม หรือใหทุ้นฝึกอบรม เป็นตน้ 

      1.3 ควรมีการกระตุน้และเสริมสร้าง

ความรู้สึกต่อการทาํวิจยัในทาง บวกใหม้ากข้ึน โดย

การเสริมสร้างวฒันธรรมการทาํวิจยัใหเ้กิดข้ึนใน

มหาวิทยาลยัอยา่งต่อเน่ือง ลดเหตุซ่ึงมีผลต่อความรู้สึก

ในทางลบ เช่น ขั้นตอนการขอเงินทุนวิจยั การเบิกจ่าย

เงินทุน ท่ียุง่ยาก ลา้ชา้ ซ่ึงเป็นเหตุใหเ้กิดความเบ่ือ

หน่ายต่อการทาํวิจยั หรือการไม่มีเวลาทาํวิจยัไดอ้ยา่ง

ต่อเน่ือง เป็นตน้ 

 2. ขอ้เสนอแนะในเร่ืองแรงจูงใจในการทาํ

วิจยั  มหาวิทยาลยัฯควรผลกัดนัการศึกษาระดบั
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บณัฑิตศึกษาใหเ้ปิดในทุกคณะ และ เปิดสอนในสาขา 

วิชาต่าง ๆ ใหม้ากข้ึน และจากภาระงาน และลกัษณะ

งานในระดบับณัฑิตศึกษา  จะทาํใหอ้าจารยผ์ลกัดนั

ตนเองใหท้าํวิจยัมากข้ึน  

 3. ขอ้เสนอแนะในเร่ืองคุณลกัษณะของสถาน 

ศึกษาท่ีเอ้ือต่อการทาํวิจยั 

3.1 ควรปรับปรุงและพฒันา กฎ ระเบียบ 

ขอ้บงัคบัท่ีมหาวิทยาลยักาํหนด ไม่ไดท้าํใหเ้กิดความ

คล่องตวัในการทาํวิจยัมากนกั นโยบายสนบัสนุนการ

ทาํวิจยัของมหาวิทยาลยัฯยงัไม่ชดัเจน เพ่ือเป็นการ

สนบัสนุนการทาํวิจยัใหม้ากข้ึน มหาวิทยาลยัฯ  ควร

ดาํเนินการ ดงัน้ี 

    1) กาํหนดนโยบายดา้นวิจยัท่ีชดัเจนและ

เป็นรูปธรรม โดยเนน้ใหเ้กิดความคล่องตวั และควรมี

การประชุมเพ่ือสร้างเคลือข่าย เวียนแจง้ใหอ้าจารย ์ไดรั้บ 

ทราบนโยบายและแนวทางปฏิบติัอยา่งชดัเจน รวมถึง

การประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ข่าวสารงานวิจยัอยา่งสมํ่าเสมอ 

และต่อเน่ือง 

 2 ) สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหาร กบั

อาจารยใ์นดา้นความร่วมมือการทาํวิจยั  เพ่ือสร้างความ 

รู้สึกต่อการทาํวิจยัในทางบวก โดยการจดัประชุม สมัมนา

เพ่ือแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็น ร่วมกนัพิจารณาปัญหาและ

แนวทางแกไ้ข เป็นตน้ 

    3) สนบัสนุนใหมี้การเผยแพร่งานวิจยั จดั

กิจกรรมเพ่ือเสนอผลการวิจยัและผลงานวิชาการ การ

ประกวดผลงานวิจยั อยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือกระตุน้ให้

อาจารยเ์กิดความต่ืนตวัทางวิชาการและสนใจการทาํ

วิจยัเพ่ิมข้ึน 

 3.2 ควรแกไ้ขระเบียบการเบิกจ่ายเงินวิจยัให้

ง่ายข้ึน  ลดขั้นตอน และความยุง่ยาก เน่ืองจาก เป็น

สาเหตุของความเบ่ือหน่ายในการทาํวิจยัของอาจารยใ์น

ระดบัมาก ทาํใหอ้าจารยไ์ม่อยากทาํวิจยั ควรจดัเงิน

อุดหนุนการทาํวิจยัใหพ้อเพียง กบัความตอ้งการของ

อาจารย ์

 3.3 ควรจดัประชุมหรือกิจกรรมท่ีจะทาํให้

อาจารยก์บัผูบ้ริหารไดพ้บปะพดูคุย แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นซ่ึงกนัและกนั เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ และ

สร้างบรรยากาศการวิจยัท่ีดี รวมถึงหน่วยงานระดบัคณะ 

ควรมีการรวมกลุ่ม พดูคุย ใหค้าํปรึกษา แลกเปล่ียน

ความคิดเห็น การทาํวิจยัในสาขาวิชา เช่นกนั 

3.4  ควรสนบัสนุน จดัหาวสัดุอุปกรณ์

เคร่ืองมือเพ่ือการวิจยั โดยสนบัสนุนหน่วยงานระดบั

คณะ ในการพฒันาหอ้งสมุดของคณะใหมี้ระบบ

คน้ควา้ท่ีทนัสมยั  มีเอกสารตาํราวิชาการ ทั้งภาษาไทย

และภาษาต่างประเทศ ท่ีตรงตามสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

เพ่ือใหต้รงตามความตอ้งการ ของผูวิ้จยัในแต่ละ

สาขาวิชาอยา่งแทจ้ริง รวมทั้งจดัตั้งคณะท่ีปรึกษาดา้น

งานวิจยัของมหาวิทยาลยัอยา่งเป็นรูปธรรม 

   ขอ้เสนอแนะเพ่ือการทาํวิจยัในคร้ังต่อไป 

1.การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะ 

ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นแรงจูงใจและ 

ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการ

ผลิตงานวิจยัของอาจารย ์ เพ่ือเป็นการพฒันาคุณภาพ

งานวิจยั จึงควรศึกษาปัจจยัดา้นคุณภาพของ งานวิจยั 

เพ่ิมเติมดว้ย  

2. จากการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเชิง

ปริมาณ ซ่ึงพบวา่ ตวัแปรดา้นลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบ 

ดา้นการสนบัสนุนจากหน่วยงาน  และ ดา้นทกัษะเชิง

วิจยั  มีผลต่อการทาํวิจยัของอาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับุรีอยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติ  เพ่ือใหเ้ห็น

ภาพชดัเจน หลายมิติและไดข้อ้แกไ้ขท่ีตรงประเดน็ จึง

ควรวิจยัเชิงคุณภาพ ในปัจจยัทั้ง 3 ดา้น ดงักล่าว 

 3. การทาํวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเฉพาะ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี เพ่ือใหไ้ด้
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แนวทางในการพฒันางานวิจยัไดก้วา้งขวางข้ึน จึงควร

มีการศึกษาเปรียบเทียบการดาํเนินการในการทาํวิจยักบั

สถาบนัอุดมศึกษา อ่ืน ๆ  ดว้ย 

4. ควรวิจยัแยกประเภทสาขาวิชาของการ

ทาํวิจยั เพ่ือใหไ้ดเ้ห็นสภาพการทาํวิจยัในแต่ละ

สาขาวิชามากข้ึน 
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Leadership Behaviour Consideration of Administrators According to Opinions 

of Primary School Teachers under the Pathumtani Office Area 21 

 

                                                                                                                                                                  ชาญชยั  จอกทอง
* 

 

บทคัดย่อ  

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

เปรียบเทียบความคิดเห็นตามปัจจยัส่วนบุคคลจาํแนกดว้ย เพศ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ในการทาํงาน

เก่ียวกบัพฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหาร สถานศึกษา  รวมถึงศึกษาปัญหาพฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตร

สมัพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งคือครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 354 คน   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม    สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู คือ 

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน    การทดสอบความแตกต่าง ดว้ยค่าT-test ค่า f-test และทดสอบความแตกต่างราย

คู่ดว้ยวิธีของเชฟเฟ่  ผลการวิจยั พบวา่ (1) พฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหาร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก             

(2) โดยภาพรวมและรายดา้นความคิดเห็นของครูท่ีมีต่อพฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหารไม่แตกต่างกนั                    

(3) ปัญหาพฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาพบวา่ไม่รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายใน

สถานศึกษา  ไม่ใหค้วามไวว้างใจความเป็นกลางและมีความยติุธรรม และไม่มีการเอ้ือต่อการช่วยเ หลือดูแลเร่ือง

สวสัดิการครูชั้นผูน้อ้ยใหไ้ดรั้บทัว่ถึง 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ , ผูบ้ริหารสถานศึกษา , สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 

 

Abstract  

The purpose of this research was to study the relationship of leadership behavior consideration of 

administrators with the behavior consideration of school administrators using the  primary locations for 

comparison as personal factors identified by gender, education and work experience, leadership, friendly 

relationship; and to study the behavior of the friendly relations of school administrators. The sample group of 354 

was selected from the population of teachers in the Pathumtani Office Area 2 in the second semester of the  

 

 
 

*นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
1เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  ปีการศึกษา 2554 
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academic year 2010. Questionnaire was used to gather data and the statistics used for analysis were percentage, 

mean, SD, t-test, F test and the Scheffe's. The results showed that: the overall leadership behavior consideration 

of administrators according to teachers was at high level; the overall opinion of teachers on the behavior 

leadership consideration of school administrators  according to teachers had no difference; the problems on the 

leadership behavior consideration of administrators  posed by teachers who were not personnel of the school was 

the distrust of the  impartiality and fairness conducive to helping the students and to be thorough with their 

welfare. 

 

Keywords: leadership behavior, administrators, primary school at the Pathumtani Office Area2 

ความนํา  

การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี  10  มุ่งสู่ “สงัคมอยูเ่ยน็

ร่วมกนั” ภายใตแ้นวปฏิบติัของ  “ปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ” มีพนัธกิจในดา้นการพฒันาคนใหมี้

คุณภาพพร้อมคุณธรรมและรอบรู้อยา่งเท่าทนั             

โดยการสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

อยา่งต่อเน่ือง โดยการเช่ือมโยงบทบาทครอบครัว 

สถาบนัศาสนา และสถาบนัการศึกษาใหทุ้กคน

สามารถพ่ึงตนเองไดอ้ยา่งย ั่งยืน มีความมัน่คงในการ

ดาํรงชีวิตอยา่งมีศกัด์ิศรีภายใตก้ารมีส่วนร่วมในการ

ตดัสินใจ สู่ความเป็นธรรมทางสงัคม 

การศึกษาเป็นรากฐานสาํคญัประการหน่ึง

ในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้และแกไ้ข

ปัญหาต่าง ๆ ในสงัคม เน่ืองจากการศึกษาเป็น

กระบวนการท่ีช่วยใหค้นไดพ้ฒันาตนเองในดา้น     

ต่าง ๆ พร้อมท่ีจะดาํรงชีวิตและประกอบอาชีพได้

อยา่งมีความสุข  รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงรวมเป็น

พลงัสร้างสรรคใ์นการพฒันาประเทศไดอ้ยา่งย ัง่ยืน 

ดงันั้นรัฐบาลจึงเห็นความสาํคญัของการศึกษา  จึงได้

ตราพระร าชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542  

และแกไ้ขเพ่ิมเติม(ฉบบัท่ี2) พ.ศ.  2545 และนโยบาย  

ดา้นการศึกษาของรัฐบาลท่ีไดแ้ถลงต่อรัฐสภา ต่างมี

อุดมการณ์และหลกัการจดัการศึกษาเพ่ือพฒันา

สงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้  และเพ่ือคน

ไทยทั้งปวงไดโ้อกาสเท่าเทียมกนัทางกา รศึกษา และ

พฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและตลอดชีวิต อนัเป็น

เง่ือนไขไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ท่ีพึงประสงค ์

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ี

รับผิดชอบในการจดัการศึกษาท่ีสาํคญัยิ่ง  เพราะเป็น

หน่วยปฏิบติัการ ผลของการจดัการศึกษาจะเกิดข้ึนท่ี

สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นผูท่ี้มีบทบาท

สาํคญั และมีส่วนรับผิดชอบอยา่งใกลชิ้ดต่อ

การศึกษาท่ีจะทาํใหเ้กิดผลอยา่งมีประสิทธิภาพ

เพราะความสาํเร็จของการบริหารสถานศึกษาข้ึนอยู่

กบัผูบ้ริหารเป็นสาํคญั 

จากท่ีไดก้ล่าวมาแลว้จะเห็นวา่  สถานศึกษา

เป็นหน่วยงานท่ีมีความสาํคญัยิ่งต่อการจดัการศึกษ า

ทุกระดบัหากจะพฒันาคุณภาพของเยาวชนจะตอ้ง

พฒันาหรือปฏิรูปการบริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งตอ้งพฒันาผูบ้ริหารสถานศึกษาใหมี้ภาวะ

ผูน้าํทางการบริหาร  ดงันั้นงานบริหารการศึกษาใน

สถานศึกษา  ผูบ้ริหารจะตอ้งรับผิดชอบงานทุกอยา่ง 

ตั้งแต่เร่ืองการบริหารงานวิชาการ การบริ หารงาน

บุคคล การบริหารงานอาคารสถานท่ีการบริหารงาน

ธุรการ การเงินและพสัดุการบริหารกิจการนกัศึกษา 

และงานดา้นความสมัพนัธ์กบัชุมชน  ซ่ึงไดมี้นกัวิจยั

บางท่านช้ีใหเ้ห็นวา่ งานบริหารวิชาการเป็นงานท่ี
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สาํคญัยิ่งเพราะวิชาการช่วยพฒันาสติปัญญา ความ

นึกคิดของผูเ้รียนทาํใหผู้ ้ เรียนเป็นผูมี้คุณค่าในสงัคม  

จึงถือวา่เป็นงานสาํคญัอนัหน่ึงของการบริหาร

การศึกษา  จะดีมีประสิทธิภาพหรือไม่  ข้ึนอยูก่บั

ผูบ้ริหารและครู  ซ่ึงมีความจาํเป็นท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งมี

ความรู้ความสามาร ถ และเขา้ใจในเร่ืองการบริหาร

การศึกษา  เขา้ใจจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน  และ

เขา้ใจหลกัการบริหารวิชาการเป็นอยา่งดี (กิติมา  

ปรีดีดิลก, 2532, หนา้ 47) 

ผูน้าํแบบมิตรสมัพนัธ์ ( Leadership 

Consideration) การบริหารงานแบบมิตรสมัพนัธ์                          

เป็นพฤติกรรมผูน้าํท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหวา่ง

ตวัผูน้าํกบัสมาชิกของกลุ่ม ความเห็ นอก เห็นใจ 

ไวว้างใจและใหก้าํลงัใจในการปฏิบติังาน เป็นแบบท่ี

เนน้ใหค้วามสาํคญัมากในดา้นท่ีเก่ียวกบัคนแต่เนน้

ใหค้วามสาํคญันอ้ยในดา้นท่ีเก่ียวกบังาน เช่ือวา่คน

เป็นกนัเองท่ีมีความสาํคญัท่ีสุด จะตอ้งมาก่อนเร่ือง

งาน จะเนน้ในเร่ืองการพฒันาบุคคลเป็นสาํคญั เป็น

คนแบบกนัเอ ง เงียบๆ ไม่เป็นท่ีสงัเกตของใคร ชอ บ

สนทนาวิสาสะ เห็นอกเห็นใจคน ยอมรับเห็นดว้ยกบั

ผูร่้วมงาน มีอธัยาศยัเป็นมิตรชอบสร้างบรรยากาศ

ของความอบอุ่น ปลอดภยัมัน่คงในหน่วยงานโดยมี

ความเป็นมิตรในเร่ืองดงัน้ี การเคารพซ่ึงกนัและกนั 

ความไวว้างใจกนั และความอบอุ่นเป็นกนัเอง 

(Halpin, 1966, p. 103) 

ผูน้าํเป็นส่ิงสาํคญัยิ่ง  สาํหรับความสาํเร็จ  

ในงานดา้นต่าง ๆ ขององคก์ารผูน้าํท่ีไม่มี

ความสามารถ  ยอ่มจะเป็นผูน้าํท่ีทาํลายขวญัของ

คนงานต่าง ๆ  และจะเป็นผลทาํใหง้านดา้นต่าง ๆ 

ขาดประสิทธิภาพ  แต่ในทางตรงกนัขา้ม  ผูน้าํท่ีมี

ความสามารถ  อาจจะมีผลทาํใหเ้ปล่ียนลกัษณะของ

คนงาน  ใหก้ลบักลายเป็นกลุ่มท่ีมีความขยนัขนัแขง็  

และช่วยใหอ้งคก์ารประสบความสาํเร็จได ้ (ธงชยั 

สนัติวงษ,์ 2530, หนา้ 410)  

จากเหตุผลดงัท่ีไดก้ล่าวถึงความสาํคญั

ของภาวะผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์  ผูวิ้จยัในฐานะ

ครูผูส้อน จึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตร

สมัพนัธ์ขอ งผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความเห็นของ

ครูสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย   

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตร

สมัพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความเห็นของ

ครูสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นตามปัจจยั

ส่วนบุคคล จาํแนกดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา และ

ประสบการณ์ในการทาํงานเก่ียวกบัพฤติกรรมผูน้าํ

ดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

ความเห็นของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

3. เพ่ือศึกษาปัญหาพฤ ติกรรมผูน้าํดา้นมิตร

สมัพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความเห็นของ

ครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2  

 

สมมติฐานการวจัิย 
 

1. ครู ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ

พฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความเห็นของครู สงักดัสาํ นกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

โดยรวมและหลายดา้นแตกต่างกนั 

2. ครู ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความ

คิดเห็นต่อ พฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความเห็นของครู  สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2โดยรวมและหลายดา้นแตกต่างกนั 
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3. ครูท่ีมีประสบการณ์ในการทาํงานต่างกนั

มีความคิดเห็นต่อ พฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความเห็นของครู  สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 โดยรวมและหลายดา้นแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตการวจัิย 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี  เป็นการศึกษาพฤติกรรมผูน้าํ

ดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

ความเห็นของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

1. ขอบเขตของเน้ือหา  การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี   

ศึกษาพฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความเห็นของครูสงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2 

ประกอบดว้ย  ความเคารพซ่ึงกนัและกนั ความไวว้างใจ 

และความอบอุ่นเป็นกนัเอง 

 2. ขอบเขตของประชากร  ประชากรท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ ครู  สงักดั สาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ปี

การศึกษา  2553 รวมทั้งหมด  3,047  คน  

   3. ตวัแปรท่ีจะศึกษา 

  3.1 ตวัแปรตน้  ประกอบดว้ย  เพศ 

ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการทาํงาน 

3.2 ตวัแปรตาม  คือ  พฤติกรรม

ผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ ประกอบดว้ย   ความเคารพซ่ึง

กนัและกนั  ความไวว้างใจ และความอบอุ่นเป็น

กนัเอง 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  พฤติกรรมผูน้าํดา้น

มิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ตามความเห็น

ของครูสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2ตามแนวความคิดของ  

ฮลัปิน  (Halpin.  1966, p. 103 อา้งอิงใน (ธนทัพงศ ์ธน

พุทธิวิโรจน,์ 2532, หนา้ 5) 

 

         ตัวแปรต้น                             ตัวแปรตาม         

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1   เพศ 

        1.1 ชาย       

        1.2 หญิง      

2. ระดบัการศึกษา 

         2.1  ปริญญาตรี 

         2.2  ปริญญาโท 

    3  ประสบการณ์ในทาํงาน   

        3.1  ตํ่ากวา่  10  ปี 

        3.2  10 - 20  ปี 

        3.3  21  ปี  ขึ้นไป 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย  

การวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมผูน้าํการ

ดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม

ความเห็นของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ไดใ้ชรู้ปแบบการวิจยั

เชิงบรรยาย (Descriptive research)  

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากร  ท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ไดแ้ก่ ครู  

สงักดั สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2  ปีการศึกษา  2553 รวมทั้งหมด  

3,047 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง  เลือกมาจากประชากร  เป็นครู  

สงักดั สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 ไดม้าโดยใชสู้ตรการคาํนวณหา

ขนาดท่ีเหมาะสมของกลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร ยามาเน่

Taro Yamane   ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือน .05 ได้

ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 354 คน   โดยการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง

แบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling) โดยวิธีการ

สุ่มตวัอยา่งท่ีทุกๆหน่วยของประชากรท่ีศึกษามี

พฤติกรรมผู้นําการด้านมิตร

สัมพนัธ์ 

     1.  ความเคารพซ่ึงกนัและ

กนั       

     2.  ความไวว้างใจ  

     3. ความอบอุ่นเป็นกนัเอง 
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โอกาสไดรั้บเลือกเท่าๆกนั โดยการดูบญัชีรายช่ือ                     

ของประชากรแลว้ใชวิ้ธีการจบัฉลาก  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  ใน

การวิจยัคร้ังน้ี   ไดแ้ก่แบบสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกบัพฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความเห็นของครู สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  

เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 5 ระดบั 

ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ซ่ึงไดค่้าความเช่ื อมัน่ทั้ง

ฉบบั .971 

 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 ผูวิ้จยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลู โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป โดยเลือกเฉพาะวิธี

วิเคราะห์ขอ้มลูท่ีสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของการ

วิจยั  ดงัน้ี 

1. สถิติพ้ืนฐาน 

  1.1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ

แบบสอบถาม คิดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

1.2  ความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะ

ผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์  ใชค่้าเฉล่ีย   

(mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (standard 

deviation) 

 2. สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน 

   2.1 ทดสอบความแตกต่างจาก

คะแนนกลุ่มตวัอยา่ง  2  กลุ่ม  โดยใชก้ารทดสอบค่าที             

(t - test) 

  2.2 ทดสอบความแตกต่างจาก

คะแนนกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่  2  กลุ่ม  ใชก้าร

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way Analysis of 

Variance) ขนาดเปรียบเทียบรายคู่ ถา้พบวา่แตกต่างอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติจึงทาํการทดสอบดว้ยวิธีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

3.  ปัญหาพฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์

ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความเห็นของครู สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา เขต 2 

โดยใชค้วามถ่ีของผูต้อบแบบสอบถาม ใชก้าร

วิเคราะห์เน้ือหา 

 

ผลการวจัิย 
 

ผูวิ้จยัขอเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ตาม

วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการวิจยั ดงัน้ี 

1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จาํนวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 80.20 ระดบัปริญญา

ตรี จาํนวน 331 คน คิดเป็นร้อยละ 93 .50 และ

ประสบการณ์ในการทาํงานตํ่ากวา่ 10 ปี มากท่ีสุด 

จาํนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 46.60   

2. ความคิดเห็นของครู ท่ีมีต่อ พฤติกรรม

ผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 พบวา่ ครูมีความคิดเห็นต่อ

พฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาเขต 2 ในภาพรวม ระดบัมาก  เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้น มีพฤติกรรมผูน้าํ

ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาระดบัค่าเฉล่ียปรากฏวา่ 

ดา้นความเคารพซ่ึงกนัและกนั มีค่าเฉล่ียสูงสุด 

รองลงมา ไดแ้ก่ดา้นความ ไวว้างใจ และดา้นความ

อบอุ่นเป็นกนัเอง ตามลาํดบั 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ท่ีมี

ต่อพฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  ทั้ง  3 ดา้น 

ประกอบดว้ย ดา้นความเคารพซ่ึ งกนัและกนั ดา้น

ความไ วว้างใจ และดา้นความอบอุ่นเป็นกนัเอง 

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดงัน้ี 

3.1 จาํแนกตามเพศ พบวา่ โดยภาพรวม

และรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงเพศชายมีความคิดเห็น
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ต่อพฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาท่ีสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มากกวา่เพศหญิง ใน

ภาพรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเคารพซ่ึงกนั

และกนั ดา้นความไวว้างใจและดา้นความอบอุ่นเป็น

กนัเอง ตามลาํดบั 

3.2 จาํแนกระดบัการศึกษ า พบวา่ โดย

ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึงระดบั

การศึกษา ปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม

ผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี

สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา

ปทุมธานี เขต 2 มากกวา่ระดบัการศึกษาปริญญาโท 

ในภาพรวม สาํหรับ รายดา้น พบวา่ กา รศึกษาระดบั

ปริญญาโทมากกวา่การศึกษาระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่ 

ดา้นความเคารพซ่ึงกนัและกนั ดา้นความไวว้างใจ 

ส่วนดา้นความอบอุ่นเป็นกนัเอง ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรีมากกวา่ระดบัการศึกษาปริญญาโท 

3.3 จาํแนกประสบการณ์ในการทาํงาน 

พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั ซ่ึง

ประสบการณ์ในการทาํงาน 10-20 ปี และ 21 ปีข้ึน

ไป มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตร

สมัพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีสงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

มากกวา่ประสบการณ์ในการทาํงานตํ่ากวา่ 10 ปี ใน

ภาพรวม  

4. สรุป ปัญหาพฤติกรรม ผูน้าํดา้นมิตร

สมัพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม ความเห็นของ

ครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษา 

เขต 2  ในแต่ละดา้น ดา้นความเคารพซ่ึงกนัและกนั  

ไดเ้สนอปัญหาวา่ ส่วนใหญ่ผูบ้ริหารจะไม่รับฟัง

ความคิดเห็นของบุคลากรภายในสถานศึกษา   ดา้น

ความไวว้างใจ   ไดเ้สนอปัญหาวา่ ส่วนใหญ่ผูบ้ริหาร

จะไม่มีการตรวจสอบการทาํงานของบุคลากรครู

หลงัจากใหภ้าระงาน  ดา้นความอบอุ่นเป็นกนัเอง ได้

เสนอปัญหาวา่  ส่วนใหญ่ผูบ้ริหารจะใชอ้าํนาจในการ

บริหารรุนแรงมากไป 

 

การอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูต่อ

พฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนั ธ์ของ ผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความเห็นของครู สงักดัสาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาเขต  2 ในภาพรวม ระดบั

มาก ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูน้าํ สถานศึกษาท่ีสงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาเขต 2 ให้

ความสาํคญัในเร่ืองความเคารพซ่ึงกนัและกนั ความ

ไวว้างใจและความอบอุ่นเป็นกนัเองรวมถึงการ

เคารพสิทธิในความคิดเห็นของครู การยอมรับและ

ปฏิบติัตามแนวคิดใหม่ๆ มีการพฒันาร่วมกนั

ไวว้างใจกนัในการปฏิบติังานรวมถึงมีความเป็นมิตร

สร้างความอบอุ่นแก่บุคลากรในองคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบัแนวคิดของ ชาญชยั อาจินสมาจาร  (2546, หนา้ 

126) ใหค้วามหมายภาวะผูน้าํไวว้า่ ภาวะผูน้าํ คือ การ

ทาํใหส่ิ้งต่างๆ  สาํเร็จลุล่วงโดยผา่นคนอ่ืน  โดยมี

จุดประสงคท่ี์ตอ้งทาํใหง้านสมัฤทธิผล  ผูน้าํท่ี

สามารถนาํเฉพาะส่ิงท่ีตอ้งการดว้ยการสนบัสนุน

ของทีมงาน  ซ่ึงถกูชกัจูงใหด้าํเนินการตามภาวะผูน้าํ

จึงเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริ มและดลบนัดาลใหเ้อก

บุคคลหรือทีม  เพ่ือใหส้ามารถทาํในส่ิงท่ีดี  กล่าววา่  

ควรเป็นผูท่ี้มีภาวะผูน้าํสูงและมีบทบาทสาํคญัในการ

นาํการเปล่ียนแปลงควรเป็นผูมี้ความเอ้ืออาทรต่อ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2. เปรียบเทียบคว ามคิดเห็นของครู ท่ีมีต่อ

พฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริห าร

สถานศึกษาตามความเห็นของครู สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

จาํแนกตามเพศ พบวา่ โดยภาพรวมและรายดา้นไม่

แตกต่างกนั จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานซ่ึงเพศชายมี

ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความเห็นของครู สงักดั
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สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี 

เขต 2 มากกวา่เพศหญิง ในภาพรวมและรายดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นความเคารพซ่ึงกนัและกนั ดา้นความ

ไวว้างใจและดา้นความอบอุ่นเป็นกนัเอง ตามลาํดบั 

ทั้งน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ เพศชายจะมีมุมมองความ

คิดเห็นในเร่ืองการบริหารไม่วา่จะเป็ นเร่ืองของการ

เคารพซ่ึงกนัและกนั การไวว้างใจ และความอบอุ่น

เป็นกนัเองจะต่างไปจากเพศหญิง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของฐิติพงศ์ คลา้ยใยทอง  (2547, หนา้ 90-92) 

ทาํวิจยัเร่ือง  พฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลง

ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสระบุรี  เขต 1 ผลการวิจยั  พบวา่ เพศ มี

ความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ท่ีมีต่อ

พฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความเห็นของครู สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

จาํแนกระดบัการศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมและร าย

ดา้นไม่แตกต่างกนั จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานซ่ึง

ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อ

พฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความเห็นของครู สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

มากกวา่ระดบัการศึกษาปริญญาโท ในภาพรวม 

สาํหรับ รายดา้น พบวา่ การศึกษาระดบัปริญญาโท

มากกวา่การศึกษาระดบัปริญญาตรี ไดแ้ก่ ดา้นความ

เคารพซ่ึงกนัและกนั ดา้นความไวว้างใจ ส่วนดา้น

ความอบอุ่นเป็นกนัเอง ระดบัการศึกษาปริญญาตรี

มากกวา่ระดบัการศึกษาปริญญาโท ทั้งน้ีแสดงให้

เห็นวา่ ครูในสถานศึกษาจะมีระดบัการศึกษาปริญญา

ตรีมากกวา่ปริญญาโท ซ่ึงส่งผลถึงความคิดกจ็ะ

หลากหลายมากกวา่กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ

ฐิติพงศ์ คลา้ยใยทอง  (2547, หนา้ 90-92) ทาํวิจยัเร่ือง  

พฤติกรรมภาวะผูน้าํการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี เขต 

1 ผลการวิจยั  พบวา่ วฒิุการศึกษา  มีความคิดเห็นไม่

แตกต่างกนั 

4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของครู ท่ีมีต่อ

พฤติกรรมผูน้าํดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษาตามความเห็นของครู สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 

จาํแนกประสบการณ์ในการทาํงาน พบวา่ โดย

ภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่างกนั จึงไม่เป็นไป

ตามสมมติฐาน ซ่ึงประสบการณ์ในการทาํงาน 10-20 

ปี และ 21 ปีข้ึนไป มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมผูน้าํ

ดา้นมิตรสมัพนัธ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

ความเห็นของครู สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 มากกวา่ประสบการณ์

ในการทาํงานตํ่ากวา่ 10 ปี ในภาพรวม ทั้งน้ีแสดงให้

เห็นวา่ ประสบการณ์ในการทาํงาน 10-20 ปีและ 21 

ปีข้ึนไป จะมีมุมมองการบริหารงานการเรียนรู้ การ

ทาํความเขา้ใจ ความชาํนาญมากวา่ผูท่ี้มี

ประสบการณ์ในทาํงานตํ่ากวา่ 10 ปี   ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวิจยัของฐิติพงศ์ คลา้ยใยทอง  (2547, หนา้ 90-

92) ทาํวิจยัเร่ือง  พฤติกรรมภาวะผูน้าํการ

เปล่ียนแปลงของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สาํนกังานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี  เขต 1 ผลการวิจยั  พบวา่  

ประสบการณ์ในการทาํงาน  มีความคิดเห็นไม่

แตกต่างกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรเปรียบเทียบการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาระหวา่งสถานศึกษา เพ่ือทราบ

ถึงระบบการบริหารสถานศึกษาต่างกนัอยา่งไร 

 2. ควรศึกษาพฤติกรรมผูน้าํดา้นอ่ืนๆของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เพ่ือนาํมา

เปรียบเทียบระหวา่งพฤติกรรมท่ีต่างกนั 
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 3. ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารมีผลต่อการ

บริหารงานในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2  
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การมส่ีวนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณศึีกษา องค์การบริหารส่วนตําบล

นครชุม อาํเภอนครไทย จังหวดัพษิณุโลก 

The People Participation in Local Government: A Case Study of the Nakornchum Sub-

District Administration Organization, Nakonthai District, Phitsanulok  Province1 

 

                                                                                                                                                                  ฐนโรจน ์ ทาสีดานิธิโรจน์* 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

(2) เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล (3) ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยใชก้ารวิจยัเชิงสาํรวจ เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม  

เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินองคก์ารบริหารส่วนตาํบลนครชุม 

จาํนวน 342 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัคือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test 

ผลการวิจยัพบวา่ (1) โดยภาพรวมระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยูใ่นระดบันอ้ย 

(2) เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้สถานภาพทางสงัคม การเป็นเครือญาติ และการฝึกอบรมต่างกนั มีส่วนร่วม

ในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั (3) ปัญหาท่ีพบวา่มีผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนคือการขาด

การประชาสมัพนัธ์การดาํเนินงานทุก ๆ ดา้นจึงทาํใหป้ระชาชนไม่ทราบข่าวสาร และขอ้เสนอแนะท่ีจะทาํใหร้ะดบั

การมีส่วนร่วมมากคือประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงการดาํเนินงานต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึงและสมํ่าเสมอ  

 

คําสําคัญ: การมีส่วนร่วม, ประชาชน, การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน, จงัหวดัพิษณุโลก 

 

Abstract 

This study aimed to examine the level of participation of people in the local government, the level of 

participation of the people by personal factors, the problems and suggestions on the participation of the people in 

local government. Questionnaire was used to gather data from the sample group of 342 people in local 

government administration organization, Nakhon Chum. Statistics used in analyzing the data were frequency, 

percentage, means, standard deviation, t-test and F-test. The results showed that: there was overall low level of  

 

 

 

 

 

1นกัศึกษาหลกัสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
*เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย  ปีการศึกษา 2553 อาจารยท่ี์ปรึกษา   
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participation separately considered by gender, educational level, occupation, income, social status, relatives and 

training; the problem affecting the low level of public participation was the lack of public relations operations so 

the people had not been informed accordingly; suggestion for high level of participation is to promote public 

awareness by various operations thoroughly and consistently. 

  

Keywords: people participation local government Phitsanulok 

 

ความนํา 

การมีส่วนร่วมทางการปกครองของ

ประชาชนมีความสาํคญัอยา่งยิ่งในการปกครองตาม

ระบอบประชาธิปไตย และตอ้งตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานการ

เขา้มีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการปกครอง 

ซ่ึงจะเกิดข้ึนไดห้ลายรูปแบบ เช่น ดา้นอาํนาจหนา้ท่ี

ในการบริหารงาน การปฏิบติังาน การเลือกตั้ง ดา้น

การกาํกบัและติดตามการดาํเนินงาน การติดตาม

ข่าวสาร การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกกลุ่ม

ผลประโยชน ์การเขา้ร่วมกิจกรรม และการสมคัรรับ

เลือกตั้ง ซ่ึงกิจกรรมของการมีส่วนร่วมในแต่ละ

รูปแบบมีความสาํคญัแตกต่างกนัไป และการเขา้มี

ส่วนร่วมนั้น อาจจะใชวิ้ธีการใดวิธีการหน่ึงหรือ

อาจจะใชห้ลาย ๆ วิธีกไ็ด ้ (โกวิทย ์ พวงงาม, 2550) 

 การปกครองทอ้งถ่ินเป็นรูปแบบของการ

การปกครอง ท่ีประชาชนในทอ้งถ่ินจะตอ้งเขา้มามี

ส่วนร่วม ดงันั้น “การมีส่วนร่วมของประชาชนจึง

เป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัสาํหรับการปกครองทอ้งถ่ิน” 

ซ่ึงเป็นผลจากการกระจายอาํนาจของรัฐบาลให้

ประชาชนในทอ้งถ่ินไดมี้สิทธิ มีเสียง และดาํเนินการ

ปกครองกนัเองตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย 

หากการปกครองทอ้งถ่ิน ไม่ไดรั้บความสนใจในการ

มีส่วนร่วมแลว้ กไ็ม่เกิดประโยชนต่์อสิทธิทาง

การเมืองของประชาชนและต่อการพฒันาทางการเมือง

ของประเทศ ส่ิงหน่ึงท่ีน่าจะพิจารณาคือความสนใจ

จากประชาชนต่อการมีส่วนร่วม รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (ประณต นนัทิ

ยะกลุ, 2550, หนา้ 23) หมวดท่ี 5 (มาตรา 75-87) 

แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ รัฐตอ้งดาํเนินการตาม

แนวนโยบายดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดย 

 1.  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคม ทั้งในระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ิน 

 2. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจทาง

การเมือง การวางแผนพฒันา ทางเศรษฐกิจ และ

สงัคม รวมทั้งการจดัทาํบริการสาธารณะ 

 3. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้

อาํนาจของรัฐทุกระดบั 

 4. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความเขม้แขง็

ในทางการเมือง และจดัใหมี้กฎหมายจดัตั้งกองทุน

พฒันาการเมืองภาคพลเมือง 

 5. ส่งเสริมและใหก้ารศึกษาแก่ประชาชน

เก่ียวกบัการพฒันาการเมืองและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข

รวมทั้งส่งเสริมใหป้ระชาชนไดใ้ชสิ้ทธิเลือกตั้ง โดย

สุจริตและเท่ียงธรรม และในการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนใหค้าํนึงถึงสดัส่วนของหญิงและชายท่ี

ใกลเ้คียงกนัดว้ย 

ดว้ยเหตุน้ี จึงตอ้งการศึกษาระดบัการมีส่วน

ร่วมวา่มีมากนอ้ยเพียงใด และประชาชนท่ีมี เพศ อาย ุ

ระดบัการศึกษา สถานภาพทางการสมรส อาชีพ 

รายได ้รายจ่าย สถานภาพทางสงัคม ระยะเวลาท่ีอยู่

อาศยั การเป็นเครือญาติ การฝึกอบรม จะมีส่วนร่วม

ในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลนครชุมแตกต่างกนัหรือไม่ เพ่ือท่ีจะไดน้าํ
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ความรู้ ขอ้เทจ็จริง ใชเ้ป็นขอ้มลูในการบริหารงาน

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 2.  เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 3.  เพ่ือศึกษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 สมมติฐานท่ี 1 ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมี

ส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนัมี

ส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 3 ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษา

ต่างกนั มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แตกต่าง

กนั 

 สมมติฐานท่ี 4 ประชาชนท่ีมีสถานภาพทางการ

สมรสต่างกนั มีส่วนร่วมในการปกครองส่วน ทอ้งถ่ิน

แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 5 ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มี

ส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกัน 

 สมมติฐานท่ี 6 ประชาชนท่ีมีรายไดต่้างกนั มี

ส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 7 ประชาชนท่ีมีรายจ่ายต่างกนั มี

ส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 8 ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มท่ี

ต่างกนั มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่าง

กนั 

 สมมติฐานท่ี 9 ประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู่

อาศยัในพ้ืนท่ีต่างกนั มีส่วนร่วมในการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 10 ประชาชนท่ีเป็นเครือญาติ

ต่างกนั มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่าง

กนั 

 สมมติฐานท่ี 11 ประชาชนท่ีเคยรับการ

ฝึกอบรมต่างกนั มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

แตกต่างกนั 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

       ตัวแปรต้น                 ตัวแปรตาม 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (survey research) 

และกาํหนดแหล่งท่ีมาของขอ้มลูดงัน้ี 

 1.  แหล่งขอ้มลูปฐมภูมิ ไดจ้ากการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูโดยการใชแ้บบสอบถามแบบปลาย

ปิดและปลายเปิด 

 2.  แหล่งขอ้มลูทุติยภูมิ ไดจ้ากการคน้ควา้

และรวบรวมขอ้มลูตามเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ไดแ้ก่ หนงัสือ ตาํรา เอกสาร บทความทางวิชาการ 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดบัการศึกษา 

- สถานภาพทางการ

สมรส 

- อาชีพ 

- รายได ้

- รายจ่าย 

- สถานภาพทางสังคม 

- ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยั 

- การฝึกอบรม 

ระดับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

   - การติดตามข่าวสาร 

- การเป็นสมาชิกลุ่ม

ผลประโยชน์ 

- การมีความคิดริเร่ิม 

- การกาํหนดนโยบาย 

 - การเขา้ร่วมกิจกรรม 

- การบริหาร 

- การกาํกบัตรวจสอบและ

ติดตาม 

- การสนบัสนุน 

- การไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง 

- การสมคัรรับเลือกตั้ง 
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วารสาร รวมทั้งการสืบคน้ขอ้มลูผา่นระบบ

อินเทอร์เน็ต เพ่ือใหเ้กิดความหลากหลาย สามารถ

นาํมาเปรียบเทียบกนัได ้เม่ือไดข้อ้มลูครบถว้นแลว้

จึงนาํมาเป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู คือ 

แบบสอบถาม (questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนตาม

วตัถุประสงค ์รวมทั้งกรอบแนวคิด แบ่งออกเป็น 3 

ส่วน คือ (1) ขอ้มลูทัว่ไปของประชากรประกอบดว้ย 

เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพทางการสมรส 

อาชีพ รายได ้รายจ่าย สถานภาพทางสงัคม ระยะเวลา

ท่ีอยูอ่าศยั เป็นเครือญาติ และการฝึกอบรม เป็น

คาํถามแบบปิด จาํนวน 11 ขอ้ (2) การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นคาํถาม

แบบประมาณค่า 5 ระดบั จาํนวน 30 ขอ้ (3) ความ

คิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

เคร่ืองมือน้ีไดต้รวจสอบความเท่ียงของ

เน้ือหาโดยผูท้รงคุณวฒิุ จาํนวน 3 คน และนาํไป

ลองใชก้บักลุ่มประชากรตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน และ

วิเคราะห์ความเท่ียงเท่ากบั 0.88 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.  การวิเคราะห์ขอ้มลูทัว่ไปของประชากร

และนาํเสนอโดยคาํนวณหาค่าความถ่ี (frequency)  

ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

              2. การทดสอบสมมติฐาน โดยการทดสอบ

นยัสาํคญัทางสถิติแบบ t-test และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบ F-test (One way ANOVA) 

 

 

 

ผลการวจัิย 

 1. ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามกลุ่มประชากรตวัอยา่งโดย

จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล เป็นดงัน้ี 

 

ตาราง 1 

มีค่าเฉล่ีย ( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ของระดับการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในทุกด้าน  
การมีส่วนร่วมทุกด้าน 

 

ค่าเฉลี่ย 

 

 

( X ) 

ค่า

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับ

การมี 

ส่วน

ร่วม 

อันดับ

การมี

ส่วน

ร่วม 

1.  ดา้นการติดตามข่าวสาร      

2.  ดา้นการเป็นสมาชิกกลุ่ม 

ฯ      

3.  ดา้นการมีความคิดริเร่ิม 

4.  ดา้นการกาํหนด

นโยบาย 

5.  ดา้นการเขา้ร่วม

กิจกรรม      

6.  ดา้นการบริหาร 

7.  ดา้นการกาํกบั

ตรวจสอบ 

     และติดตาม 

8.  ดา้นการสนบัสนุน 

9.  ดา้นการไปใชสิ้ทธิ

เลือกตั้ง 

10.  ดา้นการสมคัรรับ

เลือกตั้ง 

3.05 

2.28 

2.21 

1.93 

2.30 

2.32 

2.02 

 

3.23 

3.84 

2.23 

0.86 

1.18 

1.00 

0.96 

0.96 

0.99 

0.97 

 

0.96 

0.96 

1.04 

ปาน

กลาง 

นอ้ย 

นอ้ย 

นอ้ย 

นอ้ย 

นอ้ย 

นอ้ย 

 

ปาน

กลาง 

มาก 

นอ้ย 

3 

6 

8 

10 

5 

4 

9 

 

2 

1 

7 

รวม 2.44 0.79 น้อย  

หมายเหตุ    

 5 ( X  = 4.21-5.00) หมายถึง ระดบัการมี

ส่วนร่วมมากท่ีสุด  

 4 ( X  = 3.41-4.20) หมายถึง ระดบัการมี

ส่วนร่วมมาก 

 3 ( X   = 2.61-3.40) หมายถึง ระดบัการมี

ส่วนร่วมปานกลาง 

 2 ( X  = 1.81-2.60) หมายถึง ระดบัการมี

ส่วนร่วมนอ้ย 

 1 ( X   = 1.00-1.80) หมายถึง ระดบัการมี

ส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 
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           2.  ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วม

ในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล โดยการทดสอบสมมติฐาน เป็นดงัน้ี 

 

ตาราง 2 

ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบคุคลโดยการทดสอบ

สมมติฐาน 
สมมติฐาน      ผลการทดสอบ 

1.ประชาชนท่ีมีเพศต่างกนัมีส่วนร่วมใน

การปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 

2.ประชาชนท่ีมีอายตุ่างกนัมีส่วนร่วมใน

การปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 

3.  ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มี

ส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

แตกต่างกนั 

4.  ประชาชนท่ีมีสถานภาพทางการสมรส

ต่างกนั มีส่วนร่วมในการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 

5.  ประชาชนท่ีมีอาชีพต่างกนั มีส่วนร่วม

ในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 

6.  ประชาชนท่ีมีรายไดต่้างกนั มีส่วนร่วม

ในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั  

7.  ประชาชนท่ีมีรายจ่ายต่างกนั มีส่วน

ร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่าง

กนั 

8.  ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีต่างกนั 

มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

แตกต่างกนั 

9.  ประชาชนท่ีมีระยะเวลาอาศยัอยูใ่น

พื้นท่ีต่างกนั มีส่วนร่วมในการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 

10.  ประชาชนท่ีเป็นเครือญาติต่างกนั มี

ส่วนร่วมในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

แตกต่างกนั 

11.  ประชาชนท่ีเคยรับการฝึกอบรม

ต่างกนั มีส่วนร่วมในการ  ปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินแตกต่างกนั 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

  

 3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอแนะ

ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน พบวา่ 

ดา้นการติดตามข่าวสาร ประชาชนไม่ได้

รับทราบข่าวสารอยา่งสมํ่าเสมอและชดัเจนใน

รายละเอียด ควรประชาสมัพนัธ์ข่าวสารการ

ดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอและเพ่ิมช่องทางการ

ประชาสมัพนัธ์ 

ดา้นการเป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน์ 

ประชาชนไม่ทราบสิทธิ หนา้ท่ีในการจดัตั้งกลุ่ม และ

จดัตั้งแลว้ไม่ไดท้าํกิจกรรมกลุ่ม ควรแจง้สิทธิ หนา้ท่ี 

ประโยชนใ์นการจดัตั้งกลุ่ม และจดักิจกรรมกลุ่มให้

บ่อยคร้ัง 

ดา้นการมีความคิดริเร่ิม ขาดการรับฟัง

แนวคิดของประชาชนและไม่เปิดโอกาสใหเ้สนอ

แนวคิด ควรรับฟังแนวคิดของประชาชนและเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวคิด 

ดา้นการกาํหนดนโยบาย การกาํหนด

นโยบายไม่ไดม้าจากความตอ้งการของประชาชน

โดยแทจ้ริง และไม่คุม้ค่ากบังบประมาณ ควรกาํหนด

นโยบายจากความตอ้งการของประชาชน เหมาะสม

กบัสภาพพ้ืนท่ีและเป็นประโยชนต่์อประชาชนมาก

ท่ีสุด 

ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรม ประชาชนไม่ไดมี้

ส่วนร่วมในการกาํหนดกิจกรรม และทราบข่าวการ

จดักิจกรรม ควรมีการประชุมกบัชุมชนในการจดั

กิจกรรมและประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรมให้

ประชาชนทราบ 

ดา้นการบริหาร การบริหารงานล่าชา้ ไม่

ครอบคลุมพ้ืนท่ี ควรดาํเนินงานดว้ยความรวดเร็ว

และครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมด 

  ดา้นการกาํกบัตรวจสอบและติดตาม 

ประชาชนไม่ทราบการดาํเนินงานและไม่มีโอกาส

เขา้ร่วมตรวจสอบ ควรประชาสมัพนัธ์ใหท้ราบถึง

การดาํเนินงานและเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วมในการตรวจสอบ  

ดา้นการสนบัสนุน ประชาชนไม่ทราบ

ข่าวสารและความตอ้งการรับการสนบัสนุนอะไรบา้ง 

ควรประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบและเปิด

โอกาสใหป้ระชาชนเขา้มีส่วนร่วมสนบัสนุน 
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ดา้นการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ผูสู้งอายขุาด

ความเขา้ใจในการใชสิ้ทธิเลือกตั้งควรใหค้วามรู้

เก่ียวกบัการเลือกตั้งแก่ผูสู้งอายใุหม้ากและมีการ

รณรงคก์ารเลือกตั้งในสถานศึกษา 

ดา้นการสมคัรรับเลือกตั้ง ประชาชนไม่

ทราบสิทธิ หนา้ท่ี ของการสมคัรรับเลือกตั้ง และเม่ือ

ไดรั้บการเลือกตั้ง ควรใหค้วามรู้เก่ียวกบั

กระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยและ

สิทธิ หนา้ท่ีเม่ือไดรั้บการเลือกตั้ง 

 

การอภิปรายผล 

 1.  ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นการไปใชสิ้ทธิ

เลือกตั้งมีระดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด เป็นเพราะวา่

ช่วงท่ีมีการเลือกตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี

การประชาสมัพนัธ์เป็นอยา่งดีและมีความต่อเน่ือง 

ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การประชาสมัพนัธ์มีผลเป็นอยา่งมาก

ต่อการใชสิ้ทธิเลือกตั้ง ส่วนดา้นท่ีมีระดบัการมีส่วน

ร่วมนอ้ย ไดแ้ก่ดา้นการเป็นสมาชิกกลุ่ม

ผลประโยชน ์ดา้นการมีความคิดริเร่ิม ดา้นการ

กาํหนดนโยบาย และดา้นการสมคัรรับเลือกตั้ง เป็น

เพราะวา่ประชากรยงัขาดความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิ 

หนา้ท่ีตามระบอบประชาธิปไตย จึงไม่สนใจท่ีจะเขา้

ร่วมในกิจกรรมหรือการตรวจสอบการบริหารงาน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.  ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วม

ในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พิจารณาตามปัจจยัส่วน

บุคคลพบวา่ เพศ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้

สถานภาพทางสงัคม การเป็นเครือญาติ และการ

ฝึกอบรมต่างกนั มีส่วนร่วมในการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินแตกต่างกนั เป็นเพราะวา่เพศชายเป็นผูน้าํ

ของครอบครัวและมีความคล่องตวัมากกวา่เพศหญิง 

ประชากรท่ีไดรั้บการศึกษาจะรับรู้สิทธิ หนา้ท่ีตาม

ระบอบประชาธิปไตยมากวา่ประชากรท่ีไม่ไดรั้บ

การศึกษา ประชากรท่ีประกอบอาชีพรับราชการ 

พนกังานรัฐวิสาหกิจจะรับรู้ในสิทธิ หนา้ท่ีของ

พลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย มีความมัน่คงใน

อาชีพและตอ้งการใหเ้กิดการพฒันาทางสงัคม

มากกวา่ผูท่ี้ประกอบอาชีพส่วนตวั ประชากรท่ีมี

รายไดต้ั้งแต่ 15,001 ข้ึนไปจะมีรายไดเ้พียงพอกบั

ค่าใชจ่้าย จึงสามารถจดัสรรเวลาไดม้ากวา่ประชากร

ท่ีมีรายไดต้ํ่ากวา่ 5,001 บาท ประชากรท่ีมีสถานภาพ

ทางสงัคมเป็นสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลท่ี

ไดรั้บการเลือกตั้งเขา้มาจะตอ้งดูแลประชาชนใน

พ้ืนท่ีมากกวา่ประชากรท่ีไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกลุ่มใด

เลย ประชากรท่ีเป็นเครือญาติฝ่ายบริหารจะมีความ

กระตือรือร้นท่ีจะช่วยสนบัสนุนฝ่ายบริหารใหป้ฏิบติั

หนา้ท่ีใหดี้และสมบูรณ์มากกวา่ประชากรท่ีไม่เป็น

เครือญาติฝ่ายใด ประชากรท่ีเคยรับการฝึกอบรมท่ี

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลจดัข้ึนจะมีความรู้และ

ประสบการณ์มากกวา่ประชากรท่ีไม่เคยเขา้รับการ

ฝึกอบรมอะไรเลย จึงส่งผลใหก้ารมีส่วนร่วมในการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแตกต่างกนัซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐาน 

 3.  ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมี

ผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ (1) 

ขาดการประชาสมัพนัธ์การดาํเนินงานทุก ๆ ดา้นจึงทาํ

ใหป้ระชาชนไม่ทราบข่าวสาร (2) ประชาชนไม่มี

ความรู้ความเขา้ใจในภารกิจท่ีดาํเนินงาน (3) 

ประชาชนไม่มีโอกาสเขา้มีส่วนร่วม ส่วน

ขอ้เสนอแนะท่ีจะทาํใหร้ะดบัการมีส่วนร่วมมาก คือ 

(1) ประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบถึงการ

ดาํเนินงานต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึง และสมํ่าเสมอ (2) ให้

ความรู้แก่ประชาชนถึงสิทธิ หนา้ท่ีของประชาชน

ตามระบอบประชาธิปไตย (3) เปิดโอกาสให้

ประชาชนไดเ้ขา้มีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียมเสมอภาค

กนั 
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัคร้ังน้ี พบวา่ ระดบัการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

อยูใ่นระดบันอ้ย การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็น

รูปแบบการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยท่ี

ใกลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด หากประชาชนไม่

เขา้ใจไม่สนใจและไม่ไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้

ความเขา้ใจในระบอบประชาธิปไตย ระดบัการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

กค็งจะอยูใ่นระดบันอ้ยต่อไป จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะ

ส่งเสริมหรือปรับปรุงใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน  

1.  ดา้นการติดตามข่าวสาร องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลนครชุมควรท่ีจะประชาสมัพนัธ์ให้

ประชาชนรับรู้ข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง เช่น 

การประชุมประชาคม การจดักิจกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ 

โดยใชช่้องทางเสียงตามสายและเพ่ิมช่องทางการ

ประชาสมัพนัธ์อ่ืน เช่น ป้ายประชาสมัพนัธ์ วารสาร 

เอกสาร ระบบอินเทอร์เน็ต หนงัสือพิมพ ์ 

2. ดา้นการเป็นสมาชิกกลุ่มผลประโยชน ์

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ควรสนบัสนุนให้

ประชาชนมีการจดัตั้งกลุ่มผลประโยชนข์อง

ประชาชนเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ และสนบัสนุนให้

เกิดความเขม้แขง็ เช่น กลุ่มอาชีพเกษตร กลุ่มทาง

สงัคม  

3.  ดา้นการมีความคิดริเร่ิม องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลควรเปิดโอกาสรับฟังความเห็นของ

ประชาชนในรูปของการประชุมประชาคมใหม้าก

และนาํความเห็นของประชาชนมาเป็นฐานในการ

จดัทาํแผนพฒันา 

4.  ดา้นการกาํหนดนโยบาย องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนร่วมกาํหนด

นโยบายผา่นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  

5.  ดา้นการเขา้ร่วมกิจกรรม องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลควรเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มีส่วน

ร่วมในกิจกรรม ตั้งแต่เร่ิมคิดคน้หากิจกรรม การ

วางแผน การปฏิบติั และร่วมรับคาํยกยอ่งชมเชย เช่น 

การจดังานประเพณีของชุมชนควรใชชุ้มชนเป็นฐาน

ในการดาํเนินงาน 

6.  ดา้นการบริหาร องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลควรบริหารงานดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใส 

ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และดว้ยความเสมอภาค 

7.  ดา้นการกาํกบัตรวจสอบและติดตาม 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลควรเปิดโอกาสและ

ช่องทางท่ีประชาชนสามารถตรวจสอบการทาํงานได ้

เช่น แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการตาม

โครงการ และประชาสมัพนัธ์อยา่งเปิดเผย 

 ขอ้เสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไป 

1.  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

หากมีการวิจยัคร้ังต่อไปควรจะเป็นการวิจยัเชิง

คุณภาพโดยการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยวิธีการ

สมัภาษณ์จากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจะทาํใหไ้ดข้อ้มลูและ

รายละเอียดท่ีชดัเจนครอบคลุม จะทาํใหก้ารวิเคราะห์

ขอ้มลูของการมีส่วนร่วมของประชาชนไดม้ากข้ึน  

2.  ควรจะทาํการวิจยัในการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินอ่ืนใกลเ้คียงเพ่ือทาํการเปรียบเทียบความ

แตกต่างของระดบัการมีส่วนร่วมในการปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 
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กระบวนการดําเนินงานโรงเรียนวถิีพทุธทีส่่งผลต่อคุณลกัษณะของนักเรียน 

โรงเรียนวถิีพทุธในอาํเภอปากพล ี สังกดัสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครนายก 

Effects of Buddhist Way of Life School Implementation Process on 

Characteristics of Primary School Students at Pakpli, Nakonnayo1 

 

                                                                                                                                           ดวงธิดา  ฟตูระกลู
* 

 

บทคัดย่อ  

 การวิจยัน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ระดบัการปฏิบติัการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (2) ระดบั

คุณลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ (3) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

กบัคุณลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ และ (4) ศึกษากระบวนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธท่ีส่งผลต่อ

คุณลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ  กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือ  ผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูผูรั้บผิดชอบโครงการ  

ครูผูส้อน  ผูป้กครองนกัเรียน  ตวัแทนชุมชน  พระผูส้อนศีลธรรม จาํนวน 279 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ 

แบบสอบถาม  สถิติท่ีใชป้ระกอบดว้ย ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ

เพียร์สนั  และสมการการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  ผลการวิจยัพบวา่ (1) กระบวนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถี

พุทธ โดยภาพรวมมีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (2) คุณลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ โดยภาพรวมมี

ระดบัคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก (3) กระบวนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ มีความสมัพนัธ์กนักบัคุณลกัษณะ

ของนกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธในระดบัปานกลาง (4) กระบวนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธส่งผลต่อคุณลกัษณะ

ของนกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ  เม่ือไดด้าํเนินการตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกนัระหวา่งตวัแปรท่ีเป็นกระบวนการ

ดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธกบัคุณลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธเรียบร้อยแลว้/พบวา่ กระบวนการดาํเนินงาน

โรงเรียนวิถีพุทธ/ขั้นดาํเนินการพฒันาตามระบบไตรสิกขา  ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลการดาํเนินการขั้นดูแล

สนบัสนุนใกลชิ้ด  

 

คําสําคัญ : กระบวนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ, คุณลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ, โรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 

 
 

 

 

 

1นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาเทคโนโลยกีารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
*ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยกีารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ปีการศึกษา  2554 
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Abstract 

 This  research was  aimed  to study: the level of implementation process of the  Buddhist Way of  Life 

School (BWLS), the characteristics of BWLS students, the relationship between BWLS  implementation  process and 

characteristics of BWLS students, and the effects of the BWLS implementation process on the students’ characteristics at a 

Buddhist Way of Life  school  in Pakpli, Nakonnayok. The population of 279 comprised of six groups: school 

administrators, teachers being in charge of BWLS program, teachers, parents, community representatives and monks 

teaching morality. Statistical devices for the analysis were percentage, mean, standard deviation, Pearson's correlation 

coefficient and stepwise multiple regression analysis. The results were as follows: the implementation process of the 

Buddhist Way of Life School (BWLS) including the preparation stage was overall at a high level, the students’ 

characteristics of the  Buddhist Way of Life  School (BWLS) were overall  at a high level, there  was an overall positive 

relationship at a moderate level between BWLS implementation process and characteristics of BWLS students,  there 

were positive effects of the BWLS implementation process on the students’ characteristics; the implementation process, 

the development stage  based on the Buddhist threefold training system, the administration support stage, the evaluation 

and dissemination stage  had  the  most effects on the students’ characteristics. 

 

Keywords : Buddhist Way of Life School (BWLS), implementation  process, characteristics of BWLS students 

 

ความนํา 

ในโลกปัจจุบนัเป็นโลกแห่งยคุของขอ้มลู

ข่าวสารท่ีเรียกวา่ ยคุโลกาภิวตัน ์ (globalizasion) และ

เป็นสงัคมของความรู้ (Knowledge-Based Society) มีการ

เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มนุษยต์อ้งเพ่ิมพนูศกัยภาพ

ของตนเองเพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลก ทาํให้

เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมาเน่ืองจากสถานการณ์ในปัจจุบนั 

มีการปฏิรูปการเมือง  เกิดจากปัญหาคุณธรรมจริยธรรม 

ค่านิยม วิถีประชาธิปไตย ความแตกแยก ซ่ึงนาํไปสู่การ

ขาดความสามคัคีและความสมานฉนัท์  การท่ีจะสามารถ

พฒันาคนในประเทศใหมี้คุณธรรมจริยธรรมนั้นตอ้ง

พฒันาท่ีพ้ืนฐาน คือ การศึกษาและการพฒันาผูเ้รียน

เพ่ือใหผู้เ้รียนมีจิตสาํนึกท่ีดีถกูตอ้งตามครรลองของชีวิต

ดว้ยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  พฒันาคนโดยใช้

คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานของกระบวนการเรียนรู้และ

เช่ือมโยงความร่วมมือระหวา่งสถาบนัครอบครัว  

สถาบนัทางศาสนา และสถาบนัทางการศึกษาท่ี เรียกวา่ 

บวร (บา้นวดัโรงเรียน) (กระทรวงศึกษาธิการ, .2549, 

หนา้ 8)โดยมีจุดเนน้นาํหลกัธรรมพระพุทธศาสนาไป

บูรณาการกบัการปฏิรูปการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ

,’2546, หนา้ 1)  ซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันาการเรียนรู้โดยยึด

ผูเ้รียน เป็นสาํคญัและเนน้ความสาํคญัทั้งความรู้และ

คุณธรรม สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 หมวด 4  มาตรา 22 และ 23 

(กระทรวงศึกษาธิการ,’2546 ข, หนา้ 11) ซ่ึงเป็นการ

จดัการเรียนรู้มุ่งสู่การพฒันาผูเ้รียนโดยยึดหลกั

ธรรมชาติของมนุษย ์การอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข 

โรงเรียนวิถีพุทธจึงถือเป็นแกนหลกัของการศึกษาท่ี

จะพฒันามนุษยสู่์ชีวิตท่ีสมบูรณ์ 

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครนายก จึงมีนโยบายใหส้ถานศึกษาในสงักดัท่ีมีความ

พร้อมไดด้าํเนินการจดัการศึกษาตามแนวทางโรงเรียน 
วิถีพุทธ  เพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ซ่ึงได้

เร่ิมดาํเนินการโครงการโรงเรียน วิถีพุทธตั้งแต่ ปี พ.ศ.  
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2546 และดาํเนินการต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนั โดยมีการ

ขยายความร่วมมือกบักรมศาสนาและสาํนกังาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพ่ือใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา 

ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความสาํคญั

ต่อการพฒันานกัเรียนในระบบไตรสิกขา และเพ่ือพฒันา

โรงเรียนวิถีพุทธทั้ง 5 ดา้น ใหน้กัเรียนตามโครงการ

โรงเรียนวิถีพุทธ เป็นคนดี มีคุณธรรม จิตใจงดงาม      

เอ้ืออาทรต่อบุคคลรอบขา้ง  
  จากการดาํเนินการดงักล่าวมาแลว้นั้น 

โรงเรียนวิถีพุทธไดด้าํเนินการจดัการศึกษาตาม

แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธมาเป็นระยะเวลาพอสมควร

และยงัไม่มีการติดตามและประเมินผลโครงการ

ดงักล่าว  เพ่ือจะไดท้ราบปัญหาจากการดาํเนินงาน    

ตามขั้นตอนต่าง ๆ และผลผลิตท่ีเกิดข้ึน  คือนกัเรียนท่ี

ไดรั้บการฝึกตามหลกัไตรสิกขามีคุณลกัษณะของ

นกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธเป็นท่ีน่าพอใจเพียงใด  จาก

สภาพความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา

กระบวนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในอาํเภอ    

ปากพลี  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครนายก ผูวิ้จยัจึงเห็นความสาํคญั     

ของปัญหาเพ่ือนาํผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการ

ปฏิบติัและพฒันากระบวนการดาํเนินงานโรงเรียน    

วิถีพุทธใหบ้รรลุผลสาํเร็จยิ่งข้ึน ก่อใหเ้กิดประสิทธิผล

ต่อการส่งเสริมและพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนโรงเรียน

วิถีพุทธ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้

เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  

ความรู้ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 

  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.,, เพ่ือศึกษาระดบัการปฏิบติักระบวนการ

ดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

 2.,, เพ่ือศึกษาระดบัคุณลกัษณะของนกัเรียน

โรงเรียนวิถีพุทธ 

3.,, เพ่ือศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

การดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธกบัคุณลกัษณะของ

นกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ 

 4.,, เพ่ือศึกษากระบวนการดาํเนินงานโรงเรียน

วิถีพุทธท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียน     

วิถีพุทธ 

 

สมมติฐานของการวจัิย 

  1. กระบวนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 

มีการปฏิบติักระบวนการดาํเนินงานอยูใ่นระดบัมาก 

  2. คุณลกัษณะของนกัเรียนในโรงเรียน     

วิถีพุทธมีระดบัคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก 

3. กระบวนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธมี

ความสมัพนัธ์กนักบัคุณลกัษณะของนกัเรียน  

  4. กระบวนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

ส่งผลต่อคุณลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ 

 

 กรอบแนวความคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มประชากร ไดแ้ก่ โรงเรียนท่ีเขา้ร่วม

โครงการโรงเรียนวิถีพุทธท่ีอยูใ่นอาํเภอปากพลี  สงักดั

สาํนกังานเขต พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก     

คุณลักษณะของนักเรียน

โรงเรียนวิถีพทุธ 

1. ขั้นเตรียมการ 

2. ขั้นดาํเนินการจดัสภาพ 

3. ขั้นดาํเนินการพฒันาตาม

ระบบไตรสิกขา 

4. ขั้นดูแลสนบัสนุนใกลชิ้ด 

5. ขั้นปรับปรุงและพฒันา

ต่อเน่ือง 

6. ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ 

กระบวนการดําเนินงานโรงเรียน

วิถีพทุธ 

1. กาย (กายภาพ) 

2. ศิล (สังคม) 

3. จิต (จิตใจ/อารมณ์) 

 

141 141



ปีการศึกษา 2554  จาํนวน 9โรง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร

สถานศึกษา จาํนวน  9 คน ครูผูรั้บผิดชอบโครงการ 

จาํนวน 9 คน  ครูผูส้อน จาํนวน 118 คน พระผูส้อน

ศีลธรรม จาํนวน 6 รูป ผูป้กครองนกัเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 จาํนวน 122 คน ตวัแทนชุมชนคือ 

นกัการศึกษาของอบต.   จาํนวน  15 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  ตอนท่ี 1 เป็น

แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

และ ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิ้จยันาํแบบสอบถามไปใหก้ลุ่มประชากร

ตอบ  ดาํเนินการเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเอง  และนาํ

ผลการวิจยัมาวิเคราะห์ค่าสถิติ  การวิเคราะห์ขอ้มลูและ

สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย

สถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย

เลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ

สมมุติฐาน  ไดแ้ก่ 

สถิติวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ

เพียร์สนั(Pearson’s product moment correlation 

coefficient) และสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

(Multiple RegressionAnalysis) แบบขั้นตอน (Stepwise)  

 

ผลการวจัิย 

   1.,,สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเพ่ือ   

การวิจยัเป็นหญิง ร้อยละ 62.37 ชาย ร้อยละ 37.63 

สถานภาพส่วนใหญ่เป็นผูป้กครอง ร้อยละ  43.73 

รองลงมาคือครูผูส้อน ร้อยละ 42.29 ส่วนใหญ่มีอายุ

ระหวา่ง  41-50  ปี ร้อยละ 34.41 รองลงมาคือ อาย ุ51-60 

ปี ร้อยละ 31.18 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

ร้อยละ 57.35 รองลงมาคือตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี ร้อย

ละ 36.20 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มี

ประสบการณ์ดา้นการสอน  ร้อยละ  48.75 รองลงมา      

มีประสบการณ์ในการสอน 15 ปีข้ึนไป ร้อยละ  34.41 

2. ระดบัการปฏิบติักระบวนการดาํเนินงาน

โรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนวิถีพุทธในอาํเภอ      

ปากพลี สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครนายก โดยภาพรวมพบวา่ มีระดบั

การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (μ=3.72)/ตามตวัช้ีวดัการ

ดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (ดา้นผลผลิต) ของ

กระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่

ขั้นตอน ส่วนใหญ่ปรากฏในระดบัมากเช่นเดียวกนั 

โดยประเดน็ขั้นดาํเนินการจดัสภาพและองคป์ระกอบ

และขั้นดาํเนินการพฒันาตามระบบไตรสิกขา        

(μ=3.93) มีระดบัการปฏิบติัมากท่ีสุด  รองลงมาคือ 

ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลการดาํเนินการ(μ=3.75)

ส่วนประเดน็ขั้นปรับปรุงและพฒันาต่อเน่ือง(μ=3.36) 

มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงเป็น

ขั้นตอนท่ีมีค่าการปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

              3. ระดบัคุณลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียน        

วิถีพุทธในอาํเภอปากพลี  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครนายก  พบวา่ โดยภาพรวม

พบวา่ มีระดบัคุณลกัษณะอยูใ่นระดบัมาก (μ=3.76) 

ตามตวัช้ีวดัการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ (ดา้น

ผลผลิต) ของกระทรวงศึกษาธิการ  เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นพบวา่ ทุกดา้นปรากฏระดบัคุณลกัษณะ ใน

ระดบัมากเช่นเดียวกนั  โดยประเดน็ดา้นจิต (จิตใจ/

พฤติกรรม) (μ=3.81) มีระดบัคุณลกัษณะมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ ดา้นศีล (สงัคม) (μ=3.79) ดา้นกาย

(กายภาพ) (μ=3.75) ส่วนประเดน็ดา้นปัญญา (μ=3.69)  

มีค่าคุณลกัษณะนอ้ยท่ีสุด  

 4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการ

ดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในภาพรวมทั้ง  6 ขั้นตอน  

คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นดาํเนินการจดัสภาพและ

องคป์ระกอบ  ขั้นดาํเนินการพฒันาตามระบบไตรสิกขา  

ขั้นดูแลและสนบัสนุนใกลชิ้ด  ขั้นปรับปรุงและพฒันา
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ต่อเน่ือง  ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลการดาํเนินการ

กบัคุณลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธโดย

ภาพรวมทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นกาย (กายภาพ)  ดา้นศีล 

(สงัคม)  ดา้นจิต (จิตใจ/อารมณ์)  ดา้นปัญญา (ปัญญา) 

โดยภาพรวมมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และ

มีทิศทางเดียวกนั ท่ีระดบั r = 0.629 อยา่งมีนยัสาํคญั   

ทางสถิติท่ีระดบั .01 

  5. กระบวนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

ในภาพรวมทั้ง 6 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียมการ              

ขั้นดาํเนินการจดัสภาพและองคป์ระกอบ                  

ขั้นดาํเนินการพฒันาตามระบบไตรสิกขา ขั้นดูแลและ

สนบัสนุนใกลชิ้ด  ขั้นปรับปรุงและพฒันาต่อเน่ือง   

ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลการดาํเนินการ เม่ือได้

ดาํเนินการตรวจสอบความเป็นอิสระต่อกนัระหวา่งตวั

แปรท่ีเป็นกระบวนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธกบั

คุณลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ โดยนาํตวั

แปรอิสระทั้ง  6 ตวัมาวิเคราะห์ความแปรปรวนและ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise) ผลวิเคราะห์พบวา่ 

กระบวนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ                 

ขั้นดาํเนินการพฒันาตามระบบไตรสิกขา ขั้น

ประเมินผลและเผยแพร่ผลการดาํเนินการ ขั้นดูแล

สนบัสนุนใกลชิ้ด  ส่งผลต่อคุณลกัษณะของนกัเรียน

โรงเรียนวิถีพุทธ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณ  เท่ากบั .632 

ประสิทธิภาพในการทาํนาย เท่ากบั .400 นัน่คือ  ขั้น

ดาํเนินการพฒันาตามระบบไตรสิกขา ขั้นประเมินผล

และเผยแพร่ผลการดาํเนินการขั้นดูแลสนบัสนุน

ใกลชิ้ด ส่งผลต่อคุณลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียนวิถี

พุทธ ในอาํเภอปากพลี  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครนายก  ในภาพรวมทั้ง 4 

ดา้น คือ ดา้นกาย (กายภาพ) ดา้นศีล(สงัคม)  ดา้นจิต 

(จิตใจ/อารมณ์) ดา้นปัญญา (ปัญญา) คิดเป็นร้อยละ 

40.00     

 

การอภิปรายผล 

จากผลการศึกษา มีประเดน็ท่ีสามารถนาํมา

อภิปรายตามจุดประสงคข์องการวิจยัไดด้งัน้ี 

1.’’กระบวนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

ของโรงเรียนวิถีพุทธในอาํเภอปากพลี  สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  พบวา่ 

โดยรวม มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีเป็นเช่นน้ี

เน่ืองจาก ก่อนสถานศึกษาจะเขา้ร่วมโครงการโรงเรียน

วิถีพุทธนั้น กระทรวงศึกษาธิการกาํหนดใหส้ถานศึกษา

จะตอ้งมีการประเมินสภาพโรงเรียนก่อนท่ีจะเขา้ร่วม

โครงการและโรงเรียนวิถีพุทธเป็นโรงเรียนท่ีเนน้นาํ

หลกัธรรมของพระพุทธศาสนามาประยกุตใ์ชใ้นการ

บริหารและการพฒันาผูเ้รียนโดยรวม ดงันั้นผูบ้ริหาร 

และบุคลากรครูตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งจึงมีความตระหนกั

ในการดาํเนินงานตามโครงการดงักล่าว เม่ือพิจารณา  

เป็นรายดา้น พบวา่ ขั้นดาํเนินการจดัสภาพและ

องคป์ระกอบ  ขั้นดาํเนินการพฒันาตามระบบไตรสิกขา   

ขั้นประเมินผลและเผยแพร่ผลการดาํเนินการ มีการ

ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก สถานศึกษา

นั้นจะตอ้งมีการประเมินสภาพความพร้อมในการจดั

สภาพและองคป์ระกอบต่าง ๆ ของสถานศึกษาเป็น

อนัดบัแรก  วา่มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการ

ดาํเนินงานโครงการดงักล่าวหรือไม่  นอกจากน้ี

สถานศึกษาแต่ละแห่งไดมี้การจดัทาํโครงการ/กิจกรรมท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัสภาพแวดลอ้มและสถานท่ีให้

นกัเรียนไดส้มัผสักบัพระพุทธศาสนาในทุกสถานท่ี      

ทุกเวลา เพ่ือใหพ้ระพุทธศาสนาอยูคู่่กบัวิถีชีวิตและมี

การบริหารงานโครงการอยา่งเขม้แขง็  เช่น  มีการจดั

สถานท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป จดัทาํป้ายคติธรรม      

คาํขวญั หรือคุณธรรม ติดทัว่บริเวณโรงเรียนและมุ่งเนน้

ความสะอาด  ปลอดภยั  ร่มร่ืน  เรียบง่าย ใกลชิ้ด

ธรรมชาติ  เพ่ือเป็นการสร้างจิตสาํนึกในการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียน อีกทั้งโรงเรียนวิถีพุทธเลง็เห็น

คุณค่าแทข้องการนาํหลกัพุทธธรรมเป็นเคร่ืองมือในการ

เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่สถานศึกษา สงัคม 

143 143



ประเทศชาติ  ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา บุคลากร

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ครูผูรั้บผิดชอบโครงการซ่ึงเปรียบเสมือน

ศูนยก์ลางของการดาํเนินงาน  จึงมีความตระหนกัและ

มัน่ใจในการปฏิบติัตามกระบวนการดาํเนินงานโรงเรียน

วิถีพุทธ  มีการคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมและมีความ

พยายามท่ีจะเตรียมส่ิงท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินงานพฒันา

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นไปไดโ้ดยสะดวก โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งการหาท่ีปรึกษาท่ีเป็นกลัยาณมิตรในการพฒันา       

วิถีพุทธ  เป็นผูป้ฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ มีศรัทธาและมี

ความรู้ชดัในพุทธธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ มุ่งเนน้การนาํ

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใชเ้ป็นแนวทางในการ

จดัการเรียนเรียนรู้ เพราะพุทธศาสตร์เป็นองคค์วามรู้ท่ี

มุ่งใหผู้ศึ้กษามีความรู้ความเขา้ใจธรรมชาติของโลก

และชีวิตท่ีแทจ้ริง สามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

เหมาะสม ตั้งแต่การดาํเนินชีวิตประจาํวนัและการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม การปลกูฝังความเป็นพลเมืองดี และ

การเสริมสร้างจริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียนเป็นหนา้ท่ีหลกั

ของสถานศึกษาทุกระดบั ความเป็นผูมี้คุณธรรม

จริยธรรมของผูเ้รียน เป็นคุณสมบติัของประเทศชาติ 

และเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประเทศชาติต่อไป 

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นสถานศึกษาท่ีนาํหลกัธรรมมาใช้

ในระบบการพฒันาผูเ้รียนโดยรวมของสถานศึกษา ซ่ึง

อาจเป็นการเรียนการสอนในภาพรวมของหลกัสูตร

สถานศึกษา หรือการจดัการเป็นระบบวิถีชีวิตใน

สถานศึกษาของผูเ้รียนเป็นส่วนใหญ่ โดยการนาํไปสู่

จุดเนน้ของการพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถ กิน อยู ่ดู ฟัง

เป็น คือใชปั้ญญาและเกิดประโยชนแ์ทจ้ริงต่อชีวิต

และการจดัดาํเนินการของสถานศึกษาจะแสดงการจดั

สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ (ปรตะโฆสะ) ท่ีเป็น

กลัยามิตร เอ้ือในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นดว้ย

วิถีวฒันธรรมแสวงปัญญา 

  การเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการ

สอนท่ีดี เป็นส่ิงท่ีช่วยใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้น

มากข้ึน การสร้างบรรยากาศช่วยทาํใหน้กัเรียน  ซึมซบั

ในส่ิงท่ีไดรั้บเกิดความเคยชิน  ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของ

นกัเรียนหรือผูท่ี้พบเห็นได้ ดงันั้น การจดัสภาพแวดลอ้ม

ภายในสถานศึกษาตอ้งมีความเหมาะสมกบัการจดั

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธและมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนดาํรงชีวิต

อยา่งเก้ือกลูส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงการจดัสภาพบรรยากาศ

สถานศึกษาตามแนววิถีพุทธ  สถานศึกษาตอ้งจดัอาคาร

สถานท่ี สภาพแวดลอ้ม หอ้งเรียน และแหล่งเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมการพฒันาศีล สมาธิ และปัญญา เช่น มีศาลา

พระพุทธรูปเหมาะสมท่ีจะชวนใหร้ะลึกถึงพระรัตนตรัย

อยูเ่สมอ  มีมุมหรือหอ้งใหศึ้กษาพุทธธรรม บริหารจิต 

เจริญภาวนาเหมาะสม ในโรงเรียนวิถีพุทธ มีการจดั

กิจกรรมอยา่งหลากหลายต่อเน่ือง เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้จกั

คิด มีการฝึกปฏิบติัทั้งในดา้นความประพฤติ (ศีล) 

จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา (ปัญญา) เพ่ือใหเ้กิดการ

พฒันาไปพร้อม ๆ กนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การกิน อยู ่

ดู ฟัง ในชีวิตประจาํวนั ท่ีมีสติสมัปชญัญะคอยกาํกบั 

เพ่ือใหผู้เ้รียนพฒันาตนจนเป็นกาํลงัสาํคญัในการ

พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้จริญสืบต่อไปและ

เน่ืองจากพุทธศาสนามีหลกัการพฒันามนุษยทุ์กคนมี

ศกัยภาพท่ีฝึกฝนและพฒันาได ้ประกอบกบัวิเคราะห์

ผูเ้รียนมีสติปัญญา อุปนิสยั ความพร้อมและภูมิหลงัท่ี

แตกต่างกนั การพฒันาจึงเนน้ท่ีตวัผูเ้รียนแต่ละคนเป็น

สาํคญั  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา้ 29-30) ได้

กล่าววา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรมี

ความสาํคญัต่อการพฒันาผูเ้รียนในระบบไตรสิกขาทั้ง

ในฐานะเป็นผูอ้บรมสัง่สอน ผูจ้ดัการเรียนรู้และการเป็น

แบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตน  ปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ  

กระบวนการทุกระบบในโรงเรียนวิถีพุทธทั้งระบบการ

บริหารจดัการการจดัการเรียนรู้และการจดักิจกรรม     

ต่าง ๆ ของโรงเรียน จดัพฒันาผูเ้รียนผา่นระบบ

ไตรสิกขาพฒันาตามหลกัพุทธธรรมอยา่งบูรณาการ  

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาชีวิตในการกินอยู ่ ดู  

ฟังเป็นอยา่งมีวฒันธรรมแสวงปัญญามีการบูรณาการ

พุทธธรรมสู่  การเรียนรู้และมีการปฏิบติัจริง จดัการเรียน

การสอนใหเ้กิดข้ึนในทุกสถานการณ์ ทุกสถานท่ีทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม โดยมีหลกัธรรมสาํคญัสูการเรียน
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ประเทศชาติ  ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษา บุคลากร

ผูเ้ก่ียวขอ้ง ครูผูรั้บผิดชอบโครงการซ่ึงเปรียบเสมือน

ศูนยก์ลางของการดาํเนินงาน  จึงมีความตระหนกัและ

มัน่ใจในการปฏิบติัตามกระบวนการดาํเนินงานโรงเรียน

วิถีพุทธ  มีการคน้ควา้หาความรู้เพ่ิมเติมและมีความ

พยายามท่ีจะเตรียมส่ิงท่ีจะทาํใหก้ารดาํเนินงานพฒันา

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นไปไดโ้ดยสะดวก โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งการหาท่ีปรึกษาท่ีเป็นกลัยาณมิตรในการพฒันา       

วิถีพุทธ  เป็นผูป้ฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ มีศรัทธาและมี

ความรู้ชดัในพุทธธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ มุ่งเนน้การนาํ

หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใชเ้ป็นแนวทางในการ

จดัการเรียนเรียนรู้ เพราะพุทธศาสตร์เป็นองคค์วามรู้ท่ี

มุ่งใหผู้ศึ้กษามีความรู้ความเขา้ใจธรรมชาติของโลก

และชีวิตท่ีแทจ้ริง สามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

เหมาะสม ตั้งแต่การดาํเนินชีวิตประจาํวนัและการอยู่

ร่วมกนัในสงัคม การปลกูฝังความเป็นพลเมืองดี และ

การเสริมสร้างจริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียนเป็นหนา้ท่ีหลกั

ของสถานศึกษาทุกระดบั ความเป็นผูมี้คุณธรรม

จริยธรรมของผูเ้รียน เป็นคุณสมบติัของประเทศชาติ 

และเป็นปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการพฒันาประเทศชาติต่อไป 

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นสถานศึกษาท่ีนาํหลกัธรรมมาใช้

ในระบบการพฒันาผูเ้รียนโดยรวมของสถานศึกษา ซ่ึง

อาจเป็นการเรียนการสอนในภาพรวมของหลกัสูตร

สถานศึกษา หรือการจดัการเป็นระบบวิถีชีวิตใน

สถานศึกษาของผูเ้รียนเป็นส่วนใหญ่ โดยการนาํไปสู่

จุดเนน้ของการพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถ กิน อยู ่ดู ฟัง

เป็น คือใชปั้ญญาและเกิดประโยชนแ์ทจ้ริงต่อชีวิต

และการจดัดาํเนินการของสถานศึกษาจะแสดงการจดั

สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศ (ปรตะโฆสะ) ท่ีเป็น

กลัยามิตร เอ้ือในการพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้นดว้ย

วิถีวฒันธรรมแสวงปัญญา 

  การเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการ

สอนท่ีดี เป็นส่ิงท่ีช่วยใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้น

มากข้ึน การสร้างบรรยากาศช่วยทาํใหน้กัเรียน  ซึมซบั

ในส่ิงท่ีไดรั้บเกิดความเคยชิน  ช่วยกล่อมเกลาจิตใจของ

นกัเรียนหรือผูท่ี้พบเห็นได้ ดงันั้น การจดัสภาพแวดลอ้ม

ภายในสถานศึกษาตอ้งมีความเหมาะสมกบัการจดั

กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธและมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนดาํรงชีวิต

อยา่งเก้ือกลูส่ิงแวดลอ้ม  ซ่ึงการจดัสภาพบรรยากาศ

สถานศึกษาตามแนววิถีพุทธ  สถานศึกษาตอ้งจดัอาคาร

สถานท่ี สภาพแวดลอ้ม หอ้งเรียน และแหล่งเรียนรู้ท่ี

ส่งเสริมการพฒันาศีล สมาธิ และปัญญา เช่น มีศาลา

พระพุทธรูปเหมาะสมท่ีจะชวนใหร้ะลึกถึงพระรัตนตรัย

อยูเ่สมอ  มีมุมหรือหอ้งใหศึ้กษาพุทธธรรม บริหารจิต 

เจริญภาวนาเหมาะสม ในโรงเรียนวิถีพุทธ มีการจดั

กิจกรรมอยา่งหลากหลายต่อเน่ือง เพ่ือใหผู้เ้รียนรู้จกั

คิด มีการฝึกปฏิบติัทั้งในดา้นความประพฤติ (ศีล) 

จิตใจ (สมาธิ) และปัญญา (ปัญญา) เพ่ือใหเ้กิดการ

พฒันาไปพร้อม ๆ กนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การกิน อยู ่

ดู ฟัง ในชีวิตประจาํวนั ท่ีมีสติสมัปชญัญะคอยกาํกบั 

เพ่ือใหผู้เ้รียนพฒันาตนจนเป็นกาํลงัสาํคญัในการ

พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มใหเ้จริญสืบต่อไปและ

เน่ืองจากพุทธศาสนามีหลกัการพฒันามนุษยทุ์กคนมี

ศกัยภาพท่ีฝึกฝนและพฒันาได ้ประกอบกบัวิเคราะห์

ผูเ้รียนมีสติปัญญา อุปนิสยั ความพร้อมและภูมิหลงัท่ี

แตกต่างกนั การพฒันาจึงเนน้ท่ีตวัผูเ้รียนแต่ละคนเป็น

สาํคญั  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (2546, หนา้ 29-30) ได้

กล่าววา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรมี

ความสาํคญัต่อการพฒันาผูเ้รียนในระบบไตรสิกขาทั้ง

ในฐานะเป็นผูอ้บรมสัง่สอน ผูจ้ดัการเรียนรู้และการเป็น

แบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตน  ปฏิบติัดี ปฏิบติัชอบ  

กระบวนการทุกระบบในโรงเรียนวิถีพุทธทั้งระบบการ

บริหารจดัการการจดัการเรียนรู้และการจดักิจกรรม     

ต่าง ๆ ของโรงเรียน จดัพฒันาผูเ้รียนผา่นระบบ

ไตรสิกขาพฒันาตามหลกัพุทธธรรมอยา่งบูรณาการ  

ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาชีวิตในการกินอยู ่ ดู  

ฟังเป็นอยา่งมีวฒันธรรมแสวงปัญญามีการบูรณาการ

พุทธธรรมสู่  การเรียนรู้และมีการปฏิบติัจริง จดัการเรียน

การสอนใหเ้กิดข้ึนในทุกสถานการณ์ ทุกสถานท่ีทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม โดยมีหลกัธรรมสาํคญัสูการเรียน

144 

การสอน ไดแ้ก่ ปรโตโฆสะ โยนิโสมนสิการ ไตรสิกขา

และปัญญาวฒิุธรรมในกระบวนการเรียนรู้ ตอ้งพฒันา

ผูเ้รียนรอบดา้นทั้งกาย จิตใจ ความประพฤติและปัญญา 

เนน้ใหเ้กิดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการเขา้ใจและ

คน้พบคุณค่าแท ้ ทั้งน้ีทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งให้

ความร่วมมือและตระหนกัถึงการพฒันานกัเรียนตาม

แนววิถีพุทธมากข้ึน  เพราะสภาพในสงัคมปัจจุบนัน้ี  

เห็นความสาํคญัของดา้นวตัถุมากกวา่ดา้นจิตใจอนั

นาํไปสู่ปัญหาสงัคม  คนขาดศีลธรรมซ่ึงถา้หากปล่อย

ละเลย  อาจทาํใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะอนัไม่พึง

ประสงค ์ นอกจากน้ี  การท่ีครู  ผูป้กครอง ชุมชน ใหก้าร

สนบัสนุนเป็นอยา่งดีในการพฒันาคุณธรรมจริยธรรม

ตลอดจนปลกูฝังคุณธรรมและค่านิยมท่ีดีงาม  ประพฤติ

ตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน  ยิ่งจะส่งผลดีต่อการ

ช่วยใหน้กัเรียนไดรั้บการพฒันามากยิ่งข้ึน รูปแบบการ

บริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐาน ดา้นการบริหารงานตอ้งมีการกาํหนดอาํนาจ

หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารอยา่งชดัเจน สามารถ

ปรับโครงสร้างขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ

โรงเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไป บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา  องคก์รทางราชการและองคก์รในชุมชน 

ร่วมกนัรับผิดชอบในการดูแลเยาวชนใหป้ระพฤติตน

เป็นคนดีผูบ้ริหารสถานศึกษาควรมีการนิเทศ  ติดตาม 

เพ่ือช่วยเหลือ แนะนาํ ใหค้าํปรึกษาและทาํใหก้ารบริหาร

จดัการมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด  ทาํใหค้รู

ไดเ้ขา้ใจปัญหาท่ีเกิดข้ึน รู้จกัคน้หาวิธีการทาํงาน วิธีการ

แกไ้ขปัญหา ทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการทาํงานของตน 

และเป็นการสร้างขวญักาํลงัใจใหก้บัครู  มีการนิเทศ   

เพ่ือการช้ีแนะ ใหค้วามช่วยเหลือครู และบุคคลท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาเพ่ือปรับปรุงการเรียนการ

สอนของครู และเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของนกัเรียน ใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมายของการศึกษาแบบกลัยาณมิตร ทั้งน้ีเพราะ

การนิเทศเป็นการส่งเสริมช่วยพฒันาความรู้ ทาํใหมี้

ความเช่ือมัน่ มีทศันคติท่ีดีในการทาํงาน การนิเทศ     

ตอ้งมีความเป็นประชาธิปไตยยอมรับความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล ใหค้รูมีอิสระใชค้วามสามารถของ

ตนเอง เปิดโอกาสใหค้รูมีความคล่องตวัในการ

ดาํเนินงาน  ส่งเสริมความคิดริเร่ิม มีส่วนร่วมในการ

กาํหนดนโยบายและวางแผนการทาํงาน   

2.’’คุณลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ  

มีระดบัการปฏิบติัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือ

พิจารณารายดา้นพบวา่คุณลกัษณะของนกัเรียน มีระดบั

การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงไดแ้ก่  ดา้นจิต  

(จิตใจ/อารมณ์)  ดา้นศีล (สงัคม) ดา้นกาย (กายภาพ)   

ดา้นปัญญา  มีระดบัการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากเรียง

ตามลาํดบั เน่ืองจาก การดาํเนินงานตามกระบวนการ

ดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธดว้ยระบบไตรสิกขา  เนน้

การฝึกจิตตั้งแต่  ศีล  สมาธิ ปัญญาแก่นกัเรียนอยา่ง

บูรณาการ  ทาํใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาเป็นองคร์วม ทาํให้

นกัเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการ

ศึกษาวิจยัของสมบติั  บุญทะลา (2551) ท่ีทาํการศึกษา

วิจยัเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารจดัการ

โรงเรียนวิถีพุทธกบัคุณลกัษณะของนกัเรียนในโรงเรียน

วิถีพุทธ สงักดัสาํนกังาน   เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 พบวา่  การบริหารจดัการ

โรงเรียนวิถีพุทธกบัคุณลกัษณะของนกัเรียนในโรงเรียน

วิถีพุทธ สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  

ไดแ้ก่ ดา้นจิต (จิตใจ/อารมณ์)  ดา้นปัญญา ดา้นศีล 

(สงัคม) ดา้นกาย (กายภาพ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั

ของเมียนฟิน อ่อนสีแดง (2549) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง การ

ประเมินโรงเรียนนาํร่องโรงเรียนวิถีพุทธ  สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอด็  เขต  2 พบวา่ ดา้น

ผลผลิต  จากการประเมินภาพรวมนกัเรียนอยูใ่นระดบัดี

และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ดา้นศีล  รองลงมาคือ

ดา้นกาย ตํ่าท่ีสุด  คือ  ดา้นจิตและปัญญา  ทั้งน้ีเป็น

เพราะโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

ส่วนมากโรงเรียนจะตั้งอยูใ่นวดั  ทาํใหมี้ความใกลชิ้ด

และไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจากวดั  เช่น มีพระ

มาบรรยายธรรม  ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  
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ตลอดจนการนาํนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การส่งเสริมคุณธรรมในวนัสาํคญัต่าง ๆ  เช่นนาํนกัเรียน

เวียนเทียนเน่ืองในวนัสาํคญัทางศาสนา  บรรพชา

สามเณรภาคฤดูร้อน กล่าวไดว้า่โรงเรียนทั้งหลายเหล่าน้ี

กคื็อโรงเรียนวิถีพุทธโดยธรรมชาติ  จึงทาํใหน้กัเรียนใน

โรงเรียนวิถีพุทธเป็นผูมี้คุณลกัษณะท่ีกิน อยู ่ดู  ฟังเป็น 

รู้จกัดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณค่าและมีความสุข อนัเป็นผลท่ี

ไดรั้บการพฒันาทั้ง  4 ดา้น (ภาวนา 4) คือ ดา้นกาย 

(กายภาพ) ดา้นศีล (สงัคม) ดา้นจิต  (จิตใจ/อารมณ์)  และ

ดา้นปัญญา  ตามหลกัไตรสิกขา  คือ ศีล  สมาธิและ

ปัญญามาก่อน สอดคลอ้งกบัพระธรรมโกศาจารย ์

(ประยรู ธมมฺจิตฺโต, 2548, หนา้’33) ไดก้ล่าวไวว้า่  

ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการพฒันาทั้ง 4 ดา้นจะเป็นคนเก่ง ดีและมี

ความสุข  สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2546, 

หนา้ 15) ท่ีไดก้ล่าววา่ เม่ือโรงเรียนไดรั้บการพฒันาเป็น

โรงเรียนวิถีพุทธท่ีชดัเจน  นกัเรียนไดรั้บการพฒันา

คุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

ต่าง ๆ อยา่งชดัเจนพร้อมกบัการพฒันาปัญญาและดา้น

อ่ืน ๆ การพฒันาท่ีจะใหเ้ป็นคนดี  เก่งและมีความสุข

พร้อม ๆ กนั  โรงเรียนวิถีพุทธมีการจดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนท่ีมุ่งเนน้ใหเ้กิดความสงบแก่จิต เป็นกิจกรรม

หลกั  เช่น  กิจกรรมนัง่สมาธิบริหารจิตเจริญปัญญา  

เดินจงกรม กิจกรรมไหวพ้ระสวดมนต ์ แผเ่มตตาและ

สงบน่ิง  กิจกรรมสวดมนตห์มู่สรภญัญะ อีกประการ

หน่ึง  โรงเรียนมีการจดัสภาพทางกายภาพท่ีเป็น

ธรรมชาติ มีสภาพแวดลอ้มท่ีชวนใหจิ้ตใจสงบ  

ส่งเสริมปัญญา  และโรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ

,’2546, หนา้ 20) ส่งเสริมบรรยากาศของการใฝ่เรียนรู้

และพฒันาตามระบบไตรสิกขา หรือส่งเสริมการมี

วฒันธรรมแสวงปัญญาและมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีเป็น

กลัยาณมิตรต่อกนั ยิม้แยม้แจ่มใส มีความเมตตากรุณา

ต่อกนัทั้งครูต่อนกัเรียน นกัเรียนต่อครูและส่งเสริมให้

บุคลากรและนกัเรียนปฏิบติัตนเป็นตวัอยา่งท่ีดีแก่

ผูอ่ื้น  เช่น การลด ละ เลิก อบายมุข  มีการเสียสละ จึง

เป็นเหตุทาํใหคุ้ณลกัษณะของนกัเรียน ดา้นจิต (จิตใจ/

อารมณ์) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก กล่าวคือ ทาํให้

นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีสุขภาพจิตท่ีดี  มีเมตตา กรุณา  

กตญั�ูรู้คุณ มีความร่าเริงแจ่มใส  มีอารมณ์ดีอยูเ่สมอ  

ส่งผลต่อความสุข ความสดช่ืนเบิกบาน มัน่คงต่อ

ความดีงาม  และความสงบสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้

บ่งช้ีคุณภาพของตวัช้ีวดัดา้นผลผลิตท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หนา้’4) กาํหนดไว ้คือ 

นกัเรียนมีความกตญั�ูรู้คุณ  ตอบแทนบุญคุณ  มีจิตใจ

เมตตากรุณา  เอ้ือเฟ้ือ  เผื่อแผต่่อกนั ทาํงานและตั้งใจ

เรียนรู้อยา่งตั้งใจ อดทน  ขยนัหมัน่เพียร มีสุขภาพจิต

ดี  ร่าเริงแจ่มใสเบิกบานและมีความฉลาดทางอารมณ์ 

  3.’’กระบวนการดาํเนินงานโรงเรียน        

วิถีพุทธในภาพรวมทั้ง 6 ขั้นตอน  คือ ขั้นเตรียมการ 

ขั้นดาํเนินการจดัสภาพและองคป์ระกอบ  ขั้น

ดาํเนินการพฒันาตามระบบไตรสิกขา ขั้นดูแลและ

สนบัสนุนใกลชิ้ด ขั้นปรับปรุงและพฒันาต่อเน่ือง ขั้น

ประเมินผลและเผยแพร่ผลการดาํเนินการ                  

มีความสมัพนัธ์กบัคุณลกัษณะของนกัเรียนโรงเรียน    

วิถีพุทธโดยภาพรวมทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นกาย  (กายภาพ) 

ดา้นศีล(สงัคม)  ดา้นจิต(จิตใจ/อารมณ์)  ดา้นปัญญา

(ปัญญา) มีความสมัพนัธ์ทิศทางเดียวกนั  อยูใ่นระดบั

ปานกลาง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ ทั้งน้ีเป็นเพราะ

โรงเรียนแต่ละโรงเรียนมีคู่มือแนวทางการดาํเนินงาน

โรงเรียนวิถีพุทธในการใชด้าํเนินการตามกิจกรรม  ซ่ึง

ข้ึนอยูก่บับริบทของแต่ละโรงเรียนซ่ึงมีสภาพแวดลอ้ม

และสงัคมท่ีแตกต่างกนัตามลกัษณะเฉพาะของโรงเรียน 

มี 5 ดา้น ดงัน้ี (1) การบริหารจดัการโรงเรียนวิถีพุทธ    
(2) การจดัวิถีพุทธสู่วิถีการเรียนรู้ (3) กิจกรรมเสนอแนะ           

การพฒันา  (4) การพฒันาบุคลากรและคุณลกัษณะ

บุคลากรท่ีคาดหวงั (5) การเก้ือกลูสมัพนัธ์โรงเรียน วิถี

พุทธและชุมชน  ผูบ้ริหารจะตอ้งมีวิสยัทศันห์รือปรัชญา 

พนัธกิจ เป้าหมาย  ธรรมนูญหรือแผน  กลยทุธ์ท่ีมี

จุดเนน้ในการพฒันาโรงเรียนวิถีพุทธ มีการกาํหนด อตั

ลกัษณ์ของโรงเรียนวิถีพุทธท่ีชดัเจน  มีการแต่งตั้ง
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คณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการดาํเนินงาน

โรงเรียนวิถีพุทธ  และบริหารการดาํเนินงานอยา่ง

ต่อเน่ืองโดยผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย นอกจากนั้นสถานศึกษา

จะตอ้งมีการติดตามประเมินผล  การดาํเนินงานโรงเรียน

วิถีพุทธเพ่ือจะไดท้ราบถึงปัญหาต่าง ๆ ของการ

ดาํเนินงานและนาํผลท่ีไดม้าวางแผนเพ่ือปรับปรุงและ

พฒันาการดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  ซ่ึง

สามารถกระทาํไดโ้ดยอาศยักรอบ  ตวัช้ีวดัการ

ดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธท่ีกระทรวงศึกษาธิการ

กาํหนดไว ้

   4.’กระบวนการดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธใน

ภาพรวมทั้ง 6 ขั้นตอน  ส่งผลต่อคุณลกัษณะของ

นกัเรียนโรงเรียนวิถีพุทธในภาพรวมทั้ง 4 ดา้น อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 สอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของอมรรัตน ์แกว้มะ (2548) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง  การ

บริหารจดัการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ  สงักดัสาํนกังาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  สกลนคร เขต 1 ผลการวิจยั พบวา่ 

กระบวนการบริหารจดัการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ 

สามารถทาํนายประสิทธิผลการบริหารจดัการศึกษา

โรงเรียนวิถีพุทธ  สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

สกลนคร  เขต 1 ไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.01 โดยมีอาํนาจพยากรณ์ร้อยละ  65.70  และมีความ

คลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.319    

 

ข้อเสนอแนะ 

1.’’คณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีการ

กาํหนดนโยบายการสร้างสภาพแวดลอ้มบริเวณโรงเรียน

ใหมี้บรรยากาศเป็นธรรมชาติเพ่ือใหเ้อ้ืออาํนวยต่อ   

ความพร้อมในการเรียนรู้ ซ่ึงกิจกรรมท่ีจดัข้ึนควร

ดาํเนินการเป็นกิจวตัร และจดัตั้งผูรั้บผิดชอบและ

ประเมินผลดว้ย 

 2.’’คณะกรรมการสถานศึกษา ควรขอความ

ร่วมมือระหวา่งบา้น วดั โรงเรียนเขา้มาร่วมกิจกรรมเนน้

การเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ  มีการยกตวัอยา่ง

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงประกอบการเรียนรู้  พฒันา

ครูผูส้อนใหเ้ขา้ถึงแนวทางการจดัการเรียนรู้ตามแนวทาง

โรงเรียนวิถีพุทธ ซ่ึงอาจทาํโดยการจดักิจกรรม

ปฏิสมัพนัธ์ถ่ายทอดประสบการณ์เพ่ือใหซึ้มซบัและ

ค่อย ๆ ยอมรับรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบวิถีพุทธ  

3.’’ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรจดัใหมี้การ

ฝึกอบรมพฒันาความรู้สภาวะทางธรรมหรือจิตใจแก่

บุคลากรและนกัเรียน  เพ่ือปลกูฝังใหบุ้คลากรมีจิตใจ

ท่ีตั้งมัน่ในศีลธรรม  มีศรัทธา  พร้อมท่ีจะเรียนรู้และ

เขา้ใจในแนวทาง การดาํเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ   

ตลอดจนสร้างแรงจูงใจ  โดยการใหร้างวลัหรือเกียรติ

บตัรสาํหรับสาํหรับผูป้ฏิบติัดี ปฏิบติัชอบเพ่ือเป็น

แรงผลกัดนัใหผู้อ่ื้นปฏิบติัตาม 

4.’’ผูบ้ริหารควรใหค้วามสาํคญัต่อการนิเทศ

ติดตาม ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง โดยจดัตั้ง

คณะกรรมการข้ึนมารับผิดชอบโดยตรงในการ

ดาํเนินการนิเทศภายในสถานศึกษา จดัใหมี้การประชุม

สมันาเพ่ือช้ีแจงผูป้กครองถึงแนวทางการดาํเนินงานตาม

หลกัไตรสิกขา รวมถึงเปิดโอกาสใหไ้ดแ้สดงความ

คิดเห็นร่วมดว้ย ตลอดจนเชิญผูน้าํโครงการโรงเรียน         

วิถีพุทธมาร่วมประชุมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาท่ี

เขา้ร่วมโครงการใหเ้ขา้ใจถึงแนวทางการดาํเนินงาน

โรงเรียนวิถีพุทธใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 ขอ้เสนอแนะการวจิยัคร้ังต่อไป 

  1. ควรมีการศึกษาวิจยัในเชิงคุณภาพ โดยการ

สมัภาษณ์อยา่งเจาะลึกในบริบทของสถานศึกษาท่ีเป็น

สถานศึกษาคุณธรรมชั้นนาํหรือโรงเรียนนาํร่องถึง

กระบวนการดาํเนินงานโรงเรียน วิถีพุทธ   

 2. ควรศึกษาถึงแนวทางในการสร้างเครือข่าย   

โรงเรียนวิถีพุทธไปยงัโรงเรียนต่าง ๆ ทัว่ประเทศ เพ่ือ

ทราบกระบวนทศันใ์นการดาํเนินกิจกรรม  การยอมรับ  

การเปล่ียนนวตักรรมรูปแบบการศึกษาแนวใหม่ตาม

แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธอนัจะเป็นประโยชนต่์อการ

ปฏิรูป 

3.  ควรศึกษาประเมินผลการดาํเนินงานตาม

แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธท่ีเขา้ร่วมโครงการเพ่ือนาํ
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ขอ้มลูท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชนใ์นการวางแผนการจดัการ

รูปแบบการบริหารการศึกษาใหเ้ป็นไปตามแนวทาง

โรงเรียนวิถีพุทธ 
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ความต้องการด้านสวสัดิการสังคมของผู้สูงอาย ุ

: กรณศึีกษาองค์การบริหารส่วนตําบลบึงคอไห อาํเภอลาํลูกกา จังหวดัปทุมธานี 

Social Welfare Needs of The Elderly : A Case Study of Tambon Administration 

Organization Bueng Kho Hai Lamlukka District Pathumthanee Province1 

 

                                                                                                                                                                   ดวงธิดา  บวรจิตติกลุ
* 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัเชิงคุณภาพคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ตอ้งการไดรั้บสวสัดิการดา้นต่าง ๆ ของผูสู้งอาย ุ

และ (2) แนวทางในการจดัสวสัดิการสงัคมสาํหรับผูสู้งอาย ุ ประชากรคือ ผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

จาํนวน 5 คน และผูสู้งอายจุาํนวน 16 คน เคร่ืองมือท่ีใชคื้อ ศึกษาจากเอกสารและการสมัภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้มลูโดย

การจดัระเบียบขอ้มลูและตีความผลการวิจยั พบวา่ (1) ผูสู้งอาย ุมีความตอ้งการในดา้นรายได ้ดา้นการ

รักษาพยาบาล ดา้นการมีส่วนร่วมในสงัคม รวมถึงดา้นกิจกรรมนนัทนาการต่าง ๆ  และทางดา้นความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น ดงันั้นภาครัฐจึงควรมีแนวทางในการจดัสวสัดิการใหต้รงต่อตามความตอ้งการของผูสู้งอาย ุ             

(2) ส่วนแนวทางในการจดัสวสัดิการสงัคมของผูสู้งอาย ุดา้นเศรษฐกิจควรมีการปรับระเบียบการจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพ

ผูสู้งอาย ุดา้นสุขภาพ ควรจดัใหมี้หน่วยงานดา้นรักษาพยาบาลเคล่ือนท่ี ดา้นสงัคม ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

สงัคมของผูสู้งอาย ุดา้นนนัทนาการ ความประสานงานหน่วยงานสาธารณะสุข ใหค้วามรู้เร่ืองสุขภาพ การออก

กาํลงักาย และในดา้นส่ิงแวดลอ้มและ ความปลอดภยั ผูบ้ริหารตอ้งใหค้วามสาํคญัโดยจดัสรรงบประมาณในการ

ดูแลดา้นท่ีพกัอาศยัใหม้ากข้ึน 

 

คําสําคัญ: ความตอ้งการ, สวสัดิการสงัคม, ผูสู้งอาย ุ

 

Abstract 

 This qualitative research objective are to study  (1) the social welfare needs of the elderly. the guide for 

social welfare for the elderly. The research instruments use for collecting data were documents and interviews. 

The Population used in this study were 5 administrators and 16 elderly. Analyze of by using descriptive analysis. 

The result show that : (1) the elderly. needs in terms of revenue. The medical care. And participation in society. 

As well as various recreational activities and the safety of life and property. To achieve a comfortable life. So it 

 

 

 

 

 

1นกัศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
*เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2554 
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 needs help from the government in the welfare needs of the elderly. (2) The guidelines for the welfare of the 

elderly. Economic should be adjusted premiums paid subsistence regulations the elderly. As well as how to pay 

for the convenience of senior citizens in applying for funds. Of  health. should provide a mobile medical. To 

promote social participation in society of the elderly. Recreational. Should be Coordinate of public health. To 

educate health. Exercise And in the environment. The safety of the elderly. Administrators need to give priority 

in the allocation of funds for the care and shelter for more. 

 

Keywords: social welfare needs of the elderly 

 

ความนํา 

 เน่ืองจากการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนัได้

เปล่ียนแปลง โดยใหค้วามสาํคญักบัระบบเศรษฐกิจ

เป็นอนัมาก ทาํใหบุ้คคลตอ้งมุ่งเนน้และแข่งขนัใน

การดาํรงชีวิตภายใตร้ะบบทุนนิยมระบบเงินตรา 

เพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงเงินหรือวตัถุนิยมมากกวา่ระบบ

คุณธรรมซ่ึงไดส่้งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของ

บุคคลในสงัคมไดอ้ยา่งมาก โดยผูสู้งอายรูุ้สึกวา่

ตนเองไร้ค่าอยูค่นเดียว ขาดผูส้นใจ ประกอบกบั

พฒันา การดา้นสรีระของผูสู้งอายไุดเ้ปล่ียน แปลง

ไปในลกัษณะท่ีเส่ือมถอยทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

อารมณ์และสงัคม ซ่ึงไดก่้อใหเ้กิดโรคต่างๆ ไดง่้าย

ข้ึน ส่งผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์ของผูสู้งอายุ 

ดงันั้นผูสู้งอายจึุงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่               

(สุทิน ออ้นอุบล, 2541, หนา้ 2) ดว้ยเหตุน้ีสงัคมจึง

ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของผูสู้งอายุ นบัตั้ง แต่

ระบบครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติ และสงัคมโลก 

ดงัจะเห็นไดจ้าก องคก์ารสหประชาชาติไดมี้การจดั

ประชุมสมชัชาโลกวา่ดว้ยผูสู้งอายข้ึุนในปี พ.ศ. 

2525 ท่ีกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยมีวตัถุ 

ประสงคส์าํคญัในการประชุมคือการจดัทาํ

แผนปฏิบติัการระยะยาวท่ีส่งเสริมใหเ้กิด

หลกัประกนัทางเศรษฐกิจและสงัคมแก่ผูสู้งอายุ

เพ่ือใหผู้สู้งอายไุดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ

และไดก้าํหนดใหว้นัท่ี 1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวนั

ผูสู้งอายสุากล โดยมีหลกัการสาํคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

การมีเสรี การมีส่วนร่วม การไดรั้บการดูแล การ

บรรลุความพึงพอใจของตนเองและการมีศกัด์ิศรี      

(ระพีพรรณ คาํหอมและคณะ, 2542, หนา้ 28) 

 จากการสาํรวจประชากรในเขตพ้ืนท่ี

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลกูกา 

จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ผูสู้งอายมีุปัญหาดา้นสุขภาพ

โดยเฉพาะโรคเบาหวานอนัเป็นโรคเร้ือรังและมี

ปัญหาดา้นจิตใจ มีความรู้สึกโดดเด่ียวจากการอยู่

ลาํพงัตอนกลางวนั จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจศึกษาวา่มี

การบริหารการจดัสวสัดิการผูสู้งอายอุยา่งไร เกิด

ปัญหาและขอ้เสนอแนะอะไรบา้ง โดยในการ

ดาํเนินการจดัสวสัดิการผูสู้งอายจุะบรรลุผลสาํเร็จได้

นั้นข้ึนอยูก่บัตวั ผูสู้งอาย ุครอบครัว ชุมชนและ

หน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะองคก์รท่ีมีหนา้ท่ี

โดยตรง 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการ

ดา้นต่างๆของผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี  
 2. เพ่ือศึกษาหาแนวทางในการจดัสวสัดิการ

สงัคมสาํหรับผูสู้งอายใุนเขตองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี   
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วธีิดําเนินการวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จยัดาํเนินการศึกษาใน

รูปแบบของการวิจยัเชิงคุณภาพ การสมัภาษณ์แบบ

ก่ึงโครงสร้างโดย กาํหนดประเดน็ตามวตัถุประสงค์

ร่วมกบัการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก และเปิดโอกาสให้

ผูถ้กูสมัภาษณ์แสดงความคิดเห็นพร้อมเสนอแนะ

เพ่ิมเติมได ้ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (key informants) ท่ีใช้

ในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 

 1. กลุ่มผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดั

ปทุมธานี จาํนวน 5 คน 

 2. กลุ่มผูสู้งอายุ/ตวัแทนผูสู้งอาย ุจาํนวน  

16 คน ในเขตพ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอ

ไห อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มลู ผูวิ้จยันาํขอ้มลู

จากการสมัภาษณ์ มาทาํการวิเคราะห์เน้ือหาโดยการ

จดัระเบียบขอ้มลู ตีความและสรุปผลการศึกษา ตาม

วตัถุประสงคก์ารวิจยัส่วนการตรวจสอบขอ้มลูผูวิ้จยั

มีการตรวจสอบคุณภาพของขอ้มลู โดยเป็นการเกบ็

ขอ้มลูจากหลายแห่ง แลว้นาํขอ้มลูท่ีไดม้าตรวจสอบ

ซ่ึงกนัและกนั 

 จากสภาพความเป็นอยูข่องของประชาชน

ในเขต องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห ในหน่ึง

ครอบครัวมกัอยูร่่วมกบัผูสู้งอาย ุแต่ในบางบา้นกมี็

ผูสู้งอายอุยูต่ามลาํพงั ซ่ึงผูสู้งอายสุ่วนใหญ่มองวา่ไม่

อยากเป็นภาระใหล้กูหลาน ทั้งดา้นการใชชี้วิตหรือ

ดา้นค่าใชจ่้าย โดยอยากใหมี้ความช่วยเหลือจาก

ภาครัฐในการจดัสวสัดิการเพ่ือผูสู้งอายใุนดา้นต่าง ๆ 

1.ความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสงัคมของผูสู้งอายุ 

    ดา้นรายได ้ ผูสู้งอายตุอ้งการใหภ้าครัฐ

ช่วยเหลือในการจดัสวสัดิการสงัคมในเร่ืองของ

รายได ้ตลอดจนเบ้ียยงัชีพ และลดค่าใชจ่้ายในการ

ดาํรงชีวิต 

   ดา้นการรักษาพยาบาล  ผูสู้งอายตุอ้งการให้

มีการยกเวน้ค่ารักษาพยาบาลค่าตรวจทางการแพทย ์ 

อาทิ  ตรวจไขขอ้  ตรวจตา  ตรวจมะเร็งตรวจหวัใจ  

ตรวจฟัน   

              ดา้นการมีส่วนร่วมในสงัคมผูสู้ง อายุ

ตอ้งการช่วยกล่อมเกลาเยาวชน   ตอ้งการ มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางสงัคม  เช่น  งานบุญ  งานประเพณี                                                                                                                      

ดา้นกิจกรรมต่าง ๆ  ผูสู้งอายตุอ้งการร่วมกิจกรรมทุก

กิจกรรม เห็นวา่เป็นส่ิงท่ีดีโดยเฉพาะทางดา้นศาสนา

และวฒันธรรม ถา้หากผูสู้งอายมีุส่วนร่วมใน

กิจกรรมยอ่มไดรั้บประโยชนเ์ป็นการผอ่นคลาย

สมอง หายจากอาการซึมเศร้า  

 ดา้นความปลอดภยั ผูสู้งอายตุอ้งการไดรั้บ

ความสะดวกและปลอดภยัในชีวิตท่ีอยูอ่าศยั การ

เดินทางเทา้-รถโดยสาร ช่วยดูแล ข้ึน-ลงรถ ขา้มถนน 

มีเจา้หนา้ท่ีรักษาความความปลอดภยั ดูแลทรัพยสิ์น

ในชุมชน  

 2. แนวทางในการจดัสวสัดิการผูสู้งอาย ุ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลกูกา 

จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ 
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 จากการสมัภาษณ์ผูสู้งอายแุละหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง ผูวิ้จยัเสนอแนวทางในการจดัสวสัดิการ

สงัคมผูสู้งอาย ุดงัน้ี 

 ดา้นเศรษฐกิจ ใหบ้ริการช่วยเหลือดา้น

รายได ้การจ่ายเบ้ียยงัชีพ การสร้างรายไดแ้ละลด

ค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผูสู้งอายทุบทวนนโยบายการจ่ายเงิน

เบ้ียยงัชีพใหผู้สู้งอายุ เพ่ือใหผู้สู้งอายไุดรั้บความ

ช่วยเหลืออยา่งแทจ้ริง 

 ดา้นสุขภาพ บริการทางดา้นอาํนวยความ

สะดวกในการดูแลรักษาพยาบาล บริการประเภทน้ีมี

จุดมุ่งหมายใหผู้สู้งอายท่ีุเจบ็ป่วยใหไ้ดรั้บความ

สะดวกในดา้นการรับบริการรักษาพยาบาลในการจดั

สวสัดิการดา้นสุขภาพสาํหรับผูสู้งอาย ุควรทบทวน

นโยบายเร่ืองการส่งต่อผูป่้วยในภาวะฉุกเฉิน การจดั

ช่องทางด่วน/ช่องทางสีเขียวสาํหรับผูสู้งอายใุน

สถานบริการสุขภาพ  

 ดา้นสงัคม การใหค้าํปรึกษาแนะนาํเก่ียวกบั

รายไดแ้ละความทุกขใ์จ กงัวลใจต่าง ๆ และการ

ชกัชวนผูสู้งอายเุขา้ร่วมกิจกรรมทางสงัคม การ

ประสานความร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินรัฐและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมี

มาตรการท่ีชดัเจน ในการส่งเสริมใหค้รอบครัวและ

ชุมชนมีความเขม้แขง็ เป็นกลไกหลกัในการดูแล

ผูสู้งอาย ุรวมทั้งผูค้นในชุมชน  

 ดา้นนนัทนาการ การเยี่ยมเยียนบา้นเพ่ือ

ใหบ้ริการดูแลรักษาสุขภาพ ใหค้าํปรึกษาแนะนาํใน

เร่ืองต่าง ๆ และการจดักิจกรรมเพ่ือใหเ้กิดความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน การออกกาํลงักายของ

ผูสู้งอาย ุ โดยหาอุปกรณ์และสถานท่ีใหแ้ก่ผูสู้งอายุ

ในชุมชน 

 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นการปรับ

สภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมใหผู้สู้งอายดุาํเนิน

ชีวิตประจาํวนัไดเ้องโดยไม่ตอ้งพ่ึงพาผูอ่ื้นหรือพ่ึงพา

นอ้ยท่ีสุด โดยอาจประสานกบัโรงเรียนอาชีวะต่างๆ

ช่วยเหลือในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงบา้นพกัอาศยั

ของผูสู้งอาย ุอีกทั้งยงัเป็นการสนบัสนุนใหน้กัศึกษา

ไดฝึ้กงานและบาํเพญ็ประโยชนไ์ปดว้ยในคราว

เดียวกนั 

ในการจดัสวสัดิการสงัคมใหแ้ก่ผูสู้งอายพุบวา่ ใน

ภาพรวมของความตอ้งการของผูสู้งอายเุองและการ

ดาํเนินการของภาครัฐ โดยแนวทางในการจดั

สวสัดิการสงัคมตอ้งใหส้อดคลอ้งต่อความตอ้งการ

และสภาพความเป็นอยูท่ี่แทจ้ริงของผูสู้งอายดุว้ย 

 

การอภิปรายผล 

 1.ความตอ้งการไดรั้บสวสัดิการสงัคมของ

ผูสู้งอาย ุดา้นรายได ้ผูสู้งอายสุ่วนใหญ่ตอ้งการใหรั้ฐ

ปรับเร่ืองการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายทุั้งเร่ืองของ

จาํนวนเงิน เง่ือนไข คุณสมบติัของผูท่ี้จะไดรั้บเงิน

ดงักล่าว ตลอดจนวิธีในการจ่ายเงินผูใ้หส้มัภาษณ์ท่ี

เป็นเจา้หนา้ท่ีส่วนใหญ่ มีความเห็นวา่ เหมาะสมแต่

ยงัขาดงบประมาณสาํหรับการดาํเนินงานให้

ครอบคลุมและทัว่ถึง การบริหารจดัการยงัไม่ชดัเจน

สอดคลอ้งกบั ระพีพรรณ คาํหอม (2542) กล่าววา่

การรับเบ้ียยงัชีพยงัขาดมาตรฐานส่วนศูนยก์ลาง 

กลไกการจดัตั้งคณะกรรมการเป็นไปตามระบบ

ราชการไม่ไดม้าจากตวัแทนชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

 ดา้นการรักษาพยาบาล  ผูสู้งอายมุกัประสบ

ปัญหาการขอเขา้รับบริการดา้นการตรวจรักษา 

บางคร้ังรอนาน เบิกค่ารักษา พยาบาลไดเ้พียง

บางส่วน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธญัญา สนิทวงศ์ ณ อยธุยา 

(2542) พบวา่สวสัดิการสงัคมท่ีผูสู้งอายตุอ้งการมาก

ท่ีสุดคือ ความตอ้งการสวสัดิการดา้นการ

รักษาพยาบาล ซ่ึงรวมถึงการใหก้ารช่วยเหลือดา้น

การรักษา และยงัตอ้งการลดค่าใชจ่้ายในการเดินทาง

มาโรงพยาบาล ซ่ึงแต่ละคร้ังมีค่าใชจ่้ายสูง โรคส่วน

ใหญ่ท่ีผูสู้งอายเุป็นมกัตอ้งทาํการรักษาใหต่้อเน่ือง 

เช่นโรคเบาหวาน โรคความดนัและโรคหวัใจเป็นตน้                                                                                          

  ดา้นการมีส่วนร่วมในสงัคม  ผูสู้งอายไุม่

ตอ้งการถกูทอดท้ิง ถกูเอาเปรียบดา้นกฎหมาย 
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หลอกลวงโดยเอาผลประโยชน์ เขา้ล่อ  หรือเอาความ

รักความห่วงใยเขา้ล่อและผูสู้งอายเุองไม่รู้วา่จะไป

ปรึกษาใครเน่ืองจากบ่อยคร้ังท่ีเป็นคนในครอบครัว

เองรวมกระทัง่ปัญหาเร่ืองมรดก                              

 ดา้นกิจกรรมต่าง ๆ  กิจกรรมนนัทนาการมี

ส่วนสาํคญัต่อคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุสอดคลอ้ง

กบั มนฤดี ศรีสุข (2545)  พบวา่ควรสนบัสนุนให้

ผูสู้งอายไุดรั้บการออกกาํลงักายอยูเ่สมอ เพ่ือช่วยให้

ร่างกายมีความแขง็แรงสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา และยืด

อายกุารเจบ็ป่วยออกไป 

 ดา้นความปลอดภยั ผูสู้งอายตุอ้งการ

สภาพแวดลอ้มท่ีดี ไดรั้บการอาํนวยความสะดวกใน

การเดินทาง และไม่ตอ้งการถกูรัดเอาเปรียบจากการ

ไม่รู้ขอ้กฎหมาย การไดมี้ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่มและ

ยารักษาโรคซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธญัญา สนิทวงศ ์ณ 

อยธุยา(2542) พบวา่ผูสู้งอายตุ่างใหค้วามสาํคญักบั

ส่ิงเหล่าน้ีเน่ืองจากเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํรงชีวิต

และท่ีสาํคญัคือไม่อยากเป็นภาระแก่ลกูหลาน  

 2. แนวทางในการจดัสวสัดิการผูสู้งอายุ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลกูกา 

จงัหวดัปทุมธานี ผลการศึกษาความตอ้งการของ

ผูสู้งอายดุา้นการจดัสวสัดิการพบวา่ มีแนวทางใน

การจดัสวสัดิการของผูสู้งอายใุนพ้ืนท่ีองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดั

ปทุมธานี โดยใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของ

ผูสู้งอายมีุดงัน้ี  

 ดา้นเศรษฐกิจ (รายได/้เบ้ียยงัชีพ) ใหมี้การ

นาํเสนอสภาพปัญหาเพ่ือออกนโยบายการเพ่ิมวงเงิน

ในการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุเน่ืองจากสภาพ

เศรษฐกิจในปัจจุบนั ค่าครองชีพท่ีสูงหากรายไดย้งั

เท่าเดิม ผูสู้ง อายไุม่มีรายไดจ้ากทางอ่ืนยอ่มเกิด

ปัญหาต่อการดาํรงชีวิตข้ึนได ้เพราะผูสู้งอายสุ่วน

ใหญ่มกักลวัเป็นภาระใหแ้ก่ลกูหลาน และควรปรับ

ระเบียบวิธีการจ่ายเงินใหส้ะดวกแก่การรับเงินของ

ผูสู้งอายดุว้ย สอดคลอ้งกบั ระพีพรรณ คาํหอม 

(2542) ท่ีพบวา่หากผูสู้งอายท่ีุไม่มีญาติมกัขาดโอกาส

ในการไดรั้บเบ้ียยงัชีพ 

 ดา้นสุขภาพ (การรักษาพยาบาล)มีการแยก

หอ้งในการตรวจผูสู้งอายโุดยเฉพาะ แยกต่างหากจาก

หอ้งทัว่ไปสอดคลอ้งกบั กวิน วนัวิเวก (2551) พบวา่ 

ผูสู้งอายตุอ้งการความสะดวกในการเขา้รับบริการใน

สถาน พยาบาล และจดักิจกรรมต่างๆ ดา้นการดูแล

สุขภาพท่ีผูสู้งอายมีุความตอ้งการ เป็นกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชนท์ั้งส้ินซ่ึงหน่วยงานองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี

สามารถจดัใหมี้กิจกรรมดงักล่าวได ้เพราะถือวา่เป็น

อาํนาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห 

อาํเภอลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานีอยูแ่ลว้  

  ดา้นสงัคม (การมีส่วนร่วมในสงัคม) 

ปัจจุบนัสงัคมสร้างใหทุ้กคนเอาตวัรอด ไม่มีความ

ช่วยเหลือกนั ไม่มีความเอ้ืออาทรต่อผูสู้งอาย ุดงันั้น

กิจกรรมทางสงัคม จึงเป็นกิจกรรมท่ีทาํไดย้ากมาก 

หากนาํคนในชุมชนมาแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและ

กนั ซ่ึงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ดงักล่าว ตอ้งให้

ความเคารพศรัทธาซ่ึงกนัและกนัเป็นอยา่งมาก 

ดงันั้นหากมีกิจกรรมน้ีเกิดข้ึนในชุมชน จะทาํให้

ชุมชนปราศจากภยัพิบติัต่างๆท่ีจะเขา้มาทาํลาย

ลกูหลานของคนในชุมชนไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัจาํลอง 

ศรีประสาธน ์(2531) กล่าววา่ สวสัดิการสงัคม

ผูสู้งอาย ุหมายถึงสภาวะความเป็นอยูข่องผูสู้งอายใุน

สงัคม ซ่ึงไดรั้บความช่วยเหลือและส่งเสริม เพ่ือตอบ 

สนองความตอ้งการบนพ้ืนฐานของความจาํเป็นท่ีอยู่

ในสงัคมอยา่งเท่าเทียมกนั เพ่ือใหมี้ชีวิตความเป็นอยู่

ท่ีดีข้ึน   

 ดา้นนนัทนาการ (กิจกรรมต่าง ๆ) จากท่ี

ผา่นมา ท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอ

ลาํลกูกา จงัหวดัปทุมธานี ดาํเนินการจดักิจกรรม

ต่างๆ ส่วนใหญ่ผูสู้งอายมีุความพร้อมท่ีจะเขา้ร่วมใน

กิจกรรม สอดคลอ้งกบั กวิน วนัวิเวก (2551) พบวา่

ผูสู้งอายสุ่วนมากวา่งงาน จึงช่วยเป็นการส่งเสริมให้
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ผูสู้งอายใุชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์และผูสู้งอายกุ็

จะมีสุขภาพร่างกายแขง็แรง  

 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ( ความปลอดภยั )ควรจดั

ระเบียบการจราจรภายในหมู่บา้นเน่ืองจากมีรถจอด

เกะกะไม่เป็นระเบียบและไม่ปลอดภยัเกรงวา่อาจเกิด

อนัตรายจากการก่อการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี ควร

มีกฎหมายคุม้ครอง  มีทนายความใหก้ารปรึกษาฟรี  

มีการจดัท่ีอยูอ่าศยัใหเ้หมาะสมกบัผูสู้ง อาย ุ ให้

ความรู้ดา้นกฎหมายเบ้ืองตน้  ทาํใหรู้้ตามทนัผูค้นใน

สงัคมท่ีบางคร้ังอาจถกูเอารัดเอาเปรียบและมีปัญหา

ดว้ย   

 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ความสุขของ

ผูสู้งอายอุยูท่ี่การไดอ้าศยัในท่ีปลอดภยัและอยู่

ท่ามกลางลกูหลาน และความอบอุ่นของครอบครัว 

ฉะนั้นความตอ้งการของกลุ่มผูสู้งอายใุนเขตพ้ืนท่ี

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบึงคอไห อาํเภอลาํลกูกา 

จงัหวดัปทุมธานี เป็นความตอ้งการท่ีคณะผูบ้ริหาร

สามารถดาํเนินการจดัหาและดาํเนินการกาํหนด

นโยบายใหไ้ด ้เพราะตามอาํนาจหนา้ท่ีขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบึงคอไห ซ่ึงมีหนา้ท่ีหลกัโดยตรง

ในการใหบ้ริการสาธารณะในเร่ืองน้ี ถึงแมว้า่ภาครัฐ

ยงัใหก้ารสนบัสนุนสวสัดิการสงัคมในหลายๆดา้น 

อาทิเช่น เบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุค่ารักษาพยาบาล 30 บาท

รักษาทุกโรค ค่าช่วยเหลือศพผูย้ากไร้ แต่ในการให้

การช่วยเหลือของภาครัฐยงัไม่เพียงพอต่อความ

ตอ้งการของประชาชน ดงันั้นองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล ควรใหก้ารจดัสรรงบประมาณใหค้วาม

ช่วยเหลือผูสู้งอายเุพ่ิมมากข้ึน ประกอบกบัปัจจุบนั

นโยบายของรัฐบาลใหค้วามสนใจและเห็น

ความสาํคญัของผูสู้งอายเุป็นอยา่งมาก รวมทั้ง

ส่งเสริมทางดา้นการรักษาสุขภาพของประชาชน มี

นโยบายใหอ้อกกาํลงักายอยูเ่สมอ ตามนโยบายของ

กระทรวงสาธารณะสุข ดงันั้นจึงเป็นส่ิงสาํคญัในการ

บริหารงานทางดา้นสวสัดิการสงัคมของผูสู้งอายุ

เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

  หน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

สามารถนาํผลการศึกษาไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ประสานขอความร่วมมือ และในการบริการจดัการ

ทางดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุโดย

ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1.แนวทางการจ่ายเบ้ียยงัชีพผูสู้งอายุ ควร

ดาํเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพแก่ผูสู้งอายโุดย 

วิธีการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนาม

ผูสู้งอายเุป็นอนัดบัแรก เพ่ือเป็นการป้องกนัปัญหา

การทุจริต การไดรั้บเงินไม่ครบตามจาํนวน หรือจ่าย

เป็นรายเดือนตามความประสงคข์องผูรั้บ 

 2.ควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการ

ผูสู้งอาย ุโดยโครงสร้างคณะ กรรมการอาจ

ประกอบดว้ย ผูแ้ทนชมรม หรือกลุ่มผูสู้งอายุ ผูแ้ทน

ประชาคม ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ

ผูแ้ทนส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยทาํหนา้ท่ีกาํหนด

หลกัเกณฑ ์วางระเบียบการสงเคราะห์ช่วยเหลือ

ผูสู้งอาย ุการแกไ้ขปัญหาและการวางนโยบายการ

พฒันาผูสู้งอาย ุการคดัเลือกผูสู้งอายเุพ่ือสงเคราะห์

ในประเภทต่างๆ เช่น ผูสู้งอายท่ีุช่วยเหลือตนเอง

ไม่ได ้ผูพิ้การ การช่วยเหลือฌาปนกิจศพ การจดั

สวสัดิการกองทุนผูสู้งอายุ เป็นตน้ 

ขอ้เสนอแนะการวิจยัคร้ังต่อไป 

          ควรทาํการศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนของ

ภาครัฐในการดาํเนินงานตามนโยบายดา้นสวสัดิการ

ผูสู้งอาย ุเพราะบางคร้ังผลการดาํเนินงานท่ีผิดพลาด 

เกิดข้ึนในขั้นตอนการปฏิบติังาน จึงควรมีการศึกษา

ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพ่ือหาแนวทางแกไ้ขโดยผูสู้งอายุ

จะไดรั้บประโยชนจ์ากสวสัดิการนั้นอยา่งเตม็ท่ี 
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การมส่ีวนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พืน้ฐานของ

สถานศึกษาใน เขตพืน้ทีก่ารศึกษาจังหวดันนทบุรีเขต 2 

The  Participation of  Basic  School  Boards  under 

The  Jurisdiction   of  Nontaburi  Educational Service  Area Office21 
 

                                                                                                                                                              ธนภรณ์ วารินรักษ์
* 

 

  
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

สถานศึกษา และ(2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตาม เพศ อาย ุอาชีพ วฒิุ

การศึกษาและขนาดของสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจงัหวดันนทบุรี

จาํนวน 246 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มลูโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างโดยใชค่้า t-test, F-test ผลการศึกษาพบวา่ (1) คณะกรรมการ

สถานศึกษา มีส่วนร่วมดา้นบริหารวิชาการ และดา้นบริหารทัว่ไปและภาพรวมมีความเหมาะสมมากส่วนดา้น

บริหารงบประมาณและดา้นบริหารบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง (2) คณะกรรมการสถานศึกษา เพศชายและเพศ

หญิงมีส่วนร่วมไม่ต่างกนั ผูท่ี้มีอาย ุ41 ข้ึนไปมีส่วนร่วมมากกวา่ท่ีมีอาย ุ30-40 ปี ผูท่ี้มีท่ีมีอาชีพรับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการบาํนาญมีส่วนร่วมดา้นบริหารวิชาการและงานบุคคลมากกวา่ผูท่ี้มีอาชีพเกษตรกรรม ผูท่ี้มี

วฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรีมีส่วนร่วมมากกวา่ผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี 

คณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในดา้นบริหารวิชาการมากกวา่คณะกรรมการ

สถานศึกษาสถานศึกษาขนาดกลางและเลก็ 

 

คําสําคัญ : การมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, การบริหารสถานศึกษา 

 

Abstract:  

 The purposes of this research were to study and to compare the participation of basic school boards 

administration whose difference in sex, age, occupation and education level.  The sample of 246 basic school 

boards under the  jurisdiction of Nontaburi education service area office 2 The research instruments were used 

statistics to analyse mean, standard deviation, percentage and using t-test, F-test to compare the sample’s 

participation in four areas. The research found that (1) the school boards’ participation in total, academics, and 
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general administration was high but the budget management and personnel management were moderate. (2) The 

ones whose ages over 41 years were higher participate than the ones whose age between 30-40 years.  The ones 

who worked in the government official/state enterprises/and retirement officers were higher participate in 

academics and personnel management than the ones who were agricultures.   The ones who had higher 

educational level were higher than the ones who had lower in educational level.  The school boards in large 

school size were higher in academic management than the medium and small size schools. 

 

Keywords: participation, basic school boards, Nontaburi educational service area office 2 

 

ความนํา

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ

พุทธศกัราช  2542 และแกไ้ขเพ่ิมเติมฉบบัท่ี2 

พุทธศกัราช 2545 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา้ 

8) ดา้นการศึกษาโดยไดก้าํหนดบทบาทของชุมชน 

ในมาตรา  8  (2) วา่  ใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการศึกษา  

มาตรา 9 (6) การจดัระบบโครงสร้างและกระบวน 

การจดัการศึกษาใหย้ึดหลกั  “การมีส่วนร่วมของ

บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

เอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบนัสงัคมอ่ืน“ และมาตรา 29 

แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 

2542 บญัญติัวา่  การบญัญติัใหส้ถานศึกษาเป็น นิติ

บุคคล ในพระราชบญัญติัวา่ดว้ยกฎระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  นบัเป็นการ

ปฏิรูปการศึกษาคร้ังสาํคญัของประเทศไทยท่ีมุ่งหวงั

ยกระดบัการศึกษาของชาติ และจดัการศึกษาไดอ้ยา่ง

ทัว่ถึงมีคุณภาพ  ทั้งน้ีเพ่ือพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษย์

ท่ีสมบูรณ์เป็นคนดี มีปัญญาและมีความสุข 

 การดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมี

พลงัและประสิทธิภาพนั้นจาํเป็นตอ้งมีการกระจาย

อาํนาจใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วม ตามเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช  

2540 และเป็นไปตามหลกัการของพระราชบญัญติั

การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพ่ิมเติม 

(ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 ซ่ึงใหมี้การจดัระบบ

โครงสร้าง และกระบวนการจดัการศึกษาของไทย มี

เอกภาพเชิงนโยบายหลากหลายในทางปฏิบติั มีการ

กระจายอาํนาจไปสู่เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ

สถานศึกษา 

            หลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสีย  (Participation of stakeholders) ดว้ยการ

นาํบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาเขา้มามี

ส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย วางแผนดาํเนินการ 

และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ลกัษณะการทาํงานจึงมี

ลกัษณะการทาํงานเป็นทีม โดยเร่ิมตั้งแต่การแต่งตั้ง

คณะกรรมการสถานศึกษา  (School Board) โดย

ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู  ผูแ้ทน

องคก์รชุมชน  ผูแ้ทนองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน  ผูแ้ทนศิษย์

เก่าของสถานศึกษา  คณะครู บุคลากรในโรงเรียน  

และผูท้รงคุณวฒิุ มีหนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ส่งเสริม

สนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ทาํใหก้าร

บริหารงานของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  

                  รูปแบบการบริหาร มีลกัษณะเป็นคณะ

บุคคลหรือคณะกรรมการสถานศึกษา อนั

ประกอบดว้ย กลุ่มคนหลกั 3 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหาร ครู 

และชุมชน ส่วนบุคคล  3  ฝ่าย ดงักล่าว กลุ่มใดจะ

เป็นหลกัในการบริหารข้ึนอยูก่บัแต่ละสถานศึกษา

โดยส่วนใหญ่มกัใหต้วัแทนชุมชนเป็นหลกั 

ความหมายของการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 

คือการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการ การ
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ตดัสินใจสู่การปฏิบติั การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐาน มุ่งคืนบทบาทสาํคญัในการบริหารใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินการบริหารจดัการโดย

ใชส้ถานศึกษาเป็นฐานมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจและ

การมีส่วนร่วมของบุคลท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหาร

จดัการสถานศึกษาโดยใชบ้ริหารจดัการท่ีหลากหลาย

แตกต่างกนัไปตามศกัยภาพและสถานศึกษานั้น การ

ใหอิ้สระในการดาํเนินการตนเองทาํใหเ้กิดความ

คล่องตวั สามารถพฒันาเปล่ียนแปลงทนัต่อ

เหตุการณ์ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานของ

สถานศึกษาทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งรับผิดชอบ ไม่วา่

จะเป็นความสาํเร็จหรือการพฒันาปรับปรุงแกไ้ข 

 ในส่วนภาคราชการ การส่งเสริมการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม ถือไดว้า่เป็นเง่ือนไข และ

เป็นกญุแจสาํคญัของความสาํเร็จของการพฒันา

ระบบราชการใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนและเอ้ือต่อประโยชนสุ์ขของ

ประชาชน เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นปัจจยั

สาํคญัท่ีสนบัสนุน และส่งเสริมใหร้ะบบราชการมี

พลงัในการพฒันาประเทศอยา่งสร้างสรรค ์อนัเป็น

เป้าหมายหลกัของการพฒันาราชการยคุใหม่ท่ีเป็น

ราชการระบบเปิดการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน

ของภาคราชการท่ีมาจากทุกภาคส่วนของสงัคม 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

และชุมชนทอ้งถ่ิน ช่วยทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐมีความ

ใกลชิ้ดกบัประชาชนไดรั้บทราบความตอ้งการและ

ปัญหาท่ีแทจ้ริง ลดความขดัแยง้และต่อตา้น ทั้งยงั

เป็นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างให้

ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจในประเดน็

สาธารณะ ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีหน่วยงานภาคราชการ

ตอ้งดาํเนินการใหเ้กิดข้ึน อยา่งไรกต็ามการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชน

และเครือข่ายภาคประชาสงัคมทุกภาคส่วนเขา้มาเป็น

หุน้ส่วน จะประสบความสาํเร็จหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บั

หน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการมี

ส่วนร่วมของประชาชนมากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งตอ้ง

อาศยักระบวนการความร่วมมือและการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่ายในสงัคมท่ีเป็นพนัธมิตรของภาคราชการ 

ซ่ึงถึงเวลาแลว้ท่ีภาคราชการจะตอ้งร่วมมือกนัเปิด

ระบบราชการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม   เพ่ือทาํให้

เกิดการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เกิดการแบ่งสรร

ทรัพยากรอยา่งยติุธรรม  และลดความขดัแยง้ใน

สงัคม และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการสร้างกลไกของการ

พฒันาระบบราชการท่ีย ัง่ยืน เพ่ือประโยชนสุ์ขของ

ประชาชนนัง่เอง 

 ลกัษณะการบริหารโรงเรียน หมายถึง การ

จดัการใหมี้กิจกรรมหลกั 4 งาน ไดแ้ก่ งานวิชาการ  

งานงบประมาณ  งานบุคคล  และงานทัว่ไป เนน้การ

กระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วม โดยใหโ้รงเรียนมี

อิสระในการปกครองตนเองมากข้ึน ดว้ยการ

กาํหนดใหโ้รงเรียนมีการบริหารโดยการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัประเทศไทยไดมี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540  

และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ท่ี

เนน้การกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมของผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งโดยใหก้ระจายอาํนาจและจาก

ส่วนกลางไปยงัโรงเรียนทั้งดา้นการบริหารฝ่าย

วิชาการ การบริหารฝ่ายบุคคล การบริหารฝ่าย

งบประมาณและการบริหารฝ่ายทัว่ไปรวมทั้ง

กาํหนดใหโ้รงเรียนท่ีเปิดสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ทุกแห่งตอ้งมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ส่งผลใหบ้ริบทใน

การบริหารการศึกษาของไทยเกิดการเปล่ียนแปลง 

(มาตรฐานและตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกรอบท่ีสาม ) (พ.ศ. 2554-2558)ระดบั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 การบริหารและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการกาํกบั

ดูแลและขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสถานศึกษา

สนใจศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถาน 
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ตดัสินใจสู่การปฏิบติั การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น

ฐาน มุ่งคืนบทบาทสาํคญัในการบริหารใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินการบริหารจดัการโดย

ใชส้ถานศึกษาเป็นฐานมุ่งเนน้การกระจายอาํนาจและ

การมีส่วนร่วมของบุคลท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหาร

จดัการสถานศึกษาโดยใชบ้ริหารจดัการท่ีหลากหลาย

แตกต่างกนัไปตามศกัยภาพและสถานศึกษานั้น การ

ใหอิ้สระในการดาํเนินการตนเองทาํใหเ้กิดความ

คล่องตวั สามารถพฒันาเปล่ียนแปลงทนัต่อ

เหตุการณ์ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินงานของ

สถานศึกษาทุกคนท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งรับผิดชอบ ไม่วา่

จะเป็นความสาํเร็จหรือการพฒันาปรับปรุงแกไ้ข 

 ในส่วนภาคราชการ การส่งเสริมการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วม ถือไดว้า่เป็นเง่ือนไข และ

เป็นกญุแจสาํคญัของความสาํเร็จของการพฒันา

ระบบราชการใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของประชาชนและเอ้ือต่อประโยชนสุ์ขของ

ประชาชน เพราะกระบวนการมีส่วนร่วมเป็นปัจจยั

สาํคญัท่ีสนบัสนุน และส่งเสริมใหร้ะบบราชการมี

พลงัในการพฒันาประเทศอยา่งสร้างสรรค ์อนัเป็น

เป้าหมายหลกัของการพฒันาราชการยคุใหม่ท่ีเป็น

ราชการระบบเปิดการมีส่วนร่วมในการดาํเนินงาน

ของภาคราชการท่ีมาจากทุกภาคส่วนของสงัคม 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

และชุมชนทอ้งถ่ิน ช่วยทาํใหเ้จา้หนา้ท่ีของรัฐมีความ

ใกลชิ้ดกบัประชาชนไดรั้บทราบความตอ้งการและ

ปัญหาท่ีแทจ้ริง ลดความขดัแยง้และต่อตา้น ทั้งยงั

เป็นการสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างให้

ประชาชน ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจในประเดน็

สาธารณะ ซ่ึงเป็นบทบาทท่ีหน่วยงานภาคราชการ

ตอ้งดาํเนินการใหเ้กิดข้ึน อยา่งไรกต็ามการบริหาร

ราชการแบบมีส่วนร่วมท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชน

และเครือข่ายภาคประชาสงัคมทุกภาคส่วนเขา้มาเป็น

หุน้ส่วน จะประสบความสาํเร็จหรือไม่นั้น ข้ึนอยูก่บั

หน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีสนบัสนุนใหเ้กิดการมี

ส่วนร่วมของประชาชนมากนอ้ยเพียงใด รวมทั้งตอ้ง

อาศยักระบวนการความร่วมมือและการมีส่วนร่วม

ของทุกฝ่ายในสงัคมท่ีเป็นพนัธมิตรของภาคราชการ 

ซ่ึงถึงเวลาแลว้ท่ีภาคราชการจะตอ้งร่วมมือกนัเปิด

ระบบราชการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม   เพ่ือทาํให้

เกิดการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี เกิดการแบ่งสรร

ทรัพยากรอยา่งยติุธรรม  และลดความขดัแยง้ใน

สงัคม และท่ีสาํคญัท่ีสุดคือการสร้างกลไกของการ

พฒันาระบบราชการท่ีย ัง่ยืน เพ่ือประโยชนสุ์ขของ

ประชาชนนัง่เอง 

 ลกัษณะการบริหารโรงเรียน หมายถึง การ

จดัการใหมี้กิจกรรมหลกั 4 งาน ไดแ้ก่ งานวิชาการ  

งานงบประมาณ  งานบุคคล  และงานทัว่ไป เนน้การ

กระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วม โดยใหโ้รงเรียนมี

อิสระในการปกครองตนเองมากข้ึน ดว้ยการ

กาํหนดใหโ้รงเรียนมีการบริหารโดยการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ประกอบกบัประเทศไทยไดมี้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540  

และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ท่ี

เนน้การกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมของผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งโดยใหก้ระจายอาํนาจและจาก

ส่วนกลางไปยงัโรงเรียนทั้งดา้นการบริหารฝ่าย

วิชาการ การบริหารฝ่ายบุคคล การบริหารฝ่าย

งบประมาณและการบริหารฝ่ายทัว่ไปรวมทั้ง

กาํหนดใหโ้รงเรียนท่ีเปิดสอนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ทุกแห่งตอ้งมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ส่งผลใหบ้ริบทใน

การบริหารการศึกษาของไทยเกิดการเปล่ียนแปลง 

(มาตรฐานและตวับ่งช้ีเพ่ือการประเมินคุณภาพ 

ภายนอกรอบท่ีสาม ) (พ.ศ. 2554-2558)ระดบั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตวับ่งช้ีท่ี 6.1 การบริหารและ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการกาํกบั

ดูแลและขบัเคล่ือนการดาํเนินงานของสถานศึกษา

สนใจศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถาน 

ศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรีเขต 2   
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เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดนโยบายการ

บริหารและการจดัการศึกษาในโรงเรียนใหมี้

ประสิทธิภาพต่อไป 
         

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 1. เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาใน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรีเขต  2    

 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วม

ในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการพฒันาการจดัการศึกษาท่ีมีสถานะ

ต่างกนั  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

            ตัวแปรต้น                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา 

(descriptive research) 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาจงัหวดันนทบุรีเขต2   จาํนวน  246  คน   

 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั  

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็น

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 ส่วน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลู

ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม    เป็นแบบสาํรวจ

รายการ (Check  list)  จาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่   เพศ  อาย ุ 

อาชีพ  ระดบัการศึกษาและ ขนาดของโรงเรียนของ

ผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี  2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี           

4  งาน  คือ 1. การบริหารวิชาการ  2. การบริหาร

งบประมาณ 3. การบริหารงานบุคคล 4. การบริหาร

ทัว่ไป  

 ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า  (Rating  Scales)  แบ่งเป็น  5  ระดบั  

ดงัน้ี 

 5  หมายถึงการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

      4  หมายถึงการมีส่วนร่วมมาก  

 3 หมายถึงการมีส่วนร่วมปานกลาง 

 2  หมายถึงการมีส่วนร่วมนอ้ย  

 1 หมายถึงการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 

 

ผลการวจัิย  

 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี 

เขต 2 โดยรวมมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากเม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีคณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอยู่

ในระดบัมาก มี  2 ดา้น คือ ดา้นบริหารทัว่ไป  และ

ดา้นบริหารวิชาการ  ส่วนอีก 2 ดา้นคือ ดา้นบริหาร

สถานภาพของ

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

1. ขนาดของโรงเรียน 

2.เพศ 

3. อาย ุ

4. อาชีพ 

5. วฒิุการศึกษา 

การมีส่วนร่วมในการ

บริหารสถานศึกษาของ

คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

4  งาน  คือ 

1. การบริหารวชิาการ 

2. การบริหาร

งบประมาณ 

3. การบริหารงานบุคคล 

4. การบริหารทัว่ไป 
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งบประมาณ และดา้นบริหารงานบุคคล มีส่วนร่วม

ในการบริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2.การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี เขต 2 ดา้นบริหาร

วิชาการโดยรวมมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีคณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการอยู่

ในระดบัมาก มี 6 ขอ้ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดนโยบายหรือแนวทางการพฒันาคุณภาพ

โรงเรียน  การใหข้อ้เสนอแนะกบัคณะผูจ้ดัทาํ

หลกัสูตรสถานศึกษา การเขา้ร่วมจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนในส่วนท่ีถนดั   การใหข้อ้เสนอแนะใน

การจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาประจาํปีของโรงเรียน 
การส่งเสริมสนบัสนุนใหโ้รงเรียนมีการจดัทาํและใช้

ส่ือในการจดัการเรียนการสอนและการช่วยส่งเสริม

ใหมี้การใชส่ื้อเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนส่วนท่ี

เหลืออีก 4 ขอ้ มีส่วนร่วมในการบริหารอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีมีประเดน็ท่ีสาํคญัท่ี

สามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

                1. การมีส่วนร่วมในการบริหารสถาน 

ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรีเขต 

2 มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลจากมีพระราช 

บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 มาตรา39 ให้

กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจดักร

ศึกษา ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน

บุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการ 

และสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง ทั้งน้ีทางสถานศึกษาได้

ปฏิบติัตามนโยบายของรัฐและเห็นความสาํคญัใน

การมีส่วนร่วม การมีคณะกรรมการสถานศึกษาเห็น

คุณค่าของการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีส่วน

ร่วมติดตามประเมินผลการทาํงานและให้

ขอ้เสนอแนะในการบริหารสถานศึกษาจะทาํใหก้าร

จดัการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 1.1 ดา้นบริหารวิชาการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก

ไดแ้ก่การมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายแนว

ทางการพฒันาคุณภาพโรงเรียนการใหข้อ้เสนอแนะ

กบัคณะผูจ้ดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาการเขา้ร่วม

กิจกรรมการเรียนการสอนในส่วนท่ีถนดัการให้

ขอ้เสนอแนะในการจดัทาํแผนพฒันาประจาํปีของ

โรงเรียนการส่งเสริมสนบัสนุนโรงเรียนมีการจดัทาํ

และใชส่ื้อในการจดัการเรียนการสอนและช่วย

ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ปรีชา กลัยา  (2544)  พบวา่การให้

ความเห็นชอบในการจดัทาํหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความตอ้งการมีส่วนร่วมอยูใ่น

ระดบัมากและยงักล่าวอีกวา่ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น

เพราะการศึกษาในอดีตท่ีผา่นมาไม่ตอบสนองความ

ตอ้งการของสงัคมและทอ้งถ่ิน เพราะชุมชนซ่ึงอยู่

ใกลชิ้ดโรงเรียนมากท่ีสุดไม่มีส่วนร่วมตดัสินใจใน

การจดัการศึกษาวา่จะใหผ้ลของการจดัการศึกษามี

ทิศทางไปในทางทิศใด ในขณะท่ีทางโรงเรียนกข็าด

ความคล่องตวัในการตดัสินใจดาํเนินเร่ืองต่างๆ

ภายในโรงเรียน เพราะกิจกรรมและแนวทางดาํเนิน 

งานส่วนใหญ่จะถกูกาํหนดจากส่วนกลาง หรือจาก

สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัทาํใหก้ารบริหาร

โรงเรียนไม่มีความเป็นอิสระ จากเหตุผลดงักล่าวจึง

ทาํใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความ

ตอ้งการมีส่วนร่วมในระดบัมาก 

 1.2 ดา้นบริหารทัว่ไปคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก

เพราะดา้นบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีสมัพนัธ์ระหวา่ง
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งบประมาณ และดา้นบริหารงานบุคคล มีส่วนร่วม

ในการบริหารอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2.การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพ้ืนฐานในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรี เขต 2 ดา้นบริหาร

วิชาการโดยรวมมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากเม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีคณะกรรมการ

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการอยู่

ในระดบัมาก มี 6 ขอ้ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดนโยบายหรือแนวทางการพฒันาคุณภาพ

โรงเรียน  การใหข้อ้เสนอแนะกบัคณะผูจ้ดัทาํ

หลกัสูตรสถานศึกษา การเขา้ร่วมจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนในส่วนท่ีถนดั   การใหข้อ้เสนอแนะใน

การจดัทาํแผนพฒันาการศึกษาประจาํปีของโรงเรียน 
การส่งเสริมสนบัสนุนใหโ้รงเรียนมีการจดัทาํและใช้

ส่ือในการจดัการเรียนการสอนและการช่วยส่งเสริม

ใหมี้การใชส่ื้อเพ่ือพฒันาการเรียนการสอนส่วนท่ี

เหลืออีก 4 ขอ้ มีส่วนร่วมในการบริหารอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวิจยัในคร้ังน้ีมีประเดน็ท่ีสาํคญัท่ี

สามารถนาํมาอภิปรายผลดงัน้ี 

                1. การมีส่วนร่วมในการบริหารสถาน 

ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรีเขต 

2 มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงผลจากมีพระราช 

บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 มาตรา39 ให้

กระทรวงกระจายอาํนาจการบริหารและการจดักร

ศึกษา ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน

บุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการ 

และสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง ทั้งน้ีทางสถานศึกษาได้

ปฏิบติัตามนโยบายของรัฐและเห็นความสาํคญัใน

การมีส่วนร่วม การมีคณะกรรมการสถานศึกษาเห็น

คุณค่าของการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา มีส่วน

ร่วมติดตามประเมินผลการทาํงานและให้

ขอ้เสนอแนะในการบริหารสถานศึกษาจะทาํใหก้าร

จดัการศึกษาเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

 1.1 ดา้นบริหารวิชาการคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก

ไดแ้ก่การมีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายแนว

ทางการพฒันาคุณภาพโรงเรียนการใหข้อ้เสนอแนะ

กบัคณะผูจ้ดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษาการเขา้ร่วม

กิจกรรมการเรียนการสอนในส่วนท่ีถนดัการให้

ขอ้เสนอแนะในการจดัทาํแผนพฒันาประจาํปีของ

โรงเรียนการส่งเสริมสนบัสนุนโรงเรียนมีการจดัทาํ

และใชส่ื้อในการจดัการเรียนการสอนและช่วย

ส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน 

ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  ปรีชา กลัยา  (2544)  พบวา่การให้

ความเห็นชอบในการจดัทาํหลกัสูตรใหส้อดคลอ้ง

กบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความตอ้งการมีส่วนร่วมอยูใ่น

ระดบัมากและยงักล่าวอีกวา่ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็น

เพราะการศึกษาในอดีตท่ีผา่นมาไม่ตอบสนองความ

ตอ้งการของสงัคมและทอ้งถ่ิน เพราะชุมชนซ่ึงอยู่

ใกลชิ้ดโรงเรียนมากท่ีสุดไม่มีส่วนร่วมตดัสินใจใน

การจดัการศึกษาวา่จะใหผ้ลของการจดัการศึกษามี

ทิศทางไปในทางทิศใด ในขณะท่ีทางโรงเรียนกข็าด

ความคล่องตวัในการตดัสินใจดาํเนินเร่ืองต่างๆ

ภายในโรงเรียน เพราะกิจกรรมและแนวทางดาํเนิน 

งานส่วนใหญ่จะถกูกาํหนดจากส่วนกลาง หรือจาก

สาํนกังานการประถมศึกษาจงัหวดัทาํใหก้ารบริหาร

โรงเรียนไม่มีความเป็นอิสระ จากเหตุผลดงักล่าวจึง

ทาํใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความ

ตอ้งการมีส่วนร่วมในระดบัมาก 

 1.2 ดา้นบริหารทัว่ไปคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก

เพราะดา้นบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีสมัพนัธ์ระหวา่ง
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โรงเรียนกบัชุมชนและเก่ียวขอ้งในดา้นวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยู่

ในชุมชนอยากใหโ้รงเรียนเป็นในทิศทางใดสามารถ

ใหค้วามคิดเห็นกบัทางโรงเรียนได ้สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ วราภรณ์ วงใหญ่  (2540, หนา้ 123-133) 

ไดวิ้จยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันา

การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสงักดัสาํนกังาน

ประถมศึกษาจงัหวดัพิษณุโลกผลการวิจยัพบวา่ 

โรงเรียนท่ีประสบความสาํเร็จครูจะเขา้ร่วมกิจกรรม

เก่ียวกบัชาติ ศาสนาพระมหากษตัริยแ์ละงาน

ประเพณีต่างๆของชุมชนสูง เปิดโอกาสใหบุ้คคลท่ี

เหมาะสมมาเป็นคณะกรรมการโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัความเคล่ือนไหวทางการศึกษาไดดี้สามารถ

เสนอแนะใหข้อ้มลูเก่ียวกบัการดาํเนินงานของ

โรงเรียนไดดี้คณะกรรมการสถานศึกษาสามารถให้

ความช่วยเหลือในการพฒันาดา้นอาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี  มีการประชุม

กรรมการศึกษาและผูป้กครองปีละ 2-3 คร้ัง   

 1.3 ดา้นบริหารงบประมาณ ผลการศึกษา 

พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานมีส่วนร่วม

ในการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง โดย

การมีส่วนร่วมเสนอแนะการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี

รับผิดชอบการเงินบญัชีและพสัดุการมีส่วนร่วมใน

การกาํกบัติดตามบญัชีการเงินใหถ้กูตอ้งและเป็น

ปัจจุบนัมีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานอาจคิดวา่เป็นเร่ืองภายในโรงเรียนและ

เป็นเร่ืองของการบริหารภายในสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษาจึงทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนให้

ความช่วยเหลือ  อีกทั้งงบประมาณต่างๆ ท่ีรัฐจดัใหก้็

กาํหนดวิธีการและสดัส่วนของค่าใชจ่้ายไวแ้ลว้ 

สอดคลอ้งกบักระทรวงศึกษาธิการ (2542, หนา้39)  

ไดมุ่้งเนน้ความเป็นอิสระ ในการบริหารจดัการใหมี้

ความคล่องตวั  โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ ยึดหลกัการ

บริหารมุ่งเนน้ผลงานใหมี้การจดัหาผลประโยชน ์

รวมทั้งจดัหารายไดจ้ากบริการมาใชบ้ริหารจดัการ

เพ่ือประโยชนท์างการศึกษา  ส่งผลใหเ้กิดคุณภาพท่ีดี

ข้ึนต่อผูเ้รียน   

 1.4 ดา้นบริหารงานบุคคล ผลการศึกษา 

พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐานมีส่วนร่วม

ในการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง ทั้งน้ี

ดา้นบริหารงานบุคคลเป็นงานเก่ียวกบัการจดั

บุคลากร วิทยากรการพฒันาบุคลากรและการติดตาม

การปฏิบติังานของครูในโรงเรียนคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นฐานใหท้างโรงเรียนเป็นผูพิ้จารณา

จดัหาตามสมควร ซ่ึงอาํนาจหนา้ท่ีของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาตามมาตรา  38  แห่ง

พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  อาํนาจหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดา้น

บริหารงานบุคคล 3.1) เสนอแนะและใหค้วาม

เห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบของ

ขา้ราชการครู 3.2) ใหข้อ้เสนอแนะ และประเมินผล

การปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการครู 3.3) ใหค้วามเห็น 

ขอ้เสนอแนะ และส่งเสริมพฒันาครูในทุกดา้น 3.4) 

ใหค้วามเห็น ขอ้เสนอแนะ และกาํกบัดูแลการปฏิบติั

หนา้ท่ีของครู และสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตาม

แนวทางท่ีถกูตอ้งและเหมาะสม 3.5)ใหค้วามเห็น 

ขอ้เสนอแนะ และร่วมกิจกรรม เสริมสร้างขวญั 

กาํลงัใจใหค้รู ทั้งน้ีคณะกรรมการสถานศึกษาอาจยงั

ไม่เขา้ใจในอาํนาจหนา้ท่ี  สถานศึกษาควรมี

มาตรการท่ีจะให ้คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มี

ส่วนร่วมในดา้นบริหารงานบุคคลใหม้ากข้ึน      

 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรีเขต 

2 ท่ีมีอายตุ่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา

ต่างกนั โดยคณะกรรมการสถานการศึกษาท่ีมีอาย ุ41 

ปี ข้ึนไป มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา

มากกวา่คณะกรรมการสถานการศึกษาท่ีมีอาย ุ              
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31-40 ปีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิราพร ตั้งสุวรรณ 

(2546) ซ่ึงไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการวางแผนจดัการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สหวิทยาเขต

บรมราชชนนี2 สงักดักรมสามญัส่วนกลาง ผล

การศึกษาพบวา่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานท่ีมีอายตุ่างกนัมีส่วนร่วมในการวางแผนจดั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ  ศรีวรินทร์  ลีละผลิน (2548, หนา้110)  

การมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในการจดัการการศึกษาจาํแนกตามอาย ุ พบวา่   

กรรมการสถานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีอายุ 51-60 ปี 

มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาภาพรวมมากเป็น

อนัดบัท่ี  1 รองลงมาเป็นกรรมการสถานศึกษาท่ีมี

อาย4ุ1-50 ปี ทั้งน้ีคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผูท่ี้

ชุมชนกบัทางโรงเรียนใหค้วามเคารพนบัถือและ

ส่วนมากจะมีอายตุั้งแต่ 40-60 ปี ซ่ึงเป็นวยัท่ีสนใจ

การเรียนของบุตรหลานจึงทาํใหมี้ความร่วมมือกบั

ทางโรงเรียนในดา้นการศึกษา 

 2.1 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรีเขต 

2 ท่ีมีอาชีพต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษาต่างกนั คณะกรรมการสถานการศึกษาท่ี

มีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ขา้ราชการบาํนาญ มี

ส่วนร่วมในการบริหารสถานการศึกษามากกวา่

คณะกรรมการท่ีมีอาชีพเกษตรกร สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ หทยันุช บุญคาํภา (2550) จากการศึกษา

พบวา่   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมี

อาชีพต่างกนั   มีส่วนร่วมบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมุติฐานท่ีตั้งไว ้  โดยคณะกรรมการท่ีมีอาชีพรับ

ราชการ/ขา้ราชการบาํนาญ/รัฐวิสาหกิจ มีการมีส่วน

ร่วมตามบทบาทในฐานะของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงกวา่คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีอาชีพการเมืองคา้ขาย/

ธุรกิจ/ส่วนตวั   และอาชีพเกษตรกรรรม ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั  จิราพร  ตั้งสุวรรณ  (2546, หนา้98)ท่ี

ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการวางแผนจดัการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษาพบวา่ คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/

เอกชน  มีส่วนร่วมในการวางแผนจดัการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานแตกต่างกนักบัผูป้ระกอบอาชีพคา้ขาย/อาชีพ

ส่วนตวั  ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ี

ประกอบอาชีพรับราชการ  รัฐวิสาหกิจ/เอกชนมี

การศึกษาเป็นส่ิงสาํคญัในการประกอบอาชีพและ

เห็นความสาํคญัของการศึกษามากกวา่ผูท่ี้ประกอบ

อาชีพส่วนตวั ทั้งน้ีอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/

บาํนาญ/จะมีเวลามากกวา่และยงัเห็นความสาํคญัใน

ดา้นการศึกษาเน่ืองจากรากฐานอาชีพเหมือนกนัจึง

ใหค้วามร่วมมือไดไ้ม่วา่โรงเรียนจะขอความร่วมมือ

ในดา้นต่างๆทั้งการเขา้ประชุม  กิจกรรมวนัสาํคญัท่ี

ทางโรงเรียนจดัข้ึนคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมี

อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บาํนาญ/จะมีความ

พร้อมมากกวา่คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีอาชีพ

เกษตรกร อาจเป็นเพราะวา่คณะกรรมการ

สถานศึกษาท่ีมีอาชีพเกษตรกรมีภารกิจในการ

ประกอบอาชีพจึงไม่อาจสละเวลาใหก้บัสถานศึกษา

ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

 2.2 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรีเขต 

2 ท่ีมีวฒิุการศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่างกนั คณะกรรมการท่ีมีวฒิุ

การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีและปริญญาตรีมีส่วน

ร่วมมากกวา่คณะกรรมการท่ีมีวฒิุการศึกษาตํ่ากวา่

ปริญญาตรีซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หทยันุช บุญ

คาํภา (2550) การมีส่วนร่วมตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการศึกษา
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พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไป

ตามสมมุติฐานท่ีตั้งไวโ้ดยคณะกรรมการท่ีมีระดบั

การศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่ปริญญาตรี มีส่วน

ร่วมตามบทบาทของตวัเองในฐานะคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสูงกวา่คณะกรรมการท่ีมี

ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ทั้งน้ี

คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่

ปริญญาตรีและระดบัปริญญาตรีนั้น ยอ่มเห็น

ความสาํคญัและคุณค่าของการศึกษา ยอมเสียสละ

เวลาใหค้วามร่วมมือในดา้นการศึกษาพร้อมท่ีจะ

แสดงศกัยภาพของตวัเองออกมาเพ่ือประโยชน์

ส่วนรวม เพ่ือบุตรหลานของตวัเองท่ีเรียนอยูใ่น

สถานศึกษาใหไ้ดใ้นทิศทางท่ีดี ดงันั้นจึงมีส่วนร่วม

มากกวา่ผูท่ี้มีวฒิุการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี ซ่ึง

กรรมการสถานศึกษาท่ีมีวฒิุการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญา

ตรี ยอ่มมองวา่ครูมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี

และระดบัปริญญาตรีอยูแ่ลว้สามารถท่ีจะพิจารณาได ้

 2.3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรีเขต 

2 จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบวา่ มีความ

แตกต่างกนั โดยสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ่

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมใน

การบริหารสถานศึกษามากกวา่สถานศึกษาท่ีมีขนาด

กลางและเลก็   ทั้งน้ีการท่ีคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการ

บริหารการศึกษามากกวา่สถานศึกษาท่ีมีขนาดกลาง

และเลก็ อาจเน่ืองมาจากตอ้งการท่ีจะพฒันาให้

โรงเรียนในชุมชนของตวัเองกา้วทนักบัเทคโนโลยี

ในปัจจุบนัซ่ึงมีการแข่งขนัอยูต่ลอดเวลา ซ่ึง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ปริศนา พิริยะประภากลุ  

(2548) ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในดา้นการ

บริหารงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สงักดั

สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 1  จาํแนก

ตามสถานภาพและขนาดของโรงเรียน กลุ่มตวัอย่างท่ี

ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ  คณะกรรมการสถานศึกษา

ซ่ึงเป็นตวัแทนสถานศึกษา  ตวัแทนชุมชน  และ

ตวัแทนองคก์รปกครองทอ้งถ่ินจาํนวน  324  คน  

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบั  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มลู  ไดแ้ก่  

ค่าร้อยละ  คะแนนเฉล่ีย  ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

การทดสอบค่า F-test และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว ผลการวิจยั การมีส่วนร่วมของ

ชุมชนในการบริหารงานวิชาการตามความคิดเห็น

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเป็น

ผูแ้ทนสถานศึกษา  ผูแ้ทนชุมชน  และผูแ้ทนองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นพฒันา

กระบวนการจดัการเรียนรู้ชุมชนเขา้ไปมีส่วนร่วม

มากท่ีสุด  ดา้นพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  ดา้นการ

พฒันาส่ือและเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมนอ้ย

ท่ีสุด  คือ  ดา้นการพฒันาแหล่งเรียนรู้ ผูแ้ทน

สถานศึกษา  ผูแ้ทนชุมชน  ผูแ้ทนองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการแตกต่างกนั  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 ส่วนการมีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจากโรงเรียน

ท่ีมีขนาดต่างกนัพบวา่แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญั

ทางสถิติ  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่คณะกรรมการ

สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่นชุมชน

ขนาดใหญ่หรือชุมชนเมืองคณะกรรมการสถาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความรู้ความสามารถ ฐานะ

ทางเศรษฐกิจดีมีเวลาในการมีส่วนร่วม และ

นอกจากน้ียงัไดรั้บข่าวสารการประชาสมัพนัธ์ของ

โรงเรียนและไดรั้บข่าวสารทางการศึกษาจากแหล่ง

ต่างๆ ทาํใหมี้ความพร้อมในการมีส่วนร่วมมากกวา่

โรงเรียนขนาดกลางและเลก็  
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ข้อเสนอแนะ 

                  1.สถานศึกษาควรเสนอรายงานผลการ

ดาํเนินงานประจาํปีของโรงเรียนใหค้ณะกรรมการ

สถานศึกษาไดรั้บทราบและควรมีการจดัประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 

คร้ัง 

   2. สถานศึกษาควรสร้างความเขา้ใจใน

การดาํเนินงาน การกาํกบั ติดตาม ในดา้นต่างๆของ

โรงเรียน และเปิดโอกาสใหค้ณะกรรมการสถาน

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดเ้ขา้มาทาํหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

หรือมีเกณฑใ์นการเลือกตั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษาทั้งน้ีใหเ้ป็นผูท่ี้มีวยัวฒิุตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป

และประกอบอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/

ขา้ราชการบาํนาญ เน่ืองจากมีความพร้อมในการมี

ส่วนร่วม 

 3. ผลการวิจยัในคร้ังน้ีการมีส่วนร่วม

ของคณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจงัหวดันนทบุรีเขต 

2 การบริหารวิชาการและบริหารทัว่ไปอยูใ่นระดบั

มาก ส่วนดา้นบริหารงบประมาณและงานบุคคลอยู่

ในระดบัปานกลางสถานศึกษาจึงควรดาํเนินการให้

คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้ใจในบทบาทอาํนาจ

หนา้ท่ีและการปฏิบติัหนา้ท่ีใหค้รบทุกดา้น 

 ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป 

 ควรศึกษาปัจจยัท่ีจะเก้ือหนุนและอุปสรรค

ต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาต่าง 
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 เหตุการณ์ทีเ่กดิจากรถบริการภาคพืน้ในเขตการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

Occurrences due to ground service vehicle in Airside at Suvarnabhumi Airport1 

 

                                                                                                                                                        นสัรินทร์ เผยกล่ิน
* 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) หาจาํนวนประเภทของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนในเขตการ

บินท่ีมีผลต่อ 80% ของความถ่ีทั้งหมดของเหตุการณ์ 6 ประเภท (2) วิเคราะห์ความรุนแรงและความถ่ีท่ีเกิดจาก

เหตุการณ์ 4 ประเภท (3) วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุการณ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์และความสมัพนัธ์

ระหวา่งความรุนแรงของเหตุการณ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดของความรุนแรงและ (4) สร้างตารางความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

รถบริการภาคพ้ืน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประชากรท่ีใชก้ารวิจยัคือ รายงานประจาํวนัของเจา้หนา้ท่ีควบคุม

ลานจอดและจราจรภาคพ้ืนเฉพาะกรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนในเขตการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิภายในปี พ.ศ. 2553 วิเคราะห์โดยใชส้ถิติการวิจยั Pearson’s chi-squared test วิเคราะห์การถดถอยและสร้าง

ตารางความเส่ียง ผลการวิจยัพบวา่ (1) จาํนวนประเภทของเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อความถ่ี80%ของเหตุการณ์ทั้งหมดจะ

มี 2 ประเภทคือนํ้ามนัไฮดรอลิคร่ัวไหลจากรถบริการภาคพ้ืนและรถบริการภาคพ้ืนกบัอากาศยาน (2) ประเภทของ

เหตุการณ์กบัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่เก่ียวขอ้งกนั (3) จากการวิเคราะห์การถดถอยพบวา่ 

สมการแบบ Polynomial Regression เหมาะสมท่ีจะใชร้ะบุความสมัพนัธ์ระหวา่งเหตุการณ์กบัโอกาสท่ีจะเกิด

เหตุการณ์และความสมัพนัธ์ระหวา่งความรุนแรงของเหตุการณ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดของความรุนแรง 4) จากตาราง

ความเส่ียงพบวา่ประเภทเหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนในเขตการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกบัระดบั

ความรุนแรง อยูใ่นกลุ่มความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ต่ตอ้งนาํมาบริหารจดัการ ส่วนโอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรงระดบัท่ี

รับไม่ไดไ้ม่ปรากฎ 

  

คําสําคัญ : เหตุการณ์, รถบริการภาคพ้ืน, เขตการบิน 

 

Abstract 

 This research aims to study (1) categorize occurrences caused by ground service vehicles in the Airside 

which affect 80% of all occurrences frequencies from 6 occurrences categories, (2) to analyze severity and 

frequencies from 4 categorized occurrences, (3) to analyze relationships between occurrences and chances that 

occurrences will take place and relationships between severity of occurrences and chances that severity will take  

 

 1 นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการบิน มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
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place and (4) to create Risk Matrix Table that is relevant to ground service vehicles at Suvarnabhumi 

Airport.Population were daily reports of Ground and Operation Control Officers taken place during 2010, 

statistical research by using Pearson’s chi-square test, analyze regression and Risk Matrix Table.The finding 

show that (1) two types of occurrences that affect the frequency of 80% of the entire occurrences are hydraulic oil 

leak from ground service vehicle and service of ground vehicles to aircraft (2) category of incidents and severity 

level of the occurrences that took place are not related (3) Regression analysis found that Polynomial Regression 

equation is suitable to indicate relationship between occurrences and chances that occurrences will take place 

including relationship between severity of occurrences and chances that severity will take place. (4) from Risk 

Matrix Table found that occurrences took place in Airside involving ground vehicle service at Suvarnabhumi 

Airport and severity level are acceptable risk categories but needs to better manage, however chances of  

catastrophic doesn’t exist. 

 

Keywords : occurrences, ground service vehicles, airside 

 

ความนํา 

 การเปิดใหบ้ริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ซ่ึงเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่นั้นเป็นการ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

เน่ืองจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีความทนัสมยัทั้ง

ทางดา้นเทคโนโลยีและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

สนามบินหรือท่าอากาศยานนั้นถือเป็นจุดเร่ิมตน้และ

จุดส้ินสุดของกิจกรรมดา้นการบิน พ้ืนท่ีแรกท่ี

เคร่ืองบินเขา้ถึง คือ ลานจอด ซ่ึงอยูใ่นเขตการบิน

และเป็นพ้ืนท่ีหวงหา้มเพ่ือการรักษาความปลอดภยั  

 ตาม พรบ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 ไดใ้ห้

ความหมายของการบริการในลานจอดอากาศยานไว้

วา่ บริการใดๆท่ีตอ้งปฏิบติัเก่ียวกบัอากาศยานหรือ

ธุรกิจการเดินอากาศในลานจอดอากาศยานนอกจาก

บริการช่างอากาศ การใหบ้ริการในลานจอดหรือ

อากาศยานสามารถแบ่งได ้4 ประเภท ใหญ่ๆคือ 

บริการรับส่งผูโ้ดยสารระหวา่งอากาศยานกบัอาคาร

สถานีท่ีท่าอากาศยาน บริการขนถ่ายกระเป๋าสมัภาระ

ของผูโ้ดยสารระหวา่งอากาศยานกบัอาคารสถานีท่ี

ท่าอากาศยาน บริการขนถ่ายสินคา้และ

ไปรษณียภณัฑร์ะหวา่งอากาศยานกบัอาคารสถานีท่ี

อยูใ่นท่าอากาศยาน บริการรับส่งอาหารเคร่ืองด่ืมข้ึน

ลงอากาศยาน  

 งานบริการในลานจอด เป็นการใหบ้ริการท่ี

จดัใหเ้พ่ือควบคุมดูแลกิจกรรมในลานจอด และ

ควบคุมการเคล่ือนท่ีของเคร่ืองบิน การปฏิบติังานใน

ลานจอดเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัอากาศยานซ่ึงมีการ

ดาํเนินงานท่ีซบัซอ้นและหลากหลาย จึงมีความเส่ียง

ในการเกิดอุบติัเหตุทาํใหเ้กิดความสูญเสียทั้งชีวิต

และทรัพยสิ์นรวมถึงภาพลกัษณ์ขององคก์รดว้ย

วตัถุประสงคใ์นการดาํเนินงานของงานควบคุมลาน

จอดและจราจรภาคพ้ืนนั้นมีมากมายไม่วา่จะเป็น การ

กาํหนดเสน้ทางและเคร่ืองหมายจราจรของ

ยานพาหนะในเขตลานจอดอากาศยาน ตรวจสภาพ

ส่ิงอาํนวยความสะดวก เช่น ทางว่ิง ทางขบั ลานจอด

อากาศยานและอ่ืนๆในเขตการบิน (Airside) ใหอ้ยู่

ในสภาพใหบ้ริการไดอ้ยา่งปลอดภยั ควบคุมและ

ตรวจสอบการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทัสาย

การบิน บริษทัผูป้ระกอบการ รวมทั้งพนกังานของ

หน่วยงานอ่ืนๆท่ีปฏิบติังานในเขตลานจอดอากาศ

ยานใหเ้ป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทัท่า

อากาศยานไทย จาํกดั (มหาชน) ใหบ้ริการรถนาํ 
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(Follow Me Truck) กบัเคร่ืองบิน และยานพาหนะ

จากภายนอก ยานพาหนะบุคคลสาํคญั ท่ีมีความ

จาํเป็นตอ้งเขา้ปฏิบติังานในเขตลานจอด สนบัสนุน

การปฏิบติังานของหอบงัคบัการบิน (บวท.) เม่ือ

ไดรั้บการร้องขอ รวมถึงการจดัทาํสถิติต่างๆ ท่ี

เกิดข้ึนในลานจอดเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการกาํหนด

มาตรฐานการป้องกนัต่อไป อีกทั้งยงักาํกบัและดูแล

การดาํเนินงาน Outsourcing และงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ี

ไดรั้บมอบหมาย (บริษทัท่าอากาศยานไทยจาํกดั

(มหาชน), 2553) 

 เจา้หนา้ท่ีงานควบคุมลานจอดและจราจร

ภาคพ้ืนเปรียบเสมือนเจา้หนา้ท่ีตาํรวจท่ีคอยดูแล

ความปลอดภยัและบงัคบัใชก้ฎหมายเพียงแต่ใชใ้น

เขตการบิน (Airside) เท่านั้น ดงันั้นจึงมีบทลงโทษ

สาํหรับผูท่ี้ไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบ ตลอดจน

ขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในเขตลานจอดอากาศยาน 

ตอ้งถกูลงโทษโดยการยึดบตัรอนุญาตส่วนบุคคล 

ทั้งน้ีหากการไม่ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัดงักล่าวเป็น

ความผิดทางกฎหมาย บุคคลนั้นตอ้งถกูพิจารณาโทษ

ตามกฎหมายดว้ย ในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

ควบคุมลานจอดและจราจรภาคพ้ืนนั้น เป็นการ

ตรวจสอบความเรียบร้อยของการขบัข่ียานพาหนะ 

ใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑค์วามปลอดภยัในเขตลาน

จอด หากมีการพบเหตุฝ่าฝืนระเบียบกฎเกณฑค์วาม

ปลอดภยัในเขตลานจอดกต็อ้งมีการสอบสวน

เหตุการณ์ หากเกิดอุบติัเหตุมีการบนัทึกหลกัฐานและ

พิจารณาดาํเนินการตามขอ้บงัคบัท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ดงันั้นเหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในเขตการ

บินนั้น เจา้หนา้ท่ีตอ้งเป็นผูเ้ขียนบนัทึกรายงาน

เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีเขตการบิน แต่

เหตุการณ์ท่ีมกัไดรั้บความสนใจนั้นมกัเป็นอุบติัเหตุ

ท่ีเกิดข้ึนขณะทาํการบิน (Inflight) ส่วนเหตุการณ์ท่ี

เกิดจากผูป้ฏิบติังานในเขตการบินมกัไม่ไดรั้บความ

สนใจเท่าท่ีควร ซ่ึงเหตุการณ์เหล่าน้ีลว้นแลว้แต่

สามารถนาํไปสู่อุบติัเหตุท่ีร้ายแรงได ้บางเหตุการณ์

ท่ีเกิดข้ึนบ่อย ตวัอยา่งเช่น รถบริการภาคพ้ืนตดัหนา้

อากาศยานบริเวณหลุมจอดหรือทางขบั เหตุการณ์

เช่นน้ีทาํใหมี้ความเส่ียงท่ีอาจนาํไปสู่อุบติัเหตุท่ี

รุนแรงมากข้ึน 

 จากขอ้มลูในรายงานประจาํวนัของ

เจา้หนา้ท่ีควบคุมลานจอดอากาศยานและจราจร

ภาคพ้ืนตลอดปี 2553 พบวา่มีเหตุการณ์เกิดข้ึน

เน่ืองจากรถบริการภาคพ้ืนบ่อยคร้ัง ซ่ึงรถบริการ

ภาคพ้ืนนั้นเป็นส่วนสาํคญัและจาํเป็นมากเพ่ือใช้

เคล่ือนยา้ยอุปกรณ์การใหบ้ริการกบัอากาศยานจาก

จุดหน่ึงไปยงัอีกจุดหน่ึงเพ่ือใหบ้ริการไดท้นั

กาํหนดเวลาการเดินทางของเท่ียวบินนั้นๆ หากเกิด

การล่าชา้จะส่งผลกระทบกบัผูโ้ดยสารและสายการ

บิน ดงันั้นผูวิ้จยัจึงนาํขอ้มลูเหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถ

บริการภาคพ้ืนมาวิเคราะห์ เก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนจากรถบริการภาคพ้ืนในเขตการบิน ผลการ

วิเคราะห์สามารถเป็นขอ้มลูเสนอต่อส่วนงานดา้น

ความปลอดภยัในเขตลานจอดอากาศยานท่าอากาศ

ยานสุวรรณภูมิ เพ่ือลดจาํนวนเหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถ

บริการภาคพ้ืนใหน้อ้ยลง 

  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

  1. เพ่ือหาจาํนวนประเภทของเหตุการณ์ท่ี

เกิดจากรถบริการภาคพ้ืนในเขตการบินท่ีมีผลต่อ 

80% ของความถ่ีทั้งหมดของเหตุการณ์ 6 ประเภท  

 2. เพ่ือวิเคราะห์ความรุนแรงและความถ่ีท่ี

เกิดจากเหตุการณ์ 4 ประเภท  

 3. เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่ง

เหตุการณ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์และความ 

สมัพนัธ์ระหวา่งความรุนแรงของเหตุการณ์กบั

โอกาสท่ีจะเกิดของความรุนแรง  

 4. เพ่ือสร้างตารางความเส่ียง (Risk Matrix) 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถบริการภาคพ้ืน ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ 
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สมมติฐานการวจัิย 

 1. จาํนวนประเภทของเหตุการณ์ท่ีมีผลต่อ

ความถ่ี 80%ของเหตุการณ์ทั้งหมดมี 2 ประเภท  

 2. ความรุนแรงและความถ่ีของเหตุการณ์ 4 

ประเภทสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากตารางสภาพการณ์  

 3. สามารถเขียนสมมติฐานได ้2 ขอ้ดงัน้ี 

      3.1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภท

ของเหตุการณ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์เป็นไป

ตามเสน้กราฟถดถอย 

  3.2 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความ

รุนแรงของเหตุการณ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรง

เป็นไปตามเสน้ถดถอย 

 4. ระดบัความเส่ียงท่ีเกิดจากรถบริการ

ภาคพ้ืนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีอยูใ่นเกณฑท่ี์

รับและปรับปรุงได ้

 

แนวคิดทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 หลกัการพาเรโต ้(Pareto) หลกัการน้ีตั้งช่ือ

ตาม Vilfredo Pareto นกัเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียน 

(1849-1923) เม่ือกวา่ 100 ปีมาแลว้ ซ่ึง Pareto ได้

สงัเกตความสมัพนัธ์ระหวา่งรายไดแ้ละความมัง่คัง่

กบัสดัส่วนประชากรของประเทศอิตาลีในศตวรรษท่ี 

19 พบวา่ ร้อยละ 80 ของรายไดแ้ละความมัง่คัง่ของ 

ประเทศทั้งหมดมาจากประชากรร้อยละ 20 ของ

ประเทศ และ Pareto ยงัแสดงขอ้มลูในหลายช่วงเวลา 

ของอิตาลีและประเทศอ่ืน ๆ ในขณะนั้นวา่เป็นไปใน

ลกัษณะเดียวกนั Pareto จึงตั้งช่ือปรากฏการณ์น้ีวา่ 

Pareto Principle หรือกฎ 80/20 กฎขา้งตน้เป็นการ

อา้งความสมัพนัธ์ระหวา่งขอ้มลูสองชุด ผูวิ้จยัไดน้าํ

หลกัการน้ีมาประยกุคใ์ชเ้พ่ือหาจาํนวนประเภทของ

เหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนในเขตการบินท่ี

มีผลต่อ 80% ของความถ่ีทั้งหมดของเหตุการณ์ 6 

ประเภท (อดิสร ขาวสงัข,์ 2552) 

 แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียง เป็น

การวิเคราะห์ และจดัลาํดบัความเส่ียง โดยพิจารณา

จากการประเมินโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและความ

รุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเส่ียง โดย

อาศยัเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้ทาํใหก้ารตดัสินใจ 

จดัการกบัความเส่ียงเป็นไปอยา่งเหมาะสม 

ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอนคือ  

 1.  การกาํหนดเกณฑก์ารประเมินมาตรฐาน  

 2.  การประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเส่ียง  

 3.  การวิเคราะห์ความเส่ียง 

 4.  การจดัลาํดบัความเส่ียง 

 ผูวิ้จยัไดใ้ชรู้ปแบบในการประเมินความ

เส่ียงของ ICAO เพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหวา่งความ

รุนแรงกบัโอกาสท่ีจะเกิดการประเมินความเส่ียงของ 

ICAO มีรายละเอียดทั้งหมดสามารถจาํแนกได ้4 

ส่วน ดงัน้ี 

 1.  นิยามความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนทางดา้นการ

บินพาณิชยไ์ว ้5 ระดบั คือ 

  1.1 ภยัพิบติัร้ายแรง (catastrophic) 

เช่น มีคนตายหลายคน ค่าท่ีไดเ้ท่ากบั A 

  1.2 เป็นอนัตราย (hazardous) เช่น 

บาดเจบ็รุนแรง ค่าท่ีไดเ้ท่ากบั B 

  1.3 รุนแรงมาก (major) เช่น ผูค้น

บาดเจบ็เลก็นอ้ย ค่าท่ีไดเ้ท่ากบั C 

  1.4 รุนแรงนอ้ย (minor) เช่น 

ขอ้จาํกดัในการปฏิบติัการ ค่าท่ีไดเ้ท่ากบั D 

  1.5 ไม่รุนแรง (negligible) เช่น 

ผลกระทบเลก็นอ้ย ค่าท่ีไดเ้ท่ากบั E 

 2.  นิยามโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนไว ้5 ระดบั คือ 

  2.1 เกิดข้ึนบ่อยคร้ัง (Frequent) มี

ค่าเท่ากบั 5 

  2.2 เกิดข้ึนบางเวลา (Occasional) 

มีค่าเท่ากบั 4 

  2.3 ไม่ค่อยเกิดข้ึนแต่อาจจะเกิดข้ึน

ได ้(Remote) มีค่าเท่ากบั 3 
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  2.4 นอ้ยมากท่ีจะเกิดข้ึน 

(Improbable) มีค่าเท่ากบั 2 

  2.5 โอกาสจะเกิดข้ึนเกือบจะไม่มี 

(Extremely improbable) มีค่าเท่ากบั 1 

 3.  ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรุนแรงกบั

โอกาสท่ีจะเกิด มีรายละเอียดดงัน้ี ICAO แบ่งช่อง

ความเส่ียงไว ้3 ประเภท คือประเภทท่ี 1 มี 6 ช่อง คือ 

5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A ประเภทท่ี 2 มี 11 ช่องคือ 

2A, 2B, 3B, 2C, 3C, 4C, 3D, 4D, 5D, 4E, 5E 

ประเภทท่ี 3 มี 8ช่อง คือ 1A, 1B, 1C, 1D, 2D,1E, 2E, 

3E รวมทั้งหมด 25 ช่องความเส่ียง แสดงดงัภาพ 1 

 4.  การจดัการกบัความเส่ียง มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

  4.1 หากดชันีช้ีวดัความเส่ียงตกอยู่

ในกลุ่ม Intolerable region มีขอ้แนะนาํคือ ไม่ยอมรับ

การมีอยูข่องกลุ่มน้ี 

  4.2 หากดชันีช้ีวดัความเส่ียงตกอยู่

ในกลุ่ม Tolerable region มีขอ้แนะนาํคือ ยงัพอ

ยอมรับกลุ่มน้ีไดบ้า้ง 

  4.3 หากดชันีช้ีวดัความเส่ียงตกอยู่

ในกลุ่ม Acceptable region มีขอ้แนะนาํคือ ยอมรับ

กบักลุ่มน้ีได ้(ICAO, 2553) 

 

 
 

ภาพ 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งโอกาสท่ีจะเกิดกบัความรุนแรงของ ICAO 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยันาํขอ้มลูเหตุการณ์ท่ีเกิด

จากรถบริการภาคพ้ืนจากแหล่งท่ีเช่ือถือไดจ้าก

บริษทัท่าอากาศยานไทยจาํกดั (มหาชน) งานควบคุม

ลานจอดและจราจรภาคพ้ืน ส่วนบริการเขตการบิน  

ฝ่ายปฏิบติัการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

มาทาํการวิเคราะห์ทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ถึง

เหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนในเขตการบิน 

ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ. 2553  

 ประชากรท่ีนาํมาศึกษาคือจาํนวนประเภท

ของเหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนในเขตการ

บิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ. 2553 

ทั้งส้ิน 6 ประเภท 134 คร้ัง ดงัน้ี 

 1. เหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนกบั

อากาศยาน 11 คร้ัง 

 2. เหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนกบั

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 9 คร้ัง 

 3. เหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนกบั

รถบริการภาคพ้ืน 6 คร้ัง 
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 4. เหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนกบั

พนกังานภาคพ้ืน 7 คร้ัง 

 5. เหตุการณ์ท่ีเกิดจากไฮดรอลิคร่ัวไหลจาก

รถบริการภาคพ้ืน 97 คร้ัง 

 6. เหตุการณ์ท่ีเกิดจากส่ิงปฏิกลูร่ัวไหลจาก

รถบริการภาคพ้ืน 4 คร้ัง 

 การวิเคราะห์จาํนวนประเภทของเหตุการณ์

ท่ีมีผลต่อความถ่ี 80%ของเหตุการณ์ทั้งหมดจะมี 2 

ประเภท โดยใชเ้หตุการณ์ทั้ง 6 ประเภทวิเคราะห์ตาม

หลกัพาเรโตแ้สดงดงัภาพ 2  

 

 

 

 
 

ภาพ 2 วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนในเขตการบิน ดว้ยหลกัการ Pareto 

 

 ในการพิสูจนส์มมติฐานขอ้ 2, 3และ 4 นั้น

วิเคราะห์เหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืน 4 

ประเภท คือ 

 1. เหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนกบั

อากาศยาน 11 คร้ัง 

 2. เหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนกบั

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 9 คร้ัง 

 3. เหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนกบั

รถบริการภาคพ้ืน 6 คร้ัง 

 4. เหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนกบั

พนกังานภาคพ้ืน 7 คร้ัง 

 เน่ืองจากเป็นเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ

รุนแรงทั้งหมดและเหตุการณ์ไม่ไดเ้กิดจากการชาํรุด

เสียหายของอุปกรณ์ของรถบริการภาคพ้ืน 

 การวิเคราะห์ความรุนแรงและความถ่ีของ

เหตุการณ์ 4 ประเภทสามารถวิเคราะห์ไดจ้ากตาราง

สภาพการณ์แสดงดงัตาราง 1 และใชส้ถิติ Chi-square 

ไปวิเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือพิสูจนว์า่ ความรุนแรงและ

ประเภทของเหตุการณ์เป็นอิสระต่อกนัหรือไม่  
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 ตาราง 1  ประเภทเหตุการณ์กบัระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์ 

  

 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งประเภท

ของเหตุการณ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์เป็นไป

ตามเสน้กราฟถดถอย ทดสอบดว้ยการวิเคราะห์การ

ถดถอย (Regression Analysis) โดยใชส้มการแบบ 

Linear Regression, Exponential Regression, และ  

Polynomial Regression เพ่ือหาค่า R2 ท่ีมี Error นอ้ย

ท่ีสุด 

 

  

 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความ

รุนแรงของเหตุการณ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดความรุนแรง

เป็นไปตามเสน้กราฟถดถอย ทดสอบดว้ยการ

วิเคราะห์การถดถอย (Regression Analysis) โดยใช้

สมการแบบ Linear Regressionและ Polynomial 

Regression เพ่ือหาค่า R2 ท่ีมี Error นอ้ยท่ีสุด 

  การวิเคราะห์ระดบัความเส่ียงท่ี

เกิดจากรถบริการภาคพ้ืนของท่าอากาศยานสุวรรณ

ภูมิมีอยูใ่นเกณฑท่ี์รับและปรับปรุงได ้สามารถ

ประเมินความเส่ียงตามความสมัพนัธ์ระหวา่งความ

รุนแรงกบัโอกาสท่ีจะเกิด ตามนิยามความรุนแรงท่ี 

 

 

เกิดข้ึนทางดา้นการบินพาณิชยข์อง ICAO แสดง

โอกาสท่ีเกิดดงัตาราง 2 

 
ตาราง 2 โอกาสท่ีเกิดความรุนแรง 

  

จากตาราง 2  สามารถประเมินความเส่ียง

โดยการสร้าง Risk Matrix จากตารางประเมินความ

เส่ียงเหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืน 4 ประเภท

เหตุการณ์ แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งความรุนแรง

กบัโอกาสท่ีจะเกิด ICAO แบ่งช่องความเส่ียงไว ้3 

ประเภท คือ ประเภทท่ี 1 มี 6 ช่อง ประเภทท่ี 2  มี 11 

ช่อง ประเภทท่ี 3  มี 8 ช่อง รวมทั้งหมด 25 ช่องความ

เส่ียง สามารถวิเคราะห์ไดด้งัน้ี เกือบจะไม่มี ระดบั

ความรุนแรงอยูใ่นช่องภพัพิบติัร้ายแรง(A) อยูใ่น

ระดบัความเส่ียงท่ีรับได ้
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         ค่าโอกาสท่ีจะเกิดคือ 0.03 [อยูใ่นช่วง 0.00-

0.19] ตกอยูใ่นช่อง 1A ประเภทท่ี 3 คือ โอกาสจะ

เกิดค่าโอกาสท่ีจะเกิดคือ 0.24 [อยูใ่นช่วง 0.20-0.39] 

ตกอยูใ่นช่อง 2B ประเภทท่ี 2 คือ โอกาสท่ีจะเกิด

นอ้ยมากท่ีจะเกิด ระดบัความรุนแรงอยูใ่นช่องเป็น

อนัตราย (B) อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งบริหาร

ความเส่ียง 

            ค่าโอกาสท่ีจะเกิดคือ 0.39 [อยูใ่นช่วง 0.20-

0.39] ตกอยูใ่นช่อง 2C ประเภทท่ี 2  คือ โอกาสท่ีจะ

เกิดนอ้ยมากท่ีจะเกิด ระดบัความรุนแรงอยูใ่นช่องท่ี

รุนแรงมาก(C) อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีตอ้งบริหาร

ความเส่ียง 

            ค่าโอกาสท่ีจะเกิดคือ 0.33[อยูใ่นช่วง 0.20-

0.39]  ตกอยูใ่นช่อง 2D ประเภทท่ี 1  คือ โอกาสท่ีจะ

เกิดข้ึนนอ้ยมากท่ีจะเกิด ระดบัความรุนแรงอยูใ่น

ช่องท่ีรุนแรงนอ้ย(D) อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีรับได ้

            ค่าโอกาสท่ีจะเกิดคือ 0 [อยูใ่นช่วง 0.00-0.19] 

ตกอยูใ่นช่อง 1E ประเภทท่ี 1 คือ โอกาสจะเกิด

เกือบจะไม่มี ระดบัความรุนแรงอยูใ่นช่องท่ีไม่

รุนแรง (E) อยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีรับได ้

 

ภาพ 3 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรุนแรงกบัโอกาสท่ีจะเกิด 

ผลการวจัิย 

 1. ประเภทเหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการ

ภาคพ้ืนในเขตการบินท่ีมีผลต่อความถ่ี 80%ของ

เหตุการณ์ทั้งหมดจะมี 2 ประเภทคือ นํ้ามนัไฮดรอลิค

ร่ัวไหลจากรถบริการภาคพ้ืน และรถบริการภาคพ้ืน

กบัอากาศยานมากท่ีสุด โดยสองกลุ่มสาเหตุน้ีมี

ค่าความถ่ีรวมกนัอยูท่ี่ 80% และอีก 20% มาจากกลุ่ม

สาเหตุรถบริการภาคพ้ืนกบัส่ิงอาํนวยความสะดวก 

รถบริการภาคพ้ืนกบัพนกังานภาคพ้ืน รถบริการ

ภาคพ้ืนกบัรถบริการภาคพ้ืน ส่ิงปฏิกลูร่ัวไหลจากรถ

บริการภาคพ้ืน 

 2. ประเภทของเหตุการณ์กบัระดบัความ

รุนแรงของเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนไม่เก่ียวขอ้งกนั        

 3. สมการแบบ Polynomial Regression 

เหมาะสมท่ีจะใชร้ะบุความสมัพนัธ์ระหวา่ง

เหตุการณ์กบัโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ เน่ืองจากมีค่า 

R2 สูงสุด คือ การแปรผนัของโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนอยู่

กบัประเภทเหตุการณ์ร้อยละ 99.66 อีกร้อยละ 0.34 

เป็นค่า Error และเหมาะสมท่ีจะใชร้ะบุความสมัพนัธ์

ระหวา่งความรุนแรงของเหตุการณ์กบัโอกาสท่ีจะ

เกิดของความรุนแรง เน่ืองจากมีค่า R2 สูงสุด คือ การ

แปรผนัของโอกาสท่ีจะเกิดข้ึนอยูก่บัระดบัความ

รุนแรงร้อยละ 96.33 อีกร้อยละ 3.67 เป็นค่า Error 

 4. เหตุการณ์ท่ีเกิดจากรถบริการภาคพ้ืนใน

เขตการบิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไม่ได้

ก่อใหเ้กิดความเส่ียงในขั้นท่ียอมรับไม่ได ้ 173 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัน้ีสามารถนาํผลของ Risk 

Matrix ไปเป็นเกณฑร์ะบุความปลอดภยัของท่า

อากาศยานสุวรรณภูมิได ้
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*

 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา (1) ความคิดเห็นของนิสิตปริญญาโทท่ีมีต่อการจดัการเรียนการ

สอนสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัโดยรวมและรายดา้น และ 

(2) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตปริญญาโทท่ีมีสถานภาพต่างกนั  กลุ่มตวัอยา่งเป็นนิสิตปริญญาโทชั้นปีท่ี  

1 – 2  จาํนวน 52  ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชวิ้จยัคือแบบสอบถามท่ีผูวิ้จยัสร้างข้ึน การวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชโ้ปรแกรม

คอมพิวเตอร์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐานทดสอบค่าเฉล่ียโดยการใช ้t-test 

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวผลการวิจยัพบวา่ (1) โดยภาพรวมการจดัการเรียนการสอนอยูใ่นระดบัดี 
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Abstract  

 The purposes of this research were to study (1) opinions of graduate students  on the instruction of 

education administration and (2) to compare such opinions among this whose  gender, administrative experiences 

and occupation are different. The samples were All 52 graduate students from school of education 
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ความนํา 

การจดัการศึกษาของประเทศไทยมี

วิวฒันาการมาตั้งแต่สมยัโบราณเร่ือยมาจนถึง

ปัจจุบนั ดว้ยความเช่ือท่ีวา่การศึกษาช่วยกาํหนด

ทิศทางของชาติ เพ่ือพฒันาคนไทยใหมี้ความพร้อม

เป็นกาํลงัสาํคญัสาํหรับการพฒันาประเทศให้

เจริญกา้วหนา้ ความเป็นมาของการศึกษาไทยตั้งแต่

สมยัสุโขทยัถึงรัตนโกสินทร์ตอนตน้  ในสมยัรัชกาล

ท่ี  4 สถาบนัการศึกษาของไทยแห่งแรก คือวดัซ่ึง 

เป็นแหล่งใหก้ารศึกษาแก่บุตรหลานของขา้ราชการ

และประชาชนทัว่ไป ต่อมาสมยัรัชกาลท่ี 5ไดป้ฏิรูป

การศึกษาเป็นแบบตะวนัตก 

สาํหรับการจดัการศึกษาของคณะสงฆใ์น

ประเทศไทย ในระดบัอุดมศึกษาจดัโดยมหาวิทยาลยั

สงฆท์ั้ง 2 แห่งคือ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั และมหามกฏุราชวิทยาลยัเร่ิมตั้งแต่

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระ

จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี  5  ไดโ้ปรดใหย้า้ย

การสอนพระปริยติัธรรม  จากศาลาบอกพระปริยติั

ธรรมภายในวดัพระศรีรัตนศาสดาราม  ไปตั้งท่ีวดั

มหาธาตุ  เพ่ือเป็นท่ีศึกษาเล่าเรียนของพระสงฆฝ่์าย

มหานิกายและคฤหสัถ ์ เม่ือ  พ.ศ.  2430  และโปรด

ใหเ้รียกวา่มหาธาตุวิทยาลยัพร้อมกบัโปรดเกลา้ให้

คิดแบบสร้างถาวรวตัถุเรียกวา่  สงัฆเสนาสนร์าช

วิทยาลยั  ข้ึนในวดัมหาธาตุ  เพ่ือใหเ้ป็นสถานท่ี

บาํเพญ็พระราชกศุลพระศพสมเดจ็เจา้ฟ้ามหาวชิรุณ

หิศ  และทรงประสงคอุ์ทิศถาวรวตัถุน้ีเป็นสงัฆิก

เสนาสนส์าํหรับมหาธาตุวิทยาลยั  เพ่ือเป็นท่ีเล่าเรียน

พระปริยติัธรรมและวิชาชั้นสูง  โดยพระบาทสมเดจ็

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  เสดจ็พระราชดาํเนินทรง

วางศิลาฤกษ ์ เม่ือวนัท่ี  13  กนัยายน  พ.ศ.  2439  

และไดเ้ปล่ียนนามมหาธาตุวิทยาลยัเป็นมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลยัเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติยศของ

พระองค ์ หลงัจากนั้นเป็นระยะเวลา  51  ปี  คณะ

สงฆฝ่์ายมหานิกาย  จาํนวน  57  รูป  มีพระพิมล

ธรรม  (ซอ้ยฐานทตฺตเถร) เป็นประธานมีมติให้

ดาํเนินการจดัการศึกษาในรูปแบบมหาวิทยาลยั  เม่ือ

วนัท่ี  18  กรกฎาคม  พ.ศ.  2490 เป็นตน้มา โดยจดั

การศึกษาเฉพาะในระดบัปริญญาตรี   

             มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั ไดเ้ปิด

ดาํเนินการศึกษาตามพระราชปรารภของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์               

พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ตั้งแต่วนัท่ี 18 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2490 มาจนถึงบดัน้ีเป็นเวลา 40 ปีแลว้ มีผูส้าํเร็จ

การศึกษาระดบัปริญญาตรี 35 รุ่น มีพระนิสิตเพ่ิม

มากกวา่ 1,000 รูป ผูส้าํเร็จการศึกษามีความประสงค์

ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท และปริญญาเอกตอ้ง

เดินทางไปศึกษาต่างประเทศ ก่อใหเ้กิดความ

ยากลาํบากนานาประการเพราะทางมหาวิทยาลยัยงั

มิไดเ้ปิด ดาํเนินการศึกษาในระดบัปริญญาโทและ

ปริญญาเอก หลงัจากนั้นเป็นระยะเวลา  41  ปี  จึงได้

มีการแต่งตั้งหน่วยงานบณัฑิตวิทยาลยัข้ึนเพ่ือจดั

การศึกษาในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก  โดย

อาศยัแนวปฏิบติัตามความในคาํสัง่มหาเถรสมาคม  

เร่ืองการศึกษาของมหาวิทยาลยัสงฆ ์ พ.ศ.  2512  ขอ้  

5  (2)  วา่ดว้ยการพิจารณา  จดัตั้ง  ยบุ  รวมและเลิก

ลม้  คณะ  วิทยาลยั  บณัฑิตวิทยาลยั  ภาควิชา  และ

หรือหน่วยงานท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในมหาวิทยาลยั  

และขอ้  7 ความวา่ถา้เป็นการสมควรมหาวิทยาลยั

สงฆท์ั้งสองแห่งจะรวมกนัจดัการศึกษาชั้นบณัฑิต

วิทยาลยัอีกส่วนหน่ึง  โดยอนุมติัของมหาวิทยาลยั

ของคณะสงฆ ์ กไ็ด ้ (มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลยั,  2551)   

 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลยั จึงไดรั้บการจดัตั้งข้ึนมาโดยอาศยั

แนวปฏิบติัตามความในคาํสัง่มหาเถรสมาคม เร่ือง

การศึกษาของมหาวิทยาลยัสงฆ ์พ.ศ. 2512 ขอ้ 5 (2) 

วา่ดว้ยการพิจารณา จดัตั้ง ยบุ รวมและเลิกลม้ คณะ 

วิทยาลยั บณัฑิตวิทยาลยั ภาควิชา และ/หรือส่วนงาน

ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนในมหาวิทยาลยัและขอ้ 7 ความวา่ 
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ถา้เป็นการสมควรมหาวิทยาลยัสงฆ ์ทั้งสองแห่งจะ

ร่วมกนัจดัการศึกษาขั้นบณัฑิตวิทยาลยัอีกส่วนหน่ึง 

โดยอนุมติัของสภามหาวิทยาลยัของคณะสงฆ ์กไ็ด ้

วตัถุประสงคข์องการจดัตั้งบณัฑิตวิทยาลยั มีดงัน้ี 

 1.เพ่ือส่งเสริมใหมี้สถานศึกษาระดบัสูงกวา่

ปริญญาตรีสาํหรับพระสงฆ ์ 

 2. เพ่ือส่งเสริมใหมี้การศึกษาวิจยัพุทธธรรม 

เพ่ือนาํไปประยกุตแ์กปั้ญหาต่าง ๆ ของสงัคม 

 3. เพ่ือผลิตอาจารย ์นกัวิชาการ และนกั

บริหารดา้นพระพุทธศาสนาสาํหรับ  

สถาบนัการศึกษาของคณะสงฆแ์ละของรัฐ 

  4. เพ่ือผลิตพระบณัฑิตผูส้ามารถเผยแผ่

พระพุทธศาสนาทั้งในและนอกประเทศ 

  5. เพ่ือส่งเสริมใหมี้ศูนยก์ารศึกษา

พระพุทธศาสนาสาํหรับชาวต่างประเทศ 

 ดว้ยเหตุดงักล่าวผูวิ้จยัจึงสนใจวา่การจดัการ

เรียนการสอนระดบัปริญญาโท  สาขาวิชาบริหาร

การศึกษา คณะครุศาสตร์ ซ่ึงเปิดสอนมาแลว้ตั้งแต่ปี  

พ.ศ.2549 มีสถานภาพเป็นเช่นไร เพ่ือหาผล

การศึกษามาเสนอแนะมหาวิทยาลยัเพ่ือดาํเนินการ

ปรับปรุงต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตปริญญา

โทท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของ สาขาวิชา

บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิต

ปริญญาโทท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน สาขาวิชา

บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลยัตามสถานภาพของแต่ละรูป/

คน 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิ้จยักาํหนดกรอบแนวคิดตามภาพประกอบท่ี  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ โดยมี

ระเบียบวิธีวิจยั ดงัน้ี  

 

 

 

ตวัแปรตาม 

ความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอน  5  ดา้น 

  ดา้นโครงสร้างหลกัสูตร 

  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

  ดา้นปัจจยัเก้ือหนุน 

  ดา้นการวดัและการประเมินผลการเรียนการสอน 

  ดา้นคุณลกัษณะของอาจารย ์

 

 

ตวัแปรต้น 

สถานภาพส่วนบุคคล 

1. เพศ  ชาย  หญิง 

2. อาชีพ 

3.ประสบการณ์ในการ

บริหาร 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคร้ังน้ีคือนิสิต

ระดบัปริญญาโท  ชั้นปีท่ี  1- 2  ของสาขาวิชาบริหาร

การศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลยั  จาํนวน  52  รูป/คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีผูวิ้จยัใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีเป็น

แบบสอบถามเก่ียวกบัความคิดเห็นของนิสิตปริญญา

โทท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของสาขาวิชา

บริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  5 ดา้นซ่ึงผูวิ้จยัพฒันาข้ึน

จากการศึกษาแบบสอบถามของ  ฐิติรัตน ์ สุพลธ

วาณิชย ์ (2552)  แบ่งเป็น  2  ตอนดงัน้ี 

 ตอนท่ี  1  แบบสอบถามขอ้มลูทัว่ไปของ

ผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Checklist)  ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ ประสบการณ์

ในการบริหารงาน 

 ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น

ของนิสิตปริญญาโทท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน

ของสาขาวิชาบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร์  

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 5 ดา้น  ใช้

การวดัโดยการถามแบบปลายปิด  (Closed – ended)  

ใชม้าตราวดัระดบัของ  Likert  scale  และแบ่งการวดั

ระดบัความคิดเห็น  แบ่งออกเป็น  5  ระดบั  แต่ละ

ระดบัมีความหมายดงัน้ี 

 5  หมายถึงผูต้อบความคิดเห็นวา่เห็นดว้ย

มากท่ีสุด  

  4  หมายถึงผูต้อบความคิดเห็นวา่ 

เห็นดว้ยมาก 

 3  หมายถึงผูต้อบความคิดเห็นวา่ 

เห็นดว้ยปานกลาง 

 2  หมายถึงผูต้อบความคิดเห็นวา่ 

เห็นดว้ยนอ้ย 

 1  หมายถึงผูต้อบความคิดเห็นวา่ 

เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

  

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูวิ้จยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

 1. วิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามท่ี

ไดรั้บคืนมาตรวจใหค้ะแนน ตอนท่ี 1 เก่ียวกบั

สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถ่ี 

(Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม ตอน

ท่ี 2 เก่ียวกบัความคิดเห็นของนิสิตปริญญาโทท่ีมีต่อ

การจดัการเรียนการสอนของสาขาวิชาบริหาร

การศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลยั โดยหาค่าเฉล่ีย (mean) และ                    

ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

วิเคราะห์ค่าเฉล่ียและค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน

ระดบัความคิดเห็นของนิสิตเป็นรายดา้น รายขอ้  

3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง

ของค่าเฉล่ีย ความคิดเห็นของนิสิตปริญญาโทท่ีมีต่อ

การจดัการเรียนการสอนของสาขาวิชาบริหาร

การศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลยั โดยรวมและในแต่ละดา้นจาํแนก

ตาม เพศ ประสบการณ์  อาชีพ  โดยใชก้ารทดสอบ

ค่า (t – test)  และ  F - test 

4. วิเคราะห์ขอ้มลูจากผูต้อบ

ขอ้เสนอแนะ/ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในส่วนทา้ย

แบบสอบถามตอนท่ี 2 ของแต่ละดา้น ซ่ึงเป็นแบบ

ปลายเปิด โดยการแจกแจงความถ่ีเพ่ือเป็นประโยชน์

ต่อการอภิปรายผลการวิจยัต่อไป  

5.  

ผลการวจัิย 

 จากผลวิเคราะห์ขอ้มลูสามารถสรุปผลได้

ดงัน้ี 

 1. ขอ้มลูทัว่ไป พบวา่ ความคิดเห็นของ

นิสิตปริญญาโทท่ีมีต่อการเรียนการสอน สาขาวิชา
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บริหารการศึกษา โดยภาพรวมเห็นวา่เหมาะสมใน

ระดบัดี  ( x̄ เท่ากบั 4.13)  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ ดา้นท่ีนิสิตปริญญาโทมีความคิดเห็นต่อการ

เรียนการสอนเหมาะสม ไดแ้ก่  ดา้นคุณลกัษณะของ

อาจารย ์ ส่วนดา้นท่ีเหลือเห็นวา่เหมาะสมอยูใ่น

ระดบัดี เรียงลาํดบั ไดด้งัน้ี  ดา้นหลกัสูตร  ดา้นการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอน  ดา้นการวดัและการ

ประเมินผลการเรียนการสอน  และดา้นปัจจยั

เก้ือหนุน 

 2. นิสิตท่ีมีความแตกต่างกนัดา้นเพศ  

ประสบการณ์การบริหาร  และอาชีพ  มีความคิดเห็น

ไม่ต่างกนั 

 

การอภิปรายผล  

 1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิต

ปริญญาโทท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนสาขาวิชา

บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลยัโดยภาพรวมมีความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะดา้น

คุณลกัษณะของอาจารย ์ท่ีเห็นวา่มีความเหมาะสม

มากท่ีสุด ผูวิ้จยัขอนาํเสนอการอภิปรายผลเป็นราย

ดา้นดงัน้ี 

 1.1  ดา้นโครงสร้างหลกัสูตร  จาก

การศึกษาพบวา่  นิสิตเห็นวา่หลกัสูตรของ

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัมีความ

เหมาะสมระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่

ขอ้ท่ีนิสิตปริญญาโทมีความคิดเห็นต่อการเรียนการ

สอนดา้นหลกัสูตรมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก

ท่ีสุด  มี 7 ขอ้ ไดแ้ก่ หลกัสูตรส่งเสริมใหนิ้สิตมีความ

รับผิดชอบต่อตนเอง หลกัสูตรไดเ้ปิดโอกาสใหนิ้สิต

ไดแ้สดงออกทางความคิดอยา่งสร้างสรรคห์ลกัสูตร

ส่งเสริมใหนิ้สิตใชห้ลกัพระพุทธศาสนามาวิเคราะห์

เน้ือหาท่ีเรียนหลกัสูตรส่งเสริมใหนิ้สิตมีวิจารณญาณ

ในการตดัสินใจโดยอิงหลกัพระพุทธศาสนานิสิต

สามารถนาํความรู้ทกัษะในหลกัสูตรไปประยกุตใ์ช้

ในชีวิตประจาํวนัเน้ือหาหลกัสูตรท่ีสามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชใ้นการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาใหมี้

ประสิทธิผลมากข้ึน   และหลกัสูตรสามารถนาํไปใช้

เพ่ือการศึกษาต่อในระดบัสูงไดส่้วนท่ีเหลืออีก 8 ขอ้ 

มีความเห็นวา่เหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

  1.2   ดา้นการจดักิจกรรมการเรียนการ

สอนจากการศึกษาพบวา่ดา้นการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก นิสิต

ปริญญาโทมีความคิดเห็นเหมาะสมระดบัมากท่ีสุด  

มี 4 ขอ้ ไดแ้ก่   อาจารยเ์ปิดโอกาสใหนิ้สิตมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นในรายวิชาท่ีเรียนการจดัการเรียน

การสอนส่งเสริมใหนิ้สิตไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

การสอนภาคปฏิบติัท่ีเนน้ทกัษะการฝึกปฏิบติัทาํให้

นิสิตมีความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานจริง   และวิทยากรพิเศษท่ีมหาวิทยาลยั

เชิญมามีความรู้ความชาํนาญท่ีแทจ้ริง   ส่วนท่ีเหลือ

อีก 11 ขอ้ มีความเห็นเหมาะสมในระดบัมาก 

สอดคลอ้งกบั  พนม หวดัสวา่ง (2542, หนา้ 42) ได้

ศึกษาความคิดเห็นของอาจารยต่์อหลกัสูตรและการ

จดัการเรียนการสอนในสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอนตอ้งพฒันาองคค์วามรู้ทางวิชาการเพ่ือ

เพ่ิมพนูทกัษะท่ีจาํเป็นต่อความกา้วหนา้ทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบนั ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นการ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนมีความกระตือรือร้นและ

เตรียมพร้อมตลอดเวลา ควรจดักิจกรรมเสริม

หลกัสูตรเพ่ือสนบัสนุนใหผู้เ้รียนศึกษาคน้ควา้ดว้ย

ตนเองและสามารถนาํเสนอความรู้ทั้งวิเคราะห์และ

วิจารณ์ 

 1.3  ดา้นปัจจยัเก้ือหนุน  จากการศึกษา

พบวา่ ดา้นปัจจยัเก้ือหนุนมีความเหมาะสมอยูใ่น

ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ทุกขอ้

ในดา้นปัจจยัเก้ือหนุน นิสิตปริญญาโทมีความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัมากเช่นกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั         
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วลัลภา  เทพหสัดิน  ณ  อยธุยา  (2530, หนา้ 21 อา้ง

ในนนัทน์ภสั  มีครุฑ  จ๊ีด  กาํประเสริฐ,  2552,  หนา้  

37)  ไดก้ล่าวถึง อาคารสถานท่ีในสถาบนัอุดมศึกษา

ไวว้า่  อาคารสถานท่ีท่ีสะอาด  มีระเบียบ  ถกูหลกั

สอดคลอ้งกบัประโยชนใ์ชส้อย  ยอ่มแสดงถึง

ความสามารถทางการบริหารสถาบนั  ในการหา

ทรัพยากรในดา้นอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่การเรียน

การสอน  การคน้ควา้  และการสร้างความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยอ่ืนๆดว้ยดงันั้นการท่ี

สถาบนัการศึกษามีหอ้งเรียน  หอ้งทาํงานเพียงพอ

ยอ่มส่งเสริมสมรรถภาพในการทาํงานของคนใน

สถาบนันั้น 

 1.4  ดา้นการวดัและประเมินผลการ

เรียนการสอน  จากการศึกษาพบวา่ ดา้นการวดัและ

ประเมินผลการเรียนการสอนมีความเหมาะสมอยูใ่น

ระดบัมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ทุกขอ้

ในดา้นการวดัและประเมินผลการเรียนการสอน  

นิสิตปริญญาโทมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก

เช่นกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พนม หวดัสวา่ง 

(2542, หนา้ 102) ไดศึ้กษาความคิดเห็นของอาจารย์

ต่อหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนใน

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร โดย

ผูต้อบแบบสอบถามไดเ้สนอแนะวา่ ควรมีการวดัผล

ท่ีชดัเจนไม่ลาํเอียง ใหค้วามสาํคญัต่อการวดัผล

ภาคปฏิบติัและดา้นปฏิบติัอยา่งยติุธรรม 

 1.5 ดา้นคุณลกัษณะของอาจารย ์ จาก

การศึกษาพบวา่  ดา้นคุณลกัษณะของอาจารยมี์ความ

เหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้  พบวา่เกือบทุกขอ้ ท่ีนิสิตปริญญาโทมีความ

คิดเห็นต่อการเรียนการสอนดา้นคุณลกัษณะของ

อาจารยมี์ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ยกเวน้ขอ้ท่ีวา่  นิสิตเคยอ่านหรือไดย้ินคนกล่าวถึง

ผลงานวิจยัหรือบทความของอาจารยใ์นภาควิชา/

คณะท่ีมีความเห็นเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก 

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุทุมพร ทองอุไทย  

(2523, หนา้ 71) พบวา่ นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัไดจ้ดัอนัดบัลกัษณะอาจารย์

ในอุดมคติท่ีพึงปรารถนา เรียงตามลาํดบั  ดงัน้ี 

 1.มีการเตรียมการสอนดี 

 2.มีความปรารถนาดีต่อศิษยท์ั้งในและนอก

หอ้งเรียน 

 3.มีความรู้เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีทนัสมยั และ

ถกูตอ้ง 

 4.  ใชต้วัอยา่งขอ้เปรียบเทียบและความ

จริงใจในการอธิบายไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 5. บรรยายเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งแมจ้ะอยูน่อก

เน้ือหา 

 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัเร่ือง  ความคิดเห็นของนิสิต

ปริญญาโทท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของ

สาขาวิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั  พบวา่

นิสิตปริญญาโทมีความคิดเห็นวา่การจดัการเรียนการ

สอนของสาขาวิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมี

ความเห็นเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากคือ ดา้น

โครงสร้างหลกัสูตร  ดา้นการจดักิจกรรมการเรียน

การสอน  ดา้นการวดัและการประเมินผลการเรียน

การสอน  และดา้นปัจจยัเก้ือหนุนนั้น คณะควรเร่ง

พฒันาใหมี้ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของนิสิตปริญญาโทใหมี้ความเหมาะสมใน

ระดบัมากท่ีสุด 

 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 

 1.ควรศึกษาความคิดเห็นของนิสิตปริญญา

โทท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนในสาขาอ่ืนๆของ

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลยั    
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 2.  ควรศึกษาความคิดเห็นของนิสิตปริญญา

ตรีท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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ความคดิเห็นของสมาชิกต่องานบริการ สมาคมการบินเชียงใหม่ 

The Opinion of Chiang Mai Flying Club’s Members 

toward the servicing1 

 

                                                                                                                                                         ภทัรวดี ปันทะนนั
* 

 

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสาํรวจและวิเคราะห์ความคิดเห็นของสมาชิกต่องานบริการสมาคมการบิน

เชียงใหม่ นาํไปปรับปรุงและจดังานบริการใหต้รงกบัความตอ้งการของสมาชิกสมาคมการบินเชียงใหม่ เคร่ืองมือท่ี

ใชเ้ป็นแบบสอบถาม ประชากรคือสมาชิกสมาคมการบินเชียงใหม่ ท่ีคงสภาพการเป็นสมาชิกทั้งหมดของปี พ.ศ. 

2552 จาํนวน 158 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ค่าความ

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test ผลการวิจยัพบวา่ สมาชิกส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายรุะหวา่ง 51-60 ปี มี

การศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนและมีประสบการณ์ดา้นการบิน 6 ปีข้ึนไป มี

ความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สมาชิกมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมและใหข้อ้เสนอแนะในการปรับปรุง ดงัน้ี 

ควรจดัสอน หลกัสูตรการบินพาณิชย ์ควรจดัครูการบินและครูสอนวิชาการท่ีใชภ้าษาองักฤษตลอดหลกัสูตรหรือ

เป็นครูชาวต่างชาติ  ควรขยายลู่ว่ิงของเคร่ืองบิน ใหมี้ความยาว 1,000 เมตร ควรจดับริการร้านคา้ขายของท่ีระลึก

และของใชส้าํหรับนกับิน และควรจดัใหมี้งานบริการการบินอ่ืนๆ  
 

คําสําคัญ: สมาคมการบินเชียงใหม่ 
 

Abstract 

The propose of this study is to explore “ The Opinion of Chiang Mai Flying Club’s Members Toward 

The Servicing” This opinion us to approve and choosing the servicing for the club members. The data are 

explored  by  questionnaire, inquiring  from 158 members of Chiang Mai flying club in 2009.The statistics used 

in analyzing the data were Frequency, Percentage, Mean ( X ) Standard Deviation (SD) t-test and F-test. The 

finding show that : The most member are male, the age average are among 51–60 years , the members education 

are bachelor’s degree , the members occupation  are company staff, and the individual experience in aviation  are 

6-10 years.The total of the members opinion are on the fair level. The flying school should be opened for selling 

the souvenir shops, it's especially the equipments of the pilot training, altogether opening the flight services in 

Parachute-Flying, Para motor - Flying, Ultraist-Flying and Parachute Jumping training courses. 

Keywords: Chiang Mai flying club 

 

 
1นกัศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย
*เป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552
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ความนํา  

 สมาคมการบินเชียงใหม่ (Chiang Mai 

flying club, 2552) เดิมช่ือ สมาคมสโมสรการบิน

เชียงใหม่ ก่อตั้งข้ึนเม่ือปลายปี พ.ศ. 2537 โดยการ

ริเร่ิมของผูส้นใจการบินเคร่ืองบินขนาดเลก็แบบ

ส่วนตวั และไดรั้บใบอนุญาตใหฝึ้กอบรมหลกัสูตร

นกับินส่วนบุคคล (private pilot license) เม่ือปี พ.ศ. 

2549 โดยกรมการขนส่งทางอากาศ (กรมการบินพล

เรือน) Department of Civil Aviation กระทรวง

คมนาคม มีพล. ท. มล. แป้ง มาลากลุ ณ อยธุยา และ

คุณบุญสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานนิคมอุตสาหกรรม

เครือสหพฒัน ์เจา้ของผูรั้บอนุญาต สนามบินนิคม

อุตสาหกรรมสหพฒัน ์จงัหวดัลาํพนู คุณอภิชยั 

รัตนวนิช ประธานบริหารบริษทันิยมพาณิชยจ์าํกดั 

รวมทั้งคุณ สุภาพ ปูรานิธี ประธานบริษทัสุนทร

เมทลัอินดสัทร้ีส์ จาํกดั เป็นแกนนาํรวบรวมผูรั้กการ

บินในภาคเหนือ และผูมี้เคร่ืองบินส่วนตวัในประเทศ

ไทย ใหม้ารวมตวัเพ่ือทาํการบินร่วมกนัและจดั

กิจกรรมเผยแพร่การบิน ในภาคเหนือของประเทศ

ไทย โดยไดจ้ดทะเบียนเป็นสมาคมการบินอยา่งเป็น

ทางการเม่ือ วนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2538 ใชช่ื้อวา่ 

สมาคมสโมสรการบินเชียงใหม่ และมีการเปล่ียนช่ือ

เป็น สมาคมการบินเชียงใหม่ เม่ือวนัท่ี1 กมุภาพนัธ์ 

พ.ศ.2550 โดยใชฐ้านบิน ณ สนามบินนิคม

อุตสาหกรรมสหพฒัน ์จงัหวดัลาํพนู ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ ต. 

บา้นกลาง อ. เมือง จ. ลาํพนู ดาํเนินกิจกรรมโดยไม่

แสวงหาผลกาํไร อตัราค่าบริการท่ีไม่สูงทาํใหไ้ดรั้บ

ความสนใจอยา่งกวา้งขวางทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ปัจจุบนัมีสมาชิกสะสม กวา่ 1,000 คน 

มีส่ือทางเวบ็ไซตเ์พ่ือนาํเสนอขอ้มลูต่าง ๆ แก่สมาชิก

และผูท่ี้สนใจ  

            งานดา้นบริการ  

            ปัจจุบนัสมาคมการบินเชียงใหม่ มีการจดังาน

บริการแก่สมาชิก ท่ีสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง

การจดทะเบียนสมาคมและไม่ผิดต่อกฎระเบียบ ของ

กรมการขนส่งทางอากาศ โดยแบ่งประเภทงาน

บริการไวเ้ป็น 6 ดา้น ดงัน้ี บริการดา้นหลกัสูตร 

บริการดา้นเคร่ืองบิน บริการดา้นการซ่อมบาํรุงงาน 

บริการดา้นสนามบินบริการดา้นทัว่ไปและบริการ

ดา้นสาธารณะประโยชน ์

 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของ

สมาชิกต่องานบริการของสมาคมการบินเชียงใหม่ 

เพ่ือนาํไปปรับปรุงรูปแบบการบริการใหเ้หมาะสม

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสมาชิกต่อไป 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพ่ือสาํรวจความคิดเห็นของสมาชิกต่อ

งานบริการสมาคมการบินเชียงใหม่ 

2.  เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่าง ความคิดเห็น

ของสมาชิกต่องานบริการ สมาคมการบินเชียงใหม่ 

3.  เพ่ือนาํผลการวิจยัเสนอต่อกรรมการ

สมาคมฯ นาํไปปรับปรุงการจดังานบริการใหต้รงกบั

ความสนใจของสมาชิก แกไ้ขขอ้บงัคบัใน

วตัถุประสงคก์ารจดทะเบียนใหเ้หมาะสมต่อไป 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย         

       ตวัแปรตน้                         ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

สมมติฐานงานวจัิย 

ปัจจัยส่วนบุคคล

1.เพศ

 2.อายุ

 3.วุฒิการศึกษา

 4.อาชีพ

 5.ประสบการณ์

    การบิน

 

ความคดิเห็นของ

สมาชิกต่องานบริการ

1.ดา้นหลกัสูตร

 2.ดา้นเคร่ืองบิน

3.ดา้นการซ่อมบาํรุง 

     เคร่ืองบิน 

  4.ดา้นสนามบิน 

  5.ดา้นทัว่ไป 

   6.ดา้นสาธารณะ 

      ประโยชน์
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1.  ความคิดเห็นของสมาชิกต่องานบริการ 

สมาคมการบินเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียของ ความคิดเห็น

โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง คือเห็นดว้ยกบังาน

บริการท่ีจดับริการในปัจจุบนั 

             2. สมาชิกท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล มี ดา้นเพศ 

อาย ุวฒิุการศึกษา อาชีพ และประสบการณ์การบิน 

แตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่องานบริการของ

สมาคมการบินเชียงใหม่ทั้ง 6 ดา้น คือดา้นหลกัสูตร 

ดา้นเคร่ืองบิน ดา้นการซ่อมบาํรุง ดา้นสนามบิน ดา้น

ทัว่ไป และดา้นสาธารณะประโยชน ์แตกต่างกนัคือมี

ผลต่อความสนใจท่ีจะใชบ้ริการแต่ละดา้นต่างกนั        

         

วธีิดําเนินการวจัิย 

 การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey 

Research) เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ีคือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) และใชป้ระชากรซ่ึง

เป็นผูท่ี้คงสภาพอายสุมาชิกในปี พ.ศ. 2552 ของ

สมาคมการบินเชียงใหม่ ทั้งหมด จาํนวน 158 คน 

เป็นสมาชิกคนไทย 63 คนและสมาชิกชาวต่างชาติ 

95 คน ทดสอบความวางใจได ้(Reliability) ตาม

หลกัการของ ครอนบาช (Conbrach’s Alpha) ซ่ึงได้

ค่าแอลฟา (α: Alpha) เท่ากบั 0.78 ซ่ึงนบัวา่อยูใ่น

ระดบัท่ีมีความวางใจได ้สามารถนาํไปใชใ้นการเกบ็

รวบรวมขอ้มลูของวิจยั แบบสอบถามจดัทาํเป็น 3 

ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามท่ีสอบถาม

เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลหรือขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบ

มีลกัษณะเป็นแบบถามเลือกตอบ (Check list) เพียง

ขอ้เดียว  

             ส่วนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความ

คิดเห็นของสมาชิกต่อความสนใจใชบ้ริการงาน

บริการสมาคมการบินเชียงใหม่  ประกอบดว้ยขอ้

คาํถามท่ีถามถึงความสนใจต่องานบริการทั้ง 6 ดา้น 

คือดา้นหลกัสูตรดา้นเคร่ืองบิน ดา้นการซ่อมบาํรุง 

ดา้นสนามบิน ดา้นทัว่ไป และดา้นสาธารณะ

ประโยชน ์โดยขอ้คาํถามทั้งหมดเป็นคาํถามแบบ

ปลายปิด (Closed ended questionnaire)    

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open 

ended questionnaire) โดยใหส้มาชิกเขียนเพ่ือแสดง

ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ต่องานบริการ

ทั้ง 6 ดา้นและดา้นอ่ืนๆ  

ผลการวจัิย 

การวิจยัน้ีเร่ืองความคิดเห็นของสมาชิก

ต่องานบริการสมาคมการบินเชียงใหม่ สรุปได้

ดงัน้ี 

            สมาชิกสมาคมการบินเชียงใหม่ ส่วนมากเป็น

เพศชาย มีจาํนวน 142 คน คิดเป็น ร้อยละ 89.87 อาย ุ

ระหวา่ง 51 - 60 ปี จาํนวน 70 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 44.30 ไม่มีสมาชิกท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปีข้ึน

ไป สมาชิกมีวฒิุการศึกษาระดบัมากท่ีสุดคือ ระดบั

ปริญญาตรีจาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 54.43 

สมาชิกส่วนมากประกอบอาชีพ เป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน จาํนวน52 คน คิดเป็นร้อยละ 32.91 

สมาชิกมีประสบการณ์ ดา้นการบิน 6- 10 ปี จาํนวน 

70 คน   คิดเป็นร้อยละ 44.30 มีจาํนวนมากท่ีสุด 

1. ความคิดเห็นของสมาชิกต่องานบริการ  

สมาคมการบินเชียงใหม่  มีค่าเฉล่ียของความคิดเห็น

โดยรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง คือระดบั 2.61-3.40  

โดยสมาชิกมีความสนใจทุกบริการท่ีสมาคมฯ

จดับริการให ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ผล

ค่าเฉล่ียความคิดเห็นโดยรวมของสมาชิกต่องาน

บริการสมาคมการบินเชียงใหม่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 

( X = 3.12, SD = 0.43) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 

พบวา่ สมาชิก มีระดบัความคิดเห็น เรียงลาํดบัตาม

ค่าเฉล่ีย ( X ) จากมากไปนอ้ย อนัดบัท่ี 1 คือ ดา้น

สาธารณประโยชน ์อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.93, SD 

= 0.64) ส่วนอีก 5 ดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้น

สนามบิน ( X = 3.05, SD = 1.35) ดา้นทัว่ไป ( X = 

3.28, SD = 1.34) ดา้นการซ่อมบาํรุง ( X = 3.01,SD 
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= 1.25) ดา้นเคร่ืองบิน ( X = 2.81,SD = 1.17) และ

ดา้นหลกัสูตรการบิน ( X = 2.63, SD = 1.17) 

ตามลาํดบั 

 2. การวิเคราะห์ความแตกต่างทางความคิด

เห็นของสมาชิกต่องานบริการสมาคมการบิน

เชียงใหม่ โดยจาํแนกขอ้มลู ตามปัจจยัส่วนบุคคล 

จาํแนกไดด้งัน้ี 

ดา้นเพศ ผลการวิจยั พบวา่ สมาชิกสมาคม

การบินเชียงใหม่  มีระดบัความคิดเห็นต่องานบริการ

สมาคมการบินเชียงใหม่  แตกต่างกนั ในความสนใจ 

รับบริการดา้น การซ่อมบาํรุง ดา้นสนามบินดา้น

ทัว่ไปและดา้นสาธารณประโยชน ์

           ดา้นอาย ุผลการวิจยั พบวา่ สมาชิกสมาคม

การบินเชียงใหม่  มีระดบัความคิดเห็นต่องานบริการ

สมาคมการบินเชียงใหม่  แตกต่างกนั ในความสนใจ

รับบริการดา้นเคร่ืองบิน ดา้นสนามบิน และดา้น

ทัว่ไป 

           ดา้นวฒิุการศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ สมาชิก

สมาคมการบินเชียงใหม่  มีระดบัความคิดเห็นต่อ 

งานบริการสมาคมการบินเชียงใหม่  แตกต่างกนั ใน

ความสนใจรับ บริการดา้นหลกัสูตรดา้นเคร่ืองบิน  

ดา้นเคร่ืองบิน และดา้นสนามบิน 

            ดา้นอาชีพ ผลการวิจยั พบวา่ สมาชิก

สมาคมการบินเชียงใหม่  มีระดบัความคิดเห็นต่องาน

บริการสมาคมการบินเชียงใหม่  แตกต่างกนั ใน

ความสนใจรับบริการ 

ดา้นประสบการณ์ดา้นการบิน ผลการวิจยั 

พบวา่สมาชิกสมาคมการบินเชียงใหม่  มีระดบัความ

คิดเห็นต่อ งานบริการสมาคมการบินเชียงใหม่  

แตกต่างกนั ในความสนใจรับบริการ ดา้นหลกัสูตร 

ดา้นเคร่ืองบิน ดา้นเคร่ืองบิน ดา้นการซ่อมบาํรุง ดา้น

เคร่ืองบินและดา้นสนามบิน 

 3. การวิเคราะห์ความคิดเห็นและขอ้เสนอ 

แนะเพ่ิมเติมจากสมาชิก พบวา่ 

               งานบริการดา้นหลกัสูตร สมาชิกให้

ขอ้เสนอแนะ คือ 

1.  ควรเพ่ิมการสอน หลกัสูตรการบิน

พาณิชย ์Commercial Pilot License (CPL)  

2.  ควรเพ่ิมการสอน หลกัสูตร Instrument 

Rating (IR) 

3.  ควรเพ่ิมการสอน หลกัสูตร Multi 

Engine Rating (MR) 

4.  ควรจดัใหบ้ริการครูการบิน ครูสอน

วิชาการ สอนท่ีสนามบินอ่ืน หรือนอกสถานท่ี 

5.  ควรจดัครูการบินและครูสอนวิชาการท่ี

ใชภ้าษาองักฤษตลอดหลกัสูตรหรือเป็นครูผูส้อน

ชาวต่างชาติ 

6.  ควรจดัใหทุ้นการเรียนการบิน หรือจดั 

หาแหล่งทุน สาํหรับนกัเรียน นกัศึกษาในเขต

ภาคเหนือ 

7.  ควรจดัใหมี้การสอน หลกัสูตรการสอน 

งานบริการส่วนภาคพ้ืน 

               งานบริการดา้นเคร่ืองบินสมาชิกให้

ขอ้เสนอแนะ คือ 

 1.  ควรเพ่ิม การบริการบินเดินทางเพ่ือการ

ท่องเท่ียว 

 2.  ควรเพ่ิม การบริการเช่าเคร่ืองเพ่ือบิน

ส่วนตวั 

 3.  ควรเพ่ิม การบริการ บินเพ่ือการขนส่ง

ผูป่้วย 

 4.  ควรเพ่ิม การบริการ เช่าเคร่ืองบิน ขนาด 

6-8 ท่ีนัง่ 

 5.  ควรเพ่ิมการบริการบินเพ่ือเป็น

ประสบการณ์ 1-2 ชัง่โมง 

 งานบริการดา้นการซ่อมบาํรุง สมาชิกให้

ขอ้เสนอแนะคือ 

 1.  ควรจดัสอนหลกัสูตรดา้นช่าง เพ่ือสอบ

รับใบอนุญาต นายช่างอากาศยานประเภท 2 

185 185



 

 2.  ควรจดับริการช่าง ใหบ้ริการท่ีสนามบิน

อ่ืน                 

 3.  ควรจดัใหบ้ริการซ่อมใหญ่ โดยสมาคม 

การบินเชียงใหม่  

 4.  สมาคมควรจดัใหบ้ริการแบบศูนย ์

ซ่อมบาํรุง 

 งานบริการดา้นสนามบิน สมาชิกให้

ขอ้เสนอแนะ คือ 

 1.ควรลาดยางสนามบิน 

 2. ควรขยาย Runway ใหมี้ความยาว  

1,000 เมตร 

 3.ควรใหบ้ริการแนะนาํการทาํสนามบิน

ส่วนตวั และจดับริการทีมใหค้าํปรึกษา 

 งานบริการดา้นทัว่ไป สมาชิกให้

ขอ้เสนอแนะ คือ 

1. ควรเพ่ิมบริการร้านอาหารในสนามบิน 

2.  ควรจดัรถรับส่งในตวัเมืองเชียงใหม่และ

สนามบิน 

3. ควรใหบ้ริการแนะนาํการท่องเท่ียว หรือ

จดับริการการท่องเท่ียว 

              4. ควรจดัท่ีพกัใหส้มาชิกชาวต่างชาติ แบบ

พกัเป็นรายเดือน 

               5. ควรจดับริการร้านคา้ขายของใช ้สาํหรับ

นกับินหรือของท่ีระลึก (pilot shop) 

งานบริการดา้นสาธารณะประโยชน ์สมาชิก

ใหข้อ้เสนอแนะเพ่ิม คือ 

1.  ควรจดั Air show ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ 

2.  ควรใหบ้ริการการบินเพ่ือเป็น

ประสบการณ์แก่เยาวชนในโอกาสสาํคญัต่าง ๆ เช่น

วนัเดก็ วนัข้ึนปีใหม่ เป็นตน้ 

ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ และความคิดเห็น

สมาชิกใหค้วามคิดเห็นคือ 

 1.  สมาคมฯ น่าจะจดัใหบ้ริการแนะแนว

การศึกษา ดา้นการบินแก่สถาบนัการศึกษาในจงัหวดั

เชียงใหม่ทุกปี 

 2.  สมาคมฯควรจดัการประชาสมัพนัธ์ใน

ทอ้งถ่ินใหม้ากข้ึน 

 3.  สมาคมฯ ควรจะลดค่าใชจ่้ายงานบริการ

ใหถ้กูลง 

 4. สมาคมฯ ควรใชเ้วลาดาํเนินการให้

นอ้ยลง เช่น การติดต่อขออนุญาตเร่ืองต่าง ๆจาก 

กรมการขนส่งทางอากาศ (กรมการบินพลเรือน) 

 5. สมาคมฯ ควรจะจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี

ประชาสมัพนัธ์หรือดูแลการตอ้นรับท่ีสนามบิน 

 6.  สมาคมฯ ควรจดักิจกรรมประกวด  

Aircraft Pretty และ งาน Aircraft Show 

 7.  สมาคมฯควรจะยา้ยไปกลบัใชส้นามบิน

ท่ี สนามบินลาํพนู (สหพฒัน์) เช่นเดิม เพราะเป็น

สนามบินท่ีมีมาตรฐาน 

 8.  สมาคมฯ ควรจดัใหมี้งานบริการการบิน

อ่ืน อาทิ การบินร่มบิน การบินพารามอเตอร์ การบิน 

อลัตราไลน ์การกระโดดร่ม เป็นตน้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิเคราะห์ความ

คิดเห็นสมาชิกต่องานบริการ สมาคมการบิน

เชียงใหม่ ผูท่ี้สนใจจะทาํการวิจยัในลกัษณะเดียวกนั

น้ี   ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะในการทาํวิจยัคร้ังต่อไป   

ดงัน้ี  

1.  ควรทาํการวิจยั เร่ือง ความคิดเห็นของ

สมาชิกต่องานบริการสมาคมการบินเชียงใหม่ โดย

แยกประเภทสมาชิก วิจยัเฉพาะสมาชิกชาวไทย 

2.  ควรทาํการวิจยั เร่ือง ความคิดเห็นของ

สมาชิกต่องานบริการสมาคมการบินเชียงใหม่ โดย

แยกประเภทสมาชิก วิจยั เฉพาะสมาชิกชาวต่างชาติ 

3.  ควรทาํการวิจยั เร่ือง ความคิดเห็นของ

สมาชิกต่องานบริการของการบินอ่ืน ๆ โดยทาํการ

วิจยัท่ี ชมรม สมาคมการบินท่ีมีวตัถุประสงคก์ารจด

ทะเบียนแตกต่างกนักบัสมาคมการบินเชียงใหม่ 
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การประนอมหนีก่้อนล้มละลายของลูกหนีบุ้คคลธรรมดาทีม่รีายได้ประจํา 

The Composition Prior to Bankruptcy of an Individual with Regular Income1 

 

                                                                                                                                                                รุ่งทิพย ์ ยาสระครู
* 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัเอกสาร  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาแนวคิดมาตรการช่วยเหลือลกูหน้ีในกระบวน

ลม้ละลายใหมี้ความเป็นไปไดท่ี้จะประสบความสาํเร็จสมดงัเจตนารมณ์ของกฎหมายลม้ละลาย โดยไดจ้ากศึกษา

แนวคิด ทฤษฎีและเปรียบเทียบมาตรการการขอประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายของกฎหมายต่างประเทศกบัมาตรการ

การขอประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายตามพระราชบญัญติัลม้ละ ลาย พ.ศ.2483 ผลการวิจยั พบวา่ การประนอมหน้ี

ก่อนลม้ละลายของลกูหน้ีบุคคลธรรมดาท่ีมีรายไดป้ระจาํควรมีเคร่ืองมือหรือกลไกรองรับใหล้กูหน้ีสามารถดาํเนิน

กิจการของตนเองไดใ้นระหวา่งการปฏิบติัตามคาํขอประนอมหน้ีก่อนลม้ละลาย อนัจะเป็นมาตรการสาํคญัท่ีช่วยให้

ลกูหน้ีสามารถชาํระหน้ีตามคาํขอประนอมหน้ีไดส้าํเร็จ และช่วยใหล้กูหน้ีผูข้อประนอมหน้ีมีทางเลือกในการ

ปฏิบติัตามคาํขอประนอมหน้ีท่ีหลากหลายเพ่ิมข้ึน  

 

คําสําคัญ: การประนอมหน้ี, การลม้ละลาย, บุคคลธรรมดา 

 

Abstract 

This document study research aims to study the opinion that a composition agreement prior to 

bankruptcy of non-corporate debtors with regular incomes should actually be supported by certain mechanism so 

as to enable debtors to carry out businesses themselves.  This regime ought to play an important approach for 

debtors with regular incomes to be exactly capable of repaying all of their creditors under such a composition 

agreement, and to be provided with various alternatives in the composition agreement.   Besides, the system is 

expected to reduce many impracticable procedures on the part of the official receiver as a routine problem with 

respect to the deficiency of statutory provisions giving rise to barriers during the conduct of the official receiver’s 

duties.        

 

Keywords: composition prior, bankruptcy, regular income 

 

 

 

 

 

* นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  สาขากฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ  มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย    

1  ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา 2552   
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ความนํา 

 เน่ืองจากปัจจุบนั โลกมีการเปล่ียนแปลงไป

อยา่งรวดเร็วในเกือบทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น

ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีสงัคม 

เศรษฐกิจและการเมือง ทุกส่วนท่ีกล่าวมามี

ความสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองกนัเป็นระบบอยา่งแยกไม่

ออก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมท่ีมี

ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูง  

จะมีความเจริญทางสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองสูง

กวา่และซบัซอ้นกวา่กลุ่มประเทศท่ีมีความกา้วหนา้

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตํ่า รวมทั้งกฎหมาย

ท่ีออกบงัคบัใชใ้นกลุ่มประเทศท่ีเจริญแลว้ให้

ความสาํคญัและคุม้ครองปัจเจกชนทัว่ไปและ

ประโยชนข์องสาธารณะสูงกวา่กฎหมายของกลุ่ม

ประเทศกาํลงัพฒันาและดอ้ยพฒันาท่ีมุ่งใหค้วาม

คุม้ครองและรักษาผลประโยชนข์องชนชั้นปกครอง 

ขนุนาง และพ่อคา้อยา่งเห็นไดช้ดัเจน  

 นบัแต่ยคุปฏิวติัอุตสาหกรรมในยโุรป

ในช่วงศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มา ทาํใหส้ามารถผลิต

สินคา้มากข้ึนกวา่เดิมมาก ส่วนประชาชนตามชนบท

ไดล้ะท้ิงไร่นาไปเป็นลกูจา้ง พนกังานตามโรงงาน

อุตสาหกรรมและหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ในเมือง

อยา่งต่อเน่ือง ในดา้นการคา้ไดข้ยายตวัไปทัว่ยโุรป

และทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว และพฒันาต่อเน่ืองตลอดมา

กลายเป็นระบบเศรษฐกิจโลกอยา่งท่ีเป็นอยูใ่น

ปัจจุบนั ระบบเศรษฐกิจเป็นวงจรท่ีหมุนเวียนไปตาม

ช่วงวงจรเศรษฐกิจซ่ึงมีทั้งช่วงเศรษฐกิจเติบโตและ

ช่วงซบเซา โดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจซบเซา เพ่ือให้

กิจการอยูไ่ดจึ้งตอ้งปลดคนงาน หรือเลิกจา้งพนกังาน 

ทาํใหเ้กิดปัญหาการวา่งงาน เน่ืองจากผูว้่างงานยงั

ตอ้งดาํรงชีพและรับผิดชอบบุคคลในครอบครัว

เช่นเดิม จึงทาํใหเ้กิดปัญหาสงัคม อาชญากรรมสูง 

และผูค้นตอ้งลม้ละลายเป็นจาํนวนมากโดยไม่ใช่

ความผิดของผูล้ม้ละลาย แมก้ฎหมายลม้ละลายไดมี้

ใชใ้นประเทศต่าง ๆ มานบัพนัปี นบัแต่ยคุโรมนัและ

พฒันาต่อเน่ืองกนัมา แต่เป็นกฎหมายในลกัษณะมุ่ง

ลงโทษลกูหน้ี  ในขณะท่ีแนวคิดทางกฎหมาย

ลม้ละลายสมยัใหม่กลบัมีแนวคิดของการใหอ้ภยัและ

ตอ้งการใหล้กูหน้ีเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ไดเ้ร็วข้ึน แนวคิดน้ี

ไดก่้อตวัข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือคร้ังสหรัฐฯ 

ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจตกตํ่าคร้ังแรกระหวา่ง 

ค.ศ.1929 ถึง 1941 แนวคิดดงักล่าวตอ้งการแกไ้ข

ปัญหามิใหบุ้คคลรวมทั้งนิติบุคคลเกือบทุกประเภท

ตอ้งลม้ละลายในความผิดท่ีตนมิไดเ้ป็นผูก่้อข้ึน  และ

ไดพ้ฒันาต่อเน่ืองตลอดมาซ่ึงหลายประเทศได้

ยอมรับแนวคิดดงักล่าว ไดน้าํมาตรการช่วยเหลือ

ลกูหน้ีตามกฎหมายลม้ละลายของสหรัฐ ฯ ไปเป็น

ตน้แบบและบญัญติักฎหมายรองรับตามแนวคิด

ลม้ละลายสมยัใหม่เพ่ือช่วยเหลือมิใหล้กูหน้ีใน

ประเทศของตนตอ้งลม้ละลายโดยไม่จาํเป็น รวมทั้ง

ประเทศไทยกไ็ดน้าํแนวคิดลม้ละลายสมยัใหม่

บางส่วนของกฎหมายลม้ละลายสหรัฐฯ มาบญัญติั

เพ่ิมในกฎหมายลม้ละลายเป็นกระบวนพิจารณา

เก่ียวกบัการฟ้ืนฟกิูจการของลกูหน้ีใชบ้งัคบัเป็น

มาตรการช่วยเหลือเฉพาะกิจการขนาดใหญ่ตามท่ี

กฎหมายระบุไว ้ส่วนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

นอกเหนือจากท่ีกฎหมายระบุจะไม่ไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากกระบวนการดงักล่าว บุคคลธรรมดา

และนิติบุคคลกลุ่มน้ี ยงัคงไดรั้บรับสิทธิช่วยเหลือ

ตามมาตรการของพระราชบญัญติัลม้ละลาย พ.ศ.

2483 คือ ลกูหน้ีในคดีลม้ละลายท่ีไม่ประสงคจ์ะตก

เป็นบุคลลม้ละลายตอ้งยื่นขอประนอมหน้ีก่อน

ลม้ละลายใหส้าํเร็จและตอ้งปฏิบติัตามขอ้ประนอม

หน้ีใหค้รบถว้นตามมาตรา 45 ถึง มาตรา 60 ลกูหน้ี

จะหลุดพน้จากความรับผิดในหน้ีท่ีลกูหน้ีไดก่้อข้ึน

ก่อนศาลมีคาํสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดเป็นการ

เฉพาะตวั แต่ไม่ทาํใหหุ้น้ส่วนกบัลกูหน้ีหรือผูต้อ้ง

รับผิดร่วมกบัลกูหน้ีหรือผูค้ ํ้าประกนัหรืออยูใ่น

ลกัษณะอยา่งผูค้ ํ้าประกนัของลกูหน้ีหลุดพน้จาก

ความรับผิดไปดว้ยตามมาตรา 59 
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 การประนอมหน้ีในคดีลม้ละลายเป็น

มาตรการหน่ึงท่ีมีความสาํคญัโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ

ประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายมีความสาํคญัต่อลกูหน้ี

ในคดีลม้ละลายท่ีไม่ประสงคจ์ะตกเป็นบุคคล

ลม้ละลาย ซ่ึงตามสามญันึกคิดของปัจเจกชนทัว่ไป

ยอ่มเขา้ใจไดว้า่  เม่ือบุคคลใดถกูฟ้องเป็นคดี

ลม้ละลายแลว้ยอ่มตอ้งเป็นบุคคลลม้ละลายท่ีขาด

ความน่าเช่ือถือไปโดยปริยาย อนัท่ีจริงกระบวน การ

พิจารณาคดีลม้ละลายยงัใหโ้อกาสลกูหน้ีทาํความตก

ลงชาํระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีผูเ้ป็นโจทกใ์นคดีลม้ละลาย

และบรรดาเจา้หน้ีท่ียื่นขอรับชาํระหน้ีในคดี

ลม้ละลายภายในระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกาํหนด

ดว้ยวิธีการประนอมหน้ีก่อนลม้ละลาย  

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 การศึกษาน้ีมีจุดประสงคเ์พ่ือศึกษา

แนวความคิด และปัญหาอุปสรรคของการขอ

ประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายของลกูหน้ีผูมี้รายได้

ประจาํ  

 

แนวคิด ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 1. การประนอมหน้ีตามพระราชบญัญติั

ลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 แบ่งออกไดเ้ป็นสอง

ลกัษณะ คือ 

 ก.  การประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายตาม

มาตรา 45 ถึงมาตรา 60 มีหลกักฎหมายบญัญติัไวใ้น

พระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 2483 มาตรา 

45 วา่ เม่ือลกูหน้ีท่ีถกูศาลสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาด

แลว้ มีความประสงคจ์ะทาํความตกลงในเร่ืองหน้ีสิน

กบับรรดาเจา้หน้ีทั้งหลายใหก้ระทาํไดโ้ดยวิธีขอ

ชาํระหน้ีแต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอ่ืน ให้ลกูหน้ี

ทาํคาํขอประนอมหน้ีเป็นหนงัสือยื่นต่อเจา้พนกังาน

พิทกัษท์รัพยภ์ายในกาํหนดเจด็วนันบัแต่วนัยื่นคาํ

ช้ีแจงเก่ียวกบักิจการและทรัพยสิ์นตามมาตรา 30 

หรือภายในเวลาตามท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยไ์ด้

กาํหนดให้ (ประดิษฐ ์เอกมณี, 2548) 

 ข. การประนอมหน้ีภายหลงัลม้ละลาย 

มาตรา 63 ตามกฎหายลม้ละลาย เม่ือศาลมีคาํ

พิพากษาใหล้กูหน้ีลม้ละลายแลว้ ไม่วา่ลกู หน้ีจะเคย

ขอประนอมหน้ีมาก่อนหรือไม่ ลกูหน้ียอ่มมีสิทธิท่ี

จะเสนอคาํขอประนอมหน้ีหลงัลม้ละลายไดใ้นกรณี

น้ีกฎหมายใหน้าํบทบญัญติัในส่วนท่ี 6 วา่ดว้ยการ

ประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม

ตามมาตรา 63 วรรคแรก ซ่ึงในกรณีตามมาตรา 63 น้ี

หากลกูหน้ีไม่เคยขอประนอมหน้ีมาก่อน ลกูหน้ียอ่ม

มีสิทธิขอประนอมหน้ีหลงัลม้ละลายไดท้นัที แต่ถา้

ลกูหน้ีจะเคยขอประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายแต่ไม่

สาํเร็จ เพราะท่ีประชุมเจา้หน้ีไม่ยอมรับหรือศาลไม่

เห็นดว้ย ลกูหน้ีจะขอประนอมหน้ีหลงัลม้ละลายได้

จะตอ้งรอใหพ้น้ 3 เดือน นบัแต่การประนอมหน้ีคร้ัง

สุดทา้ยไม่เป็นผล กรมบงัคบัคดี (2550) 

 2. แนวทางกระบวนการขอประนอมหน้ี

ของประเทศองักฤษ ไดก้าํหนดมาตรการช่วยเหลือ

ลกูหน้ีเกือบทุกประเภท เช่น บุคคลธรรมดา ผูค้า้ราย

ยอ่ย เกษตรกร นิติบุคคลประเภทต่าง ๆ เพ่ือมิให้

ลกูหน้ีตอ้งตกเป็นบุคคลลม้ละลาย ในกรณีท่ีลกูหน้ี

เหล่าน้ีอยูใ่นวิสยัท่ียงัมีความสามารถในการหา

รายไดเ้พ่ือนาํเงินไดม้าชาํระหน้ีคืนเจา้หน้ีและยงัไม่

สมควรใหล้ม้ละลาย  

 ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะลกูหน้ีประเภทบุคคล

ธรรมดาผูมี้รายไดป้ระจาํท่ีประสบปัญหาทางการเงิน

ชัว่คราว กฎหมายองักฤษไดก้าํหนด ใหบุ้คคล

ธรรมดาซ่ึงยงัไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัสามารถยื่น

คาํร้องขอโดยสมคัรใจเพ่ือหลีก เล่ียงการลม้ละลาย 

โดยใหล้กูหน้ีทาํขอ้ตกลงเร่ืองหน้ีสินกบับรรดา

เจา้หน้ีทั้งหลายภายใตบ้ทบญัญติัแห่งกฎหมาย ซ่ึงทั้ง

สองฝ่ายจะไดรั้บความคุม้ครองอยา่งยติุธรรมและเท่า

เทียมกนัตามกฎหมายคือ การทาํขอ้ตกลงดว้ยใจ

สมคัรของบุคคลธรรมดา (Individual Voluntary 
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Arrangements: IVA) กระบวนการน้ีมิไดก้าํ หนด

ระยะเวลาในการดาํเนินไวแ้ต่ประการใด แต่ในทาง

ปฏิบติัโดยส่วนใหญ่แลว้จะกาํหนดระยะเวลาในการ

ดาํเนินการตามขอ้ตกลงหรือขอ้เสนอไม่เกิน 5 ปี 

และเม่ือลกูหน้ีชาํระครบถว้นตามขอ้ตกลงหรือ

ขอ้เสนอ ลกูหน้ียอ่มหลุดพน้จากหน้ีสินทั้งปวง  

 ในการประนอมหน้ีลกูหน้ีจะตอ้งเสนอ

แผนการชาํระหน้ีคืนแก่เจา้หน้ีโดยตรงในจาํนวนท่ี

มากกวา่เม่ือเทียบกบักรณีท่ีลกูหน้ีตอ้งตกเป็นบุคคล

ลม้ละลาย  และลกูหน้ีตอ้งดาํเนินการผา่นคนกลางท่ี

เรียกวา่ นอมินี (nominee) ซ่ึง Nominee จะร่าง

ขอ้เสนอหรือแผนการประนอมหน้ีตามขอ้มลูท่ีไดรั้บ

จากลกูหน้ีเพ่ือยื่นต่อศาล (Submits to Court) พร้อม

คาํร้องขอประนอมหน้ีและเสนอความคิดเห็นของตน

เก่ียวกบัขอ้เสนอดงักล่าว พร้อมทั้งขอใหศ้าลมีคาํสัง่

ชัว่คราว (an Interim Order) เพ่ือหา้มเจา้หน้ีฟ้องคดี

ต่อลกูหน้ี หรือบงัคบัคดีต่อทรัพยสิ์นของลกูหน้ีใน

ขณะท่ีมีการเรียกประชุมเจา้หน้ีเพ่ือพิจารณาลงมติ

ยอมรับ  หรือปฏิเสธขอ้เสนอ (Proposal) ประนอม

หน้ีของลกูหน้ีและเม่ือศาลไดมี้คาํสัง่ชัว่คราวแลว้ 

Nominee จะตอ้งแจง้ขอ้ความตามท่ีกฎหมายกาํหนด

พร้อมความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอของลกูหน้ีใหแ้ก่

บรรดาเจา้หน้ีทั้งหลายเพ่ือเรียกประชุมเจา้หน้ีเพ่ือให้

พิจารณาลงมติพิเศษวา่จะยอมรับหรือปฏิเสธ

ขอ้เสนอ (Proposal) หรือแผนการประนอมหน้ีของ

ลกูหน้ี  ถา้ลกูหน้ีปฏิบติัการชาํระหน้ีไดต้ามเง่ือนไข

ท่ียื่นขอ้เสนอทาํความตกลงแลว้ ลกูหน้ีจะหลุดพน้

จากหน้ีสินทั้งปวง 

 3. แนวทางกระบวนการขอประนอมหน้ี

ของประเทศสหรัฐอเมริกา  กระบวนการลม้ละลาย

ของประเทศสหรัฐอเมริกาไดก้าํหนดมาตรการ

ช่วยเหลือลกูหน้ีเกือบทุกประเภทเช่นเดียวกบั

ประเทศองักฤษ แต่เป็นมาตรการท่ีเปิดกวา้งกวา่และ

ใหโ้อกาสแก่ลกูหน้ีท่ีจะไม่ตอ้งเป็นบุคคลลม้ละลาย

มากกวา่ประเทศองักฤษ ซ่ึงมีมาตรการสาํคญัอยูใ่น 

Chapter 7, Chapter 11 และ Chapter 13 โดยเฉพาะ 

Chapter 13 กาํหนดใหก้ารยื่นคาํขอประนอมหน้ีเป็น

สิทธิของลกูหน้ีเท่านั้น บุคคลธรรมดาท่ีมีรายได้

ประจาํไม่วา่รายไดป้ระจาํนั้นจะมาจากแหล่งใดยอ่ม

มีสิทธิยื่นคาํขอต่อศาลโดยไม่ตอ้งไดรั้บการยืนยนั

จากท่ีประชุมเจา้หน้ี  ลกูหน้ีสามารถเร่ิมคดีดว้ย

ตนเองโดยสมคัรใจ ดว้ยการยื่นคาํร้องขอต่อศาล

พร้อมเสนอขอ้เสนอประนอมหน้ีหรือแผนปรับปรุง

โครงสร้างหน้ี หรือยื่นแผนในภายหลงัตามระยะเวลา

ท่ีกฎหมายกาํหนดกไ็ด ้ขอ้เสนอหรือแผนการ

ประนอมหน้ีอาจเสนอชาํระหน้ีใหแ้ก่เจา้หน้ีโดยเตม็

จาํนวนหรือเพียงบางส่วนโดยชาํระเป็นงวดกไ็ด ้และ

ตอ้งมีรายการขั้นตํ่าตามท่ีกฎหมายกาํหนด เช่น ตอ้ง

แจง้รายละเอียดเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หน้ีสิน รายได้

รายจ่าย รายนามเจา้หน้ีทั้งหมด ท่ีมาของแหล่งรายได ้

จดักลุ่มเจา้หน้ี เป็นตน้  หน้ีท่ีขอประนอมหน้ีส่วน

ใหญ่เป็นหน้ีอุปโภคบริโภค เช่น หน้ีค่าผอ่นชาํระ

บา้น หน้ีค่าเช่าซ้ือรถยนต ์แผนขอประนอมหน้ี

ตามปกติจะจ่ายชาํระหน้ีเป็นรายงวดจากรายได้

ประจาํในอนาคตภายในระยะเวลา 3-5 ปี ทั้งน้ี 

ขอ้เสนอการประนอมหน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากศาล

โดยลกูหน้ีราย  นั้น ๆ  ตอ้งมีความสามารถในการ

ชาํระหน้ีได ้  

 เม่ือลกูหน้ีไดน้าํส่งแผนต่อศาลแลว้ ลกูหน้ี

ยงัมีอาํนาจจดัการทรัพยสิ์นและกิจการ แต่กฎหมาย

กาํหนดให้ Trustee ซ่ึงเป็นคนกลางทาํหนา้ท่ี

รวบรวมเงินจากลกูหน้ีและจดัสรรแบ่งชาํระใหแ้ก่

เจา้หน้ีตามแผนประนอมหน้ีแทนลกูหน้ี ผลของการ

ยื่นคาํร้องขอก่อใหเ้กิดคาํสัง่บรรเทา หรือ Order for 

Relief อนัเป็นมาตรการ Automatic Stay เช่น หา้ม

เจา้หน้ีฟ้องร้องลกูหน้ี หรือหา้มบงัคบัชาํระหน้ีจาก

ลกูหน้ีชัว่คราว เพ่ือคุม้ครองลกูหน้ีซ่ึงเป็นการเปิด

โอกาสใหล้กูหน้ียงัคงสามารถเกบ็รักษาทรัพยสิ์น

ของตนไวไ้ดใ้นขณะท่ีดาํเนินการชาํระหน้ีตาม

ขอ้เสนอการประนอมหน้ี 
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 เม่ือลกูหน้ีปฏิบติัตามแผนใน Chapter 13 

ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ ลกูหน้ีจะปลดจากภาระหน้ีทั้งปวงท่ี

ไดรั้บการกาํหนดในแผน ซ่ึงอาจรวมถึงการปลดจาก

หน้ีท่ีไม่อนุญาตใหไ้ดรั้บชาํระหน้ี ยกเวน้หน้ีบาง

ประเภท เช่น หน้ีค่าอุปการะเล้ียงดูคู่สมรสและบุตร 

หน้ีเงินกูย้ืมเพ่ือการศึกษา เป็นตน้ และศาลจะมีคาํสัง่

ปิดคดี ลกูหน้ีจะกลบัมีอาํนาจจดัการทรัพยสิ์น

ตามเดิมโดยมิตอ้งถกูควบคุมดูแลโดยศาลอีกต่อไป 

แต่หากแผนประนอมหน้ีถกูปฏิเสธหรือการประนอม

หน้ีประสบความลม้เหลว ศาลอาจยกฟ้อง หรืออาจ

โอนคดีเขา้สู่กระบวนการชาํระบญัชีตาม Chapter 7 

เพ่ือการลม้ละลายต่อไป 

 4. แนวทางกระบวนการขอประนอมหน้ี

ของของประเทศออสเตรเลีย กระบวนการลม้ละลาย

ของประเทศออสเตรเลียไดก้าํ หนดมาตรการ

ช่วยเหลือลกูหน้ีเกือบทุกประ เภทไวอ้ยา่งเปิดกวา้ง 

เช่นเดียวกบัประเทศ องักฤษและประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงคส์าํคญัท่ีจะ

ช่วยเหลือบุคคลผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัใหพ้น้จากการ

ลม้ละลาย 2 ประการสาํคญั ๆ ไดแ้ก่ การเปิดโอกาส

ใหบุ้คคลผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัหลุดพน้จากภาระหน้ี

เพ่ือสามารถเร่ิมตน้ชีวิตใหม่ไดโ้ดยเร็ว และเปิด

โอกาสใหบ้รรดาเจา้หน้ีไดรั้บชาํระหน้ีจากทรัพยสิ์น

ของลกูหน้ีตามสดัส่วนท่ีตนมีสิทธิ ลกูหน้ีผูมี้หน้ีสิน

ลน้พน้ตวัสามารถเขา้สู่กระบวนการลม้ละลายไดโ้ดย

การยื่นคาํร้องขอใหต้นเองลม้ละลายดว้ยความสมคัร

ใจ หรือถกูบงัคบัโดยเจา้หน้ีท่ีฟ้องต่อศาลขอให้

ลกูหน้ีผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัเป็นบุคคลลม้ละลาย 

กฎหมายมีมาตรการช่วยเหลือมิใหล้กูหน้ีตอ้ง

ลม้ละลาย คือ ลกูหน้ีตอ้งทาํขอ้ เสนอตามหมวดท่ี 9 

เร่ืองขอ้ตกลงหน้ีสิน (Part IX Debt Agreement) หรือ

ทาํขอ้เสนอตามหมวดท่ี 10 เร่ืองขอ้ตกลงของบุคคล

ท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั (Part X: Personal Insolvency 

Agreement)  

 หลกัเกณฑก์ารพิสูจนว์า่ บุคคลมีหน้ีสินลน้

พน้ตวัหรือไม่ กฎหมายของประ เทศออสเตรเลียใช้

เกณฑพิ์จารณาจากความ สามารถในการจ่ายหน้ีเม่ือ

หน้ีครบกาํหนดชาํระ หรือดูจากกระแสเงินสดของ

ลกูหน้ี ซ่ึงไม่ใชวิ้ธีการเปรียบเทียบหน้ีสินต่อ

สินทรัพยต์ามหลกัเกณฑใ์นกฎหมายลม้ละลายของ

ประเทศไทย 

 การขอลม้ละลายโดยสมคัรใจ ลูก หน้ีตอ้ง

ยื่นคาํร้องขอใหต้นเองลม้ละลายต่อเจา้พนกังาน

พิทกัษท์รัพยโ์ดยไม่จาํกดัจาํนวนหน้ี พร้อมเอกสาร

ประกอบการยื่นคาํร้อง เช่น แนบรายละเอียดเก่ียวกบั

กิจการ รวมถึงรายการเก่ียวกบัทรัพยสิ์น หน้ีสิน 

กฎหมายมีมาตรการช่วยเหลือลกูหน้ี คือ มีเจา้

พนกังานพิทกัษท์รัพยค์อยใหค้าํแนะนาํในการเลือก

วิธีจดัการกบัปัญหาทางการเงินและใหล้กูหน้ี

สามารถปรึกษาหารือกบัเจา้หน้ีเพ่ือการแกไ้ขปัญหา

ได ้ภายหลงัยื่นคาํร้องจะมีมาตรการ Automatic Stay 

เพ่ือช่วยเหลือลกูหน้ีใหร้อดพน้จากภยัคุกคามของ

เจา้หน้ีเป็นการชัว่คราวนบัแต่ลกูหน้ียื่นคาํร้องขอ

จนกระทัง่ศาลพิจารณาคาํร้องขอและมีคาํสัง่ใหแ้กไ้ข

ปัญหาของลกูหน้ีผา่นกระบวนการในหมวดท่ี 9 และ 

10 ของกฎหมายลม้ละลาย ในการท่ีดาํเนินการโดย

สมคัรใจ กฎหมายกาํหนดใหมี้การแต่งตั้ง 

Controlling Trustee เพ่ือเรียกประชุมเจา้หน้ี ส่วนการ

ขอปรับปรุงขอ้ตกลงหน้ีสินเพ่ือเสนอต่อเจา้พนกังาน

พิทกัษท์รัพย ์หากลกูหน้ีไม่ใหค้วามร่วมมือ เจา้หน้ี

อาจจะเป็นผูย้ื่นคาํร้องต่อศาลขอใหมี้คาํสัง่ใหล้กูหน้ี

เป็นบุคคลลม้ละลายได ้

 ในกรณีท่ีลกูหน้ีไม่มีทรัพยสิ์นและไม่มี

ความสามารถในการหารายไดม้าชาํระหน้ี ลกูหน้ีมกั

เลือกวิธีการยื่นคาํร้องขอใหต้นเองลม้ละลายโดย

สมคัรใจและขอเขา้กระบวน การภายใตห้มวดท่ี 9  

เร่ืองขอ้ตกลงเก่ียวกบัหน้ีสิน แต่ถา้ลกูหน้ียงัมี

ทรัพยสิ์นและมีความ สามารถในการหารายไดเ้พ่ือ

ชาํระหน้ีคืนเจา้หน้ีกม็กัเลือกแกไ้ขปัญหาโดยเขา้
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กระบวน การบญัญติัไวภ้ายใตห้มวดท่ี 10 เร่ืองขอ้ 

ตกลงของบุคคลท่ีมีหน้ีสินลน้พน้ตวั 

 กระบวนการหรือขั้นตอนในการขอ

ประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายของลกูหน้ีผูมี้รายได้

ประจาํตามพระราชบญัญติัลม้ละลาย พุทธศกัราช 

2483  ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั ลกูหน้ีไม่มีอาํนาจในการ

จดัการทรัพยสิ์นของตนเองอีกทั้งไม่มีอาํนาจต่อรอง

ใด ๆ กบับรรดาเจา้หน้ีทั้งหลายท่ียื่นคาํขอรับชาํระ

หน้ีเขา้มาในคดี อนัถือไดว้า่กระบวนการหรือ

ขั้นตอนดงักล่าว มิไดเ้ป็นส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้

ลกูหน้ีสามารถประสบผลสาํเร็จในการประนอมหน้ี

ก่อนถกูศาลมีคาํสัง่ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายได ้  จึง

เห็นควรใหมี้การแกไ้ขกฎหมายลม้ละลายในส่วน

ของกระบวนการหรือขั้นตอนในการขอประนอมหน้ี

ก่อนลม้ละลายของลกูหน้ี   เพ่ือมิใหล้กูหน้ีบุคคล

ธรรมดาผูมี้รายไดป้ระจาํ  ตอ้งตกเป็นบุคคล

ลม้ละลายอนัไม่เป็นผลดีต่อทั้งตวัลกูหน้ี และบรรดา

เจา้หน้ีทั้งหลายท่ีไดย้ื่นคาํขอรับชาํระหน้ี  ทั้งน้ี

เพ่ือใหเ้กิดประโยชนต่์อระบบเศรษฐกิจและสงัคม

โดยรวมของประเทศท่ีพฒันาเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาใชวิ้ธีศึกษาวิจยั

ทางเอกสาร (Documentary Research) โดย

ดาํเนินการศึกษาวิจยัในรูปแบบของการวิจยัเอกสาร

จากตาํรา หนงัสือ บทความ และงานวิจยัต่าง ๆ โดย

ศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายลม้ละลายของ

ต่างประเทศ และกฎหมายฟ้ืนฟกิูจการของไทยและ

คาํอธิบายท่ีเป็นแนวความคิดของบรรดานกักฎหมาย 

นกัวิชาการทางกฎหมาย ทั้งในอดีตและปัจจุบนั เพ่ือ

นาํมาเป็นแนวความคิดในการวิเคราะห์ อนัจะนาํไปสู่

การแกไ้ขเพ่ิมเติมกฎหมายลม้ละลายในส่วนของ

กระบวนการขอประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายของ

บุคคลธรรมดาผูมี้รายไดป้ระจาํในคดีลม้ละลาย 

มาตรา 45  แห่งพระราชบญัญติัลม้ละลาย 

พุทธศกัราช 2483 

 

ผลการวจัิย 

 การขอประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายตาม

กฎหมายลม้ละลายของไทยมีอุปสรรคต่อความ

เป็นไดใ้นการปฏิบติัตามขอ้เสนอประนอมหน้ี เพราะ

ลกูหน้ีท่ีมีสิทธิขอประนอมหน้ีตอ้งมีหน้ีสินลน้พน้

ตวัตั้งแต่ 1 ลา้นบาทข้ึนไปและตอ้งถกูศาลสัง่พิทกัษ์

ทรัพยเ์ดด็ขาดเสียก่อน ซ่ึงทั้ง 2 สาเหตุคือมีหน้ีสิน

จาํนวนมากจนลน้พน้ตวัและขาดอาํนาจอิสระในการ

ควบคุมดูแลกิจการและทรัพยสิ์นเพ่ือแสวงหารายได ้

ลว้นแต่เป็นกรณีท่ีลกูหน้ีแทบจะหมดความสามารถ

โดยส้ินเชิงในการชาํระหน้ีได ้ ส่วนกฎหมาย

ลม้ละลายของประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษและ

ออสเตรเลียเปิดกวา้งใหบุ้คคลท่ีมีปัญหาทางการเงิน

ตั้งแต่ตน้ กล่าวคือ เม่ือรู้ตวัวา่มีหน้ีสินมากกวา่

ทรัพยสิ์นซ่ึงเป็นปัญหาต่อการชาํระหน้ีตามกาํหนด 

กฎหมายอนุญาตใหล้กูหน้ียื่นคาํร้องดว้ยความสมคัร

ใจโดยขอความช่วยเหลือทางกฎหมายเพ่ือจดัการ

ชาํระหน้ีก่อนมีหน้ีสินลน้พน้ตวัจนไม่อาจเยียวยา

แกไ้ขได ้และมิไดก้าํหนดหน้ีขั้นตํ่าอนัเป็นอุปสรรค

ต่อการแกไ้ข ภายหลงัยื่นคาํร้องขอ หากคาํขอ

ประนอมหน้ีไดรั้บความเห็นชอบตามกฎหมายลกูหน้ี

จะมีอาํนาจเตม็ในการดูแลกิจการและทรัพยสิ์นของ

ตนเองเพ่ือหารายไดม้าชาํระหน้ีตามขอ้ประนอมหน้ี 

และกฎหมายไดก้าํหนดมาตรการ Automatic Stay 

เพ่ือคุม้ครองลกูหน้ีใหพ้น้จากการคุกคามของเจา้หน้ี

จนกวา่การประนอมหน้ีจะดาํเนินการสาํเร็จ อนัเป็น

มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพกวา่มาตรการตามกฎหมาย

ของประเทศไทย 

  

ข้อเสนอแนะ 

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ ผูเ้ขียนขอ

เสนอแนะใหมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติมกระบวนการการขอ
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ประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายโดยเฉพาะลกูหน้ีบุคคล

ธรรมดาผูมี้รายไดป้ระจาํ โดยบญัญติัเป็นกฎหมาย

บงัคบัใหล้กูหน้ีดงักล่าวตอ้งขอประนอมหน้ีก่อนศาล

มีคาํสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดเป็นเงินจาํนวนไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 30 ของจาํนวนหน้ีท่ีเจา้หน้ีอาจขอรับ

ชาํระหน้ีได ้โดยอาจจะชาํระทั้งส้ินเป็นงวด ๆ หรือ

โอนทรัพยสิ์นชาํระหน้ีทั้งหมดหรือชาํระบางส่วน

หรือขายทรัพยสิ์นแลว้ชาํระทั้งส้ินเป็นงวด ๆ หรือ

โอนทรัพยสิ์นชาํระหน้ีทั้งหมดหรือชาํระหน้ี

บางส่วน เพ่ือใหเ้จา้หน้ีแน่ใจวา่จะไดรั้บหน้ีคืนตาม

จาํนวนร้อยละตามท่ีไดต้กลงไวภ้ายในเวลาท่ีสม

เหตุผล โดยใหย้ื่นคาํขอประนอมหน้ีต่อเจา้พนกังาน

พิทกัษท์รัพย ์หากลกูหน้ีขอประนอมหน้ีนอ้ยกว่าร้อย

ละ 30 หรือไม่ขอประนอมหน้ีตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

ใหศ้าลมีคาํสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดและพิพากษาให้

ลกูหน้ีเป็นบุคคลลม้ละลายต่อไป คาํขอประนอมหน้ี

ตอ้งมีมาตรการ Automatic Stay โดยอตัโนมติันบัแต่

วนัท่ีเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยมี์คาํสัง่รับคาํขอ

ประนอมหน้ี  กาํหนดระยะเวลาการชาํระหน้ีตามคาํ

ขอประนอมหน้ีควรจะไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 

ปี หรือในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นศาลอาจขยายเวลาใหอี้ก 

1 คร้ังไม่เกินอีก 2 ปี โดยใหล้กูหน้ียงัคงมีอาํนาจ

จดัการทรัพยสิ์นและกิจการของตนเองเพ่ือแสวงหา

รายไดม้าชาํระหน้ี แต่อยูภ่ายใตก้ารดูแลของเจา้

พนกังานพิทกัษท์รัพยเ์พ่ือป้องกนัลกูหน้ียกัยา้ยถ่ายเท

ทรัพยสิ์นในระหวา่งปฏิบติัการชาํระหน้ี   ในส่วน

ของการป้องกนัลกูหน้ีมิใหใ้ชสิ้ทธิโดยไม่สุจริต 

สมควรกาํหนดใหมี้บทลงโทษทางอาญาโดยการ

บญัญติัใหล้กูหน้ีตอ้งรับผิด ถา้ลกูหน้ีเจตนาทาํให้

เจา้หน้ี เจา้พนกังานพิทกัษท์รัพยห์รือศาลเขา้ใจผิด

หรือหลงผิดในการยอมรับหรืออนุมติัคาํขอประนอม

หน้ีหรือเง่ือนไขอ่ืนใดในคาํขอประนอมหน้ี ซ่ึง

มาตรการดงักล่าวท่ีเสนอแนะมาขา้งตน้ ผูเ้ขียนเช่ือวา่ 

การขอประนอมหน้ีก่อนลม้ละลายน่าจะมีโอกาส

ประสบผลสาํเร็จมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นประโยชนต่์อทั้ง

บรรดาเจา้หน้ี ลกูหน้ี ศาลและเจา้พนกังานพิทกัษ์

ทรัพย ์และสุดทา้ยเป็นประโยชนต่์อสงัคมโดยรวมท่ี

สงัคมไม่ตอ้งสูญเสียบุคลากรอนัมีค่าต่อการพฒันา

ประเทศไปกบักระบวนการลม้ละลายในขณะท่ี

บุคคลยงัไม่สมควรลม้ละลายตามแนวคิดของ

กฎหมายลม้ละลายสมยัใหม่ 
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มาตรการกฎหมายในการคุ้มครององค์ความรู้ชุมชนท้องถิ่นและศิลปวฒันธรรมพืน้บ้าน 

Legal Measures for the Protection of Traditional Knowledge and Folklore1 

 

                                                                                                                                                  จนัทร์เพญ็  หงส์มาลยั
* 

 

บทคัดย่อ  

การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษามาตรการกฎหมายในการคุม้ครององคค์วามรู้ชุมชนทอ้งถ่ินและ

ศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นในประเทศไทยและความตกลงระหวา่งประเทศ รวบรวมจากเอกสารและตาํราท่ีเป็นขอ้

กฎหมายและขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นของประเทศไทย  

ศึกษาวิจยัดว้ยการวิเคราะห์จากเอกสาร  จากการศึกษาพบวา่ภายใตม้าตรการกฎหมายของประเทศไทยรวมตลอดถึง

ความตกลงระหวา่งประเทศท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัยงัไม่สามารถใหค้วามคุม้ครองครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชุมชน

ไดอ้ยา่งเพียงพอและมีประสิทธิภาพ เน่ืองดว้ยมีขอ้จาํกดัหลายประการโดยเฉพาะอยา่งยิ่งขอ้จาํกดัเก่ียวกบัการนิยาม

ความหมายและเง่ือนไขการคุม้ครองท่ีมีความขดัแยง้กนัในเน้ือหาสาระสาํคญั จึงมีปัญหาเร่ืองการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ  จึงควรใหมี้การบญัญติักฎหมายเฉพาะ เพ่ือใหก้ารคุม้ครององคค์วามรู้ชุมชนทอ้งถ่ินและ

ศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นใหมี้ความเป็นเอกภาพและครอบคลุมมากกวา่บทบญัญติักฎหมายท่ีมีในปัจจุบนั และเพ่ือให้

การบงัคบัใชก้ฎหมายมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

 

คําสําคัญ: คุม้ครององคค์วามรู้ 

Abstract 

 This research was aimed at understanding the legal measures for the protection of traditional knowledge 

and folklore in Thailand and international agreements. Data were collected from documentaries about the 

protection of traditional knowledge and folklore in Thailand and analyzed through documentary research. It was 

found that the protection of traditional knowledge and folklore by Thai legal measures and international 

agreements is insufficient and ineffective because of some limitations, especially, on the subject matters of its 

definition and the conditions for protection. Hence, the application of legal protection cannot be implemented 

efficiently. The application of uniform and extensive laws on a unique system for the protection of such 

traditional knowledge and folklore can make enforcement of legal measures more efficient and appropriate.  

Keywords ; protection of traditional  knowledge, folklore   

 

1นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต  สาขากฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
*ส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัมหาบณัฑิต สาขากฎหมายธุรกิจระหวา่งประเทศ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย ปีการศึกษา  2551 
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ความนํา  

องคค์วามรู้ชุมชนทอ้งถ่ินและ

ศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นเกิดจากการสัง่สม

ประสบการณ์มาแต่บรรพบุรุษสืบทอดกนัมาโดยมี

การปรับเปล่ียนและประยกุตใ์หส้อดคลอ้งตาม

สภาพการณ์ทางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ชุมชน

ดั้งเดิมรู้จกัอาศยัธรรมชาติท่ีมีอยูผ่นวกกบัการใช้

สติปัญญานาํส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นการดาํรงชีวิต เช่น 

การนาํพืชสมุนไพรมาผลิต ยา อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม 

และท่ีอยูอ่าศยั หรือนาํทรัพยากรมาประดิษฐเ์ป็น

เคร่ืองมือทางการเกษตร หรือเคร่ืองใชส้อยใน

ครัวเรือน ซ่ึงทรัพยากรดงักล่าวมีการนาํมาศึกษา

พฒันาต่อยอดองคค์วามรู้และข้ึนทะเบียนทรัพยสิ์น

ทางปัญญาอา้งสิทธ์ิความเป็นเจา้ของตามกฎหมาย

โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนผลประโยชนแ์ก่เจา้ของ

แห่งองคค์วามรู้ ซ่ึงเป็นการกระทาํท่ีไม่เป็นธรรมต่อ

ชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเป็นเจา้ของภูมิปัญญานั้น  

ปัจจุบนัสงัคมเมืองใหค้วามสาํคญักบั

ผลิตผลท่ีมาจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน รวมถึงการ

แสดงออกทางศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นมากข้ึนจน

กลายเป็นกระแสบริโภค ซ่ึงเป็นหนทางนาํไปสู่การ

แสวงหาประโยชน ์ชุมชนทอ้งถ่ินจึงเป็นเป้าหมาย

แห่งการเรียนรู้ท่ีนกัแสวงหาประโยชนใ์ชเ้ป็นศูนย์

เพ่ือการศึกษาวิจยัและสร้างผลงาน ซ่ึงส่งผลกระทบ

ประโยชนใ์นเชิงเศรษฐกิจของชุมชนทอ้งถ่ินอยา่ง

มหาศาล โดยเฉพาะถา้การแสวงหาผลประโยชนต่์าง 

ๆ นั้นกระทาํโดยชาวต่างชาติท่ีฉกฉวยเอาเป็น

ประโยชนข์องตน ดงัเช่นท่ีเคยปรากฏมาแลว้ในช่วง

ระยะเวลาท่ีผา่นมา เช่น กรณีต่างชาติเขา้มาศึกษาวิจยั

สมุนไพรไทยและนาํไปผลิตเป็นยาและจดทะเบียน

สิทธิบตัรยา ไดแ้ก่ สมุนไพรเปลา้นอ้ย  สมุนไพร

กวาวเครือ หรือแมแ้ต่การศึกษาสายพนัธ์ุจุลินทรีย ์

หรือเช้ือราเพ่ือเป็นยารักษาโรค และขา้วหอมมะลิ 

เป็นตน้ รวมถึงงานประเภทศิลปะพ้ืนบา้นวฒันธรรม

ทอ้งถ่ินกไ็ดถ้กูนาํไปใชป้ระโยชน ์เช่น การนาํ

สญัลกัษณ์ทางพระพุทธศาสนาไปใชเ้พ่ือการคา้หรือ

ประกอบอาคารพกัอาศยัส่วนตวั การนาํศิลปะ

พ้ืนบา้น การแสดงพ้ืนบา้น วฒันธรรมประเพณี และ

ความเช่ือของทอ้งถ่ินโดยวิธีการนาํไปเผยแพร่ต่อ

สาธารณชนผา่นเทคโนโลยีในรูปแบบของภาพยนตร์ 

สารคดี หรือใชโ้ดยวิธีการถ่ายทอดทางศิลปะ การ

คดัลอกหรือเลียนแบบ การรวบรวมเป็นหนงัสือ หรือ

การประดิษฐเ์ป็นศิลปวตัถุทางการคา้ ซ่ึงการนาํไปใช้

ประโยชนใ์นลกัษณะดงักล่าวอาจไม่เหมาะสมหรือ

เสนอขอ้มลูท่ีบิดเบือนความจริงทาํใหส้งัคมเขา้ใจผิด

ในสาระสาํคญัของการดาํรงวิถีชีวิตของชุมชน

ทอ้งถ่ินนั้น ๆ    

 อยา่งไรกต็าม กรณีการนาํองคค์วามรู้ชุมชน

ทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชนห์รือการไดม้าซ่ึงความเป็น

เจา้ของโดยวิธีการจดทะเบียนรับรองการใชสิ้ทธิและ

การใชป้ระโยชนข์องผูพ้ฒันา ศึกษาวิจยัต่อยอดองค์

ความรู้ใหเ้ป็นผลงานใหม่ท่ีไดรั้บการรับรองตาม

กฎหมาย และกรณีการประยกุต ์หรือดดัแปลงงานอนั

เป็นศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นของชุมชนทอ้งถ่ินมา

เป็นของตน และรวมถึงการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม

ของชุมชนไปในทางท่ีไม่เหมาะสมหรือเป็นการทาํ

ใหเ้ส่ือมเสียนั้นส่งผลกระทบต่อชุมชนทอ้งถ่ินทั้งใน

เชิงอนุรักษแ์ละเชิงพาณิชย ์ถึงแมชุ้มชนทอ้งถ่ินจะยงั

สามารถใชป้ระโยชนไ์ดต้ามปกติ ก่อใหเ้กิดความ

สูญเสียคุณประโยชนใ์นทรัพยากรและสูญเสียมลูค่า

ทางเศรษฐกิจ และแมแ้ต่เอกลกัษณ์ของชนพ้ืนเมือง 

ซ่ึงองคค์วามรู้ชุมชนและการแสดงออกทาง

ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินควรจะเป็นสมบติัของชุมชน

ทอ้งถ่ินและของชนชาติท่ีเป็นแหล่งกาํเนิดทรัพยากร

นั้น ๆ ซ่ึงเป็นผูใ้ช ้และเป็นผูรั้กษาสมดุลตามวิถีการ

ดาํรงชีวิตแห่งทอ้งถ่ิน 

 ดงันั้น การใหค้วามคุม้ครองภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินจึงตอ้งดาํเนินการควบคู่กนัไปทั้งในระดบั

ระหวา่งประเทศ และภายในประเทศ ในระดบั

ระหวา่งประเทศยงัไม่มีบทบญัญติักฎหมายเพ่ือให้
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ความคุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรม

พ้ืนบา้นไวโ้ดยเฉพาะ แต่ประเทศต่าง ๆ เร่ิมเห็น

ความสาํคญัขอการกาํหนดมาตรการคุม้ครอง ดา้น

องคก์ารทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (WIPO) ไดจ้ดัทาํ

ร่างกฎหมายตน้แบบ คือ  Draft Provisions for the 

Protection of Traditional Knowledge 

and Expressions of Folklore เพ่ือคุม้ครององคค์วามรู้

ชุมชนทอ้งถ่ินและการแสดงออกทางศิลปวฒันธรรม

พ้ืนบา้นในระดบัสากล ส่วนประเทศไทยไดมี้

กฎหมายใหค้วามคุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ

ศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นแทรกอยูใ่นกฎหมายหลาย ๆ 

ฉบบั เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2550  กฎหมายสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 2551 และ

กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา ไดแ้ก่  กฎหมาย

ลิขสิทธ์ิ  กฎหมายสิทธิบตัร กฎหมายเคร่ืองหมาย

การคา้ กฎหมายความลบัทางการคา้ และกฎหมาย

คุม้ครองส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ เป็นตน้ กฎหมาย

คุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย 

และกฎหมายคุม้ครองพนัธ์ุพืช และกฎหมายคุม้ครอง

โบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ พิพิธภณัฑ์

สถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย 

พ.ร.บ. คุม้ครองโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ 

พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 เป็น

กฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมการทาํส่ิงเทียม

โบราณวตัถุและส่ิงเทียมศิลปวตัถุเป็นการคุม้ครอง

ตวัวตัถุโบราณตอ้งสงวน  กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

(2550) 

ดว้ยเหตุน้ีผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาแนวทางและ

มาตรการทางกฏหมายเก่ียวกบัการคุม้ครองภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน และศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นเพ่ือเป็น

แนวทางในการพฒันากฏหมายของประเทศไทย

ต่อไป 

 

 

 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา   

 1.  เพ่ือศึกษาถึงแนวทางการคุม้ครองภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นของ

ประเทศไทย  และความตกลงระหวา่งประเทศวา่มี

แนวทางการคุม้ครองอยา่งไร  

 2. ศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมาย

เก่ียวกบัการคุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ

ศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นภายใตบ้ทบญัญติักฎหมาย

ของประเทศไทยท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัโดยเปรียบเทียบ

กบัมาตรการของต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการ

พฒันากฎหมายของประเทศไทย       

 คาํถามการวิจยั        

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นองคค์วามรู้และ

ศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นของชุมชน การกาํหนด

ความหมาย และขอบเขตทาํไดย้าก จึงมีปัญหาวา่ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินควรไดรั้บการคุม้ครองตามกฎหมาย

ใด  

 

ขอบเขตของการวจัิย  

ศึกษาถึงความเป็นมาและหลกักฎหมายการ

คุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยเลือกศึกษาเฉพาะกรณี

ปัญหาการคุม้ครององคค์วามรู้ชุมชนทอ้งถ่ินและ

ศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นในประเทศไทย โดยศึกษา

วิเคราะห์คาํนิยามหรือความหมายของภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินซ่ึงจะเป็นกรอบในการกาํหนดขอบเขตการ

คุม้ครอง และศึกษามาตรการการคุม้ครองภายใต้

หลกักฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและกฎหมาย

เฉพาะท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษามาตรการทางกฎหมาย

ต่างประเทศเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุง

กฎหมายของประเทศไทย และศึกษาร่างบทบญัญติั

การคุม้ครององคค์วามรู้ชุมชนทอ้งถ่ินและ

ศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นขององคก์รระหวา่งประเทศ 

พร้อมดว้ยขอ้เสนอแนะถึงการคุม้ครองและมาตรการ

ในการส่งเสริมศิลปะพ้ืนบา้น วฒันธรรมทอ้งถ่ิน ใน

ระยะยาว ต่อไป 
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วธีิดําเนินการวจัิย 

เป็นการศึกษาคน้ควา้วิจยัจากเอกสารต่าง ๆ 

(documentary research) โดยรวบรวมขอ้มลูจาก

หนงัสือเอกสาร วารสาร อินเทอร์เน็ต ส่ิงพิมพ ์ตาํรา 

ตวับทกฎหมาย บทความ ทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ กฎหมายต่างประเทศเฉพาะส่วนท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยประมวลปัญหาทั้งท่ีเป็นขอ้กฎหมาย

และขอ้เทจ็จริง ดงัน้ีเพ่ือนาํมาวิเคราะห์เป็น

ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง เพ่ิมเติมกฎหมายของ

ประเทศท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครององคค์วามรู้ชุมชน

ทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นซ่ึงเป็นภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินไทย  

 

ผลการวจัิย 

 ผลการวิจยัมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การคุม้ครององคค์วามรู้ชุมชนทอ้งถ่ิน

และศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นไม่มีกฎหมายเฉพาะท่ีจะ

ใหค้วามคุม้ครองได ้จึงตอ้งอาศยัการนาํบทบญัญติั

ของกฎหมายท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัมาปรับใชใ้นส่วนท่ี

เก่ียวขอ้งโดยเฉพาะ ซ่ึงมีสาระสาํคญัของกฎหมาย

ส่วนท่ีคุม้ครองได ้ดงัน้ี  

1.) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 

2550 เป็นบทบญัญติัของกฎหมายหลกัท่ีใหสิ้ทธิแก่

ชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาบริหารจดัการภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินและอนุรักษฟ้ื์นฟ ูศิลปวฒันธรรม

พ้ืนบา้น โดยเฉพาะในมาตรา 66 มีเจตนารมณ์ให้

บุคคลซ่ึงรวมกนัเป็นชุมชนทอ้งถ่ินดั้งเดิมมีสิทธิ

อนุรักษห์รือฟ้ืนฟจูารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มี

ส่วนร่วมในการจดัการเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติ

ในทอ้งถ่ินของตนเพ่ือใหเ้กิดประโยชนร่์วมกนั

สาํหรับจารีตประเพณี ศิลปะ หรือวฒันธรรมอนัดี

ของชุมชนกใ็หอ้นุรักษไ์ว ้แต่ในทางปฏิบติันั้น

อาจจะมีปัญหาการบงัคบัใชก้ฎหมาย เพราะการให้

สิทธิชุมชนตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญดงักล่าว

ไม่ไดมี้กฎหมายลกูหรือกฎหมายลาํดบัรองออกมา

รองรับใหมี้สภาพบงัคบัในทางปฏิบติั 

2.) พระราชบญัญติัสภาองคก์รชุมชน พ.ศ. 

2551 เป็นกฎหมายใหสิ้ทธิชุมชนไดมี้บทบาทสาํคญั

ในการมีส่วนร่วมกบัภาครัฐท่ีจะแสดงออกซ่ึงความ

คิดเห็นเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ินและสร้างความเขม้แขง็

ใหชุ้มชนของตนซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ตาม

แนวนโยบายของรัฐเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 แต่พระราชบญัญติัน้ี

ไม่ไดบ้งัคบัใหอ้งคก์รสภาตาํบลตอ้งกาํกบัดูแลหรือ

บริหารจดัการเก่ียวกบั “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน” หรือ 

“องคค์วามรู้ชุมชนทอ้งถ่ิน” และ“ศิลปวฒันธรรม

พ้ืนบา้น” ในทอ้งถ่ินตน เป็นแต่เพียงการมอบหมาย

ใหเ้ป็น “ภารกิจ” ในการบริหารจดัการพฒันาระบบ

สงัคมในทอ้งถ่ินเท่านั้น  

3.) กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา เป็นบท

กฎหมายท่ีใหค้วามคุม้ครองสิทธิปัจเจกมากกวา่สิทธิ

ชุมชนและปกป้องผลประโยชนท์างเศรษฐกิจ

มากกวา่ผลประโยชนท์างวฒันธรรม และเป็น

กฎหมายท่ีมีขอ้จาํกดัในเร่ืองการไดสิ้ทธิมาบางอยา่ง

ตอ้งทาํการจดทะเบียนและถกูจาํกดัดว้ยการกาํหนด

ระยะเวลาการคุม้ครอง  กฎหมายทรัพยสิ์นทาง

ปัญญาท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัสามารถนาํมาปรับใชก้บั

กรณีใหค้วามคุม้ครองภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเฉพาะท่ี

ปรากฏในรูปแบบของวตัถุท่ีจบัตอ้งได ้และท่ีปรากฏ

เป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ยงัไม่ครอบคลุมถึงองค์

ความรู้ชุมชนทอ้งถ่ินบางประเภทท่ีจบัตอ้งไม่ได้

รวมถึงการแสดงออกทางศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นท่ี

ปรากฏในรูปแบบท่ีหลากหลายไม่ปรากฏผูริ้เร่ิมหรือ

สร้างสรรค ์แต่มีการสืบทอดเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินโดยไม่อาจหยัง่ทราบ

ถึงระยะเวลาท่ีกาํเนิดข้ึนมาได ้หากกาํหนดระยะเวลา

การคุม้ครองตามกฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาแลว้

เม่ือพน้ระยะเวลาการคุม้ครองแลว้ส่ิงเหล่านั้นจะ
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กลายสาธารณสมบติั ซ่ึงสามารถนาํไปศึกษาต่อยอด

ไดโ้ดยไม่ถือเป็นการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาของ

ผูอ่ื้น ๆ  และอาจไม่ใช่เป็นสมบติัของชุมชนอีกต่อไป 

4.) การคุม้ครองภายใตบ้ทบญัญติัของ

กฎหมายเฉพาะ ไดแ้ก่  

    4.1) กฎหมายคุม้ครองพนัธ์ุพืชเพ่ือ

คุม้ครองผูป้รับปรุงพนัธ์ุพืชต่าง ๆ ใหมี้การพฒันา

พนัธ์ุพืชท่ีสามารถนาํมาเป็นวตัถุดิบสาํคญัท่ีจะ

นาํมาใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑต่์างๆ แต่บทบญัญติั

ดงักล่าวไม่ครอบคลุมถึงกรรมวิธีทางเทคนิค เช่น 

วิธีการเกบ็รักษาสมุนไพร หรือวิธีการเกบ็พืชพนัธ์ุ   

   4.2) กฎหมายคุม้ครองและส่งเสริมภูมิ

ปัญญาการแพทยแ์ผนไทย พ.ศ. 2542  กฎหมายฉบบั

น้ีใหค้วามคุม้ครองแก่ตาํรับและตาํราการแพทยแ์ผน

ไทย อนัเก่ียวกบัสมุนไพร พืช สตัว ์จุลชีพ อนัเป็น

ทรัพยากรท่ีสาํคญัของการพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้

ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและสามารถขอจด

ทะเบียนสิทธิบตัรได ้อีกทั้ง ผูเ้ป็นเจา้ของยงัไดรั้บ

ค่าตอบแทนจากการนาํไปใชป้ระโยชน ์แต่กฎหมาย

ดงักล่าวใหค้วามคุม้ครองเฉพาะตาํรับและตาํรา

การแพทยแ์ผนไทยท่ีมีการบนัทึกเป็นเป็นลายลกัษณ์

อกัษร ซ่ึงการคุม้ครองยงัไม่คลอบคลุมถึงองคค์วามรู้

ชุมชนท่ีมีการใชอ้ยูใ่นทอ้งถ่ินแต่ไม่ไดมี้การบนัทึก

เป็นลายลกัษณ์อกัษร   

 อยา่งไรกต็าม กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา

ถือเป็นบทกฎหมายท่ีมีเน้ือหาสาระในการใหค้วาม

คุม้ครององคค์วามรู้ชุมชนทอ้งถ่ินและ

ศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นไดม้ากท่ีสุด แต่กฎหมาย

ทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นกฎหมายท่ีมีแนวคิดในการ

ใหค้วามคุม้ครองสิทธิ ของปัจเจกชนมากกวา่ตวั

ศิลปวตัถุ หรือใหค้วามคุม้ครองสิทธิของบุคคล

มากกวา่สิทธิของชุมชนหรือชนพ้ืนเมือง โดยให้

ความสาํคญัในการแสดงออกดา้นความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค ์และส่งเสริมใหมี้การคิดคน้หรือ

สร้างสรรคน์วตักรรมใหม่ ๆ และการคุม้ครองในเชิง

พาณิชยเ์พ่ือใหเ้กิดการแข่งขนัทางการคา้ท่ีเป็นธรรม 

โดยกาํหนดขอบเขตการคุม้ครองใหผู้ส้ร้างสรรคไ์ด้

ใชป้ระโยชนจ์ากผลิตผลท่ีตนสร้างสรรคข้ึ์นในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง ซ่ึงเม่ือหากพน้ระยะเวลาการคุม้ครอง

แลว้ยงัเปิดโอกาสใหมี้การนาํผลงานท่ีพน้อายกุาร

คุม้ครองมาศึกษาต่อยอดความคิดเพ่ือใหเ้กิดการ

พฒันาผลงานหรือส่ิงประดิษฐใ์หม่ ๆ ข้ึนมา  ดงันั้น 

กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญาและกฎหมายเฉพาะ  จึง

ไม่อาจใหค้วามคุม้ครององคค์วามรู้ชุมชนทอ้งถ่ิน

และศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และเพียงพอ 

 2. มาตรการคุม้ครององคค์วามรู้ชุมชน

ทอ้งถ่ินและการแสดงออกทางศิลปวฒันธรรม

พ้ืนบา้นในความตกลงระหวา่งประเทศปัจจุบนั

องคก์รทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก(WIPO ) มีการร่าง

บทบญัญติักฎหมายเพ่ือใหค้วามคุม้ครององคค์วามรู้

ชุมชนทอ้งถ่ินละการแสดงออกทางศิลปวฒันธรรม

พ้ืนบา้นของชุมชน ไดแ้ก่ Draft Provisions for the 

Protection of Traditional Knowledge และ Draft 

Provisions for the Protection of Expressions of  

Folklore โดยมีการนิยามความหมายเพ่ือกาํหนด

ขอบเขตการคุม้ครอง และหลกัเกณฑก์ารคุม้ครอง 

นอกจากนั้นบทบญัญติัอนุสญัญาของ UNESCO 2 

ฉบบัท่ีเป็นการร่วมกนัระหวา่งประเทศสมาชิก UN 

ไดแ้ก่ Convention for The Safeguarding of  the 

Intangible Cultural Heritage 2003, Convention on 

the Protection and Promotion of the Diversity of 

Cultural Expressions 2005, ซ่ึงประเทศไทยกาํลงัอยู่

ระหวา่งการศึกษาบทบญัญติัของอนุสญัญาดงักล่าว

ก่อนท่ีจะมีการลงนามความร่วมมือต่อไป แต่อยา่งไร

กดี็ ปัจจุบนัประเทศไทยกาํลงัยกร่างพระราชบญัญติั

การคุม้ครองและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย ข้ึนมาเพ่ือจะ

ออกเป็นกฎหมายเฉพาะสาํหรับการคุม้ครองและ

ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิลปวฒันธรรม

พ้ืนบา้นของประเทศไทย 
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ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาไดท้ราบถึงปัญหาและ

อุปสรรคการใหค้วามคุม้ครององคค์วามรู้ชุมชน

ทอ้งถ่ินและการแสดงออกทางศิลปวฒันธรรม

พ้ืนบา้นจึงขอเสนอแนะใหอ้อกกฎหมายเฉพาะโดยมี

ขอบเขตหรือสาระสาํคญั ดงัน้ี  

1.  นิยามความหมายคาํวา่  ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน องคค์วามรู้ ศิลปะพ้ืนบา้น วฒันธรรม

พ้ืนบา้น  ชนพ้ืนเมือง ชุมชนโดยใหค้วามหมายของ

ชุมชนหมายความรวมถึงชุมชนทอ้งถ่ิน และชุมชน

ดั้งเดิม  ทั้งน้ี เพ่ือกาํหนดขอบเขตการคุม้ครอง    

2.  ส่ิงท่ีขอรับการคุม้ครองตามกฎหมายให้

หมายความถึงส่ิงจบัตอ้งได ้และมีรูปแบบเฉพาะ 

และใหม้ายความรวมถึง  

3.  มีการสร้างระบบฐานขอ้มลูภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินการแสดงออกทางศิลปวฒันธรรมพ้ืนบา้น

โดยการข้ึนทะเบียนและมีกระบวนการจดัเกบ็ขอ้มลู

โดยภาครัฐ 

4.  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไม่ไดเ้ป็นสิทธ์ิเดด็ขาด

ของชุมชนใดชุมชนหน่ึง อาจมีการข้ึนทะเบียนซํ้าได ้

แต่การนาํไปใชป้ระโยชนต์อ้งระบุแหล่งท่ีมาของภูมิ

ปัญญานั้น และชุมชนอ่ืนสามารถนาํภูมิปัญญาท่ีข้ึน

ทะเบียนไวใ้นอีกชุมชนหน่ึงไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ ไม่

ถือวา่เป็นการละเมิด 

5.  กาํหนดใหชุ้มชนเป็นเจา้ภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินและใหมี้อาํนาจในการบริหารจดัโดยใหอ้ยู่

ภายใตก้ารกาํกบัดูแลของหน่วยงานภาครัฐ 

6.  บุคคลท่ีไม่ใช่คนในทอ้งถ่ินใชป้ระโยชน์

ตอ้งขออนุญาตจากชุมชนเจา้ของแหล่งภูมิปัญญา

โดยความเห็นชอบองคก์รท่ีกาํกบัดูแล 

7.  ไม่ควรกาํหนดระยะเวลาการคุม้ครอง 

เพราะการนิยามความหมายเป็นการกาํหนดขอบเขต

การคุม้ครองอยูแ่ลว้ หากมีการเปล่ียนแปลงตาม

สภาพสงัคมยคุใหม่ ส่ิงท่ีเกิดข้ึนใหม่ยอ่มขอรับการ

คุม้ครองตามกฎหมายท่ีมีอยู่แลว้ได ้

8.  การใชป้ระโยชนท่ี์มีค่าตอบแทนตอ้ง

เจรจากบัหน่วยงานของรัฐท่ีกาํกบัดูแล 

9.  มีการตั้งองคก์รหรือหน่วยงาน

ผูรั้บผิดชอบโดยตรงใหเ้ป็น “องคก์รแห่งชาติ” ใหมี้

หนา้ท่ีอาํนวยการ และการกาํกบัดูแล เพ่ือความ

สะดวก รวดเร็ว และการดาํเนินเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 

เอกสารอ้างองิ 

 

กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา. (2550). โครงการวิจัยภาคสนามการคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถ่ินไทย. กรุงเทพพฯ : ศูนย ์

คติชนวิทยา อกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
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ชื่อ______________________________________นามสกุล______________________________________

บุคคลภายใน

o นักศึกษา   o อาจารย์

บุคคลภายนอก

o นักศึกษา   o อาจารย์  มหาวิทยาลัย___________________________________________

ที่อยู่ในการจัดส่งวารสาร

เลขที่________หมู่ที่_______ตรอก/ซอย_____________________ถนน______________________________

แขวง/ต�าบล________________________เขต/อ�าเภอ_____________________จังหวัด___________________

รหัสไปรษณีย์_________โทรศัพท์______________________อีเมล์___________________________________

กลุ่มสาขาวิชาที่ต้องการ

o วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  o มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทการสมัคร

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

การช�าระค่าสมาชิก

o ธนาณัติ (ธนาณัติ ปณ.ธัญบุรี ในนาม มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย)

o เงินสด

     จ�านวนเงิน________________________________________บาท

การออกใบเสร็จ

o ต้องการ o ไม่ต้องการ         ลงชื่อผู้สมัคร_____________________________________

ใบสมัครสมาชิก
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ส�าหรบัเจ้าหน้าที่

หมายเลขสมาชกิ_____________________________หมายเลขใบเสรจ็___________________________________________

ตัง้แต่ฉบบัท่ี____________________________________ลงชือ่ผูร้บัสมคัร________________________________________

ส่งที่ กองบรรณาธิการวารสารวิชาการ

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
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