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ปริญญาตรี ภาคปกติของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชั้นปีที่ 1-4 และสูงกว่า ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้เป็น แบบสอบถาม สถิติ 
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน          
การทดสอบท ีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
 2. นักศึกษาที่มีเพศ ระดับชั้นปีต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมและ            
รายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะต่างกัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน              
มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมแตกต่างกัน  
 4. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง  
 5. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต  โดยรวมแตกต่างกัน           
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 6. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปี คณะ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีปัญหาการ
ใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 

ABSTRACT 
 The research aimed 1) to study the internet behavior of undergraduate 
students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University 2) to compare the internet 
behavior of undergraduate students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
according to gender, level of education, faculty, and learning achievement, 3) to 
study the level of internet problems of undergraduate students at Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University, and 4) to compare the level of internet problems of 
undergraduate students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University according to 
gender, level of education, faculty, and learning achievement. The sample used in 
this study included 400 students who studied in level 1-4 and above in second 
semester of academic year 2011. The tool used to collect data was a questionnaire. 
The statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean and standard 
deviation. Hypotheses were tested by t-test and one way ANOVA. 
 The findings revealed as follows:  
 1. The undergraduate students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
had the internet behavior at a high level in overall and each aspect. 
 2. The students with different gender and level of education did not have 
different internet behavior in overall and each aspect.  
 3. The students with different faculty and learning achievement had 
different internet behavior in overall aspect. 
 4. The undergraduate students at Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
had the internet problems at a moderate level in overall and each aspect. 
 5. The students with different gender had different internet problems in 
overall aspects at the .05 of statistical significance. 
   6. The students with different level of education, faculty, and learning 
achievement did not have different internet problems in overall aspects. 
 
ค าส าคัญ 
 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต   อินเทอร์เน็ต 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ข้อมูลข่าวสารนับเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งส าหรับการด าเนินกิจการงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการสนับสนุนข้อมูลด้านธุรกิจ การปฏิบัติงานในองค์กร ภาครัฐ หรือแม้กระทั่งด้านการศึกษา 
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อินเทอร์เน็ตได้แทรกซึมเข้าไปทุกภาคส่วนของสังคม และเข้ามามีส่วนส าคัญต่อการด าเนินชีวิตของ 
คนไทยเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547) จากสภาพทั่วไปของการใช้
อินเทอร์เน็ตตามที่กล่าวมา เห็นได้ว่าอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้งานในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความส าคัญในการพัฒนาการศึกษาของประเทศจากวัตถุประสงค์เริ่มต้นของการ
พัฒนาอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษานั้นท าให้สถาบันการศึกษาโดยส่วนใหญ่
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้ในการเรียนการสอนและให้บริการ 
โดยรูปแบบการใช้งานอินเทอร์เน็ตมีการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ อินเทอร์เน็ตได้สร้างสังคม
ใหม่ในการเรียนรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน (บัลลังค์  โรหิตเสถียร, 
2543) นอกจากนั้นอินเทอร์เน็ตไม่ได้จ ากัดอยู่ในสถานศึกษาเท่านั้น มีการบริการอินเทอร์เน็ตใน    
เชิงพาณิชย์ เช่นร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ซึ่งร้านดังกล่าวส่วนใหญ่ จะตั้งอยู่ในบริเวณใกล้สถานศึกษา 
หรือในชุมชนเพ่ือให้บริการนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาใช้บริการรวมถึงปัจจุบันราคาอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์มีราคาไม่สูงมากท าให้สามารถจัดซื้อไปใช้ส่วนตัวที่บ้าน ดังนั้น นักศึกษาจึงใช้อินเทอร์เน็ต
ได้จากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและนอกสถาบันการศึกษา อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนคลังข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิต  
งานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปรับปรุงและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพครู เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนหลายระดับชั้น อนึ่ง
ปัจจุบันการใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ได้จ ากัดอยู่แค่เพียงการใช้งาน
จากเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น อุปกรณ์พกพาเช่น โทรศัพท์มือ ยังสามารถท าให้อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่อง
ที่ง่ายต่อการใช้งาน ท าให้นักศกึษามักใช้อินเทอร์เน็ตในด้านบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในเรื่องการสนทนา
ออนไลน์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือติดต่อระหว่างเพ่ือน แต่การใช้งานเพ่ือการศึกษานั้นส่วนใหญ่
ใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะเวลาเรียนในมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น ใช้บริการที่ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด 
เพ่ือค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียน หรือท ารายงาน บางส่วนสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างไม่มี
ปัญหาเนื่องจากมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวที่บ้าน แต่นักศึกษาบางส่วนที่จ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตของทาง
มหาวิทยาลัยมักมีปัญหาในการใช้งานเนื่องจากไม่ได้รับความสะดวกจากความไม่พร้อมของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย หรือบางครั้งขาดทักษะในการใช้งานเนื่องจากไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
ประจ า ในส่วนปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา นอกจากนั้น (วันวิสา  สันตะนาโท, 2553)            
ให้ข้อมูลว่า ปัญหาและอุปสรรคในการใช้งานนักศึกษามีหลายกรณี เช่น ปัญหาไวรัสจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน ปัญหาจากโปรแกรมบราวเซอร์ที่ไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ความช้าของ
การสื่อสารในการรับส่งข้อมูล หรือการส่งอีเมล์แล้วอาจารย์ไม่ได้รับ ทั้งหมดล้วนเป็นปัญหาที่มี
ความส าคัญต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษา  
 จากสภาพการณ์การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและปัญหาที่
เกิดขึ้นในการงานใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภั ฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการบริการอินเทอร์เน็ตของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม และเป็นแนวทางในการสร้างเสริมพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในเชิงบวก 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา และการด าเนินชีวิตประจ าวันต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. นักศึกษาที่มีเพศ ระดับชั้นปี คณะวิชา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมและเป็นรายด้านแตกต่างกันหรือไม ่
 2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมแตกต่างกัน
หรือไม่ 
 3. นักศึกษาที่มีเพศ ระดับชั้นปี คณะวิชา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีระดับ
ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมแตกต่างกันหรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ           
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและรายด้าน  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยรวมและรายด้าน จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี คณะวิชา และ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ าแนกตาม เพศ ระดับชั้นปี คณะวิชา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 และสูงกว่า    
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จ านวน 30,356 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 และสูงกว่า 
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จ านวน 400 คน ที่ได้มาโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีของยามาเน่ (Yamane, 1973) 
ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 (α=.05) จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random 
Sampling) โดยมีคณะวิชาที่ศึกษาเป็นระดับชั้น (Strata) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน  
 3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เกี่ยวกับพฤติกรรมและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
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 3.1 ศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ เอกสาร วารสาร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้
อินเทอร์เน็ต และพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของศิริณี  ลิมป์ศิลาทอง (2548) และพัชรี 
ไชยฤกษ์ (2545) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ และศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีการของไลเคิร์ท (Likert, 1932) 

 3.2 สร้างแบบสอบถามพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 

   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย
ข้อค าถามเก่ียวกับ เพศ ระดับชั้นปี คณะวิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา           
3 ด้านคือ ด้านการศึกษา ด้านการติดต่อสื่อสาร และด้านความบันเทิง ทั้งหมด 30 ข้อ ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามวิธีการของ ไลเคิร์ท (Likert, 1932) 
   ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต  จ านวน 30 ข้อ 
ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
  3.5 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้น เสนอต่อประธานและกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขและพิจารณาครอบคลุมในด้านเนื้อหาตลอดจนความถูกต้อง
เหมาะสมของภาษาที่ใช้ แล้วน าไปให้ผู้เชี ่ยวชาญจ านวน 4 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม ซึ่งได้ค่า IOC เท่ากับ 0.87 จากนั้นน ามาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ แล้วน าเสนอต่อ
ประธานและคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนอีกครั้ง ก่อนน า
แบบทดสอบไปทดลองใช้ 

  3.6 น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาจ านวน 50 คน เพ่ือหา
ค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination Power) ของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละ 27 
ของกลุ่มสูงและกลุ่มต่ า จากนั้นใช้การทดสอบที (t-test) โดยคัดเลือกข้อค าถามอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 
1.761 ขึ้นไปมาใช้เป็นแบบสอบถาม (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ, 2538)  

  3.7 หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์
อัลฟ่า (Alpha-Coeffcient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbach, 1990) แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90  
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล โดยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง และรวบรวมเก็บข้อมูล
ด้วยตนเอง น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ และให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด แล้วน าข้อมูลที่ได้มา
ค านวณหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถี่  (Frequency) 
และค่าร้อยละ (Percentage) 
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  5.2 วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และศึกษาระดับปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต
ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย และ
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  5.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตาม 
เพศ ใช้สถิติทดสอบที ส่วนตัวแปร ระดับชั้นปี คณะวิชาที่ศึกษา และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้วิธี
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่  
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการ
ใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 2. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมและเป็นรายด้าน
ทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 3. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั ้นปีที่ต่างกัน  มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม              
ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ต่างกัน มีพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ 
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่  4 และสูงกว่า มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  ในด้านการ
ติดต่อสื่อสารสูงกว่า จากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ส่วนด้านอื่นไม่พบว่าแตกต่างกัน  
 4. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
คณะวิทยาการจัดการ มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            
มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมแตกต่างจากนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน              
ไม่พบว่าแตกต่างกัน 
 5. นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  โดยรวมแตกต่างจากนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า          
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้
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อินเทอร์เน็ต ในด้านการศึกษา และด้านความบันเทิงแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คือ ส่วนด้านการติดต่อสื่อสารไม่พบว่าแตกต่างกัน 
 6. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
 7. นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมแตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 8. นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีต่างกัน คณะต่างกัน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน 
มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย             
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยรวมและรายด้าน พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตอยู่
ในระดับมาก ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายเป็นรายด้าน ดังนี้ 
  1.1 ด้านการศึกษา พบว่า นักศึกษาปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่านักศึกษามีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือดูผลการเรียน เพ่ือดาวน์
โหลดข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับการท าการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งใช้ค้นหาข้อมูลอ้างอิงใน
การท ารายงาน หรือแทนการค้นหาข้อมูลจากห้องสมุด รวมทั้งค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมจากการเรียน
ในชั้นเรียน ตลอดจนค้นหาข้อมูลจากระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย นอกจากนี้
อินเทอร์เน็ตยังท าให้นักศึกษามีโอกาสได้รับความรู้ใหม่ ความตื่นเต้น ท าให้ เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายจากสภาพความเป็นจริงของโลกและสามารถค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในด้าน
การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมนึก  คีรีโต (2539) ที่กล่าวว่า 
รูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ตนับว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า เนื่องจากเป็นการน าเอาอินเทอร์เน็ต
มาใช้ทางการศึกษานอกเหนือกว่าการค้นคว้าหาข้อมูลทางการศึกษา แต่เป็นการน าเอาอินเทอร์เน็ตมา
ใช้สนับสนุนทางด้านการศึกษา รูปแบบที่พบเห็นในปัจจุบันคือ การสมัครเรียน ตรวจสอบผล
การศึกษา ลงทะเบียน การแจ้งข้อมูลทางการศึกษาอ่ืน ๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก
ต่อการเรียนการสอนเพราะเป็นการประหยัดเวลาและทรัพยากร  
  1.2 ด้านการติดต่อสื่อสาร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า
อินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าด้วยกัน ท าให้การติดต่อสื่อสาร
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้ 
ท าให้นักศึกษามีความสนใจและใช้อินเทอร์เน็ตสังคมออนไลน์ในการติดต่อกับเพ่ือน รวมทั้งมีการใช้
อีเมล์เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาและเว็บไซต์แหล่งความรู้ต่าง ๆ หรือใช้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ของทางมหาวิทยาลัย นอกจากนี้นักศึกษายังมีการใช้บริการเว็บบอร์ดต่าง  ๆ ในการตั้งกระทู้ต่าง ๆ            
ที่สนใจ เพ่ือแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็น ตลอดจนใช้อินเตอร์เน็ตติดต่อกับอาจารย์เพ่ือส่ง
การบ้าน รายงาน ปริญญานิพนธ์ ในรูปแฟ้มข้อมูล ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาปริญญาตรี 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 

8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสาร  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนิสา  เหลืองสมบูรณ์ (2537) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
การส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ที่สังกัดสถาบันอุดมศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พบว่า การบริการที่ใช้มากที่สุดคือ 
บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ รองลงมาการโอนย้ายแฟ้มข้อมูล การสนทนาผ่านระบบเครือข่าย  
การใช้เครื่องระยะไกล และการบริการข่าวสาร ตามล าดับ 
  1.3 ด้านความบันเทิง ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า         
การใช้อินเทอร์เน็ตสามารถที่จะค้นหาข้อมูลต่าง ๆ ได้มากไม่ว่าจะเป็นเพลง หนัง หรือข้อมูลแฟชั่น 
ตลอดจนดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ ที่ เกี่ยวกับความบันเทิงได้มากมาย ท าให้นักศึกษามีการ ใช้
อินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงมากกว่าการศึกษา หรือการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นการใช้อินเตอร์เน็ต
เพ่ือฟังเพลงออนไลน์ ดูภาพยนตร์หรือคลิปวีดีโอ รวมทั้งใช้ดาวน์โหลด ภาพ เพลง หรือภาพยนตร์ 
เพ่ือแบ่งปันในกลุ่มเพ่ือน ตลอดจนใช้อินเทอร์เน็ตในการพูดคุยกับเพ่ือนที่สนใจในเรื่ องบันเทิง และ           
ใช้เพ่ือหาข้อมูลด้านกิจกรรมสันทนาการที่ชื่นชอบ นอกจากนี้นักศึกษายังใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่น
เกมส์ออนไลน์ และใช้หาข้อมูลเรื่องแฟชั่นเสื้อผ้า การแต่งกาย และติดตามหรืออ่านข่าวสารบันเทิง  
ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีพฤติกรรม
การใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านความบันเทิง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมชาย 
น าประเสริฐชัย (2543) ที่กล่าวว่า การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือความบันเทิงถือเป็นกิจกรรมอีกประเภท
หนึ่งบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นที่นิยมของทุกเพศทุกวัย ถือเป็นการรับข้อมูลข่าวสารด้านบันเทิง ในการ
พักผ่อนหย่อนใจ  
 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง   
มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่านักศึกษาไม่ว่าทั้งชายและหญิงต่างย่อมมีความต้องการในการใช้
อินเทอร์เน็ต เพ่ือการพัฒนาความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ในสังคมปัจจุบันเพ่ือใช้
ในการเรียนรู้ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาชายหรือหญิง ก็ย่อมต้องการเรียนรู้ถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่
เหมือนกัน และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนารีรัตน์  สุวรรณวารี (2543) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรม
จริยธรรมในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษามีพฤติกรรม
และจริยธรรมด้านการเอ้ือประโยชน์ในระดับมาก ส่วนพฤติกรรมจริยธรรมด้านการละเมิดความเป็น
ส่วนตัวของผู้ใช้ อยู่ในระดับน้อย นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือความบันเทิง
และการติดต่อสื่อสาร นักศึกษาชายและหญิงมีพฤติกรรมในการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
แตกต่างกัน  
 3. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปี
ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ในด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่านักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า มีประสบการณ์ในการใช้
อินเทอร์เน็ตมากกว่า อีกประการหนึ่งคือ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า ซึ่งก าลังจะ
ส าเร็จการศึกษา จึงต้องตั้งใจและขยันเรียนให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งต้องท ารายงาน หรือปริญญานิพนธ์
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หรือหาความรู้เกี่ยวกับวิชาที่ตนเองเรียน ซึ่งการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือติดต่อสื่อสารถือเป็นช่องทางหนึ่งที่
จะช่วยให้นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือส่งการบ้าน รายงาน หรือถามข้อสงสัย
เกี่ยวกับการเรียน ตลอดจนใช้อีเมล์เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และข้อมูลต่าง ๆ ของทาง
มหาวิทยาลัย มากกว่านักศึกษาชั้นปีที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการติดต่อสื่อสารกับ
อาจารย์น้อยกว่านักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาที่
ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 4 และสูงกว่า มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต  ในด้านการ
ติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน  
 4. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่คณะ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม และด้านการติดต่อสื่อสารแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่าเพราะในแต่ละวิชาเอกของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                
มีรายวิชาที่มีความจ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการค้นคว้าหาข้อมูลทางการศึกษา นอกจากนี้ยังมี
ความจ าเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ หรือเพ่ือน หากมีข้อสงสัย หรือไม่เข้าใจ
เกี่ยวกับการเรียน ตลอดจนใช้อีเมล์เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษา และใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือทราบ
ความเคลื่อนไหวทางวิชาการ ในขณะที่งานวิจัยของพัชรา  คะประสิทธิ์ (2546) ที่ได้ท าการศึกษาการ
ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มวิชาที่
แตกต่างกัน มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้โดยรวม และเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 5. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน สูง ปานกลาง และต่ า มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม ด้านการศึกษา และด้านความ
บันเทิงแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่าเพราะนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง จะเป็นผู้ ใช้เวลาส่วนใหญ่ในเรื่องการศึกษามากกว่าการท ากิจกรรมอ่ืน เห็น
ความส าคัญและประโยชน์ของการเรียนเป็นส าคัญ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีความ
กระตือรือร้นในการไขว่คว้าหาความรู้ จึงอาจท าให้มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือค้นคว้าหาข้อมูลไม่ว่าจะ
เป็นข้อมูลทางด้านการศึกษา เช่น การค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการบ้าน รายงาน หรือใช้ค้นหาข้อมูล
จากระบบห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย และต่างประเทศมากกว่านักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ ากว่า ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของวลัชชา  สันติรัตน์ (2551) ที่ได้ท าการศึกษาการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา พบว่า นักเรียนที่
มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกันมีการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
 6. นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อธิบายได้ว่านักศึกษามีพ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ 
จึงท าให้มีทักษะในการใช้อินเทอร์เน็ต อีกทั้งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการ
ปรับปรุงระบบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้ทันสมัย ท าให้การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เกิดปัญหาขัดข้อง 
อีกทั้งยังมีการเพ่ิมจ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้ ตลอดจนปรับเปลี่ยนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ให้ทันสมัย และประมวลผลได้เร็วขึ้น ท าให้ใช้เวลาในการสืบ
ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีค าแนะน าการใช้/ คู่มืออธิบายการใช้บริการอินเทอร์เน็ต มีการ
ระบุวันและเวลาที่เปิดให้ใช้บริการ ระเบียบในการขอใช้อินเทอร์เน็ต และการจองเวลาล่วงหน้าเพ่ือใช้
บริการไว้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันก็มีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลา ท าให้ข้อมูลที่ปรากฏบน
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อินเทอร์เน็ตมีความน่าเชื่อถือ และยังมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม แสงสว่าง และอุณหภูมิในห้องที่
ให้บริการให้มีความเหมาะสม ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีการให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และ
ระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้แก่นิสิต 
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้
ความสามารถและทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และ
มีประสิทธิภาพ  
  7. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง        
มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่า
นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความรู้พ้ืนฐานในการใช้อินเทอร์เน็ตไม่เท่ากัน โดยนักศึกษาชายจะ
ขาดทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่านักศึกษาหญิง นอกจากนี้นักศึกษาชายยังมีปัญหาใน
การใช้ภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นสื่อในการติดต่อสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูล อีกทั้งนักศึกษาชาย ซึ่งโดย
พฤติกรรมแล้วถือเป็นเพศที่กล้าแสดงออก โดยไม่มีการเก็บอารมณ์เหมือนเพศหญิง และเป็นเพศที่มี
ความใจร้อน คิดเร็วท าเร็ว จึงขาดการวางแผนในการสืบค้นหาข้อมูล ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าใน
การสืบค้นหาข้อมูล ตลอดจนนักศึกษาชายไม่ค่อยมีละเอียดถี่ถ้วนเหมือนนักศึกษาหญิง  จึงอาจไม่ได้
อ่านค าแนะน าการใช้/ คู่มืออธิบายการใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือระเบียบในการขอใช้อินเทอร์เน็ต 
และการจองเวลาล่วงหน้าเพ่ือใช้บริการ ท าให้เกิดปัญหาในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งเหตุผล
ดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาชาย มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต  โดยรวมมากกว่านักศึกษาหญิง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุกร พุทธการุณย์วงศ์ (2549) ที่ได้ท าการศึกษาปัญหา สาเหตุ และผล
สืบเนื่องจากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียน
ชายมีปัญหา สาเหตุและผลสืบเนื่องจากการสนทนาทางอินเตอร์เน็ต โดยรวมทุกด้านและรายด้านสูง
กว่านักเรียนหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 8. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่
ต่างกัน  มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อธิบายได้ว่าเพราะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีการจัดการสอนการใช้อินเทอร์เน็ต
ขั้นพ้ืนฐาน และมีการชี้แจงระเบียบ ตลอดจนวันและเวลาในการใช้บริการอินเตอร์เน็ตแก่นักศึกษา           
เมื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นปีที่ 1 จึงท าให้นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และชั้นปีที่ 4 และสูง
กว่า มีพ้ืนฐานในการใช้อินเทอร์เน็ต และทราบถึงระเบียบการ และเวลาในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต 
ท าให้ไม่เกิดปัญหาในการใช้อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสืบค้นหาข้อมูล ระยะเวลาในการ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ต และวิธีการใช้บริการอินเทอร์เน็ต ซึ่งเหตุผลดังกล่าวส่งผลให้นักศึกษาที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นปีต่างกัน มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของจารุกร  พุทธการุณย์วงศ์ (2549) ที่ได้ท าการศึกษาปัญหา สาเหตุ และผลสืบเนื่องจากการสนทนา
ทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนระดับชั้นต่างกันมีปัญหา 
และสาเหตุของการสนทนาทางอินเตอร์เน็ต โดยรวมทุกด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          
ที่ระดับ .001 
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 9. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะวิชา
ต่างกัน มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อธิบายได้ว่าเพราะทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีการจัดท าหลักสูตรการศึกษาให้
นักศึกษาทุกคณะได้มีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิต  
ในรั้วมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการจัดอบรมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ต 
เพ่ือค้นหาข้อมูล หรือติดต่อสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้ อีกทั้งการเรียนในแต่ละคณะต้องมี             
การค้นหาข้อมูล เพ่ือจัดท ารายงานต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรา  คะประสิทธิ์ (2546)           
ที่ได้ท าการศึกษาการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า 
นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มวิชาที่แตกต่างกันมีการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้โดยรวม และเป็นรายด้าน            
ไม่แตกต่างกัน  
 10. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ต่างกัน มีปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ต โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้
อธิบายได้ว่าเพราะนักศึกษาไม่ว่าจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง ปานกลาง และต่ า ต่างได้รับ                 
การฝึกอบรมความรู้ขั้นพ้ืนฐานในการใช้อินเทอร์เน็ต และกฎระเบียบการใช้อินเทอร์เน็ต ท าให้
นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูง ปานกลาง และต่ า มีทักษะพ้ืนฐานการใช้อินเทอร์เน็ต จึงท า
ให้ไม่มีปัญหาในการสืบค้นหาข้อมูล และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของจารุกร  พุทธการุณย์วงศ ์(2549) 
ที่ได้ท าการศึกษาปัญหา สาเหตุ และผลสืบเนื่องจากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ตของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักเรียนมีปัญหา สาเหตุ และผลสืบเนื่องจากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต
โดยรวมทุกด้านและรายด้าน แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ด้านการศึกษา ควรก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้อินเทอร์เน็ต
เพ่ือการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น โดยอาจจะอบรมเพ่ิมเติมเสริมทักษะการใช้อินเทอร์เน็ตให้มากขึ้น  
 2. ด้านการติดต่อสื่อสาร ควรมีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการสนทนาพูดคุยโต้ตอบผ่าน 
Web Board ของทางมหาวิทยาลัยระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในเรื่องของเนื้อหาบทเรียน ค าถาม 
และข้อสงสัย ตลอดจนให้นักศึกษาร่วมกลุ่มอภิปรายในเนื้อหาที่ก าลังจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 3. ด้านความบันเทิง ควรปรับปรุงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการเพ่ิมข้อมูลเครือข่าย          
ในด้านวิชาการและความบันเทิงให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เช่น          
ไม่ต้องคลิ๊กผ่านลิงค์หลาย ๆ ลิงค์ หรือลดขั้นตอนการเข้าถึง เป็นต้น  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมและปัญหาการใช้
อินเทอร์เน็ตของนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างของ
พฤติกรรมและปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐ และเอกชน ซึ่งจะช่วย
เป็นแรงผลักให้มีการพัฒนาการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษามากยิ่งข้ึน 
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 2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเก่ียวกับปัญหา 
สาเหตุ และผลกระทบของการสนทนาทางผ่านทางกระดาษข่าวหรือกระดานสนทนา (Web Board) 
เพ่ือจะได้น าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพฤติกรรมการใช้กระดาษข่าวหรือกระดานสนทนา (Web Board) 
ของนักศึกษาให้มีการใช้ภาษาหรือการตั้งกระทู้ที่มีเหตุผล ไม่ใช้ความรู้สึก หรือใช้ภาษาท่ีรุนแรง 
  3. ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึก เช่น มีการสัมภาษณ์นักศึกษา และ
เจ้าหน้าที่ท่ีให้บริการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตปริญญาตรี
ต่อการให้บริการการศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3 ด้าน 
คือด้านการให้บริการการจัดการเรียนการสอน ด้านการให้บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และ
ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต จ าแนกตามเพศ ชั้นปี และหลักสูตรที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยนี้ได้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวม
ทั้งสิ้นจ านวน 600 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ของไลเคิร์ท (Likert’s Scale) จ านวน 60 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นิสิตมีความคิดเห็นว่า การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตมีความ
คิดเห็นต่อด้านการให้บริการการจัดการเรียนการสอนในระดับปานกลาง ด้านการให้บริการอาคาร
สถานที่สื่อและอุปกรณ์ในระดับมาก และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิตในระดับมาก  
 2. นิสิตชายและหญิง มีความคิดเห็นโดยรวมและรายด้านต่อการให้บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีโดยรวมไมแ่ตกต่างกัน 
 3. นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านการให้บริการด้านกิจกรรมนิสิตที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 แต่ความคิดเห็นที่มีต่อด้านการให้บริการด้านอาคารสถานที่
สื่อและอุปกรณ์ไมแ่ตกต่างกัน 
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 4. นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรวิชาต่างกันความคิดเห็นต่อการให้บริการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนความคิดเห็นต่อการให้บริการ
ด้านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์และการให้บริการด้านกิจกรรมนิสิตไมแ่ตกต่างกัน 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to investigate and to compare the 
opinions of undergraduate students towards educational services of the Faculty of 
Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University in three aspects including 
learning and teaching services, building, media and equipment services, and student 
activity services, classified according to gender, years of study, and program of study. 
The samples of the study were 600 undergraduate students of the Faculty of 
Commerce and Accountancy, Chulalongkorn University. The instrument used in the 
study was a Likert’s five-point rating scale questionnaire containing 60 items with the 
reliability of 0.95. The Statistics used for data analysis were mean, standard deviation, 
t-test, one-way analysis of variance and Scheffe’s method. 
 Findings of the study were as follows: 
 1. The students rated the services of the Faculty of Commerce and 
Accountancy, Chulalongkorn University in overall at a high level. When considered 
each aspect, students rated the learning and teaching services at a moderate level, 
and the building, media and equipment services and student activity services at a 
high level. 
 2. There was no difference between the opinions of male and those of 
female students on the services of the Faculty of Commerce and Accountancy, 
Chulalongkorn University in overall and each aspect. 
 3. There was a significant difference between the opinions of students with 
different years of study on the services of the Faculty of Commerce and 
Accountancy, Chulalongkorn University in overall at the level of .05. With regard to 
each aspect, there was a significant difference between the opinions of students with 
different years of study on learning and teaching services and student activity 
services at the level of .05, but there is no difference between the opinions of 
students with different years of study in the aspect of building, media and 
equipment services. 
 4. There was a significant difference between the opinions of students with 
different programs of study on the services of the Faculty of Commerce and 
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Accountancy, Chulalongkorn University in overall at the level of .05. With regard to 
each aspect, there is a significant difference between the opinions of students with 
different years of study on learning and teaching services, but there was no 
difference between the opinions of students with different programs of study in the 
aspect of building, media and equipment services and student activity services. 
 
ค าส าคัญ 
 ความคิดเห็น   การให้บริการ   
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จากการวิจัยการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนามนุษย์ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
และสติปัญญาที่จะน าไปสู่การพัฒนาประเทศสู่ความเจริญด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอย่าง
ยั่งยืน และสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี การพัฒนาการศึกษาที่ส าคัญคือ การจัดการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มีความรู้หลากหลายในสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งรูปแบบ เนื้อหาและวิธีการ ซึ่งผู้
ศึกษาสามารถเลือกเรียนตามความสามารถ ความถนัด และความต้องการและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาจึงเป็นภารกิจที่ส าคัญของประเทศที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม แผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) ได้ก าหนดภารกิจตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาไว้ 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การส่งเสริมการวิจัย การบริการทาง
วิชาการสู่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้ได้มาตรฐานและเป็นสากล เพ่ือให้            
การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการในด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กพร. 
ก าหนดให้การบริการเป็นด้านที่ส าคัญด้านหนึ่งใน เพ่ือท าหน้าที่ให้บริการงานด้านวิชาการและบริการ
ปัจจัยเกื้อหนุนต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มีการปรับพัฒนาองค์กรและการศึกษา
เพ่ือให้ทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีการพัฒนาสูงขึ้นไปเรื่อยในการผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้ง
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ภาคภูมิใจในวิชาชีพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดหน่วยงาน
บริการที่เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยให้แก่คณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเพ่ืออ านวยความ
สะดวกในด้านการให้บริการการจัดการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเป็นคณะหนึ่งของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพและอ านวยความสะดวกในเรื่องเกี่ยวกับ           
การบริการนิสิต การจัดให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาเพ่ือช่วยประสานงาน
ระหว่างคณาจารย์ นิสิต เจ้าหน้าที่ และบุคคลที่มาขอรับบริการ จากการศึกษางานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับกับการท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหรือบริการนิสิตที่ส าคัญมี 3 ด้าน คือ ด้านการให้บริการการจัด 
การเรียนการสอน ด้านการให้บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้านการให้บริการกิจกรรม
นิสิต เพื่ออ านวยความสะดวกในการให้การศึกษาแก่นิสิต 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. นิสิตชายและหญิงมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของหน่วยงานคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีในแต่ละด้านแตกต่างกันหรือไม ่
 2. นิสิตที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของหน่วยงานคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีในแต่ละด้านแตกต่างกันหรือไม่ 
 3. นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีที่ศึกษาในหลักสูตรฯ ที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การให้บริการของหน่วยงานในแต่ละด้านแตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อการให้บริการ
ของคณะฯ ใน 3 ด้านคือ ด้านการให้บริการจัดการเรียนการสอน ด้านการให้บริการอาคารสถานที่สื่อ
และอุปกรณ์ และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรีต่อการให้บริการของ
คณะฯ ในด้านการให้บริการการจัดการเรียนการสอน ด้านการให้บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ 
และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต จ าแนกตามเพศ ชั้นปี และหลักสูตรที่ศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากร ได้แก่ นิสิตหลักสูตรระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554  จ านวนรวม 2,390 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 
2554 ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจ านวน 600 คน ที่ได้มาโดยการก าหนดตามตาราง
ส าเร็จรูปของศิริชัย  กาญจนวาสี และคนอ่ืนๆ (2537) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (α =.05) และ            
ใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยใช้ เพศ ชั้นปี และหลักสูตรที่ศึกษา   
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามปลายเปิดด้านความคิดเห็นของนิสิตต่อ           
การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการให้บริการ               
การจัดการเรียนการสอน ด้านการให้บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้านการให้บริการ
กิจกรรมนิสิต และตอนท้ายของแบบสอบถามแต่ละด้านเป็นเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการให้บริการ
ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีและข้อเสนอแนะในการด าเนินงานด้านบริก ารของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนไว้ 5 ระดับ  
  4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถูกจัดท าขึ้น
ตามขั้นตอน โดยศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา วารสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และหาข้อมูลตาม
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ และศึกษาวิธีการสร้าง
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า ตามแนวของไลเคิร์ท (Likert’s Scales) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2540) เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม สร้างข้อค าถาม ให้ครอบคลุมสาระของ                 
การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพ่ือสอบถามความคิดเห็นของนิสิตต่อ                
การให้บริการการศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้บริการการ
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จัดการเรียนการสอน 20 ข้อ ด้านการให้บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ 20 ข้อ และด้านการ
ให้บริการกิจกรรมนิสิต 20 ข้อ รวมทั้งหมด 60 ข้อ น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่อคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงและครอบคลุมเนื้อหา (Content Validity) และ
ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ แล้วจึงน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 
3 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาและการใช้ภาษาที่เหมาะสม  ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.92            
น าแบบสอบถามที่ผ่านความเห็นชอบของของคณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ไปทดลองใช้ (Try-
out) กับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าอ านาจ
จ าแนก (Discrimination Power) และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์         
หาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อโดยใช้การหา 27% ของกลุ่มสูง และ 27% ของกลุ่มต่ า แล้ว
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อค าถาม โดยใช้การทดสอบที (t-test) คัดเลือกข้อค าถามที่มีค่า t ตั้งแต่ 
1.761 ขึ้นไป เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.95 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดกระท าข้อมูล  
  5.1 ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร ขออนุญาตจากคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย           
ในการแจกแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิต 
  5.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นและปรับปรุงแล้วไปขอความร่วมมือกับนิสิตชั้น
ปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2554 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ชี้แจงรายละเอียดแบบสอบถามและเก็บข้อมูลจาก
นิสิตและรับคืนด้วยตนเอง 
  5.3 น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาตรวจความสมบูรณ์  
  5.4 น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ ตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ และ
วิเคราะห์โดยใช้วิธีการทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  6.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
  6.2 ตามความมุ่งหมายข้อ 1 เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาตรีต่อการให้บริการการศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ด้านการให้บริการ            
การจัดการเรียนการสอน ด้านการให้บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ และด้านการให้บริการ
กิจกรรมนิสิตโดยรวมและในแต่ละด้าน วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
  6.3 ตามความมุ่งหมายข้อ 2 เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตหลักสูตรปริญญา
ตรีต่อการให้บริการการศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี โดยรวมและในแต่ละด้านจ าแนก
ตามเพศ โดยการทดสอบที (t-test) (Ferguson, 1981) และจ าแนกตาม ชั้นปี หลักสูตร โดยการ
วิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  7.1 สถิติพ้ืนฐาน ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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  7.2 สถิติที่ใช้ในการหาค่าคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามเป็น
รายข้อโดยใช้การทดสอบที (t-test) (Ferguson, 1981) และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
โดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach, 1984) 
  7.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยสถิติทดสอบที (t-test) และทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way Analysis of 
Variance) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. นิสิตมีความคิดเห็นว่า การให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยโดยรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการให้บริการ
การจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ส่วนด้านการให้บริการอาคารสถานที่สื่อ
และอุปกรณ์ และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต มีความเหมาะสมในระดับมาก  
 2. นิสิตชายและหญิง มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
โดยรวมและแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน  
 3. นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชีนิสิตชั้นปีที่ 1 นิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตที่ศึกษาในชั้นปีต่างกันมีความคิดเห็นต่อการให้บริการ
ด้านการจัดการเรียนการสอนและนิสิตชั้นปีที่ 1 นิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ด้านการให้บริการด้าน
กิจกรรมนิสิต นิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ส่วนด้านการ
ให้บริการด้านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ไม่พบความแตกต่าง 
 4. นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตหลักสูตรบัญชี กับนิสิตหลักสูตรบริหารโดยรวมแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรต่างกัน          
ความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05  
คือ นิสิตหลักสูตรบัญชีกับหลักสูตรบริหารธุรกิจ ส่วนการด้านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์และ           
ด้านกิจกรรมนิสิตไม่พบความแตกต่างกัน  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี โดยรวมและในแต่ละด้าน ผู้วิจัยแยกอภิปรายผลเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 1. อภิปรายตามการให้บริการในแต่ละด้าน จากผลการวิจัยพบว่า ผลการศึกษาความ
คิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยรวมมีความเหมาะสมมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการ
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ให้บริการด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนมากที่สุด ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานสถานศึกษาที่รับผิดชอบด้านการสนับสนุนให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และเมื่อวิเคราะห์ผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการให้บริการในแต่ละด้านของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
  ด้านการให้บริการการจัดการเรียนการสอน พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นว่าการให้บริการ
การศึกษาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการจัดการเรียน            
การสอนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง แม้ว่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จะพยายามจัดบริการด้านงานทะเบียนการศึกษาแก่นิสิตด้วยการปรับปรุงระบบงาน
หลัก เช่น การให้บริการลงทะเบียนเรียนและการตรวจสอบผลการเรียนผ่านระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet) ในแต่ละภาคการศึกษาในโปรแกรมส าเร็จรูปทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์           
แต่อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการให้บริการงานทะเบียนฯ ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) นี้           
มีนิสิตบางส่วนที่ยังไม่ทราบถึงบริการที่จัดให้ เช่น วิธีการลงทะเบียนเรียนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Internet) ระบบ (Internet) ขัดข้องบ่อย ซึ่งยังขาดเจ้าหน้าที่คอยให้บริการหรือแนะน าถึงวิธีการ
ลงทะเบียน นอกจากนี้ หน่วยทะเบียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ยังขาดการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการให้บริการต่าง ๆ ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet)  
จ านวนคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการด้านการลงทะเบียนของนิสิต นอกจากนี้ นิสิตยังมี
ความคิดเห็นว่าควรเพ่ิมการให้บริการด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ควรจัดพิมพ์ตารางเรียน ตารางสอบ             
แจกนิสิตด้วยการประชาสัมพันธ์ตารางสอบมักจะล่าช้าและมีการจัดให้สอบต่อกันหลายวิชาจนไม่มี
เวลาเตรียมตัวในการสอบรายวิชาต่อไป การจัดห้องสอบหลายวิชาในห้องเดียวกันท าให้
สภาพแวดล้อมในการสอบไม่ดีเนื่องจากมีการเดินไปมาของนิสิตและเจ้าหน้าที่คุมสอบท าให้ นิสิตที่
ก าลังสอบเสียสมาธิ และเจ้าหน้าที่หน่วยทะเบียนควรมีความรู้ในสายงานทะเบียนในการให้ข้อมูลและ
มีความรู้ความสามารถในการอธิบาย ชี้แจง แนะน าขั้นตอนในงาน ให้ค าตอบและตอบข้อซักถาม 
ชี้แจงข้อสงสัย ให้ค าแนะน าช่วยแก้ปัญหา มีความสุภาพพร้อมที่จะให้บริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้ 
ทั้งนี้ การที่หน่วยทะเบียนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ในการบริการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้นั้น เป็นเพราะหน่วยทะเบียน
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังขาดการวางแผนในการด าเนินงานและ
ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ประกอบกับการที่หน่วยทะเบียนฯ มีบุคลากรที่ยังขาดความรู้
ความสามารถและเอาใจใส่ในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีน้อยในขณะที่มีภาระงานเพ่ิมขึ้น
จากการขยายตัวของคณะฯ ซึ่งจากสถานการณ์เช่นนี้ อาจเป็นอีกเหตุผลที่ท าให้หน่วยทะเบียนคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไม่สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และขาดการพัฒนาปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง ดังที่ ทองเรียน  อมรัชกุล (2525) กล่าวไว้ว่า บริการ
ด้านทะเบียนประวัตินิสิตนักศึกษาเป็นบริการในการจัดเก็บทะเบียนประวั ตินิสิตนักศึกษาและ
ให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลและประวัตินิสิตนักศึกษา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ เกี่ยวกับนิสิตทุกคนที่ศึกษา           
ในมหาวิทยาลัยในลักษณะที่สั้น ชัดเจน เชื่อถือได้ และเป็นความลับ มีความถูกต้องทั้งประวัติในอดีต 
สภาพปัจจุบัน และความคาดหวังในอนาคต ตลอดรวมทั้งให้รายละเอียด ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ          
การให้บริการนิสิตโดยทั่วไป จากเหตุผลต่าง ๆ ดังกล่าวจึงท าให้นิสิตมีความคิดเห็นว่าการให้บริการ
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ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านการให้บริการการจัดการเรียน
การสอน มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของนิตยา 
สะอาดล้วน (2545) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เกี่ยวกับการให้บริการงานวิชาการของภาควิชามัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาโดยส่วนรวมประสบปัญหาในระดับปานกลางในด้านต่อไปนี้คือ                  
การลงทะเบียนกระบวนการวิชา การวัดผลและประเมินผล ส่วนด้านการบอกเพ่ิมและการถอน
กระบวนวิชา การให้บริการวิชาการ ประสบปัญหาปานกลาง  
  ด้านการให้บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์  พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นว่า          
การให้บริการด้านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ สื่อและอุปกรณ์มาโดย
ตลอดเพ่ือให้เป็นสถานศึกษาที่เหมาะสมแก่ผู้เรียน นิสิต อาจารย์ และบุคคลภายนอก ซึ่งสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา อาคารสถานที่ที่ก่อสร้างภายในสถานศึกษา ใช้ในการเรียนการสอนและปฏิบัติ
กิจกรรม รวมทั้งการท ากิจกรรมอย่างอ่ืนนอกเหนือจากการเรียนการสอนนั้นมีความส าคัญและมี
อิทธิพลมีผลต่อการรับรู้  และพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของนิสิตในมหาวิทยาลัย  ถ้านิสิตเห็นว่า
สภาพแวดล้อมสบายและเหมาะสมก็จะก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อสถาบัน  โดยที่จะมีความพยายาม
และตั้งใจศึกษาหาความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ อยู่ในสถาบันต่อไปจนส าเร็จการศึกษา (อัจฉรา  
สุขารมณ์, 2542) โดยเฉพาะต้องมีการค านึงถึงการจัดสภาพแวดล้อมรอบ ๆ บริเวณของมหาวิทยาลัย
ให้สวยงามเนื่องจากอาคารสถานที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยพัฒนานิสิต เพราะนิสิตจะต้องใช้เวลา
ศึกษาในสถาบัน หากสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยไม่ได้รับการเอาใจใส่ดูและให้เกิดความงามแล้ว 
อาจท าให้นิสิตเฉยเมยไม่ยินดียินร้ายกับสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยที่ ไม่สวยงาม นอกจากนี้ยัง
ต้องค านึงถึงความเพียงพอของอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อจ านวนจ านวนนิสิต เช่น บริเวณ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬา อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้ าและห้องสุขา เป็นต้น ซึ่งอาจ
พิจารณาได้ดังนี้ (บุญช่วย  จินดาประพันธ์, 2536) นอกจากนี้งานอาคารยังหมายรวมถึงบริการ
ห้องสมุด ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อบริการของห้องสมุดว่ามีความเหมาะสม           
ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีได้มีการพัฒนาให้เป็น
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ท าให้นิสิตสามารถท าการสืบค้นหนั งสือได้ทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
(Internet) และนิสิตยังได้รับความสะดวกรวดเร็วจากระบบการยืม-คืนหนังสืออัตโนมัติด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป รวมทั้งสามารถท าการยืมหนังสือต่อได้ด้วยตนเองทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งการให้บริการ
ห้องสมุดที่ดีมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ของนิสิต ดังที่วาณี  ฐาปนวงศ์ศานติ (2543) ได้กล่าวไว้ว่า 
ห้องสมุดระดับมหาวิทยาลัยนั้นต้องมีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมการเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม ตามนโยบายหลักของแต่ละสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพ และดังที่ พรทิพย์  วรกุล (2544) กล่าวไว้ว่า ห้องสมุดในระดับอุดมศึกษานั้น ต้องมี
ปริมาณของหนังสือ ต ารา วารสารทางวิชาการ และสื่อ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Publishing) รวมทั้งสื่อผสมในสาขาวิชาที่เปิดสอน และคุณภาพของต าราและสาระทางวิชาการตรง
ตามหลักสูตรและสอดคล้องกับจ านวนนักศึกษา  
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  ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต พบว่า นิสิตมีความคิดเห็นต่อการให้บริการกิจกรรมนิสิต
มีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ส่งเสริมและพัฒนา ปรับปรุงส่วนงานกิจการนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี            
มีความพร้อมในด้านการให้บริการที่อ านวยความสะดวกในทุก ๆ ด้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
และเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในวิชาชีพของนิสิตในอนาคต เช่นกิจกรรมที่ท าให้นิสิตมีความคิดริเริ่ม 
มีความเป็นผู้น ามีความอดทนและมีความเป็นระเบียบ และนิสิตได้เห็นถึงความส าคัญของกิจกรรม           
ที่ทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดให้ ดังนั้นคณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ควรด าเนินการกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
อย่างไรก็ตาม งานกิจการนิสิตควรปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น  การประชาสัมพันธ์และ             
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถน ามาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ได้
ทันที การประชาสัมพันธ์ให้นิสิตได้รับรู้ข้อมูลกิจกรรมจะท าให้นิสิตเกิดความรักความผูกพันเป็นสายใย
ระหว่างนิสิตกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตรุ่นพ่ีรุ่นน้อง และนิสิตปัจจุบันด้วยกันจึงท าให้เกิดการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ที่ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตลอดจนการส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้การท างานร่วมกับผู้อ่ืน สามารถ
ปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของหวัน  วงศ์แก่นท้าว (2548) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ความ
คิดเห็นของนักศึกษาต่อการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต พบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเห็นด้วยกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาด้านส่งเสริมความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์ของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ตัวอย่างของส่วนงานฝ่ายกิจการนิสิตที่ควรจัดในแต่ละปี
เช่น ด้านกิจกรรมพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ ด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ด้านกิจกรรม
วิชาการ ด้านกิจกรรมกีฬา และด้านกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์  
 2. อภิปรายตามตัวแปรอิสระ 
  จ าแนกตามเพศ พบว่า ผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการให้บริการของ              
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยรวมและในแต่ละด้าน จ าแนกตามเพศ 
ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างนิสิตชายและนิสิตหญิง ทั้งนี้ ทั้งนี้อธิบายได้ว่าคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่นิสิต
อย่างครบถ้วน และเอ้ืออ านวยต่อการศึกษามากที่สุด โดยจัดให้นิสิตได้รับบริการอย่างทั่วถึงและอย่าง
เสมอภาคเท่าเทียมกัน  โดยค านึงถึงประโยชน์ในการบริการที่มีคุณภาพแก่นิสิตและอาจารย์เป็นส าคัญ 

จ าแนกตามชั้นปีที่ศึกษา พบว่า นิสิตในแต่ละชั้นปีมีความคิดเห็นต่อการให้บริการของ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีโดยรวมที่แตกต่างกัน ซึ่งหากพิจารณาเป็นรายด้านพบว่านิสิตต่าง
ชั้นปีมีความคิดเห็นต่อการให้บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์นั้นแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ              
แต่ความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ในด้านการให้บริการด้านอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์  ซึ่งไม่พบ
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญระหว่างนิสิตต่างชั้นปีอาจเนื่องมาจากคณะพาณิชยศาสตร์และ            
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ให้มีความ
ทันสมัยและพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้ร่วมกันได้กับ
นิสิตทุกชั้นปี แต่ในด้านการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอน นิสิตต่างชั้นปีเข้ารับการศึกษาใน



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 

24 

ระยะเวลาที่ต่างกัน มีรายละเอียดในการได้รับบริการด้านการจัดการเรียนการสอนหรือในส่วนของงาน
ทะเบียนที่แตกต่างกัน เช่น นิสิตในชั้นปีที่ 1 จะมีรูปแบบตารางเรียนและแผนการเรียนที่ก าหนดโดย
คณะฯ ท าให้เกิดความสะดวกในการลงทะเบียนรายวิชา ในขณะที่นิสิตชั้นปีสูงขึ้นไปสามารถลงวิชา
เลือกที่ตนเองสนใจได้มากขึ้น การรับบริการด้านตารางเรียนตารางสอบมีความซับซ้อนมาก จึงอาจท า
ให้มีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งรายวิชาในคณะฯ รายวิชานอกคณะฯ และ
รายวิชาเลือกรวมทั้งจะท าให้เกิดปัญหารายวิชาที่สอบซ้ าซ้อนกัน และอาจจะมีอีกปัญหาอีกหลายอย่าง 
เช่น ปัญหาห้องเรียน ห้องสอบ ขั้นตอนการลงทะเบียนเพ่ิม -ถอน เป็นต้น ส าหรับการให้บริการ
กิจกรรมนิสิต ซึ่งพบว่านิสิตต่างชั้นปีมีความคิดเห็นต่อการให้บริการด้านดังกล่าวที่แตกต่างกัน              
โดยนิสิตในชั้นปีที่ 1 มีความคิดเห็นต่อการให้บริการกิจกรรมนิสิตว่าอยู่ในระดับเหมาะสมมากกว่า
นิสิตชั้นปีที่ 3 อย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะนิสิตชั้นปีที่ 1 เพ่ิงเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือ
คณะฯ จึงเป็นเพียงผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ได้มีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ              
การจัดกิจกรรมมากนัก ในขณะที่นิสิตชั้นปีที่ 3 เป็นนิสิตที่ด าเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคณะ 
จึงต้องมีการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกิจการนิสิตมากกว่า และปัญหา ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการการจัดกิจกรรมอาจมีความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่า 
 จ าแนกตามหลักสูตรที่ศึกษา พบว่า นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็น
ต่อการให้บริการของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีโดยรวมที่แตกต่างกัน หากพิจารณาเป็นรายด้าน
จะพบว่า ความคิดเห็นของนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรที่ต่างกันที่มีต่อการให้บริการด้านการจัดการเรียน
การสอนมีความแตกต่างกัน ในขณะที่ความคิดเห็นของนิสิตที่อยู่ในหลักสูตรที่ต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการให้บริการกิจกรรมนิสิตและการให้บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์แตกต่างกันอย่างไม่ มี
นัยส าคัญ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการให้บริการด้านวิชาการของแต่ละหลักสูตรแตกต่างกัน จ านวน
รายวิชาที่เป็นวิชาบังคับและวิชาเลือกในแต่ละหลักสูตรมีความแตกต่างกัน บางหลักสูตรเช่นหลักสูตร
บัญชีบัณฑิตมีการเรียนการสอนตามแบบแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ มีวิชาเลือกจ านวนไม่ม ากนัก 
ในขณะที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมีรายวิชาเลือกให้นิสิตเลือกค่อนข้างมาก ดังนั้นนิสิตในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตจึงต้องติดต่องานทะเบียนด้านการจัดการเรียนการสอนมากกว่านิสิตหลักสูตร
บัญชีบัณฑิต ท าให้นิสิตอาจไม่ได้รับบริการเพียงพอกับตามความต้องการ นอกจากนี้บุคลากรอาจมี
ข้อจ ากัดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  และการให้บริการด้านการจัดการเรียนการสอนบางส่วนขึ้นอยู่
กับการด าเนินงานของภาควิชา นิสิตในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตต้องติดต่อประสานงานกับภาควิชาการ
บัญชีค่อนข้างมากในขณะที่นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจต้องติดต่อกับภาควิชาพาณิชยศาสตร์              
ภาควิชาการธนาคารและการเงิน และภาควิชาการตลาดมากกว่า ซึ่งแต่ละภาควิชาอาจมีนโยบาย            
ในการด าเนินงานที่แตกต่างกัน เพ่ือปรับปรุงการให้บริการดังกล่าว ส่วนงานต่าง  ๆ ของคณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชีควรมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องเพ่ือที่จะสามารถให้บริการได้
สะดวกและรวดเร็ว และเพียงพอต่อความต้องการของนิสิตทุกหลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ด้านการให้บริการการจัดการเรียนการสอน ควรมีการปรับปรุงในหลายด้าน เช่น  ควร
จัดให้การวางมีการวางแผนขั้นตอน และรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีการจัดท าคู่มือที่ใช้งาน
ทะเบียน เพราะงานทะเบียนมีขั้นตอนรายละเอียดของงานที่นิสิตควรต้องศึกษาและท าความเข้าใจ 
และประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ  
 2. ด้านการให้บริการอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ มีความเหมาะสมในระดับมาก แต่ยังมี
การให้บริการบางขั้นตอนที่ควรมีการปรับปรุง เช่น จัดวางแผนขั้นตอน และรายละเอียดในการปฏิบัติงาน 
มีการจัดท าคู่มือที่ใช้ในส่วนงานอาคารสถานที่ มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงาน งานอาคารสถานที่
สื่อและอุปกรณ์มีข้ันตอนรายละเอียดของงานค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องมีการดูแลตัวอาคารทั้งภายใน
และภายนอก และมีหน้าที่จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ จึงควรมีการวางแผนการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และชัดเจน และการให้บริการของงานอาคารสถานที่สื่อและอุปกรณ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์               
ในหลายรูปแบบ หรือควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือให้ข้อมูล โดยการใช้สื่อและเทคโนโลยี          
ที่สามารถติดต่อและประสานงานได้ เพ่ือให้งานมีความสะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ  
 3. ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิต ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงในหลายด้าน และควรมี
การจัดกิจกรรมส าหรับนิสิตในหลายด้าน เช่น ด้านกิจกรรมวิชาการ ควรส่งเสริมเพ่ือฝึกกระบวนการ
คิดและทักษะของนิสิตเพ่ือให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  ด้านกิจกรรมกีฬา ควรมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการของนิสิต ควรมี
กิจกรรมด้านกีฬาที่หลากหลายและมีการวางแผนงานเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน ด้าน
กิจกรรมพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ ควรมีการส่งเสริมกิจกรรมปลูกจิตส านึกให้สนใจและเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาสังคมและบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ควรให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาณและสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากจะพัฒนาสังคม
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้ว ยังสร้างประสบการณ์ตรงให้กับนิสิตได้เรียนรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของสังคม 
รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความสามัคคี และมีความเสียสละ ด้านกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม 
ควรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่อง ด้านกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์ 
ควรส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปลูกฝังความสามัคคีโดยให้นิสิตทุก
คน มีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมมีการวางแผนและประสานงานที่ดีจากสโมสรนิสิตเพ่ือให้กิจกรรม
ที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจ ควรมีการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความ
น่าสนใจ เพ่ือให้นิสิตทั้งมหาวิทยาลัยได้รับข่าวสารอย่างทั่วถึง  ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้และทักษะ
ที่ดีแล้วยังสร้างความประทับใจให้กับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ทั้งมหาวิทยาลัยควรสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนาและประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น เสียงตามสายที่ทั่วถึง เป็นต้น 
 ดังนั้น ด้านการให้บริการกิจกรรมนิสิตมีฝ่ายงานกิจการนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และ              
การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแล ควรมีการวางแผนงานในส่วนต่าง  ๆ และมีการจัด
ระบบงานและรายละเอียดของงานเพ่ือพร้อมที่จะให้บริการแก่นิสิต โดยมีการปรึกษาหารือทั้งผู้บริหาร
คณะฯ เจ้าหน้าที่ และนิสิตที่มีความส าคัญต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หากมีปัญหาเกิดขึ้น ฝ่ายงาน
กิจการนิสิตของคณะฯ ควรมีหน้าที่แก้ไขปัญหา เช่น ในเรื่องเวลาของนิสิตที่เลิกเรียนไม่ตรงกันท าให้
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ไม่มีเวลาหรือกิจกรรมบางกิจกรรมไม่น่าสนใจ นิสิตขาดที่ปรึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมมีไม่พร้อม งบประมาณไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ เจ้าหน้าที่ไม่มี
ความรู้ เรื่องกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ มีความซับซ้อน การประชาสัมพันธ์หรือ
ประสานงานล่าช้า ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่แต่ละคนให้ไม่ตรงกัน เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลั ย
ทักษิณ  โดยรวมและในแต่ละด้านจ าแนกตามระดับปริญญาที่ก าลังศึกษา อาชีพ สาขาวิชาที่เรียน 
และกลุ่มห้องเรียน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในวิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 1,001 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่า
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
และการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยทักษิณโดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
อาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่น ๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 2. นิสิตที่ศึกษาในระดับปริญญาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นิสิตที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและเกือบทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์และด้านกระบวนการเรียนการสอน 
 4. นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและเกือบทุกด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลักสูตรและด้านกระบวนการเรียนการสอน 
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 5. นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มห้องเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ABSTRACT 

 The purposes of the study were  1) to investigate the opinions of students 
on learning and teaching management of Thaksin University Management for 
Development College, and 2) to compare the opinions of students on learning and 
teaching management of Thaksin University Management for Development College 
according to level of education, occupation, major subject, and classroom group. The 
sample consisted of 1,001 students who registered in the second semester of the 
academic year 2011. The instrument was a five rating questionnaire with the 
reliability of 0.98. Statistics used for data analysis were percentage, mean, standard 
deviation, t-test, one-Way ANOVA, and Scheffe’s method.  
 The results were as follows: 
 1. The students rated learning and teaching management of Thaksin 
University management for Development College in overall aspects at a high level. 
Considering each aspect, it was found that the aspect of lecturer was rated at the 
highest level, while other aspects were rated at a high level. 
 2. The students with different level of education had different opinions on 
learning and teaching management of Thaksin University management for Development 
College in overall and each aspect at the significant level of .05. 
 3. The students with different occupation had different opinions on learning 
and teaching management of Thaksin University management for Development College 
in overall aspect at the significant level of .05, except the aspects of curriculum, 
lecturer, and teaching and learning procedure. 
 4. The students with different major subject had different opinions on 
learning and teaching management of Thaksin University management for Development 
College in overall aspect at the significant level of .05, except the aspects of 
curriculum, and teaching and learning procedure. 
 5. The students with different classroom group had different opinions on 
learning and teaching management of Thaksin University management for Development 
College in overall and each aspect at the significant level of .05. 
 
ค าส าคัญ 
 การจัดการเรียนการสอน  การจัดการเพ่ือการพัฒนา   



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 

29 

ความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาในระดับสูงจึงมีส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการผลิตบุคลากรและสร้างองค์
ความรู้เพ่ือการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและยั่งยืนสามารถแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับ
สากลได้ จากการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดกรอบแผนอุดมศึกษาใน
ระยะยาว 15 ปี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551-2565 มีเป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย ผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้  
และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์  รวมทั้งสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และ
เครือข่ายอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ  ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ  
และในปีงบประมาณ 2553 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการตรวจการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง  มีการติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษาตามกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ จ านวน 2 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 7 แห่ง ซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 20 คน ร่วม
โครงการเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน  อุดมศึกษา มีประเด็น
รายละเอียดดังนี้ (ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา, 2554)   
 มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นสถาบันทางการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย จาก
การที่ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยการสัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท 
ตามศูนย์การศึกษาต่าง ๆ ซึ่งให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอน ในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้   
 1. ด้านหลักสูตร พบว่า ในบางรายวิชามีเนื้อหามากเกินไปไม่สามารถเรียนได้ครบตามเวลา 
ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ไม่ครบถ้วนตามที่หลักสูตรก าหนด และหลักสูตรในแต่ละสาขาวิชายังมี
จ านวนบุคคลทั่วไปให้ความสนใจมาเรียนน้อย (ครองพงศ์  วัชรานันท์; บัณฑิต  ช านาญกลาง; ยุทธนา  
ตาดต่าย; สังวรณ์  สุนทรวารี, 2554) 
 2. ด้านอาจารย์  พบว่า  อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นบุคคลในพ้ืนที่  จึงยากต่อการ
ติดต่อท าให้ไม่สามารถให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนและด้านวิชาการได้อย่างเต็มที่  
วิทยาลัยควรจัดอาจารย์ประจ าห้องเรียนและบางรายวิชาที่ต้องการเน้นความส าคัญของเนื้อหาวิชา
ควรเลือกผู้สอนที่เป็นบุคคลในพื้นที่ (ครองพงศ์  วัชรานันท์ และคนอื่นๆ, 2554) 
 3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน พบว่า ควรเพ่ิมจ านวนห้องปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์  
ห้องปฏิบัติการทางภาษา และการสนับสนุนกิจกรรมระหว่างห้องเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน ตามความเหมาะสมของจ านวนนิสิต (ครองพงศ์  วัชรานันท์ 
และคนอื่นๆ, 2554) 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า บางรายวิชาการแจ้งผลการเรียนไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และแจ้งผลผ่านระบบออนไลน์เพียงอย่างเดียว ท าให้นิสิตทราบผลการเรียนล่าช้า
ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเรียนในวิชาถัดไป ควรมีการแจ้งผลการเรียนอย่างไม่เป็นทางการ  
พร้อมกับการให้แบบฝึกหัดหรือแนวข้อสอบเก่าและเฉลยเพ่ิมเติม เพ่ือให้นิสิตเกิดความเข้าใจใน
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บทเรียน  ฝึกฝนจนเกิดความช านาญสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ (ครองพงศ์  วัชรานันท์ 
และคนอื่นๆ, 2554) 
 5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน พบว่า อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา  
วารสาร  เครื่องคอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เพียงพอกับความต้องการ  และเกิดการช ารุด
เสียหายจนไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ทันที  ควรมีการจัดมุมเป็นห้องสมุด โดยเพ่ิมจ านวนหนังสือ  
ต าราเรียน วารสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเจ้าหน้าที่บริหารงานส าหรับ
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านวิชาการและการให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์และสื่อการ
เรียนการสอน (ครองพงศ์  วัชรานันท์ และคนอื่นๆ, 2554) 
 จากข้อมูลดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย                
การจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยทักษิณให้มีประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
การพัฒนาคุณภาพของนิสิตต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 นิสิตที่ศึกษาในระดับปริญญา อาชีพ สาขาวิชา กลุ่มห้องเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ 
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและ         
ในแต่ละด้านแตกต่างกันหรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านจ าแนกตามระดับปริญญาที่
ก าลังศึกษา อาชีพ สาขาวิชาที่เรียน และกลุ่มห้องเรียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ประชากร ได้แก่ นิสิ ตที่ ก าลั งศึกษาอยู่ ในวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ กลุ่มห้องเรียนภาคกลาง กลุ่ม
ห้องเรียนภาคตะวันออก กลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน และกลุ่มห้องเรียนภาคใต้ วิทยาลัยการจัดการเพ่ือ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 2,032 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ ในวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ กลุ่มห้องเรียนภาคกลาง กลุ่ม
ห้องเรียนภาคตะวันออก กลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน และกลุ่มห้องเรียนภาคใต้ ประจ าภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2554 โดยใช้ตารางการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของศิริชัย  กาญจนวาสี (2537) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของประชากร ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 976 คน จากนั้นสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
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ตามระดับชั้น (Stratified Random Sampling) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างบางห้องเรียนเนื่องจากมีจ านวน
น้อยเพ่ือความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างจึงใช้จ านวนประชากรทั้งหมดหรือห้องเรียนละ 30 คน เป็น
กลุ่มตัวอย่าง รวมเป็นกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 1,001 คน   
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน 
     ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  ระดับ
ปริญญาที่ก าลังศึกษา อาชีพ สาขาวิชาที่เรียนและกลุ่มห้องเรียน 
     ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกื้อหนุน   
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนไว้ 5 ระดับ 
 4. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจน
เอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาก าหนดกรอบและขอบเขตเนื้อหาในการสร้างแบบสอบถามให้
สมบูรณ์ครอบคลุมเรื่องที่ศึกษา น ามาสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด้าน มีจ านวนค าถาม 62 ข้อ  
  4.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องความครอบคลุมของเนื้อหา การใช้ภาษาและข้อความให้ถูกต้องชัดเจน 
  4.3 น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา จ านวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม และความชัดเจนของภาษาให้ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งได้ค่า 
IOC เท่ากับ 0.90   
  4.4 ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และน าเสนออาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วน ามาแก้ไขให้สมบูรณ์ 
  4.5 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-Out) กับนิสิตของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ
(Discrimination Power) โดยใช้การทดสอบที (t-test) โดยใช้ร้อยละ 25 ของกลุ่มสูงและร้อยละ 25 
ของกลุ่มต่ า เลือกข้อค าถามที่มีค่าทีตั้งแต่ 1.761 ขึ้นไปมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย (Ferguson, 
1981) ได้ทั้งหมด 62 ข้อ  
  4.6 วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha-Coefficient) ตามแบบของครอนบาค (Cronbach, 1990) ซึ่งแบบสอบถามทั้งฉบับ
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.98   
   4.7 น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ตรวจขอความเห็นชอบ 
  4.8 จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัย 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 

32 

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 
  5.1 ขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสามิตร ถึงผู้อ านวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนิสิต 
  5.2 ขอความร่วมมือจากนิสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามโดยผู้วิจัยแจก
และรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง 
  5.3 น าแบบสอบถามกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์ ก่อนน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป  
โดยแบบสอบถามที่แจกมีจ านวน 1,001 ฉบับ แบบสอบถามที่ได้รับคืนและมีความสมบูรณ์จ านวน 
1,001 ฉบับ คิดเป็นเป็นร้อยละ 100 แล้วน าแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล   
 6. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการดังนี้ 
  6.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
  6.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านทั้ง  5 ด้าน ท าการวิเคราะห์ด้วยการหา
ค่าคะแนนเฉลี่ย  และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
  6.3 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียน    
การสอน ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ จ าแนกตามตัวแปรระดับ
ปริญญาที่ก าลังการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบที (t-test) ส่วนตัวแปรอาชีพ  สาขาวิชาที่
เรียนและกลุ่มห้องเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  
ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 
(Scheffe Method) (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2549) 
  6.4 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิด  โดยน าค าตอบที่ได้มาจัดกลุ่มและแจกแจง
ความถี่เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย 
 7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    7.1 สถิติพ้ืนฐาน ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Ferguson, 1981) 
    7.2 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ โดยหาค่าอ านาจจ าแนกแบบสอบถามโดยใช้
การทดสอบที (t-test)/(Ferguson, 1981) และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1990) 
    7.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
     7.3.1 ทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการทดสอบที (t-test) (Ferguson, 1981) 
     7.3.2 ทดสอบความแตกต่างค่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง มากกว่า 2 กลุ่ม  
วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  (Ferguson, 1981) ใน
กรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่  
(Scheffe Method) 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 

33 

ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเ พ่ือการพัฒนา  
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
อาจารย์มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ส่วนด้านอื่น ๆ มีความเหมาะสมในระดับมาก 
 2. นิสิตที่ศึกษาในระดับปริญญาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. นิสิตที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและเกือบทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นิสิตที่ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ และนิสิตที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือ
เจ้าของธุรกิจกับนิสิตที่ประกอบอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานของรัฐ และนิสิตที่ยังไม่
ประกอบอาชีพ ส่วนด้านหลักสูตร ด้านอาจารย์และด้านกระบวนการเรียนการสอน ที่ไม่พบความ
แตกต่าง    
 4. นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและเกือบทุกด้านแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นิสิตสาขาวิชาการจัดการกับนิสิตสาขาวิชาการบริหารงานต ารวจ
และกระบวนการยุติธรรม ส่วนด้านหลักสูตรและด้านกระบวนการเรียนการสอนที่ไม่พบความแตกต่าง   
 5. นิสิตที่ศึกษาในกลุ่มห้องเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคตะวันออกและนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคใต้กับ
นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ นิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคกลาง และนิสิตกลุ่มห้องเรียนภาคอีสาน 
 
อภิปรายผล 
 1. การศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรวม พบว่า มีความเหมาะสมในระดับมาก และเมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านการวัดและประเมินผล และ
ด้านปัจจัยเกื้อหนุน มีความเหมาะสมในระดับมาก ส่านด้านอาจารย์ มีความเหมาะสมในระดับมาก
ที่สุด ผู้วิจัยขอน าเสนอการอภิปรายผลในแต่ละด้านดังนี้ 
  1.1 ด้านหลักสูตร นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งอธิบายได้ว่าวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตรงกับความต้องการ
ของนิสิตและตลาดแรงงาน ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับกลุ่มผู้เรียนวัยท างานที่อยู่ห่างไกล
สถานศึกษาในที่ตั้ง โดยบูรณาการทั้งด้านเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับการพัฒนา
ศักยภาพตามสายงานวิชาชีพ มีการเรียงล าดับรายวิชาตามความยากง่ายเหมาะสมกับระดับความรู้
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ของนิสิต นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงตามสายงานวิชาชีพ              
มีภูมิปัญญาทางความคิดและทัศนคติในการเสาะแสวงหาวิชาความรู้และวิทยาการใหม่  ๆ สามารถ
วิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการน าความรู้ไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและพัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายและความส าเร็จต่อไป ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับวรรณพร 
ฉัตรทอง (2546) ที่ศึกษาเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรปริญญาตรี  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า อาจารย์และนิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาศึกษาท่ัวไป ด้านหลักสูตรว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
  1.2  ด้านอาจารย์  นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ามีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ซึ่งอธิบายได้ว่า
อาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีวุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาที่สอน  ท าให้มีความรู้ความสามารถในทางวิชาการ มีความแม่นย าใน
หลักสูตรและเนื้อหารายวิชาที่สอน ทั้งยังมีการจัดวิทยากรที่เป็น นักบริหารด้านการเงินการคลัง  
นักการจัดการ นักการเมืองและข้าราชการ สลับหมุนเวียนกันมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตรง
จากงานวิชาชีพ  เพ่ือเสริมให้กระบวนการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยการจัดการ
เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ นั่นคือ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการสามารถพัฒนา
ศักยภาพและทักษะวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตามภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย  ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับ             
กรอุษา  ศรีสุวรรณ์ (2552) ที่ศึกษาการประเมินหลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตแพทย์มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะของอาจารย์ว่ามีความเหมาะสม           
ในระดับมากท่ีสุด  
  1.3  ด้านกระบวนการเรียนการสอน  นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ทั้งนี้
อธิบายได้ว่าอาจารย์มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการสอน เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง            
มีการจัดท าต ารา หรือ เอกสารประกอบการเรียนการสอน หรือคู่มือประกอบการสอนในสาขาวิชา            
มีการชี้แจงแผนการเรียนการสอนและรายละเอียดของเนื้อหารายวิชาที่นิสิตต้องศึกษาให้ทราบก่อน
ท าการสอน  มีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีการสาธิตวิธีการและขั้นตอนต่างๆ ให้กับนิสิตได้ดู
เป็นตัวอย่าง และมีการทดสอบการปฏิบัติจริง โดยที่อาจารย์มีการตรวจสอบ ดูแล และคอยให้
ค าแนะน านิสิตอย่างใกล้ชิด ท าให้นิสิตเกิดความสนใจและเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่และการฝึกอบรม เพ่ือให้นิ สิต
ได้รับความรู้จากสภาพการปฏิบัติงานจริง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับธวัลรัตน์   พลเจริญ (2546)             
ที่ศึกษาเรื่อง ทัศนะของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตมีทัศนะต่อการจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาศิลปศึกษา 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ด้านการเรียนการสอนว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก   
  1.4  ด้านการวัดและประเมินผล  นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งอธิบายได้
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ว่าอาจารย์มีเกณฑ์การให้คะแนนและวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนชัดเจนทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละรายวิชา โดยอาจารย์มีการชี้แจงรูปแบบและเกณฑ์           
การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในชั่วโมงแรกของการเรียนการสอน ประกอบด้วย การสอบ การ
น าเสนอรายงาน  และการบันทึกการร่วมกิจกรรม เพราะการใช้วิธีการวัดและประเมินผลตรงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดจะท าให้ทราบว่าการเรียนการสอนนั้นเป็นอย่างไร  มีข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุง
ในส่วนใดบ้าง และวิธีการประเมินผลในหลายรูปแบบเป็นการประเมินผลได้ครอบคลุมความสามารถ
ของนิสิต เนื่องจากนิสิตมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์แตกต่างกันไป นอกจากนี้อาจารย์มี
การแจ้งผลการสอบเก็บคะแนนให้นิสิตทราบก่อนการสอบวัดและประเมินผลครั้งสุดท้าย เพ่ือให้นิสิต
ได้รู้ข้อบกพร่องและมีระยะเวลาในการเตรียมตัวส าหรับการสอบครั้ งสุดท้าย ผลการวิจัยนี้สอดคล้อง
กับรสริน  สุทองหล่อ (2543) ที่วิจัยเรื่องการจัดการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลของสถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านการวัดและ
การประเมินผลว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
  1.5  ด้านปัจจัยเกื้อหนุน นิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก ซึ่งอธิบายได้ว่า
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ มีการเลือกสถานที่ตั้งที่มีเส้นทางสัญจรสะดวก
ส าหรับจัดการเรียนการสอน มีพ้ืนที่ในการพักผ่อนตามอัธยาศัยและที่จอดรถเพียงพอต่อความต้องการ
ของนิสิต มีการจัดสภาพแวดล้อมที่อ านวยความสะดวกให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดหาเอกสารหรือต าราเพ่ิมเติมส าหรับการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดและมีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย กระตุ้นให้นิสิตสร้างนิสัยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับนารี 
รมย์นุกูล (2547) ที่ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม พบว่า นักศึกษาเห็นด้วยกับการจัดการเรียนการสอนระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม  ด้านปัจจัยเกื้อหนุนอยู่ในระดับมาก 
 2. นิสิตระดับปริญญาตรี และนิสิตระดับปริญญาโท มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการ
สอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อธิบายได้ว่านิสิตศึกษากันคนละ
หลักสูตรและระดับการศึกษา การเชิญอาจารย์ผู้สอนจึงต้องมีความหลากหลายทั้ งความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ในการเลือกรูปแบบวิธีการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนิสิตในแต่ละ
ระดับปริญญา นอกจากนี้มีการเลือกใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเกณฑ์การวัด
และประเมินผลการศึกษาที่แตกต่างกันออกไปตามจุดมุ่งหมายของรายวิชาในแต่ละระดับปริญญา  
สอดคล้องกับงานวิจัยของขวัญสุดา  เข็มทอง (2546) ที่ศึกษาเรื่องการน าความรู้จากหลักสูตรวิชาชีพ
ระยะสั้นไปใช้ กรณีศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ าเภอพระนครศรีอยุธยา พบว่า นักศึกษาสาย
อาชีพที่จบหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่มีระดับการศึกษาเดิมต่างก้น มีการน าความรู้ไปใช้ตามท่ีคาดหวัง 
โดยรวมแตกต่างกัน     
 3. นิสิตที่ประกอบอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย
การจัดการเพ่ือการพัฒนา  มหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและด้านการวัดและประเมินผล และด้าน
ปัจจัยเกื้อหนุน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อธิบาย
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ได้ว่านิสิตที่ประกอบอาชีพต่างกันมีความต้องการประสบความส าเร็จขั้นต้นไปสู่ความต้องการประสบ
ความส าเร็จขั้นสูงสุด ของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป เช่น นิสิตที่ประกอบอาชีพแล้วเข้าศึกษาเพ่ือ
ปรับคุณวุฒิการศึกษาของตนเอง ได้รับการยอมรับนับถือจากเพ่ือนร่วมงานและบุคคลอ่ืน และอาจ
เป็นเพราะว่า นิสิตที่ประกอบอาชีพแล้ว มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานตรงตามสาขาวิชาที่เรียนเป็น
อย่างดี จึงมีความสามารถในการท าข้อสอบ ด้วยความเข้าใจจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของตนเอง 
พร้อมทั้งยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงประกอบการบรรยายได้อย่างชัดเจนดีกว่านิสิตที่ยังไม่
ประกอบอาชีพ  และมีเงินทุนเพียงพอส าหรับซื้อคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับ
ตนเอง ในขณะที่นิสิตที่ยังไม่ประกอบอาชีพเข้าศึกษาเพ่ือการมีอาชีพที่ดี  ไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยผู้อื่น และ
ต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีความสามารถที่จะประสบความส าเร็จในงานภารกิจต่าง  ๆ ได้  
จึงมีความรู้ความเข้าใจตามหลักทฤษฎีที่อาจารย์สอนเท่านั้น ไม่มีความลึกซ้ึงเพียงพอในการท าข้อสอบ 
เนื่องจากขาดประสบการณ์  มีเงินทุนสนับสนุนน้อย จึงต้องใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีอยู่
อย่างจ ากัดเท่านั้น ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับมานะ  โพธิ์น้อย (2548) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียน
ที่มีต่อการจัดการศึกษาวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี พบว่า ผู้เรียนที่มีอาชีพ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษา ด้านสื่อการสอนและด้านสิ่งแวดล้อมแตกต่างกัน     
 4. นิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและด้านอาจารย์ ด้านการวัดและ
ประเมินผลและด้านปัจจัยเกื้อหนุน แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
การวิจัย ทั้งนี้อธิบายได้ว่าอาจารย์ผู้สอนเป็นคนละกลุ่มกัน  ซึ่งมีวิธีการวัดและประเมินผลขึ้นอยู่กับ
ธรรมชาติของสาขาวิชา รวมทั้งความจ าเป็นในการใช้สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนแตกต่างกัน   
เช่น อาจารย์ผู้สอน สาขาวิชาการบริหารงานต ารวจและกระบวนการยุติธรรม ต้องมีความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการสายงานต ารวจ รู้รอบเรื่องหลักกฎหมาย การคลี่คลายคดีและเล่ห์
เลี่ยมของผู้ร้าย โดยมีรูปแบบการวัดผล ด้วยการจ าลองสถานการณ์หรือเหตุการณ์ส าคัญ ให้นิสิตรู้จัก
สังเกต สอบถาม วิเคราะห์เพ่ือพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างรอบคอบตามหลักฐานและหลั กกฎหมาย           
ซึ่งจะมีต าราหรือเอกสารอ้างอิงให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าค่อนข้างน้อยเนื่องจากเป็นสาขาวิชาเฉพาะด้าน  
เนื้อหาไม่มีความเป็นปัจจุบัน หายากและมีราคาแพง ในขณะที่อาจารย์ผู้สอนนิสิตสาขาวิชาการ
จัดการและนิสิตสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น นอกจากจะมีความรู้ความสามารถแตกต่างกันตามวิชา
ที่สอนแล้ว ยังมีการวัดและประเมินผลด้วยการให้นิสิตแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ สอดคล้องกับ
หลักทฤษฎี ซึ่งมีต าราหรือเอกสารอ้างอิงที่หาได้ง่าย มีราคาถูก และมีอยู่จ านวนมาก ท าให้นิสิตในแต่ละ
สาขาวิชามีความคิดเห็นด้านอาจารย์ ด้านการวัดและประเมินผลและด้านปัจจัยเกื้อหนุนแตกต่างกัน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุพรรณี   เพชระ (2552) ที่ศึกษาทัศนะของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พบว่า นิสิตมีทัศนะต่อการจัดการเรียน
การสอนโดยรวมแตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอนและด้านปัจจัย
เกื้อหนุนแตกต่างกันส่วนด้านอื่น ๆ ไม่พบความแตกต่าง 
 5. นิสิตกลุ่มห้องเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการ
จัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ  โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้อธิบายได้ว่าสถานที่ตั้งของกลุ่มห้องเรียนทั้งห้ามีความ
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แตกต่างกัน อาจารย์ผู้สอนอาจมีการปรับเนื้อหารายวิชาต่าง ๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับจ านวน
นิสิต สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีที่เอ้ือประโยชน์ต่ออาชีพและหลักการท างานของนิสิต เช่น
กลุ่มห้องเรียนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน มีท าเลที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองซึ่งล้อมรอบด้วย
หน่วยงานราชการหรือสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ส าคัญต่าง ๆ ดังนั้นนิสิตสามารถเดินทางได้ง่าย
และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใช้เวลาในการเดินทางน้อยจึงไม่มีความกังวลเกี่ยวกับการเข้าเรียนให้
ทันเวลา มีสมาธิในการเรียนและด้วยมีจ านวนนิสิตโดยรวมน้อย  จึงท าให้อาจารย์ผู้สอนสามารถให้
การดูแลเอาใจใส่  ให้ความสนิทสนม  ให้ค าแนะน าและวิธีการแก้ไขข้อผิดพลาด จนกระทั่ง ติดตาม
พฤติกรรมในการเรียนการสอนของนิสิต ส่งผลให้การวัดและประเมินผลจึงง่าย รวดเร็วตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะที่ห้องเรียนภาคตะวันออกและห้องเรียนภาคใต้ มีสถานที่ตั้งอยู่นอกเมือง 
ล้อมรอบด้วยทะเลหรือแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม  ถึงแม้จะมีรถรับจ้างหรือรถประจ าทา งคอย
ให้บริการแต่ก็ไม่สะดวกเหมือนอยู่ในเมืองเพราะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน ต้องอดทนต่อ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่อาจส่งเสียงรบกวน  จนเกิดความกังกลและกลัวเข้าเรียนไม่ทันท าให้ความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหารายวิชานั้นไม่อีกทั้งยังมีจ านวนนิสิตโดยรวมมากและส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ
ต ารวจหรือพนักงานหรือลูกจ้างที่มาจากที่ท างานเดียวกัน เมื่อต้องมีประชุมหรือการระดมคนเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่  จึงไม่สามารถมาเข้าเรียนได้ตามปกติขาดความต่อเนื่องของเนื้อหารายวิชาที่เรียน  
ดังนั้นการเรียนการสอนจึงอาจเป็นแบบการสั่งงานแล้วมาพบอาจารย์ผู้สอนตามที่ได้นัดหมายไว้และ
ส่งผลต่อการวัดและประเมินผลที่อาจจะออกมาได้ดีนัก ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับชุมพล  วงค์ค าจันทร์ 
(2552) ที่ศึกษาการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2551 พบว่า นักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนโดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
 1. ด้านหลักสูตร ควรมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง มีการปรับเนื้อหารายวิชาให้มี
ความทันสมัยหรือการจัดท าหลักสูตรใหม่เพ่ิมความหลากหลายของสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่ตนสนใจเพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนมีวิถีการเรียนรู้ตลอดชีวิต นอกจากนี้ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านหลักสูตรที่
เป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียนทราบชัดเจน   
 2. ด้านอาจารย์ ควรจัดการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้สอน เพ่ือฝึกอบรมให้ผู้สอนมีการพัฒนา
ทักษะ เทคนิคการสอนใหม่ ๆ ที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหารายวิชา และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ผู้เรียนเพราะกลุ่มผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นวัยท างาน  มีต าแหน่งหน้าที่การงานระดับสูง ผู้สอนจึงควรรู้จัก
การวางตัวให้เหมาะสม  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีความซื่อสัตย์ต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน ควรส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน  โดยเฉพาะกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่และกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างห้องเรียน  
เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ และการมีอิสระทางความคิด สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
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การท างานและการด ารงชีวิตในปัจจุบันได้  ซึ่งการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนยังเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และนิสิตด้วย 
 4. ด้านการวัดและประเมินผล ควรก าหนดปฏิทินการส่งผลการศึกษาและการแจ้งผล
การศึกษาให้ชัดเจน กรณีส่งผลการศึกษาล่าช้าควรมีบทลงโทษส าหรับอาจารย์ผู้สอน และวิทยาลัย
ควรมีคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเกณฑ์การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชา ว่ามีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด เพราะการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาควรใช้การวัดและประเมินผลให้
หลากหลายวิธี เพื่อครอบคลุมความสามารถของผู้เรียนและตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา ดังนั้นจึง
ควรจัดอบรมให้ผู้สอนมีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความยุติธรรม  
น่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบได้   
 5. ด้านปัจจัยเกื้อหนุน ควรเร่งให้ความส าคัญกับการจัดสภาพและขนาดของห้องเรียนให้มี
ความเหมาะสมกับจ านวนนิสิต เพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอกับความต้องการของนิสิตและอยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ควรเพ่ิมจ านวนหนังสือในห้องสมุดและพัฒนาโปรแกรมการสืบค้น
หนังสือออนไลน์ เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเองจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่  
ส่งผลให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ทักษิณ 
 2. ควรมีการศึกษาติดตามผลบัณฑิตของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัย
ทักษิณ  เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป 
 3. ควรศึกษาความคาดหวังของนิสิต ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ หรือองค์กรอ่ืน ๆ ในท้องถิ่น
ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 4. ควรศึกษารูปแบบการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาระบบการให้บริการเกี่ยวกับการจัด              
การเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา

รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลส าหรับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา (CID) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ประจ า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของโครงการจัดตั้งวิทยาลัย ฯ จ านวน 318 คน 
มีวิธีการด าเนินงานวิจัยก าหนดไว้ 7 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษานโยบาย  เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ระยะท่ี 2 การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
มีรูปแบบการศึกษาทางไกลที่ เป็น Best Practice ระยะที่  3 การสัมภาษณ์ เชิงลึก ( In-Depth 
Interview) ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ระยะที่ 4 การสอบถามเชิงปริมาณ ระยะที่ 5 การศึกษาและ
ประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระยะที่ 6 การพัฒนา
รูปแบบและตรวจสอบรูปแบบด้วยการเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ระยะที่ 7 การน าเสนอรูปแบบการ
จัดการศึกษาทางไกล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ (1) รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลของโครงการจัดตั้ง
วิทยาลัย ฯ (CID Model) การก าหนดนโยบายและแผนในการจัดการศึกษาทางไกล  การบริหารและ
การจัดการศึกษา และการประกันคุณภาพทางการศึกษา (2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน เป็น
แบบผสมผสานระหว่าง การเรียนในห้องเรียนและการเรียนแบบทางไกลผ่านระบบ MIS Moodle 

 
 
 

 
*อาจารย์ ดร.กานต์ บุญศิริ รองศาสตราจารย์ พล.ต.ต.เดชา ไคยฤทธิ์ รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ปราโมทย์ นุชส าเนียง  
พลโท สากล ข ายัง อาจารย์ ดร.กมลภรณ์ หงษ์สกุล อาจารย์ ดร.สุจิตรา โอสถอภิรักษ์ อาจารย์อภิสิทธิ์ อรัญ  
อาจารย์ธัชชยั ชูกลิ่น อาจารย์เฉลิมเกยีรติ นวลปาน อาจารย ์ดร.ปัญญา พุทธสภุะ นางสาวพจนารถ พรเจริญวิโรจน ์ 
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(3) การท าภาคนิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระที่ค านึงถึงความทันสมัยและความสามารถที่จะน าผลจากการ
วิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริงตามแต่ละท้องที่ที่เป็นกรณีศึกษา (4) เมื่อครบกระบวนการเรียนการสอน
แล้วจะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่ได้ (Output) คือ นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนดและ      
เป็นมหาบัณฑิตท่ีมีคุณภาพส าหรับศตวรรษที่ 21 
 

ABSTRACT 
 This descriptive research’s objective was to develop the form of the 
establishment of the College for Interdisciplinary Development Project (CID) of Valaya 
Alongkorn Rajabhat University Under the Royal Patronage. The samples used in this 
study were 318 lecturers, staff and students. The implementation of the research 
was conducted in 7 phases as follows: Phase 1 was to study the policies, documents 
and related research in order to indicate the conceptual framework of the study. 
Phase 2 was to study in term of study tour both within the country and abroad 
where the best practice of distance learning was used. Phase 3 was to conduct the 
in-dept interview the three experts by using focus group. Phase 4 was to conduct the 
quantitative interview. Phase 5 was to study and interpret the opinions of the experts 
in the focus group. Phase 6 was to develop and validate the model proposed by the 
experts. Phase 7 was to present the model of distance learning. 
 The results of this study were: 
 (1) The form of distance learning of College for Interdisciplinary 
Development Project (CID) Valaya Alongkorn Pajabhat University Under the Royal 
Patronage started at the policy and plan for distance learning, education 
management and quality assurance. 
 (2) The process of teaching and learning management was the combination 
of learning in class and distance learning via the MIS Moodle. 
 (3) The directed study/independent study took into account the advanced 
capabilities that would use the result of the study in real situations that were used as 
case studies. 
 (4) After using these processes, the output was that the graduate students 
would be qualified graduates in a given period of time in the 21st century. 
 
ค าส าคัญ  

การศึกษาทางไกล 
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ความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาของประเทศไทยนั้นมีการพัฒนามาโดยตลอด แรกเริ่มเดิมทีเป็นการศึกษาหา
ความรู้   ที่จ ากัดขอบเขตอยู่เฉพาะในห้องเรียน โดยครูเป็นผู้ให้ความรู้และทักษะแก่ผู้เรียน  ซึ่ง
การศึกษาประเภทนี้ ยังไม่สามารถกระจายโอกาสให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีข้อจ ากัดในด้าน
เวลา สถานที่ นั่นคือ ผู้เรียนและผู้สอนจะต้องมาท าการเรียนการสอนในเวลาเดียวกันและสถานที่
เดียวกัน แต่ในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการสื่อสารสามารถลดข้อจ ากัดนี้ได้ด้วย
การศึกษาทางไกล 
 การศึกษาทางไกลเป็นกิจกรรมการเรียนที่สถาบันการศึกษาได้จัดท าเพ่ือให้ผู้เรียนซึ่งไม่ได้
เลือกเข้าเรียนหรือไม่สามารถจะเข้าเรียนในชั้นเรียนที่มีการสอนตามปกติ ไดเ้ข้าร่วมกิจกรรมการเรียน
ที่จัดขึ้น โดยมีการผสมผสานวิธีการที่สัมพันธ์กับทรัพยากร การก าหนดให้มีระบบการจัดส่งสื่อการ
สอน และมีการวางแผนการด าเนินการ ซึ่งรูปแบบของทรัพยากรประกอบด้วย เอกสาร สิ่งพิมพ์ 
โสตทัศนูปกรณ์ สื่อคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้เรียนอาจเลือกใช้สื่อเฉพาะตนหรือเฉพาะกลุ่มได้ ส่วนระบบการ
จัดส่งสื่อนั้นก็มีการใช้เทคโนโลยีนานาชนิด ส าหรับระบบบริหารก็มีการจัดตั้งสถาบันการศึกษา
ทางไกลขึ้นเพ่ือรับผิดชอบ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Burge & Frewin, 1985) การศึกษา
ทางไกลจึงถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของแวดวงการศึกษาที่มุ่งเปิดโอกาสและกระจายโอกาสทาง
การศึกษาไปสู่บุคคลต่าง ๆ ในทุกช่วงอายุ อย่างกว้างขวางและทั่วถึง เพราะเป็นการศึกษาที่มีระบบ
การเรียนการสอนที่ไม่มีชั้นเรียน การถ่ายทอดอาศัยสื่อประสม เช่น สื่อทางไปรษณีย์ อินเทอร์เน็ต 
และการสอนเสริม รวมทั้งศูนย์บริการศึกษาเป็นหลัก โดยมุ่งให้ผู้เรียนเรียนได้ด้วยตนเองอยู่กับบ้าน 
ไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ (วิจิตร  ศรีสอ้าน, 2529)   ท าให้เกิดการศึกษาตลอดชีวิตที่บุคคล
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง 
 โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา (CID) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์   ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่นอกจากมีภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย บริการสังคม และท านุ บ ารุง ศิลปวัฒนธรรมแล้ว ยังมีการพัฒนารูปแบบและระบบการ
จัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมทั้งความ
ต้องการของสังคม ท าให้มีนักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความสนใจสมัครเข้ามา
ศึกษาเป็นจ านวนมาก แต่เนื่องจากข้อจ ากัดของอาคารสถานที่ ระยะและการเดินทางมาเรียนของ
นักศึกษาและบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ จึงน าระบบการเรียนการสอนแบบทางไกล (Distance 
Learning) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การสอน โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของการเรียน อาศัยการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายและเหมาะสมกับสภาพการเรียน
ของผู้เรียน โดยสื่อและเทคโนโลยีที่น ามาใช้ ได้แก่ การเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต ระบบ Moodle 
(Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment) รวมทั้งการจัดการสอนเสริม ณ 
สถานที่ของคู่ MOU เพ่ือเป็นระบบย่อยที่ส าคัญระบบหนึ่งของระบบการศึกษาทางไกลที่ด าเนินการจัด
ให้นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จากเหตุผล
ข้างต้นจึงท าให้โครงการจัดตั้งวิทยาลัย ฯ เห็นควรจะมีการพัฒนาระบบการศึกษาในลักษณะของ 
Model เพ่ือเป็นการสร้างและขยายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนที่ สนใจจะศึกษากั บ
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สถาบันการศึกษาทั่วประเทศอย่างเท่าเทียมกันและสอดคล้องกับสถานการณ์โลกปัจจุบันที่เปลี่ยนไป
อย่างไร้พรมแดน  
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 รูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลส าหรับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 
(CID) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ควรเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาทางไกลส าหรับโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการเพ่ือ   
การพัฒนา (CID) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ได้พัฒนามาจากงานวิจัยของสุมาลี  สังข์ศรี และคนอ่ืน ๆ 

(2546) ที่ท าการวิจัยเรื่องการศึกษาทางไกลในมหาวิทยาลัยที่คัดสรรจากประเทศต่าง ๆ : 
ประสบการณ์เพ่ือประยุกต์สู่การพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลของไทยในศตวรรษที่ 21  และน ามา
ปรับให้เข้ากับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนา 
(CID) ดังนี้ 
 

 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 

45 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ อาจารย์ประจ า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

ของโครงการจัดตั้งวิทยาลัย ฯ จ านวน 318 คน มีวิธีการด าเนินงานวิจัยก าหนดไว้ 7 ระยะ ดังนี้ ระยะ
ที่ 1 ศึกษานโยบาย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ระยะที่ 2 
การศึกษา  ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีรูปแบบการศึกษาทางไกลที่เป็น Best Practice 
ได้แก่ มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยซิมไบโอซีส อินเตอร์แนสชั่นแนล ประเทศ
อินเดีย (Symbiosis International University, India) ระยะที่ 3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) ผู้ เชี่ยวชาญ  จ านวน 3 ท่าน ระยะที่  4 การสอบถามเชิงปริมาณ เป็นการส ารวจ
คุณลักษณะการเรียนรู้ของนักศึกษา (Learning Style) จ านวน 300 คน แบบสอบถามความคิดเห็น
ในการจัดท าระบบการศึกษาทางไกลของโครงการจัดตั้งวิทยาลัย ฯ ระยะที่ 5 การศึกษาและประมวล
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ระยะที่ 6 การพัฒนารูปแบบและ
ตรวจสอบรูปแบบด้วยการเสนอผู้เชี่ยวชาญพิจารณา ระยะที่ 7 การน าเสนอรูปแบบการจัดการศึกษา
ทางไกล ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 ท่าน ครอบคลุมประเด็น 3 ด้าน คือ ด้านสื่อการสอนและการจัดรูปแบบการเรียนการสอน 
ด้านการวัดและการประเมินผล และด้าน การประกันคุณภาพ  ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  ดังนี้ สถิติเชิงบรรยาย การแจกแจงความถี่ (Frequencies) ค านวณหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเสนอในรูปแบบการจัดการศึกษาทางไกล (CID Model) ตามกรอบ 9 ประเด็นที่
ศึกษา รายละเอียดดังนี้ 
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1. ด้านนโยบายและแผน 
   1.1 ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และได้รับการศึกษาตลอดชีวิตในระดับที่สูงขึ้นได้ทุกพ้ืนที่    

ทั่วประเทศ โดยสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา (Any Where, Any Time) (Symbiosis Centre for 
Distance Learning, 2011) 

   เพ่ือน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในปัจจุบันและใน
อนาคตได้อย่างเต็มความสามารถ 

   1.2 จัดระบบโครงสร้างเป็นระบบเปิด คือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้สะดวก 
โดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลาในการเรียนรู้ 

   1.3 เน้นการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ที่มีรูปแบบการเรียนการสอน
แบบผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการเรียนผ่านระบบ ฯ 

   1.4 มีความล้ าหน้าในเรื่องสื่อการเรียนการสอน โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายและ
ทันสมัย 

   1.5 มีการจัดการศึกษาให้เป็นที่น่าสนใจทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
2. ด้านการบริหารและการจัดการ 
   2.1 การบริหารจัดการในลักษณะของคณะผู้บริหาร ฯ เป็นผู้ก าหนดนโยบาย ก ากับทิศทาง 

การบริหารเพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งประกอบด้วย 
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 - งานบริหาร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการดูแลกิจการของโครงการจัดตั้งวิทยาลัย ฯ 
ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทั้งบุคลากรภายในและภายนอก รวมทั้งงานประสานงานกับมหาวิทยาลัย ฯ 

        - งานวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานระดับนโยบายและควบคุมงาน         
ด้านวิชาการ การตรวจสอบคุณภาพทางวิชาการ การบริการนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน         
การประเมินผลการศึกษา และระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งมีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการท างานที่
ชัดเจน 

        - งานบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริการทางวิชาการส าหรับ
นักศึกษา เป็นศูนย์กลางให้บริการการศึกษาทั้งด้านวิชาการ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับ
ภูมิภาค 

        - งานกิจการพิ เศษ เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบงานรับสมัครนักศึกษา งาน
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร และงานวิจัยตลาด 

   2.2 มีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนและเน้นการบริหารจัดการเชิงรุกมีประสิทธิภาพ     
ลดขั้นตอนการท างานให้สั้นลงและไม่ซ้ าซ้อน 

   2.3 มีโครงสร้างการบริหารบุคลากรทุกกลุ่มต้องรับผิดชอบงานร่วมกัน การจัดสายงาน
ไม่ได้แยกเป็นหน่วยย่อย โครงสร้างทางวิชาการจัดแบ่งเป็นตามลักษณะหลักสูตร โดยมีมหาวิทยาลัย          
(สภาวิชาการ) ท าหน้าที่ควบคุมดูแลมาตรฐานการศึกษา 

3. ด้านหลักสูตร 
   3.1 เปิดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปริญญาโท กลุ่มเป้าหมายใน         

การจัดการเรียนการสอน คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพแล้ว มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้ดี และ
เหมาะกับการเรียนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนในห้องเรียนและการเรียนผ่านระบบการศึกษา
ทางไกล  

   3.2 ระยะเวลาหลักสูตรปริญญาโท ก าหนดไว้ 2 ปี ซึ่งการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   
39 หน่วยกิต และจัดการศึกษาแผน ข (ภาคนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ)  

   3.3 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้ทันสมัยเข้ากับสภาพสังคมปัจจุบัน เนื้อหาหลักสูตรเน้น
วิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรม จริยธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 

   3.4 นอกจากหลักสูตรส าหรับนักศึกษาทั่วไปแล้ว ยังมีหลักสูตรที่เป็นโครงการความร่วมมือ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย 

4. ด้านการเรียนการสอนและสื่อการสอน 
   4.1 การเรียนการสอน 
        1) การศึกษารายวิชา (Course Work) จ านวน 12 รายวิชา โดยมีรายวิชาพ้ืนฐาน 

(เสริม) ที่จะไม่นับหน่วยกิตเพ่ิม จ านวน 2 รายวิชา รวมรายวิชาทั้งหมด จ านวน 14 รายวิชา 36 
หน่วยกิต โดยจัดการเรียนเป็น 5 โมดูล ที่เป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนใน
ห้องเรียน ณ มหาวิทยาลัย ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และการเรียนทางไกลผ่านระบบ Moodle ซึ่ง
เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยใช้กระบวนการสัมมนาเป็นหลัก มีการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ใช้วิธีการบรรยาย การสัมมนาในห้องเรียน โดยใช้ Project Based-Learning,  Problem 
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Solving โดยมีหนังสือหลักประจ ารายวิชา CD การบรรยายเพ่ิมเติม เป็นต้น มีการสรุปความคิดรวบ
ยอดและสอบปลายภาคประจ าวิชา  

        2) การด าเนินการภาคนิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ จ านวน 3 หน่วยกิต เป็นการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา 

   4.2 สื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
        1) สื่อหลัก ได้แก่ หนังสือ / ต ารา หรือเอกสารประกอบการสอน 
        2) สื่อเสริม ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ MIS Moodle 
5. ด้านผู้เรียน 
   5.1 คุณลักษณะของผู้เรียนต้องเป็นไปตามนโยบายของโครงการจัดตั้งวิทยาลัย ฯ 
   5.2 โครงการจัดตั้งวิทยาลัย ฯ ไม่จ ากัดอายุส าหรับผู้เรียน 
   5.3 โครงการจัดตั้งวิทยาลัย ฯ ก าหนดเงื่อนไขของผู้เรียนตามความเหมาะสมของหลักสูตร 
   5.4 การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ฯ 
6. ด้านผู้สอน 
   6.1 ประเภทของผู้สอนและอาจารย์ 
        1) อาจารย์เต็มเวลา (Full Time) 
        2) อาจารย์พิเศษ (Part Time) ได้แก่ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษ อาจารย์

สอนเสริม อาจารย์ฝึกปฏิบัติ รวมทั้งผู้ช่วยอาจารย์ (Teaching Assistance) 
   6.2 คุณสมบัติผู้สอน 
        1) เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ และเชื่อมั่นในระบบการบริหารจัดการศึกษาของ

โครงการจัดตั้งวิทยาลัย ฯ รวมทั้งมีความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาผู้ใหญ่ 
        2) เป็นผู้มีคุณวุฒิความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่เปิดสอน 
        3) เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถท างานเป็นทีม มีจิตวิทยาในการสอน มีทักษะและ

ประสบการณ์การสอนผู้ใหญ่ เป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นนักวิชาการ มีความกระตือรือร้น และมีความตื่นตัวอยู่เสมอ 

        4) เป็นผู้ที่สามารถสอนและสรุปเนื้อหาได้เป็นอย่างดี  
   6.3 บทบาทของผู้สอน 
        1) การสอน การสอนเสริม ฝึกอบรม และให้ค าแนะน าปรึกษาทางวิชาการและด้าน     

การเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าศึกษาด้วยตัวเอง 
        2) พบปะและเป็นผู้สร้างฐานความรู้ให้กับผู้เรียน 

 3) เป็นผู้อ านวยการความสะดวกในการเรียน ประสานงาน ค้นคว้าและรวบรวมเนื้อหา 
จากแหล่งต่าง ๆ มาแนะน าผู้เรียน 

        4) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหาและทันสมัย สามารถผลิตหรือ
ร่วมผลิตสื่อการศึกษาทางไกลได้ ซึ่งสามารถพัฒนาร่วมกับผู้ช่วยอาจารย์ (Teaching Assistance) 
และผู้ดูแลระบบ Moodle (Admin) 

7. ด้านการวัดและประเมินผล 
   7.1 การวัดและการประเมินผล  
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        การวัดและการประเมินผล สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้ ดังนี้ 
   1) คะแนนเก็บระหว่างภาค / ร้อยละ 70 ประกอบด้วย 
   2) สอบปลายภาค / ร้อยละ 30 

   7.2 รูปแบบมาตรฐานการประเมินผลรายวิชา (Course Assessment Design) 
        1) โครงงานเดี่ยวและโครงงานกลุ่ม ผ่านระบบ Moodle เช่น รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย

ทางสังคมศาสตร์ ที่ก าหนดให้โครงงานเดี่ยวเป็นการเขียนเค้าโครงภาคนิพนธ์ 
        2) การเข้าระบบอย่างสม่ าเสมอ ระบบจะท าการนับจากความถี่ในการเข้าระบบของ

นักศึกษา   
        3) กิจกรรมในรายวิชาผ่านระบบเป็นเงื่อนไขเพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าระบบอย่าง

สม่ าเสมอ   
        4) การสอบปลายภาคประจ าวิชา ผู้สอนอาจจัดสอบแบบทางการ (Formal/Traditional 

Exam) หรืออาจจัดการสอบรูปแบบ Take-Home Exam ก็ได้ 
8. ด้านบริการสนับสนุนการศึกษา 
   ระบบการติดตามนักศึกษาใช้ระบบสารสนเทศ (MIS) ระบบ Moodle โดยสามารถติดต่อ

อาจารย์ผู้สอนได้ผ่านระบบ โดยแต่ละรายวิชาจะมีผู้ช่วยสอน (Teacher Assistance : TA) คอย
ติดตามการเข้าระบบของนักศึกษา และมีพ่ีเลี้ยง (Site Director) กระจายอยู่ตามท้องถิ่นเพ่ือคอยให้
ค าแนะน า  

9. ด้านประกันคุณภาพ 
   โครงการจัดตั้งวิทยาลัย ฯ ได้จัดให้มีหน่วยงานภายในเป็นผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยตรง ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันได้จัดให้สอดคล้องกับแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพทุกคณะวิชา และทุก
หน่วยงาน 

ส าหรับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1.1 เมื่อมีการเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบทางไกล (Distance 

Learning) แล้ว ควรมีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบและด าเนินการจัดการศึกษาตาม
รูปแบบที่ได้น าเสนอส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทเป็นการเฉพาะ และให้ถือว่าเป็นโครงการจั ด
การศึกษาแบบน าร่อง 

   1.2 น ารูปแบบที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้เป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาสมัยใหม่ที่เป็น
การเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนการสอนแบบห้องเรียนและการเรียนการสอนผ่าน
ระบบทางไกลร่วมด้วย เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการในสถานการณ์ปัจจุบันที่ยึดผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลาง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้เรียนที่มีสิทธิ์และมีความ
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อิสระในการเลือกการศึกษาของตัวเอง ในขณะเดียวกันผู้เรียนก็ยังสามารถท่ีจะท างานอยู่ในท้องถิ่นได้
โดยรูปแบบการเรียนนี้ไม่ท าให้เกิดผลกระทบกับภาระงานที่รับผิดชอบ และสามารถส าเร็จการศึกษา
เป็นมหาบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และสอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้ 

   1.3 รูปแบบการศึกษานี้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการส าหรับ
อาจารย์ผู้สอนมากขึ้น เพราะการจัดการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาต้องมีการจัดท าสื่อการเรียนการ
สอน รวมทั้งเอกสารและต าราประกอบการสอนอีกด้วย 

2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
   2.1 มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะส าหรับการ

จัดรูปแบบการศึกษานี้ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความช านาญการด้านระบบการศึกษา
ทางไกล 

   2.2 มีการพัฒนาอุปกรณ์ สื่อ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สนับสนุนระบบการศึกษาทางไกล 
รวมทั้งโปรแกรม Moodle หรือโปรแกรมอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้ง
ควรมีการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปให้สอดคล้องกับระบบการเรียนการสอนและนักศึกษาของ
หน่วยงาน เพ่ือให้รูปแบบการเรียนการสอนเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

3. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   3.1 ควรมีการเพ่ิมเติมงานวิจัยในส่วนการประเมินประสิทธิผลในการใช้ระบบการศึกษา

ทางไกล เมื่อมีนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากการเรียนการสอนระบบการศึกษาทางไกลนี้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดการการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรและ
ผู้เรียนมากท่ีสุด 

   3.2 หากผลการประเมินประสิทธิผลในการใช้ระบบการศึกษาทางไกลอยู่ในระดับที่น่า
พอใจ ควรมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนรูปแบบการเรียนแบบห้องเรียนและแบบการศึกษาทางไกล จน
สามารถน าไปสู่รูปแบบการศึกษาทางไกลอย่างเต็มรูปแบบได้ในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร  
และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร            
ส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี ตามเพศ อายุ ต าแหน่ง ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี จ านวน 230 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 สถิติ            
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าทีแบบสองกลุ่ม
เป็นอิสระต่อกันและค่าเอฟ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และถ้าพบความแตกต่างท าการ
เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ่ 
   ผลการวิจัยพบว่า  
 1. การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินงาน
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละงานพบว่า ทุกงานมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นแต่ละงานจากมากไปหาน้อย คือ งานบุคคลากรและการบริหาร
จัดการ งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการและกิจกรรม 
ตามหลักสูตรและงานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 
 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ ต าแหน่ง
และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี ทั้งในภาพรวมและแต่ละงานไม่แตกต่างกัน ส่วน
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ในภาพรวมและงาน
บุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และงานธุรการ การเงินและพัสดุ 
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคลากรและการบริหารจัดการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare the level of the 
opinions of the administrators and educational personnel in the operation of child 
development centers of the subdistrict administration organization in Saraburi province 
classified by sex, age, position, educational level and experience. The subjects of this 
research were 230 administrators and educational personnel. The questionnaire 
concerning the operation of child development centers with the reliability of 0.88 
was used to collect the data. The statistics used for analysis were percentage, 
arithmetic mean, standard deviation, f-test, t-test and Scheffe’s method at the .05 
level. 
 The findings of the study were as follows: 
 1. The opinion level of the administrators and educational personnel in the 
operation of child development centers of the subdistrict administration organization 
in Saraburi province was at a high level. Considering each aspect, it was found that 
the aspects were ranked from high to low as follows: the administration of personnel 
and management, finance and procurement, building and environment, academic 
and curriculum activities and community participation and support.  
 2. The opinions of the administrators and educational personnel in the 
operation of child development centers of the subdistrict administration organization 
in Saraburi province classified sex, age, position, educational level and experience 
both in the overall and each aspect were not different. However the opinions of the 
subjects with different sex in the overall and each aspect in terms of the 
administration of personnel and management, building and environment, finance and 
procurement were significantly different at .05 level. The opinions of the administrators 
and educational personnel with different educational level in the area of the 
personnel administration management were significantly different at .05 level. 
 
ค าส าคัญ 
  การด าเนินงาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนต าบล 
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ความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาสิ่งใดก็ตาม เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและมั่นคง จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี
รากฐานที่มั่นคง โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและมีบทบาทต่อ             
การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ซึ่งรุ่ง  แก้วแดง (2542) กล่าวว่า การศึกษามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อ
วิถีชีวิตของคนและสังคม โดยเฉพาะการเตรียมคนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นภารกิจของการศึกษา
โดยตรง ขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงของโลก จ าเป็นต้องกลับมาทบทวน และ
ออกแบบการศึกษาใหม่ จึงท าให้มองภาพการศึกษาในอนาคตไว้ว่า การบริหารจัดการศึกษาจะต้องมี
ความพร้อมมากขึ้น และวางแผนการศึกษาได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ไว้ในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้านศาสนา สังคม 
การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา 
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มาตรา 80 (3) 
และ (4) รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายฯ ดังนี้ (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดให้มีแผน 
การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึ กของ
ความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา          
เพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันและสอดคล้องกับนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
เป็นกฎหมายหลักทางการศึกษาได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใดก็
ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ อีกทั้งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 
(9) บัญญัติให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษา 
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง นอกจากนี้ พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552 บัญญัติมาตรา 67 (5) องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552) เมื่อ
พิจารณาถึงการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยจึงถือว่า
มีความส าคัญ และเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการศึกษาปฐมวัย ให้มี
พัฒนาการที่สมวัยทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จึงเป็นภารกิจส าคัญในการ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเตรียมความพร้อมในระดับนี้ เพ่ือเป็นรากฐานที่ส าคัญในการศึกษาระดับที่
สูงขึ้นต่อไป องค์การบริหารส่วนต าบลจึงถือว่าเป็นหน่วยงานที่ต้องจัดการศึกษา โดยการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเป็นการจัดการศึกษานอกระบบ และถือว่าเป็นสถานศึกษาที่ดูแลและให้การศึกษา
แก่เด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดท ามาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานเพ่ือพัฒนาเด็กได้อย่าง
มีคุณภาพ และเหมาะสม  ซึ่งก าหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ครอบคลุม
ลักษณะงาน 5 งาน ประกอบด้วย 1) งานบุคลากรและการบริหารจัดการ 2) งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม 3) งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 4) งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจาก
ชุมชน 5) งานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
 จากสถานการณ์ล่าสุดในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา (ปี 2540-2552) เด็กไทยมีระดับเชาวน์
ปัญญา และพัฒนาการสมวัยต่ าลง คือ ค่าเฉลี่ยลดลงจาก 91 เหลือ 88  ซึ่งต่ ากว่าค่าเฉลี่ยที่องค์การ
อนามัยโลกก าหนดไว้ที่ 90-110 และยังต่ ากว่าระดับ 104 ซึ่งเป็นระดับเชาวน์ปัญญาของเด็ก ๆ ใน
ประเทศที่พัฒนาแล้ว (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารปฏิรูปประเทศไทย, 2553) เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการ
สมวัยลดลงจากร้อยละ 72 เหลือเพียง 67 และจากการส ารวจสถานการณ์พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก              
ในประเทศไทย ของส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปี 2552 ศูนย์เด็ก
เล็กที่อยู่ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กระทรวงมหาดไทย จ านวน 17,821 แห่ง  
พบว่ามีศูนย์เด็กเล็กร้อยละ 40 มีของเล่นไม่เพียงพอกับจ านวนเด็ก ร้อยละ 37 ของเล่นที่มีอยู่                
มีสภาพช ารุดรอการซ่อมแซม ร้อยละ 24 ห้องน้ ามีสภาพช ารุด ขณะที่ร้อยละ 3.8 มีปัญหาที่ไม่สามารถ
จัดหาที่นอนให้เด็กนอนได้ ส าหรับปัญหาที่พบบ่อยที่สุดในศูนย์เด็กเล็ก คือ การพลัดตกหกล้ม คิดเป็น
ร้อยละ 37.5 อุบัติเหตุจากเครื่องเล่นสนาม คิดเป็นร้อยละ 28.6 ส่วนด้านสุขภาพและพัฒนาการ            
มีเด็กฟันผุ สูงสุดร้อยละ 92 ไม่จัดกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ร้อยละ 2.4 มีหนังสือนิทาน
ไม่เพียงพอ ร้อยละ 60  จัดกิจกรรมเล่านิทานให้เด็กฟังทุกวัน ร้อยละ 35.6 ในด้านผู้ดูแลเด็ก พบว่า 
ขาดขวัญและก าลังใจในการท างานร้อยละ 51 ขาดความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูเด็ก (ประเสริฐ  
ผลิตผลการพิมพ์, 2553) 
 หลักการและเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยมีความตั้งใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการน าไปใช้ในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือปรับปรุง และพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานศึกษา นักเรียน ชุมชนและสังคมต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี แตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
  
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ            
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี     
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ              
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี ตามเพศ  อายุ   
ต าแหน่ง ระดับการศึกษาและประสบการณ์การปฏิบัติงาน  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี  ใน 13 อ าเภอ จ านวน 66 องค์การบริหารส่วนต าบล   
 กลุ่มตัวอย่าง ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ได้มาจากการใช้ตารางของเครจซี่และ
มอร์แกน (ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2545) ได้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์การบริหาร            
ส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี จ านวน 230 คน ประกอบด้วยผู้บริหารจ านวน 150 คนและบุคลากร
ทางการศึกษาจ านวน 80 คน 
 การสุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยด าเนินการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 
 1. สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิโดยเลือกอ าเภอที่มีจ านวนองค์การบริหารส่วนต าบล  ตั้งแต่            
4 องค์การขึน้ไป  
 2. สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ โดยสุ่มจากบัญชีรายชื่อผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ของแต่ละอ าเภอโดยสุ่มทุก ๆ คนที่ 2 ของแต่ละกลุ่ม 
 ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่  
ต าแหน่ง  อายุ เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล  
จังหวัดสระบุรี ประกอบด้วยงานบุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   
งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน และงานธุรการ 
การเงิน และพัสดุ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์  
การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัยศึกษาตามกรอบแนวความคิดการด าเนินงาน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ทั้ง 5 งาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของค าตอบจากแบบสอบถามที่น ามาวิเคราะห์ 
 2. ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 3. ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 ซึ่งเป็นความคิดเห็นของผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา
เกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี           
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์โดยการหาค่าและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย   
 4. เปรียบเทียบระดับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล  จังหวัดสระบุรีตามต าแหน่งและเพศใช้การทดสอบค่าทีแบบสองกลุ่มเป็นอิสระต่อกัน 
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(Independent t-test) ส่วนการเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรีตามอายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน  
ใช้การวิเคราะห์ค่าเอฟ (F-test) และถ้าพบความแตกต่างใช้การทดสอบความแตกต่างรายคู่ตาม
วิธีการของเชฟเฟ่ (Cheffe’s Method) ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ผลการวิจัย 
 1. ความคิดเห็นของผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี พบว่า ผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาเห็นว่าโดยภาพรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด าเนินงานในระดับมาก ( X = 3.89) เมื่อพิจารณาในแต่
ละงานพบว่าทุกงานมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับแต่ละงานและค่าเฉลี่ยตามล าดับ
ดังนี้ งานบุคคลากรและการบริหารจัดการ งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตรและงานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96, 3.95, 3.88, 3.86 และ 3.80 เรียงตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับ              
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี ตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่าความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มี อายุ และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดสระบุรี ทั้งในภาพรวมและแต่ละงานไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริหารและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มี เพศต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกันในภาพรวมและงานบุคลากรและการบริหารจัดการ  
งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม และงานธุรการ การเงินและพัสดุ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับงานบุคลากรและการบริหารจัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากสรุปผลการวิจัยของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการด าเนินงาน             
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี อยู่ในระดับมากทั้ง 5 งาน       
ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไว้ในหมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ส่วนที่ 4 แนวนโยบายด้าน
ศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม มาตรา 49 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการ
รับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
มาตรา 80 (3) และ (4) รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายฯ ดังนี้ (3) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
จิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (4) ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจาย
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อ านาจเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนาและเอกชน จัดและมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกันและสอดคล้องกับนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545  เป็นกฎหมายหลักทางการศึกษาได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัด
การศึกษาระดับใดก็ได้ตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
นั้นๆ อีกทั้งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) บัญญัติให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง นอกจากนี้ 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552 
บัญญัติมาตรา 67 (5) องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552) ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบล ทุกแห่งต้องเร่งด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 เมื่อพิจารณาในแต่ละงาน พบว่า 
 งานบุคลากรและการบริหารจัดการ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่ามี               
การด าเนินงานในระดับมาก ทั้งนี้เพราะว่าผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น             
ในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ผู้ดูแลเด็กได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับ การเรียนการสอนระดับปฐมวัย และมีการวางแผนก าหนดอัตราก าลังไว้ล่วงหน้า ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของธารทิพย์  อุดมดี (2552) ศึกษาเรื่องการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบว่าการด าเนินงาน  3 ด้านที่เป็นไปตามมาตรฐาน
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ด้านบุคลากรและ            
การบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร และด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุน
จากชุมชน  ในด้านบุคลากรและ การบริหารจัดการก าหนดจ านวนอัตราก าลังบุคลากรของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กส่วนใหญ่สอดคล้องกับมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  และสอดคล้องกับงานวิจัยของสมยศ  มีศิลป์ (2548) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพและ
ปัญหาการด าเนินงานจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่ มีการปฏิบัติ 6 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านแนวการจัด
ประสบการณ์ ด้านบุคลากร  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ด้านความ
ปลอดภัย สุขภาพอนามัยและโภชนาการ จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารให้ความส าคัญกับ
บุคลากรทางการศึกษาโดยยอมรับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนการด าเนินงานของบุคลากร             
ทางการศึกษา 
 งานอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเห็นว่ามี               
การด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งต้องด าเนินการ เพราะสุขภาพและอนามัยของเด็กส่งผลต่อพัฒนาการเรียนรู้
ทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาของเด็ก ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของอภิชาต  แสงลี (2552) ได้ศึกษาสภาพ
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอส่องดาว  
จังหวัดสกลนคร ผลการวิจัยพบว่าด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  ส่วนใหญ่สถาน
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ที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในพ้ืนที่ที่มีขนาดเหมาะสม  ไม่เสี่ยงต่ออันตราย มีการติดตั้งระบบและ
อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียนสะอาด
และปลอดภัย สะดวกในการท ากิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของณิชมนต์  ปัทมเสวี (2548) ได้
ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล ในจังหวัด
ปทุมธานี  พบว่ารายด้านอยู่ในระดับมาก 1 ด้าน คือ  ด้านงานกิจการนักเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
5 ด้าน เรียงล าดับดังนี้ ด้านงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ด้านงานธุรการ การเงินและพัสดุ ด้าน
งานวิชาการ ด้านงานบุคลากร และด้านงานความสัมพันธ์กับชุมชนและการประชาสัมพันธ์ 
 งานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งการจัดหาและผลิตสื่อการเรียนรู้ และน ามาใช้
ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก และการรายงานผลการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก
ให้ผู้ปกครองทราบอย่างต่อเนื่อง เป็นงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งต้องด าเนินการ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนันทิชา  ชาญหัตถกิจ (2552) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบระดับ             
การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดหนองคาย  ผลการวิจัย
พบว่าระดับการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดหนองคาย  
โดยภาพรวมมีการด าเนินงานตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ใน
ระดับสูง 1 ด้าน  คือ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร นอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง  
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยสูงไปต่ าดังนี้  ด้านการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ด้านบุคลากร
และการบริหารจัดการ ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย    
 งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา              
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนผู้ปกครอง และหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ทราบเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือที่ภาคส่วนต่าง ๆ จะได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเฉพาะการจัดให้มีกองทุนส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     
เพ่ือเป็นการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาสนับสนุนด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้พัฒนา
และก้าวหน้าต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธารทิพย์   อุดมดี (2552) ศึกษาเรื่องการด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดปทุมธานีผลการวิจัยพบว่าศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็กยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แก่การให้จัดอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน เกี่ยวกับการด าเนินงาน ทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสอดคล้องกับแนวคิดของเพชรรัตน์  เบี้ยเลี่ยม (2547) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การศึกษาปัญหาและการจัดการศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผลการวิจัยพบว่าสภาพการจัด
การศึกษาปฐมวัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในภาพรวมอยู่ในระดับปฏิบัติ แต่การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองมีการปฏิบัติน้อยที่สุด  ในด้านการจัดการศึกษาพบว่าการจัดประสบการณ์มีการปฏิบัติสูง
ที่สุด ส่วนความปลอดภัยมีปัญหาน้อยที่สุด  ส าหรับการจัดการศึกษา พบว่าการมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครองมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยและการจัดประสบการณ์มีปัญหาน้อยที่สุด ซึ่งการพัฒนาการศึกษา
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มีความจ าเป็นยิ่งที่หลายภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐและชุมชนควรมีบทบาท
ช่วยเหลือครอบครัวและส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  (ฉลาด จันทรสมบัติ, 
2553)  
 งานธุรการ การเงินและพัสดุ ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การด าเนินงานอยู่ในระดับมาก ซึ่งการจัดท า จัดซื้อ จัดหาและจ าหน่ายทะเบียนพัสดุ จัดท าข้อมูลสถิติ 
การควบคุมและจัดเก็บเอกสารถูกต้องและเป็นระเบียบ เป็นงานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งต้อง
ด าเนินการ ทั้งนี้เพราะว่าองค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีรายได้เป็นของตนเอง 
ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) บัญญัติให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมี
อ านาจและหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองนอกจากนี้
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552  
บัญญัติมาตรา 67 (5) องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
(คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสัมฤทธิ์  เนตรประไพ (2548) ที่ศึกษา
เรื่องความคิดเห็นของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ในการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่าคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดนครปฐม มี
ความคิดเห็นในการบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทั้ง 4 ด้าน เรียงอันดับตามค่าเฉลี่ยจากมากสุดไปหาน้อยสุด ได้แก่ 1) ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
2) ด้านการบริหารทั่วไป 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 4) ด้านการบริหารงานวิชาการ   
 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับระดับ           
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี  ตามอายุ 
ต าแหน่ง และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พบว่าโดยภาพรวมและแต่ละงานผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จังหวัดสระบุรี ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกัน           
มีความคิดเห็นแตกต่างกันในภาพรวมและงานบุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดล้อม และงานธุรการ การเงินและพัสดุ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบุคลากร
และการบริหารจัดการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสุปราณี            
รื่นพิทักษ์ (2545) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองที่มีต่อ           
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผลการวิจัยพบว่า ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง 
มีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาส าหรับเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับมากที่สุดโดยเฉพาะ
ด้านโภชนาการและคุณสมบัติของครู ส่วนในด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยมีความคิดเห็นไม่
แตกต่างกันเมื่อเปรียบเทียบตามอายุและการศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับอายุต่างกันมีความคิดเห็น
ไม่ต่างกัน ส่วนกลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นแตกต่างกัน   
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1. งานบุคลากร และการบริหารจัดการ ควรให้คณะกรรมการบริหารศูนย์-พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ท าหน้าที่ในการประเมินผู้ดูแลเด็ก เพ่ือที่ผู้บริหารและบุคลากร
ทางการศึกษาจะได้ทราบถึงแนวทางที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ส่งเสริม สนับสนุนหรือพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กไปในทิศทางท่ีสอดคล้องกัน   
 2. งานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อม บริเวณที่พักเด็กป่วย ควรมีการแยกเป็นสัดส่วน        
มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาล ตู้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและเพียงพอส าหรับเด็ก ส่วนเรื่องความปลอดภัยที่
ต้องตระหนักเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ การติดตั้งระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และมีวัสดุกันลื่นใน
บริเวณห้องน้ า-ห้องส้วม ทั้งนี้ควรหมั่นตรวจสอบระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย หรือให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ประเมินแล้วน ามาแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
 3. งานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก   
ผู้ดูแลเด็กควรมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรอย่างต่อเนื่องและน าผลการประเมินการใช้หลักสูตรมาพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดท าหลักสูตรต้องสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่ด้วย  
 4. งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ควรมีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเป็นการระดมทรัพยากรที่มีอยู่ ในชุมชนมาสนับสนุน             
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งถ้าใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลเพียงแห่งเดียว อาจท าให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดอบรม
ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและชุมชนได้ทราบเกี่ยวกับการด าเนินงานและ
แนวทางการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือที่ชุมชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา             
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท้องถิ่นมากยิ่งข้ึน 
 5. งานธุรการ การเงินและพัสดุ ควรจัดท าบัญชีรับ-จ่ายเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์ ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงให้หน่วยงานทราบ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เท่านั้น                
ในการศึกษาครั้งต่อไปควรด าเนินการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ เช่น คณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครอง เป็นต้น 
 2. ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลสู่การปฏิบัติที่มี่ประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร 

ผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ปกครองของนักเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 321 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามประกอบด้วยค าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ต าแหน่ง และวุฒิการศึกษา และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ปกครอง
ของนักเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แก่มาตรฐานด้าน
บุคลากร มาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและมาตรฐานด้านผู้เรียน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าที และค่าเอฟ 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 

ผลการวิจัยพบว่า 
             1. การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง อยู่ ในระดับ                
สูงโดยมาตรฐานด้านบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือมาตรฐานด้านผู้เรียน และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือมาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
             2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของ ผู้บริหาร  ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง พบว่า 

  2.1 ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ปกครองของนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมและรายมาตรฐานต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
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  2.2 ผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมและรายมาตรฐานไม่แตกต่างกัน 

  2.3 ผู้ดูแลเด็กที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมและรายมาตรฐานไม่แตกต่างกัน 

  2.4 ผู้ปกครองที่วุฒิการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยภาพรวมและรายมาตรฐานไม่แตกต่างกัน 

 
ABSTRACT 

           The purposes of this research were to study and compare the level of  
opinion of the administrators, teachers, and guardians towards the educational 
standard performance of the children development center of subdistric 
administration organization, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province according to position 
and educational level.  The samples of this research were 321 administrators, 
teachers, and guardians. The questionnaire concerned the educational standard 
performance of the children development center with the reliability of 0.85 was used 
to collect data. The statistics used to analyze data were percentage, arithmetic 
mean, standard deviation, f-test, and t - test at  .05  level of  the significance. 
            The finding were as follows: 
            1. The opinion level of the administrators teachers and guardians towards 
the educational standard performance of the children development center of 
subdistrict administration organization, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province were at 
high level, while the highest mean was the personal standard, followed by the 
student standard, and the lowest mean was the standard of children development 
center.    
            2. The comparison of the opinion of the administrators, teachers, and 
guardians were as follows: 

     2.1 There was a significant difference as the overall and each aspect 
among the opinion level of the administrators, teachers, and guardians towards the 
educational standard performance of the children development center at the 
significance lever of .05. 

     2.2 There was no significant difference as the overall and each aspect 
between the opinion level of administrators with the different educational level 
towards the educational standard performance of the children development center. 
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     2.3 There was no significant difference as the overall and each aspect 
between the opinion level of teachers with the different educational level towards 
the educational standard performance of the children development center.  

     2.4 There was no significant difference as the overall and each aspect 
between the opinion level of guardians with the different educational level towards 
the educational standard performance of the children development center.  

 
ค าส าคัญ 
 การด าเนินงานมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี ภารกิจ ดูแลรับผิดชอบศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเป็นสถานศึกษาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
ทรัพยากรที่ทรงคุณค่าให้แก่ประเทศ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
ก าหนดให้การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาคน จึงต้องมีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ สาระส าคัญคือ มุ่งเน้นให้มีการปฏิรูประบบบริหารและการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มีเอกภาพในเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการ
ปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนร่วมจัดการศึกษา และให้มีความอิสระในการบริหารจัดการภายใต้การก ากับ
ดูแลจากรัฐ 
 ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้รับการ
ถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ และที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ในการจัดการศึกษา
ท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยก าหนดให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการและเตรียมความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และลักษณะนิสัยให้เป็นไป
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีความ
พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดู
และส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้
ก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545-2559 โดยมีนโยบายใน
ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยคือจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัยได้เข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนในท้องถิ่นมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
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ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ก าหนดเพ่ือเป็นการประเมินความพร้อมตาม
มาตรฐาน 3 ด้าน คือ 1. มาตรฐานด้านบุคลากร 2. มาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3. มาตรฐาน
ด้านผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กและนับตั้งแต่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ยังไม่มีการศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  ผู้วิจัยในฐานะเป็นพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบงานส่วนการศึกษา
และก าลังศึกษาในสาขาการบริหารการศึกษา จึงเป็นแรงจูงใจให้ศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในความ
คิดเห็นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล ว่าเป็นอย่างไร มี
ลักษณะใด ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
การบริหารการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

 ระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแตกต่างกันตามสถานภาพและวุฒิการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามสถานภาพ 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผู้บริหารตามวุฒิการศึกษา 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผู้ดูแลเด็กตามวุฒิการศึกษา   
 5. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของผู้ปกครองตามวุฒิการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบล แห่งละ 5 คน
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 3 คน และผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แห่งละ 3 คน โดย
เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมจ านวน   
ประชากร 1,940 คน 
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               1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางค านวณหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie & Morgan อ้างใน ยุทธ  ไกยวรรณ์, 2545) ที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95.00 ได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 321 คน การสุ่มตัวอย่างโดย
เลือกอ าเภอที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่น้อยกว่า 15 แห่ง ได้จ านวน
อ าเภอที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 8 อ าเภอ โดยแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบลใช้ผู้บริหาร แห่งละ 5 คน 
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละ 3 คน ผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กละ 3 คน สุ่มตัวอย่างแบบมี
ระบบ (Systematic Sampling) จากบัญชีรายชื่อผู้บริหารผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองทุกๆ คนที่สี่ของ
แต่ละกลุ่มและแต่ละอ าเภอจนได้จ านวนตัวอย่างตามที่ต้องการ 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
     เครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม

(Questionnaire) ทีผู่้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
    ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
    ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert 
Scales) 

 3. การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
   3.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2545) และมาตรฐาน
การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพ้ืนฐาน) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (2550) มา
ก าหนดกรอบที่จะศึกษาและพัฒนาสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย 

  3.2 สร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบแก้ไข เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหา ส านวน ความชัดเจนและ
การใช้ภาษาการหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 

  3.3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วไป ให้
ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งและประสบการณ์เกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษาตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับนิยามศัพท์เฉพาะแล้วน าแบบสอบถามไป
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิและหาค่าดัชนีความพ้องระหว่างข้อค าถาม
แต่ละข้อกับนิยามศัพท์เฉพาะ (Index of Congruence หรือ IOC) 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
               4.1 ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขอเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง  

     4.2 ผู้วิจัยแจกและเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง  
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
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    5.1 การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของข้อมูล 
     5.2 ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่  (Frequency) แล้ว
หาค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอในรูปของตารางประกอบการบรรยาย 

     5.3 ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนโดย ใช้หลักการของ
เบส (Best, 1997 อ้างใน ประคอง  กรรณสูต, 2542) ซึ่งแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

        ค่าเฉลี่ย                                 ระดับการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
                                                              การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

                4.51 - 5.00   สูงที่สุด 
                3.51 - 4.50   สูง 
                2.51 - 3.50   ปานกลาง 
                1.51 - 2.50   ต่ า 
                1.00 - 1.50   ต่ าที่สุด 
            สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage)   
2. ค่าเฉลี่ยหรือมัชฉิมเลขคณิต (Arithmetic Mean)  
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  
4. การทดสอบค่าที (t-test) 
5. การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และถ้าพบความแตกต่างจะใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย  

รายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s  Method) ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 
 
ผลการวิจัย 

1. วิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามสถานภาพและวุฒิการศึกษาโดยใช้ความถี่
ค่าร้อยละ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี เป็นผู้บริหารร้อยละ 
36.08 ผู้ดูแลเด็กร้อยละ 47.94 และผู้ปกครองร้อยละ 15.98 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี/สูงกว่าปริญญาตรีเป็นผู้บริหารร้อยละ 25.98 ผู้ดูแลเด็กร้อยละ 12.60 และผู้ปกครอง 
ร้อยละ 61.42 

2. วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง
ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับสูง โดย
มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมาตรฐานด้านบุคลากร รองลงมาคือมาตรฐานด้านผู้ เรียน และ
มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือมาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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 มาตรฐานด้านบุคลากร พบว่าผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับสูง ทุกข้อ โดยข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือมาตรฐานที่ 1 ผู้ดูแลเด็กมี
คุณธรรม จริยธรรมมีวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเองเข้า 
กับชุมชนได้ดี ข้อที่มีความคิดเห็นต่ าสุดคือ มาตรฐานที่  2 ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการ
ประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเมื่อพิจารณาตามสถานภาพพบว่า 
 ผู้บริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 3 ผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ ส่วนข้อที่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือ มาตรฐานที่ 2 ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถใน
การจัดการประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ผู้ดูแลเด็ก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด ได้แก่ มาตรฐานที่ 1 
ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม จริยธรรมมีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนา
ตนเองเข้ากับชุมชนได้ดี ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือมาตรฐาน
ที่ 3 ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
 ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือ มาตรฐานที่  3 
ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการบริหารจัดการ 
ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือ มาตรฐานที่ 2 ผู้ดูแลเด็กมี
ความสามารถในการจัดการประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

 มาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่ในระดับสูงทุกข้อ โดยข้อที่มีมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุดคือมาตรฐานที่ 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัด
กิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือมาตรฐานที่ 7  ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน เมื่อพิจารณาตามสถานภาพพบว่า 
 ผู้บริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 6 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพผู้ เรียนอย่างหลากหลาย ข้อที่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือ มาตรฐานที่  7 ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีการจัด
สภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

ผู้ดูแลเด็ก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือ มาตรฐานที่ 6 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย ข้อที่มี ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุดคือมาตรฐานที่  7 ศูนย์ พัฒนาเด็ก เล็กมีการจัด
สภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน 

ผู้ปกครอง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือมาตรฐานที่ 5 ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และข้อที่มี ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือมาตรฐานที่ 8 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการร่วมมือ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 

70 

กันระหว่างบ้าน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้
ในชุมชน 

มาตรฐานด้านผู้เรียนพบว่า ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มาตรฐานด้านผู้เรียน อยู่ในระดับสูงทุกข้อ โดยข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุดคือ มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว และข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือ 
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เมื่อพิจารณาตามสถานภาพ
พบว่า 
 ผู้บริหาร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด 2 ข้อ คือ ผู้เรียนสนใจ
และร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว ส่วน
ข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือ ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมด้าน
ศิลปะ 

ผู้ดูแลเด็กมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือผู้เรียนสนใจและร่วม
กิจกรรมการออกก าลังกาย ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือ 
ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

ผู้ดูแลเด็กความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุด คือผู้เรียนสนใจและร่วม
กิจกรรมการออกก าลังกาย ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมด้านดนตรีและการเคลื่อนไหว ส่วนข้อที่
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานต่ าสุด คือ ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามสถานภาพผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง 
มีระดับความคิดเห็นการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวมและรายด้านทั้งสามด้านแตกต่างกัน โดยผู้บริหาร
แตกต่างกับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นผู้ดูแลเด็กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มาตรฐานด้านบุคลากร ของผู้บริหารแตกต่างกับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นผู้ดูแลเด็กอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็กแตกต่างกับค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นของผู้ปกครองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของผู้บริหารแตกต่างกับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นผู้ดูแลเด็ก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

มาตรฐานด้านผู้เรียน ของผู้บริหารแตกต่างกับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นผู้ดูแลเด็กอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามวุฒิทางการศึกษาของผู้บริหาร 

ผู้บริหาร ที่วุฒิการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวม
และรายมาตรฐานไม่แตกต่างกัน 
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4. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามวุฒิทางการศึกษาของผู้ดูแลเด็ก 

ผู้ดูแลเด็ก ที่วุฒิการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็นการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยภาพรวม
และรายมาตรฐานไม่แตกต่างกัน 

5. วิเคราะห์การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามวุฒิทางการศึกษาของผู้ปกครอง 

ผู้ปกครอง ที่วุฒิการศึกษาต่างกัน มีระดับความคิดเห็น การด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามวุฒิทางการ
ศึกษาของผู้ดูแลเด็กโดยภาพรวมและรายมาตรฐานไม่แตกต่างกันยกเว้นมาตรฐานด้านผู้เรียนแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการด าเนินงานตามมาตรฐาน
การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับสูง 
โดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมาตรฐานด้านบุคลากร รองลงมาคือมาตรฐานด้านผู้เรียน และ
มาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือมาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือผู้ดูแลเด็กมี
คุณธรรม จริยธรรมมีวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่นพัฒนาตนเอง
เข้า กับชุมชนได้ดี และผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรมมีภาวะผู้น าและมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ ทั้งอาจจะเป็นเพราะข้อมูลกลุ่มตัวอย่างส่วนมากเป็นผู้มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีทั้งผู้บริหารร้อยละ 36.08 และผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กร้อยละ 47.94 มาตรฐานด้านศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
มาตรฐานสูงสุดคือมาตรฐานที่ 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่าง
หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับเบญจา  แสงมลิ (2542) พบว่า ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรฐานด้านผู้เรียน อยู่ในระดับสูงทุกข้อ โดยข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานสูงสุดคือ มาตรฐานที่ 12 ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
ดนตรี และการเคลื่อนไหว ซึ่งในมาตรฐานนี้ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองมีระดับความคิดเห็น
สูงสุดคือ ผู้เรียนสนใจและร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้เรียนสนใจ
และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 

มาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตาม
มาตรฐานต่ าสุด คือและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือมาตรฐานที่  7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัด
สภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน มาตรฐานที่ 8  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการร่วมมือกันระหว่างบ้าน องค์กรศาสนา สถาบันทางวิชาการองค์กรภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชนทั้งนี้ควรมีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองให้เข้าใจในเรื่องของ
การมีส่วนร่วมและผู้ปกครองควรให้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมตามสมควรควรสร้างสัมพันธ์อันดีกับ
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ผู้ปกครอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนุรักษ์   มาสเนตร (2552) ท าการวิจัยเรื่อง ศึกษาการ
ด าเนินงานการบริการด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กกรมอนามัยของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยในเขตบางซื่อพบว่า การด าเนินงานตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กกรมอนามัยค่อนข้างน้อย
เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอที่จะด าเนินงานรวมถึงขาดการดูแลและสนับสนุนจากภาครัฐนอกจากนี้การ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองก็ค่อนข้างน้อย 
 มาตรฐานด้านผู้เรียน ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มาตรฐานด้านผู้เรียนอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริหาร 
ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรฐานด้านผู้เรียนมาตรฐานที่ 9 อยู่ใน
ระดับสูงทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด 3 ข้อ คือผู้เรียนมีมารยาท ปฏิบัติตนตาม
วัฒนธรรม ผู้เรียนมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และผู้เรียนมีความซื่อสัตย์ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่ าสุด 3 ข้อ ได้แก่ ผู้เรียนมีวินัย ผู้เรียนมีความรับผิดชอบและผู้เรียน
ประหยัดใช้สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่าทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับ
นโยบายด้านหลักสูตรให้สถานศึกษาจัดท ารายละเอียด สาระหลักสูตรแกนกลางและสาระหลักสูตร
ท้องถิ่นที่เน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองดี 

จากการที่ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ใน
ระดับสูง โดยมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมาตรฐานด้านบุคลากร รองลงมาคือมาตรฐานด้านผู้เรียน 
และมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือมาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามที่มาตรฐานด้านบุคลากรที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายเร่งส่งเสริมให้พัฒนาบุ คลากร 
มาตรฐานด้านผู้เรียนมีค่าเฉลี่ยสูงเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและมาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน้อยกว่าด้านอ่ืน เนื่องจากรายได้ไม่เพียงพอใน
ด าเนินงาน รวมถึงขาดการดูแลและสนับสนุนอย่างจริงจังด้านการพัฒนาการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
อนุรักษ์  มาสเนตร (2552) ได้ท าการวิจัยเรื่องศึกษาการด าเนินงานการบริการด้านการศึกษาตาม
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กกรมอนามัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตบางซื่อพบว่าการด าเนินงานการ
บริการด้านการศึกษาตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กกรมอนามัยของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในเขตบางซื่อ
มีระดับการด าเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
    การศึกษาการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อพิจารณาผลการวิจัยเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบรายข้อที่สามารถ
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น าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
ดังนี้ 
    มาตรฐานด้านบุคลากรผู้บริหารควรมีการก าหนดทิศทางในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่
สอดคล้องกับยุคสมัยชัดเจนมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและมีกิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมริเริ่มสร้างสรรค์
และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    มาตรฐานด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรจัดให้มีห้องสนับสนุนการเรียนการสอน และสนามเด็ก
เล่น อย่างเพียงพอ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ให้เด็ก และสนับสนุนให้มีการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ 
เพ่ือปรับปรุงและวางแผนการใช้อาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    มาตรฐานด้านผู้เรียน ควรมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่อนามัย เพ่ือให้ครูผู้สอนได้ทราบถึง พัฒนาการ สุขภาพ 
และปัญหาอ่ืนๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก และเมื่อทราบถึงสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็กแล้วควรจัดให้มี
กิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและนันทนาการเพ่ิมขึ้น 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1 ควรมีการศึกษาเรื่องการพัฒนามาตรฐานการศึกษาศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิผล 
    2.2 ควรศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร ผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครองเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการน านโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มาใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและเปรียบเทียบการน านโยบายการจัด
การศึกษาเขตส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีมาใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาตามเขต
พ้ืนที่การศึกษาและขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และหัวหน้าช่วงชั้น       
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสัดส่วนได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  369  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล    
คือแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี มีการน านโยบายการจัด

การศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีไปปฏิบัติในระดับมากทุกด้านและทุกรายข้อ 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ด้านการส่งเสริมการ
ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามแนวสื่อเสรี และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การพัฒนาผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 มีการน า
นโยบายการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ไปปฏิบัติโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
ในรายด้านได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
 เมื่อเปรียบเทียบตามขนาดโรงเรียน พบว่า ภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณารายด้าน 

พบว่า ด้านที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ได้แก่ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาและพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .05 ระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ด้านการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม   ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 

 
ABSTRACT 

  The purposes of this research were to study the implementation of the 
educational management policy of the Pathum Thani implementation educational 
service area office in primary schools and to compare the use of the education 
management policy of the Pathum Thani primary educational service area office in 
primary schools according to educational service area  and size of school The sample  
was 369 people, including the school directors, the deputy directors, and the grade 
level leaders selected by quota sampling. The data was collected by a 
questionnaire, with five rating scale item. 
 The findings were as follows: 
 1. The primary schools in the Pathum Thani educational service area practically 
implemented in all issues and items in the  educational  management policy  at a high 
level. The highest mean was the promotion of research and learning development, the 
promotion of production  and development of teaching and learning media  based on  
freedom media concept, and the promotion of participation  in  administrative  and 
teaching management. The second was the promotion of national education quality 
assessment.  
 2. The implementation of  educational management policy of Pathum Thani 
educational service area office in primary schools of Pathum Thani  educational 
service area 1 and area 2 was no difference in the aspects  of  development of 
learner,  teacher and educational personal,  and promotion of participation in 
administrative and teaching management. 

The comparison of the implementation acceding to size of school found that 
there was no difference in all aspects. As considering each aspect,  there was a 
significant  difference  between  the small and the large school at  the  level of .05 
in the aspect of development of learner,  teacher and educational personal. In 
addition, there was a significant difference between the small, medium, and large 
schools at the lever of .05 in the aspect of participation in administrative and 
teaching management. 
 
ความส าคัญ   

นโยบายการจัดการศึกษา การน านโยบายสู่การปฏิบัติ   
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ความส าคัญของปัญหา 
ความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ จะเกิดขึ้นได้ย่อมต้องอาศัยการศึกษาเรียนรู้เป็นเครื่องมือ

ส าคัญ  ซึ่งในภาวการณ์ปัจจุบันวิธีการศึกษาเรียนรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป ตามความเจริญของ 
เทคโนโลยีและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงถึงกันได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น หน้าที่
ของครูที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือการค้นคว้าหาวิธีการจัดการศึกษาเรียนรู้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่เสมอ เพ่ือให้ศิษย์ทุกคน ถึงพร้อมด้วย ประเสริฐ  ประการ คือ เป็นคนดีมี
ความรู้มีความสามารถในการด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอันเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่จะ เกื้อกูลให้เกิด
ความมั่นคงไพบูลย์แก่ชาติบ้านเมือง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) กล่าวถึง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ก าหนดเกี่ยวกับการ ศึกษาไว้ในมาตรา 81 
ระบุไว้ว่ารัฐต้องจัดการ ศึกษาอบรม และสนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษา อบรมให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติปรับปรุงการศึกษาให้ สอดคล้องกับความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมสาระในรัฐธรรมนูญดังกล่าวน าไปสู่การ จัดท าพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ .ศ.2545 มาตรา 6 บัญญัติว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ ให้คนเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับ ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขมาตรา 22 บัญญัติว่า การจัดการศึกษา ต้องยึดหลักว่า
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุดกระบวนการ จัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
เสริมผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพมาตรา 24 บัญญัติว่า กระบวนการเรียนรู้ต้องจัด
เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจความถนัดและ  ความแตกต่างของผู้เรียน ฝึก
ทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานการณ์และประยุกต์ ใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ท าเป็นรักการอ่านการเรียนอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไป
พร้อมกันจากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ หลากหลายพ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ให้เกิดขึ้นทุกเวลา ทุกสถานที่หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ก่อให้เกิดความตื่นตัวของครูอาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งหลายเพราะการจัดการศึกษาของ
ประเทศ ต้องมีการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ไปสู่การจัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพสูงสุด  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ คือ ดี เก่ง และมีความสุข
ผู้บริหารครู ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะต้องด าเนินการในเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพ่ือหาค าตอบว่าการ
จัดการศึกษาจะด าเนิน ไปในทิศทางใดโดยเฉพาะเรื่องการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งถือเป็นหัวใจของการปฏิรูป
การศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จ าเป็นจะต้องท าความเข้าใจให้ตรงกัน และ พัฒนา
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 

กรมวิชาการ (2544) ได้สรุปเหตุผลดังกล่าว น าไปสู่แนวคิดปรัชญาการศึกษาแบบใหม่ ที่
เชื่อว่าการศึกษาคือการเรียนรู้และรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยครูจะเป็น  ผู้จัด
กิจกรรม หรือสถานการณ์ต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงออกซึ่งศักยภาพหรือ ความรู้ความ 
สามารถ ของตนด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติของตนเอง (Learning by Doing) สรุปองค์ความรู้ที่ได้ 
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จากการปฏิบัติด้วยตนเองครู  ไม่ต้องบอกความรู้ทั้งหมดให้แก่ผู้เรียนแต่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดเหตุผล
เพ่ือแก้ปัญหาเองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้สามารถน าความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ในชีวิตจริงได้
และมีการจัดการกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและเมื่อกระบวนการเรี ยนรู้เน้นผู้เรียน
ปฏิบัติจริงกระบวนการวัดผลจึงมุ้งเน้นให้นักเรียนแสดงผลการเรียน  ผลการเรียนรู้  (Learning  
Outcome) ที่ปรากฏในรูปแบบของพฤติกรรมและผลงานเป็นหลัก โดยใช้การวัดผลอย่างหลากหลาย   
และวัดความสภาพจริงเพื่อสะท้อนที่ให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของนักเรียนว่าเขาท าอะไรได้บ้าง 
ซึ่งเรียกว่า เป็นการประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic  Assessment) จากผลการการด าเนินการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีที่ผ่านมายังพบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานหลาย
ประการ เช่น ปัญหาการลาออกกลางคันของนักเรียนยังอยู่ในภาวะที่สูง  ในขณะที่จ านวนนักเรียนที่
สอบไม่ผ่านในแต่ละชั้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้น ป.3 ป.6 และ ม.6 ที่วัดผลโดยกรม
วิชาการพบว่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับชาติเกือบทุกวิชานอกจากนี้ยังพบว่ามีสถานศึกษาขนาดเล็กส่วน
ใหญ่ครู ไม่ครบชั้นเรียน งบประมาณไม่เพียงพอ ชุมชนส่วนมากยากจนท าให้ยากต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนและมีนักเรียนที่จบชั้น ป.6 และ ม.3 ยังใช้คอมพิวเตอร์ไม่ครบทุกคน 
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี, 2547)  
 จากสภาพดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีได้ร่วมประชุมวางแผนเพ่ือหา
แนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวประกอบด้วยแนวทางในการแก้ปัญหา 1) คือพัฒนาผู้เรียนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 2) ส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน 3) ส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในสถานศึกษา 4) ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนตามแนวสื่อเสรี 5) ส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ และ 6) ส่งเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาให้มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วม
(ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี, 2547) อาจกล่าวได้ว่าการวางแผนกลยุทธ์ของเขตพ้ืนที่
การศึกษาดังกล่าว มีความส าคัญต่อการบริหารสถานศึกษา เพราะการด าเนินงานใดๆ ก็ตามถ้าหากได้
มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างมีขั้นตอน และรอบคอบ จะท าให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้เป็นที่เชื่อกันว่า การวางแผนช่วยให้การท างานถูกต้องตามวัตถุประสงค์และช่วยให้มี การ
ประสานงานต่างๆทุกหน่วยท าให้การปฏิบัติงานซ้ าซ้อน ขัดแย้งหมดสิ้น การวางแผนกลยุทธ์ จึงเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการบริหารที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เป็นงานส าคัญยิ่ง ใน
กระบวนการบริหาร และจัดการของหน่วยงานทั้งระบบ (อุทัย  บุญประเสริฐ, 2531) ซึ่งจากแผนกลยุทธ์   
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นท าให้สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาปทุมธานีต้อง
ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและหลักการของแผนกลยุทธ์ที่ได้ก าหนด ไว้ด้วยการส่งเสริมการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย และตรวจสอบให้เด็กทุกคนในเขตพ้ืนที่บริการ ของโรงเรียนได้เรียนในการจัด
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องต้องพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ให้เป็นไปตามเกณฑ์  มาตรฐานการศึกษารวมทั้งส่งเสริม ให้ครูอาจารย์ ได้จัดท าวิจัย 
ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ครูควรผลิตจัดหาสื่อการ เรียนการสอนที่ทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน 
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จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนในที่จะศึกษาถึงระดับการน า
นโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี มาใช้ในโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา และเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน และการพัฒนาประสิทธิภาพของการบริหาร 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

การน านโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีมาใช้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี แตกต่างกันตามเขตพ้ืนที่การศึกษา  และขนาด
ของโรงเรียน           
            กรอบแนวคิดในการวิจัย  

ตัวแปรอิสระ ได้แก่ เขตพ้ืนที่การศึกษา และขนาดโรงเรียน 
ตัวแปรตาม นโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี จ านวน 6 ด้าน ได้แก่       

การพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากร  การส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานการ
ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนากระบวนการเรียนรู้   การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตาม
แนวสื่อเสรี   การส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี, 2547)  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการน านโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี   
มาใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการน านโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี มาใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ตามเขตพ้ืนที่การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง     
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ปทุมธานี จากจ านวนโรงเรียน ทั้งสิ้น 177 โรงเรียน จ านวน 369 คน  
กลุ่มตัวอย่าง  จากจ านวนโรงเรียน 177  โรงเรียนได้จ านวนกลุ่มอย่างจ านวน 123 โรงเรียน ใช้

ตารางส าเร็จรูปของ (เครจชี่ และมอร์เกน, 1970 อ้างถึงในยุทธพงษ์    กัยวรรณ์ , 2543) และเลือก
ประชากรจากโรงเรียนละ 3 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และหัวหน้าช่วงชั้น
รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  369  คน 

ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย เขตพ้ืนที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน ตัวแปรตาม   
นโยบายของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี จ านวน 6 ด้าน ได้แก่  การพัฒนาผู้เรียน ครูและ
บุคลากร  การส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐานการส่งเสริมการวิจัย และ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้   การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามแนวสื่อเสรี         
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การส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี, 2547)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถามจ านวน 2 ตอนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check List)  
ส่วนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเพ่ือทราบการน านโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี  มาใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจ านวน 36 ข้อ ซึ่งจะครอบคลุมทั้ง     
6 ด้าน ดังนี้ 

-  การพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากร จ านวน 11 ข้อ 
-  การส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน จ านวน 4 ข้อ 
-  การส่งเสริมกรวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  จ านวน 4 ข้อ 
-  การส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามแนวสื่อเสรี จ านวน 4 ข้อ 
-  การส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ จ านวน 6 ข้อ 
-  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการและการจัดการเรียนการสอน จ านวน 7 ข้อ 

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert 
Scales) โดยเกณฑ์ให้น้ าหนักคะแนนดังนี้ 
                                 คะแนน       ระดับการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษา 

 5      มากที่สุด             
                                4    มาก         
 3      ปานกลาง              
 2      น้อย                       
 1    น้อยที่สุด  

จากนั้นน ามาวิเคราะห์ระดับการน านโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานีมาใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนโดยใช้
หลักการของเบส (Best, 1997 อ้างในประคอง  กรรณสูตร, 2542)  
                    ค่าอยู่ระหว่าง   การน านโยบายการจัดการศึกษา 

1.00 - 1.50    น้อยที่สุด 
1.51 - 2.50    น้อย 
2.51 - 3.50    ปานกลาง 
3.51 - 4.50    มาก 
4.51 - 5.00    มากที่สุด 

 
การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้      
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         1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร และงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องกับการน านโยบายของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีมาใช้ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   มาก าหนดกรอบ ที่จะศึกษา
และพัฒนาสร้างเครื่องมือให้สอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจัย 
        2. สร้างแบบสอบถามและน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบแก้ไข  เพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่ถูกต้องเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหา  ส านวน  ความชัดเจน
และการใช้ภาษา 
        3. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งและประสบการณ์เกี่ยวกับ
การบริหารการศึกษาตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหากับนิยามศัพท์เฉพาะแล้วน า
แบบสอบถามปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)  
   น าแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 3.3.3 ไปหาค่าความเที่ยงตรง 

ของในเนื้อหา (Validity) โดยการหาค่าดัชนีความพ้องระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
(Index of  Congruence หรือ IOC)   โดยแปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 
  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 

  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 
 -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะ 

  และเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความพ้องตั้งแต่ 0.6  ไปใช้  ส่วนข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องน้อย
กว่า 0.6  น าไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ ยุทธพงษ์  กัยวรรณ์ (2543)  

5. การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาแล้ว ไปทดลองใช้ (Try - Out) กับผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน าข้อมูลมาหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(α – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984 อ้างถึง ยุทธพงษ์  กัยวรรณ์, 2543) ค่าความเชื่อมั่น
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.9536 

6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองและแก้ไขแล้ว เสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเกบ็รวบรวมข้อมูลในครั้งนี้มีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
1. ผู้วิจัยท าหนังสือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพ่ือขอเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง  
2. ผู้วิจัยแจกและเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
การวิเคราะห์ข้อมูล          
การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้องและ

ความสมบูรณ์ของข้อมูล 
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1. ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) แล้วหา
ค่าร้อยละ (Percentage)  

2. ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่  2 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation)  

3. การทดสอบสมมุติฐานของการวิจัยใช้การทดสอบด้วยค่าที (t-test) และค่าเอฟ (F-test) 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล          

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1. ค่าร้อยละ (Percentage)  
2. ค่าเฉลี่ยหรือมัชฉิมเรขาคณิต (Arithmetic Mean)  
3. ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.)  
4. การทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระต่อกัน (t - test: Independent) 
5. การทดสอบค่าเอฟ (F - test) และถ้าพบความแตกต่างใช้การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ 

โดยวิธีการของเชฟเฟ่ ที่ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติ .05  
 
ผลการวิจัย 

การน านโยบายการจัดการศึกษาของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี  มาใช้ใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยข้อ
ที่มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมการผลิต
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามแนวสื่อเสรี รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาต ิส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การพัฒนาผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เมื่อจ าแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา พบว่า   
เขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต  1 การน านโยบายการจัดการศึกษาของสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี มาใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน รองลงมาคือ  ด้านการ
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามแนวสื่อเสรี ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ  
ด้านการพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

เขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 การน านโยบายการจัดการศึกษาของสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี มาใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ตามแนวสื่อเสรีรองลงมาคือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  

การเปรียบเทียบการน านโยบายการจัดการศึกษาของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี มาใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจ าแนกตามเขตพ้ืนที่การศึกษา  ในภาพรวมพบว่า     
เขตพ้ืนที่การศึกษาต่างกัน มีระดับการด าเนินงานของนโยบายมาใช้ในการบริหารโรงเรียนไม่ต่างกัน 
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ส่วนด้านที่ต่างกันได้แก่ การพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการส่งเสริมการ         
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

ในภาพรวม พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่มีการน านโยบายการจัดการศึกษาของสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาปทุมธานี มาใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา อยู่ในระดับมากและมี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ตามล าดับ   

เมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า   
โรงเรียนขนาดเล็ก พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  ด้านการพัฒนาผู้เรียนครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ด้านการส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน และด้าน การส่งเสริม
การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามแนวสื่อเสรี รองลงมาคือ ด้าน การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้การส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
คือ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนขนาดกลาง พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือด้านการส่งเสริมการผลิตและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามแนวสื่อเสรี รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนการสอน  

โรงเรียนขนาดใหญ่ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการผลิตและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนตามแนวสื่อเสรี และ ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอนรองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และด้านการส่งเสริมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  

การเปรียบเทียบการน านโยบายการจัดการศึกษาของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี มาใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวมพบว่า ขนาดของ
โรงเรียนต่างกัน มีระดับการด าเนินงานของนโยบายมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ส่วนด้าน       
ที่ต่างกันได้แก่ การพัฒนาผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนขนาดกลางมีระดับการด าเนินงาน
ของนโยบายมาใช้ในการบริหารโรงเรียน ต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ด้านการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามแนวสื่อเสรี พบว่าโรงเรียนเล็กมีระดับการ
ด าเนินงานต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลางมีระดับการเนินงานต่างกับโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานของนโยบายมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ของผู้บริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามเขต พ้ืนที่การศึกษา ในภาพรวมพบว่า 
เขตพ้ืนที่การศึกษาต่างกัน มีระดับการด าเนินงานของนโยบายมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาไม่ต่างกัน 
ส่วนด้านที่ต่างกันได้แก่ การพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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  การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานของนโยบายมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ของ
ผู้บริหาร โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ในภาพรวม
พบว่าขนาดโรงเรียนต่างกัน มีระดับการด าเนินงานของนโยบายมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาไม่ต่างกัน 
 
อภิปรายผล 
 การน านโยบายการจัดการศึกษาของสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีมาใช้ใน
โรงเรียนระดับประถมศึกษาอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยโรงเรียนระดับ
ประถมศกึษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานีมีส่งเสริมให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่องรองลงมาคือสนับสนุนให้ครูท าผลงานทางวิชาการโดยใช้กระบวนการวิจัย และส่งเสริมให้ครูน า
ผลการวิจัยไปพัฒนาผู้เรียนและกระบวนการเรียนรู้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ส่งเสริมสนับสนุนให้
ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้แสดงว่าครูสามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้อย่าง  มี
ประสิทธิภาพและสามารถน าไปเผยแพร่ ไปสู่ผู้เรียนสื่อเป็นพาหะและสื่อในบางโอกาสเป็นแหล่งที่ท าให้ 
ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้ ตามวัตถุประสงค์ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพิชัย  แก้วสุวรรณ (2548) ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครนายก  ผลการวิจัย  พบว่า ด้านก าหนดนโยบายและการวางแผนการให้ครูร่วมหารือถึง
ปัญหาและวางแผนการท าวิจัยในชั้นเรียนร่วมกันด้านความรู้ ผู้บริหารมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้
เกี่ยวกับการท าวิจัยในชั้นเรียนพร้อมทั้งสนับสนุนให้ครูมีเสรีภาพในการท าการวิจัย ด้านการส่งเสริมการ
ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตามแนวสื่อเสรี พบว่าสถานศึกษามีการส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้
ในท้องถิ่นมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนรองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับชาติ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของกนก  จันทร์ขจร (2535) ได้ให้หลักการส าคัญในการจัดการเรียนการสอน
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการโดยเน้นผลที่เกิดกับผู้เรียนทั้งในด้านความสามารถในการคิด 
ค่านิยม ความรู้สึกชื่นชม และการปฏิบัติการ สอนคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือให้เป็นคนดีที่สังคมต้องการเป็น
สมาชิกที่ดีของมนุษยชาติ แต่ผู้บริหารควร พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติการส่งเสริมให้มีระบบ ด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ได้มาตรฐานเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ส่งเสริม
ให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ ในสถานศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีก าหนด
นโยบายอย่างชัดเจนและเป็นกระบวนการที่ส าคัญถือได้ว่าเป็นแม่แบบที่จะยกมาตรฐานของโรงเรียนเพ่ือ
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและให้ทุกฝ่ายร่วมกันสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนให้ได้ผู้เรียนที่มีคุณภาพ
มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรัตน์มณี  รันตนปกรณ์ (2547) ได้ท าการวิจัยเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วงชั้นที่ 1–2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1. การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ช่วงชั้นที่ 1–2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุพรรณบุรี ที่ได้รับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
และท่ียังไม่ได้รับการประเมินคุณภาพจากภายนอกในภาพรวมทั้ง 3 ด้านอยู่ในระดับมาก  ส่วนข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีการวางแผนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้ทุกฝ่ายทราบร่วมกัน ซึ่งบริหารต้องการ
ก าหนดนโยบายให้ดีตามแนวคิดของ ดังที่ วิโรจน์  สารรัตนะ (2548) ที่กล่าวนโยบายที่ดีจะเป็นข้อความที่
ชัดเจน ถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติได้โดยง่ายและมีความเข้าใจตรงกัน ลักษณะของนโยบายที่ดีด้านการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ใน
ระดับสูงทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  ส่งเสริมให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่าง
ต่อเนื่อง  รองลงมาคือสนับสนุนให้ครูท าผลงานทางวิชาการโดยใช้กระบวนการวิจัย ซึ่งผู้บริหารควร
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท าวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนตามแนวสื่อเสรี  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับสูงทุก
ข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเสนีย์  สังขพันธ์ (2532) กล่าวถึงหลักในการสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ไว้ว่าโรงเรียนควรให้ข้อมูล หรือข่าวสารที่น่าสนใจ ง่ายต่อการเข้าใจและควรจะ 
ต้องสอดคล้อง กับสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน แต่ครูใช้
สื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้  ด้านการส่งเสริมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือส่งเสริมให้ครูน าผลการประเมินมาใช้ในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือมีการส่งเสริม/สนับสนุนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ  ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนการสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือส่งเสริมให้มีการน า 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการการจัดการเรียนการสอน  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาผู้ เรียนให้ มีคุณภาพยั งมี ระดับการปฏิบั ติ ยั งมี           

ค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยผู้บริหารควรประเมิน เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า ด้านการ
เรียนรู้เป็นรายชั้นปีและช่วงชั้น สถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้นี้ ไปใช้เป็นแนวทางในการ ปรับปรุงพัฒนา การ
เรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งน าผลการประเมินรายช่วง
ชั้นไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนช่วงชั้น กรณีผู้เรียนไม่ผ่าน มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆ
สถานศึกษา ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนซ่อมเสริม และจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป     
การวิจัยเรื่องการน านโยบายการจัดการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี  

มาใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา นี้ควรน าประสบการณ์การท างานของผู้บริหารมาเป็นตัวแปรใน
การเปรียบเทียบด้วย  

นอกจากนี้การน านโยบายมาใช้ในการจัดการศึกษาควรศึกษาผู้มีส่วนร่วมได้แก่ 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นในการวิจัยครั้งต่อไป 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ จ าแนกตามอ าเภอ กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์จ านวน     
376 คน ซึ่งใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลหา ได้แก่  ค่ าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  ( t-test 
Independent) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) บทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ภาพรวมปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก และรายด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

2)  ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน  จ าแนกตาม  อายุ  อาชีพ  ระดับการศึกษา และลักษณะของ
ครอบครัวโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครอบครัวเดี่ยวและ
ครอบครัวขยายผู้ปกครองมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่
นักเรียน ด้านผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 
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ABSTRACT 
  The purposes of this research were to study and compare the parent's role 
in instilling morality, ethics and desirable values into the students attending primary 
schools under the Uttaradit Primary Educational Service Office. The sample group 
was 376 student's parents in schools under the Uttaradit Primary Educational Service 
Office. The instrument employed  was  questionaires with reliability results of 0.96. 
The data were analysed by percentage, mean, standard deviation, t-test independent 
and one-way analysis of variance.  

The findings were as follows:    
1. Parent's roles in instilling morality, ethics and desirable values into students 

in the primary schools under the Uttaradit Primary Educational Service Office both in 
the overall and each aspect were at the high level. 

2. The result of the comparison of the parent's roles in instilling morality, 
ethics and desirable values  classified by age, career, educational level and family 
type showed no significance difference.  Considering each aspect,  it was found that 
the parent’s roles in single family and extended family in instilling morality, ethics 
and desirable values into the students in terms of honesty and faithfulness showed 
significance difference at the level of .05. 

 
ค าส าคัญ 

บทบาทของผู้ปกครอง  คุณธรรมจริยธรรม  ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเทคโนโลยีสมัยใหม่  ท าให้เด็กและ
เยาวชนไทยมีค่านิยมที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเน้นทางวัตถุมากกว่าการพัฒนาจิตใจ ก่อให้เกิด
พฤติกรรมก้าวร้าว การแสดงออกที่ผิดศีลธรรม การเห็นผิดเป็นชอบ ฯลฯ อันเป็นเหตุให้เกิดความ
เสื่อมถอยทางศีลธรรม เป็นปัญหาของสังคม หลาย ๆ ฝ่ายต่างเร่งแก้ไขเพ่ือให้สังคมเกิดความสงบสุข  
เป็นสังคมที่มีคุณภาพ  มุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ือสัตย์สุจริต รักความสามัคคี  มี
ความเข็มแข็งทางวัฒนธรรม  และมีระบบคุ้มครองทางสังคมที่ดี   

กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความส าคัญในเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมทีพึ่งประสงค์ของคนไทย จึงก าหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนไว้เป็นมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ พร้อมทั้งมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก เพ่ือเป็นการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาด้านการศึกษาให้กับคนไทย การประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) ที่ผ่านมา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้ก าหนดมาตรฐานข้อคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ไว้ดังนี้  
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มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มี 6 ตัวบ่งชี้ 

1.1 ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ   
1.2 ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต  
1.3 ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที  
1.4 ผู้เรียนมีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และไม่เห็นแก่ตัว  
1.5 ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
1.6 ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  

 การพัฒนาการของสมองจะเริ่มท างานตั้งแต่แรกเกิดและพัฒนาไปตามแต่ละช่วงวัยตามหลัก 
ทฤษฎีของนักวิชาการหลายๆ ท่าน ซึ่ งแต่ละท่ านได้แบ่ งช่วงวัยไว้ดั งนี้  เช่น  สุมน อมรวิวัฒน์
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ได้แบ่งช่วงอายุ เพ่ือการสร้างคุณลักษณะส าคัญและจ าเป็นของแต่ละช่วง
อายุไว้ว่า ช่วง 0-3 ปี, 4-6 ปี, 7-12 ปี, 13-18 ปี, 18-20 ปี หลักของวอลดอร์ฟ (กระทรวง- ศึกษาธิการ, 
2546) แบ่งช่วงวัยไว้ดังนี้ 3-7 ปี , 7-14 ปี, 14-21 ปี และหลักของเอสเตบาน (กระทรวงศึกษาธิการ,          
2550 ก) ได้แบ่งเป็น 4-6 ปี, 6-8 ปี, 9-12 ปี, 12-18 ปี จากหลักการดังกล่าวเพ่ือให้เกิดผลดีกับเด็กและ
เยาวชนในด้านคุณธรรม จริยธรรมเป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” จึงควรได้รับปลูกฝังตั้งแต่เด็ก       
แรกเกิด 

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนได้รับความร่วมมือจาก
หลาย ๆ ฝ่าย ได้แก่ สถานศึกษา สถาบันครอบครัว ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีมีศีลธรรม สถานศึกษาและสถาบันครอบครัวมีส่วน
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง เนื่องจากท้ัง 2 สถาบันมีความสัมพันธ์กับนักเรียน คือ สถานศึกษามีหน้า 
ที่ให้การศึกษาแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการศึกษา รวมทั้งมีหน้าที่ใน
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ควบคู่กันไป ส่วนสถาบันครอบครัวมีหน้าที่
ให้ก าเนิดเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนนักเรียนตั้งแต่เล็กจนโต 
 ครอบครัวเป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดในการท าหน้าที่ปลูกฝัง  และหล่อหลอมตลอดจน
ถ่ายทอดคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ประสงค์แก่สมาชิกในครอบครัวทั้งทางตรงโดยการอบรมสั่ง
สอน และทางอ้อม  ซึ่งเด็กจะเฝ้าสังเกตลักษณะและการกระท าต่างๆ ของผู้เลี้ยงดูเพ่ือเลียนแบบการ
กระท านั้น ละเมียด  ลิมอักษร (2514)  ได้กล่าวไว้ว่าผู้ปกครองเป็นทั้งครูคนแรกและครูคนสุดท้าย 
เป็นครูที่ส าคัญที่สุดของเด็ก ผู้ปกครองเป็นผู้ให้ก าเนิดเด็ก เป็นผู้มีอิทธิพลต่อเด็กทั้งทางกรรมพันธุ์และ
สิ่งแวดล้อม  ผู้ปกครองเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดของเด็ก  เข้าใจพ้ืนฐานอันแท้จริงและปัญหาต่างๆ ทั้งทาง
กายและอารมณ์ของเด็กอีกทั้ง สุมน อมรวิวัฒน์  และทิศนา  แขมมณี (2526) ได้กล่าวไว้ว่าบ้านคือ
สถานที่อยู่อาศัยซึ่งเด็กได้เริ่มเรียนรู้การด ารงชีวิตนับแต่เกิดมา บ้านเป็นโลกอันอบอุ่นของเด็ก 
ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ เทคโนโลยีและตัวบุคคลที่แตกต่างกัน องค์ประกอบดังกล่าว
นี้ในแต่ละบ้านมีสภาพไม่เหมือนกัน  แต่องค์ประกอบที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทุกด้านของ
เด็กนั้น คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ญาติพ่ีน้อง และผู้ดูแลเด็ก  
 จากบทบาทหน้าที่ความส าคัญของสถาบันครอบครัวดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษาบทบาท
ของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
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ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ โดยศึกษาจากโรงเรียนที่มีเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอกสถานศึกษา รอบที่ 2 ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในมาตรฐานที่ 1 นักเรียนมี
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมพึงประสงค์ ที่ผ่านการประเมินมีเกณฑ์การประเมินดีมากระดับคะแนน
เฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ทั้งหมด
มีจ านวน 289 โรงเรียน ผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่   
พึงประสงค์ ผ่านการประเมินมีเกณฑ์การประเมินดีมากระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป มีจ านวน    
76 โรงเรียน ผ่านการประเมินมี เกณฑ์การประเมินดีระดับคะแนนเฉลี่ย  2.75-3.49 จ านวน         
212 โรงเรียน และผ่านการประเมินมีเกณฑ์การประเมินพอใช้ระดับคะแนนเฉลี่ย 1.75-2.74 จ านวน       
1 โรงเรียน เพ่ือน าผลการศึกษามาใช้ในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์กับนักเรียนในโรงเรียนที่มีผลการประเมินระดับคะแนนเฉลี่ยต่ า
กว่า 3.50  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้สอดคล้องบรรลุตามเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ และน าผลจากการศึกษามาใช้ประโยชน์กับผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาปรับปรุงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงคก์ับนักเรียนให้เป็นเด็กและเยาวชนดีต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
มีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนระดับใด และมีความ
แตกต่างกันตาม อายุ  อาชีพ ระดับการศึกษา และลักษณะของครอบครัวหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประ 
สงค์แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่  
พึงประสงค ์จ าแนกตาม อายุ อาชีพ  ระดับการศึกษา และลักษณะของครอบครัว   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาบทบาทของผู้ปกครองกับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสมศ. รอบที่ 2 ด้วยระดับคะแนนเฉลี่ย 
3.50 ขึ้นไป จ านวน 6,262 คน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์จ านวน 376 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ขั้นตอนที่ 1 สุ่มโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินดีมาก ระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป  
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยต่างๆ ตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
เรื่องที่จะศึกษา  แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผู้ปกครอง  ตอนที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า  5 ระดับ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะมีลักษณะ
เขียนตอบเป็นแบบปลายเปิด 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างโดยใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วย
วิธีของเชฟเฟ่ 

 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครอบครัวขยาย  
มีอายุตั้งแต่  40-49 ปี  อาชีพเกษตรกร  และมีการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น 

 บทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่
นักเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และรายด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน บทบาทในการ
ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความประหยัด และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์
สุจริต ผู้เรียนมีความกตัญญู ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ ผู้เรียนมีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  และผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ตามล าดับ 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน  จ าแนกตามอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ลักษณะของครอบครัว 
พบว่า บทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน 
จ าแนกตามอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาของผู้ปกครองโดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน และ
จ าแนกตามลักษณะครอบครัวโดยรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ า 
ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย ผู้ปกครองมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน ด้านผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ระดับ .05  
 
อภิปรายผล 

1. บทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่
นักเรียน โดยรวมและรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้ปกครองเห็นความส าคัญ
และมีหลักในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์กับนักเรียน ทั้ง 6 ด้าน โดยเรียง
จากมากไปหาน้อย บทบาทในการปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีความประหยัดและใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบ  
ผู้เรียนมีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม ผู้ปกครองมีหลักปฏิบัติโดยเริ่มตั้งแต่สอนแนะน า  ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนเพ่ือให้
ปฏิบัติตาม มีการกระตุ้นเตือนบ่อยๆ ให้ก าลังใจ  ตั้งกฎกติกาให้ชัดเจน ชักชวนให้นักเรียนมีส่วนร่วม     
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สอดคล้องกับส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากล่าวถึง รูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของ
สถาบันครอบครัว (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ข) ไว้ว่า  1) พ่อ-แม่ญาติผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง ครอบครัวต้องการให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม เรื่องใดต้องท าให้เห็นเป็นแบบอย่าง 2) พ่อ-
แม่ ญาติผู้ใหญ่ต้องอยู่ให้เห็น เพ่ือยืนยันในสิ่งที่สอนว่าถูกต้องดีงาม  3) ญาติพ่ีน้อง ญาติมิตร ปฏิบัติ
ให้เห็นเป็นแบบอย่างเช่นเดียวกัน  4) พ่อ-แม่ ญาติผู้ใหญ่ต้องคอยกระตุ้นเตือนสม่ าเสมอ เพ่ือให้ลูก
รู้จักคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ของสังคมทุกเวลา ทุกโอกาส  5) พูดย้ าเตือนบ่อยๆ  6) พ่อ-แม่ ญาติผู้ใหญ่
ต้องมีเกณฑ์ ชัดเจนว่า สิ่งใดดีสมควรปฏิบัติ สิ่งใดไม่ดีสมควรละเว้น เพ่ือสมาชิกในครอบครัวสามารถ
ตัดสินใจได้ว่า สิ่งใดดี สมควรปฏิบัติ สิ่งใดไม่ดีสมควรละเว้น เพ่ือสมาชิกในครอบครัวสามารถตัดสินใจ
ได้ว่า สิ่งใดดีที่ สมควรปฏิบัติ สิ่งใดไม่ดี ไม่สมควรปฏิบัติ  7) มีรูปแบบครอบครัว บุคคลที่ดีให้เห็นเป็น
แบบอย่าง  8) มีความเชื่อมั่นในสมาชิกครอบครัว  9) มีความใกล้ชิดสนิทสนม อบอุ่น และไว้วางใจได้ 
10) ปลูกฝังทัศนคติในการด ารงตนที่ดี เพ่ือเป็นกรอบการด าเนินชีวิตในภายภาคหน้า  และสอดคล้อง
กับหลักของเอสเตบานได้แบ่งการปลูกฝังคุณธรรมที่เหมาะสมและรูปแบบการปลูกฝังในแต่ละวัยไว้ว่า 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 ก) 

อายุ 4-6 ปี ความจริงใจซื่อสัตย์ ยึดมั่น สัจจะ การไม่เห็นแก่ตัว รูปแบบของการปลูกฝัง
ได้แก่แบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ ครู, บรรยากาศของความเป็นมิตรและบรรยากาศแบบเปิด , การให้
ค าอธิบายแนะน า, ไม่แสดงการใช้อ านาจ การข่มขู่ และวิธีต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กกลายเป็นคนต้อง
พูดโกหก พูดเพ่ือปกป้องตนเอง, ความเข้าใจ ความมั่นคงในการเห็นแก่ผู้อ่ืน, บรรยากาศของการให้
บริจาค, การเสียสละโดยไม่มีลักษณะของการขู่เข็ญบังคับหรือท าเป็นพิธีการชั่วคราว 

 อายุ 6-8 ปี ความอุตสาหะ การท างานหนักและขยันหมั่นเพียร (รับผิดชอบต่อความคิด 
ค าพูดและการกระท า)  ความรับผิดชอบ การมีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  (มีจิตใจดี อนาทรความทุกข์ของ
ผู้อ่ืน) รูปแบบของการปลูกฝังได้แก่ แบบอย่างจากผู้ใหญ่, การให้ก าลังใจและความเป็นปกติวิสัยใน
การท างานของผู้ใหญ่, รับผิดชอบงาน เฉพาะหน้า เช่น การบ้าน งานที่ได้รับมอบหมาย, หลีกเลี่ยงการ
ตามใจเกินควร (Spoiling) การท าให้สบายเกินควร, ให้โอกาสตัดสินใจในการเลือกและรับผลที่เกิดขึ้น, 
มอบงานและโอกาสบริการผู้อ่ืน, ให้เห็นความสม่ าเสมอของการใช้กฎกติกา, หลีกเลี่ยงการอนุโลม 
หรือ การยกเว้นเป็นบางคน บางกรณี, แบบอย่างที่ดีของผู้ใหญ่ในด้านความรัก ความเข้าใจ, ยอมรับ
ในตัวเด็ก, สร้างบรรยากาศที่ไม่มีการแบ่งแยกทางด้านสถานภาพทางสังคม เชื้อชาติศาสนา, ท างาน
อย่างร่วมแรงร่วมใจ 

อายุ 9-12 เชื่อฟังผู้ ใหญ่  (Obedience to Elders) (ชื่นชมในความเป็นผู้ รู้และการมี
ประสบการณ์ของคนอื่น) ความกล้า (Fortitude) หรือความเข้มแข็งทางจริยธรรม รูปแบบการปลูกฝัง
ได้แก่ แบบอย่างจากผู้ใหญ่ที่ปฏิบัติต่อเด็กอย่างมีศักดิ์ศรี พฤติกรรมที่ดีและยกย่อง, บรรยากาศของ
ความรัก ความเข้าใจ และการแนะแนวที่ชัดเจน, อธิบาย และใช้กฎกติกาอย่างสม่ าเสมอ, กิจกรรมที่
ช่วยสร้างความอดทนบึกบึน เช่น กีฬา งานอดิเรก โครงการ ฯลฯ , การกระตุ้นและการเสริมแรงและ
สอดคล้องกับสุธรรม นันทมงคลชัย, ถวัล เนียมทรัพย์ และรวีวรรณ ชอุ่มพฤกษ์ (2545) การศึกษา
พบว่า  พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กในวัยเข้าเรียนจะเน้นการสอนให้รับผิดชอบต่อการเรียนและท างานบ้าน
เป็นหลัก ส่วนการสอนในเรื่องการช่วยเหลือผู้อ่ืนในสังคมและการรับผิดชอบต่อสังคมในกลุ่มผู้เลี้ยงดู
เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น พบว่าเกือบทุกคนมีการสอนลูกอย่างเต็มที่  ทั้งในเรื่องของการสอนให้
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ช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ที่อ่อนแอกว่า  สอนให้รู้จักเกรงใจผู้อ่ืน  ไม่ท าร้ายผู้อ่ืน  รวมถึงไม่ท าลาย
สิ่งของสาธารณะ ลักษณะการสอนมักจะเป็นการพูด  การบอกให้เด็กปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ 

2. เปรียบเทียบบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่    
พึงประสงค์ จ าแนกตาม อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และลักษณะของครอบครัว 

ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างบทบาทการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่  
พึงประสงค์แก่นักเรียน จ าแนกตามอายุ อาชีพ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง  พบว่า โดยรวมและ
รายด้านไม่แตกต่างกัน  และจ าแนกตามลักษณะครอบครัวโดยรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เป็นเพราะว่า 
ผู้ปกครองแต่ละอายุ อาชีพ การศึกษา และลักษณะครอบครัวเห็นความส าคัญของการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน มีความปรารถนาให้บุตรหลานเป็นเด็กและ
เยาวชนที่ดีในอนาคต  ดังนั้นผู้ปกครองทุกอายุ อาชีพ การศึกษาและทุกลักษณะของครอบครัวจึงมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของการเป็นพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่  
พึงประสงค์แก่นักเรียนซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กระทรวง
วัฒนธรรม, 2537) ที่กล่าวไว้ว่า บิดา มารดา บ้านหรือสถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่ส าคัญที่สุดและ
เป็นแหล่งแรกที่ท าหน้าที่ปลูกฝังและหล่อหลอมตลอดจนถ่ายทอดลักษณะอันทรงคุณธรรมและ
จริยธรรมรวมทั้งเรื่องระเบียบวินัยแก่สมาชิกในครอบครัวทั้งทางตรงโดยการอบรมสั่งสอน และ
ทางอ้อมซึ่งเด็กจะเฝ้าสังเกตลักษณะและการกระท าต่าง ๆ ของผู้เลี้ยงดูเพ่ือเลียนแบบการกระท านั้น
และบิดามารดาหรือผู้เลี้ยงดูยังต้องท าหน้าที่ต่อแม้เด็กจะเข้าไปรับการศึกษาอบรมในโรงเรียนระดับ
ต่างๆ แล้วก็ตาม  ซึ่งบทบาทหน้าที่ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
ผู้ปกครอง สอดคล้องกับค ากล่าวของสุมน อมรวิวัฒน์ (2546) ที่กล่าวถึงบทบาทครอบครัวต่อการ
พัฒนาคุณธรรมและวัฒนธรรมเยาวชนว่า 1) การสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในครอบครัว เพ่ือ
การซึมซับลักษณะนิสัยและวิถีด าเนินชีวิต 2) บทบาทการสั่งสอน ฝึกหัดอบรมให้เด็กเรียนรู้และเกิด
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3) การเป็นแบบอย่างที่เด็กคอยเลียนแบบจนเกิดความเคยชินและปฏิบัติเป็น
นิสัย 4) การชี้น าจูงใจ ให้ก าลังใจ ให้โอกาสเด็กได้พัฒนาตนเอง ทั้งทางด้านจิตใจ และสุนทรียภาพ  5) 
การว่ากล่าวตักเตือนและห้ามปราม เมื่อเด็กมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โดยชี้แจงแสดงเหตุผล      6) 
การแก้ไขปัญหาทางคุณธรรมและวัฒนธรรม เมื่อเด็กท าผิดด้วยวิธีที่เหมาะกับวัยและมีหลักการ  และ
สอดคล้องกับค ากล่าวของ วิริยะ ดุสิตพงศ์ (2547) ที่กล่าวถึงหน้าที่ของพ่อแม่ที่ดี 5 ประการได้แก่ 
สอนลูกเว้นจากท าความชั่ว ให้ตั้งอยู่ในความดี  ให้การศึกษาเล่าเรียน  ช่วยหาคู่ครองที่เหมาะสมให้ 
และมอบทรัพย์สมบัติให้   

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านตามลักษณะครอบครัว พบว่า ครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย
ผู้ปกครองมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน ด้านผู้เรียน
มีความซื่อสัตย์สุจริตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ผู้เรียนมีวินัยมีความรับผิดชอบ ผู้เรียนมีความกตัญญู 
ผู้เรียนมีเมตตากรุณา โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และไม่เห็นแก่ตัว ผู้เรียนมีความประหยัดและใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  และผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ของผู้ปกครองในครอบครัว
เดี่ยวและครอบครัวขยาย ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้ เป็นเพราะว่า ผู้ปกครองทั้งครอบครัวเดี่ยวและ
ครอบครัวขยาย  ใช้หลักการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่นักเรียนในแต่ละ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 

94 

ข้อ ตั้งแต่สอนแนะน า  ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่นักเรียนเพื่อให้ปฏิบัติตาม มีการกระตุ้นเตือนบ่อยๆ  
ให้ก าลังใจ  ตั้งกฎกติกาให้ชัดเจน  ชักชวนให้นักเรียนมีส่วนร่วม ด้วยหน้าที่ของผู้ปกครองที่ตั้งใจอยาก
ให้นักเรียนเป็นเด็กและเยาวชนที่ดี สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 
(กระทรวงวัฒนธรรม, 2537) ที่กล่าวไว้ว่า  ญาติผู้ใหญ่และสมาชิกอ่ืนๆ ในครอบครัว เป็นผู้มีอิทธิพล
ต่อการปลูกฝังและหล่อหลอมจริยธรรมด้านต่างๆให้แก่เด็กในครอบครัว  โดยปกติเด็กจะเรียนรู้เจตคติ
เชิงจริยธรรมจากผู้ใหญ่โดยตรง  ดังนั้นถ้าหากผู้ใหญ่เป็นผู้มีลักษณะเด่นเป็นที่ยกย่องบูชาแก่เด็กมาก  
เด็กก็จะมีแนวโน้มที่จะเลียนแบบพฤติกรรมของผู้ใหญ่มากขึ้นเท่านั้น  และสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ (2550) ที่กล่าวไว้ว่าพ่อ แม่ หรือหัวหน้าครอบครัวต้องท าตนเป็นแบบอย่างใน
การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมไม่เลือกปฏิบัติ  อบรมสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดี  และบ าเพ็ญตน
ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรมของศาสนา  ด้านผู้เรียนมีความ
ซื่อสัตย์สุจริตแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระดับ .05 ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่
ร้อยละ 57.70 เป็นครอบครัวขยายที่ประกอบด้วย ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ และลูก โดยกลุ่มดังกล่าวใช้
ชีวิตอยู่ร่วมกัน   มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลในครอบครัว มีการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้านสังคม
และเศรษฐกิจ (พูนสุข ช่วยทอง, 2548) สมาชิกในครอบครัวได้รับการถ่ายทอด ปลูกฝังด้านความ
ซื่อสัตย์มาจากบรรพบุรุษ สอดคล้องกับเสาวนิจ รัตนวิจิตร นิจอนันต์ชัย (2547) สังคมไทยมี
แบบอย่างของคนดีที่มีคุณธรรมความซื่อสัตย์ที่น่าจะน ามาเป็นแบบอย่างอย่างหลายท่าน ได้แก่     
พันท้ายนรสิงห์ ผู้ยอมสละชีพเพ่ือรักษากฎให้เป็นกฎที่ถูกต้อง ชาวบ้านบางระจันในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
สละชีพเพ่ือรักษาเอกราช เป็นบทสอนความจงรักภักดี เป็นการปฏิบัติหน้าที่รักษาผืนแผ่นดินไทยอัน
เกินก าลังและเหนือความคาดหมายของกลุ่มชน  ซึ่งแสดงออกถึงคุณธรรมความซื่อสัตย์ต่อชาติ  ซึ่ง
ชาวไทยประทับใจจนถึงทุกวันนี้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนิจ รัตนวิจิตร นิจอนันต์ชัย 
(2547) จากการศึกษานี้ก็คือ การใช้แรงงานของสมาชิกครอบครัวในการท างานเกษตรกรรมสมัยก่อน
ได้ช่วยให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่ใกล้ชิดกัน  เรียนรู้ที่จะแบ่งปันช่วยเหลือกันในสิ่งจ าเป็น และมีการ
ถ่ายทอดสิ่งที่ดีให้แก่กันและกัน   ในสมัยก่อนยังไม่มีบรรยากาศของการแข่งขันด้านวัตถุมากเท่ากับใน
ยุคปัจจุบัน  ครอบครัวที่มีอาชีพเกษตรจึงไม่ต้องดิ้นรนในการประกอบอาชีพเพ่ือให้ได้สิ่งอ านวยความ
สะดวกเท่ากับเกษตรกรในสมัยปัจจุบันคนจึงมีความสามารถด ารงตนอยู่ในความซื่อสัตย์ได้เข้มข้นกว่า  
นักเรียนจะได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมความเป็นอยู่จากครอบครัวไทยสมัยก่อน หล่อหลอม ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตที่หลากหลายจากสมาชิกภายใน
ครอบครัว สอดคล้องกับค ากล่าวของสุมน  อมรวิวัฒน์ (2546) ที่กล่าวไว้ว่าครอบครัวไทยสมัยก่อนมี
ลักษณะเป็นครอบครัวขยาย คือ ปู่ ยา ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา ลูกหลาน อยู่รวมกันในบ้านเรือนที่
ขยายออกไปแต่ละหลังมีชานเรือนเชื่อมโยงเพ่ือไปมาหาสู่กันหมู่บ้านหนึ่ง ๆ เป็นกลุ่มชุมชนวงศาคณา
ญาติ ดังนั้น ทารก เด็ก เยาวชนจึงได้รับการอบรมสั่งสอนคุณธรรมและได้รับการถ่ายทอดวิถีด าเนิน
ชีวิตจากผู้ใหญ่ ทั้งที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน และผู้ใหญ่ เพ่ือน พ่ีน้อง ที่คบหาสมาคมกันในชุมชน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของเสาวนิจ รัตนวิจิตร นิจอนันต์ชัย (2547) ครอบครัวขนาดใหญ่หรือ
ครอบครัวขยายที่มีสมาชิกอยู่ร่วมกันหลายรุ่น ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนคุณธรรมความซื่อสัตย์และ
การเลียนแบบที่ดีจากตัวอย่างของคนรุ่นก่อนได้มาก  ทั้งนี้การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม
ที่พึงประสงค์ท้ัง 6 ด้านแก่นักเรียนของผู้ปกครองในครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยาย   นักเรียนจะ
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ได้รับการอบรมสั่งสอน ทั้งดูแลเอาใจใส่และเป็นทั้งต้นแบบจากบุคคลที่เป็นสมาชิกภายในครอบครัว 
ส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ที่สมบูรณ์ ท าให้สามารถอยู่
กับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ตามแนวนโยบาย 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม 
คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม มีจิตส านึกและมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิต
สาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ในแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ผู้ปกครองที่เป็นสถาบันครอบครัวเดี่ยวควรศึกษาวัฒนธรรมของครอบครัวไทยสมัยเก่า 

อีกทั้งรูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้าน เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไขการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ในด้านผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกับนักเรียน 

2.  ผู้บริหารโรงเรียนควรเพ่ิมบทบาททางสมาคมผู้ปกครอง ในการพัฒนารูปแบบ วิธีการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์กับนักเรียนในด้านผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม ให้กับผู้ปกครองกลุ่มอาชีพค้าขาย เกษตกรและรับจ้าง และด้านผู้เรียนมีวินัย มีความ
รับผิดชอบให้กับผู้ปกครองกลุ่มอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจและรับจ้าง  

3. ผู้บริหารโรงเรียนควรศึกษารูปแบบการปลูกฝัง บทบาทการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์กับนักเรียน  และประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองในหลากหลายวิธี  อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นการสนับสนุน พัฒนาการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์กับนักเรียน
เพ่ือให้ได้เด็กและเยาวชนที่ดีในอนาคตต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
1 ควรศึกษาบทบาทของชุมชนมีส่วนช่วยการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์แก่นักเรียน 
2. ควรศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึง

ประสงค์แก่นักเรียนเชิงคุณภาพ 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษา 1)  การบริหาร การพัฒนา การมีส่วนร่วมในชุมชน 
ทั้ง 3 องค์การบริหารส่วนต าบล 23 หมู่บ้าน  2) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  ในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 3) ความรับผิดชอบต่อสังคมในชุมชน (CSR) 4) การบริหาร การพัฒนาโครงการใน
องค์การบริหารส่วนต าบล และ 5) เสนอรูปแบบการบริหาร การพัฒนา การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนใน
องค์การบริหารส่วนต าบล  โดยการสังเคราะห์เชิง SWOT 
 ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบกึ่งโครงสร้างและใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบ  
ตามแนวทางการสัมภาษณ์ การสังเกต แบบมีส่วนร่วม และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม สัมภาษณ์
แบบเชิงลึกกับผู้บริหารทั้ง 3 องค์การบริหารส่วนต าบล สัมภาษณ์แบบเจาะจงกับประชาชน               
ใน 3 องค์การบริหารส่วนต าบล และสนทนากลุ่มกับตัวแทน กรรมการหมู่บ้าน ผู้ประกอบอาชีพและ
ประชาชนทั่วไป เพ่ือน าขอ้มูลมาสนับสนุนการวิจัย        
 ผลการวิจัยมีดังนี้ 1) ผู้น าชุมชนจาก 23 หมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนต าบล 3 แห่ง        
ใช้แนวทางใหม่ในการบริหารชุมชน แนวทางใหม่นี้ให้เสรีภาพมากขึ้น และขณะเดียวกันก็ขยายการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระดับชุมชนมากขึ้นด้วย 2) การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน         
ในชุมชนขยายตัวมากขึ้นจากการออกเสียงเพ่ือเลือกตัวแทนของพวกเขาในองค์การบริหารส่วนต าบล 
กระบวนการคัดเลือกเช่นนี้ ใช้คะแนนเสียงส่วนใหญ่ เป็นเครื่องตัดสินตามเงื่อนไขของระบอบ
ประชาธิปไตย และกระบวนการเช่นนี้ถือเป็นความส าเร็จในการก่อให้เกิดประชาธิปไตยในระดับ
ท้องถิ่น 3) ประชาชนจากหลากหลายชาติพันธุ์ในชุมชนไม่ว่าจะเป็นไทย มอญ และมุสลิม สามารถ
อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ และขณะเดียวกันพวกเขาก็สร้างความรับผิดชอบทางสังคมร่วมกัน 
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นอกจากนี้พวกเขายังท างานร่วมกันในการพิทักษ์อัตลักษณ์ทางสังคมของคนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
ปัจจัยนี้ชี้ ให้ เห็นอีกหนึ่งความส าเร็จในระดับชุมชน 4 ) โครงการพัฒนาของชุมชนช่วยให้เกิด
ผลประโยชน์ทางสังคม และขณะเดียวกันก็ช่วยให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมมากขึ้นกับหลาย  ๆ 
ครอบครัว การมีรายได้เพ่ิมขึ้นช่วยให้เกิดโอกาสในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โครงการเหล่านี้
แสดงให้เห็นถึงอีกปัจจัยหนึ่งของความส าเร็จในการพัฒนาชุมขน 5) ตัวแบบของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต้องการแนวทางการบริหารใหม่ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ คือ (1) ทักษะในการบริหารจัดการที่ดี
ของผู้น าชุมชน (2) การมีส่วนร่วมที่มากขึ้นของประชาชนในชุมชน (3) การมีความรับผิดชอบทางสังคม        
ที่มากข้ึนของประชาชน (4) โครงการที่ท ามาก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนโดยรวม 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study. 1) Administration, community 
development in 23 villages. 2)  Participation in subdistrict administrative organization 
community development. 3) Responsibility of the community, 4) Project management 
of subdistrict administrative and 5) to propose the administrative model of sustainable 
development at subdistrict administrative. organization, SWOT method was used to 
synthesize. 

 The research method was semi-structure qualitative research. The descriptive 
statistics was used in the interview. The participatory and non participatory observation 
was also applied in this research. Besides, three administrators of subdistrict  administrative 
organization were interviewed. Moreover, a group conversation  with  representatives,  
village  committee,  laborers,  and  two  citizen was employed for collecting data.
 The research findings were 1) All leaders from 23 villages of the 3 Subdistrict 
Administration Organization adopted a new approach of community management. 
This approach provided more freedom and at the same time expanded popular 
participation at community level. 2) Political participations among community people 
were expanded by voting in order to select member of the Subdistrict Administration 
Organization. The selecting process was based on the majority vote in democratic 
term. This process helped to build democracy at community level and became           
a successful indicator in the community development. 3) People from various 
ethnics in the community, such as Thais, Mons and Islams, could live peacefully 
together. They also shared social responsibilities among themselves. Moreover, they 
worked together to protect their social identities. This factor indicated another 
successful approach in the community. 4) Community development projects helped 
to provide more social benefits and at the same time to increase economic income 
for many families. Having more income provided more opportunity to build a better 
living condition. These projects showed another successful factor on community 
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development. 5) A sustainable development model required a new management 
approach which consisted of as the following: (1) good management skill among 
community leaders; (2) more people participation in the communities; (3) more 
social responsibility among the people; (4) developmental projects benefit 
community as a whole. 
 
ค าส าคัญ     

การบริหาร การพัฒนา การมีส่วนร่วม  
 

ความส าคัญของปัญหา  
 การบริหารการพัฒนาและการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด ต าบลบ้าน
กลาง และต าบลบางน้ าผึ้งนั้นมีความส าคัญต่อการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่องค์การบริหาร ส่วนต าบลทั้ง 
3 แห่ง ซึ่งพ้ืนที่ศึกษา 7 หมู่บ้าน จากองค์กรบริหารส่วนต าบลเกาะเกร็ด 5 หมู่บ้านจากองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านกลางและ 11 หมู่บ้านจากองค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผึ้ง รวม  23 
หมู่บ้าน เหตุผลที่เลือกศึกษาทั้ง 3 แหล่งการศึกษานั้น เพราะ 3 พ้ืนที่ศึกษานั้นเป็นชุมชนเชิง
ประวัติศาสตร์ มีขนบธรรมเนียมประเพณีสามสายวัฒนธรรม คือวัฒนธรรมพุทธ วัฒนธรรมอิสลาม 
และวัฒนธรรมมอญ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เพราะเป็นแหล่งที่มีวิถีชีวิตชุมชนที่
พ่ึงพาตนเองเกี่ยวกับการผลิตเครื่องปั้นดินเผา พืชผักสวนครัว เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวและส่งออก   
ไปขาย เป็นชุมชนที่น่าศึกษาเพราะชุมชนเคยพ่ึงพาตนเองได้ และมีวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
เมื่อกาลเวลาผ่านไปชุมชนทั้งสามได้กลายเป็นชุมชนที่ถูกกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางการตลาด
และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ พ้ืนที่ได้กลายเป็นพ้ืนที่น้ าท่วมที่มีผลกระทบต่อการบริหารการพัฒนา
เป็นอย่างมากองค์กรที่ส าคัญคือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่เป็นกลไกที่ส าคัญที่สุดที่จะเป็นพาหะ
น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือรักษาไว้ ชุมชนเก่าแก่และอยู่ใกล้เมืองหลวงของประเทศและเสริมสร้างให้ชุมชน
พัฒนาอย่างยั่งยืน   
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เพ่ือรับทราบปัญหาที่แท้จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าวการศึกษาวิถีชีวิต
ชุมชนภายใต้การบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรูปแบบการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นเป็น
นโยบายของรัฐที่ต้องการให้อิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ โดยก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจ    
ในการบริหารจัดการตนเอง มีหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด มีงบประมาณของตนเอง โดยมีอ านาจ    
ในการจัดเก็บรายได้ จัดเก็บภาษีตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด มีสภาและผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจาก
การเลือกตั้ง มีบุคลากรปฏิบัติงานเป็นของตนเอง ทัง้นี้ภายใต้การก ากับดูแลจากรัฐ เพ่ือประโยชน์และ
ความม่ันคงของรัฐและประชาชนโดยส่วนรวม ประเด็นที่ส าคัญคือจะต้องให้ความสนใจหลักการบริหาร
การพัฒนาและการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้นคนจึง
เป็นทุนมนุษย์ที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนก าลังในการท ากิจกรรมด้านต่างๆ ในอันที่จะก่อให้เกิด
การเติบโตและก้าวหน้าขององค์กรและประเทศชาติ ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ
เป็นนโยบายของรัฐบาลในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 2 ที่ต้องปรับกระบวน
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ทัศน์ในการพัฒนาประเทศ โดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคนเท่านั้น  
ดังนั้นแผนพัฒนาประเทศในอนาคตจึงต้องมี 3 เรื่อง คือพัฒนาศักยภาพของคนพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
และร่วมแรงสร้างสรรค์ และพัฒนาท้องถิ่นให้พ่ึงตนเองได้ (ศุภร ศรีแสน, 2539) ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนา
ชนบทหรือการพัฒนาสังคมแนวใหม่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยถือว่าเป็นแนวทางการพัฒนา
แนวใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะของประชาชนให้เป็นผู้ก าหนดการพัฒนาตนเองและถือว่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะช่วยให้การพัฒนาชุมชนประสบผลส าเร็จ (ทวีทอง หงส์วิวัฒน์, 
2527) โดยเฉพาะการพัฒนาหมู่บ้านซึ่งเป็นหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุดและอยู่ใกล้ชิดประชาชน 
มากที่สุด เป็นสังคมขนาดเล็กแต่มีจ านวนมาก เป็นพ้ืนฐานการปกครองประเทศ ประเทศจะเจริญ 
ก้าวหน้ารุ่งเรืองและมั่นคงทางด้านการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจและสังคมมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านทุกคนต้องการอยู่ดีกินดี มีความคิด
ก้าวหน้า มีระเบียบวินัย ร่วมมือร่วมใจกัน เพ่ือแก้ปัญหาของหมู่บ้านเพราะหมู่บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาประเทศ ดังนั้นการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในปัจจุบันจึงต้องเริ่มต้นที่
หมู่บ้านก่อน (กรมการปกครอง, 2542)  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาจากวรรณกรรมและการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับการบริหาร การพัฒนา 
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยได้ศึกษาผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องของลิขิต  ธีรเวคิน (2544) อภิชัย  
พันธเสน (2539) นันทวัฒน์ บรมานันท์ (2544) อุดม ทุมโฆสิต (2551) บุญทัน  ดอกไธสง ซึ่งมี
ผลงานวิจัย เกี่ยวกับในเรื่องดังกล่าวนี้ ได้เสนอภาพรวมและรูปแบบการบริหาร การพัฒนา การมีส่วน
ร่วม แต่การศึกษาเหล่านั้นมิได้ศึกษาในพ้ืนที่เฉพาะซึ่งมีเอกลักษณ์พิเศษ เป็นของตนเอง ผู้วิจัยจึงเข้า
ไปส ารวจตรวจสอบพ้ืนที่เหล่านี้เพ่ือหาความร่วมมือ ความร่วมใจของประชาชนในการบริหาร การ
พัฒนา การมีส่วนร่วม หลังจากได้ทบทวนวรรณกรรมรอบด้านจึงเสนอปัญหา วัตถุประสงค์และกรอบ
ทฤษฎีด้วยหลักการดังนี้   

1. กรอบความคิดหลักในการวิจัย (Domain Conceptual Frame Work of Research)
ทั้ง 3 ชุมชนศึกษานั้นแม้มีวัฒนธรรมแตกต่างกันแต่มีความสามัคคีกันเป็นอย่างสูง 
 2. ขนบธรรมเนียมประเพณีและแหล่งโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ มีนัยสัมพันธ์กับการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เป็นอย่างสูง 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จึงได้ก าหนดค าถามไว้ 5 ประการ ดังนี้ 
 1.  ผู้น าการบริหารการพัฒนาทั้ง 3 องค์การบริหารส่วนต าบล 23 หมู่บ้านมีลักษณะเป็น
อย่างไร        
 2. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนทั้ง 3 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นอย่างไร   
 3. การบริหาร การพัฒนาโครงการ ใน 3 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นอย่างไร   
 4. รูปแบบการบริหาร การพัฒนา การมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืนมีรูปแบบอย่างไร 
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วัตถุประสงค์การวิจัย   
 1.  ศึกษา การบริหาร การพัฒนา และการมีส่วนร่วมในชุมชน ทั้ง 3 องค์การบริหารส่วนต าบล  
23 หมู่บ้าน 
 2.  สร้างตัวแบบของการบริหาร การพัฒนา และการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการ อบต. ในอนาคต 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ใช้วิธีการศึกษา “ เชิงคุณภาพแบบก าหนดพ้ืนที่ ” เป็นวิธีการศึกษาแบบเฉพาะกรณี ชาย 
โพธิสิตา (2549) น าเสนอวิธีการวิจัยที่เน้นการศึกษากรณีและมีขอบเขตก าหนดได้ชัดเจนสมบูรณ์ใน
ตัวเอง โดยผู้วิจัยได้เลือกกรณีที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งให้ข้อมูลหลากหลายและครอบคลุม เป็นการศึกษา
แบบมุ่งหาค าอธิบาย ก่อนที่จะมีการสร้างสมมติฐานและกรอบแนวคิด ส าหรับอธิบายปรากฏการณ์ที่
ศึกษาจากข้อมูลใหม่ด้วยการก าหนดรหัส (Coding) เป็นเครื่องมือในการจ าแนกข้อมูล (เชิงคุณภาพ) 
ออกเป็นหน่วยย่อยเป็นรหัส (ชื่อ) ที่มีความหมายเฉพาะตัว เพ่ือจัดการกับข้อมูลได้สะดวก คือการ 
บูรณาการข้อมูลที่จัดกลุ่มแล้วให้ เป็นเรื่องราวที่มีความหมายมาสร้างสมมติฐานและกรอบ
แนวความคิดท่ีมาจากข้อมูลเชิงประจักษ์โดยตรง 
 1.  วิธีการเก็บข้อมูล  
  1.1  เก็บข้อมูลจากเอกสารทางการข้อมูลทางราชการ (Official Documentary Data) 
  1.2 ศึกษาจากข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับการบริหาร การมีส่วนร่วม การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เพ่ือน ามาสนับสนุนสมมติฐานและกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  
  1.3 กลุ่มเป้าหมายใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบบสนทนากลุ่ม 
(Focus Group) และแบบตอบค าถามจากประชากรตัวแทนที่มี ส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงที่ปฏิบัติจริง จะ
ท าให้ข้อมูลที่ได้ละเอียดในเชิงลึก ถูกต้อง แม่นย า เชื่อถือได้ 
 2. แหล่งข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม จาก 3 องค์การ
บริหารส่วนต าบล 1) ฝ่ายบริหาร นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานสภา สมาชิกสภา จ านวน 
12 คน 2) กรรมการหมู่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบอาชีพ และตัวแทนประชาชนในต าบล จ านวน 30 คน     
3) ประชาชนทั่วไปที่จาก 3 ต าบล จ านวน 90 คน 
 3. วิธีการรวบรวมข้อมูล  
  3.1 ใช้การสัมภาษณ์  (Interview Guide) โดยเลือกกรณีที่น่าสนใจเฉพาะกลุ่ม 
(Focus Group) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เกี่ยวกับบทบาทขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาบทบาทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3.2 ใช้แบบสอบถามกับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่วิจัยทั้ง 3 องค์การบริหารส่วนต าบล  
  3.3 ใช้การบันทึก (Record) จากภาคสนาม ด้วยการสังเกตการปฏิบัติงานของกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูล  
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 4. การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  
  4.1  วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และน าข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างจากแนว
ทางการสัมภาษณ์ การสังเกตทั้งการสังเกตมีแบบมีส่วนร่วมและสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมแล้วน ามาหา
ข้อสรุป เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ทางการวิจัย  
  4.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยน ามาหาค่าร้อยละของประชากรผู้ที่ให้ข้อมูลในแต่ละ กลุ่มเชิง
พรรณนา โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบตอบค าถามสนทนากลุ่ม ตามที่ผู้วิจัยก าหนดแบ่งออกเป็น 
3 ตอน คือตอนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ข้อมูลแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหาร ตอนที่ 3 ข้อมูลแบบตอบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม/แบบสอบถามบุคคลทั่วไป 
 5. การทดสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทดสอบเครื่องมือให้มีคุณภาพ ผู้วิจัย
ได้น าแบบสอบถามมาปรึกษาคณาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญทางการวิจัยพร้อมทั้งผู้มีประสบการณ์
หลากหลายสาชาอาชีพเพ่ือแก้ไขปรับปรุงส านวนค าถามให้ถูกต้องตรงประเด็น จนสามารถน าไป
ด าเนินการทดสอบแบบสอบถามแนวสนทนา กับกลุ่มตัวอย่าง ที่มีลักษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยจริงจ านวน 2 ครั้งๆ  ละ 20 คน จากกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่วิจัย แล้วน าปัญหาที่เกิดขึ้นจาก 
ผลการทดสอบสัมภาษณ์แบบสอบถาม มาปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจน กระชับ  
ตรงประเด็นและเข้าใจง่ายตรงตามวัตถุประสงค ์  
 6. ความน่าเชื่อถือในการวิจัย การสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับความเที่ยงตรงกับข้อมูล    
เชิงประจักษ์ในทางสังคมศาสตร์มีมากกว่าแนวทางเดียว ตามแนวคิดของซิลเบอร์ก (Silbergh, 2001) 
กล่าวว่า Triangulation เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในการน ามาใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
  6.1  จริยธรรมในการวิจัย (Ethical Code Of Research) เพ่ือสร้างความเที่ยงตรง 
(Validity) ในระบบความสัมพันธ์ของปัญหาการวิจัย เช่น อะไรคือแนวคิดหลัก ๆ อะไรเกิดจาก
แนวความคิดนั้น มีประเด็นอะไรบ้าง ปัญหาแต่ละข้อมีผลกระทบและเป็นสาเหตุให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ และท าไมจึงเป็นอย่างนั้น รวมทั้งวิธีการศึกษาในการสอบถามข้อมูลในประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งนั้น เมื่อสอบถามแล้ว และเม่ือคนอ่ืนไปสอบถามหรือถามซ้ า คงได้ข้อมูลเช่นเดิม  
  6.2 ความเชื่อถือได้ (Reliability) แล้วผลของการสอบถามตัวแปรศึกษา สามารถบอก
เป็นระดับหรือเป็นร้อยละ หรือค่าเฉลี่ยหรือความเห็นของคนส่วนใหญ่ (โดยภาพรวม) ได้ตรงกับหน่วย
สอบถามตามตัวแปรนั้นๆ ได้เด่นชัด ซึ่งสามารถอ้างอิงเป็นตัวแทนของประชากรในภาพของการวิจัย
อย่างมีนัยสัมพันธ์ (Representativeness)             
 
ผลการวิจัย 
 1.  จากการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของนักการเมืองท้องถิ่นเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีความเข้มแข็ง มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิผลในการบริหาร  นอกจากนี้
ความเป็นผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้ตอบสนองกับสถานการณ์สภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน ทั้งในความเป็นประชาธิปไตย ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบริหารงานให้ทันสมัย เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนท้องถิ่น  อีกทั้งผู้น าการมีเปลี่ยนแปลงการยอมรับ ในสิ่งใหม่
อันที่จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และผลการเปลี่ยนแปลงนี้เป็ นแนวทางการบริหารจัดการ
องค์การให้เป็นที่ยอมรับของผู้น าองค์การราชการในปัจจุบัน จากผลการศึกษาพบว่าภาวะผู้น า 
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(Leaderships) จากทั้ง 3 องค์การบริหารส่วนต าบลมีความสอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงปฏิรูป 
(Transformation Leadership) หรือผู้น าการเปลี่ยนแปลง (สมยศ นาวีการ, 2544) 
 2. ผู้บริหารจาก 3 องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้มีลักษณะความเป็นผู้น า มีการศึกษา มี
การใช้เทคโนโลยี มีทรัพยากรมนุษย์ มีสิ่งแวดล้อม มีทรัพยากรทางกายภาพ มีองค์กรชุมชน และมี
เศรษฐกิจชุมชน เป็นปัจจัยที่สามารถบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ท าให้การบริหาร
โครงการต่างๆ ส าเร็จตามก าหนดการบริหาร และพบว่าการปฏิบัติงานของบุคลากรมีแนวทาง การ
ท างานรูปแบบใหม่ขึ้นมา เพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ค่านิยม ความเชื่อ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพการ
ท างานขององค์การ และสร้างวัฒนธรรมการท างานในเชิงรุก ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสร้างสรรค์ประโยชน์สุข
ให้เกิดกับท้องถิ่น ท าให้มีเอกลักษณ์ชุมชนที่เป็นของตนเอง ดังสะท้อนให้เห็นได้จากการผลิตสินค้า 
OTOP และการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น และทั้งยังด าเนินการให้สอดคล้องกับการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาล ตามกรอบของ (ส านักงานคณะข้าราชการพลเรือน, 2546) 
 3. ประสิทธิผลการพัฒนา พบได้จากการบริหารโครงการที่ดี การมีส่วนร่วมในโครงการ 
โครงการมีความโปร่งใส และโครงการท าให้เกิดผลก าไร ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนโดยรวม  การ
พัฒนาในภาพรวมพบว่า การบริหารโครงการเป็นการให้ประชาชนระดับล่างเสนอโครงการผ่าน 
กรรมการหมู่บ้าน ผ่านสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งเป็นตัวแทนและน าเข้าสู่สภา มีการ
พิจารณาตามหลักความเป็นจริงในสิ่งที่เสนอตามสภาวะในแต่ละสภาพความเหมาะสม สามารถ
ตรวจสอบได้ โปร่งใส แสดงการด าเนินการอย่างชัดเจนพิจารณาได้จากการมีรายได้เพ่ิมขึ้น ครอบครัว
อบอุ่น สถานะภาพของต าบลเป็นที่ยอมรับทั่วไป ชุมชนถือเป็นสังคมฐานรากที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ มีวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายตามภูมินิเวศน์ การพัฒนาประเทศในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมา ได้ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจที่ก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน 
จึงเป็นเหตุให้มีความยั่งยืนเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาและกระบวนการตัดสินใจ ด้วยเหตุนี้จึง
น ามาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้ชุมชนสามารถก าหนดชีวิตและด าเนินชีวิตตามความต้องการของ
ตนเองได้มากขึ้น จึงจะน ามาสู่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2554-2559) และสอดคล้องกับ
แนวความคิด สบพันธ์ ชิตานนท์ (2549) ได้ให้นิยามความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ว่า “การ
พัฒนาที่บูรณาให้เกิดองค์รวม คือองค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะมาประสานกันครบองค์ และมี
ลักษณะอีกอย่างหนึ่งคือ มีดุลยภาพ กล่าวคือ ธรรมชาติแวดล้อมกับเศรษฐกิจจะต้องบูรณาการเข้า
ด้วยกันจะท าให้เกิดสภาพที่เรียกว่าเป็นภาวะยั่งยืนทั้งในทางเศรษฐกิจและในทางสภาพแวดล้อม การ
คุ้มครองสภาพแวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยใช้มนุษย์เป็นแกนกลางการพัฒนาเพ่ือ
สร้างให้เกิดความสมดุล ระหว่างคนธรรมชาติ และสรรพสิ่ง เพ่ือให้อยู่ร่วมกันด้วยความเกื้อกูลกัน ไม่
ท าลายล้างกันทุกสิ่งในโลกก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง” 
 4. ประสิทธิผลความพึงพอใจอันเกิดจากผลของ การบริหาร การพัฒนา การมีส่วนร่วม
ได้แก่ ประสิทธิผลประชาธิปไตยในชุมชน ประสิทธิผลการบริหารจัดการ และประสิทธิผลทาง
เศรษฐกิจชุมชน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นท าให้ประชาชนในชุมชน มีความพึงพอใจสร้างความมั่นคง เข้มแข็ง
สามารถพ่ึงตนเองได้ จึงเชื่อได้ว่ากรอบแนวคิดดังกล่าว สามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนด
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ยุทธศาสตร์การบริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับองค์การและประชาชน
โดยรวมได้ การมีส่วนร่วม ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล ประชาชนมีความกระตือรือร้นที่จะ
เข้าร่วมการพัฒนาให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์การ มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
พุทธ มอญ อิสลาม เพราะในแต่ละองค์ประกอบ มีส่วนสร้างเสริมและส่งเสริมซึ่งกันและกัน ซึ่งท าให้มี
วัฒนธรรมการท างานร่วมกันเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์เป็นหนึ่งเดียวกันได้ สอดคล้องกับทฤษฎีมาสโลว์ 
(Maslow, 1970 อ้างถึงใน อคิน รพีพัฒน์, 2552) กล่าวว่าการเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้ค าพูดหรือ
การเขียน เพ่ือมุ่งให้เกิดความเชื่อถือและการกระท า ซึ่งการเกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งในการปฏิบัติงานและถ้าจะให้เกิดผลดีผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจ
ในเรื่องที่จะเกลี้ยกล่อมโดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของคนตามหลักทฤษฎีของมาสโลว์ ที่เรียกว่า
ส าดับขั้น ความต้องการ (Hierarchy of Needs) คือความต้องการของคนจะเป็นไปตามส าดับจาก
น้อยไปมากมีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี้ (1) ความต้องการทางด้านสรีระวิทยา (Physiological Needs) 
(2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (Safety and Security Needs) (3) ความต้องการ
ทางด้านสังคม (Social Needs) (4) ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (Self-Esteem Needs)  (5) 
ความต้องการความส าเร็จแห่งตน (Self-Actualization Needs) 
  แต่จากการศึกษาพบว่าในท้องถิ่นยังขาดการประสานงาน และการระดมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพราะถ้าประชาชนมีส่วนร่วม (Participation) ได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นใน
การวางแผน และการบริหารโครงการ (Community Project) ที่สนองตอบต้องสอดคล้องกับความ
ต้องการของประชาชนมากขึ้นจะท าให้ประชาชนนั้นมีความมุ่งมั่น มีความพร้อม ที่จะรับใช้บริการชุมชน
ของเขา ซึ่งจะน าไปสู่หลักการความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
อันเป็นหลักการที่ส าคัญที่จะน าประชาชนไปสู่ความรับผิดชอบต่อสถานะความเป็นอยู่ของประชาชน 
และตนเองอย่างมีพลัง  ดังนั้นผลจากการศึกษาสามารถสร้างเป็นตัวแบบได้ว่า PAR +CSR+CP จะสามารถ
เป็นแรงขับเคลื่อน  (Driving Force) ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นพลังหลัก และกลไกของ
ความเจริญเติบโตในระยะยาว (Engine Of Growth and Development) พลังนี้มีความเข้มแข็ง    
มีระเบียบวินัย  ความโปร่งใสก็จะเกิดขั้น และผู้น าการบริหารมีความรู้ มีความเป็นผู้น าอย่างเข็มแข็ง 
และได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในท้องถิ่น  PAR +CSR+CP ก็จะน าไปสู่การบริหาร การพัฒนา
โครงการในชุมชนนั้นๆ อย่างมีความรับผิดชอบ โดยมุ่งตอบสนอง ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน ดังนั้นพลังแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่มีจิตอาสาจะท าให้โครงการทุกโครงการไม่ว่าโครงการจะ
เกิดขึ้นจากจิตอาสา พัฒนาตนเองหรือจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซ่ึงจะเกิดจากงบประมาณภายในชุมชน
หรือโครงการที่ได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง ใช้การบริการโครงการเป็นปัจจัยที่จะน าไปสู่การ
พัฒนาโดยค านึงถึงผลผลิต และผลลัพธ์ที่ส่วนบุคคลและสังคม ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างยังยืน 
เช่น โครงการสร้างถนน  โครงการป้องกันน้ าท่วม ปกป้องคุ้มครองรักษาโบราณสถานสมบัติสร้างสรรค์
รักษาปกป้องคุ้มครองสภาพแวดล้อมให้คงสภาพและดีขึ้น ซึ่งการกระท านั้นต้องโปร่งใส  มั่นคง คุ้มค่า 
ได้ผลประโยชน์ที่สามารถวัดได้ระดับ 4E คือ โครงการนั้นจะต้องสามารถวัดได้ สามารถตีราคาต้นทุน
ได้  มีประสิทธิภาพและโครงการนั้นๆ เมื่อส าเร็จในการบริหารจัดการชุมชนแล้ว ผลส าเร็จของ
โครงการเป็นโครงการที่คุ้มค่า เป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการ และเป็นโครงการที่ประชาชน 
เห็นพ้องกันว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและชีวิตของพวกเขา นอกจากนี้การพัฒนาการมีส่วนร่วมยังได้
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น าหลักการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) สิ่ง ที่จะท าให้เกิดการบริหารงาน ไม่ส าเร็จมาร่วม
ในการด าเนินการและใช้หลักตรวจสอบการท างานทุกระบบ ด้วยหลักการของ Deming Cycles ซึ่ง
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) P  การปฏิบัติ  (Doing)  D  การตรวจสอบ  (Check) C     
การกระท า (Action) A อย่างต่อเนื่องมีเป้าหมายจะท าให้สังคมนั้นอยู่อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับ
สมการตัวแบบการพัฒนาที่ยั่งยืน     
 

                                             Conceptual Model  
 
 
 
 
 

                                               
 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1  การบริหาร การพัฒนา และการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
 
 ถ้า LAD เป็นตัวแทนสรรพสิ่งที่เกิดจากภาวะผู้น า ไปสู่การบริหาร การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยน าข้อมูลต่างๆ ความรู้ ความสามารถ เทคโนโลยีสมัยใหม่ลงสู่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (Input) ส่วนถ้า PAR +CSR+CP เป็น Process ที่จะขับเคลื่อนระบบการท างานต่าง ๆ ใน
ภาคประชาชนมีส่วนร่วม มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งร่วมรับผิดชอบโครงการ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน RM จะเป็นตัวช่วยให้การขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวให้เดินไปข้างหน้าอย่าง
มั่นคง ด้วยการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในระบบ PDCA เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะช่วยทบทวน      
ทุกระบบในการท างานให้ต่อเนื่อง สามารถตรวจสอบได้  มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน  ดังแผนภาพที่ 1.1 จะ
น าไปสู่กระบวนการ Outcomes คือ SD (Sustainable Development) การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
    1.1 การบริหารองค์การส่วนท้องถิ่นเป็นการกระจายอ านาจของรัฐ (Decentralization) 
ไปสู่ระดับล่าง ที่เรียกว่าระดับรากหญ้าซึ่งเป็นฐานรากส าคัญของประเทศ ให้มีโอกาสได้บริหารอ านาจ
บริหารความต้องการของตนเอง แต่องค์การส่วนท้องถิ่นยังไม่เข้มแข็งพอที่จะพ่ึงพาตนเองได้ทั้งหมด 
ซึ่งในบางกรณีองค์กรเหล่านี้ก็ยังต้องการให้รัฐบาลกลางช่วยเหลือด้วย 
  1.2 ความส าคัญของการบริหาร คือ การก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมาย โดยก าหนดแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนรู้ข้อดีข้อด้อย ของ แต่ละยุทธศาสตร์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายคือความผาสุกท่ัวกันของประชาชน 
  1.3 แนวคิดในการบริหาร การพัฒนาและ การมีส่วนร่วมที่เป็นประชาธิปไตย น าไปสู่
ตัวแบบการพัฒนาที่สามารถน าไปเป็นแนวคิดส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ การบริหารการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลในยุคโลกาภิวัฒน์   
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพการบริการ

ของคลินิกทันตกรรมเอกชนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  2) เพ่ือศึกษาโมเดลปัจจัยเชิง
สาเหตุของคุณภาพการบริการของคลินิกทันตกรรมเอกชนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ 
3) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณภาพการบริการคลินิกทันตกรรมเอกชนในอ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 

กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการทันตกรรมในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จ านวน 356 คน จากการสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systemic Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามที่พัฒนาจากเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการเซิร์ฟควอล (SERVQUAL) มีค่า
ความเชื่อมั่น 0.81 วิเคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติภาคบรรยาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ
การวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้นด้วยโปรแกรมลิสเรล 8.80 ทีร่ะดับนัยส าคัญ .05 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นหญิงอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี มีสถานภาพโสด มี
ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีอาชีพเป็นบุคลากรหรือ
ลูกจ้างบริษัทเอกชนและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจ านวน 10,000-20,000 บาท ผู้ป่วยมีค่าเฉลี่ยความคาดหวัง
อยู่ในระดับสูง และมีค่าเฉลี่ยการรับรู้จริงในระดับสูงที่สุด ท าให้คุณภาพการบริการที่ได้รับเหนือความ
คาดหมาย โมเดลเชิงสาเหตุของคุณภาพการบริการของคลินิกทันตกรรมเอกชนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 2=119.44, df = 102, p = 0.11, GFI = 0.96, AGFI = 0.94, 
RMR = 0.02, RMSEA = 0.02 ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพการบริการได้
ร้อยละ 0.4 ตัวแปรเชิงสาเหตุปัจจัยส่วนบุคคล ความคาดหวัง และการรับรู้จริงส่งผลทางตรงต่อคุณภาพ
การบริการอย่างไม่มีนัยส าคัญที่ระดับ .01  
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ABSTRACT 
          The objectives of this research were 1) to study the factors affecting the level 
of service quality of private dental clinic in Khlong Luang, Pathum Thani, 2) to study 
the causal model of service quality of private dental clinic in Khlong Luang, Pathum 
Thani, and 3) to analyze the confirmatory factor analysis (CFA) of service quality of 
private dental clinic in Khlong Luang, Pathum Thani.  

The sample was consisted of 356 customers who took the service at private 
dental clinic in Khlong Luang, Pathum Thani. The systemic random sampling had 
been used for determining the above sample. The research instrument was 
employed through the questionnaire which was developed from the quality of the 
SERVQUAL, which had a reliability index of 0.81. The descriptive statistics, Pearson’s 
Product Moment correlation coefficient, and Linear structural equation model 
(LISREL 8.80) are used to analyze the data at the significant level of .05.  
          The results of this research found that the majority of the sample group were 
female, aged between 21 and 30 years old, single, held a high school certificate or 
diploma, employed in the company or private sectors, and the average income per 
month range from 10,000 to 20,000 baht. The mean expectation of the sample was 
found at high level while the mean perception was found at the highest level, which 
caused the service quality was beyond expectation. The causal model of service 
quality of private dental clinic in Khlong Luang, Pathum Thani had relevance to the 
empirical data as 2 = 119.44, df = 102, p = 0.11, GFI = 0.96, AGFI = 0.94, RMR = 0.02, 
RMSEA = 0.02. The variables in the model could explained variance of service quality 
at four percent. The causal variables of demographic, expectation, and perception 
had direct effect on service quality at the none significant level of .01. 
 
ค าส าคัญ 

คุณภาพการบริการ ทันตกรรม โมเดลเชิงสาเหตุ  
 
ความส าคัญของปัญหา 
  คุณภาพการบริการเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและมีการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน การวัดคุณภาพการบริการทางการตลาดจึงเป็นสิ่งท้าทายของนักการตลาดทุกยุคสมัย ได้มีการ
คิดค้นเครื่องมือต่างๆ ออกมามากมาย เสธ เดชมัค และวรัท (Seth, Deshmukh, & Vrat, 2005). ได้
รวบรวมตัวแบบที่ใช้วัดคุณภาพการบริการที่เกิดขึ้น โดยเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 1984 และมีพัฒนาการ
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งหมด 19 แบบ แต่ละแบบมีข้อเด่นข้อด้อยแตกต่างกันออก ไป ตัวแบบที่
น ามาใช้กันอย่างกว้างขวางและเป็นต้นแบบให้แก่ตัวแบบอ่ืนๆมากที่สุด  คือตัวแบบช่องว่าง (Gap 
Model) ของพาราสุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) ตัว
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แบบนี้ต่อมาได้มีการน าไปพัฒนาและประยุกต์เป็นเครื่องมือที่ใช้เพ่ือวัดคุณภาพการบริการเซิร์ฟควอล 
(SERVQUAL Scale) หรือเรเตอร์ (Rater) เป้าหมายของการสร้างเครื่องมือชนิดนี้ขึ้นมาก็เพ่ือให้เป็น
เครื่องมือมาตรฐานที่สามารถใช้วัดคุณภาพการบริการได้โดยทั่วไป  
  เซิร์ฟควอลเป็นเครื่องมือที่ใช้เปรียบเทียบการรับรู้บริการของลูกค้ากับความคาดหวังของ
ลูกค้าต่อบริการนั้น ถ้าการรับรู้ของลูกค้าสูงกว่าหรือเท่ากับความคาดหวังของลูกค้า คุณภาพบริการ
นั้นจะได้รับการยอมรับ แต่ถ้าการรับรู้ของลูกค้าต่ ากว่าการคาดหวังของลูกค้า คุณภาพบริการนั้นจะ
ถูกปฏิเสธ ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เซิร์ฟควอลมากับอุตสาหกรรมต่างๆอย่างกว้างขวาง ได้แก่ ด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข ด้านการธนาคาร ด้านสินเชื่อ และด้านการศึกษา อย่างไรก็ตามการวัด
คุณภาพการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งการบริการด้านทันตกรรม ประกอบด้วย
การวัด 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการวัดคุณภาพการบริการเชิงเทคนิค (Technical Service Quality)  
ซึ่งเป็นการวินิจฉัยโรคที่ต้องการความถูกต้องแม่นย า และสามารถจัดกระบวนการรักษาที่เหมาะสม    
แก่ผู้ป่วยแต่ละราย ส่วนที่สองเป็นการวัดคุณภาพการบริการเชิงโครงสร้าง (Functional Service 
Quality) (Gronroos, 1984) การวัดชนิดหลังนี้เองที่เป็นการวัดคุณภาพการบริการด้านการตลาด 
(Marketing Service Quality) ซึ่งสามารถวัดค่าได้จากเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการด้านการตลาด
ชนิดต่างๆ รวมถึงเซิร์ฟควอลด้วย (Babakus, & Mangold, 1992) 
  ผู้วิจัยมีข้อสงสัยว่า การวัดคุณภาพการบริการด้านทันตกรรม มีความเหมือนหรือแตกต่าง
จากธุรกิจอื่นหรือไม่ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าผลงานวิจัยเรื่องนี้ในมิติทางธุรกิจมีจ านวนน้อย 
งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงเทคนิคหรือในด้านการรักษาเท่านั้น ผลงานวิจัยด้านคุณภาพการบริการ
ในประเทศไทยที่พบจากการทบทวนวรรณกรรม ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเรื่องความคาดหวัง 
(Customer Expectation) ความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction) ส่วนการวัดคุณภาพ
บริการ (Service Quality Measurement) ยังไม่มีเครื่องมือมาตรฐานที่มีงานวิจัยรองรับว่าสามารถ
น ามาใช้ได้ และยังไม่พบการศึกษาเรื่องการรับรู้คุณภาพบริการ (Service Quality Perception) ใน
ด้านทันตกรรม ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและได้ตั้งค าถามเบื้องต้นในการวิจัยว่า  
“คุณภาพการบริการตามการรับรู้ (Perceived Service Quality) ของคลินิกทันตกรรม” เป็นอย่างไร 
การศึกษานี้จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดคุณภาพการบริการด้านทันตกรรม ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย รวมถึงนานาประเทศทั่วโลก 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

คุณภาพการบริการตามการรับรู้ (Perceived Service Quality) ของคลินิกทันตกรรมเป็น
อย่างไร ปัจจัยส่วนบุคคล ความคาดหวัง และการรับรู้จริงมีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการของคลินิก
ทันตกรรมเอกชนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพการบริการของคลินิกทันตกรรมเอกชนใน
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
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2. เพ่ือศึกษาโมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของคุณภาพการบริการของคลินิกทันตกรรมเอกชนใน
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

3. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของคุณภาพการบริการของคลินิกทันตกรรมเอกชน
ในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 
ที่มา: พาราสุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือผู้ที่มาใช้บริการคลินิกทันตกรรมนวเวชในอ าเภอคลอง

หลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งการให้ค าปรึกษา และการบ าบัดรักษาทางทันตกรรมทุกชนิด โดยได้ข้อมูล
จาก ฐานข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วยคลินิกทันตกรรมนวเวช (Future Software-Dental Clinic 4.0)  
เป็นเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2552 - 31 ตุลาคม 2553 จ านวน 1,168 คน  
  ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรการค านวณของลินเดอแมน เมอร์เลนดา และโกลด์ 
และสูตรการค านวณของวิส (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2542; อ้างถึงใน Lindeman, Merenda, & Gold, 
1980; Weiss, 1972) กล่าวคืออัตราส่วนระหว่างหน่วยตัวอย่างที่ใช้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างและจ านวน
พารามิเตอร์ หรือตัวแปรควรจะเป็น 20 เท่าต่อ 1 พารามิเตอร์ การวิจัยครั้งนี้มีค่าพารามิเตอร์ จ านวน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 

111 

16 พารามิเตอร์ ดังนั้นจะต้องมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยจ านวน 320 คน การสุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยนี้ ใช้การสุ่มอย่างเป็นระบบ (Systematic Random Sampling) เนื่องจากประชากรมีจ านวน 
1,688 คน กลุ่มตัวอย่างมีขนาด 356 คน ท าการจับฉลากหมายเลข 1 ถึง 5 ได้เลข 2 ดังนั้นกลุ่ม
ตัวอย่างคนแรกที่จะแจกแบบสอบถามคือผู้ป่วยคนที่ 2 หลังจากนั้นนับต่อไป ทุก 5 คน คือผู้ป่วยคนที่ 
7 / 12 / 17 / 22  เรื่อยไปจนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนที่ก าหนด โดยท าการแจกแบบสอบถาม
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2553 - 30 เมษายน 2554 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดย

แบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลมีจ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความคาดหวัง ประกอบด้วยมิติ

คุณภาพการบริการ 5 ด้าน ตามรูปแบบการวัดการบริการของเครื่องมือ SERVQUAL (Zeithaml, 
2009) มีค าถามทั้งสิ้น 21 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Five Rating Scale) 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการรับรู้จริง ประกอบด้วยมิติ
คุณภาพการบริการ 5 ด้านตามรูปแบบการวัดการบริการของเครื่องมือ SERVQUAL (Zeithaml, 
2009) มีค าถามทั้งสิ้น 21 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert’s Five Rating Scale) 

3. การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
3.1 การทดสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือที่ใช้วิจัย (Index ofItems Objective 

Congruency: IOC) โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นน าเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน และเลือก
ข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยาม มากกว่าหรือเท่ากับ .05 
ส่วนที่มีค่าน้อยกว่า .05 น ามาปรับปรุงให้เหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ การวิจัยนี้ได้ค่า
ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์เท่ากับ 0.88 

3.2 การทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใช้วิจัย โดยการน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน จากนั้นวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาคด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.81 แสดงว่า
แบบสอบถามฉบับนี้มีความเชื่อมั่นสูง 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ผู้ศึกษาขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ เพ่ือแสดงต่อประชากรที่มาใช้บริการคลินิกทันตกรรมเอกชนในอ าเภอคลอง
หลวง จังหวัดปทุมธานี 

4.2 ขอรับหนังสืออนุญาตให้แจกแบบสอบถามมาแจกให้ประชากรที่มาใช้บริการ
คลินิกทันตกรรมเอกชนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยแจกแบบสอบถามจ านวน 420 ชุด 
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4.3 รวบรวมแบบสอบถามกลับคืน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละ
ฉบับ คัดแยกไว้เฉพาะฉบับที่สมบูรณ์ 

4.4 จัดท ารหัสในแบบสอบถามตามที่ก าหนดในตารางแจกแจงความถี่ 
4.5 น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือประมวลผลข้อมูล 

ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
4.6 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดจากการกรองข้อมูล 

ตัดผู้ที่ตอบไม่ครบทุกข้อค าถามออก คงเหลือกลุ่มตัวอย่างจ านวน 356 คน (N=356) 
4.7 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 

และโปรแกรมลิสเรล (LISREL 8.80) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจง
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การกระจายของข้อมูล 

5.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและ
ทดสอบนัยส าคัญด้วยค่าที (t-test) เพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบความสอดคล้องของ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างต่อไป 

5.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของโมเดลการวัด (Measurement Model) ของตัวแปรแฝงแต่ละตัว เพ่ือให้
แน่ใจว่าตัวแปรสังเกตได้แต่ละกลุ่มนั้นเป็นตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมส าหรับตัวแปรที่ก าหนดไว้ และพิจารณา
จากค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (c) ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.60 และค่าความแปรปรวนที่ถูกสกัดได้
(v) ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.50 (สุภมาส อังสุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน์, 
2552 อ้างถึงใน Diamantopoulos, & Siguaw, 2000) 

5.4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการ
บริการของคลินิกทันตกรรม ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ วิเคราะห์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรสาเหตุของคุณภาพการบริการ 
ประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธีไลค์ลิฮู้ด (Maximum Likelihood Estimate: ML) โดยใช้โปรแกรม  
ลิสเรล (LISREL 8.80, Serial Number: LP880-SSI77-00659) 

6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
6.1 สถิติที่ใช้วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือสถิติที่ใช้วิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนก 

6.1.1 สถิติที่ ใช้หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค  (Cronbach’s -
Coefficient) 
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6.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
6.2.1 ค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่า

ความเบ้ ค่าความโด่ง 
6.2.2 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เส้นทาง โดยวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณและ

วิธีการวิเคราะห์สมการด้วยวิธีความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood: ML) 
6.2.3 การตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล โดยการวิเคราะห์

เส้นทาง แล้วพิจารณาค่าดัชนีความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนีความกลมกลืน
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ได้แก่ ค่าดัชนีไค-สแควร์ (Chi-Square) ค่าระดับความเป็นอิสระ (Degree of 
Freedom) ค่าดัชนีรากสองก าลังเฉลี่ยของความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean Square Error of 
Approximation) ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องเชิงสัมพัทธ์ (Relative Fit Index) ค่าดัชนีวัดความ
สอดคล้องเชิงสัมบูรณ์ (Absolute Fit Index) ค่าดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index)  

 
ผลการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่างผู้มารับบริการทันตกรรมส่วนใหญ่เป็นหญิงอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี มี
ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีสถานภาพโสด มี
อาชีพเป็นบุคลากรหรือลูกจ้างบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนจ านวน 10,000-20,000 บาท 

2. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลโครงสร้าง
คุณภาพการบริการของคลินิกทันตกรรมเอกชนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พบว่า 
องค์ประกอบของตัวแปรปัจจัยทุกตัวมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบของคุณภาพการบริการ อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .01 ทุกค่า โดยองค์ประกอบของตัวแปรความคาดหวังที่มีต่อการบริการ (Expect)  
มีความสัมพันธ์ทางลบกับองค์ประกอบของคุณภาพการบริการ (SQ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 มีความสัมพันธ์ในระดับค่อนข้างต่ า (.21<r<.40) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง -.329 ถึง 
-.269 องค์ประกอบของตัวแปรการรับรู้ที่มีต่อการบริการจริง (Percept) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
องค์ประกอบของคุณภาพการบริการ (SQ) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีความสัมพันธ์ใน
ระดับค่อนข้างต่ า (.21<r<.40) ถึงปานกลาง (.41<r<.60) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง 
.465 ถึง .507 

3. โมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี หรือโมเดลมี
ความเที่ยงตรงสูง พิจารณาได้จากค่าสถิติไค-สแควร์ 119.44 โดยมีค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ 0.11  
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 และค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.94 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีก าหนด (0.90) ค่าดัชนี
มาตรฐานของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ (SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.03 และค่าดัชนีวัดความ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 

114 

คลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.02 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด 
(0.05) ค่าดัชนีระบุขนาดกลุ่มตัวอย่าง (CN) มีค่าเท่ากับ 408.85 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด (200) มี
แผนภาพดังภาพที่ 1 

 
 
ภาพที่ 1:  โมเดลคุณภาพการบริการ (The Service Quality Model) ของคลินิกทันตกรรม 
  ในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามทฤษฎีของพาราสุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่  
             (Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1985) 
 

4. ผลการประเมินความสอดคล้องของโมเดลการวัดในสมการโครงสร้าง 
  ประเมินความสามารถของตัวแปรในโมเดลการวัดและค่าความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง
พบว่าองค์ประกอบการรับรู้  และคุณภาพการบริการ มีค่าความเชื่อมั่นสูง (c> 0.60) และ
องค์ประกอบทุกตัวสามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบได้สูง  (v>0.50) 
องค์ประกอบความคาดหวังมีความเชื่อมั่นต่ า (R2<0.5) แต่สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ในองค์ประกอบได้สูง (v>0.50) แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ที่ก าหนดขึ้นส าหรับใช้เป็นตัวชี้วัดตัวแปร
แฝงส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลมีค่าความเชื่อมั่นของ    
ตัวแปรต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (R2<0.5) แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ที่ก าหนดขึ้นส าหรับใช้เป็นตัวชี้วัด 
ตัวแปรแฝงเป็นตัวชี้วัดที่ยังไม่เหมาะสม ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1   ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน () ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (SE) ค่าที (t-
value) ค่าความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได้ (R2) ค่าความเชื่อมั่น (c) และค่าความ
แปรปรวนที่สกัดได้ (v)  

 

ตัวแปรแฝง 
ตัวแปร 
สังเกตได ้

คุณภาพตัวแปรสังเกตได ้ คุณภาพตัวแปรแฝง 
 SE t-value R2 c v 

Expect 

TA1 0.74 0.46 - 0.54 

0.48 0.86 
TA2 0.85 0.27 16.61** 0.73 
TA3 0.89 0.20 17.37** 0.80 
TA4 0.87 0.24 17.05** 0.76 
TA5 0.69 0.52 13.11** 0.48 

Percept 

TB1 0.88 0.22 - 0.78 

0.85 0.96 
TB2 0.88 0.22 24.79** 0.78 
TB3 0.92 0.16 27.45** 0.84 
TB4 0.94 0.11 29.54** 0.89 
TB5 0.92 0.15 27.22** 0.85 

ServQ SQ 1.00 0.00 - 1.00 1.00 1.00 

Personal 

SEX 0.11 0.99 - 0.01 

0.01 0.05 

AGE 0.01 1.00 0.29 0.00 
ED 0.05 1.00 0.82 0.00 

STATUS -0.04 1.00 -0.76 0.00 
OCCUPATI 0.17 0.97 1.75 0.03 
INCOME 0.09 0.99 1.35 0.01 

 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

5. เส้นทางอิทธิพลทางตรงของโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุของคุณภาพการบริการ พบว่า
คุณภาพการบริการ (ServQ) ได้รับอิทธิพลรวมจากการรับรู้จริง (Percept) มากที่สุด รองลงมาได้แก่ 
ความคาดหวัง และปัจจัยส่วนบุคคล  โดยตัวแปรทั้งหมดร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพ
การบริการได้เพียงร้อยละ 0.4 ดังภาพที่ 2  

 
 

ภาพที่ 2:  ภาพโมเดลสมการโครงสร้างคุณภาพการบริการของคลินิกทันตกรรมในอ าเภอคลองหลวง 
          จังหวัดปทุมธานี  
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6. ผลการวิจัยโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพการบริการของคลินิกทันตกรรม
เอกชนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีข้อสรุปดังนี้ 

6.1 ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพบริการ (Service Quality) ของ
คลินิกทันตกรรมเอกชนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 1) คุณภาพการ
บริการ (ServQ) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
สูงสุด และรายได้ อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -0.06 
ซึ่งแสดงว่าปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการคลินิกทันตกรรมเอกชนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีไม่ส่งผลต่อระดับคุณภาพบริการตามการรับรู้ (Perceived Service Quality) 

6.2 ความคาดหวัง (Expectation) ไม่มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพการบริการของคลินิก
ทันตกรรมเอกชนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 2) คุณภาพการ
บริการ (ServQ) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากความคาดหวัง อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ -0.18 (ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมีค่าเป็นลบ) แสดงว่าลูกค้ามีความ
คาดหวังต่ า จะท าให้คุณภาพการบริการอยู่ในระดับสูง หรือบริการที่ได้รับดีกว่าที่คาดหวังไว้ 

6.3 การรับรู้จริง (Perception) ไม่มีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพบริการของคลินิก   ทัน
ตกรรมเอกชนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (ปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 3) คุณภาพการบริการ 
(ServQ) ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู้จริง อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ  0.39 แสดงว่า ลูกค้ามีการรับรู้จริงอยู่ในระดับสูง จะส่งผลให้คุณภาพการ
บริการอยู่ในระดับสูง  
 
อภิปรายผล  

จากโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุของคุณภาพการบริการตามสมมติฐานการวิจัย พบว่าโมเดล
ตามสมมติฐานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อวิเคราะห์คุณภาพการบริการ 
พบว่าได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยส่วนบุคคล ความคาดหวัง และการรับรู้จริง  อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่ความคาดหวังส่งผลทางตรงต่อคุณภาพการบริการในเชิงลบ (=-0.094) 
นั่นคือถ้าลูกค้าคาดหวังสูงจะมีแนวโน้มที่เห็นว่าคุณภาพการบริการอยู่ในระดับต่ า  การรับรู้จริงส่งผล
ทางตรงต่อคุณภาพการบริการในเชิงบวก (=0.382) แสดงว่าการรับรู้ต่อการบริการจริงอยู่ในระดับ
ใดก็จะมีแนวโน้มว่าระดับคุณภาพการบริการตามการรับรู้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลูกค้าที่มีการรับรู้
จริงสูงมักพอใจในการรับบริการทันตกรรมหรือพบว่าการให้บริการนั้นเท่ากับหรือเหนือความ
คาดหมาย  การวิจัยครั้งนี้พบว่า ระดับระดับการรับรู้จริงสูงกว่าความคาดหวั ง (P>E) โดยมีค่าเฉลี่ย 
0.216 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.570 แสดงว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เห็นว่าคุณภาพการการบริการ
เหนือความคาดหมาย แตกต่างกับการศึกษาของครรชิตพล ยศพรไพบูลย์ (2551) ที่ศึกษาเรื่องการวัด
คุณภาพบริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดใน 5 ด้านของเซิร์ฟควอล ซึ่งได้แก่ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง 
การให้ความมั่นใจ การดูแลเอาใจใส่ และรูปลักษณ์ทางกายภาพ พบว่าคุณภาพการบริการโดยรวม  
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ต่ ากว่าความคาดหมาย และแตกต่างจากการศึกษาของบาบาคัสและแมนโกลด์ (Babakus, & 
Mangold, 1992) ที่พบว่ามีความคาดหวังสูงกว่าการรับรู้จริง มีค่าเฉลี่ย -0.096 อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

การใช้เครื่องมือเซิร์ฟควอลเป็นการวัดคุณภาพการบริการเชิงโครงสร้างเท่านั้น (Functional 
Quality) ไม่ได้วัดระดับความรู้ความช านาญคุณภาพของทันตแพทย์ผู้ให้บริการ (Technical Quality) 
(Gronroos, 1984) การให้บริการทางทันตกรรมแตกต่างจากการให้บริการในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
เนื่องจากมีผู้ให้บริการน้อยราย และการรับรู้การบริการของลูกค้าเมื่อมาใช้บริการแล้วครั้งหนึ่ง ลูกค้า
จะตัดสินคุณภาพการให้บริการของคลินิกในใจอยู่แล้วว่าดีกว่า หรือต่ ากว่าที่คาดหวัง พอใจ หรือไม่
พอใจ แล้วน ามาสู่การกลับมาใช้บริการซ้ า (Purchase Intentions) และเกิดความภักดีต่อตราสินค้า 
(Brand Royalty) แต่มีข้อโต้แย้งว่าหลังจากใช้บริการแล้ว ลูกค้าจะเกิดความคาดหวังต่อการบริการใน
ครั้งถัดไปสูงขึ้น การตอบสนองต่อลูกค้าในครั้งถัดไปต้องดีกว่าครั้งก่อน จึงจะท าให้การรับรู้จริงสูงกว่า
ความคาดหวังที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จึงจะท าให้คุณภาพการบริการสูงกว่าความคาดหวังในทุกๆ  ครั้ง  
ซึ่ง  อาจเป็นไปไม่ได้จริง (Cronin, & Taylor, 1992) โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมทางการแพทย์และ
ทันตกรรม (McAlexander, Kaldenburg, & Koenig, 1994) แต่อย่างไรก็ตาม ใน ปัจจุบันเครื่องมือ 
SERVQUAL ก็ยังมีการน าไปใช้และเป็นต้นแบบเพ่ือประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง 
(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1.1 ด้านเครื่องมือวิจัย การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการน าเครื่องมือเซิร์ฟควอลซึ่งเป็น

เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการทางการตลาดมา มาใช้เป็นครั้งแรกทางด้านทันตกรรมบริการใน
ประเทศไทย พบว่าเครื่องมือนี้มีความเที่ยงและความตรงสูง โดยตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบมีค่า  

ความเที่ยงสูง (c >0.60) และค่าความแปรปรวนที่สกัดได้ (v) สามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ตัวแปรในองค์ประกอบได้สูง (v>0.50) ยกเว้นปัจจัยส่วนบุคคลที่มีค่าความเที่ยงและค่าความ
แปรปรวนที่สกัดได้ต่ า โมเดลคุณภาพมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จากการวิจัยครั้งนี้สรุป
ได้ว่า สามารถน าเครื่องมือนี้มาใช้วัดคุณภาพการบริการของคลินิกทันตกรรมได้ 

1.2 ด้านประชากร การวิจัยครั้งนี้พบว่าผู้ ใช้บริการคลินิกส่วนใหญ่ เป็นหญิง มี
สถานภาพโสด อยู่ในช่วงอายุ 20-30 ปี มีระดับการศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ประกอบอาชีพเป็น
ลูกจ้างบริษัทเอกชน และมีรายได้ 10,000-20,000 บาท ดังนั้นการวางกลยุทธ์การตลาดจึงควร
พิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะปัจจัยส่วนบุคคลดังกล่าว  ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความ
คาดหวังที่ระดับ .05 แต่ปัจจัยส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อคุณภาพบริการตามการรับรู้อย่างไม่มีนัยส าคัญที่
ระดับ .01 
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1.3 ผู้รับบริการมากกว่าสามในสี่ส่วนของผู้รับบริการทั้งหมด มีความพอใจและพอใจ
อย่างมากในคุณภาพการบริการของคลินิกทันตกรรมเอกชนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี แต่
ยังมีผู้รับบริการร้อยละ 23 หรือราวหนึ่งในสี่ของผู้รับบริการทั้งหมด ที่ไม่พอใจในคุณภาพการบริการ 
จากแนวคิดของพาราสุรามาน ซีแทมล์ และเบอร์รี่ (Parasuraman, A., Zeithaml, V., & Berry, L., 
1985) คุณภาพการบริการเกิดจากการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังและการรับรู้จริง การ
ให้บริการอย่างดีที่สุดเพ่ือให้ลูกค้ารับรู้จริงสูงกว่าความคาดหวังอยู่เสมอจึงจะท าให้คุณภาพการบริการ
เป็นที่พอใจ ลูกค้ามีการรับรู้จริงต่อคุณภาพการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้
ความมั่นใจต่อผู้ป่วย ด้านรูปลักษณ์ทางกายภาพ ด้านการดูแลเอาใจใส่ของบุคลากร ส่วนอีก 2 ด้าน
ได้แก่ด้านความน่าเชื่อถือของคลินิก และด้านการตอบสนองต่อผู้ป่วยของบุคลากร อยู่ในระดับมาก 
ดังนั้นจึงควรปรับปรุงมิติคุณภาพการบริการทั้งสองด้านหลัง โดยที่คะแนนเฉลี่ยด้านความน่าเชื่อถือ
ตามหัวข้อย่อย ได้แก่การปิดและเปิดให้บริการตรงตามเวลาที่แจ้งไว้, เมื่อท่านประสบปัญหา คลินิก
แสดงความจริงใจที่จะช่วยแก้ปัญหา, คลินิกแจ้งผู้ป่วยรับทราบเมื่อถึงเวลานัดหมาย , เมื่อคลินิกได้
สัญญาหรือโฆษณาสิ่งใดไว้แล้ว สามารถปฏิบัติตามสิ่งนั้นได้ , คลินิกให้การรักษาอย่างถูกต้องแก่ท่าน
ตั้งแต่แรกเริ่ม ( x = 4.19, 4.19, 4.13, 4.10, 4.23 ตามล าดับ) และคะแนนเฉลี่ยด้านการตอบสนอง
ต่อลูกค้าหัวข้อย่อย ได้แก่ บุคลากรทุกคนช่วยเหลือและให้บริการด้วยความเต็มใจ, บุคลากรให้บริการ
อย่างรวดเร็วแม้ว่างานก าลังยุ่ง และบุคลากรพร้อมให้บริการตลอดเวลา ( x = 4.23, 4.18, 4.09 
ตามล าดับ) 

1.4 การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ความคาดหวัง และการรับรู้จริง  มี
อิทธิพลต่อคุณภาพการบริการอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การรับรู้จริงมีอิทธิพลสูงกว่า
ความคาดหวัง โดยปัจจัยส่วนบุคคล ความคาดหวัง และการรับรู้จริง สามารถอธิบายคุณภาพการ
บริการได้เพียงร้อยละ 0.4  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ทดสอบสมรรถนะของเครื่องมือเซิร์ฟควอลจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ เพ่ือการ

ก าหนดเครื่องมือมาตรฐานที่ใช้วัดคุณภาพการบริการด้านทันตกรรมของประเทศไทย 
2.2 ทดสอบสมรรถนะของเครื่องมือเซิร์ฟควอลจากกลุ่มตัวอย่างในธุรกิจอ่ืนๆ ของ

ประเทศไทย เช่น ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจซ่อมบ ารุงเครื่องมือ ธุรกิจการสื่อสาร 
2.3 ศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการทางทันตกรรมของไทย กับ

เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการทางทันตกรรมของประเทศต่างๆ 
2.4 ศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมือวัดคุณภาพการบริการทางทันตกรรมของไทย ในบริบท

ทางสังคมชุมชน บริบททางเศรษฐกิจชุมชน และบริบททางการเมืองท้องถิ่น 
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2.5 ศึกษาตัวแปรอื่นๆ นอกเหนือจากปัจจัยส่วนบุคคล ความคาดหวัง และการรับรู้จริง 
ที่อาจจะมีอิทธิพลต่อระดับคุณภาพบริการของคลินิกทันตกรรมเอกชนในอ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี 
 

บรรณานุกรม 
ครรชิตพล  ยศพรไพบูลย์.  (2551).  การวัดคุณภาพบริการร้านอาหาร Fast Food ใน 5 ด้านหลัก

ของ SERVQUAL: ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การให้ความมั่นใจ การดูแลเอาใจใส่  
และรูปลักษณ์ทางกายภาพ.  วิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์.  
3(2): 37-49 

นงลักษณ์  วิรัชชัย.  (2542). โมเดลลิสเรล: สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัย.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

สุภมาส  อังสุโชติ.  (2552).  สถิติวิเคราะห์ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: 
เทคนิคการใช้โปรแกรม LISREL.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่งคงการพิมพ์. 

Babakus, E., & Mangold, W. G.  (1992). Adapting the SERVQUAL Scale to Hospital 
Services: An Empirical Investlgatlon. Health Services Research.  26(6), 767-
786. 

Cronin, J., & Taylor, S., (1992). Measuring Service Quality: A Reexamination and 
Extension. Journal of Marketing.  56(3), 55-68. 

Gronroos, C. (1984). A Service Quality Model and its Marketing Implications. European 
Journal of Marketing. 18(4), 36-44. 

McAlexander, J. H., Kaldenburg, D. O. & Koenig, H. F. (1994). Service quality 
measurement. Journal of Health Care Marketing. 14(3): 34-40. 

Parasuraman, A., Zeithaml, V. & Berry, L. (1985). A conceptual model of service 
quality and its implications for future research. Journal of Marketing.  
49(Fall), 41-50. 

Seth, N., Deshmukh, S. G., & Vrat, P. (2005). Service quality models: a review.   
International Journal of Quality & Reliability Management. 22(9), 913-
949. 

Zeithaml, V., Berry, L., & Parasuraman, A. (1993). The nature and Determinants of 
Customer Expectations of Service. Journal of Academic of Marketing 
Science.  21(1), 1-12. 

Zeithaml, V. (2009). Service Marketing: Integrating Customer Focus Across the 
Firm.  5rd ed.  Singapore: McGraw Hill. 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้้าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีก 
ในจังหวัดปทุมธานี 

 

FACTORS AFFECTING BUYERS’ REPURCHASE INTENTION THE FOOTBALL CLUB 
SEASONAL TICKET OF THAI PREMIER LEAGUE IN PATHUM THANI PROVINCE 

 

วัชนขันธิ์  มหายศนันท์¹ เรืองเดช  เร่งเพียร¹ และบญุเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์² 
Watchanakunt  Mahayossanunt¹, Ruangdech  Rengpian¹, Booncherd  Pinyoanantapong² 

 

¹หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธรุกิจ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

²อาจารย์ประจ า คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธานี 
______________________________________ 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัย
แวดล้อม ระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจ
ซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี  จ านวนประชากร 1,300 
คน ได้แก่ ผู้ซื้อตั๋วปีของสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าสเอฟซี จังหวัดปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้จ านวน 
306 คน ได้จากวิธีการค านวณของทาโร ยามาเน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเป็น
ระบบ (Systemic Sampling) ที่ช่องแลกบัตรเข้าชมเฉพาะช่องตั๋วปี เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม ระดับ
การรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการ และความตั้งใจซื้อตั๋วปีซ้ า สถิติที่ใช้ในการวิจัย
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม และระดับการรับรู้ความส าคัญ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
พรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี คิดเป็น ร้อยละ 65.3 ( 2R =.653) โดยระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัย
ด้านราคาส่งผลสูงสุด (  = .363) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The research aimed to study the personal factors, the importance level of 
environment factors, the importance of service marketing mix and the factors that 
affected on buyers’ repurchase intention the football club seasonal ticket of Thai 
Premier League in Pathum Thani Province. The number of population was 1,300 
persons who bought the seasonal ticket of BangkokglassFC in Pathum Thani Province. 
The sample size was 306 persons, calculated by Taro Yamane formula. The data 
collecting was Systemic Sampling at the seasonal ticket booth. The questionnaires for 
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collecting were the personal factors, the importance level of environment factors, the 
importance level of service marketing mix and the repurchase intention of buying 
seasonal ticket. The statistics of research were percentage, mean, standard deviation 
and multiple regression analysis. 
 The result of this research were the personal factors, the importance level of 
environment factors and the importance level of service marketing mix affected 
buyers’ repurchase intention the football club seasonal ticket of Thai Premier League 
in Pathum Thani Province were 65.3% ( 2R =.653). The importance level of Price factor 
was the maximum affecting factor (  =.363) and the statistical significance level of 
.05. 
 

ค้าส้าคัญ 
 ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม  ระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ  ความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีก 
 

ความส้าคัญของปัญหา 
ฟุตบอล หรือซอกเกอร์ เป็นกีฬาประเภททีมที่เล่นในยามว่าง และมีการแข่งขันกันทั้งระดับ

สมัครเล่น และระดับอาชีพ เป็นกีฬาที่มีคนติดตามชมมากที่สุดในโลกรวมทั้งประเทศไทยด้วย (จิรัฏฐ์ 
จันทะเสน, 2540) ปัจจุบันประเทศไทยมี ไทยพรีเมียร์ลีกเป็นลีกฟุตบอลอาชีพระดับสูงสุดของ
ประเทศไทย มีสโมสรฟุตบอลอาชีพที่ร่วมเข้าแข่งขันต่อฤดูกาล จ านวน 18 ทีม  ในปีพ.ศ.2551 
สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียต้องการสโมสรฟุตบอลในเอเชียเข้าสู่ระบบธุรกิจอย่างสมบูรณ์ โดยก าหนด
ข้อบังคับที่ส าคัญไว้ 4 ข้อ ประกอบด้วย 1) ต้องมีรายได้จากค่าบัตรผ่านประตูจากผู้ชม 2) ต้องมี
งบประมาณจัดการแข่งขัน 3) ต้องมีการจัดท างบประมาณ ก าไร ขาดทุนประจ าปี 4) ต้องจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล นั่นคือ จุดเปลี่ยนที่ท าให้สโมสรฟุตบอลในประเทศไทยปรับตัวเข้าสู่ระบบธุรกิจ สโมสร
ต้องสร้างกลยุทธ์เพ่ือหาผู้ชมที่ชื่นชอบสโมสร หรือแฟนคลับ เนื่องจากรายได้ต่างๆ ที่เกิดขึ้ นต้องมา
จากแฟนคลับ และผู้ชมทั่วไป เช่น การจ าหน่ายตั๋วชมฟุตบอล ขายสินค้าที่ระลึก ทั้งเสื้อเชียร์ 
ผ้าพันคอ หมวก ธงเชียร์ และสินค้าอีกหลากหลายประเภท (เอกราช เก่งทุกทาง, 2554) นอกจากนี้
ยอดผู้ชมมีความส าคัญเนื่องจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียก าหนดมาตรฐานให้สโมสรในลีกต่างๆ   
ในทวีปเอเชียที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการเอเอฟซีแชมเปี้ยนลีก และเอเอฟชีคัพต้องมียอดผู้ชมเฉลี่ย 
5,000 คนต่อนัด (วรเทพ มากโภคา, 2555) 

ตั๋วปี เป็นบัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลในสนามของสโมสร (นัดเหย้า) ตลอดฤดูกาล      
เป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งของสโมสรที่หารายได้เข้าสโมสร โดยสโมสรให้สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ผู้ซื้อตั๋วปี 
ได้แก ่บัตรเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลทุกนัดเหย้าตลอดฤดูกาล ส่วนลดในการซื้อเสื้อเชียร์ ของที่ระลึก 
และสินค้าของสโมสรต่างๆ นั่นคือสโมสรมีสัดส่วนของผู้ชมที่ซื่อตั๋วปีมากกว่าตั๋วเข้าชมในแต่ละนัดของ
วันแข่งขัน เป็นการันตียอดผู้ชมและรายได้ ดังนั้นแต่ละสโมสรต้องมีกลุ่มผู้ชมที่ซื้อตั๋วปีในจ านวน    
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มากพอ ท าให้สโมสรมีการดูแล และการให้บริการแก่ผู้ซื้อตั๋วปีอย่างหลากหลายตามความต้องการเพ่ือให้
ได้รับการตอบสนองที่ประทับใจจากผู้ซื้อตั๋วปี ถ้าได้รับการตอบสนองที่ประทับใจจะท าให้มีความตั้งใจ
ที่จะซื้อตั๋วปีในฤดูกาลถัดไปอีก นอกจากนี้อาจมีการชักชวนให้ผู้อ่ืนซื้อตั๋วปีด้วย ดังนั้นการรับรู้ของ
ผู้ชมในด้านส่วนประสมทางตลาดบริการ (7P’s) ที่สโมสรใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพ่ือให้สโมสร
บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งการรับรู้ปัจจัยแวดล้อม (ได้แก่ กฎหมายและการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี) มีความส าคัญต่อความตั้งใจซื้อตั๋วปีซ้ า ปัจจุบันสโมสรฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกที่ได้
รับรองมาตรฐานจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียมี 4 ทีมได้แก่ เอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ด ชลบุรีเอฟซี 
บางกอกกล๊าสเอฟซี และอินทรีเพ่ือนต ารวจ ในจังหวัดปทุมธานีมีเพียงสโมสรเดียวที่มีตั๋วปีคือ สโมสร
ฟุตบอลบางกอกกล๊าสเอฟซ ี

ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอล
อาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานีเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้ชมการแข่งขันฟุตบอลในด้านต่างๆที่ท า
ให้สโมสรสามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดบริการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ชม และความสามารถ
ในการค้นหาทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้ชมที่ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
พรีเมียร์ลีกได้ถูกต้อง และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจกีฬา ที่ส าคัญจะช่วย
ในการพัฒนาตลาดและผลิตภัณฑ์ของสโมสรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม และระดับการรับรู้ความส าคัญ
ส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
พรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานีหรือไม่ 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ความส าคัญของปัจจัยแวดล้อม (ได้แก่ กฎหมายและการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี) ของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี 
 3. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมการตลาดบริการของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสร
ฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี 
 4. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์
ลีกในจังหวัดปทุมธานี 
 
 

วิธีด้าเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินตามขั้นตอนของการวิจัยดังนี้คือ 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ชมที่ซื้อตั๋วปีของสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส
เอฟซี ในฤดูกาลแข่งขัน 2555 จ านวน 1,300 คน (สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าสเอฟซี, 2555) 
เนื่องจากเป็นสโมสรฟุตบอลอาชีพเพียงสโมสรเดียวในจังหวัดปทุมธานีที่มีการขายตั๋วปีให้กับผู้ชม 
ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้จากวิธีค านวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน  (Taro 
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Yamane อ้างถึงใน วุฒิชาติ สุนทรสมัย, 2552) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 306 คน ผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความน่าจ าเป็น (Probability Sampling) โดยใช้
วิธีการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systemic Sampling) โดยการน าตัวเลข 1-9 มาจับฉลาก ได้
หมายเลข 2 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเก็บตัวอย่างผู้ซื้อตั๋วปีที่เข้าแถวเพ่ือแลกบัตรเข้าชมทุกๆ คนที่ 2 ที่ช่องแลก
บัตรเข้าชมการแข่งขันเฉพาะผู้ซื้อตั๋วปีเท่านั้น ที่สนามแข่งชันฟุตบอล “ลีโอสเตเดียม” ของสโมสร
ฟุตบอลบางกอกกล๊าสเอฟซี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และเก็บข้อมูลระหว่างเดือน พฤษภาคม -มิถุนายน 
พ.ศ. 2555 ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล  ตั้ งแต่ เวลา 14.00–20.00 น. ในวันที่ สโมสรฟุตบอล
บางกอกกล๊าสเอฟซีท าการแข่งขัน จนครบจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบ 
สอบถาม โดยมีโครงสร้างแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามแบบสอบถาม
แบบให้เลือกหลายข้อ (Multiple Choice) 
 ตอนที่ 2  ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม (ได้แก่ กฎหมาย และการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยี) เป็นแบบสอบถามแบบให้คะแนนความส าคัญ (Importance Scale) มีสเกลให้
คะแนน 5 ระดับ โดยก าหนดน้ าหนักคะแนน 
 ตอนที่ 3 ระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมการตลาดบริการ เป็นแบบสอบถามแบบให้
คะแนนความส าคัญ (Importance Scale) มีสเกลให้คะแนน 5 ระดับ โดยก าหนดน้ าหนักคะแนน 
 ตอนที ่ 4 ความตั ้งใจซื ้อซ้ าของผู ้ซื ้อตั ๋วปีสโมสรฟุตบอลไทยพรีเมียร์ล ีกในจังหวัด
ปทุมธานี เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) มีสเกลให้คะแนน 5 ระดับ 
โดยก าหนดน้ าหนักคะแนน และความตั้งใจซื้อซ้ าแต่ละตัวเลือก 
 3. เครื่องมือในงานวิจัยนี้ คือ แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญ
ปัจจัยแวดล้อม (ได้แก่ กฎหมายและการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ) ระดับการรับรู้
ความส าคัญส่วนประสมการตลาดบริการ และความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี ที่ผ่านผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและเที่ยงตรงในเนื้อหา (Validity) และหาค่า
ดัชนีของความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามแต่ละข้อค าถามแต่ละข้อกับจุดประสงค์ (Index of 
Item-Operational Definition Congruence หรือ IOC) ระหว่างค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะของ 
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (2554) พบว่า ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามในการวิจัย เท่ากับ .91 
หาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( -Coefficient) ของ
ครอนบราค (Cronbach) (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2554) จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ค าถาม
จ านวน 35 ข้อ เท่ากับ .96 แสดงว่า แบบสอบถามนี้มีความเหมาะสมในการเก็บข้อมูล 
 4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้  
 1) สถิติ พ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 2) สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ สถิติการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 

125 

ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์
ลีกในจังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท และมีรายได้   
ต่อเดือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท 
 ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม และระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญมากทั้งหมด 
 ความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตั้งใจซื้ออยู่ในระดับ ซื้อแน่นอน จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 37.9 
ค่าเฉลี่ยของความตั้งใจซื้อคือ ค่อนข้างซื้อซื้อแน่นอน (4.03) และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .96 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
พรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย 
 1) ความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีของกลุ่มอายุต่ ากว่า 41 ปี แตกต่างจากกลุ่มอายุสูงกว่า 40 ปี 
และมีทิศทางตรงกันข้าม 
 2) ความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีของพนักงานบริษัท แตกต่างจากธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และ
มีทิศทางเดียวกัน 
 3) ความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีของรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,001 บาท แตกต่างจากรายได้
ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท และมีทิศทางตรงกันข้าม 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความตั้งใจซื้อ
ซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ส่วนเพศ และระดับการศึกษา ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอล
อาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี 
 3. ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสร
ฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประกอบด้วย 
 1) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี 
 2) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีทิศทางตรงกันข้ามกับความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี 
 ระดับการระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม ที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัด
ปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนปัจจัยด้านกฎหมายและการเมือง และสังคม ไม่มี
ผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี 
 4. ระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ า
ของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ประกอบด้วย 
 1) ปัจจัยด้านราคา มีทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี 
 2) ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี 
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 3) ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย มีทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี 
 4) ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ มีทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี 
 ระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการ ที่ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ราคา กระบวนการให้บริการ การส่งเสริมการขาย และผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋ว
ปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน
ปัจจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย พนักงาน และลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้
ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี 
 5. ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม และระดับการรับรู้
ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสร
ฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี เท่ากับ .808 (R = .808) ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (F =25.419*, Sig.= .000*) โดยปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัย
แวดล้อม และระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ า
ของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี  คิดเป็นร้อยละ 65.3 ( 2R = 
.653) ซึ่งระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยด้านราคา (PRICE) ส่งผลสูงสุด (  = .363) มีผลในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
พรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี เรียงล าดับจากมากไปน้อยคือ ปัจจัยด้านราคา เศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์ 
การส่งเสริมการขาย กระบวนการให้บริการ และเทคโนโลยี โดยความตั้งใจซื้อซ้ าของกลุ่มอายุต่ ากว่า 41 ปี 
แตกต่างจากกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปี กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท แตกต่างจากกลุ่มธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และ
กลุ่มรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,001 บาท แตกต่างจากกลุ่มรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท 
 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการสรุปมีประเด็นส าคัญท่ีน ามาอภิปรายดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม และระดับการรับรู้ความ 
ส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการ มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสร
ฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี เท่ากับ .808 (R = .808) ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 (F =25.419*, Sig.= .000*) โดยปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัย
แวดล้อม และระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการ ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ า
ของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี คิดเป็นร้อยละ 65.3 ( 2R = .653) 
ค่า 2R มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม และระดับ
การรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการมีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสร
ฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี อยู่ในระดับสูง สอคล้องกับ สลิลญา นิยมศิลป์ชัย 
(2552) ได้ศึกษาทัศนคติการให้บริการ การรับรู้ในคุณภาพ และความชอบในตราสินค้า ตลอดจน 
พยากรณ์ความตั้งใจซ้ าของลูกค้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ทัศนคติต่อการให้บริการ และ
ความชอบในตราสินค้าของลูกค้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ สามารถพยากรณ์ความตั้งใจใช้
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บริการซ้ าโดยรวม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่สามารถอธิบายความตั้งใจใช้บริการซ้ าโดยรวม
ของลูกค้าศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านราชประสงค์ ร้อยละ 46.7 
 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ประกอบด้วย อายุ อาชีพ และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อความตั้งใจซื้อ
ซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีของกลุ่มอายุต่ ากว่า 41 ปีแตกต่างจากกลุ่มอายุสูงกว่ากว่า 40 ปี 
มีทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่ากลุ่มอายุมากกว่ากว่า 40 ปี มีความตั้งใจซื้อซ้ ามากกว่ากลุ่มอายุน้อยกว่า 
41 ปี ความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีของพนักงานบริษัทแตกต่างจากธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ และมีทิศทาง
เดียวกัน แสดงว่ากลุ่มพนักงานบริษัทมีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ ามากกว่ากลุ่มธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 
และความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีของรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,001 บาทแตกต่างจากรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 30,000 บาท และมีทิศทางตรงกันข้าม แสดงว่ากลุ่มรายได้มากกว่า 30,000 บาท มีความ
ตั้งใจซื้อมากกว่ากลุ่มรายได้น้อยกว่า 30,001 บาท นั่นแสดงว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความตั้งใจ
ซื้อซ้ าตั๋วปี คือกลุ่มอายุมากกว่า 40 ปี เป็นพนักงานบริษัท และรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท 
สอดคล้องกับ ศุภชัย วิรานุวัตร (2553) ได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เข้าศึกษาในโรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศในจังหวัดปราจีนบุรี พบว่า ค่าใช้จ่ายในการเรียนเพ่ือให้
บรรลุประโยชน์ที่แสวงหา มีความสัมพันธ์กับ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และวัชรีวรรณ เชียงทอง 
(2552) ที่ศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจสมัครสมาชิกของผู้ใช้บริการ
สถานออกก าลังกายฟิตเนสเวิลล์ พบว่าอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ แตกต่างกัน มีแนวโน้มการต่ออายุ
สมาชิกสถานออกก าลังกายฟิตเนสเวิลล์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ระดับการระดับการรับรู้ความส าคัญปัจจัยแวดล้อม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านกฎหมาย
และการเมือง และสังคม ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีก
ในจังหวัดปทุมธานี ส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปี
สโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีผลในทิศทางเดียวกันกับความตั้งใจซื้อซ้ า นั่นแสดงว่าความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีจะ
เพ่ิมขึ้นเมื่อเศรษฐกิจส่วนบุคคลเพ่ิมขึ้น ส่วนด้านเทคโนโลยี มีผลตรงข้าม นั่นแสดงว่าเทคโนโลยีที่
เพ่ิมขึ้น ท าให้ความตั้งใจซื้อซ้ าลดลง เนื่องจากมีการถ่ายทอดสดทางอินเตอร์เน็ ตเพ่ิมขึ้น และผู้ชม
เข้าถึงเทคโนโลยีในการชมมากขึ้น ท าให้ผู้ชมในสนามลดลง หรืออาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนที่เกิด
จากปัจจัยด้านอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ สอดคล้องกับ คอทเลอร์ และอาร์มสตรอง (Kotler & 
Amstrong, 2004) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ (Economic Environment) เป็นกลุ่ม
ปัจจัยที่ประกอบด้วย วงจรธุรกิจ เงินเฟ้อ และอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจกรรมทางการตลาด
ขององค์กร หรือเป็นปัจจัยซึ่งมีผลกระทบต่ออ านาจซื้อของผู้บริโภค และรูปแบบการซื้อ และ
สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological Environment) เป็นอิทธิพลที่สร้างให้เกิดเทคโนโลยี
ใหม่อย่างต่อเนื่อง และโอกาสทางการตลาด ระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะมีความสัมพันธ์กับ
การค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า เทคโนโลยีใหม่จะเติบโตอยู่ตลอดไป แต่จะถูก
แทนที่ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า นอกจากนี้เทคโนโลยีใหม่ยังก่อให้เกิดผลสืบเนื่องระยะยาวที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ 
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 4. ระดับการรับรู้ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดบริการ ประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
ช่องทางการจ าหน่าย พนักงาน และลักษณะทางกายภาพ ไม่มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปี
สโมสรฟุตบอลอาชีพไทยพรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี ส่วนปัจจัยด้านราคา กระบวนการให้บริการ 
การส่งเสริมการขาย และผลิตภัณฑ์ มีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าของผู้ซื้อตั๋วปีสโมสรฟุตบอลอาชีพไทย
พรีเมียร์ลีกในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยด้านราคามีผลสูงสุด 
และมีทิศทางเดียวกัน นั่นแสดงว่าแนวโน้มที่ราคาเพ่ิมขึ้น ความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีก็เพ่ิมขึ้น เป็นเพราะ
สิทธิพิเศษ ผลประโยชน์ ที่ได้รับจากตั๋วปีคุ้มค่ากับราคา เช่นเดียวกันกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และการ
ส่งเสริมการขาย ที่มีผลในทิศทางเดียวกับความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปี ส่วนด้านพนักงานมีผลตรงข้ามกับ
ความตั้งใจซื้อซ้ า อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากปัจจัยด้านอ่ืนที่ไม่เกี่ยวกับการวิจัยนี้ 
สอดคล้องกับ  เลิฟล็ อค และไรท์  (Lovelock & Wright 2002) กล่ าวว่ า การตลาดบริการ
ประกอบด้วยปัจจัยที่ต้องพิจารณา เพ่ือก าหนดต าแหน่งของการบริการ และก าหนดส่วนการตลาด
ของธุรกิจบริการ โดยส่วนประกอบแต่ละส่วนของการตลาดบริการ จะมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ตาม
วัตถุประสงค์ โดยการใช้กลยุทธ์อ่ืนๆ เข้ามาเป็นการบริหารแบบผสมผสาน หรือบูรณการ 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากข้อมูลของปัจจัยแวดล้อม ด้านกฎหมายและการเมือง พบว่า การพกพาอาวุธ หรือ
สิ่งที่ส่อว่าจะเป็นอาวุธเข้าสนาม มีค่าเฉลี่ยของระดับความส าคัญสูงสุด เท่ากับ 4.60  แสดงให้เห็นว่า
ผู้ชมส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้นสโมสรฟุตบอลต้องเข้มงวด 
ตรวจค้นอย่างเด็ดขาดในการห้ามน าอาวุธ หรือสิ่งที่ส่อว่าจะเป็นอาวุธเข้าสนาม รวมทั้งพนักงานรักษา
ความปลอดภัย และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่าหัวข้อนี้เป็น
จุดเด่นของสโมสรท าให้ผู้ชมมีความสบายใจในการเข้าชม เนื่องจากสโมสรมีมาตรการรักษาความ
ปลอดภัย ท าให้สร้างโอกาสที่จะขยายฐานผู้ชมได้ครอบคลุม 
 2. จากข้อมูลของส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านส่งเสริมการขาย พบว่า การมี
ส่วนลดค่าเดินทางกับรถสโมสรไปชมการแข่งขันเมื่อเป็นทีมเยือน มีค่าเฉลี่ยของระดับการรับรู้
ความส าคัญ เท่ากับ 4.18 แสดงให้เห็นว่าผู้ชมส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับติดตามสโมสร เดินทางไป
เชียร์ และชมการแข่งขันเมื่อเป็นทีมเยือน ดังนั้นผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า สามารถน าจุดเด่นในหัวข้อนี้
มาใช้กระตุ้นยอดขายตั๋วปีของสโมสรได้ให้เพ่ิมขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมทัศนะศึกษาท่องเที่ยวแทรกเข้า
ไปเมื่อไปเยือนในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งให้สิทธิพิเศษค่าท่ีพัก สถานที่พักท่ีมีชื่อเสียง เป็นต้น 
 3. สโมสร ควรปรับปรุงส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านพนักงาน เนื่องจาก มีค่าเฉลี่ย
ของระดับการรับรู้ความส าคัญรวม เท่ากับ 3.79 ซึ่งมีค่าต่ าสุด โดยสโมสรควรปรับปรุงและพัฒนา
พนักงานให้มีความรู้ ทักษะข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ การตอบข้อซักถามกับผู้ชมด้วยความเป็นกันเอง 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า พนักงานควรแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบที่สะอาด ตอบค าถามและให้ข้อมูลกับ
ผู้ชม ถูกต้องและชัดเจน เพ่ือท าให้ลูกค้ามีความสนใจ และตัดสินใจซื้อตั๋วปีซ้ าในฤดูกาลถัดไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
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 4. สโมสร ควรให้ความส าคัญกับ กลุ่มอายุต่ ากว่า 41 ปี รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 30,001 
บาท เนื่องจากส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อตั๋วปีซ้ าน้อยกว่ากลุ่มอายุมากกว่า 40 ปี และรายได้ต่อเดือน
มากกว่า 30,000 บาท ซึ่งมีความถี่ในจ านวนน้อย และค่าความถี่ส่วนใหญ่คือ อายุต่ ากว่า 41 ปี และ
รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 30,001 บาท ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า สโมสรควรมีการปรับปรุงการท าตลาด
โดยการดึงดูดการเข้าชมเป็นกลุ่ม เช่น ตั๋วปีที่ออกเป็นกลุ่ม 3-5 คน ให้ที่นั่งใกล้กันโดยให้สิทธิพิเศษให้
มากกว่าซื้อเพียงคนเดียว ให้สิทธิพิเศษกับกลุ่มเยาวชนมาข้ึน รวมทั้งการให้ผลประโยชน์ในการแนะน า
เพ่ือนมาซื้อตั๋วปี นอกจากจะขยายจ านวนผู้ชม เพ่ิมยอดจ าหน่ายได้เพ่ิมมากขึ้น ผู้ชมยังได้รับ
ผลประโยชน์ที่มากขึ้นด้วยเช่นกัน 
 5. สโมสร ควรให้ความส าคัญกับ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจส่วนบุคคล 
เนื่องจากมีผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีเป็นอันดับ 2 และมีทิศทางเดียวกัน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า
สโมสรควรมีการปรับปรุงการท าตลาดโดยการท าการตลาดร่วมกับการบริการขนส่งสาธารณะในส่วน
ค่าเดินทาง ร้านอาหารรอบบริเวณสนามในส่วนค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งสินค้าและของที่ระลึก
ของสโมสร เพ่ือให้ผู้ชมมีความตั้งใจซื้อซ้ าตั๋วปีเพ่ิมข้ึน 
 6. สโมสร ควรให้ความส าคัญกับ ปัจจัยด้านราคา เนื่องจากมีผลสูงสุดต่อการตัดสินใจซื้อซ้ าตั๋ว
ปี และมีทิศทางเดียวกัน สโมสรควรรักษามาตรฐานราคาและความคุ้มค่าของตั๋วปีเพราะผู้ชมมีความ
พอใจกับสิ่งที่สโมสรให้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่า สโมสรควรก าหนดราคาตั๋วปีให้มีความแตกต่างจาก
การแยกซื้อในแต่ละนัดให้ชัดเจน พัฒนารายการส่งเสริมการขายโดยค านึงในเรื่องสิทธิพิเศษ 
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ เพ่ือให้เป็นที่น่าสนใจและเข้าถึงผู้ชมที่มีรายได้ต่อเดือนน้อย เช่น จัดท า
รายการให้สมาชิกเพ่ือรับส่วนลดพิเศษในการซื้อเสื้อเชียร์สโมสร ราคาตั๋วปีครึ่งฤดูกาล เป็นต้น ท าให้
ผู้ชมที่มีรายได้ต่อเดือนน้อยรู้สึกคุ้มค่าเมื่อเทียบกับจ านวนเงินที่จ่ายไป ท าให้รู้สึกเกิดความพึงพอใจ
เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ผู้ชมตัดสินใจซื้อซ้ าตั๋วปีสโมสรเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ สโมสรควรปรับปรุงข้อผิดพลาดที่เกิด
จากกระบวนการให้บริการที่ผิดพลาด เช่น การออกบัตรเช้าชมเลขที่นั่งซ้ ากัน ความล่าช้าในการออก
บัตรเข้าชม เมื่อพบว่าคิวข้าแถวมีผู้ชมรอเป็นจ านวนมาก ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มาแลกบัตรตาม
เวลา หรือเปิดช่องบริการอื่นที่ว่างเสริม เพ่ือให้ผู้ชมเกิดความสะดวกสบายในการรับบัตรเช้าขม ส่งผล
ให้ผู้ชมตัดสินใจซื้อซ้ าตั๋วปีสโมสรเพ่ิมขึ้น หรือใช้เครื่องแสกนบัตรที่ประตูทางเข้าชม เพ่ือลดเวลาการ
แลกบัตรลง 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. เนื่องจากผู้วิจัยมีเวลาจ ากัดในการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยเสนอแนะว่า งานวิจัยต่อไปควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมในปัจจัยด้านอ่ืน เช่น ภาพลักษณ์ ของสโมสรฟุตบอลอาชีพ ส าหรับเป็นข้อมูลใน
การสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้าสโมสรต่อไป เพ่ือป้องกันการเข้ามาแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดของสโมสรฟุตบอลอื่น หรือกีฬาประเภทอ่ืน 

2. จากการตอบแบบสอบถามของผู้ชม พบว่า ผู้ชมให้ความส าคัญกับผลงานในการแข่งขัน
ของสโมสร ดังนั้นผู้วิจัยเสนอแนะว่า งานวิจัยต่อไปควรมีการศึกษาด้านความคาดหวัง และการรับรู้
จริงของผู้ชม อันประกอบด้วย ด้านผลการแข่งขัน อันดับการแช่งขัน รวมทั้งรางวัลชนะเลิศรายการ
ส าคัญภายในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในดึงดูดผู้ชมเข้าสนาม การปรับปรุงพัฒนา 
การขยายฐานผู้ชมและรักษาคุณภาพในการให้บริการ ให้มีการเติบโตอย่างมั่นคง 
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3. จากข้อมูลแผนการตลาดของสโมสรฟุตบอลต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จด้านการตลาด 
โดยเฉพาะการพัฒนา และการใช้พ้ืนที่บริเวณรอบสนามให้มีมูลค่า ดังนั้นผู้วิจัยเสนอแนะว่า งานวิจัย
ต่อไปควรมีการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านลักษณะทางกายภาพเพ่ิมเติม โดยศึกษา
ด้านสถานที่รวมกลุ่มท ากิจกรรมของผู้ชม หรือแฟนโซน เช่น สถานที่การร่วมร้องเพลงเชียร์ การแสดง
ดนตรี การชมวีดีทัศน์การแข่งขันฟุตบอลของสโมสร สถานที่นั่งพัก จุดจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
ก่อนถึงเวลาการแข่งขัน รวมทั้งสถานที่ออกก าลังที่เป็นแบบ Sport Complex เพ่ือเป็นการเพ่ิมเวลา
ของผู้ชมให้อยู่ที่สนามนานขึ้น ท าให้ผู้ชมมีโอกาสเพ่ิมค่าใช้จ่ายในสนามเพ่ิมข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพื่อศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอ

ของศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี  2) เพ่ือศึกษา
ผลส าเร็จของการบริหารจัดการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอโดยใช้ตัวแบบการบริหารจัดการของศูนย์รังสี
วินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นต้นแบบ และ 3) เพ่ือศึกษา
แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์ไอแมคไปสู่ความยั่งยืนใน
อนาคต เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ และวิจัยเชิงปริมาณ น าผลการศึกษาวิจัยมาสร้างเป็นตัวแบบการ
บริหารจัดการ และน าตัวแบบที่สร้างขึ้นไปทดลองปฏิบัติจริงที่โรงพยาบาลพญาไท 2  ตั้งแต่ปี 2550 -
2553 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยเชิงคุณภาพคือผู้บริหารระดับสูง 5 ท่าน ผู้บริหารระดับกลาง จ านวน 3 
ท่าน จากการสัมภาษณ์ ได้ ตัวแบบผู้น า ตัวแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และตัวแบบการ
บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้วิจัยเชิงปริมาณเพ่ือวัดผลส าเร็จของตัวแบบ มี 2 กลุ่ม  
คือผู้รับบริการตรวจเอ็มอาร์ไอ จ านวน 2,572 คนเป็นกลุ่มตัวอย่าง 335 คน  และบุคลากรแผนกรังสี
วิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 จ านวนรวม  40 คน สถิติที่ใช้สถิติเชิงพรรณนา ใช้สถิติค่าความถี่ และ
ร้อยละ ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจผู้ให้บริการและผู้รับบริการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สรุป
ผลการวิจัยคือตัวแบบการบริหารจัดการการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสี
ร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญในการขับเคลื่อนให้
องค์กรประสบความส าเร็จ มีทั้งสิ้น 3 ตัวแบบ  คือ 1) ตัวแบบผู้น าที่เน้นวิสัยทัศน์  เน้นการพัฒนาเชิง
บูรณาการด้านความสัมพันธ์ของบุคลากร 2) ตัวแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นการ
ประสานงานเชิงบูรณาการระหว่างองค์กร และ 3) ตัวแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่เน้นแนว
ทางการพัฒนาเชิงรุก 
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ABSTRACT 
This is a qualitative and quantitative descriptive research study of innovation 

in cost efficient management of Advanced Diagnostic Imaging and Image-guided 
Minimal Invasive Therapy Center (AIMC) at Ramathibodi Hospital. The management 
model was adopted to facilitate the advanced diagnostic imaging center at a private 
hospital, Phyathai 2 Hospital, during 2007-2010.  

The purpose of this study was to analyze the success in management of a 
servicing center under the supervision of a public hospital, resulting in a prototype 
model able to be adopted to make a sustainable organization. The study was 
conducted by interviewing five high-level, three intermediate-level administrators, 
335 (of 2572) patients receiving MRI services, and 40 personnel at Phyathai 2 Hospital. 
Frequency and percentage were used as descriptive statistics. 
  From the results of the interviews with high-level administrators of 
Ramathibodi Hospital, there were three main factors driving the success of AIMC: 
leadership model of the organization, new public management model, and strategic 
management model. The factors that both the patients and personnel reported high 
levels of satisfaction regarding the sustainable organization (AIMC model) were the 
important management concepts and standard services for the patients, high 
standard qualification and education of the personnel, knowledge-based 
organization, knowledge transfers, continuous development, innovation in related 
medical equipment and accessories, management in medical technology and 
informatics, and continuing research.  
 
ค าส าคัญ 
 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร นวัตกรรมการบริหารจัดการ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

บัญชีรายจ่ายด้านสุขภาพของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2545-2551 พบว่า ค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพทั้งหมด (Total Health Expenditure: THE) ของประเทศใน ปี พ.ศ. 2545  เป็นจ านวน
เงินเท่ากับ 201,000 ล้านบาท  และเพ่ิมเป็นจ านวน  367,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2551  เพ่ิมขึ้น 
เท่ากับ 1.8  เท่า  สัดส่วนของรายจ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมจากร้อยละ 3.7 ของGDP ใน พ.ศ. 2545  เป็น
ร้อยละ 4.0 ของ GDP ใน พ.ศ. 2551 เมื่อค านวณรายจ่ายด้านสุขภาพต่อหัวประชากร ในพ.ศ. 2545  
เท่ากับ 3,211 บาท  และใน พ.ศ. 2551 เท่ากับ 5,802 บาท  เมื่อประมาณการรายจ่ายสุขภาพใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ระหว่าง พ.ศ. 2550-2554 พบว่า รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดเพ่ิมขึ้นเป็นล าดับ
จาก 277,951 ล้านบาท ใน พ.ศ. 2549 เป็น 454,444 ล้านบาทใน พ.ศ. 2554  คิดเป็นอัตราเพ่ิม 
(Normal Gowth) ประมาณร้อยละ 10 (ตารางท่ี 1)              
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ตารางท่ี 1 ประมาณการรายจ่ายลงทุนใน พ.ศ. 2551-2554 (ล้านบาท) 
 

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
พ.ศ. 

2551 

พ.ศ.  

2552 

พ.ศ. 

2553 

พ.ศ.  

2554 

รายจ่ายด้านสุขภาพโดยรวม 336,467.61 371,351.51 410,538.93 454,444.51 

ค่าใช้จ่ายต่อหัว (บาท) 5,023.40 5,479.58 5,988.02 6,572.81 

 
ที่มา: โครงการศึกษาวิจัยแผนการลงทุนด้านสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
10   (พ.ศ. 2550-2554) 
 

นอกจากนี้ใน ปีพ.ศ. 2554  แบบแผนรายจ่าย พบว่า รายจ่ายผู้ป่วยนอก มีสัดส่วนมาก
ที่สุดประมาณร้อยละ 45.8 ของรายจ่ายด้านสุขภาพโดยรวม รองลงมาคือ รายจ่ายเพ่ือการรักษา
ผู้ป่วยในร้อยละ 39.5 และสัดส่วนรายจ่ายเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟ้ืนฟูสุขภาพมี
สัดส่วนน้อยมากเพียงร้อยละ 5.6 ของรายจ่ายด้านสุขภาพโดยรวม  ดังนั้นรัฐควรจะให้ความส าคัญกับ
การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคและโครงการสาธารณสุขอย่างจริงจัง  
 
ตารางท่ี 2 มูลค่าการน าเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2548-2552 (ล้านบาท) 
 

 
 
 
 

ที่มา: กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง (2548-2552) 
  

 

0.00
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10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

มูลค่าการ
น าเข้า

ปี พ.ศ.2548 พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551 พ.ศ. 2552 

  มูลค่าการน าเข้า 15,799.10 18,255.30 18,648.50 20,492.20 22,654.30 
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จากตารางที่ 2 ในปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยมีการน าเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์มูลค่าสูง
ถึง 15,799.10 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2549 มูลค่า 18,255.30 ล้านบาท  ปีพ.ศ. 2550 มูลค่า 
18,648.50 ล้านบาท ปี พ.ศ. 2551 มูลค่า 20,492.20 ล้านบาท และปี พ.ศ. 2552 มูลค่า 22,654.30 
ล้านบาท จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มการน าเข้าเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาแก่ประเทศที่ก าลังพัฒนาทั้งหลายรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งยังไม่สามารถผลิต
อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ซับซ้อนได้และจ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ การน าเข้า
เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีมูลค่าสูง นอกจากจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศแล้ว 
ยังชี้ให้เห็นถึงปัญหาการแข่งขันการน าเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์ราคาสูง ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่
ท าให้มูลค่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของคนไทยเพ่ิมสูงขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายส าหรับการตรวจโรคหัวใจด้วย
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (Multi - Slice CT Scan) ราคา 14,000 บาทต่อครั้ง  
ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ที่ต้องการตรวจมะเร็งและการแพร่กระจายของโรคโดยเครื่อง PET Scan ในอัตรา 
60,000 บาท/ครั้ง เป็นต้น นอกจากนั้น ในปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีราคา สูงอย่างเช่น 
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเอ็มอาร์ไอ  มาใช้ในการตรวจวินิจฉัยระดับปฐมภูมิ ยิ่ งท าให้
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการน าไปสู่ปัญหาด้านจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ได้ โดยจากการศึกษาของอนุวัฒน์  ศุภชุติกุล และคนอ่ืน ๆ (2542) พบว่า เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ที่มีแนวโน้มก่อให้เกิดปัญหาจริยธรรมสูง ได้แก่ เครื่องเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์และ
เครื่องเอ็มอาร์ไอ ซึ่งปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น ผลการส ารวจจากรายงานวิจัยหลายฉบับ ยังพบปัญหา
อ่ืนๆ ที่ตามมาจากการน าเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ราคาแพงเหล่านี้ โดยจากการศึกษาของอนุวัฒน์ 
ศุภชุติกุล และคนอ่ืน ๆ (2542) กล่าวว่า เครื่องมือทางการแพทย์ขั้ นสูงอย่างเครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์และเครื่องเอ็มอาร์ไอ ประสบปัญหาในเรื่องของการใช้งานเครื่องมือที่ไม่คุ้มค่า การ
กระจายตัวและการใช้งานของเครื่องเอ็มอาร์ไอในประเทศไทย พบว่า มีการใช้งานเครื่องเอ็มอาร์ไอ
ภายในประเทศอย่างไม่คุ้มค่า ทั้งในแง่ของผลประกอบการที่ขาดทุนมาโดยตลอดในเกือบทุก
โรงพยาบาลที่มีการติดตั้งเครื่องเอ็มอาร์ไอ และจ านวนผู้เข้ารับบริการที่มีจ านวนน้อยมาก ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูง ทั้งในภาครัฐ
และเอกชนอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากเทคโนโลยีทางการแพทย์เหล่านี้มีราคาแพง การประเมินความ
คุ้มค่า จึงมีความส าคัญ ทั้งในมุมมองของการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย ในแง่ของการช่วยเพ่ิมคุณภาพ
ชีวิตมากน้อยเพียงใด และมุมมองของระบบบริการสุขภาพและของสังคมที่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น
เทียบกับผลสัมฤทธิ์ในการเพ่ิมโอกาสในการรอดชีวิตหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในสังคม 
(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552) mailto:prwww@mahidol.ac.th ด้วย
เหตุนี้ ผู้วิจัยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นและเห็นว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับหลักในการบริหารจัดการการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูงและมีราคาแพงเหล่านี้อย่าง
จริงจัง เพ่ือเป็นก้าวแรกในการน าพาประเทศไทยไปสู่การรู้จักใช้งานเครื่องมือราคาแพงเหล่านี้ให้เกิด
ประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาการบริหารจัดการการใช้งานเครื่องมือ
ทางการแพทย์ราคาแพงให้คุ้มค่า โดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการการใช้งานเครื่องเอ็มอาร์ไอ ให้
สามารถท างานได้เต็มประสิทธิภาพและคุ้มค่าสูงสุดเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพ่ือให้เครื่องเอ็มอาร์ไอ ซึ่งเป็น
เครื่องมือการสร้างภาพ เพ่ือการตรวจวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด      
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โจทย์วิจัย/ ปัญหาวิจัย 
1. ตัวแบบการบริหารจัดการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วม

รักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นอย่างไร  
2. ผลส าเร็จของการบริหารจัดการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสี

ร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยใช้ตัวแบบการบริหารจัดการของศูนย์รังสีวินิจฉัย
ก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นต้นแบบได้ผลอย่างไร    

3. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและ
รังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดีไปสู่ความยั่งยืนในอนาคตมีระบบอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและ
รังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี  

2. เพ่ือศึกษาผลส าเร็จของการบริหารจัดการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์รังสีวินิจฉัย
ก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยใช้ตัวแบบการบริหารจัดการของศูนย์
รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นต้นแบบ    

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์รังสี
วินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดีไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 
 
  กรอบแนวคิด 

Inputs                     process  outputs   outcomes 

 

 

 

 

 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงในประเทศไทยให้
คุ้มค่า: กรณีศึกษา การสร้างตัวแบบการบริหารจัดการเครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า
และรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือให้เป็นผลงานวิจัยที่สมบูรณ์และส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ เพ่ือผู้วิจัยได้ท าการศึกษาวิจัยทั้งในด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

-นโยบาย 
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-งบประมาณ/รายได ้
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-ภาวะผู้น า 
-นวัตกรรม 
-เทคโนโลย ี
-การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม ่
-การบรหิารจดัการ
เชิงกลยุทธ์ 
 
 

-ปริมาณผลงาน 
-คุณภาพ 
-ความประหยัด 

-ความพึงพอใจของ
แพทย/์ผู้ปฏิบัต/ิผู้ป่วย 
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Research) และด้านการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยมีเป้าหมายเพ่ือต้องการให้ได้ข้อมูลที่ลึก ละเอียด เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ โดยในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยได้เสริมการวิจัยเชิงปริมาณในบางประเด็นที่ไม่สามารถตอบค าถามการวิจัยในเชิงคุณภาพได้ 
โดยการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณนั้น เป็นการศึกษาที่ช่วยเสริมให้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ บังเกิดความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากประชากรเป้าหมาย ดังนี้  
 1. การสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลตามแนว
ทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้ค าถามให้ผู้สัมภาษณ์สอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เจาะลึก ซึ่ง
ต้องการข้อมูลลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ การสัมภาษณ์เจาะลึกจึงเป็นวิธีการเก็บข้อมูลที่ต้องใช้
ความสามารถพิเศษของผู้สัมภาษณ์เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ เพ่ือให้ได้มาซึ่งรายละเอียดที่ลึกซึ้ง     
(สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546) 

2. ตัวแบบเชิงโครงสร้าง  แนวคิดและเทคนิคการบริหารจัดการเครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์   
ไอแมค โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้วิจัยน ามาสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) การวิจัยเชิงปริมาณ  
เพ่ือศึกษาผลส าเร็จของการบริหารจัดการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอของโรงพยาบาลพญาไท 2 โดยใช้
รูปแบบการบริหารจัดการของศูนย์ไอแมค โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นต้นแบบ ผู้วิจัยได้สร้างเครื่องมือ
ที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 2 ฉบับ  ได้แก่ 
ฉบับที่  1 ความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการตรวจเอ็มอาร์ไอของแผนกรังสีวิทยา 
โรงพยาบาลพญาไท 2 ภายใต้การบริหารจัดการการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์ไอแมค โรงพยาบาล
รามาธิบดี 
ฉบับที่ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้แก่ แพทย์  พยาบาล นักรังสีเทคนิค และ
ธุรการ ภายในแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 ภายใต้การบริหารจัดการการใช้เครื่องเอ็มอาร์
ไอของศูนย์ไอแมค โรงพยาบาลรามาธิบดี 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. วิเคราะห์จากเอกสาร (Documentary Analysis) จากเอกสารที่เป็นหนังสือวิชาการ 
งานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ ที่เป็นเอกสารและในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลออนไลน์
และอินเทอร์เน็ต แนวคิดและทฤษฏีที่ศึกษา คือ 
        1.1 บทบาทและความส าคัญของผู้น า (Leader) 

1.1.1  ภาวะผู้น า 
1.1.2  การจูงใจ 
1.1.3  นวัตกรรมการจัดการ 
1.1.4  แนวคิดด้านประสิทธิภาพของภาวะผู้น า 
1.1.5  ประสิทธิผลขององค์กร 
1.1.6  การบริหารจัดการเทคโนโลยี 
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1.2 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)  
1.3 การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
1.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กรที่มีการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอ 
1.5 ประสิทธิภาพและความสามารถของเครื่องเอ็มอาร์ไอ 

2.  สัมภาษณ์ (Interview) โดยจะสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับ ซึ่งจะเป็นการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เพ่ือทราบการรูปแบบเชิงโครงสร้างแนวคิดและเทคนิคการ
บริหารจัดการเครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์ไอแมค  โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้บริหารระดับสูง และอดีต
ผู้บริหารระดับสูง จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ ศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศาสตราจารย์
นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน  ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์นายแพทย์ ราเมศ  วัชรสินธ์ และรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ 
รวมทั้งผู้บริหารระดับกลางในระดับหัวหน้าแผนก  ในประเด็นรูปแบบเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับแนวคิด
และเทคนิคการบริหารจัดการเครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์ไอแมค 

3. การเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม 2 ฉบับเก็บข้อมูลจากกลุ่มที่ 1 ผู้รับบริการตรวจเอ็ม
อาร์ไอของแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 จ านวน 335 คน และกลุ่มที่ 2 บุคลากรได้แก่ 
แพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิค และธุรการ ภายในแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 จ านวน  
40 คน โดยผู้วิจัยได้มีข้ันตอนด าเนินการดังนี้ 
 1) ติดต่อประสานงานกับผู้อ านวยการโรงพยาบาล เพื่อยื่นหนังสือขอความอนุเคราะห์ใน
การเก็บรวมรวบข้อมูลกับกลุ่มเป้าหมาย 
 2) ชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนวิธีการที่จะน าแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้ตอบ 
 3) เก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 2552 โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 
 3.1) ผู้วิจัยพบผู้ป่วยนอกที่มาท าการรักษาก่อนและหลังรับการตรวจ และบุคลากร
ภายในแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 โดยแนะน าตนเองอธิบายวัตถุประสงค์ในการศึกษา ขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่าค าตอบหรือข้อมูลทั้งหมด ผู้วิจัยถือ
ว่าเป็นความลับ และน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เท่านั้น 
 3.2) เมื่อผู้ป่วยและบุคลากรภายในแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 ยินดีเป็น
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยมอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการตรวจ 
เอ็มอาร์ไอ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร จากนั้นอธิบายวิธีตอบแบบสอบถาม โดย
ละเอียด 
 3.3) เมื่อกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยตรวจสอบความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ของค าตอบในแบบสอบถามหากพบว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ผู้วิจัยซักถามเพ่ิมเติม 
จากนั้นกล่าวค าขอบคุณ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้  จะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เหตุผลตามหลักตรรกะ 
(Logical Reasoning) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบเชิงโครงสร้างแนวคิดและเทคนิคการบริหาร
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จัดการเครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์ไอแมค โรงพยาบาลรามาธิบดี การสัมภาษณ์เชิงเจาะลึกผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหารระดับกลางในระดับหัวหน้าแผนก เพ่ือศึกษารูปแบบการบริหารจัดการใช้เครื่องเอ็ม
อาร์ไอของศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา(ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็ นการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้สถิติค่าความถี่ 
(Frequency) และ ร้อยละ (Percentage) เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการตรวจเอ็มอาร์ไอ
ของแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 และบุคลากรได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิค และ
ธุรการ ภายในแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 
           2. การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการตรวจเอ็มอาร์ไอของ
แผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 และระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรได้แก่ 
แพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิค และธุรการ ภายในแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 ใช้ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
          3. ความคิดการลาออก โอนย้ายจากงานของบุคลากรได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิค 
และธุรการ ภายในแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 ใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และ    
ร้อยละ (Percentage) 
 
ผลการวิจัย 

1. จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของ โรงพยาบาลรามาธิบดี  เกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารจัดการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) 
โรงพยาบาลรามาธิบดี พบว่าประกอบด้วย 3 ตัวแบบย่อยที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อ การขับเคลื่อนของ
ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี และท าให้ศูนย์รังสีวินิจฉัย
ก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี ประสบความส าเร็จ ได้แก่ ตัวแบบผู้น า 
(Leader Model) ตัวแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management Model) 
และตัวแบบการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Model)  

2. ผลส าเร็จของการบริหารจัดการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสี
ร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี วิเคราะห์ความพึงพอใจในการให้บริการของผู้รับบริการ
ตรวจเอ็มอาร์ไอของแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 ในองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่  ด้าน
กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก  
พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
 3. ผลส าเร็จของการบริหารจัดการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสี
ร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี วิเคราะห์ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิค และธุรการ ภายในแผนกรังสีวิทยา โรงพยาบาลพญาไท 2 
จ านวน  40 คน ในองค์ประกอบ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารของหน่วยงาน ด้านคุณภาพชีวิต ความ
สมดุลระหว่างชีวิตและการท างาน พบว่าโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
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4. แนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์รังสีวินิจฉัย
ก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี ไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต ประกอบด้วย 
การบริหารจัดการด้านการบริการที่มีประสิทธิภาพเพ่ือประชาชน การพัฒนาบุคลากรและวิชาการ
อย่างยั่งยืน การพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดการด้านเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องนี้มีข้อค้นพบที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (Leadership) ที่ส าคัญ
มากที่สุดที่พบในผู้บริหาร 2 ท่านคือศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ และรองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์  จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์             
เวชชาชีวะ ท าให้พบว่า แท้จริงแล้วศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาล
รามาธิบดี  ก่อตั้งขึ้นโดย ท่านศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ล้ าอนาคต 
ซึ่งสอดคล้องกับ (Bartol & Martin, 1998) กล่าวว่า ความสามารถของผู้น าในการท าให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติอย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร และศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ กล่าวว่า 
"ผู้ที่จะมารับหน้าที่บริหารศูนย์ไอแมคนั้นจะต้องมีลักษณะความเป็นผู้น าสูง และที่ส าคัญต้องมีความสามารถ
ในวิชาชีพแพทย์และเครื่องมือทางการแพทย์ขั้นสูง เนื่องจากเอ็มอาร์ไอเป็นเครื่องมือทางการแพทย์เฉพาะทาง
มิใช่ใครก็ได้จะมาบริหารได้ นอกจากนั้นยังต้องเป็นคนที่มีความทุ่มเท เสียสละ และมีความมุ่งมั่นในการสร้าง 
ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเพ่ือประโยชน์ของมวลมนุษย์เป็นส าคัญ" ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของเบนนีส 
และนานัส (Bennis &  Nanus, 1985) แบส และเอโวลิโอ (Bass & Avolio, 1994) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (Vision) มีบารมี (Charismatic) น าไปสู่ความเชื่อใจและเชื่อมั่นว่าความคิดของผู้น า
ถูกต้องและยอมปฏิบัติตามแบบไม่มีข้อกังขา ดังที่รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร  เหล่าธรรมทัศน์ ได้ถูก
คัดเลือกมาเป็นผู้บริหารศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี และท่าน
มีความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์นายแพทย์อรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ที่มีความมุ่งหมายจะสร้างศูนย์
ไอแมคเป็นหน่วยงาน "Excellence Center" แห่งหนึ่งของเอเชียและระดับนานาชาติในแวดวงรังสีวินิจฉัยซึ่ง
ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี จะมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี
ระดับสูง ประสิทธิภาพความสามารถของเครื่องมือ สิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ของท่านเมื่อ 18 ปีก่อน ก็ได้มาเป็นที่
ประจักษ์ในปัจจุบันรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพร  เหล่าธรรมทัศน์  ได้เริ่มบริหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จน
ปัจจุบัน  จากการเริ่มต้นมีเพียง 2 คนเท่านั้น  จนปัจจุบัน ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา       
(ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี มีเจ้าหน้าที่รวมทั้งสิ้น 50 คน สามารถน าเสนอความเป็นผู้น าในการถอดแบบ 
นวัตกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงในประเทศไทยอย่างคุ้มค่า ตลอดจนการพัฒนาองค์
ความรู้และการคิดค้นนวัตกรรม อันจะน ามาซึ่งศักยภาพ ความเชี่ยวชาญในการท างาน ด้านการตรวจและ
วิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นย า ด้านการตรวจรังสีวินิจฉัยระดับสูง ความสามารถของทีมงานทางการแพทย์ของ
ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี ประสิทธิภาพของเครื่องมือและ
เทคโนโลยีระดับสูง ท าให้ความผิดปรกติ ที่ซับซ้อนถูกค้นพบหรือพบเห็นได้โดยง่ายและรวดเร็ว ช่วยให้แพทย์
คลินิกสามารถวางแผนการรักษาผู้ป่วยได้อย่าง รวดเร็ว แม่นย าตรงประเด็น เช่น ผู้ป่วยมาด้วยอาการเจ็บแน่น
หน้าอก ตรวจเบื้องต้นไม่พบสาเหตุ แต่เมื่อตรวจด้วยเครื่องมือเฉพาะทางรังสีวินิจฉัย (MRI หรือ CT) อาจ
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พบว่าแทนที่จะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบตันกลับเป็นหลอดเลือด แดงใหญ่ฉีกขาด เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้เป็น
ตัวอย่างที่ แสดงให้เห็นว่าการวินิจฉัยโรคที่ชัดเจน ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ สามารถรักษาชีวิตของผู้ป่วยได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมา อยู่ภายใต้โรงพยาบาลรามาธิบดี  แต่ให้บริหารภายในแบบ
เอกชน    

เสริมแนวคิดของผู้น าเชิงการแปรสภาพที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร เช่น บริษัทเจ็น
เนอรัล อีเล็คทริค หรือ จีอี (General Electric: GE) ภายใต้การน าของแจ็ค เวลช์ (Jack Welch) 
ประกอบธุรกิจมากกว่าร้อยชนิด เดิมที จีอี (General Electric: GE) เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีความ
เชื่องช้าในการปฏิบัติงานเนื่องจากการตัดสินใจล่าช้าและระบบราชการที่สกัดกั้นความคิดสร้างสรรค์
ของบุคคล แจ็ค เวลช์ ได้ท าลายระบบราชการและปรับปรุงทั้งองค์กรใหม่ ให้กระฉับกระเฉงจน
ปัจจุบัน จีอี (General Electric: GE) คือ บริษัทที่ท าก าไรมากที่สุดบริษัทหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัดเจนว่าผู้น าเชิงแปรสภาพ เช่น แจ็ค เวลช์ นั้น ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในจีอี
นั่นเอง นอกจากนั้น ยังต้องบันดาลความส าเร็จขององค์กรด้วยการปลูกฝังความเชื่อของผู้ตามอย่าง
ลึกซึ้งต่อสิ่งที่องค์กรควรจะเป็น และการปลูกฝังค่านิยมของผู้ตาม เช่น ความยุติธรรมและความ
ซื่อสัตย์ ความเป็นผู้น าเชิงแปรสภาพจะสร้างความส านึกทางหน้าที่ภายในองค์กร กระตุ้นวิถีทางใหม่
ของการแก้ปัญหา และส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกองค์กรทุกคน เช่นเดียวกับรองศาสตราจารย์
แพทย์หญิงจิรพร  เหล่าธรรมทัศน์ ผู้บริหารศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
 ความสามารถในการสร้างและรักษาไว้ซึ่งวิสัยทัศน์ที่น่าเชื่อถือยังคงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อผู้น า 
จอห์น คอตเตอร์ (Kotter, 1990) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด ได้จ าแนกกระบวนการส าคัญของภาวะผู้น าไว้ 3 ขั้น 
การก าหนดทิศทาง (Establishing Direction) การบูรณาการ  การท างานให้สอดคล้องไปในแนวเดียวกัน (Aligning 
People) การจูงใจและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคลากร (Motivating and Inspiring) “หัวใจส าคัญอยู่ที่การ
ตระหนักว่า ผู้น าไม่สามารถที่จะท างานได้โดยล าพัง” ปีเตอร์ ดรัคเกอร์ ได้ระบุลักษณะของผู้น าที่มีประสิทธิผล
ไว้ 8 ข้อ (Drucker, 2006) โดยข้อที่แปดระบุว่า ผู้น ามักจะใช้ค าพูดว่า “เรา” เป็นประจ า ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดธนินทร์ เจียรวนนท์  กล่าวว่า “ในโลกนี้มีไม่กี่บริษัทที่สร้างโรงเรียนที่ทันสมัยเพ่ือสร้างผู้น า ผมเลยเลือก
อาจารย์ที่ช่วยแจ็ค เวลล์ ออกหลักสูตรทั้งหมดเพ่ือสร้างคนเก่ง สร้างผู้บริหาร” โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์จะไป
สร้างโรงเรียนผู้น า ที่เขาใหญ่ อ.ปากช่อง เพ่ือยกระดับความรู้ให้ทันสมัย ซึ่งจะมีผู้ที่ก าลังไต่เต้าเป็นผู้น าเข้ามา
เรียนมากถึง 4,000 คน โดยมีอาจารย์ของแจ็ค เวลล์ เป็น ผู้ควบคุมดูแล “เขาจะสัมผัสกับ 4,000 คน และจะให้
คน 4,000 คนนี้พูด แล้วเขาก็จะมาฟังทั้งหมด เขายอมใช้เวลา 20 เปอร์เซ็นต์ของเวลาทั้งหมดอยู่กับโรงเรียนนี้ 
แล้วเขาก็จะรู้เลยว่าใครโดดเด่น เก่งอะไร และระหว่างคนที่เรียนก็จะรู้ว่า ต่างคนต่างเก่งอะไร แล้วก็ต่างคนต่างก็
ไปปฏิบัติ” โดยผู้เข้าเรียน จะเป็นพนักงานมาจากธุรกิจเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมทั้งเกษตรกร มีคนที่รู้เรื่อง
เทคโนโลยี คนที่ช านาญเรื่องการค้าระหว่างประเทศ แล้วมาสลับสับเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน “นี่เป็นวิธีของ 
แจ็ค เวลล์ เพราะเขาก็มีธุรกิจตั้งแต่หลอดไฟ  ไปจนถึงเครื่องยนต์ของเครื่องบิน เครื่องบินรบ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์
การแพทย์ ผลลัพธ์ จีอีจึงไม่ธรรมดา”ธนินทร์ เจียรวนนท์ กล่าว 
http://extranet.pea.co.th/WebApplications/Extranet/TopicDetail.aspx?SessionId=&TopicId=9
34dab18-e38c-47ef-8eaa-3ea2cb931afb)  
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

1.1 การผลการวิจัย พบว่า ตัวแบบการบริหารจัดการการใช้เครื่องเอ็มอาร์ไอของศูนย์
รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี สร้างความพึงพอใจระดับมาก 
กับองค์การเพื่อจะน า ไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต 

1.2 โรงพยาบาลเอกชนที่ต้องติดตั้งเครื่องเอ็มอาร์ไอเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่ อถือให้กับ
โรงพยาบาล ควรศึกษาตัวแบบการบริหารจัดการ คือ แบบผู้น า หลักการบริการจัดการภาครัฐแนว
ใหม่และการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มาใช้ในการบริหารองค์การ และน าไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยภายในโรงพยาบาล เพ่ือให้สามารถใช้งานเครื่องเอ็มอาร์ไอได้อย่ างคุ้มค่าเต็ม
ประสิทธิภาพ 

1.3 การน าตัวแบบการบริหารจัดการของศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วมรักษา 
(ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี  ไปปรับใช้ในการบริหารการใช้เครื่องมือแพทย์ขั้นสูงนั้น จ าเป็นต้องมี
การท าควบคู่ไปกับการฝึกอบรม โดยมีการตั้งเป็นคอร์สฝึกอบรมระยะสั้นส าหรับผู้บริหารแผนกรังสี
วิทยาทั่วประเทศที่ต้องการบริหารการใช้งานอุปกรณ์การแพทย์ต่าง ๆ ไม่จ ากัดแค่เครื่องเอ็มอาร์ไอ ให้
สามารถมารับฟังเทคนิค จากประสบการณ์จริงของผู้บริหารศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้าและรังสีร่วม
รักษา (ไอแมค) โรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยตรง ควบคู่ไปกับตัวแบบการบริหารจัดการที่สร้างขึ้นใน
งานวิจัยดังกล่าว จะช่วยให้สามารถใช้ตัวแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ภาครัฐควรให้การสนับสนุน
ให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลอย่างจริงจัง ให้การสนับสนุนในแง่ของเงินทุน
การฝึกอบรม และ ให้ความส าคัญกับหัวหน้าแผนกรังสีวิทยาให้สามารถมีอ านาจในการบริหารจัดการ
อย่างเต็มที่ก็จะช่วยให้มีการน าตัวแบบการบริหารจัดการที่สร้างข้ึนในงานวิจัยนี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
สูงสุด 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งต่อไป 

2.1  ในการวิจัยครั้งต่อไปควรเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ิมรายละเอียดให้ครอบคลุม
องค์การต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ  นวัตกรรมการบริหารจัดการเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นสูงใน
ประเทศไทย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงรายละเอียดครอบคลุมตัวแปรส าคัญอ่ืนๆที่อาจส่งผลกระทบต่อ
นวัตกรรม 

2.2  การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยในระดับชาติเพ่ิมเติม เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้
ระบบนวัตกรรมในระดับชาติ เพ่ือน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ ไปสู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม เพ่ือการ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและน าเสนอแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการ
ท างานของครูที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ครู
ในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จ านวน 
324 คน และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา จ านวน 5 คน เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบวัด
ระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม LISREL Version 8.72 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor 
Analysis) ของโมเดลองค์ประกอบของแบบวัดการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 ผลการศึกษา พบว่า โมเดลองค์ประกอบการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบกับ
ตัวชี้วัดมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
 สรุปได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1. การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ (Decision Making) 2. ความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Professional Growth) 3. สถานภาพของ
ครู (Status) 4. สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Self-Efficacy) 5. ความเป็นอิสระในการ
ท างาน (Autonomy) และ 6. ผลกระทบที่ครูมีต่อสถานศึกษา (Impact) จึงยืนยันว่าการเสริมสร้าง
พลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบดังกล่าว 
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ABSTRACT 
  The purposes of this research were to study and to propose ways of 

reinforcement of teachers' working empowerment in school under the Office of the 
Basic Education Commission. The sample was divided into 2 groups, including 324 
school teachers in the Secondary Educational Service Area Office 7 and 5 experts in 
education. The data were collected by questionnaires asking about the 
reinforcement of teachers' working empowerment in school under the Office of the 
Basic Education Commission and in-depth interviews with educational experts. Data 
were analyzed by the LISREL version 8.72 for Confirmatory Factor Analysis. 

 The results were as follows: 

 Element model of teachers' working empowerment in school under the 
Office of the Basic Education Commission and the six component indicators including 
decision making, professional growth, status, self–efficacy, autonomy and impact 
were in good agreement with the empirical data. 

 This study confirmed that teachers' working empowerment in schools 
under the Office of the Basic Education Commission consisted of six components. 

 
ค าส าคัญ 

การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู  
 
ความส าคัญของปัญหา 
 คุรุสภาได้จัดประชุมวิชาการเรื่อง บทบาทของสภาครูอาเซียนกับการก้าวสู่ประชาคม
อาเซี ยน  2558  (The Role of ASEAN Council of Teachers towards ASEAN Community 
2015) มีประเด็นสรุปที่น่าสนใจเกี่ยวกับครู  ดังนี้  (คุรุสภา, 2554) การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของการจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 ขึ้นอยู่กับการเตรียมความพร้อมของภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนประเทศที่จะต้องเตรียมความ
พร้อมในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  นักการศึกษา นิสิต นักศึกษา นักเรียน  และประชาชนทั่วไป  เพ่ือรองรับการจัดตั้งประชาคม
อาเซียน การแข่งขันทางเศรษฐกิจ  และการเคลื่อนย้ายแรงงานที่จะขยายตัวในอนาคต ท าให้หลาย
ประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อม  โดยการสร้างกลไกและพัฒนาคนให้มีศักยภาพสูงขึ้น  ให้สามารถ
ปรับตัวและรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้ประเทศชาติก้าวไปข้างหน้าได้อย่าง
มั่นคงและ เท่าเทียม  และการศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ  ดังนั้น  ในการน าพา
ประเทศให้ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างเท่าเทียมกับนานาประเทศ  ทุกภาคส่วนในสังคมต้องผสาน
ความร่วมมือขับเคลื่อนการศึกษาไทยให้ก้าวไปสู่เวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน คุรุสภา ใน
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ฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญต่อการเสริมสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาให้มีความพร้อมสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง เป็นที่ยอมรับของสังคม สู่
ความเป็นเลิศในการประกอบวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 
 Arlinsky, Freire และ Rothman (1971 อ้างในวิชัย ชูจิต, 2550) ได้ร้อยเรียงประเด็น
ส าคัญที่กลายมาเป็นทฤษฎีของการเสริมสร้างพลังอ านาจ  นั่นคือกระบวนการหลักของการเสริมสร้าง
พลังอ านาจต้องมีการพัฒนาระดับปัจเจกบุคคล การมีส่วนร่วม การกระตุ้นให้เกิดส านึก และการ
ท างานด้านการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสังคม  ซึ่งความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจ  
(Empowerment)  มาจากภาษาลาตินว่า  “Potere” ที่แปลว่า มีความสามารถ ส่วน Em เป็นค าน า
หน้าที่แปลว่า เป็นสาเหตุให้ หรือท าให้เกิดด้วย ซึ่งตามความหมายของ Em นั้นจะเป็นการสะท้อน
ความหมายของ “กระบวนการ” และค าต่อท้าย “Ment” หมายถึง “ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
สิ่งของ หรือ การกระท าที่เกิดขึ้น” ดังนั้น Empowerment จึงหมายถึง กระบวนการที่สะท้อนให้เห็น
ความสามารถของบุคคลในการที่จะดึงสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวเองในการควบคุม  จัดการสร้างอิทธิพลกับ
ตนเอง และสังคมรอบข้างอันจะส่งผลเป็นรูปธรรมต่อชีวิตตนเอง ส าหรับในด้านการศึกษานั้นการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครู หมายถึง กระบวนการให้ความรู้ในสิ่งที่เป็นปัจจัยสาเหตุ  
สภาพแวดล้อม  รวมถึงกระบวนการต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจในตัวครูซึ่งสิ่งดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการท างานตามภารกิจที่รับผิดชอบอย่างมีความสุข (Muchinsky, 2000)  ดังนั้น 
การเปิดโอกาสในการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานแก่ครูจึงเปรียบเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาที่
ช่วยให้ครูบรรลุภารกิจที่รับผิดชอบทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และช่วยขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์
ในระยะเวลาที่ก าหนด  
 ปัญหาและอุปสรรคของการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูนั้นมีสาเหตุมาจากทั้ง
ในด้านที่เป็นเรื่องส่วนบุคคล เรื่องขององค์การและสภาวะแวดล้อม ครูที่ไม่ประสงค์จะมีส่วนร่วม
ตัดสินใจด้านการบริหาร ให้เหตุผลว่า จะท าให้เสียเวลาของงานสอนและเห็นว่าการเสริมสร้างพลัง
อ านาจการท างาน เป็นความพยายามปิดบังภาพลักษณ์ของผู้บริหารที่ขาดความสามารถในการท างาน 
ครูบางคนขาดความพยายามจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา ประกอบกับการขาดทรัพยากรที่
เหมาะสมเพียงพอและขาดการสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ครูบางส่วนจึงไม่ร่วมมือ ขณะเดียวกันฝ่าย
บริหารบางส่วนก็กลัวการสูญเสียอ านาจ ครูบางคนต่อต้านเพราะไม่ต้องการ เปลี่ยนแปลงบทบาท
หน้าที่ ไม่ต้องการเพ่ิมความรับผิดชอบ ไม่วางใจในผลที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงหรือเพราะครูขาด
ทักษะความสามารถที่จะรองรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ประเด็นต่างๆ เหล่านี้จึงเป็นอุปสรรคของ
การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู (Blase & Blase, 1994) ผลการศึกษาของคลีเกอร์และ
โลดแมน (Klecker & Loadman, 1996) พบว่า การท างานที่ติดยึดอยู่กับความมีอคติในด้านเพศ 
รวมทั้งครูขาดเทคโนโลยีและขาดทักษะที่ต้องใช้ในการท างาน ภาระงานที่เกินก าลังของครูหรือครูชอบ
ท างานตามล าพัง ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีผลกระทบและบั่นทอนพลังอ านาจการท างานของครูแทบ
ทั้งสิ้น เช่นเดียวกับในประเทศไทย ซึ่งดิเรก  พรสีมา (2553) ได้ระบุถึงปัญหาและอุปสรรคของการ
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เสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในประเทศไทยว่า ส่วนหนึ่งที่ครูไม่ปฏิบัติงานสอนในลักษณะ
ของการเสริมสร้างพลังอ านาจด้วยตนเองเพราะบางส่วนรอค าสั่งจากผู้บริหารโรงเรียน ส่วนหนึ่งก็รอ
ฟังเสียงผู้ปกครอง และบางส่วนที่ไม่ได้ลงมือท าเพราะยังมีวัฒนธรรมการท างานแบบเก่าๆ ครอบง าอยู่   
 จากที่มาและความส าคัญของครูกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานดังกล่าวข้างต้น  
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ว่าปัจจุบันมีอยู่ในระดับใด เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาน าเสนอ
แนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
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ท างานของครูที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะของการวิจัยดังนี้ 
         1. เพ่ือวิเคราะห์ระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
         2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวม 6 ด้าน คือ 1. การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 2. ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 3. สถานภาพของครู 4. สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
5. ความเป็นอิสระในการท างาน และ 6. ผลกระทบที่ครูมีต่อสถานศึกษา 
         3. เพ่ือสร้างแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยด าเนินการสร้างแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศึกษาจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ เกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู  โดยการวิเคราะห์เนื้อหา  
(Content Analysis) รวมทั้งศึกษาจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Empirical Study) โดยใช้แบบสอบถาม  
และศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ตรงและเกี่ยวข้องกับการศึกษา  (In-Depth 
Interview) จ านวน 5 คน ส่วนการปรับปรุงร่างแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้วิจัยได้ด าเนินการภายหลังจากการตรวจสอบร่าง
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แนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มครูดีเด่นรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ. 2552 
และ พ.ศ. 2553 ปีละ 4 คน รวมทั้งหมด 8 คน แล้วน าเสนอแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการ
ท างานของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในรูปแบบของหนังสือคู่มือการ
เสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ประชากรที่ศึกษา คือ ครูในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จ านวนทั้งสิ้น 2,049 คน ผู้วิจัยจึงได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
และท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้หลักการทางสถิติ (Statistical Sampling Methods) ด้วยวิธีการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบและยืนยันความ
เหมาะสมของขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ได้ในการเป็นตัวแทนของประชากรที่ดี จากการค านวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของการสุ่มแบบแบ่งชั้นได้จ านวนสมาชิกในกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 324 คน น ากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 324 คน มาเทียบสัดส่วนให้เท่ากับจ านวน
สมาชิกในกลุ่มตัวอย่าง โดยจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า 1) โรงเรียนขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียน
ไม่เกิน 120 คน) มีจ านวน 56 คน 2) โรงเรียนขนาดกลาง (จ านวน นักเรียน 120-600 คน) มีจ านวน 
89 คน 3) โรงเรียนขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1,500 คน) มีจ านวน 85 คน และ 4) โรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,500 คนขึ้นไป) มีจ านวน 94 คน และท าการสุ่มครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติซึ่งมีลักษณะการสุ่มเป็นแบบไม่ใส่คืน จ านวน 324 คน จ าแนกตามขนาด
โรงเรียน ส าหรับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จ านวน 5 คน ผู้วิจัยใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง โดย
การก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้ 1. ดร.สิริพร  บุญญานันต์ กรรมการส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 2. ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานคณะกรรมการคุรุสภา 
3. ดร.สุวัฒน์  เงินฉ่ า กรรมการสภาการศึกษา 4. อาจารย์มยุรี  จารุปาณ อดีตรองเลขาธิการสภา
การศึกษา และ 5. ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี อดีตหัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนการศึกษามหภาค 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
1. แบบสอบถามเพ่ือประเมินสภาพการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 
ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งสอบถามข้อมูลด้านสถานภาพส่วนตัวของครูเกี่ยวกับเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การสอน และต าแหน่งหน้าที่ในโรงเรียน ตอนที่ 2 แบบสอบถาม
เพ่ือประเมินสภาพการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตรวัดประเมิน
ค่า (Rating Scale) โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้  1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2. 
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 3. สถานภาพของครู 4. สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 5. ความเป็น
อิสระในการท างาน และ 6. ผลกระทบที่ครูมีต่อสถานศึกษา จ านวนทั้งหมด 49 ข้อ โดยผ่านการ
ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) 
2. ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination Power) และ 3. ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability)  
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2. แบบสัมภาษณ์กึ่ งโครงสร้างแบบปลายเปิด  (Semi-Structured Interview) ผู้ วิจัย
ด าเนินการสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างแบบปลายเปิด โดยมีเนื้อหาสาระตรงกับวัตถุประสงค์ 
และครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย ในการสร้างแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของ
ครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยท าการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยขอหนังสือ
ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความอนุเคราะห์จาก
ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือแจ้งให้ครูผู้สอนโรงเรียนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างทราบ  และ
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม จากนั้นติดต่อโรงเรียนที่ท าการเก็บรวบข้อมูล โดยผู้วิจัย
ส่งหนังสือของความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามส่งถึงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทาง
ไปรษณีย์ และแนบแบบสอบถามไปกับหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้ตอบกลับภายใน 4 สัปดาห์ 
จ านวนทั้งสิ้น 324 ฉบับ  

ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS Version 11.5 เพ่ือ
วิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน และใช้โปรแกรม LISREL Version 8.72 เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
โดยมีรายละเอียดในการประมวลผลข้อมูลดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าการแจกแจงข้อมูลทางด้านความเบ้ 
(Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) ของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึงท าการแปลผลค่าเฉลี่ยระดับการ
เสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในภาพรวม และรายองค์ประกอบ 
 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor Analysis) ของโมเดล
องค์ประกอบของแบบสอบถามการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการค านวณค่าสถิตดิังต่อไปนี้ 
     2.1 ค านวณค่าดัชนีบ่งชี้ความเหมาะสมพอดีของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามล าดับ 
ดังนี้  1) ค่าสถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square Statistic) 2) ค่าอาร์เอ็มอาร์  หรือ RMR (Root Mean 
Square Residaul) 3) ดั ชนี ค่ าอาร์ เอ็ม เอส อี เอ หรือ  RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) และ 4) ดัชนีบ่งบอกความความกลมกลืน (Fit Index) 

    2.2 ประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์ในส่วนประกอบที่ส าคัญในโมเดลโดยมีขั้นตอนใน
การวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 1) ค านวณค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน (Standardized Factor 
Loading : 𝜆) 2) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Stardard Error : SE) 3) ค่า t-test ทดสอบ
นัยส าคัญทางสถิติของค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 4) ค านวณค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (Square 
Multiple Correlation : SMC หรื อ R XT

2
, ) และ  5) ค าน วณ ค่ าความ เชื่ อมั่ น เชิ ง โค รงสร้ า ง

(Constructive Reliability : PC ) 
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ผลการวิจัย 
 1. การวิเคราะห์ระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

1) ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ระหว่าง 30-39 ปี มากที่สุด โดยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี   ซึ่งมีประสบการณ์
สอนสูงกว่า 10 ปี ขึ้นไปมากที่สุด และส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นครูผู้สอน ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
หรือการเบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 0.07 และมีการแจกแจงข้อมูลทางด้านความเบ้ 
(Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) เท่ากับ -0.07 และ -0.15 ตามล าดับ ซึ่งเป็นการแจกแจง
แบบเบ้ซ้าย (Negatively Skewed) ซึ่งค่าที่ได้ค่อนข้างสมมาตร ส่วนการแจกแจงแบบความโด่ง 
(Kurtosis) ค่าเป็นบวกซ่ึงถือว่าข้อมูลมีการโค้งกระจายแบบโด่งมาก (Leptokurtic) 

2) ผลการวิเคราะห์ระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู พบว่า ส่วนใหญ่
อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูอยู่ในระดับมากท่ีสุดนั้น
มี    2 ด้าน คือ ด้านสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า ด้าน
สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ซึ่งมีตัวบ่งชี้ทางด้านการส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ เรียนรู้อย่างอิสระ
ตามความต้องการของแต่ละคน รวมถึงการเป็นผู้ที่จริงจัง  มุ่งมั่นกับงานเพ่ือให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
และเชื่อว่าได้ท าดีท่ีสุดแล้วในสิ่งต่างๆ ที่ท าภายในโรงเรียนมีค่าอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน ตัวบ่งชี้ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ มีพ้ืนฐานความรู้ดีในสาขาวิชาที่สอนซึ่งอยู่ในระดับมากเท่านั้น ส่วนด้านที่มีระดับ
การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูอยู่ในระดับมากที่สุดรองมาลง คือ ด้านความเป็นอิสระใน
การท างาน เมื่อพิจารณาในรายตัวบ่งชี้ พบว่า ความมีอิสระในการเข้าถึงเครือข่าย ข้อมูลข่าวสารและ
ทรัพยากรการท างานของโรงเรียน รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพที่ไม่เหมาะสมได้ด้วยตนเอง 
และมีความอิสระในการให้คะแนนนักเรียนอย่างเป็นธรรมอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน ส่วนตัวบ่งชี้ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือได้รับความยืดหยุ่นสูง และมีทางเลือกในการท างานจากผู้บริหารสถานศึกษาและ
เพ่ือนร่วมงาน โดยอยู่ในระดับมากเท่านั้น ส าหรับด้านที่มีการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู
อยู่ในระดับน้อยที่สุด คือ ด้านผลกระทบที่ครูมีต่อสถานศึกษาซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ได้ร่วมมือกันท างานกับครูคนอ่ืนใน
โรงเรียนเสมออยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลรอบข้างอยู่เสมออยู่ใน
ระดับมากที่สุด และเพ่ือนร่วมงานมักจะขอค าแนะน าต่างๆ จากข้าพเจ้าอยู่เสมออยู่ในระดับมาก 
ส่วนตัวบ่งชี้ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ผู้บริหารสถานศึกษามักจะขอค าปรึกษาหรือความคิดเห็นจากข้าพเจ้า
ในเรื่องต่างๆ อยู่เสมอ โดยอยู่ในระดับน้อยที่สุด  

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1) ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชี้วัด พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชี้วัดจ านวน 49 ตัวชี้วัด ทุกค่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถ
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ 

2) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 (First Order) แยกเป็น 6 โมเดล 
สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ด้านความก้าวหน้า



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 
 

150 

ในวิชาชีพ ด้านสถานภาพของครู ด้านสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ด้านความเป็นอิสระใน
การท างาน และด้านผลกระทบที่ครูมีต่อสถานศึกษา มีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
ค่าดัชนีทุกตัวเป็นไปตามเกณฑ์ จึงสรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบทุกด้านมีความเหมาะสมพอดีกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่วนผลการวิเคราะห์ตัวแปรโครงสร้างองค์ประกอบการเสริมสร้างพลังอ านาจการ
ท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง 6 องค์ประกอบ 
พบว่า ตัวแปรโครงสร้างของทั้ง 6 องค์ประกอบ มีความเชื่อถือเชิงโครงสร้างอยู่ในระดับสูง  และมี
ความผันแปรของความเชื่อถือโครงสร้างอยู่ในระดับสูงเช่นกัน 

3) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 (Second Order) 1 โมเดล พบว่า 
โมเดลมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และค่าดัชนีทุกตัวเป็นไปตามเกณฑ์ จึงสรุปได้ว่า 
โมเดลองค์ประกอบการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบกับตัวชี้วัดมีความเหมาะสมพอดี
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนั้นยังพบว่า แปรโครงสร้างของทั้ง 6 องค์ประกอบ อยู่ในระดับสูง  
แสดงว่าทั้ง 6 องค์ประกอบมีความเที่ยงตรงสูงในการเป็นองค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังอ านาจ
การท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบแบบมาตรฐานมีความถูกต้องสูงเช่นเดียวกัน 
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ภาพที่ 1 ผังเส้นทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน    
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบกับตัวชี้วัด 

 

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สถานภาพของครู สมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความเป็น
อิสระในการท างาน และผลกระทบที่ครูมีต่อสถานศึกษา จึงยืนยันว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจการ
ท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้นประกอบไปด้วย 6 
องค์ประกอบ ดังกล่าว 

3. แนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ผู้วิจัยน าเสนอเป็นหนังสือคู่มือการฝึกทักษะของครู อันประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 
3 ส่วน คือ 1. แนวคิดการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู 2. องค์ประกอบและมโนทัศน์หรือ
เนื้อหาสาระของการพัฒนาทักษะการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู และ 3. กิจกรรมพัฒนา
ทักษะการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู โดยมีความถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปได้ สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย 
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อภิปรายผล 
ผลจากการวิเคราะห์ระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับมาก โดยด้านที่มีระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูอยู่ในระดับมากที่สุดนั้นมี    
2 ด้าน คือ 1) ด้านสมรรถภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Klecker 
& Loadman (1996) ที่ระบุว่า ผลที่ต้องการจากการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู  คือ 
ต้องการให้ครูมีพลังอ านาจการท างานที่จะน าไปสู่การสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ  และแสดงว่าครูได้
พัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และ 2) ด้านความเป็นอิสระในการท างานที่มีความ
สอดคล้องกันกับเดย์  (Day, 1999) ซึ่งพบข้อมูลที่แสดงว่า การกระท าของผู้บริหารที่ช่วยเสริมสร้าง
พลังอ านาจการท างานของบุคลากร ได้แก่ เชื่อมั่นในพลังอ านาจของบุคลากรและให้บุคลากรได้มี
โอกาสใช้พลังอ านาจนั้น สร้างศรัทธาในกันและกันให้การปกป้องช่วยเหลือ สร้างความรักในศักดิ์ศรี
และการเสียสละ สร้างความสมานฉันท์ร่วมกันท างาน สร้างผลงานที่มีคุณค่า ให้โอกาสกับความม่ันใจ
ของบุคลากรที่จะท างานให้บรรลุผลส าเร็จ ให้บุคลากรท าในสิ่งที่เป็นจริงได้ ไม่จ าเป็นต้องดีที่สุด 
ส่งเสริมภาวะผู้น า ให้โอกาสแสดงออกในความรับผิดชอบและวิสัยทัศน์การท างาน ให้โอกาสการ
ตรวจสอบประเมินการท างานด้วยตนเอง สร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมการท างานที่ให้ความเป็นอิสระ
และมีวิธีการควบคุมตนเอง 

ส่วนผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างาน
ของครูในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ คือ  
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 3) สถานภาพของครู 4) สมรรถภาพใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ 5) ความเป็นอิสระในการท างาน และ 6) ผลกระทบที่ครูมีต่อสถานศึกษา โดย
ตัวแปรโครงสร้างของทั้ง 6 องค์ประกอบดังกล่าวนั้น มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐานเป็น 
0.96, 0.90, 1.02, 0.95, 0.97 และ 0.84 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับสูง  แสดงว่าทั้ง 6 องค์ประกอบมี
ความเที่ยงตรงสูงในการเป็นองค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียน
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
แนวคิดของช้อร์ทและไรน์ฮาร์ท (Short & Rinehart, 1992) ซึ่งได้น าเสนอแนวคิดไว้ว่า พลังอ านาจ
การท างานของครูในสถานศึกษานั้นมีเนื้อหาครอบคลุมในหลายส่วน ทั้งความรู้ พ้ืนฐาน ทักษะ
ความสามารถสถานภาพ ความมีอิทธิพล ความเป็นอิสระในการท างาน การมีอ านาจควบคุมงานของ
ตนเองความรับผิดชอบในหน้าที่ การท างานร่วมกัน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ผลกระทบที่ครูมีต่อ
สถานศึกษา การมีทางเลือกปฏิบัติงาน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ สมรรถภาพการท างาน ซ่ึงแนวทางใน
การเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูนั้น ผู้บริหารควรท าหน้าที่ของตนในฐานะผู้น าทางวิชาการ 
(Instructional Leadership) ให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ ตามแนวทางแห่งการกระจายอ านาจ  
โดยมอบหมายงานในหน้าที่ต่างๆ ของครูให้ตรงตามความถนัดและความต้องการของครู  ส าคัญที่สุด
จะต้องสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในตัวครูให้ได้ว่า  ครูทุกคนนั้นมีความสามารถในตนเองอยู่อย่าง
เต็มเปี่ยม  เพียงแต่ต้องการผู้น าที่สามารถน าพาหรือดึงความสามารถเหล่านั้นออกมาใช้ให้เกิดผลดีต่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้นเอง  (ดิเรก  พรสีมา, 2553) ส่วน
กรรมการส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ให้
ข้อเสนอแนะว่า หากผู้บริหารสถานศึกษายังไม่ค่อยส่งเสริมหรือเสริมสร้างพลังอ านาจให้แก่ครูใน
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ระดับน้อยอยู่ ครูซึ่งเป็นเสียงส่วนใหญ่ในโรงเรียนจะต้องพยายามหาวิธีการหรือแนวทางที่จะให้
ผู้บริหารโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ซึ่งวิธีการดังกล่าวนี้จะช่วยเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้บริหาร  และช่วยเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานให้แก่ครูไปทีละ
น้อยจนกลายเป็นเรื่องปกติในที่สุด (สิริพร บุญญานันต์, 2553) สอดคล้องกันกับผลการศึกษาของ
จอห์นสันและช้อร์ท (Johnson & Short, 1998)  ซึ่งพบว่า วิธีเสริมสร้างพลังอ านาจที่ครูต้องการ คือ 
การได้รับโอกาสในการตัดสินใจ ได้ควบคุมและก าหนดการท างานของตนเอง ได้รับการพัฒนา
ยกระดับความสามรถในการสอนและมีความเจริญก้าวหน้าในการท างาน ส่วนการศึกษาการเสริมสร้าง
พลังอ านาจการท างานของบุคลากรของ ช้อร์ทและเกียร์ (Short & Greer, 1993) พบว่า  วิธี
เสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของบุคลากร ได้แก่ การพัฒนาการท างานร่วมกันเป็นทีม ให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและให้โอกาสการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ เช่น การจัดตั้งคณะท างาน 
การก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ระยะเวลาของการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
 ผลการศึกษาครั้งนี้มีความความสอดคล้องกับรายงานผลการศึกษาของลอยเซ่น (Looysen, 
1999) เรื่อง วิธีเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนมัธยมไอโอวา ซึ่งพบว่า โรงเรียน
มัธยมไอโอวาใช้การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นวิธีการเสริมสร้างพลังอ านาจ โดยให้ครูมีส่วนร่วม
ตัดสินใจในประเด็นส าคัญต่างๆ ดังนี้ การเลือกเอกสาร สื่อวัสดุการเรียนการสอน การจัดหลักสูตร 
ก าหนดระเบียบวินัยของนักเรียน จัดชั้นเรียน สร้างและพัฒนาทีมงานบริหาร ก าหนดและ
ประชาสัมพันธ์นโยบายของโรงเรียน  ผลที่ต้องการจากการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครู 
คือ ต้องการให้ครูมีพลังอ านาจการท างานที่จะน าไปสู่การสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ และแสดงว่าครู
ได้พัฒนาความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Klecker & Loadman, 1996) แนวทางการ
พัฒนาสู่ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ต้องพัฒนาความรู้ทักษะความสามารถในด้านที่ครูสามารถน าไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนประสานการท างาน ในการท างานเป็นทีม ในการรวบรวมข้อมูลจัดกระท า
ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และวิเคราะห์ผลสืบเนื่องจากข้อมูลที่ได้ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
โดยตรง (Klecker & Loadman, 1996) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะทั้งเชิงนโยบาย และข้อเสนอแนะ
ส าหรับการท าวิจัยในเนื้อหาที่เก่ียวข้องในครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ผู้บริหารควรเปลี่ยนแปลงวิธีการจากการบอกให้ปฏิบัติมาเป็นการจัดสภาพที่เอ้ือให้เกิด
การปฏิบัติ ให้การสนับสนุนและน าความคิดเห็นของครูสู่การปฏิบัติให้เห็นจริง โดยวิธีการที่ผู้บริหาร
น ามาใช้ในทางปฏิบัติเพ่ือเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูและบุคลากร ได้แก่ การสนับสนุน
ทรัพยากรและสิ่งจ าเป็นในการท างาน สนับสนุนให้มีสิทธิมีเสียง แสดงความคิดวิพากษ์วิจารณ์ ขณะที่
ผู้บริหารต้องรับฟังและเคารพในความคิดเห็นนั้นๆ สนับสนุนความเชื่อมั่นในตนเองของครู  ให้ก าลังใจ
ในการฟันฝ่าอุปสรรคท าความหวังให้เป็นจริง  ให้ครูมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท างาน ให้โอกาสในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนให้ครูรู้ทิศทางการพัฒนาและค้นคว้าหาความรู้เพ่ือพัฒนาการท างาน 
พัฒนาตนเองและทีมงาน นอกจากนั้นยังต้องเน้นในเรื่องการอ านวยความสะดวก ให้ความส าคัญในทุก
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สิ่งรอบด้านที่จะช่วยเสริมสร้างพลังอ านาจการท างาน จัดสภาพแวดล้อมให้ครูได้ท างานเต็มก าลัง
ความสามารถ กระตุ้นให้ครูใช้แนวคิด ทฤษฎี หลักวิชา เป็นจุดเริ่มของการพัฒนางานพัฒนาตนเองให้
ครูมีทางเลือกในการท างาน  ผู้บริหารควรสร้างความเท่าเทียมกันในกลุ่มครู และให้ครูได้ปฏิบัติตาม
ความคิดหรือท าความคิดของตนเองให้เป็นจริง รวมถึงพัฒนาครูให้ก้าวหน้าสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
ที่สุด 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
    1) ควรน าแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูในโรงเรียนสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มาท าการวิจัยในเชิงการทดลอง  โดยการก าหนดกลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม เพ่ือท าการทดสอบแนวทางการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูใน
โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานว่ามีแนวโน้มท าให้การเสริมสร้างพลัง
อ านาจในการท างานของครูเพ่ิมสูงขึ้นหรือไม่ โดยท าการทดสอบระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการ
ท างานก่อนและหลังการใช้คู่มือการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
    2) ควรน าแบบวัดระดับการเสริมสร้างพลังอ านาจการท างานของครูสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งผู้วิจัยใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  และคู่มือการเสริมสร้างพลัง
อ านาจการท างานของครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไปศึกษาเพ่ิมเติมกับ
ประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป  เช่น กลุ่มครูในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
(สช.)  หรือกลุ่มครูในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  เป็นต้น 
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3อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทมุธาน ี
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา และน าเสนอแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น า   

เชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศตามข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามี 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารสถานศึกษา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ 
1) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของรัฐและเอกชน และผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษาซึ่งได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นรางวัลคุรุสภาประจ าปี  2549-2553 ได้
จากการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 6 คน และ 2) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของรัฐและเอกชน และผู้บริหารสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด 
ประกอบด้วย นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว และจันทบุรี จ านวน 
334 คน โดยน า 2 กลุ่มย่อยมารวมกันเพ่ือใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลจ านวนทั้งสิ้น 340 คน 
กลุ่มที่ 2 คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา จ านวน 5 คน ส่วนเครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม LISREL Version 8.72 เพ่ือ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)  

ผลการศึกษา พบว่า โมเดลองค์ประกอบแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่
เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบกับตัวชี้วัดมีความเหมาะสม
พอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงยอมรับสมมติฐานที่ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทั้งของรัฐและเอกชน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่  8 จังหวัด        
ภาคตะวันออกมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ส่วนผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
พบว่า ระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษารางวัลคุรุสภา
โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  โดยผู้บริหารรางวัลคุรุสภามีระดับภาวะผู้น า      
เชิงสร้างสรรค์มากกว่าผู้บริหารสถานศึกษา ส าหรับแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่
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เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา น าเสนอในลักษณะของคู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมีความเป็นผู้น า การมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วม การท างานเป็นทีม การมีทัศนคติด้านบวก การมีความสามารถในการปรับตัว การมีความรู้
และความสามารถทางเชาว์ปัญญา การมีบุคลิกภาพที่ดี และการมีความสามารถในการสื่อสาร โดยมี
ลักษณะเป็นเอกสารประกอบการฝึกทักษะด้วยตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมทั้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง  และค าแนะน าเกี่ยวกับการพัฒนา ประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติแยก
ออกเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ 1. ข้อแนะน าในการปฏิบัติ และ 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ   
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and to propose the creative 

leadership developing for school administrators. The sample was divided into 2 
groups including 1)  the 6 administrators in basic education of public and private 
schools and vocational schools who received Thailand’s outstanding awards from 
Khurusapah ( The Teachers’ Council of Thailand)  year 2006-2010 selected by 
purposive sampling and the 334 administrators in basic education of public and 
private schools and vocational schools of the 8 provinces in eastern area consisting 
of Nakornnayok, Prachinburi, Chachoengsao, Chonburi, Rayong, Trad, Sakaeo, and 
Chanthaburi and 2)  the 5 educational experts. The data were collected by 
questionnaires and in-depth interviews with educational experts. The data were 
analyzed by the LISREL program version 8.72 for Confirmatory Factor Analysis. 

The results were as follows: The element model of creative leadership 
developing for school administrators and the 8 component indicators were in good 
agreement with the empirical data. This study confirmed that the administrators in 
basic education of public and private schools and vocational schools of 8 provinces 
in eastern area had creative leadership behavior. The comparative analysis was found 
that the level of creative leadership of the administrators in basic educational 
schools and the administrators who received Thailand’s outstanding awards from 
Khurusapah overall was significantly different. (The level of creative leadership of the 
administrators who received Thailand’s outstanding awards from Khurusapah was 
higher than of the administrators in basic educational schools)  The creative 
leadership developing for school administrators presented as “The handbook of 
creative leadership developing for school administrators” which has 8 components 
including leadership, participation, teamwork, positive attitude, adjustment, 
knowledge and intelligence, good personality and communication. 
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ค าส าคัญ 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารโรงเรียนเป็นการด าเนินงานที่มีเป้าหมายส าคัญอยู่ที่การพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนที่จะด าเนินการตามบทบาทและหน้าที่เพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายดังกล่าว  การบริหารโรงเรียนเป็นการร่วมมือกันท างานของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาเพ่ือให้โรงเรียนมีคุณภาพโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์กับการศึกษามากที่สุดผู้เรียน
เกิดการพัฒนาด้านความรู้ความสามารถทักษะทัศนคติค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารมีภาวะผู้น า
สามารถบริหารโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา ผู้บริหารเปรียบเสมือนเสาหลักที่ส าคัญยิ่งต่อหน่วยงาน ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อผลงาน
อันเป็นส่วนรวม คุณภาพและบทบาทของผู้บริหารมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับคุณภาพของ
สถานศึกษา รวมทั้งมีผลสะท้อนต่อผลงานและวิธีปฏิบัติงานของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างมาก  
สมรรถภาพของผู้บริหารเป็นดัชนีบ่งบอกถึงความส าเร็จของการบริหาร การที่ผู้บริหารได้มีความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของการบริหารสถานศึกษา จะเป็นสิ่งจะช่วยให้การจัดการศึกษาส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
(ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, 2543) ดังนั้น ประสิทธิผลของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดีย่อมมี
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ 
 ในปัจจุบันองค์กรหรือชุมชนต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู้น าในยุคนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในทุกด้าน อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของเทคโนโลยี การก่อก าเนิดของกฎระเบียบใหม่ทั้งในระดับองค์กร ชุมชน สังคมและระดับโลก การ
เกิดความกลมกลืนของแนวคิดและกระบวนการทางสังคมต่างๆ การเปลี่ยนแปลงด้านประชากร และ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการธุรกิจ รวมทั้งความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจ ความท้าทาย
เหล่านี้ดูเหมือนว่าเราจะไม่สามารถก้าวผ่านไปได้ ถ้ายังใช้ทักษะการจัดการแบบเดิม ในภาวะเช่นนี้
สมรรถนะของผู้น าที่เรียกว่า “ผู้น าเชิงสร้างสรรค์” เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะท าให้รอดพ้นและ
ได้รับชัยชนะเหนือสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนอย่างรุนแรงดังกล่าว (สมศักดิ์  กิจธนวัฒน์, 2545) 
นักวิชาการด้านการบริหารได้นิยามคุณลักษณะของผู้น าเชิงสร้างสรรค์ว่าจะประกอบด้วยคุณลักษณะ 
ดังนี้  (รังสรรค์  ประเสริฐศรี, 2544) ต้องเป็นผู้มีความรู้ (Knowledge) เป็นผู้มีความรอบรู้อย่าง
กว้างขวางในด้านข้อมูลและประเด็นปัญหา รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสามารถทางเชาวน์ปัญญา 
(Intellectual Abilities) เป็นผู้มีสติปัญญาสูง มีไหวพริบ มีความสามารถในการแก้ปัญหา แสวงหาสิ่ง
ที่ดี และชอบคิดหลายแง่มุม  และด้านบุคลิกภาพ (Personality) ต้องเป็นผู้ไม่ยึดแบบแผนเก่าโบราณ 
มีความมั่นใจในตนเอง ชอบความท้าทาย มีพลังที่จะต่อสู้ และหนักแน่น  เช่นเดียวกับประเวศ  วะสี 
(2540) ที่ระบุว่า ความเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นการแสดงถึงคุณลักษณะของผู้น าที่เป็นผู้เรียนรู้
ตลอดเวลา มีทัศนคติในเชิงบวกต่อโลกและต่อชีวิต เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพของตนเอง และผู้อื่น
ที่พร้อมจะก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท่ีแสดงถึงความยืดหยุ่นทางความคิด
และการกระท า และรู้จักใช้วิกฤตที่เกิดขึ้นให้เป็นโอกาส  รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความสมดุลในชีวิตที่รู้จัก



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 
 

158 

พัฒนาตนเองเสมอทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  จิตวิญญาณ  และเป็นที่ยอมรับของสมาชิกโดย
อัตโนมัติ ท าให้การท างานในองค์กรราบรื่น มีความสุข และมีประสิทธิภาพ 
 พฤติกรรมผู้น าเป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหาร โดยเฉพาะการบริหารโรงเรียนนั้น  
ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพเปรียบเสมือนดวงประทีปของหน่วยงานเป็นพลังของบุคลากร  ดังนั้น  
ผลงานของโรงเรียนจึงเป็นผลสะท้อนมาจากพฤติกรรมการบริหารของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือ
ผู้อ านวยการ  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมตามภารกิจและอ านาจหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา  โดยเฉพาะในเรื่องการเป็น
ผู้น าและสร้างผู้น าในระดับผู้บริหารมืออาชีพสามารถสร้างวัฒนธรรมของ องค์การ ด้วยการพูดน า 
ปฏิบัติน า และจัดระบบให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมโดยการให้รางวัลแก่ผู้ท างานได้ส าเร็จ จนน าไปสู่
การพัฒนาตนเอง คิดได้เอง ตัดสินได้เอง พัฒนาได้เองของผู้ร่วมงานทุกคน ผู้บริหารมืออาชีพจึงต้อง
แสดงออกอย่างชัดเจน และสม่ าเสมอเกี่ยวกับวัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือให้ผู้ร่วมงานมีความมั่นใจใน
การปฏิบัติ จนสามารถเลือกการกระท าที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมผู้บริหารจึงต้องสร้างความรู้สึก
ประสบความส าเร็จให้แก่บุคลากรแต่ละคนและทุกคน จนเกิดภาพความเป็นผู้น าในทุกระดับ น าไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง   
 จากความส าคัญของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาดังกล่าวจึงจ าเป็นจะต้องมีการพัฒนา
ภาวะผู้น าอย่างเป็นระบบด้วยวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งแนวคิดด้านภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ถือเป็น
แนวคิดที่มีความส าคัญอีกทางเลือกหนึ่ง ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดด้านพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มาบูรณาการเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 1. การมีความเป็นผู้น า 2. การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 3. การท างาน
เป็นทีม  4. การมีทัศนคติด้านบวก 5. การมีความสามารถในการปรับตัว 6. การมีความรู้และ
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา 7. การมีบุคลิกภาพที่ดี และ 8. การมีความสามารถในการสื่อสาร 
เพ่ือน ามาใช้ในการยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา และเพ่ือให้ได้
แผนกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความ
หลากหลายดังกล่าวต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นรางวัลคุรุสภา ประจ าปี 2549-2553 และผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐและเอกชนรวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาในเขต
พ้ืนที่ภาคตะวันออก มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถประเมินโดยรวม
จากองค์ประกอบด้านต่างๆ ต่อไปนี้ 1) การมีความเป็นผู้น า 2) การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม 3) การ
ท างานเป็นทีม 4) การมีทัศนคติด้านบวก 5) การมีความสามารถในการปรับตัว 6) การมีความรู้และ
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา 7) การมีบุคลิกภาพที่ดี และ 8) การมีความสามารถในการสื่อสาร   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 
         2. เพ่ือสร้างแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นงานวิจัยที่ใช้แบบแผนการวิจัยผสมระหว่างวิธีเชิงปริมาณ และการ
วิจัยเชิงคุณภาพร่วมกัน ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ในการท าวิจัยที่ส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยมี
วิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

2. ศึกษาจากการวิจัยเชิงปริมาณ  (Empirical Study) โดยใช้แบบสอบถามวัดความเป็นผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา ไปท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่ง
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย  ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้ง
ของรัฐและเอกชน รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาซึ่งได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา
ดีเด่นรางวัลคุรุสภาประจ าปี 2549-2553 ได้จากการเลือกแบบเจาะจง จ านวนทั้งสิ้น 6 คน และ     
2) กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งของรัฐและเอกชน  รวมถึงผู้บริหารสถานศึกษา
ประเภทอาชีวศึกษาในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก  8 จังหวัด ประกอบด้วย นครนายก ปราจีนบุรี  
ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  ตราด  สระแก้ว  และจันทบุรี  จ านวนทั้งสิ้น  334 คน จากนั้นน ากลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสองกลุ่มย่อยมารวมกัน  เพ่ือใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้  รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  จ านวน  340 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  (SPSS) เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่  และค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าต่ าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) การ
แจกแจงข้อมูลทางด้านความเบ้ (Skewness) ค่าความโด่ง (Kurtosis) และเปรียบเทียบระดับความ
เป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ระหว่างตัวอย่าง 2 กลุ่มดังกล่าวโดยใช้ t-test 

ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confimatory Factor Analysis) ของโมเดล
องค์ประกอบของแบบสอบถามวัดความเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้โปรแกรม LISREL เพ่ือค านวณ
ค่าดัชนีบ่งชี้ความเหมาะสมพอดีของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยหาค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-
Square Statistic) ค่าอาร์เอ็มอาร์ (RMR) (Root Mean Square Residaul) ดัชนีค่าอาร์เอ็มเอสอีเอ 
(RMSEA) (Root Mean Square Error of Approximation) ดัชนีบ่งบอกความความกลมกลืน (Fit 
Index) และเพ่ือประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์ในส่วนประกอบที่ส าคัญในโมเดลภายหลังจากการ
ประเมินความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวมแล้ว โดยมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้ 1) ค านวณค่า
น้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน (Standardized Factor Loading : 𝜆) 2) ค่าความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน (Stardard Error: SE) 3) ค่า t-test ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
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4) ค านวณค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง (Square Multiple Correlation: SMC หรือ R XT
2
, ) และ 

5) ค านวณค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Constructive Reliability: PC ) ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.70 
และค่าความผันแปรความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง (Variance Extracted: PV ) 

3. ศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา จ านวน 
5 คน โดยใช้แนวค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 
คณบดีวิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2) นายชาญวิทย์ ทัพสุพรรณ เลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) ดร.วีรวัฒน์  วรรณศิริ นายกสมาคมวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 4) นายสุรเทพ  ตั๊นประเสริฐ  อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และ 5) นายสมชาย แสงสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ผู้วิจัย
ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

4. สร้างแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่ เหมาะสมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาสังเคราะห์กับข้อมูลที่ได้จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา 
เพ่ือสร้างคู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา แล้วส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณค่าให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 
ผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
   1) ผลการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชี้วัดจ านวน 77 ตัวชี้วัด 

พบว่า ทุกค่ามีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ 
   2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 โดยการแยกออกเป็น 8 โมเดล พบว่า 

ทั้ง 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมีความเป็นผู้น า การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม การ
มีทัศนคติด้านบวก การมีความสามารถในการปรับตัว การมีความรู้และความสามารถทางเชาว์ปัญญา 
การมีบุคลิกภาพที่ดี และการมีความสามารถในการสื่อสารมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ส่วนผลการวิเคราะห์ด้านความเหมาะสมพอดีของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดล
องค์ประกอบแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
มีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ส าหรับโมเดลการวัด พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบ
มาตรฐานของตัวชี้วัด และตัวแปรโครงสร้างของทั้ง 8 องค์ประกอบ อยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน 
 3) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 2 ผลการวิเคราะห์ด้านความเหมาะสม
พอดีของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา และองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบกับตัวชี้วัดมี
ความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่วนโมเดลการวัด พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบ
มาตรฐานของตัวชี้วัด และตัวแปรโครงสร้างของทั้ง 8 องค์ประกอบอยู่ในระดับสูง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ทั้ง 8 องค์ประกอบมีความเที่ยงตรงสูงในการเป็นองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า
เชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา หรือกล่าวได้ว่า แผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะ



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 
 

161 

ผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ  ซึ่งค่า
น้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐานมีความถูกต้องสูง โดยความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบ
ทั้ง 8 ตัว มีค่าเป็นดังนี้ 0.91, 0.86, 0.90, 0.90, 0.95, 0.66, 0.92 และ 0.83 ตามล าดับ และมีความ
ผันแปรของความเชื่อถือโครงสร้างเป็น 0.53, 0.38, 0.41, 0.48, 0.67, 0.20, 0.55 และ 0.47 
ตามล าดับ ความเชื่อถือเชิงโครงสร้างของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่ เหมาะสมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา เป็น 0.98 และมีความผันแปรของความเชื่อถือโครงสร้างเป็น 0.44  

   สรุปผลจากการวิเคราะห์  พบว่า แผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่
เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมีความเป็นผู้น า 
การมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม การท างานเป็นทีม การมีทัศนคติด้านบวก การมีความสามารถในการ
ปรับตัว การมีความรู้และความสามารถทางเชาวน์ปัญญา การมีบุคลิกภาพที่ดี  และการมี
ความสามารถในการสื่อสาร จึงยืนยันตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ 

2. การสร้างแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้วิจัยได้ด าเนินการร่างแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเป็นลักษณะการพัฒนาความเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
ซึ่งจัดท าเป็นคู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นผู้น าในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีลักษณะเป็นเอกสารประกอบการฝึกทักษะ
ด้วยตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง และค าแนะน า
เกี่ยวกับการพัฒนา อันประกอบไปด้วยแนวทางปฏิบัติแยกออกเป็น 2 หัวข้อย่อย คือ 1. ข้อแนะน าที่
ท าได้ทันที และ 2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
    การปรับปรุงร่างแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้วิจัยด าเนินการหลังจากการตรวจสอบคู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 คน ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิได้แสดงความคิดเห็นโดย
สรุปดังนี้ 1) ด้านหลักการมีความเหมาะสมดีแล้ว 2) โครงสร้างของเนื้อหาสาระต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้มี
ความเหมาะสมดีแล้ว 3) วัตถุประสงค์มีความเหมาะสมดีแล้ว 4) วิธีด าเนินการของคู่มือการพัฒนา
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา ควรปรับค าว่า “ข้อแนะน าที่ท าได้ทันที” เป็น 
“ข้อแนะน าในการปฏิบัติ”แทน เพราะอาจท าให้ผู้บริหารที่น าไปปฏิบัติเข้าใจไปว่า อาจมีข้อแนะน าใน
ระยะยาว หรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ อีก 5) ข้อแนะน าที่ท าได้ทันที และการประชุมเชิงปฏิบัติการที่
น าเสนอไว้ในคู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของผู้บริหารสถานศึกษา แต่ควรปรับค าแนะน าให้เป็น
ลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาตนเองที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้จริง  และ 
6) ควรปรับแนวปฏิบัติในบางด้าน เช่น ด้านการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมให้แยกย่อยออกเป็นรายข้อ จาก
เดิมที่เป็นความเรียง เพราะจะท าให้ผู้บริหารสามารถน าไปปฏิบัติได้ตามความต้องการของแต่ละคน 
ส่วนด้านการท างานเป็นทีมโดยเฉพาะในเรื่องของการประชุมเชิงปฏิบัติการนั้นควรปรับเนื้อหา “การ
ก าหนดความต้องการขององค์การ ชุมชน และบุคคล ตามล าดับ” ไปแทนเนื้อความเดิม ด้านการมี
ความรู้และความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอแนะว่า ควรเพ่ิมเติม “ทักษะการท า
วิจัยของสถานศึกษา” ในหัวข้อการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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    สรุปได้ว่า หลักการของคู่มือการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษารวมทั้งโครงสร้างของเนื้อหาสาระ และวัตถุประสงค์นั้นมีความเหมาะสมดีแล้ว ส่วน
วิธีด าเนินการนั้นควรปรับข้อแนะน าที่ท าได้ทันที มาเป็นข้อแนะน าในการปฏิบัติ และกิจกรรมการฝึก
ทักษะที่ได้น าเสนอไว้ คือ ข้อแนะน าที่ท าได้ทันที และการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับ
สภาพปัจจุบันของผู้บริหารสถานศึกษา แต่ควรปรับให้เป็นลักษณะของกิจกรรมการพัฒนาตนเองที่
ชัดเจน เข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้จริง  
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย พบว่า แผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการมีความเป็นผู้น า การมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วม การท างานเป็นทีม การมีทัศนคติด้านบวก การมีความสามารถในการปรับตัว การมีความรู้
และความสามารถทางเชาวน์ปัญญา การมีบุคลิกภาพที่ดี และการมีความสามารถในการสื่อสาร มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน เป็น 0.88, 0.87, 0.94, 0.96, 0.95, 0.93, 0.99 และ 0.94 
ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับสูงแสดงว่า ทั้ง 8 องค์ประกอบมีความเที่ยงตรงสูงในการเป็นองค์ประกอบ
ของแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา  โดย
องค์ประกอบที่ได้ดังกล่าวมีความสอดคล้องกันกับผลการศึกษาของ Mungkasem (2001) ที่ได้ให้
ความเห็นว่า ความเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ คือ การที่บุคคลที่เป็นผู้น าในองค์กรหรือชุมชนนั้นมี
ความสามารถในการชี้น าตนเองและผู้อ่ืนให้กล้าคิด กล้าตัดสินใจและลงมือท าตามแผนที่ตั้งไว้อย่าง
จริงจัง มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการประสานพลังสร้างสรรค์จาก
สมาชิกได้ มีมุมมองเชิงบวก ที่ท าวิกฤตให้เป็นโอกาส และมีความสามารถในการปรับตัวอย่างยืดหยุ่น
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ เช่นเดียวกับโดโรธี  (Dorothy, 2001) ซึ่งระบุว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์
ภายในสถานศึกษานั้น ประกอบด้วย 1) การมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับประเด็นที่ส าคัญ 2) การให้
อ านาจในการท างานแก่ทุกฝ่าย 3) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง  และ 4) การอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับสเติร์นเบิร์ก  (Sternberg, 2006)ได้ระบุถึงภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ด้านที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า ผู้น าสถานศึกษาที่ดีนั้น
จะต้องประกอบไปด้วยหลักส าคัญ 4 ประการ คือ การตัดสินใจในกรณีต่างๆ นั้นจะต้องเป็นไปในเชิง
สร้างสรรค์ ผ่านการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วน มีการฝึกฝนและปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  และต้องเป็นไปด้วย
ความเฉลียวฉลาดและมีชั้นเชิง ส่วนเคลลี่ (Kelley, 2005) ระบุว่า ผู้น าในสถานศึกษาจ าเป็นต้องมอง
ให้เห็นถึงความต้องการของบรรดาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหลาย รวมถึงจ าเป็นต้องเปิด
โอกาสให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็น และแสดงวิสัยทัศน์ได้อย่างเต็มที่ในลักษณะการเพ่ิมพลัง
อ านาจ ที่ส าคัญจะต้องสามารถน าพาให้พวกเขาร่วมกันสร้างบรรยากาศที่ดีของสถานศึกษาได้อย่ าง
สร้างสรรค์นั่นเอง 

1. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีความเป็นผู้น า ผลจากการวิจัย
ครั้งนี้ พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 9 ตัว  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ( ) ระหว่าง 0.18-0.43 และ
มีค่าความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง  0.88  ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของดาวาร์ (Davar, 1994) ที่ระบุว่า ผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นผู้ที่มีความสามารถในการ
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ชี้น าตนเองและผู้อื่น ด้วยการรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการท างานจากผู้ปฏิบัติ  โดยสามารถให้
ค าแนะน าและมีอิทธิพลในการโน้มน้าวชักจูงผู้อ่ืนให้ปฏิบัติงานเพ่ือไปสู่เป้าหมาย การกล้าคิด กล้า
ตัดสินใจในเชิงสร้างสรรค์ (Sternberg, 2006) และลงมือท าตามแผนที่วางไว้อย่างจริงจัง โดยมีความ
มุ่งม่ันที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆ จนกว่าจะประสบความส าเร็จ (Mungkasem, 2001) 

2. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม จากการ
วิจัยครั้งนี้ พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 11 ตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 0.12-0.42 และ
มีค่าความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง 0.87 ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของ Mungkasem, 2001; อานันท์  ปันยารชุน, 2543; สมยศ  นาวีการ, 2544 ที่ระบุว่า 
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ คือ การมีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ เพ่ือน ามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการสร้างแนวคิดใหม่ๆ ซึ่งจะต้องมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรมและการประสบผลส าเร็จ  โดยก าหนดลักษณะของโครงสร้างของงาน 
รูปแบบในการท างาน และค านึงถึงเสียงสะท้อนจากทุกฝ่าย ให้ผู้ตามได้ร่วมรับรู้วิสัยทัศน์และท าความ
เข้าใจ เพ่ือแปรเปลี่ยนไปสู่การปฏิบัติ  (อานันท์  ปันยารชุน, 2543) นอกจากนั้นต้องรู้จักน าแนวคิด
ต่างๆ หรือประสบการณ์ในการท างานที่ท าให้ประสบความส าเร็จมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งหาแนวทางหรือพัฒนาสิ่งใหม่ๆ และพยายามพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้นด้วย (Bass, 1985)  

3. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการท างานเป็นทีม จากการวิจัยครั้ง
นี้ พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 14 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 0.19-0.42  และมีค่า
ความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง 0.94 ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของ  Raelin, 2002; ประเวศ  วะสี, 2540 ซึ่งระบุว่า ผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับของผู้อ่ืน  มีกิจกรรมและมีส่วนร่วมในสังคมสูง  (Bass, 1985)  คือ  มีความสามารถในการ
ประสานพลังสร้างสรรค์จากผู้ร่วมงาน  รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของผู้อ่ืน   
(Covey, 1991; พระธรรมปิฎก, 2541; Raelin, 2002)  โดยให้ทุกๆ คนมีส่วนร่วมในความเป็นผู้น า  
เปิดโอกาสให้พวกเขาได้แสดงความคิดเห็น มีการน าจุดแข็งหรือข้อดีในแต่ละคนมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการจัดการสิ่งต่างๆ (Mungkasem, 2001) และให้การสนับสนุนทรัพยากรที่มีความจ าเป็นเพ่ือให้
ทุกกลไกขององค์การมีลักษณะการบูรณาการการท างานแบบองค์รวม (สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์, 2548)  

4. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีทัศนคติด้านบวก จากการวิจัย
ครั้งนี้  พบว่า  ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัว  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 0.23-0.45 และมี
ค่าความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง  0.96  ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของ Covey (1991) ที่กล่าวถึงผู้น าเชิงสร้างสรรค์ว่า เป็นผู้ที่มีพลังชีวิตในเชิงบวก คือ 
เป็นบุคคลที่แสดงออกถึงความร่าเริงแจ่มใส มีความสุข มีทัศนคติเชิงบวก มีความกระตือรือร้น มอง
ชีวิตอย่างมีความหวัง  โดยสามารถมองวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ในทุกๆ เหตุการณ์ ด้วยการมองเห็นถึง
ข้อดีที่มาพร้อมกับปัญหาต่างๆ และมีความเชื่อมั่นว่า ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะมาพร้อมกับการให้
โอกาสที่ดกีว่าเสมอ และน าไปสู่การประสบความส าเร็จที่มีคุณค่า (Mungkasem, 2001)   

5. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีความสามารถในการปรับตัว  
จากการวิจัย พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 9 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 0.37-0.47  
และมีค่าความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง  0.95  ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า  
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ผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นผู้ที่มีความสามารถในการปรับตัว สามารถเผชิญกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนใน
ปัจจุบัน มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (สุเทพ  พงศ์ศรีวัฒน์, 
2548; Davar, 1994) ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  มีความสามารถในการเรียนรู้ทางวิชาการใหม่ๆ ให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และไม่ตีกรอบให้กับตนเอง (เรมวล  นันท์ศุภวัฒน์, 2542; Dorothy, 
2001; อานันท์  ปันยารชุน, 2543)  รวมทั้งเป็นผู้ที่ตระหนักถึงการเรียนรู้ตลอดเวลาและตลอดชีวิต 
(Covey, 1991) เพ่ือให้สามารถปรับปรุงวิธีการท างานให้มีความเหมาะสม ซึ่งจะน าไปสู่การมี
ประสิทธิภาพที่ดีในการท างาน (Mungkasem, 2001)    

6. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีความรู้และความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญา จากการวิจัย พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 8 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 
0.20-0.41 และมีค่าความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง 0.93 ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ Dubrin (2004) และ Bass (1985) ซึ่งระบุว่า ผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นผู้
ที่มีความรอบรู้ เป็นผู้ที่มีการมองสิ่งต่างๆ ในแนวทางไม่ธรรมดา ซึ่งมักจะมองอย่างลึกๆ และมองถึง
ความหมายในส่วนลึกนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นและมีค าถามในใจ (เรมวล  นันท์ศุภวัฒน์, 2542) 
ชอบเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์  ท าให้เกิดปัญญา (ประเวศ  วะสี, 2540) และมีข้อมูลใน
เรื่องที่เป็นประเด็นปัญหา (Dubrin, 2004) นอกจากนั้นจะต้องมีความสามารถทางเชาวน์ปัญญา คือ  
มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างกว้างขวางและถี่ถ้วน โดยการรวบรวมทั้งผลดีและผลเสีย  ผู้มีไหวพริบ  
สติปัญญา และการใช้เหตุผล (Sternberg, 2006) 

7. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจากการวิจัย
ครั้งนี้ พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 0.26-0.42  และมี
ค่าความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง 0.99 ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ความคิดเห็นของ Dubrin (2004) ที่ระบุว่า ผู้น าที่จะเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นคนที่มอง
ภาพลักษณ์ตัวเองในทางที่ดี มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ยึดมั่นในสิ่งที่เชื่อว่าเป็นจริงได้และน าไปใช้จริง
ได ้รวมถึงเป็นผู้ที่สามารถรับมือกับความขัดแย้งและความวุ่นวายได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเป็นคน
ที่ชอบพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอ่ืนที่มีความคิดคล้ายคลึงกับตนเอง ชอบความท้าทาย   
ความตื่นเต้น กระตือรือร้น ชอบสงสัยและอยากรู้อยากลอง (เอกชัย กี่สุขพันธ์, 2530; Dubrin, 2004) 

8. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาด้านการมีความสามารถในการสื่อสาร
ตัวชี้วัดทั้ง 6 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 0.14-0.44 และมีค่าความเชื่อถือ
เชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง 0.94 ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้น าเชิงสร้างสรรค์
จะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเสนอความคิดและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงอ านวย
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ าเสมอเพ่ือลดความไม่เข้าใจกัน  (เรมวล  นันท์ศุภวัฒน์, 
2542; ประเวศ  วะสี , 2540) และการมีความสามารถในการพูดโน้มน้าวสื่อสารให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ 
(อานันท์ ปันยารชุน, 2543) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้จาก

การศึกษา ทั้ง 8 องค์ประกอบ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรเร่งรัดพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้มีความพร้อมมาก
ยิ่งขึ้น เพ่ือการพัฒนาความเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียน เช่น ทักษะการมอบหมายงาน
และอ านาจหน้าที่อย่างเหมาะสม หรือการฝึกอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ 
เป็นต้น ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานของตน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

    1) ควรน าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาไปท าการวิจัยในเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาทั่วไป  กับกลุ่มผู้บริหาร
สถานศึกษาซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นในด้านการบริหารงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  เพ่ือทราบถึงระดับความเป็นผู้น าเชิงสร้างสรรค์ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน
หรือไม ่อย่างไร 

    2) แบบวัดระดับภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาในครั้งนี้  มีความเที่ยงตรงในระดับสูง สามารถน าไปเป็นเครื่อ งมือวัดภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ิมเติมกับประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ได้ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและน าเสนอแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรี   
มืออาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนตามข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา   

กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหารสตรีโรงเรียนเอกชน  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในเขตภาคตะวันออก 8 จังหวัด คือ นครนายก ปราจีนบุรี 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด  สระแก้ว  และจันทบุรี  จ านวนทั้งสิ้น  251  คน 2) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็นสตรี  จ านวน  5  คน ส าหรับเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ท าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรม LISREL Version 8.72 เพ่ือวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และวิเคราะห์ระดับความเป็นผู้น าสตรีมือ
อาชีพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยการหาความถี่ และ
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษา พบว่า 1) ความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านบุคลิกภาพ 
รองลงมา คือ ด้านภาวะผู้น า รวมทั้งด้านวิชาชีพ และด้านการบริหาร ซึ่งทุกข้อล้วนอยู่ในระดับมาก
ที่สุด 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า โมเดลองค์ประกอบการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรี
มืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน และองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบกับตัวชี้วัดมีความเหมาะสมพอดีกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงยอมรับสมมติฐานที่ ตั้งไว้ว่า ผู้บริหารสตรีโรงเรียนเอกชนมีพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพ และ 3) แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของ
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจัยน าเสนอในลักษณะของคู่มือการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของ
ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้น า ด้านการ
บริหาร และด้านวิชาชีพ  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study and to propose the 

development plan for professional female leadership of private school 
administrators. The sample was divided into 2 groups including 1 )  the 251 female 
administrators of private schools under the Office of the Private Education 
Commission of 8 provinces in the eastern area consisting of Nakornnayok, 
Prachinburi, Chachoengsao, Chonburi, Rayong, Trad, Sakaeo and Chanthaburi and 2 ) 
th e  5  educational female experts. The data were analyzed by the LISREL program 
version 8.72 for Confirmatory Factor Analysis. The level of professional female 
leadership of private school administrations was analyzed by SPSS program including 
frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The results were as follows: The professional female leadership of private 
school administrators overall was at the highest level. When considering each aspect, 
the aspect obtained the highest mean was personality, followed by leadership, 
vocation and administration which were at the highest level. The element model of 
the professional female leadership of private school administrators and the 4 
component indicators were in good agreement with the empirical data. This study 
confirmed that the professional female leadership of private school administrators 
consisted of 4 components. It indicated that female administrators of private schools 
had behavior in accordance with professional female leadership. The development 
of professional female leadership of school administrators presented as “Guideline 
to develop professional female leadership of school administrators” which consists 
of 4 components including personality, leadership, administration and vocation. 
 
ค าส าคัญ 

ผู้บริหารสตรีโรงเรียนเอกชน  คุณลักษณะความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 จากสภาวการณ์ของโลกยุคโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วไม่หยุด
นิ่ง  ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ท าให้โลกยุคปัจจุบันต้อง
ปรับเปลี่ยนเป็นโลกยุคแห่งสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) และสังคมแห่งการใช้ปัญญา 
(Intellectual Society) จึงจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
เสริมสร้างและพัฒนาก าลังคนด้วยการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มี
ความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง สังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติในด้านต่างๆ ให้ก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 
ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร , 2552) การบริหารงานทุกองค์การ
ในยุคปัจจุบันต้องการนักบริหารมืออาชีพมาท าหน้าที่ผู้บริหารจัดการให้ก้าวทันโลกที่มีความ
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เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากความเจริญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ท าให้เกิด
การแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ อันเป็นภาวการณ์ที่ก่อให้เกิดระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้เพ่ือการแข่งขันและความร่วมมือ นักบริหารมืออาชีพเท่านั้นจึงจะสามารถน า
องค์การไปสู่ความส าเร็จได้ (สุภัททา  ปิณฑะแพทย์, 2555) ความเจริญก้าวหน้าที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ผนวกกับกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ได้ผลักดันให้สังคมไทยกลายเป็นสังคมที่เปิดรับข้อมูลข่าวสาร และทุก
สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากสังคมภายนอกได้หลั่งไหลเข้าสู่สังคมไทยเกือบจะทันทีทันใดพร้อมกับประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก ท าให้เกิดการแข่งขันกันสูงในทุกหน่วยงาน แม้กระทั่งสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการศึกษาเอกชนที่มีการแข่งขันกันทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ  การบริหารการศึกษา  
กิจกรรมต่างๆ เพราะจุดเด่นของการจัดการศึกษาเอกชน คือ มีความคล่องตัวและรวดเร็วในการ
ตัดสินใจ โดยผู้บริหารมีความรู้พ้ืนฐาน ทักษะและประสบการณ์การบริหารเชิงธุรกิจและการศึกษา ไม่
ยึดติดกับระเบียบมากนัก  การท างานต้องมุ่งมั่นเพ่ือความอยู่รอดของกิจการ  จึงต้องบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพให้คุ้มค่าการลงทุน  เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและสามารถจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
เข้ามาท างาน โดยจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้  ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องเร่ง
หามาตรการที่เหมาะสม เพ่ือหาทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น แต่การบริหารจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับผู้บริหารซึ่งได้แก่ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อ านวยการ เป็นผู้มีภาระหน้าที่
ในการบริหารโรงเรียน เป็นผู้น าที่มีความใกล้ชิดกับครูและนักเรียน  ผู้บริหารโรงเรียนจึงเป็น
เครื่องจักรที่ส าคัญที่จะท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนประสบกับความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ลงได้ ผู้บริหารโรงเรียนจึงจ าเป็นที่จะต้องมีภาวะผู้น าสูง มีความรู้ความสามารถที่จะวินิจฉัยและ
ประเมินปัญหาต่างๆ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางของโรงเรียนได้อย่างถูกต้อง ตรงกับเป้าหมาย
และพันธกิจของโรงเรียนที่วางเอาไว้  
 พฤติกรรมภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนนั้น เซอร์จิโอวานนี่ (Sergiovanni, 2001) ได้
อุปมาเปรียบเทียบว่า เป็นเสมือนแรงขับที่จะช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถน าพาไปสู่ความมี
ประสิทธิภาพของโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ทักษะหรือแรงขับ ซึ่งมีความส าคัญมากต่อผู้บริหาร
โรงเรียนประกอบด้วย แรงขับทางเทคนิค (Technical Force) แรงขับทางมนุษย์ (Human Force) 
แรงขับทางการศึกษา (Educational Force) ทั้ง 3 แรงขับแรกนี้เป็นแรงขับพ้ืนฐานที่จะท าให้เกิด
ความแน่ใจหรือให้ค ารับรองว่าโรงเรียนจะสามารถปฏิบัติงานได้ (Schools Will Work) และอีก 2 
แรงขับคือ แรงขับทางสัญลักษณ์ (Symbolic Force) และแรงขับทางวัฒนธรรม (Cultural Force) 
เป็นแรงขับที่ช่วยให้โรงเรียนก้าวขึ้นสูง (Rise) หรือได้รับสถานภาพสูงขึ้นทางด้านความก้าวหน้าของ
การปฏิบัติงานได้ ขณะที่ดาเรช และเพลโก้ (Daresh & Playko, 1992) ได้กล่าวถึงทัศนะการพัฒนา
วิชาชีพของผู้บริหารเป็น 3 ทัศนะ คือทัศนะที่ยึดถือหลักการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Approach) 
ทัศนะที่ยึดถือหลักการมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations Approach) และทัศนะที่ยึดถือหลักการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารที่ยึดถือ
หลักการมนุษยสัมพันธ์กับหลักการทรัพยากรมนุษย์มีความแตกต่างกัน  คือ หลักการแรกเชื่อว่าการ
เสริมสร้างความสุขหรือความพึงพอใจให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานจะเป็นเครื่องประกันโดยอัตโนมัติว่า 
พวกเขาจะท างานหนักขึ้น จะเพ่ิมความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้นตามไปด้วย ในขณะที่
หลักการที่สองเชื่อว่าผู้ปฏิบัติงานจะมีความสุขหรือความพึงพอใจในการท างานมากขึ้น จะเพ่ิมความมี
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ประสิทธิผลหรือผลิตภาพขององค์การมากขึ้น หากพวกเขามีความรู้สึกว่า ได้ท างานอยู่ในองค์การที่มี
ประสิทธิผลหรือมีคุณภาพส าหรับจุดเน้นของสองหลักการที่เหมือนกันคือ การตอบสนองความพึง
พอใจของผู้ปฏิบัติงาน หากพิจารณาโดยภาพรวมทั้งสามหลักการแล้วอาจกล่าวได้ว่า ไม่มีหลักการใดที่
จะสมบูรณ์แบบในตัวเองแบบเบ็ดเสร็จ  ดังนั้น การพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารจึงพึงตระหนักถึง
ความส าคัญในหลักการทั้งสามอยู่เสมอ เพียงแต่จุดเน้นในแต่ละสถานการณ์อาจแตกต่างกันออกไป
เท่านั้น (วิโรจน์  สารรัตนะ และคนอ่ืนๆ, 2545) ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีการพัฒนาภาวะผู้น า จนถึงระดับ
ความเป็นวิชาชีพ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจ มีความสามารถในการก าหนดมาตรฐานงานการปฏิบัติและการประเมินผลด้วยตนเอง 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองรับรองสิทธิและสร้าง
หลักประกัน ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และจะต้องส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย โดยกรอส และทราส (Gross & Trask, 1987 อ้างถึงในวารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549)  ระบุผลการวิจัยว่า ครูในโรงเรียนประถมศึกษาที่บริหารโดย
ผู้หญิงสามารถปฏิบัติงานได้ดีกว่าโรงเรียนประถมศึกษาที่มีผู้บริหารเป็นชาย และเช่นเดียวกันส าหรับ
นักเรียนที่สอนโดยครูหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า แสดงว่าสตรีมีบทบาททางการบริหาร
การศึกษาด้วย และเมื่อเปรียบเทียบทั้งสองเพศ พบว่า ผู้น าสตรีจะมีลักษณะเด่นในด้านความ
ตรงไปตรงมา ความสุจริต ความอ่อนไหวต่อปัญหา ความอดทน ความสามารถในการโน้มน้าว
ความสามารถในการประสานงาน  
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นผู้บริหาร
สตรีในโรงเรียนเอกชนจึงมีความสนใจที่จะศึกษาระดับความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาความเป็นผู้บริหารสตรีโรงเรียนเอกชนให้
สามารถแสดงภาวะผู้น าในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเปี่ยมประสิทธิผลอย่างมีคุณภาพ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอยู่ในระดับใด 
         2. องค์ประกอบความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีกี่องค์ประกอบ 
อะไรบ้าง 
         3. แนวทางการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนมีลักษณะอย่างไร 
 
สมมติฐานการวิจัย   
 ผู้บริหารสตรีโรงเรียนเอกชนมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพ  ซึ่ง
สามารถประเมินโดยรวมจากองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้น า ด้านการบริหาร และด้าน
วิชาชีพ   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1. เพ่ือศึกษาระดับความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
         2. เพ่ือวิเคราะห์ยืนยันองค์ประกอบความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน 
         3. เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนตามข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนเป็น
งานวิจัยที่ใช้แบบแผนการวิจัยผสมวิธีเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพร่วมกันซึ่งเป็นกระบวนทัศน์
ในการท าวิจัยที่ส่งเสริมเก้ือกูลซึ่งกันและกัน โดยมีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาจากเอกสาร ต ารา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับ
ความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  

2. ศึกษาจากการวิจัยเชิงปริมาณ  (Empirical Study) โดยใช้แบบสอบถามความเป็นผู้น า
สตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน ไปท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้บริหารสตรีโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตภาคตะวันออก 8 จังหวัด คือ 
นครนายก  ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว และจันทบุรี จ านวน 251 คน 
จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ระดับความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  (SPSS) เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าต่ าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) 
รวมทั้งการแจกแจงข้อมูลทางด้านความเบ้ (Skewness) และค่าความโด่ง (Kurtosis) 

ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confimatory Factor Analysis) ของโมเดล
องค์ประกอบของแบบสอบถามวัดความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน  โดยใช้โปรแกรม 
LISREL Version 8.72 เพ่ือค านวณค่าดัชนีบ่งชี้ความเหมาะสมพอดีของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยหาค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square Statistic) ค่าอาร์เอ็มอาร์ (RMR) (Root Mean Square 
Residaul) ดัชนีค่าอาร์เอ็มเอสอีเอ (RMSEA) (Root Mean Square Error of Approximation) 
ดัชนีบ่งบอกความความกลมกลืน (Fit Index) เพ่ือประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์ในส่วนประกอบ
ที่ส าคัญในโมเดลภายหลังจากการประเมินความกลมกลืนของโมเดลในภาพรวมเสร็จสิ้นแล้ว โดยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ดังนี้ 1) ค านวณค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน (Standardized 
Factor Loading : 𝜆) 2) ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Stardard Error : SE) 3) ค่า t-test 
ทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 4) ค านวณค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสอง 
(Square Multiple Correlation: SMC หรือ R XT

2
, ) และ 5) ค านวณค่าความเชื่อมั่นเชิงโครงสร้าง 

(Constructive Reliability: PC ) ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.70 และค่าความผันแปรความเชื่อมั่น      
เชิงโครงสร้าง (Variance Extracted : PV ) 
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3. ศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร
สถานศึกษาซึ่งเป็นสตรี ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1) ดร.อัจฉรา  สุขพิบูลย์  ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และ
ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 2) ดร.ล ายงค์ อุ้นวุ้น ผู้อ านวยการ
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์  จังหวัดจันทบุรี 3) นางดวงใจ  ตระกูลช่าง ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนแย้ม
สะอาดรังสิต จังหวัดปทุมธานี 4) ซิสเตอร์พนิดา สุขส าราญ ผู้อ านวยการโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 
จังหวัดปราจีนบุรี และ 5) นางพริ้มพราย  สุพโปฎก ประธานกรรมการอ านวยการโรงเรียนไผท
อุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

4. สร้างแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน โดยผู้วิจัยน า
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม มาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานศึกษาซึ่งเป็น
สตรี เพ่ือสร้างแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน ในรูปแบบของ 
“คู่มือการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน” และส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้าน
การศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณค่าให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  แล้วจึงน าเสนอแนวทางการ
พัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารที่เหมาะสมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนต่อไป 
 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาระดับความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า องค์ประกอบความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพ มี 4 องค์ประกอบ คือ ด้าน
บุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้น า ด้านการบริหาร และด้านวิชาชีพ  

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยได้ท าการ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชี้วัด พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรชี้วัดจ านวน 46 ตัวชี้วัด ทุกค่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันอันดับที่ 1 (First Order) แยกเป็น 6 โมเดล สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ 
ด้านภาวะผู้น า ด้านการบริหาร และด้านวิชาชีพ ล้วนมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่ 1 แยกเป็น 4 โมเดล สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบด้าน
บุคลิกภาพ (Personality) ด้านภาวะผู้น า (Leadership) ด้านการบริหาร (Administrate) และด้าน
วิชาชีพ (Vocation) มีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยันอันดับที่ 2 (Second Order) ผลการวิเคราะห์ด้านความเหมาะสมพอดีของโมเดลกับข้อมูล
เชิงประจักษ์สรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหาร
โรงเรียน และองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบกับตัวชี้วัดมีความเหมาะสมพอดีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
ส าหรับโมเดลการวัด พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ( ) ของตัวชี้วัด 12 ตัว ใน
องค์ประกอบที่ 1 ด้านบุคลิกภาพมีค่า 0.10-0.29 ตัวชี้วัด 11 ตัว ในองค์ประกอบที่ 2 ด้านภาวะผู้น า
มีค่า 0.16-0.34 ตัวชี้วัด 10 ตัว ในองค์ประกอบที่ 3 ด้านการบริหาร มีค่า 0.03-0.35 ตัวชี้วัด 13 ตัว 
ในองค์ประกอบที่ 4 ด้านวิชาชีพ มีค่า 0.12-0.29 ค่าสหสัมพันธ์พหุคูณก าลังสองของตัวแปรชี้วัดใน 4 
องค์ประกอบมีค่า 0.04-0.33, 0.04-0.43, 0.00-0.33 และ 0.05-0.35 ตามล าดับ ส่วนตัวแปร
โครงสร้างของทั้ง 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้น า ด้านการบริหาร และด้าน
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วิชาชีพ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ( ) เป็น 0.96, 0.87, 0.95 และ 0.90 ตามล าดับ ซึ่ง
อยู่ในระดับสูง แสดงว่าทั้ง 4 องค์ประกอบมีความเที่ยงตรงสูงในการเป็นองค์ประกอบของการพัฒนา
ความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน กล่าวได้ว่า การพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพ
ของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วยองค์ประกอบด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้น า ด้านการบริหาร และ
ด้านวิชาชีพ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน มีความถูกต้องสูง 

สรุปผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันได้ว่า การพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพ
ของผู้บริหารโรงเรียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้น า ด้านการ
บริหาร และด้านวิชาชีพ จึงยืนยันตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ว่า ผู้บริหารสตรีโรงเรียนเอกชนมี
พฤติกรรมที่สอดคล้องกับความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพ 4 องค์ประกอบดังกล่าว 

3. การน าเสนอแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน ผู้วิจัย
น าเสนอในลักษณะของคู่มือการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้น า ด้านการบริหาร และด้านวิชาชีพ 
โดยท าการปรับปรุงคู่มือดังกล่าวตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน โดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า การพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้น า ด้านการบริหาร และด้านวิชาชีพ 
โดยตัวแปรโครงสร้างของทั้ง 4 องค์ประกอบดังกล่าวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน  เป็น 
0.96, 0.87, 0.95 และ 0.90 ตามล าดับ ซึ่งอยู่ในระดับสูง แสดงว่าทั้ง 4 องค์ประกอบมีความ
เที่ยงตรงสูงในการเป็นองค์ประกอบของการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน 
โดยองค์ประกอบดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดของจักพรรดิ  วะทา, 2538 อ้างในกุลกาญจน์  
มลิเกต,ุ 2546 ซึ่งได้สรุปคุณลักษณะของผู้บริหารสตรี โดยแยกเป็น 4 ด้านเช่นเดียวกัน  

ส าหรับตัวชี้วัดของการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน  ด้าน
บุคลิกภาพ จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 12 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน
ระหว่าง 0.10-0.29 และมีค่าความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูง คือ 0.77 ซึ่งตัวชี้วัด
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับความคิดเห็นของจรวยพร  ธรณินทร์ (2551) , สุวรรณา  ตปนียากรกช 
(2551) และกุลกาญจน์  มลิเกตุ (2546) ที่ระบุว่า ผู้น าสตรีมืออาชีพเป็นคนที่มีกิริยามารยาทดี สุภาพ 
สง่างาม มีความมั่นใจในตนเอง นอกจากนั้นยังมีความทันสมัย  กระตือรือร้นในการท างาน (จรวยพร  
ธรณินทร์, 2551; กุลกาญจน์  มลิเกตุ, 2546) ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เป็นคนมีเกียรติน่าเชื่อถือ เป็นตัวอย่างที่ดี 
มีความเป็นมิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส  ตื่นตัวอยู่เสมอ และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน มีความหนัก
แน่น มีเหตุผล (Center for Creative Leadership, 2009) รวมทั้งมีเจตคติยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
(กุลกาญจน์  มลิเกตุ, 2546) โดยความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ประสบความส าเร็จใน
ระดับชาติได้ระบุไว้ว่า ความเป็นเพศหญิงจะละเอียดกว่าผู้ชายในหลายๆ เรื่อง เพราะเป็นการรวมเอา
จุดดีของทั้งสองเพศเข้าด้วยกัน (ดวงใจ ตระกูลช่าง, 2554) ความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหาร
โรงเรียนนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่หูเบา มีความหนักแน่น (พริ้มพราย  สุพโปฎก,  
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2554) เช่นเดียวกับความคิดเห็นของอัจฉรา  สุขพิบูลย์ (2554) ที่ได้ระบุว่า คุณสมบัติของความเป็น
ผู้น าข้อหนึ่งนั้นจะต้องมีความเป็นตัวของตัวเองสูง โดยไม่ต้องไปอิงแนวคิด หรือทฤษฎีอะไรมากนัก  
แล้วก็จะต้องสามารถออกจากกรอบได้หากมีความจ าเป็น เช่น สามารถเต้นร าในงานรื่นเริงต่างๆ   
เป็นต้น นอกจากนั้นต้องท าอะไรไม่เหมือนใคร ไม่ยืมความคิดคนอ่ืนมาใช้ หากแต่เน้นการคิดนอก
กรอบและเน้นการคิดสร้างสรรค์ (ดวงใจ ตระกูลช่าง, 2554) เช่นเดียวกับความคิดเห็นของประธาน
กรรมการบริหารโรงเรียนไผทอุดมศึกษา (พริ้มพราย  สุพโปฎก, 2554) ซึ่งให้ความเห็นว่า การคิดใน
เชิงบวกท าให้มีวิสัยทัศน์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ส าคัญมาก เราต้องกล้าที่จะก้าวออกไปอย่างมั่นใจ 

ส่วนตัวชี้วัดของการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน ด้านภาวะผู้น า  
จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 11 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 0.16-
0.34 และมีค่าความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูง คือ 0.77 ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับความเห็นที่ว่าผู้น าสตรีมืออาชีพเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์มองการณ์ไกล (กุลกาญจน์  มลิเกตุ, 
2546) ซึ่งสอดคล้องกันกับความคิดเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียนในเครือแย้มสะอาดที่ระบุไว้ว่า  
ผู้บริหารสตรีมืออาชีพควรต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล โดยต้องมองไปในอนาคต (ดวงใจ  
ตระกูลช่าง, 2554) เช่นเดียวกับผู้บริหารสตรีโรงเรียนไผทอุดมศึกษาที่ให้ความเห็นว่า  ความเป็นผู้น า
สตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนนั้นควรเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าสูง  เพ่ือให้บรรดาครูเกิดความเชื่อมั่นใน
ตัวเรา ไว้วางใจและยอมรับเรามากข้ึน  (พริ้มพราย  สุพโปฎก,  2554) กล้าในการตัดสินใจ (จรวยพร  
ธรณินทร์, 2551; สุวรรณา  ตปนียากรกช, 2551; กุลกาญจน์  มลิเกตุ, 2546) เป็นผู้น ามีบารมี มี
ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือจูงใจ (ทัสนี วงศ์ยืน, 2537; กุลกาญจน์  มลิเกตุ, 2546) 
และสร้างความพอใจในการท างาน ติดตามและแก้ไขอย่างต่อเนื่อง    

ตัวชี้วัดของการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการบริหาร 
พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐาน ระหว่าง 0.03-0.35 และมีค่าความ
เชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูงถึง 0.80 ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นว่า ผู้น าสตรี    
มืออาชีพนั้นควรเป็นคนที่มีทักษะในการแสวงหาความรู้ ข้อมูลใหม่ๆ มีเจตคติที่ดีต่อการน าเครื่องมือ
เครื่องใช้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหาร นอกจากนั้นควรมีความสามารถในการแก้ปัญหา
และข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน (จรวยพร ธรณินทร์, 2551) มีความรู้และความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเพ่ือการติดต่อสื่อสารประสานงานกับผู้ อ่ืน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงาน มี
ความสามารถในการน าหลักการหรือทฤษฎีทางวิชาการมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถ
ปฏิบัติงานด้วยตนเองให้ประสบความส าเร็จได้ (กุลกาญจน์  มลิเกต,ุ 2546) ทางด้านอัจฉรา สุขพิบูลย์ 
(2554) ระบุว่า ความเป็นผู้หญิงท าให้ผู้บริหารที่เป็นสตรีสามารถน าเอาทักษะต่างๆ ซึ่งแตกต่างจาก
ผู้ชายนั้นมาใช้ในการบริหารได้ดีกว่าผู้ชาย  กล่าวคือ  มีความละเอียดอ่อนของผู้หญิงผสมกับความ
เด็ดขาดของผู้ชายอยู่ในตัวคนคนเดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจกันดีของคนในองค์กร เพราะ
สามารถสื่อสารได้กับคนทุกคนทุกเพศ สอดคล้องกับค ากล่าวของพนิดา  สุขส าราญ (2554) และ
อัจฉรา สุขพิบูลย์  (2554) ได้กล่าวเพ่ิมเติมในประเด็นดังกล่าวว่า การที่ตนเองมีความมุ่งมั่นที่จะท า
หน้าที่บริหารงานให้ประสบความส าเร็จได้นั้นมีตัวอย่างจากผู้ใหญ่ที่เป็นพ้ืนฐานให้  นอกจากนั้น  
ผู้บริหารสตรีมืออาชีพในโรงเรียนควรจะต้องปรับตัวเพ่ือให้สามารถเป็นผู้น าที่ดีได้ หมายความว่า ต้อง
ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อถือเราในฐานะผู้น าให้ได ้
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ตัวชี้วัดของการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน ด้านวิชาชีพ จากการ
วิจัยครั้งนี้ พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง13 ตัว มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบแบบมาตรฐานระหว่าง 0.12-0.29 และมี
ค่าความเชื่อถือเชิงโครงสร้างขององค์ประกอบสูง (0.73) ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้น าสตรี
มืออาชีพเป็นคนที่มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ โดยมีความสามารถในการวางแผน และการจัดระเบียบ
งาน (กุลกาญจน์  มลิเกตุ, 2546) มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
ตนเอง (จรวยพร  ธรณินทร์, 2551) มีความเป็นผู้น าทางการศึกษา โดยมีความรู้ในหลักการและ
แนวคิดทางการศึกษา หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลการศึกษา 
(Aburdene & Naisbit, 1993) สอดคล้องกับค ากล่าวของพริ้มพราย  สุพโปฎก (2554) ที่ระบุว่า การ
เป็นผู้บริหารสตรีมืออาชีพในโรงเรียนเอกชนนั้น ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องมีการ พัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา มีความขันติ อดทน มีความหวังอยู่เสมอ (อัจฉรา  สุขพิบูลย์, 2554) และจ าเป็นจะต้อง
ผ่านหรือมีประสบการณ์สูง รู้รอบด้าน เรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 องค์ประกอบความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่ได้จากการศึกษา 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ด้านบุคลิกภาพ ด้านภาวะผู้น า ด้านการบริหาร และด้านวิชาชีพ 
เป็นสิ่งที่ผู้บริหารสตรีควรเร่งรัดพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น เพ่ือการพัฒนาความ
เป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน เช่น ทักษะการมอบหมายงานและอ านาจหน้าที่อย่าง
เหมาะสม หรือการฝึกอบรม สัมมนาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ เป็นต้น ซึ่ งจะเป็นผลดี
ต่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการท างานของตน 
 ส าหรับข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไปมีดังนี้  

1) ควรน าแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียน ไปท าการวิจัย
ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนกับกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ หรือ
สถานศึกษาในสังกัดอ่ืนๆ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ทราบถึงระดับความเป็นผู้น าสตรีมือ
อาชีพ ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร  

2) แบบวัดระดับความเป็นผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาในครั้งนี้ 
มีความเที่ยงตรงในระดับสูง  สามารถน าไปเป็นเครื่องมือวัดภาวะผู้น าสตรีมืออาชีพของผู้บริหาร
สถานศึกษาซึ่งเป็นสตรีเพิ่มเติมกับประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ได้ 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร 
กองบัญชาการ กองทัพไทย 
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_______________________ 
 

 บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา  สร้างรูปแบบและ

ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร 
กองบัญชาการ กองทัพไทยท่ีพัฒนาขึ้น โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
เป็นข้าราชการทหารที่ท างานอยู่ศูนย์ฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร 
จ านวน 462 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากตารางแสดงขนาดกลุ่มตัวอย่าง มาจากการสุ่มอย่างง่าย ได้
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 220 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบมี
โครงสร้าง เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา สรุป
สาระส าคัญ แจกแจงความถี่ ของผู้ตอบแต่ละรายการ และแบบสอบถามเป็นแบบประมาณค่า         
5 ระดับ เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และตรวจสอบความเป็นไปได้ระหว่างรูปแบบตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร 

กองบัญชาการ กองทัพไทย ด้านการจัดองค์กร ในการบริหารงาน เป็นไปตามภารกิจและขอบเขต
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ ส่วนงานด้านบริหารงานทั่วไป เป็นการปฏิบัติตามแนวทางของ
ส่วนราชการทั่วไป ทั้งในเรื่อง การปฏิบัติราชการ การลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  
ด้านวิชาการเป็นการปรับปรุงหลักสูตรวิชาความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการฝึกอบรม ส่วนปัญหาการ
บริหารงานของศูนย์ฝึก มีข้อจ ากัดในความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาการบริหารก าลังพล 
ส่วนใหญ่ความรู้ที่ก าลังพลมีอยู่คือ การใช้โปรแกรมที่มีอยู่ตามท้องตลาด เมื่อศึกษาและน ามาขยายผล

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 
 

178 

ด้านฝึกอบรมซึ่งผลที่ได้สามารถน าไปใช้ได้ในระดับผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น ไม่สามารถฝึกอบรมระดับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคได้ 

2. รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ข้อมูล บุคลากร กลไก อุปกรณ์ และ
งบประมาณที่ส่งผลต่อกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบ
เปลี่ยนแปลง  การบริหารงานแบบวิชาชีพ  การกระจายอ านาจแบบมอบอ านาจ การมีส่วนร่วม
รูปแบบคณะกรรมการ และการเสริมพลังอ านาจแบบโครงสร้าง ทั้ งนี้  ยังประกอบไปด้วย 
องค์ประกอบรองคือ บทบาทหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการวางแผน 
ด้านงานวิชาการ และด้านการฝึกอบรม ซึ่งองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ด้าน จะเป็นกลไกหลัก ขับเคลื่อน
ร่วมกับองค์ประกอบรองทั้ง  3  ด้าน ซึ่งเป็นกระบวนการการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมให้ได้ผลผลิต 
ที่มีประสิทธิภาพ  

3. การศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่ามีความสอดคล้องและมีความเป็นไปได้กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยการศึกษาความเป็นไปได้องค์ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตามการศึกษา
ความเป็นไปได้เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมแบบในรูปแบบคณะกรรมการ การกระจายอ านาจ
แบบมอบอ านาจ การบริหารงานแบบวิชาชีพ  และการเสริมพลังอ านาจแบบโครงสร้าง  

 
ABSTRACT 

This research aimed to examine the current state situations and the 
problems of the administrative patterns of the Military Information and  
Communication Technology Training Center (MICTTC), Royal Thai Armed Forces 
Headquarters, and to formulate models for development and conduct a feasibility 
study on the administrative patterns that are developed by mixed methodology. The 
study population consisted of 462 military officers working at MICTTC. The group of 
subjects derived from sample size determination through simple random sampling at 
a 95% confidence level, thus obtaining 220 subjects. Two types of tools were used in 
this research including interview schedule and questionnaire. The interview schedule 
had the structure of data analysis to analyze the content, summarize significant  
matters and illustrate a frequency distribution of the respondents’ answers for each 
item. The questionnaire used a 5-point rating scale to examine the feasibility of the 
administrative patterns of MICTTC, Royal Thai Armed Forces Headquarters, and the 
collected data were analyzed with the aid of a computer program to calculate mean 
and standard deviation and to look at the consistency/possibility between the 
theoretical models and the empirical data. 
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The key research findings were as follows: 
1. The current situations in respect of organizational arrangements related 

to actions within the scope of assigned missions and duties.  The current situations in 
respect of general affairs related to actions in compliance with common guidelines of 
most government agencies such as performing the duty of member in government 
service, taking leave and abidance by the rules and regulations of MICTTC. The 
current situations in respect of technical matters related to course customizations to 
keep up with the ever-changing role of information technology (IT) and arrangements 
to meet the criteria of training quality assessment. MICTTC’s problems were the 
limitation of IT knowledge and the issue of manpower management. Manpower’s 
knowledge of IT was largely limited to the application of prevailing programs in the 
market, and upon studying and magnifying training outcomes, such training could 
benefit manpower at the operational level but could not benefit technical officers. 

2. The administrative patterns of MICTTC consisted of the inputs i.e. data, 
personnel, devices/methods, equipment and budgets affecting the process which 
comprised of 5 major elements i.e. transformational leadership, professional 
management, decentralization through delegation, participation in a committee, and 
structural empowerment, and also comprised of 1 secondary element i.e. three areas 
of MICTTC’s duties i.e. policy making and planning, technical function, and training 
function. All of the five major elements together with the secondary element in the 
said three areas constituted a strong mechanism to steer the administrative and 
management processes of MICTTC to efficient productivity. 

3. The feasibility study on the administrative patterns of MICTTC showed 
their consistency and possibility with the empirical data.  Overall elements showed 
high feasibility.  Individual elements showed high feasibility as well.  The scores 
ranked in descending order (from high to low) were as follows; transformational 
leadership, participation in a committee, decentralization through delegation, 
professional management and structural empowerment. 
 
ความส าคัญ 

รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรม  การพัฒนารูปแบบ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  หมวด  9  ว่าด้วย เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในมาตรา 63-69 ก าหนดให้รัฐ     
ต้องจัดโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางและสื่อโทรคมนาคม เพ่ือการศึกษาและ 
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ต้องจัดให้มีโครงสร้างและหน่วยงานเฉพาะ เพื่อรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา นอกจากนี้ยัง
ต้องส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา ตลอดทั้งประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการผลิต ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้  ในยุคสังคมข่าวสารเพ่ือการแสวงหาความรู้และการศึกษา
ตลอดชีวิต ลักษณะของการศึกษาตามเจตนารมณ์ดังกล่าว จะเป็นการศึกษาตลอดชีวิตมีความยืดหยุ่น
สูงสามารถตอบสนองต่อความต้องการความจ าเป็น และความสนใจของปัจเจกบุคคลโดยเป็น
การศึกษาแบบไม่เผชิญหน้าผ่านทางเครือข่ายโทรคมนาคมซึ่งเชื่อมโยงทั่วถึงทุกมุมโลก (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) 

นอกจากนี้แผนแม่บทการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย 
พ.ศ. 2545-2549 เป็นแผนงานระดับชาติที่ถ่ายทอดนโยบายและหลักการส าคัญของ“นโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ครอบคลุมระยะ 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย” ให้เป็น
วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัตถุประสงค์หลัก ซึ่งนโยบายและแผนแม่บทฉบับนี้จะเป็นกรอบให้ส่วนราชการ
และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้วางแนวทางของตน ท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติในภาพรวมทั้ง
ประเทศต่อไป (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2549)  

การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ           
มีประสิทธิภาพ และเป็นพลังส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยของเราสามารถก้าวไปสู่การพัฒนา
ในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะท าให้สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันในยุค
ศตวรรษที่ 21 นี้ย่อมเป็นที่ทราบกันอย่างดีแล้วว่าจะเป็นยุคของการแข่งขันที่มีความเข้มข้นอย่างยิ่ง  
ทั้งนี้เพราะโลกในยุคศตวรรษที่ 21 ที่เราก าลังเผชิญอยู่นี้ เป็นยุคท่ีมีการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กัน
อย่างมากมายมหาศาลและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่น ามาใช้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าว
ทั้งหลายจะถูกส่งหรือติดต่อถึงกันได้อย่างรวดเร็วด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คมนาคมในปัจจุบันท าให้องค์กรต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ต้ องมีฐานข้อมูล เพ่ือการ
ตัดสินใจในการด าเนินงานอย่างเพียงพอ ถูกต้องแม่นย าและรวดเร็ว จึงจะสามารถด าเนินงานให้บรรลุ
เป้าหมายของตนได้ ในทางการศึกษาก็เช่นกัน การที่จะท าให้คนของเราเป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่มี
คุณภาพ เป็นคนดี เป็นคนเก่ง ซึ่งจะเป็นปัจจัยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ประเทศที่มีความ 
สามารถในการแข่งขันดังได้กล่าวมาแล้วนั้น การจัดการศึกษาของเราก็ต้องค านึงถึงการน าเทคโนโลยี
มาใช้อย่างเหมาะสมและเพียงพอด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ ประพนธ์  ผาสุกยืด (2543) ได้กล่าวว่า สถาบัน 
การศึกษาต้องมีศักยภาพและมีความพร้อมในด้านเครื่องมือ เครือข่าย และสถานที่ในการผลิตสื่อ 
สถาบันการศึกษาจึงควรได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ในการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สนับสนุนให้มี
การผลิตสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การประชาสัมพันธ์
และการตลาด ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้มีศูนย์กลางการผลิตรายการ จัดท ามาตรฐานสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ให้มีการปรับปรุงเนื้อหาของสื่อทุก 3-5 ปี จัดท าระบบจัดเก็บข้อมูลกลาง
เพ่ือประสานและจัดเก็บสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ เอกสารความรู้รวมทั้งให้มีความร่วมมือระหว่าง
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ช่างเทคนิค เพ่ือการผลิตสื่อเพ่ือการศึกษา  

จากการสรุป การวิเคราะห์ปัญหาของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทหาร 
กองบัญชาการ กองทัพไทยพบว่า ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีและการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย ประสบปัญหาใน 4 ด้าน คือ 1) ปัญหาด้านข้อมูลที่ได้ไม่เพียงพอแก่การตัดสินใจ ไม่มี 
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ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาองค์กร เพราะในแต่ละส่วนของหน่วยงานขาดการมีส่วนร่วม ซึ่งน าไปสู่การ
บริหารองค์กร  2) ปัญหาด้านอาจารย์ที่ต้องขอรับการสนับสนุนจากภายนอก ส่งผลเสียต่อการเสริม
พลังอ านาจ (รายงานสรุปการวิเคราะห์ปัญหาของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ , 2553)         
3) การฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนการอ านวยการทางทหาร การประยุกต์เทคนิคกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ยังไม่สามารถบูรณาการร่วมกันได้ รวมทั้งไม่มีการกระจายอ านาจที่ชัดเจน 4) สอนได้
เฉพาะทางเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเป็นส่วนใหญ่ อาจารย์ขาดความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเครื่องมือการสื่อสาร ซึ่งส่งผลด้านการมีภาวะผู้น าเช่น วิทยุ, ใยแก้วน าแสง, ดาวเทียม 
(รายงานผลการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2553)  

จากเหตุผลความเป็นมา ความส าคัญของปัญหารวมถึงอุปสรรคในการบริหารองค์กร
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งผลการวิจัยจะมีคุณค่า
ส าหรับการบริหารฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
ให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

สภาพการปฏิบัติงานและรูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารทหารกองบัญชาการ กองทัพไทย ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย 

3. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย การวิจัยเรื่องนี้ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสม (Mixed Research Methodology) ซึ่งผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่  
ของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสารทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย จ านวน 9 คน 
และศึกษาความเป็นไปได้จากกลุ่มตัวอย่าง 220 คน  โดยผู้วิจัยด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ก าหนดกรอบความคิดในการวิจัย 
1. ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารศูนย์ฝึกอบรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย 

6 
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2. ก าหนดกรอบความคิดในการวิจัยเพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการบริหารศูนย์
ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย 

3. วิเคราะห์เอกสารตามกรอบแนวคิด 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยการสัมภาษณ์ 
1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน 60  คน 
     2.  กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่าง  9  คน จ านวน

อัตราส่วนดังนี้ 3: 3: 3 โดยมีรายละเอียด คือ ผู้บริหาร จ านวน 3 คน อาจารย์ จ านวน 3 คน  เจ้าหน้าที่ จ านวน 3 คน         
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา สรุปสาระส าคัญ แจกแจงความถี่ ของผู้ตอบ

แต่ละรายการ 
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนารูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 

การสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  
1.ร่างรูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร 

กองบัญชาการ กองทัพไทย  
2.ประเมินร่างรูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

ทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย โดยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group) จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 
9 คน ด้วยวิธีการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจงจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
ด้านการทหาร  ด้านการบริหาร  และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขั้นตอนที่  4 ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย   

แต่ละข้ันตอนการวิจัยการด าเนินการ มีรายละเอียดในการด าเนินการวิจัยตามล าดับดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

1. ประชากร ได้แก่ ข้าราชการทหารที่ท างานอยู่ศูนย์ฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จ านวน 462  คน   

2. กลุ่มตัวอย่างมาจากตารางแสดงขนาดกลุ่มตัวอย่าง มาจากการสุ่มอย่างง่าย  (Simple 
Random Sampling) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % โดยการเปิดตารางยามาเน (Yamane: 1967) ได้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 220 คน จากการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างแต่ละหน่วยงาน ในสัดส่วน 2 :1 ของ
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โดยท าการตรวจสอบจากฐานข้อมูล ID ของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งเป็น
วิธีการสุ่มอย่างง่าย  

3. ตัวแปรในการวิจัย  
3.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ภาวะผู้น า การบริหารงาน การกระจายอ านาจ  

การมีส่วนร่วม การเสริมพลังอ านาจ และบทบาทหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม  
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3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
ทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย ที่มีประสิทธิภาพ 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม แบบประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือ
ศึกษาความเป็นไปได้ชองศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย 

5. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
5.1 ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดในการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
5.2 ก าหนดนิยามปฏิบัติการของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.3 ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5.4 การหาคุณภาพเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

และหาค่าดัชนีสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์  มีค่า  IOC  เท่ากับ 0.94   
5.5 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับฝ่ายระบบสารสนเทศท่าอากาศยาน

ไทย บริษัทท่าอากาศยานไทย จ ากัด มหาชน จ านวน  30  คน ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .9764 
5.6 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงไปเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์กับกลุ่มตัวอย่าง 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขออนุญาตและขอความ
อนุเคราะห์จากผู้บริหารกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ ข้าราชการของกองทัพอากาศ และ
กองทัพไทย เพ่ือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหารกองบัญชาการ กองทัพไทย สรุปได้ดังนี้ 

1. สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร 
กองบัญชาการ กองทัพไทย ด้านการจัดองค์กร ในการบริหารงาน เป็นไปตามภารกิจและขอบเขต
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ ส่วนงานด้านบริหารงานทั่วไป เป็นการปฏิบัติตามแนวทางของ
ส่วนราชการทั่วไป ทั้งในเรื่อง การปฏิบัติราชการ การลา และการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ  
ด้านวิชาการเป็นการปรับปรุงหลักสูตรวิชาความรู้ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการจัดการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการฝึกอบรม ส่วนปัญหาการ
บริหารงานของศูนย์ฝึก มีข้อจ ากัดในความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาการบริหารก าลังพล 
ส่วนใหญ่ความรู้ที่ก าลังพลมีอยู่คือ การใช้โปรแกรมที่มีอยู่ตามท้องตลาด เมื่อศึกษาและน ามาขยายผล
ด้านฝึกอบรมซึ่งผลที่ได้สามารถน าไปใช้ได้ในระดับผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น ไม่สามารถฝึกอบรมระดับ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคได้ 
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2. รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ ข้อมูล บุคลากร กลไก อุปกรณ์ และ
งบประมาณที่ส่งผลต่อกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบหลัก 5 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบ
เปลี่ยนแปลง  การบริหารงานแบบวิชาชีพ  การกระจายอ านาจแบบมอบอ านาจ การมีส่วนร่วม
รูปแบบคณะกรรมการ และการเสริมพลังอ านาจแบบโครงสร้าง ทั้ งนี้  ยังประกอบไปด้วย 
องค์ประกอบรองคือ บทบาทหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการวางแผน 
ด้านงานวิชาการ และด้านการฝึกอบรม ซึ่งองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ด้าน จะเป็นกลไกหลัก ขับเคลื่อน
ร่วมกับองคป์ระกอบรองทั้ง  3  ด้าน ซึ่งเป็นกระบวนการการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรมให้ได้ผลผลิต 
ที่มีประสิทธิภาพ  

3. การศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่ามีความสอดคล้องและมีความเป็นไปได้กับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยการศึกษาความเป็นไปได้องค์ประกอบโดยรวมอยู่ในระดับมาก และตามการศึกษา
ความเป็นไปได้เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมแบบในรูปแบบคณะกรรมการ การกระจายอ านาจ
แบบมอบอ านาจ การบริหารงานแบบวิชาชีพ  และการเสริมพลังอ านาจแบบโครงสร้าง  
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทหารกองบัญชาการ กองทัพไทย  การศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่ามีความสอดคล้องและมี
ความเป็นไปได้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการศึกษาตามความคิดเห็นความเป็นไปได้องค์ประกอบโดย
รวมอยู่ในระดับมาก และตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้เป็นรายด้านอยู่ในระดับ
มากเช่น โดยเรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง การมีส่วน
ร่วมแบบในรูปแบบคณะกรรมการ  การกระจายอ านาจแบบมอบอ านาจ  การบริหารงานแบบวิชาชีพ  
และการเสริมพลังอ านาจแบบโครงสร้าง และขออภิปรายผลเป็นรายองค์ประกอบจากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย 2 ข้อ ดังนี้ 

1. องค์ประกอบภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามการศึกษา
ความเป็นไปได้รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรก ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับความเป็นผู้น ามากกว่าองค์ประกอบอ่ืน ๆ ดังค ากล่าว
ที่ว่า มีผู้น าดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ผู้น าเปรียบเสมือนเข็มทิศหรือหางเสือเรือที่จะน าองค์การสู่ความส าเร็จ 
โดยเฉพาะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงยิ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งกับศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งสอดคล้อง จุไร  เธียรสวน (2550) กล่าวไว้ว่า ภาวะ
ผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง หมายถึง ผู้น าที่สามารถบันดาลใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ตัวของผู้ใต้บังคับบัญชาเองทั้งความคิด ความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์ต่างๆ และน าไปสู่การปฏิบัติที่ท า
ให้องค์การดีขึ้นหรือท าเพ่ือองค์การมากขึ้น ผู้น าแบบ Transformation จึงมักต้องเป็นผู้มี “บารมี”  
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(Charisma) ได้รับความรัก ความเคารพ ความศรัทธาจากบุคคลทั่วไป และช่วยเหลือเกื้อกูลบรรดา
ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ  จึงสามารถเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของพนักงานได้ทั้ง “กาย” และ 
“ใจ” และสัมพันธ์กับแนวคิดของ คอลลินส์ (Collins, 2001) ได้กล่าวถึง ลักษณะผู้น าเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงไว้ ต้องเป็นบุคคลที่มีความสามารถสูงหรือสามารถสร้างสรรค์ความส าเร็จได้  เป็นก าลัง
ส าคัญของเพ่ือนร่วมงาน คือ สามารถใช้ความสามารถของตนช่วยเหลือทีมให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้  
เป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพ คือ สามารถจัดการทรัพยากรบุคคลให้ไปสู่จุดมุ่งหมายได้ เป็นผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพ คือ สามารถแลกเปลี่ยนความส าเร็จของงานให้กลายเป็นวิสัยทัศน์และความเป็น
มาตรฐาน และเป็นผู้น าที่ได้รับการยกย่องระดับสูง คือ สามารถสร้างความส าเร็จให้ยืนยาว  

2. องค์ประกอบการมีส่วนร่วมแบบในรูปแบบคณะกรรมการ จะเห็นได้ว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามการศึกษาความเป็นไปได้รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้ความส าคัญกับมีส่วนร่วมแบบในรูปแบบ
คณะกรรมการ เป็นอันดับสอง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วม
ในรูปแบบคณะกรรมการ เพราะองค์การหรือหน่วยงานใดจะส าเร็จได้นั้นจะต้องได้รับความร่วมมือ
จากทุกส่วนในองค์การทุกคนต้องมีส่วนร่วมมือโดยเฉพาะการท างานในรูปคณะกรรมการนั้นมี
ความส าคัญยิ่ง สอดคล้องกับกรรณิการ์ ชมดี (2524) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการให้โอกาสเป็น
ฝ่ายการตัดสินใจ ก าหนดปัญหาความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง เป็นการเสริมพลังอ านาจ ให้
สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆ 
ในชุมชนมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ สามารถก าหนดการด ารงชีวิตได้ด้วยตนเองให้มีชีวิตมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความจ าเป็นอย่างมีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชน/ชุมชนในด้าน
ภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการจัดการและรู้เท่ าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ได้  จะต้องเข้ามา มีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างมีอิสระ การท างานต้องเน้นในรูปกลุ่มหรือองค์กร
ชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมอย่างชัดเจน  เนื่องจากพลังกลุ่มจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้งาน
พัฒนา ต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายได้ ทั้งนี้ การจะเกิดสภาพของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนตามความหมายที่กล่าวถึงข้างต้น จะต้องเกิดสภาพการณ์หรือเงื่อนไขส าคัญ คือ การมีความ
ตระหนักและความเห็นพ้องต้องกันของประชาชนที่มีจ านวนมากพอต่อการริเริ่มโครงการ/กิจกรรม
หนึ่งกิจกรรมใด ที่เป็นความต้องการของส่วนรวม โดยความร่วมมือของประชาชนไม่ว่าของบุคคลหรือ
กลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันและเข้ามารับผิดชอบเพ่ือการด าเนินการพัฒนา   และการเปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่ต้องการโดยมีลักษณะเป็นการกระท าผ่านกลุ่มหรือองค์กรเพ่ือให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลง
ที่พึงประสงค์ และทศพล กฤตยพิสิฐ (2538) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมที่เน้นในรูปกลุ่ม/
องค์กรหรือชุมชนไว้ว่า หมายถึง การที่ปัจเจกบุคคล กลุ่มหรือชุมชน มีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องที่
มีผลกระทบใด ๆ ต่อการด าเนินชีวิตของตนเอง แล้วมีการแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วมกัน ที่จะ
เปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของตน จนมาสู่การตัดสินใจกระท าการเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์นั้น ๆ มีความร่วมมือและรับผิดชอบในกิจกรรมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดย
ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ มีกลุ่มหรือองค์กรชุมชนรองรับ ประชาชนที่เข้าร่วมมี
การพัฒนาภูมิปัญญา และการรับรู้สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจเพ่ือก าหนดการด าเนินชีวิตของ
ตนเองได้ ประชาชน หรือชุมชนได้พัฒนาขีดความสามารถของตน 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 

1.1  จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร กองบัญชาการ กองทัพไทย ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ ข้อมูล บุคลากร 
กลไก อุปกรณ์ และงบประมาณ ที่ส่งผลต่อกระบวนการ (Process) ซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบ
หลัก 5 ด้าน  ได้แก่ องค์ประกอบด้านภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบด้านการบริหารงาน
แบบวิชาชีพ  องค์ประกอบด้านการกระจายอ านาจแบบมอบอ านาจ  องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม
รูปแบบคณะกรรมการ  และองค์ประกอบด้านการเสริมพลังอ านาจแบบโครงสร้าง   ทั้งนี้ ยังประกอบ
ไปด้วย องค์ประกอบรองคือ บทบาทหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งมี  3 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการ
วางแผน  ด้านงานวิชาการ  และด้านการฝึกอบรม  ซึ่งองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ด้าน จะเป็นกลไกหลัก 
ขับเคลื่อนร่วมกับองค์ประกอบรอง ทั้ง 3  ด้าน ซึ่งเป็นกระบวนการในการบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร กองบัญชาการ กองทัพไทย ให้ได้ผลผลิต  (Output) ที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ผลผลิต (Output) จะย้อนกลับไปยังปัจจัยน าเข้า (Input) เพ่ือปรับตัวแปรให้
เหมาะสม น าไปสู่กระบวนการ (Process) เพ่ือท าให้ผลผลิต (Output) มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น   

ซึ่งรูปแบบดังกล่าวได้ถูกพัฒนาตามกระบวนการวิจัยมีการศึกษาความเป็นไปได้ของ
รูปแบบ หน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดเกี่ยวกับการบริหารศูนย์ฝึกอบรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร กองบัญชาการ กองทัพไทย หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้อง ควรน าตัวแปรในปัจจัยน าเข้า คือ 
ข้อมูล บุคลากร กลไก อุปกรณ์ และงบประมาณ มีการน ากระบวนการ (Process) ซึ่งประกอบด้วย  
องค์ประกอบหลัก 5 ด้าน  ได้แก่ ภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลง การบริหารงานแบบวิชาชีพ การ
กระจายอ านาจแบบมอบอ านาจ  การมีส่วนร่วมรูปแบบคณะกรรมการ การเสริมพลังอ านาจแบบ
โครงสร้าง และน าบทบาทหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรม ซึ่งมี  3 ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบายและการวางแผน  
ด้านงานวิชาการ  และด้านการฝึกอบรม มาเขียนไว้ในแผนกลยุทธ์ ใส่ไว้ในแผนปฏิบัติการระยะสั้น 
ระยะกลาง  ระยะยาว หรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 

1.2 จากการวิจัยพบว่า จากการศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าแบบเปลี่ยนแปลงมาเป็นล าดับแรก การมีส่วนร่วมแบบในรูปแบบ
คณะกรรมการมาเป็นล าดับที่สอง และการกระจายอ านาจแบบมอบอ านาจมาเป็นล าดับสาม ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าให้ความส าคัญกับ ภาวะผู้น า (คน) การมีส่วนร่วม และการกระจายอ านาจเป็นอย่างมาก
ดังนั้นผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะเจ้ากรมสื่อสารทหาร ต้องวางนโยบายและให้ความส าคัญกับ 3 เรื่อง
ดังกล่าวเป็นประเด็นหลัก โดยมีการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความช านาญทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้
ความรู้และมีการศึกษาดูงานหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จที่ได้รับการยอมรับหรือได้รับรางวัลใน  
2 เรื่องดังกล่าวเพ่ือน าความรู้และแนวคิดประสบการณ์มาบริหารจัดการศูนย์ฝึกอบรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร กองบัญชาการ กองทัพไทยให้ประสบความส าเร็จต่อไป  

1.3  จากผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ของผู้บริหาร มีข้อจ ากัดในความรู้ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ปัญหาการบริหารก าลังพล ที่ต้องการอยากให้ประสิทธิภาพการท างานดียิ่งขึ้น ส่วนใหญ่
ความรู้ที่ก าลังพลมีอยู่ คือ การใช้โปรแกรมท่ีมิอยู่ตามท้องตลาด  ศึกษาแล้วน ามาขยายผลฝึกอบรม 
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ซึ่งจะเป็นระดับผู้ใช้เท่านั้น ไม่สามารถฝึกอบรมระดับเจ้าหน้าที่เทคนิคได้ หน่วยงานต้นสังกัดท่ี
เกี่ยวข้องควรปรับแนวความคิดของทั้งระบบ การพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีความจ าเป็นต่อการใช้งานตั้งแต่ระดับปฏิบัติไปจนถึงระดับบริหาร เนื่องจาก มีการ
พัฒนาความรู้ ก าลังพลตามสมรรถนะ (Competency) ที่ก าหนดตามต าแหน่งที่บรรจุ  พัฒนาความรู้ 
ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี หากจะบริหารศูนย์ ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น จ าเป็นต้องใช้งบประมาณ
เพ่ิมข้ึน  เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถมาเป็นวิทยากร  หรือส่งก าลังพลต าแหน่ง
อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์ฝึกฯ 
เป็นแบบมาตรฐาน เช่นเดียวกับ ศูนย์ฝึกฯ ขององค์กรภาครัฐ 

 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 เนื่องจากองค์ประกอบที่ผู้วิจัยน ามาศึกษาในครั้งนี้สามารถอธิบายความเป็นไปได้
ของรูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย แต่ยังมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ อีก ที่อาจส่งผลหรืออธิบาย รูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย  มาใช้ในการศึกษาเพ่ิมเติม 
เช่น องค์ประกอบด้านการบริหารความเสี่ยง  องค์ประกอบด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
องค์ประกอบด้านภาวะผู้ตาม หรือองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมในและนอกองค์กร         

2.2 การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยท าการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ควรมีการท าวิจัย
เชิงคุณภาพเพียงอย่างเดียวเพ่ือวิเคราะห์ในเรื่องรูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือจะได้ทราบว่ามีความเหมือนหรือ
แตกต่างจากงานวิจัยในครั้งนี้อย่างไร 

2.3 ผู้วิจัยศึกษารูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ควรมีการศึกษาในสังกัดอ่ืน เช่น กรมต ารวจ  กรมการ
ปกครอง หรือหน่วยงานในกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

2.4 ควรท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ กองทัพไทย โดยอาจศึกษาเป็นแบบพหุระดับ 
(HLM) หรือท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มี
ความสัมพันธ์ต่อการบริหารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ
กองทัพไทย โดยใช้โปรแกรมลิสเรลในการยืนยันข้อมูล 

 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2555 

 
 

188 

บรรณานุกรม 
กรรณิการ์ ชมดี. (2524). การมีส่วนร่วมขอประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ: ศึกษาเฉพาะ

กรณีโครงการสารภี ต าบลท่าช้าง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

จุไร   เธียรสวน. (2550). เอกสารค าสอนลักทฤษฎี และ ปฏิบัติการบริหารการศึกษา. วิทยานิพนธ์ 
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยวลงกรณ์. 

ทศพล กฤตยพิสิฐ. (2538). การมีส่วนร่วมของก านันผู้ใหญ่บา้นเขตหนองจอกที่มีต่อโครงการ/กิจกรรมการ 
พัฒนาตามแนวทาง “บวร” และ “บรม” เพื่อสร้างอุดมการณแ์ผ่นดินธรรมแผ่นดนิทอง. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.  

ประพนธ์  ผาสุกยืด. (2543). การจดัการความรู้ [ทรัพยากรอิเลก็ทรอนิกส์]: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติการ  
กรุงเทพฯ: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส). 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2553. กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค. 

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. (2549). แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549. กรุงเทพฯ: ส านักงานเลขานุการ.  

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศ. (2553). รายงานสรุปการวิเคราะห์ปัญหาของศูนย์ฝึกอบรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ. กระทรวงกลาโหม. 

ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยสีารสนเทศ. (2553). รายงานผลการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ. กระทรวงกลาโหม. 

Collins, (2001). Good to great: Why some companies make the leap…and others 
don’t. New York, NY: Harper Collins.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
  



 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ (Readers) ประจ าวารสาร 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษ  เพิ่มทันจิตต์ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์  วัชรพุกก์ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.เดือน  ค าดี 
5. ศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  พิทักษ์เทพสมบัติ 
6. ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์  วิวัฒน์วงศ์วนา 
7. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์  สัตยธรรม 
8. ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์  ธรรมพงษา   
9. ศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ทุมโฆสิต 
10. Professor Dr. Brian  Sheehan 
11. Professor Dr.Sergey  Meleshko 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงษ์  เจริญพิทย์ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์ 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ  จันทรศิริ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เกยุรานนท์ 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุทัยรัตน์ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ  พุทธาพิทักษ์ผล   
18. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา  เลาหนันท์ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรางค์  เมรานนท์ 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ไวย์ยางกูร 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ 
22. รองศาสตราจารย์สมบัติ  พันธวิศิษฎ์ 
23. Associate Professor Dr. Jame R. Ketudat - Cairns 
24. Associate Professor Dr. Nikolay Moskin 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  เจนอักษร 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ เพ็งพัด 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แสง-ชูโต 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชา  ทรวงแสวง 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ  ศักดารัตน์ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณี  ยหะกร 

 33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุธ  ลวดทรง   
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย  เหมะธุลิน 
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  เลาห์บุตรี 



 
 

 

192 

36. อาจารย์ ดร.กิติมา  ทามาลี 
37. อาจารย์ ดร.เจริญขวัญ  ไกรยา 
38. อาจารย์ ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง 
39. อาจารย์ ดร.ธเนส  เตชะเสน 
40. อาจารย์ ดร.นพวรรณ  วิเศษสินธุ์ 
41. อาจารย์ ดร.ผลาดร  สุวรรณโพธิ์ 
42. อาจารย์ ดร.ธีรพงษ์  บุญรักษา 
43. อาจารย์ ดร.พลสัณห์  โพธิ์ศรีทอง 
44. อาจารย์ ดร.พันธ์ญา  สุนินทบูรณ์ 
45. อาจารย์ ดร.ไพจิตร  สดวกการ 
46. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์  รัชตะสาคร 
47. อาจารย์ ดร.ไพบูลย์  วิริยะวัฒนา 
48. อาจารย์ ดร.วรวิทย์ เกิดสวัสดิ์  
49. อาจารย์ ดร.ไวพจน์ จันทร์เสม  
50. อาจารย์ ดร.แสวง วิทยพิทักษ ์
51. อาจารย์ ดร.เอกพงศ์  กิตติสาร 

 
 
 



 
 
 

ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
ชื่อ (โปรดระบุค าน าหน้านาม)........................................นามสกุล......................................................... ... 
      ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์      
       เริ่มตั้งแต่ ปีที่....................ฉบับที่..............................ถึง ปีที่...............................ฉบับที่.......................  
      ขอต่ออายุวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
       ปีที่................ฉบับที่................... 
ที่อยู่ (โปรดระบุชื่อหรือหน่วยงานผู้รับ)..............................................................เลขที่................. ............ 
ถนน.................................................ต าบล.........................................................อ าเภอ............................. 
จังหวัด....................................................................................................รหัสไปรษณีย์...... ....................... 
โทรศัพท์.................................................................................................E-mail........................................ 
พร้อมนี้ ได้โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย  สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ชื่อบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย 2555  เลขที่  980-8-07552-5  จ านวนเงิน.......................................บาท 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้สมัคร       
     (............................................) 

 
อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (3 ฉบับ) เป็นเงิน 250 บาท (รวมค่าจัดส่ง) 
 โปรดกรอกข้อมูลในใบตอบรับการเป็นสมาชิกและส าเนาใบถอนเงินมาที่ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เลขท่ี 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 

หรือ ซื้อด้วยตนเองที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
โทร. 02-529-1638, 02-529-4046 ต่อ 403 
Fax.02-529-1638, 02-529-4046 ต่อ 406 
E-mail:  grad@vru.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

194 

วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวารสารวิชาการที่จัดท าขึ้นโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริม
ความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป  ก าหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับท่ีรับพิจารณาจะต้องไม่
เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น  บทความที่เผยแพร่ผ่านการ
ประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer  Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
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2. ช่ือผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน 
3. บทคัดย่อ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (Abstract) ความยาวประมาณ 200 ค า 
4. ค าส าคัญ 
5. ความส าคัญของปัญหา 
6. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
7. วัตถุประสงค์การวิจัย 
8. วิธีด าเนินการวิจัย 
9. ผลการวิจัย 
10. อภิปรายผล 
11. ข้อเสนอแนะ 
12. บรรณานุกรม 

 
การจัดส่งต้นฉบับ  จัดส่งต้นฉบับพร้อมแผ่นดิสก์เก็ต จ านวน 1 ชุด มายังฝ่าย วารสารบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เลขท่ี 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 

 
 
 
 
 
 
รูปแบบการอ้างอิง Download Template บทความใน 

http://grad.vru.ac.th./about/from_Jts.html 
 

บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจความถูกต้องทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทรรศนะและข้อคิดเห็นในบทความ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มิใช่เป็นทรรศนะและความคิดของผู้จัดท า
จึงมิใช่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กองบรรณาธิการ
ไม่สงวนสิทธ์ิ การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 

http://grad.vru.ac.th./about/from_Jts.html


 
 
 

                             ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
เว้น 1 บรรทัด 

                  ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษ                   .         
เว้น 1 บรรทัด  
 

ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย1   ช่ือ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักภาษาไทย2 และชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาไทย3 
ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1,  ช่ือ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักภาษาอังกฤษ2,  and ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วมภาษาอังกฤษ3 

 
เว้น 1 บรรทัด 

1 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
2 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 
3 หลักสูตร.............................สาขาวิชา................................ชื่อสถาบัน........................จังหวัด............................................. 

เว้น 1 บรรทัด 
 
เว้น 1 บรรทัด 

บทคัดย่อ 
 ..................................................................................... ........................................................
............................................................................. ................................................................................... 
เว้น 1 บรรทดั 

ABSTRACT 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ............................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ค าส าคัญ 
............................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ................................... 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ............................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
 
 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 เข้ม TH Sarabun PSK) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

   มรว.บ. 14 
  11101010 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 

0.6 นิ้ว 
0.6 น้ิว 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ............................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ............................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ............................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ผลการวิจัย 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ............................................. 
เว้น 1 บรรทัด 
 
อภิปรายผล 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
เว้น 1 บรรทัด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ............................................. 
เว้น 1 บรรทัด 

บรรณานุกรม 
................(ขนาดตัวอักษร 16).......................................................................................... ...................... 

......................................................................................................................... ....................... 
......................................................................................................... ....................................................... 

............................................................................................................................. ................... 
.......................................................................................................................................... ...................... 

.......................................................................................................................... ...................... 
 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16   TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 
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หมายเหตุ 
                1. ค าส าคัญคือ ค าที่อยู่ในชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ซึ่งเป็นค าที่ใช้ในการสืบค้น
ข้อมูล (ไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ) 

 
ตัวอย่าง 
  
ชื่อเรื่อง  ความพึงพอใจของข้าราชการที่มีต่อการท างาน 
ค าส าคัญได้แก่  ความพึงพอใจ การท างาน 
 
ชื่อเรื่อง คุณภาพการให้บริการของพนักงานในแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตของ 

   ห้างสรรพสินค้า 
ค าส าคัญได้แก่ คุณภาพการให้บริการ 

      
2. วิธีด าเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่

ใช้ในการเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
3. บรรณานุกรม ให้เขียนเฉพาะที่กล่าวถึงในบทความที่ส่งเท่านั้น 
4. จ านวนหน้าของเนื้อหาของบทความท่ีส่งไม่เกิน 12 หน้า 
5. หมายเลข 1),2),3)  ถ้าเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู่ไม่ต้องใส่หมายเลข 

และอาจารย์อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัวเลขเดียวกัน ส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเดียวกัน
ให้ใช้ตัวเลขต่างกัน 

รูปแบบบรรณานุกรม 
1. หนังสือ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546). กรอบแนวทางการประเมิน 
   คุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: จุดทอง. 
ภิญโญ  สาธร. (2521). หลักบริหารการศึกษา. กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช. 
Cogan, J. J. (1986). Global Education: An Interview with John J. Cogan. Teaching 

and Learning Elementary Social Studies.  Boston: Allyn and Bacon, Inc. 
 
2.  บทความจากวารสาร 
สายสนม  ประดิษฐ์ดวง. (2541). ข้าวกล้องและร าข้าว-อาหารป้องกันโรค. วารสารอุตสาหกรรม   

เกษตร. 9(2), 38-41. 
ณรงค์  ศรีสุวรรณ, สุรพล  เจริญพงศ์, และพิชัย  วิชัยดิษฐ์. (2539). คุณสมบัติของชุดดินที่จัดตั้ง                                   
          ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความเหมาะสมในการใช้ระโยชน์ที่ดิน. เอกสารวิชาการ                            
          กองส ารวจและจ าแนกดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 2(12), 12-18. 
Nguyen, H. V., Dommel, H. W., & Marti, J. R. (1997). Direct phase-domain modeling of 

frepuency-dependent overhead teansmission lines.  IEEE Transaction on Power 
Delivery. 12(3), 1335-1342. 
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3. รายงานการวิจัย/วิทยานิพนธ์ 
จีรพร สร้อยสุวรรณ. (2547). การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา

ชายในสถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเอกสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

นพวรรณ  ธีรพันธ์เจริญ. (2546). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. 
วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 
4. เอกสารประกอบการสัมมนา/การประชุมทางวิชาการ 
เด่นชัย  เจริญบุญญาฤทธิ์. (2547). มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ข้าวหอมมะลิ

ไทย. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มเกษตรกร 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา.  

งามชื่น  คงเสร.ี (2537). ศักยภาพพันธุ์ข้าวไทยสู่การแปรรูป. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ครั้งที่ 32 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศักยภาพข้าวไทยทิศทางใหม่สู่อุตสาหกรรม วันที่ 4 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 (หน้า 5-17). คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
5. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ไมตร ี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ. (2544). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน

 โดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์. สืบค้นจาก  
          http//:22web.kku.ac.th/% 7Ecrme/CRN/FilePDF/ThAbstract.pdf  
Thakur, N. (2003). The Architextrual Knowledge Systems. Retrieved from 

http://www.in.architextruez.net  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.in.architextruez.net/
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รายละเอียดในการส่งผลงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ลงในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มีทั้งหมด 13 หัวข้อ ดงันี ้

 

  1. ชื่อโครงการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  2. บทคัดย่อ (ภาษาไทยและอังกฤษชนิดย่อ) 
  3. ค าส าคัญ  
  4. ความส าคัญของปัญหา 
  5. โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
  6. วัตถุประสงค์การวิจัย 
  7. วิธีด าเนินการวิจัย 
  8. ผลการวิจัย 
  9. อภิปรายผล 
10. ข้อเสนอแนะ 
11. บรรณานุกรม  
12. ควรมีรูปภาพ แผนภูมิ หรือ Chart ที่ส าคัญ ๆ ด้วย  
13. ความยาวไม่เกิน 12 หน้า 
 
หมายเหตุ  :  

การก าหนดรูปแบบบทความวิจัย ส าหรับตีพิมพ์ ให้ผู้ส่งปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. ตั้งระยะขอบบน 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบล่าง 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 2.  ตั้งระยะขอบด้านซ้าย 3.81 เซนติเมตร (1.5 นิ้ว) ตั้งระยะขอบด้านขวา 2.54 เซนติเมตร (1 นิ้ว) 
 3.  แบบอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16 และ 14 (ตามที่ก าหนดในแบบฟอร์ม) 
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ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ประกาศรับผลงานวิจัย 

นักวิจัยส่งต้นฉบับมายัง 
บัณฑิตวิทยาลัย 

พิจารณาคัดเลือก 
แจ้งนักวิจัย 

แก้ไข 

ส่งต้นฉบับให ้
ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านประเมินงานวิจัย 

ส่งกลับนักวิจัย 
แก้ไข 

ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านและประเมินงานวิจัย 
ส่งต้นฉบับพร้อมค าประเมิน 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ไม่ผา่น 

 

ด าเนินการเผยแพร่ในวารสาร 

 

บัณฑิตวิทยาลัยตรวจสอบ 
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