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บทบรรณาธิการ    
 

 วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2557 นี้ ได้รวบรวมบทความวิจัยและบทความวิทยานิพนธ์ เพื่อเผยแพร่และ
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการของคณาจารย์ บัณฑิตศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง 
 

 เนื้อหาสาระในวารสารฉบับนี้มีจ านวน 18 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา และสาขาวิชาศิลปศาสตร์ โดยทุกบทความ
ได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิประจ าฉบับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  หวังเป็น 
อย่างยิ่งว่าวารสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ทางวิชาการส าหรับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนักศึกษา 
  
         

                 กองบรรณาธิการ 
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บทคัดย่อ 
         การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 34 (เชียงใหม่-
แม่ฮ่องสอน) ปีการศึกษา 2555 จ านวน 400 คน จากสถานศึกษาทั้ง 41 แห่ง ที่ได้มาโดยการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความ
คิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณส่วนค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ด้านความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .8902 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ เชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) สกัดองค์ประกอบด้วยวิธี
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis: PCA) แล้วหมุนแกนแบบออโธโกนอลด้วย
วิธีแวริแมกซ์ (Varimax)  
         ผลการวิจัยพบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจมีองค์ประกอบ 3 
องค์ประกอบ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก ตั้ งแต่  0.409-0.952 รวม 23 ตัวบ่ งชี้  คือ 
องค์ประกอบที่ 1 ด้านความเข้าใจระดับตัวอักษร  มี 7 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 ด้านความเข้าใจ
ระดับตีความ มี 9 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 3 ด้านความเข้าใจระดับวิเคราะห์วิจารณ์ มี 7 ตัวบ่งชี้ 
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งพิจารณาจากค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 1255.95 ที่

องศาอิสระ (df) 677 ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) เท่ากับ 1.85 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากับ .95 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ .93 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ .99 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized RMR) มีค่าเท่ากับ .029 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน
ในการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ .028 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์มาก แสดงว่า โมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์  
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ABSTRACT 
         The objective of this research was to extract factors of English reading 
comprehension ability of lower secondary school students. The sample group 
selected through purposive selection consisted of 400 English teachers under The 
Secondary Educational Service Area Office 34 during the second semester of 
academic year 2012. The research instrument was a five-rating scale questionnaire of 
23 items for 3 aspects of English reading comprehension ability. The reliability of the 
questionnaire totalled .8902. Data collected were statistically analyzed by an 
exploratory factor analysis (EFA) including the process of factor extraction and factor 
rotation by means of Varimax method. 
         The finding of this research revealed that English reading comprehension 
ability consisted of 3 components with 23 indicators weighing 0.409-0.952. The three 
main components comprised literal, interpretative and critical comprehension. Those 
three components comprised 7, 9 and 7 indicators, respectively. The structural 
model was fit to the empirical data with goodness of fit statistics; Chi-square = 
1255.95, df =677, Relative Chi-square=1.85, GFI= .95, AGFI= .93, CFI =.99, 
Standardized RMR =.029 and RMSEA =.028. 
 
ค าส าคัญ 
         การวิเคราะห์องค์ประกอบ  ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
         หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษถือได้ว่าเป็นทักษะที่ส าคัญที่ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ค าศัพท์และโครงสร้างทางภาษาเพ่ิมขึ้น 
ซึ่ งจะน าไปสู่การพัฒนาทักษะ อ่ืน  ๆ ต่อไป ส าหรับคนส่วนใหญ่ ที่ เรียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศนั้น ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่ต้องใช้บ่อยทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และ
ยังนับได้ว่าเป็นทักษะที่ส าคัญที่สุดที่จะต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง เพราะผู้ที่มีทักษะในการอ่านที่ดีจะช่วยให้มี
พัฒนาการที่สูงกว่าในการเรียนวิชาต่าง ๆ ด้วย (Anderson, 1999) นอกจากนี้ทักษะการอ่านเป็น
ทักษะที่นักเรียนมีโอกาสได้ใช้มากทั้งในช่วงของการศึกษาและหลังจบการศึกษาไปแล้ว ส่วนทักษะ
อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง การพูด หรือการเขียนนั้นมีโอกาสได้ใช้น้อยและอาจจะลืมไปในที่สุด 
(Allen & Valette, 1989) แตจ่ากผลการประเมินในระดับชาติของไทยพบว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยจากการ
ทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาภาษาอังกฤษ ในปี
การศึกษา 2555 พบว่าได้เท่ากับ 28.71  (ส านักทดสอบทางการศึกษา, 2555) ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ย
นั้นต่ ากว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดไว้ เมื่อ
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พิจารณารายละเอียดแล้วพบว่า ผู้เข้าสอบที่ท าคะแนนได้ในช่วง 50-100 คะแนน มีเพียงร้อยละ 4.01 
เท่านั้น ข้อมูลทางสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นทักษะส าคัญที่
ผู้เรียนต้องใช้ในการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีการทดสอบวัดความสามารถด้าน
การอ่านภาษาอังกฤษอยู่เป็นส่วนใหญ่ ผลการประเมินดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจอยู่ในเกณฑ์ต่ า  
         ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือสร้างผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่โลกของการสื่อสารและงานอาชีพใน
อนาคต แต่ในปัจจุบันพบว่าการแก้ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจนั้นขาดการพิจารณา
ถึงจุดประสงค์ในการอ่านที่แท้จริง จากการศึกษางานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย       
ศรีนครินทรวิโรฒ (2548) ได้ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนทักษะการอ่านในวิชาภาษาอังกฤษ 
พบว่า วิธีการสอนอ่านที่ครูใช้สอนนักเรียนนั้นเป็นวิธีการสอนแบบเดิมที่ครูใช้กันมากในการสอนอ่าน
ภาษาอังกฤษ คือ การที่ครูน าบทความที่ตัดมาหรือเรื่องสั้น มาให้ผู้เรียนอ่านโดยให้แปลค าศัพท์ที่ยาก
และอธิบายโครงสร้างทางภาษาที่ครูเห็นว่ายาก ครูผู้สอนก็จะอ่านข้อความให้ผู้เรียนฟังไปจนจบ
บทเรียน แล้วจึงให้ผู้เรียนตอบค าถามหรือท าแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน โดยที่ครูผู้สอนนั้นไม่ได้ก าหนด
จุดประสงค์ในการอ่านเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุถึงความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ
อย่างครอบคลุม ตลอดจนยังไม่มีงานวิจัยที่ท าการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของความสามารถใน
การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ จึงท าให้การแก้ปัญหาไม่สอดรับกับเป้าหมายของการอ่าน ผล
การประเมินจึงไม่ได้สะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านอย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี้เอง ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพ่ือให้เห็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมส าหรับครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
ถึงองค์ประกอบของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่แท้จริงต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
          ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ควรมีองค์ประกอบใดบ้าง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
           
วิธีด าเนินการวิจัย 
         1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
             ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ปีการศึกษา 2555 จ านวน 487 คน จาก
สถานศึกษาท้ัง 41 แห่ง              
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             กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ปีการศึกษา 2555 จ านวน 400 คน จาก
สถานศึกษาท้ัง 41 แห่ง ที่ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างเจาะจง (Purposive Random Sampling) 
         2) เครือ่งมือที่ใช้ในการวิจัย 
             เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ส่วนค่า 5 ระดับ (Rating Scales) ด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ซึ่งมี
ขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
             2.1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นด้านความสามารถในการ
อ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
             2.2) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร นิยามและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจ จากนักการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ น าข้อมูลที่ได้มาท าการสังเคราะห์องค์ประกอบ 
ผู้วิจัยสามารถสรุปองค์ประกอบของความเข้าใจในการอ่านเบื้องต้นได้ 3 ด้าน 
             2.3) เขียนนิยามตามพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจทั้ง 3 ด้าน ในรูปของนิยามเชิงปฏิบัติการโดยสังเคราะห์จากนิยาม และเอกสารต่างๆที่
ผู้วิจัยได้ค้นคว้ามา 
             2.4) ด าเนินการเขียนแบบสอบถามความคิดเห็นด้านความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 50 ข้อ 
             2.5) น าแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) โดยวิเคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC; Item of Objective Congruence) โดยใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่านเป็นผู้พิจารณา ตรวจสอบและแก้ไข ได้แบบสอบถามจ านวน 40 ข้อ 
             2.6) ด าเนินการทดสอบครั้งที่ 1 โดยน าแบบสอบถามไปสอบถามกับครูสอนภาษาอังกฤษที่
เชี่ยวชาญ จ านวน 20 คน เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน (Pearson) และคัดเลือกข้อค าถามที่มีค่าอ านาจจ าแนกที่มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ .20 ขึ้นไป 
จ านวน 30 ข้อ คัดเลือกข้อค าถามที่มีคุณภาพตามเกณฑ์เพ่ือน าไปใช้ทดสอบครั้งที่ 2 จ านวน 30 ข้อ 
คือ ด้านความเข้าใจระดับตัวอักษร 10 ข้อ ด้านความเข้าใจระดับตีความ 12 ข้อ และด้านความเข้าใจ
ระดับวิเคราะห์วิจารณ์ 8 ข้อ มีค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.201-0.624 
             2.7) น าแบบสอบถามด้านองค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจ ไปสอบถามครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลด้วย
การหาค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยค่าความเชื่อมั่น (r) ของแบบสอบถามทั้ง
ฉบับมีค่าเท่ากับ 0.892  
         3) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             ผู้วิจัยน าเครื่องมือที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
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             3.1) ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
             3.2) น าหนังสือที่ได้รับจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ รวมทั้งเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
         4) การวิเคราะห์ข้อมูล 
             ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exporatory Factor Analysis) ตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
             4.1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทุกฉบับ  เพ่ือคัดเลือก
ฉบับที่สมบูรณ์ถูกต้องจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา 
             4.2) น าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับกลับคืนมา 400 คน ไปทดสอบหาค่าความเหมาะสม
ของข้อมูล (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Sampling Adequacy: KMO) จะได้ค่าความ
เหมาะสมของข้อมูลเท่ากับ 0.969 (มีค่าน้อยกว่า 1) ซึ่งมากกว่า 0.5 และเข้าสู่ 1 จึงสรุปได้ว่าจ านวน
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีอยู่เหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) 
             4.3) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  SPSS V. 12.0 
(Statistical Package for the Social Sciences V. 12.0) ซึ่งมีข้ันตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
                   4.3.1 ค านวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรแต่ละ
ตัวซึ่งคิดเป็นรายข้อ แล้วน าค่าเฉลี่ยที่ได้มาตัดสินตามเกณฑ์การประเมินค่า แบบวัดที่สร้างขึ้นนี้เป็น
แบบวัดที่วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ของข้อค าถามที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
Scale) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert Rating Scales) ซึ่งคิดเป็นรายข้อ                     
                   4.3.2 ค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรรายคู่ โดยใช้สูตรของเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) แสดงออกภายในรูปเมตริกซ์สัมพันธ์ (Correlation 
Matrix) พร้อมทั้งทดสอบความมีนัยส าคัญ 
                   4.3.3 น าตัวแปรที่มีสหสัมพันธ์กับตัวแปรอ่ืนอย่างมีนัยส าคัญ  ไปสกัดตัวประกอบ 
(Factor Extraction) ซึ่งผู้วิจัยได้ทดลองสกัดด้วยวิธีองค์ประกอบหลัก  (Principle Component 
Analysis: PCA) และวิธีความเป็นไปได้สูงสุด (Maximum Likelihood Method: MLM) เพ่ือเทียบดู
ผลทั้งสองวิธีเพ่ือดูว่าวิธีใดที่อธิบายความผันแปรของตัวแปรได้มากที่สุด  ก็จะเลือกเอาวิธีนั้นมาใช้ใน
การสกัดปัจจัยในครั้งนี้ 
                   4.3.4 หมุนแกนปัจจัย (Factor Rotation) แบบมุมฉาก (Orthogonal Rotation) 
ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) ผู้วิจัยพิจารณาองค์ประกอบตามเกณฑ์ดังนี้คือ องค์ประกอบที่
ส าคัญนั้นต้องมีค่าไอแกน (Eigen Values) มากกว่าหรือเท่ากับ 1 และมีตัวแปรที่อธิบายองค์ประกอบ
นั้น ๆ ตั้งแต ่3 ตัวแปรขึ้นไป และตัวแปรแต่ละตัวต้องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.40 ขึ้นไป 
                   4.3.5 น าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบไปแปลผลและก าหนดชื่อให้กับกลุ่มตัวแปร
ใหม่ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการก าหนดหรือให้ชื่อที่สื่อความหมายแก่แต่ละปัจจัย
ซึ่งท าได้โดยการพิจารณาลักษณะของตัวแปรที่อยู่ในปัจจัยนั้น ๆ ส าหรับการวิจัยนี้มีผู้ร่วมก าหนดชื่อ
ให้กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้คือ ผู้วิจัย ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เชี่ยวชาญ 
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ผลการวิจัย 
         ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเป็นบวก ตั้งแต่ 0.409-0.952 โดย
วิเคราะห์ได้จ านวน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 ด้านความเข้าใจระดับตัวอักษร มี 7 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 2 ด้านความเข้าใจระดับตีความ มี 9 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบที่ 3 ด้านความเข้าใจ
ระดับวิเคราะห์วิจารณ์ มี  7 ตัวบ่งชี้  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ แสดงดังภาพ 

 
 

ภาพที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
 
          โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งพิจารณาจากค่าไค -สแควร์ (2) เท่ากับ 
1255.95 ที่องศาอิสระ (df) 677 พบว่ามีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่เนื่องจากค่าไค-สแควร์จะ
แปรผันไปตามกลุ่มตัวอย่าง จ านวนตัวแปรในโมเดล ผู้วิจัยจึงพิจารณาค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (2/df) 
มีค่าเท่ากับ 1.85 ซึ่งน้อยกว่า 2.00 ถือว่าข้อมูลเชิงประจักษ์สอดคล้องกับโมเดลโครงสร้างของผู้วิจัย 
ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ .95 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว 
(AGFI) มีค่าเท่ากับ .93 ซึ่งค่า GFI และค่า AGFI มีค่ามากกว่า .90 และเข้าใกล้ 1.00 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) มีค่าเท่ากับ .99 ซึ่งมากกว่า .95 ค่ารากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
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เศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized RMR) มีค่าเท่ากับ .029 ซึ่งมีค่ามากว่า .08 และค่า
ดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (RMSEA) มีค่าเท่ากับ .028 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า .05 แสดงว่า โมเดลองค์ประกอบมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 
อภิปรายผล 
         ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น น ามาอภิปรายผลดังนี้ 
         1. การวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อท าการสกัดองค์ประกอบแล้วมีจ านวนองค์ประกอบที่มี
ค่าไอเกนมากกว่า 1 มีทั้ งหมด 3 องค์ประกอบ  ความแปรปรวนสะสมเท่ากับร้อยละ  64.92 
หมายความว่า ร้อยละ 64.92 ของความแปรปรวนระหว่างตัวแปร 23 ตัวแปร สามารถอธิบายได้ด้วย
องค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ แสดงว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบความสามารถในการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีความแปรปรวนระหว่างตัวแปร
ที่ใช้อธิบายองค์ประกอบได้อยู่ในเกณฑ์ท่ีใช้ได้  
       2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบโดยใช้ เทคนิคการสกัดองค์ประกอบหลัก (Principal 
Component Analysis) หมุนแกนแบบออโธโกนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax Method) พบว่าจ านวนองค์ประกอบของความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเข้าใจในการอ่านระดับตัวอักษร ความเข้าใจในการอ่านระดับ
ตีความ และความเข้าใจในการอ่านระดับวิเคราะห์วิจารณ์ ซึ่งสอดคล้องกับฉวีลักษณ์ บุณยะกาญจน 
(2547) ที่กล่าวถึงระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษไว้ 3 ระดับ ได้แก่ ระดับความเข้าใจตาม
ตัวอักษร ระดับความเข้าใจโดยการตีความ และระดับความเข้าใจโดยการวิเคราะห์วิจารณ์ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับสมิธ (Smith, 1978) ที่ได้จัดระดับของความเข้าใจในการอ่านไว้มี 3 ระดับ ได้แก่ระดับ
ความเข้าใจความหมายตามตัวอักษร ระดับความเข้าใจในขั้นตีความ และระดับความเข้าใจในขั้น
วิจารณ์ หรือการอ่านเชิงวิเคราะห์ เป็นต้น 
         3. เหตุผลในการตั้งชื่อองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบ มีดังนี้ 
             องค์ประกอบที่ 1 ให้ชื่อว่าความเข้าใจระดับตัวอักษร เพราะว่าตัวแปรในองค์ประกอบนี้
เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับความเข้าใจในข้อมูลที่กล่าวไว้ตรง ๆ ในเรื่องที่อ่าน บอกรายละเอียดของเนื้อ
เรื่องท่ีปรากฏตามที่ผู้เขียนเขียนไว้อย่างชัดเจน 
             องค์ประกอบที่ 2 ให้ชื่อว่าความเข้าใจระดับตีความ เพราะว่าตัวแปรในองค์ประกอบนี้เป็น
ตัวแปรที่เกี่ยวกับความเข้าใจในสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านโดยต้องอาศัยข้อมูลจากส่วนย่อย ๆ มาสัมพันธ์
กัน รวมกับประสบการณ์เดิมจนสามารถกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ หรือเป็นความสามารถในการค้นหา
ความหมายแฝงที่ผู้เขียนมิได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในข้อความที่อ่านเหมือนกับองค์ประกอบที่ 1  
             องค์ประกอบที่  3 ให้ชื่อว่าความเข้าใจระดับวิเคราะห์วิจารณ์  เพราะว่าตัวแปรใน
องค์ประกอบนี้เป็นตัวแปรที่เกี่ยวกับความเข้าใจในการประเมินในสิ่งที่อ่านได้ทั้งด้านคุณค่าและความ
ถูกต้อง ตลอดจนจ าแนกแยกแยะสิ่งว่าสิ่งใดเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น  
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ข้อเสนอแนะ 
         1) ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
            1.1) ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้เราทราบว่า ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มี 3 องค์ประกอบ ซึ่งครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องควรน าไป
เป็นข้อมูลในการพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้น 
            1.2) ควรน าองค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่ได้ไป
พัฒนาต่อยอดสู่การสร้างเครื่องมือวัดส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับอ่ืนๆ ต่อไป 
            1.3) สถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญในการก าหนดสาระการเรียนรู้ลงใน
หลักสูตรและออกแบบการเรียนการสอนในสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ในแต่ละองค์ประกอบของ
ความสามารถในการอ่านเพ่ือความเข้าใจซึ่งน าไปสู่การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจของนักเรียนได้อย่างตรงจุดและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
         2) ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
            2.1) ควรน าตัวแปรที่ได้ไปท าการวิจัย ศึกษาค้นคว้าหาวิธีการที่เหมาะสมและชัดเจนในการ
ที่จะพัฒนาหรือส่งเสริมความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจต่อไป 
            2.2) ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจในระดับชั้นที่สูงขึ้น 
            2.3) ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาองค์ประกอบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความ
เข้าใจในกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 
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บทคัดย่อ 

 
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาสื่อประสม เรื่อง การพัฒนาความสามารถการ
เขียนสะกดค า ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และ 2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยในการเขียนสะกดค า ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสม 

ประชากรที่ใช้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเทศบาลเมือง
สระบุรี  จังหวัดสระบุรี  ส านักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
จ านวน 10 โรงเรียน รวมจ านวนนักเรียน  415  คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็น นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  1  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดศรีบุรีรตนาราม จ านวน 2 ห้องเรียน จ านวน 60 คน ที่ได้มาโดยการ
สุ่มแบบกลุ่มและใช้การสุ่มอย่างง่าย เพ่ือก าหนดก าหนดเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง และกลุ่มควบคุม 1 
ห้อง  

เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน 9 
ชั่วโมง 2) สื่อประสมประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เนื้อหา แบบฝึกหัด เรื่อง การ
พัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค า จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ ค าที่ประสมด้วยสระอัว สระเอีย และ
สระเอือ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ 3 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ  มีค่าความ
เชื่อมั่น 0.76  มีค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง  0.20-0.60  และมีค่าความยากง่าย  ระหว่าง 0.33-0.47 
และ 4) แบบประเมินคุณภาพสื่อประสม  สถิติที่ใช้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 1) สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 2) สถิติเพ่ือการทดสอบสมมุติฐาน 
ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ า (Repeated measure two ways ANOVA) 
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ผลการวิจัยพบว่า 1)  สื่อประสม  เรื่อง การพฒันาความสามารถการเขียนสะกดค า         
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
85.26/82.33  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย   
สื่อประสมสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยสื่อประสมและมีพัฒนาการ    
ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปในทางที่เพ่ิมข้ึนตามล าดับ 

 
ABSTRACT 

 
 The purposes of this  research were: 1)  to develop the writing  spelling  of  
word  ability  for Prathomsuksa 1 students by using multimedia to meet the 
efficiency of 80/80 and 2) to Develop the learning achievement in Thai language for 
Prathomsuksa 1 students by using multimedia. 
 The population used for the study were Prathomsuksa 1 students in the  
network of Muang Saraburi Municipal School, Department of Saraburi Municipality 
Education, in the second semester of the academic year 2013, consisting of 2 classes 
with 60 students, obtained by cluster random sampling. By using simple random 
sampling, the subjects were divided into experimental and control group.   
  The instruments used in the study were: 1) the learning plan in Thai language 
consisting or 3 plans and 9 periods, 2) the reading aloud in Thai language multimedia 
with computer assisted instruction for Prathomsuksa 1 students. 3)  the learning 
achievement test in Thai language with 3 multiple choices, the alpha coeffcient 
equals to 0.76, the discrimination value between 033 – 0.47 and difficulty value 
between  0.20 – 0.60, 4) the qualitative evaluation form for multimedia. The statistics 
used for analysis were mean, standard deviation, percentage, and repeated measure 
two ways ANOVA. 

The results were as follows: 
1) The efficiency of the writing  spelling  of  word  ability in Thai language  

multimedia for Prathomsuksa 1 students was 85.26/82.33 which met the determined 
criteria of 80/80. 

2) The learning achievement of the students learned by using the writing   
spelling  of  word  in  Thai language multimedia for Prathomsuksa 1 students was 
higher than those who did not, and the development of the student achievement 
was increased throughout the experiment. 
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ค าส าคัญ 
 การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค า  สื่อประสม 
 
ความส าคัญของปัญหา 
  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จาก
แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ 
อนุรักษ ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กรมวิชาการ, 2551)   
 ผู้มีทักษะภาษาไทยดีจะสามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือสื่อความคิด  ความเข้าใจและแสวงหา
ความรู้ในการศึกษาวิชาสาขาต่าง ๆ  ได้นอกจากนี้การเรียนการสอนกลุ่มประสบการณ์อ่ืนในระดับ
ประถมศึกษาจะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น ส่วนหนึ่งย่อมขึ้นอยู่กับทักษะทางภาษาของ
นักเรียน  การเรียนการสอนภาษาไทย  จึงควรที่จะปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่ามีความรู้ทักษะและ
เจตคติที่ถูกต้อง  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและสังคม หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  2551  มุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มี
ความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายจิตใจ  อารมณ์สังคมและสติปัญญา เป็นบุคคลที่มีความรู้ดีมีทักษะ
กระบวนการคิด  การจัดการ  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี สามารถแสวงหาความรู้และ
พ่ึงตนเอง  ท างานร่วมกับผู้อ่ืน (กรมวิชาการ, 2551)  จึงก าหนดให้ภาษาไทยอยู่ในกลุ่มทักษะที่เป็น
เครื่องมือการเรียนรู้  ซึ่งมีวัตถุประสงค์จะให้นักเรียนเรียนภาษาไทยเพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการใช้
ประโยชน์ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การติดต่อสื่ อสาร  เป็นเครื่องมือของการเรียนรู้แสวงหา
ความรู้  ความเพลิดเพลินและประกอบอาชีพ  การเรียนการสอนภาษาไทยจึงมุ่งให้ผู้เรียนมีการ
พัฒนาการทางภาษา  ทั้งในด้านการฟัง  พูด  อ่าน และเขียนตามควรแก่วัยเน้นความเข้าใจ รักการ
อ่าน แสวงหาความรู้และมีเหตุผล  (กรมวิชาการ, 2551)  
  ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ผ่านมา ยังไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร ซึ่ง
ส่งผลให้สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยยังไม่เป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา  ปีที่ 1 ยังมีปัญหาด้านการสะกดค าผิดในเรื่องสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์สูงมากและ
ยังมีปัญหา  อ่ืนๆ อีก  เช่น ปัญหาตัวครูผู้สอน  ครูภาษาไทยบางคนยึดหลักเกณฑ์ทางภาษาอย่าง
เคร่งครัดจนท าให้นักเรียนเบื่อภาษาไทย  นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดจากตัวนักเรียน  เช่น  ไม่ชอบครู
ภาษาไทยไม่เห็นความส าคัญและคุณค่าของภาษาไทย  ตลอดจนไม่รู้จักจุดหมายที่แท้จริงในการเรียน
ภาษาไทยว่าจะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างไร (เรวดี  อาษานาม, 2537)  ผลการจัดการศึกษาในปี
การศึกษา  2553  ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  พบว่าใน
วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่  1  นั ก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนร้อยละ 70.69                 
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เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) ที่ก าหนดไว้ว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย  เท่ากับร้อยละ  80  จะเห็นว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ (โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม), 2552)  ปัญหาดังกล่าวควรได้รับการแก้ไข
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวครูผู้สอน  ควรมีการศึกษาหาวิธีที่จะปรับปรุงการเรียนการสอนของตนเองให้มี
ประสิทธิภาพ ให้ทั้งความรู้ ให้ทักษะและความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน โดยส่งเสริมให้นักเรียนได้
สนใจและศรัทธาในวิชาภาษาไทยให้มากข้ึน  และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  
เช่น  การสอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษา การสอนแบบกลุ่มเพ่ือนช่วยเพ่ือน การสอนโดยใช้บทเรียน
ส าเร็จรูป  การสอนแบบการ์ตูน  การสอนโดยใช้เกม การใช้แบบฝึกเสริมทักษะรวมทั้งการใช้สื่อ
ประสม  ซึ่ง  กิดานันท์  มลิทอง (2544) กล่าวไว้ว่า สื่อประสม หมายถึง การน าสื่อหลาย ๆ ประเภท
มาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียน
การสอน   สอดคล้องกับแนวคิดของ สมสิทธิ จิตรสถาพร (2547) ที่กล่าวเสริมว่า สื่อประสม 
(multimedia) หมายถึง การใช้สื่อหลายอย่างประกอบกันอย่างเป็นระบบ  พัฒนาการของสื่อประสม
เริ่มจากการเริ่มใช้สื่อมากกว่าหนึ่งอย่างมาช่วยในการสอนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด โดยในสื่อนั้น
อาจมีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง แยกคนละชิ้นและได้มีการพัฒนาให้สื่อนั้นมีทั้งภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงอยู่ในสื่อตัวเดียวกันค า "สื่อประสม" (Multimedia) ได้เริ่มมีข้ึนตั้งแต่ พ.ศ. 2493 
เพ่ือระบุถึงการใช้ร่วมกันของสื่อในลักษณะที่นิ่ง และเคลื่อนไหว (แม้แต่การสาธิตสด) เพ่ือเป็นการ
สร้างเสริมประสิทธิภาพการศึกษา ค า ๆ นี้ ได้สะท้อนถึงวิถีทางที่ เรียกว่า "วิธีการสื่อประสม " 
(Multimedia Approach) หรือ"วิธีการใช้สื่อข้ามกัน "(Cross-Media Approach) โดย "ขึ้นอยู่กับ
หลักการซึ่งน าสื่อโสตทัศน์และประสบการณ์หลากหลายมาใช้ร่วมกับสื่อการสอนอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เสริมค่า
ซึ่งกันและกัน"  อีกทั้ง กิดานันท์ มลิทอง (2540) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของสื่อประสมว่าเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้เกิด การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว  ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ท าให้เกิดความสนุกและไม่รู้สึกเบื่อ
หน่ายการเรียน  ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน และเกิดประสบการณ์ร่วมกันในวิชาที่เรียนนั้น  
ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ท าให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์อันดีในระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันเองและกับผู้สอนด้วย  ช่วยสร้างเสริมลักษณะที่มีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อเหล่านี้  และช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความแตกต่างระหว่าง
บุคคลโดยการจัดให้มีการใช้สื่อในการศึกษารายบุคคล 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการเขียนสะกดค า ยังเป็นปัญหาส าคัญ
อย่างหนึ่งในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ดังนั้น ครูผู้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นพิเศษ
เพ่ือเสริมการสอนโดยการสร้างสื่อประสมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่ยุ่งยาก
ซับซ้อนได้ง่ายขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว  โดยค านึงความเหมาะสมด้านหลักสูตร เนื้อหา สภาพผู้เรียนท้องถิ่น และสภาพ
สังคมปัจจุบัน  เพื่อช่วยแก้ปัญหาการเขียนสะกดค าของนักเรียน จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้พัฒนา
ความสามารถการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสม กลุ่มสาระ
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การเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 3 ชุด เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
   ความสามารถการเขียนสะกดค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียน ระหว่างเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1.  เพ่ือพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ค าที่ประสมด้วยสระอัว สระเอีย และสระเอือ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  2.  เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียนสะกดค า 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ด้รับการสอนโดยใช้สื่อประสม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 60 คน โดยเลือกมาจากกลุ่ม
ประชากรเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนเทศบาลเมืองสระบุรี  จังหวัด
สระบุรี  ส านักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 10 โรงเรียน        
รวมจ านวนนักเรียน  415 คน  สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มหาประสิทธิภาพของสื่อ
ประสม  สุ่มเพ่ือเลือก 2 โรงเรียน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม  โดยผู้วิจัยสุ่มได้โรงเรียนเทศบาล 1 
(วัดทองพุ่มพวง) เป็นโรงเรียนใช้พัฒนาสื่อประสม  และสุ่มได้โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) 
ส าหรับพัฒนาผู้เรียนโดยใช้สื่อประสม  สุ่มกลุ่มทดลอง  เลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) จ านวน 2 ห้องเรียน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม ได้นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1/1 เป็นกลุ่มทดลอง จ านวนนักเรียน 30 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 เป็นกลุ่ม
ควบคุม จ านวนนักเรียน 30 คน โดยก าหนดขั้นตอนดังนี้   
 1. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2. จัดการเรียนการสอยโดยใช้สื่อประสม  เรื่อง  การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค า 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 3 เรื่อง ตามแผนการ
จัดการเรียนรู้ 3 แผน ใช้เวลา 9 ชั่วโมง 
 3. ทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การ
วิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่า
ความเบ้ ค่าความโด่ง  และทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประสม ซึ่ งใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ า 
(Repeated measure two ways ANOVA) 
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ผลการวิจัย 
  1.  สื่อประสม เรื่อง การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
และผลลัพธ์โดยเฉลี่ย 85.26/82.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ 
  2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยสื่อประสม และมีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์เป็นไปในทางที่เพ่ิมขึ้น
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย  เรื่อง การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย น าไปสู่การอภิปรายผลการ
ทดลอง  ได้ดังนี ้

1.  วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
     การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค า ส าหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้สื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ที่ผู้วิจัยศึกษา
หลักสูตรแกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 จ านวน 3 แผน แผนละ 3 
ชั่วโมง  โดยผู้วิจัยได้น าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความเหมาะสมในแต่ละแผน และปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้ในด้านความเหมาะสมของ
กิจกรรม ระยะเวลาของการจัดกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนให้เหมาะสม ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่า    
IOC = 0.90 สรุปได้ว่าแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับแน่ใจว่ามีคว าม
เหมาะสม   
  2.  ประสิทธิภาพของสื่อประสม 
      สื่อประสม  เรื่อง  การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มีประสิทธิภาพโดยรวม 85.26/82.33 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 80/80 มีค่าเฉลี่ยโดยภาพจากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .57 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ทั้งนี้
เนื่องมาจากสื่อประสมที่ได้สร้างขึ้นผ่านขั้นตอนการสร้างโดยได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง 
เหมาะสมของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ มีการแก้ไขข้อบกพร่อง  ตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วน าสื่อที่ปรับปรุงไปทดลองกับกลุ่มพัฒนาสื่ออย่างเป็นระบบ  ส่งผล
ให้สื่อมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนก่อนน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชาญยุทธ ผลาพฤกษ์ (2547) ได้พัฒนาชุดสื่อประสมประกอบการสอนกลุ่มทักษะการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่องรามเกียรติ์ ตอนกุมภกรรณทดน้ า กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6 ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนบ้านกลางเสลภูมิ จ านวน 26 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย ผลการศึกษา
พบว่า ชุดสื่อประสมมีประสิทธิภาพ 86.20/81.15 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.5 และนักเรียนมีความพึงพอใจ    
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ชุดสื่อประสมในระดับมาก   และ นพมาศ สิงหฬ (2550)  ได้ศึกษาการพัฒนาสื่อประสม เรื่อง 
อักษรน า  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ท าการศึกษากับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนบ้านโนนแย้ จ านวน  29  คน  โดยท า
การเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบว่าสื่อประสมเรื่องอักษรน า  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
83.17/82.87 ค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6761 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อย
ละ 67.61 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อประสมโดยรวม
และรายด้านคือ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบสื่อประสมและด้านภาษา ด้านแบบฝึกทักษะและ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ด้านการจัดบทเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
 สื่อประสม เรื่อง  การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวความคิดของนักการศึกษาหลายท่าน  
และจากตัวอย่างสื่อประสมจากงานวิจัยรายวิชาภาษาไทย  เพ่ือน ามาสร้างเนื้อหาของการสร้างสื่อ
ประสม  ตลอดจนขั้นตอนการสร้างที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องด้านเนื้อหา  ความเหมาะสมกับ
วัยของนักเรียน  โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ  และน าไปทดลองใช้เพ่ือหาข้อบกพร่อง
ต่างๆ อันเป็นผลให้มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมีคะแนนเฉลี่ย 1.00 ท าให้แน่ใจว่าสื่อมี
ความเหมาะสม 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสื่อประสมจากผู้เชี่ยวชาญ ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ย 
4.45 ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก แสดงว่าสื่อเหมาะสม ทั้งนี้การเรียนด้วยสื่อประสมเป็นการ
จัดการเรียนที่ยึดหลักว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด สอดคล้องกับ  กิดานันท์  มลิทอง (2540) ที่กล่าวว่าสื่อ
ประสมเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา
บทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นได้ในระยะเวลาอันสั้น และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดใน
เรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ท าให้เกิดความสนุก
และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายการเรียน  ท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน และเกิดประสบการณ์ร่วมกันในวิชา
ที่เรียนนั้น  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมากขึ้น ท าให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์อันดีใน
ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและกับผู้สอนด้วย ช่วยสร้างเสริมลักษณะที่มีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ 
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อเหล่านี้  ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลโดยการจัดให้มีการใช้สื่อในการศึกษารายบุคคล 

  จะเห็นได้ว่า สื่อประสมนั้นสามารถช่วยให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ตามความสามารถและความพร้อม
ของแต่ละคน นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกและไม่เบื่อ เรียนรู้ได้ดีและเร็วขึ้นเพราะนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรงจากสื่อที่เป็นรูปธรรมซึ่งจะช่วยให้ประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้น  

 3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในการเขียนสะกดค า ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนโดยใช้สื่อประสม ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกัน
จากผลการวิจัย  พบว่า  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การพัฒนาความสามารถการ
เขียนสะกดค า  กลุ่ มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนั กเรียน ชั้ นประถมศึกษาปีที่  1                   
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มีค่าความเชื่อมั่น 0.76  มีค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.20-0.60 และมีค่าความยากง่าย ระหว่าง 
0.33-0.47 แสดงว่าแบบทดสอบมีประสิทธิภาพ  สามารถน ามาใช้ทดสอบนักเรียนในกลุ่มทดลองได้  
และนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อประสม  เรื่อง การพัฒนาความสามารถการเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย  มีผลการเรียนแตกต่างกัน  คือคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  เนื่องมาจากการ
เรียนด้วยสื่อประสมเป็นการจัดการเรียนการสอนที่น าสื่อหลายๆ อย่างมาใช้รวมกันตามหลักการ
เรียนรู้ของกาเย่ โดยยึดหลักการน าเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ 
หลักการสอนทั้ง  9  ประการตามกระบวนการการเรียนรู้ของกาเย่  ได้แก่  เร่งเร้าความสนใจ บอก
วัตถุประสงค์ ทบทวนความรู้เดิม น าเสนอเนื้อหาใหม่ ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ กระตุ้นการตอบสนอง
บทเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับ  ทดสอบความรู้ใหม่ สรุปและน าไปใช้  ซึ่งสอดคล้องกับดุสิต ขาวเหลือง 
(2549) ได้กล่าวถึงสื่อประสม (Multimedia  Kits) ว่าคือ การรวมสื่อการเรียนการสอนมากกว่าหนึ่ง
ชนิด  เพ่ือใช้ในการเรียนรู้ เนื้อหาในหัวข้อเดียวกัน สื่อภายในชุดดังกล่าวอาจได้แก่ ซีดีรอม, สไลด์, 
เทปเสียง, วีดีทัศน์, ภาพนิ่ง, เอกสารสิ่งพิมพ์ประกอบการสอน, แผ่นโปร่งใส, แผนภูมิ, กราฟ, หนังสือ, 
ใบงานที่มอบหมาย, ของจริง,ของจ าลอง ชุดสื่อประสมบางชุดถูกออกแบบสาหรับครูใช้ในการน าเสนอ
ในห้องเรียน  บางชุดถูกออกแบบส าหรับเรียนรายบุคคล  หรือเรียน กลุ่มย่อย  ส าหรับแสดงประกอบ
เรื่องราวต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วจะมีแบบฝึกหัดของนักเรียน และคู่มือครูรวมอยู่ด้วยวัตถุประสงค์หลัก
ของสื่อชุดนี้ คือ การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสการเรียนรู้โดยตรง  ได้สัมผัส ได้สังเกต ได้ทดลอง ได้สงสัย
อยากรู้อยากเห็น และได้ตัดสินใจ 
 จากการวิจัยพบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  แสดงว่า
นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนสูงขึ้นจากการใช้สื่อประสม  

 

ข้อเสนอแนะ 

   1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
        1.1  การสร้างสื่อประสม  ครูผู้สอนควรเลือกเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัย  สติปัญญา  
ความสามารถของนักเรียน  รวมทั้งระยะเวลาเพื่อให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากที่สุด 
     1.2  ในขณะที่นักเรียนเรียนด้วยสื่อประสม  ครูควรดูแลอย่างใกล้ชิด  คอยชี้แนะ     
ให้ค าแนะน ากับนักเรียนเพื่อให้เรียนรู้อย่างแท้จริง 
     1.3  ครูและนักเรียนต้องร่วมมือกันในระหว่างเรียนและหลังเรียนเพ่ือทบทวนเนื้อหาให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างยั่งยืน 
   2.  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    2.1  ควรมีการสร้างสื่อประสมเนื้อหาเรื่องอ่ืนๆ ในกลุ่มสาระภาษาไทยหรือกลุ่มสาระ
อ่ืนๆ เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย 
    2.2  ควรศึกษาทักษะด้านการอ่านและการฟังเพ่ิมเติมจากการเขียน  เพ่ือให้นักเรียนมี
ทักษะทางภาษาไทยครบทุกด้าน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของปัญหายาเสพติดในกลุ่ม

นักเรียนและเพ่ือพัฒนารูปแบบกิจกรรมต้านยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน  เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
จากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา  2555  จ านวน  357 คน และวิเคราะห์โมเดล
เชิงสาเหตุให้สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงเส้น   

ผลการวิจัย  พบว่า 
องค์ประกอบด้านปัจจัยเชิงสาเหตุการติดยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน  ประกอบด้วย               

1.1  ปัจจัยด้านสติปัญญา (Intelligence  Quotient) 1.2 ปัจจัยด้านความฉลาดทางอารมณ์  
(Emotional   Quotient)  1.3  ปัจจัยด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและการกล้าเผชิญวิกฤต  
(Adversity  Quotient)  1.4  ปัจจัยด้านครอบครัว (Family)  1.5 ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(Social and Environment)  1.6  ปัจจัยด้านโรงเรียน  (School) และ 1.7  ปัจจัยด้านพฤติกรรม
การติดยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน (Behavior)  โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.11 - 4.32 ประกอบด้วย  ด้านสติปัญญา  โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.89  ถึง  2.83  ด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์  โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง  
1.89 ถึง  2.42  ด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและการกล้าเผชิญวิกฤต  โมเดลมีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  1.96  ถึง  2.60 ด้านครบครัว  โมเดลมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  1.82  ถึง  2.50  ด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม  โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง  2.04  ถึง  2.74 ด้านโรงเรียน  โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.92  ถึง  2.29   และด้านพฤติกรรมการติดยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน  
โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง  0.48  ถึง  1.43   
และปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อพฤติกรรมการติดยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน  พบว่า  โมเดลมีความ
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สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์   ซึ่ งพิจารณาได้จากค่าไค -สแควร์  มีค่าเท่ ากับ  328.29;  
p=0.37763  ที่องศาอิสระเท่ากับ  321  และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  (GFI) เท่ากับ  0.94 ดัชนี
วัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  (AGFI) เท่ากับ  0.92 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบ 
เทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า  
(RMSEA)  มีค่าเท่ากับ  0.008 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ตัวแปรตาม  คือ  พฤติกรรมการติดยาเสพ
ติดของนักเรียน  มีค่าเท่ากับ  0.94  แสดงว่า  ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบาย  ความแปรปรวนของ
ตัวแปรพฤติกรรมการติดยาเสพติดของนักเรียน ได้ร้อยละ  94   

 
ABSTRACT 

The  objectives  of  this  research  was  to  study  the  drug  behavior  of 
matthayomsuksa  students  and  factors  affecting  the  drug  behavior  of 
matthayomsuksa  students; 357 sample of matthayomsuksa  students 1 academic 
year 2012 with questionnaire. Analysis was  made  on  causal  relationship  model  
and  its  to  the  empirical  data,  using  the Linear Structural Relationship technique.  

The  research findings  were  as  follows: 
The  components  of  the  drug  behavior  of matthayomsuksa students 

comprise 1.1) Intelligence  Quotient, 1.2) Emotional   Quotient, 1.3) Adversity 
Quotient,  1.4)  Family,  1.5) Social and Environment,  1.6)  School  and 1.7) Drug  
behavior. The  model  demonstrated  good  fit  to  the  empirical  data,  with  factor  
leadings  ranged  between  0.48  and  2.83.  Factors  affecting  the  Drug  behavior  of 
matthayomsuksa students are  Intelligence  Quotient,  with  good  fit  to  the  
empirical  data,  factor  loadings  ranged  between  0.89  and  2.83; 
Emotional   Quotient,  with  good  fit  to  the  empirical  data,  factor  loadings  
ranged  between  1.89  and  2.42;  Adversity  Quotient,  with  good  fit  to  the  
empirical  data,  factor  loadings  ranged  between  1.96  and  2.60; Family,  with  
good  fit  to  the  empirical  data,  factor  loadings  ranged  between  1.82  and  2.50;  
Social and Environment,  with  good  fit  to  the  empirical  data,  loading  factors  
ranged  between  2.04  and  2.74. School,  with  good  fit  to  the  empirical  data,  
loading  factors  ranged  between  0.92  and  2.29 and Drug behavior,  with  good  fit  
to  the  empirical  data,  loading  factors  ranged  between  0.48  and  1.43  and  The 
Drug  behavior  of  students, the  model  demonstrated  good  fit  to  the  empirical  
data,  with  factor  leadings  ranged  between  0.48  and  2.83. The Factors  affecting  
of  Drug  behavior  of students  and the  model  demonstrated  good  fit data  with  
Chi-square=328.29, df=321, P-value=0.37763, GFI=0.94, AGFI=0.92, CFI=1.00        
RMSEA=0.008 and R-SQUARE of predicted the Drug behavior of Matthayomsuksa 
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students is 0.94, the result avaliable to describe the varible in the model, the 
variable error of Drug behavior of students is equal to 94 percents. 

 
ค าส าคัญ 
 กิจกรรมต้านยาเสพติด  การพัฒนารูปแบบ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ยาเสพติดเป็นปัญหาสังคมที่ส าคัญของประเทศไทย  และประเทศต่างๆ ทั่วโลกส าหรับ
ประเทศไทยความรุนแรงของปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับที่ได้รับการกล่าวถึงในการประชุมสัมมนา
ระหว่างประเทศเสมอๆ ทั้งในฐานที่เป็นผู้ผลิตยาเสพติด เป็นตลาดสินค้าและแหล่งที่จะน ายาเสพ
ติดต่อไปยังประเทศอ่ืนๆ นับวันปัญหายาเสพติดได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น(www.oncb.go.th/c2-
statistic)  โดยเฉพาะกับกุล่มเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตท่ีส าคัญของชาติจากการประมาณจ านวนนักเรียน
นักศึกษาทั้งประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด  โดยส านักวิจัย  เอแบค  เค เอส ซี อินเตอร์เนตโพลล์  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2553  สรุปผลการศึกษาของโครงการ Child Watch สามารถประมาณการ
ได้ว่าในจ านวนกลุ่มเด็กอายุ 7-19 ปีจ านวนประมาณ 12 ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีโอกาสเสี่ยงในการ
เป็นผู้เสพรายใหม่สูงกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ มีถึงร้อยละ 43 ที่เป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูง ขณะเดียวกันศูนย์วิจัย
ความสุขชุมชนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  ที่ได้ท าการส ารวจเมื่อเดือนพฤศจิกายน -ธันวาคม 2553 
ประมาณการว่ามีเด็กนักเรียน/นักศึกษาใช้ยาเสพติดจ านวนถึง 711,556 คน  นักเรียน นักศึกษาที่
ติด/ใช้  ยาเสพติดจ านวน 374,653 (ส านักงาน ป.ป.ส. 2554)  โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีอายุ 15-19 
ปีและอายุต่ ากว่า 15 ปี ที่พบแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทั้งที่อยู่นอกระบบการศึกษาและในระบบการศึกษา
เฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น  ซ่ึงกระบวนการป้องกันจ าเป็น
จะต้องด าเนินการอย่างครอบคลุมและเข้มข้นซ่ึงนักเรียนนักศึกษาที่ติดยาเสพติดมักจะกระท าความผิด
ทางกฎหมายร่วมกันด้วย  โดยคาดการณ์ว่าในปี 2554-2555 จ านวนผู้ต้องหาคดียาเสพติดน่าจะมี
ประมาณไม่ต่ ากว่า 150,000 คน และจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดรักษาน่าจะไม่ต่ ากว่า 200,000 คน 
และจากข้อมูลสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดและสถิติจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา ประมาณ
การว่าจ านวนผู้ เสพ /ผู้ติดยาเสพติดในปี  2554 - 2555 น่าจะมีประมาณ  1,400,000 คน และ 
1,700,000 คน ตามล าดับ  ซึ่งสถานการณ์ยาเสพติดและแนวโน้มของปัญหาประกอบการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วงแผนพัฒนาฯฉบับที่  11 ได้มีความรุนแรงที่
นับวันจะยิ่งทวีเพิ่มมากขึ้น  

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบกิจกรรมป้องกันยาเสพติดที่
มีประสิทธิภาพจะช่วยให้เยาวชนพัฒนาทักษะชีวิตที่จ าเป็นที่ช่วยให้สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาต่าง 
ๆ และต้านทานสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการใช้ยาเสพติด ทักษะชีวิตเหล่านี้รวมถึงทักษะในการสร้างส านึกใน
คุณค่าของตนเองตลอดถึงคุณธรรมจริยธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลด้วยโดยมุ่งหวังให้เยาวชน
ของชาติเจริญเติบโตเป็นดั่งเมล็ดพันธุ์ของชาติที่มีความงอกงามอย่างมีคุณค่าและสร้างสรรค์สังคมให้มี
ความน่าอยู่ตลอดทั้งการพัฒนาสังคมแห่งปัญญาอย่างยั่งยืนสืบไป 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 มีปัจจัยและสาเหตุใดบ้างท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการติดยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของปัญหายาเสพติดในกลุ่มนักเรียน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  6  รวมทั้งสิ้น  4,317  คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  6  จ านวน 357 คน โดยการเทียบสัดส่วนก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางส าเร็จรูป ของ เครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970) 
แล้วท าการแบ่งชั้นแบบบัญญัติไตรยางค์ ตามโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 6 จากนั้น ท าการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพและปัญหาการติดยา
เสพติดในกลุ่มนักเรียน  แบบสอบถามฉบับนี้  มีคุณภาพความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 
Validity) โดยอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  และค านวณค่าความ 
เชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค 
(Cronbach) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  .94 

การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โมเดลสมมติฐานความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มนักเรียน   

 

ผลการวิจัย 
ปัจจัยด้านบุคคล 
1. ผลการวิเคราะห์ค่าโมเดลปัจจัยแฝงด้านความฉลาดทางสติปัญญา  พบว่า  โมเดลมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่งพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์  มีค่าเท่ากับ  0.22;  p=0.63663  
ที่องศาอิสระเท่ากับ  1 และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  (GFI) เท่ากับ  1.00 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  (AGFI) เท่ากับ  1.00 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) 
เท่ากับ 1.00  ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า  (RMSEA)  มีค่า
เท่ากับ  0.0000  แสดงว่า  โมเดล  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  เมื่อพิจารณาน้ าหนัก
องค์ประกอบ  พบว่า  ปัจจัยแฝงด้านความฉลาดทางสติปัญญา  ทั้ ง  4 ด้าน  มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง  0.89  ถึง  2.83  เมื่อพิจารณาน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย  
พบว่า  มากที่สุดด้านสติปัญญาเท่ากับ  2.83  รองลงมาด้านมโนทัศน์เกี่ยวกับยาเสพติดเท่ากับ  2.72  
ด้านเหตุผลเท่ากับ  2.59  และน้อยที่สุดด้านมิติสัมพันธ์เท่ากับ  0.89   
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2. ผลการวิเคราะห์ค่าโมเดลปัจจัยแฝงด้านความฉลาดทางอารมณ์  พบว่า โมเดลมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่งพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์  มีค่าเท่ากับ  0.00;  p=1.00000  
ที่องศาอิสระเท่ากับ  0  ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า  
(RMSEA)  มีค่าเท่ากับ  0.0000  แสดงว่า  โมเดล  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  เมื่อ
พิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบ  พบว่า  ปัจจัยแฝงด้านความฉลาดทางอารมณ์  ทั้ง  6  ด้าน  มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง  1.89  ถึง  2.37  เมื่อพิจารณาน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยจากมาก
ไปหาน้อย  พบว่า  มากที่สุดด้านความก้าวร้าวเท่ากับ  2.37  รองลงมาด้านความวิตกกังวลเท่ากับ  
2.42  ด้านความเชื่อมั่นในตนเองเท่ากับ  2.41  ด้านความเครียดเท่ากับ  2.17  ด้านการควบคุม
ตนเองเท่ากับ  1.99  และน้อยที่สุดด้านทักษะชีวิตเท่ากับ  1.89 

3. ผลการวิเคราะห์ค่าโมเดลปัจจัยแฝงด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและการกล้าเผชิญ
วิกฤต  พบว่า  โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่งพิจารณาได้จากค่าไค -สแควร์  มีค่า
เท่ากับ  1.67;  p=0.64315  ที่องศาอิสระเท่ากับ  3  และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  (GFI) เท่ากับ  
1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  (AGFI) เท่ากับ  0.99 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00  ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า  
(RMSEA)  มีค่าเท่ากับ  0.0000  แสดงว่า  โมเดล  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  เมื่อ
พิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบ  พบว่า  ปัจจัยแฝงด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและการกล้า
เผชิญวิกฤต  ทั้ง  5  ด้าน  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง  1.96  ถึง  2.60  เมื่อพิจารณาน้ าหนัก
ขององค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย  พบว่า  มากท่ีสุดด้านความพากเพียรพยายามเท่ากับ  2.60  
รองลงมาด้านความเข้มแข็งทางจิตใจเท่ากับ  2.50  ด้านความกล้าหาญเท่ากับ  2.43  ด้านการเผชิญ
ความยากล าบากเท่ากับ  2.30  และน้อยที่สุดด้านความอดทนเท่ากับ  1.96 

ปัจจัยด้านครอบครัว 
ผลการวิเคราะห์ค่าโมเดลปัจจัยแฝงด้านครอบครัว  พบว่า  โมเดลมีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่งพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์  มีค่าเท่ากับ  0.00;  p=1.00000  ที่องศา
อิสระเท่ากับ  0  ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า  (RMSEA)  มี
ค่าเท่ากับ  0.0000  แสดงว่า  โมเดล  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  เมื่อพิจารณาน้ าหนัก
องค์ประกอบ  พบว่า  ปัจจัยแฝงด้านครอบครัวทั้ง  3  ด้าน  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง  1.82  
ถึง  2.50  เมื่อพิจารณาน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย  พบว่า   มากที่สุดด้าน
สัมพันธภาพในครอบครัวเท่ากับ  2.50  รองลงมาด้านการดูแลสุขภาพเท่ากับ  2.42  และน้อยที่สุด
ด้านการอบรมเลี้ยงดูเท่ากับ  1.82 

ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
การวิเคราะห์ค่าโมเดลปัจจัยแฝงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม พบว่า โมเดลมีความ

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่งพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์  มีค่าเท่ากับ 0.00;  p=1.00000  
ที่องศาอิสระเท่ากับ  0 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า  
(RMSEA)  มีค่าเท่ากับ  0.0000  แสดงว่า  โมเดล  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  เมื่อ
พิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบ  พบว่า  ปัจจัยแฝงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้ง  3  ด้าน  มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบระหว่าง  2.04  ถึง  2.74  เมื่อพิจารณาน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย  
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พบว่า  มากที่สุดด้านการสนับสนุนจากเพ่ือนเท่ากับ  2.74  รองลงมาด้านแหล่งอบายมุขเท่ากับ  
2.68  และน้อยที่สุดด้านช่องทางประชาสัมพันธ์เท่ากับ  2.04 

ปัจจัยด้านโรงเรียน 
ผลการวิเคราะห์ค่าโมเดลปัจจัยแฝงด้านโรงเรียน  พบว่า  โมเดลมีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์  ซึ่งพิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์  มีค่าเท่ากับ  3.14;  p=0.36983  ที่องศา
อิสระเท่ากับ  3  และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  (GFI) เท่ากับ  1.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
ที่ปรับแก้แล้ว  (AGFI) เท่ากับ  0.98 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 
ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า  (RMSEA)  มีค่าเท่ากับ  0.0120  
แสดงว่า  โมเดล  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  เมื่อพิจารณาน้ าหนักองค์ประกอบ  พบว่า  
ปัจจัยแฝงด้านโรงเรียนทั้ง  6  ด้าน  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบระหว่าง  0.92  ถึง  2.29  เมื่อ
พิจารณาน้ าหนักขององค์ประกอบย่อยจากมากไปหาน้อย  พบว่า   มากที่สุดด้านรูปแบบการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเท่ากับ  2.29  รองลงมาด้านความเหมาะสมของหลักสูตรเท่ากับ  2.18  ด้าน
การด าเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเท่ากับ  1.99  ด้านความตระหนักของครูและ
ผู้บริหารที่มีต่อปัญหายาเสพติดเท่ากับ  1.97  ด้านบรรยากาศในโรงเรียนเท่ากับ  1.79  และน้อย
ที่สุดด้านความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียนเท่ากับ  0.92   

ผลการวิเคราะห์ค่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการติด
ยาเสพติดของนักเรียน  พบว่า  โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี  ผลการ
ทดสอบไค-สแควร์  มีค่าเท่ากับ  328.29  ค่า  p-value  เท่ากับ  0.37763  ที่องศาอิสระเท่ากับ  
321  ค่า  CFI  เท่ากับ  1.000  ค่า  RMSEA  เท่ากับ  0.008  ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ตัวแปร
ตาม  คือ  พฤติกรรมการติดยาเสพติดของนักเรียน  มีค่าเท่ากับ  0.94  แสดงว่า  ตัวแปรในโมเดล
สามารถอธิบาย  ความแปรปรวนของตัวแปรพฤติกรรมการติดยาเสพติดของนักเรียน ได้ร้อยละ  94  
เมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลที่ส่งผลต่อตัวแปรพฤติกรรมการติดยาเสพติดของนักเรียน พบว่า        
ตัวแปรแฝงพฤติกรรมการติดยาเสพติดของนักเรียน ไม่ได้รับอิทธิพลจากตัวแปรแฝงทุกตัว 

ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาเส้นทางอิทธิพลทางตรงในตัวแปรแฝงแต่ละตัวพบว่า    
ตัวแปรแฝงปัจจัยด้านโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงมากที่สุดต่อตัวแปรแฝงพฤติกรรมการติดยาเสพติด
ของนักเรียนมีตัวแปรเดียวเท่ากับ  0.75  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05  เมื่อพิจารณาเส้นทาง
อิทธิพลทางอ้อมในตัวแปรแต่ละตัว  พบว่า  ตัวแปรปัจจัยด้านโรงเรียน  ผ่านตัวแปรแฝงปัจจัย
ทางด้านสติปัญญา  ความฉลาดทางอารมณ์  และความสามารถในการแก้ปัญหาและการกล้าเผชิญ
วิกฤตต่อตัวแปรแฝงพฤติกรรมการติดยาเสพติดในกลุ่มนักเรียนที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05  
ส่วนตัวแปรปัจจัยด้านครอบครัวและสังคมสิ่งแวดล้อมไม่มีอิทธิพลทางอ้อม  ผ่านตัวแปรแฝงด้าน
สติปัญญาต่อตัวแปรพฤติกรรมการติดยาเสพติดของนักเรียนที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  .05  แต่มี
อิทธิพลทางอ้อมผ่านตัวแปรความฉลาดทางอารมณ์  และความสามารถในการแก้ปัญหาและการกล้า
เผชิญวิกฤตต่อพฤติกรรมการติดยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน ที่ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ   .05             
ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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ภาพที่  1  โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงของการติดยาเสพติด 

 
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการติดยาเสพติดในกลุ่มนักเรียน  พบว่าปัจจัย

ด้านโรงเรียนมีความส าคัญมากที่สุดที่น้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ  0.75  ซึ่งมีองค์ประกอบย่อย  คือ  
ด้านความเหมาะสมของหลักสูตร  ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านบรรยากาศใน
โรงเรียน  ด้านความตระหนักของครูและผู้บริหารที่มีต่อปัญหายาเสพติด  ด้านการด าเนินมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และด้านความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน  โดยปัจจัยเชิง
สาเหตุดังกล่าวเป็นหัวใจส าคัญของการน าไปสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดในกลุ่ม
นักเรียนให้สอดคล้องกับข้อค้นพบดังกล่าวต่อไป               

 
อภิปรายผล 

1. พฤติกรรมการป้องกันยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จากการศึกษา
พบว่า  นักเรียนมีพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
แลนด์  และคณะ  (Land, 1984)  ได้ศึกษาอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนเพ่ือติดตามดูพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  3  และปีที่  4  พบว่า  กลุ่มนักเรียนมีอิทธิพลต่อความนึกคิดของเด็ก   
ศุภร  ชินะเกตุ (2553) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมป้องกันยาเสพติดของนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดราชบุรี พบว่า  พฤติกรรมป้องกันยาเสพติดโดย
รวมอยู่ในระดับมาก  ประภาศรี  ทรัพย์ธนบูรณ์  (2546)  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมป้องกันยา
เสพติดของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  และปัจจัยทางสังคม
พบว่ า   นั ก เรียนมั ธยมศึ กษ าตอนปลายมีพฤติ กรรมป้ อ งกัน ส าร เสพติ ดอยู่ ใน ระดั บ ดี                 
พิสมัย กอบบุญทวี  (2546)  ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
กลุ่มโรงเรียนราชวินิต  กรุงเทพมหานคร  นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดสารเสพติดอยู่ใน    
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ระดับต่ า  ทิพวรรณ  ขาวใส  (2548)  ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาบ้าของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3  โรงเรียนสามัญศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรีเขต  1  และ  2  พบว่า  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่     
1 - 3  มีพฤติกรรมการป้องกันการเสพยาบ้าอยู่ในระดับดี 

2. ปัจจัยด้านบุคคล 
2.1 ความฉลาดทางสติปัญญา  จากการศึกษาพบว่า  นักเรียนมีความฉลาดทาง

สติปัญญา  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และองค์ประกอบย่อยด้านการควบคุมตนเองในภาพ
รวมอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Bandura, อ้างถึงในนงนุช  
โรจนเลิศ,  2533 )  ที่กล่าวว่า  การควบคุมตนเอง  เป็นความสามารถในการก าหนดตนเองในด้าน
ความคิด  อารมณ์  ความรู้สึก  และการกระท าให้เป็นไปในทางที่ต้องการ  ไม่ว่าจะเผชิญปัญหาหรือ
อุปสรรคใดๆ  ที่ก่อให้เกิดปัญหา  หรือความขัดแย้งในใจ  ได้แก่  ความสามารถในการเลือกกระท า  
การควบคุมอารมณ์  การควบคุมความคิด  การยับยั้งใจในสิ่งยั่วยวน  เป็นต้น 

2.2 ความฉลาดทางอารมณ์ จากการศึกษาพบว่า  นักเรียนมีความฉลาดทางอารมณ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  และองค์ประกอบย่อยด้านทักษะชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับดี  สอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาคนเพ่ือป้องกันการติดยาเสพติดของส านักงานคณะกรรมการการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  (2542)  กล่าวว่าต้องมุ่งพัฒนาทักษะส าหรับตนเองและสังคมแก่นักเรียน  
เพ่ือให้นักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด  และกรมสุขภาพจิต  (2543)  กล่าวถึงแนวทางกาสรสร้างภูมิคุ้มกันการพ่ึงยาเสพติดแก่
นักเรียนไว้ว่าต้องพัฒนาทักษะส่วนตนและทักษะสังคมแก่นักเรียน  ควบคู่กันไปตลอกชีวิต  เพราะ
มนุษย์ต้องติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนตลอดเวลา  ดังนั้นการพัฒนาทักษะส่วนตนและทักษะสังคม   
จึงจ าเป็นต้องฝึกฝนให้เกิดความสันทัดในการติดต่อกับบุคคลอ่ืน  การแก้ปัญหา  การสื่อความหมาย  
เพราะองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาให้บุคคลได้ 

2.3 ทางด้านความสามารถในการแก้ปัญหาและการกล้าเผชิญวิกฤต  จากการศึกษา
พบว่า  องค์ประกอบย่อยด้านการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  จากการศึกษาพบว่า  นักเรียนมีการรับรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  การรับรู้มากที่สุด  คือการติดยาเสพติดท าให้เสียสุขภาพ  ส่วนการรับรู้ที่
น้อยที่สุดคือรู้ว่าสามารถหาซื้อยาเสพติดได้จากที่ใด  สิ่งล่อใจที่เด็กได้รู้เห็นจากสื่อมวลชนและสังคม  
สอดคล้องกับหลักการส าคัญในการป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดของ  ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด  (2542)  ระบุว่า  การให้ข่าวสารต่างๆ  เกี่ยวกับข้อเท็จจริงความรู้เกี่ยวกับ
ยา  และผลการใช้ยานั้น   จะเป็น พ้ืนฐานในการตัดสินใจในการใช้ยาเสพติดของนักเรียน                   
และสุคิด  ลั่นซ้าย (2544)  กล่าวว่าความสามารถที่จะหาสารเสพติดได้  (Availability)  ตราบใดที่
สามารถหาซื้อสารเสพติดจากใคร  ที่ไหน  เมื่อไรก็ได้  การแพร่ระบาดของยาเสพติด  ก็จะแตกตัว
ออกไปอย่างรวดเร็ว  ปริมาณสารเสพติด  เนื่องจากมีปริมาณสารเสพติดอีกจ านวนมากที่รอดพ้นไป  
จากการสกัดก้ันปราบปรามและจับกุมของเจ้าหน้าที่  และพร้อมที่จะกระจายสู่กลุ่มผู้เสพสารเสพติด 

3. ปัจจัยด้านครอบครัว 
3.1  ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว  จากการศึกษาพบว่านักเรียนมีสัมพันธภาพใน

ครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับหลักการส าคัญในการป้องกันการใช้ยาในทางที่
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ผิดองส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  (2542)  ที่ระบุว่าการสร้างสื่อ
สัมพันธ์ภายในครอบครัว  จะก่อให้ เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว  โดยใครมีเรื่องอะไร  มี
ความรู้สึกอย่างไร  หรือมีปัญหาอะไรก็น ามาเล่าสู่กันฟัง  ปรึกษาหารือกัน  พูดจาสนทนากันด้วยความ
รักความห่วงใย  และร่วมมือร่วมใจกันแก้ปัญหา  รู้จักการให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน  จะช่วยขจัดปัญหา
ต่างๆ  ทั้งในด้านส่วนตัว  ครอบครัว  และสังคมได้มาก 

3.2  การอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว  จากการศึกษาพบว่านักเรียนได้รับการอบรม
เลี้ยงดูของครอบครัวโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับแนวคิดของสุคิด  ลั่นซ้าย  (2544)  
ที่ได้กล่าวถึงการแสดงออกของพฤติกรรมมนุษย์ที่เกี่ยวกับสารเสพติดว่าเกิดจากหลายสาเหตุ  (Multi  
Cause)  และการอบรมเลี้ยงดู (Socialization)  ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเลี้ยงดูแบบปกป้อง  หรือควบคุมมากจนเกินไปก็อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งของพฤติกรรมด้าน
สารเสพติด 

4. ปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 
4.1 การรับรู้ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด  จากการศึกษาพบว่า

นักเรียนรับรู้ข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยาเสพติด  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  
สอดคล้องกับแนวคิดของสุคิด  ลั่นซ้าย (2544)  ที่กล่าวว่าสังคมการสื่อสารข้อมูลสมบูรณ์แบบ 
(Mobile  Information  Society)  ท าให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้โดยไร้ขีดจ ากัด  สื่อ
ประเภทต่างๆ  ได้มีอิทธิพลอย่างมากต่อพฤติกรรมด้านสารเสพติด 

4.2 การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน  จากการศึกษาพบว่า นักเรียน 
ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  สอดคล้องกับปรียพัชรา  ชัย
รัตน์  (2546)  กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้เยาวชน  ตลอดจนผู้คนวัยอ่ืนๆ  หันไปเสพยาเสพติดมีสาสาเหตุ
จากการถูกชักชวน  เยาวชนส่วนใหญ่มีสัญชาตญาณต้องดารอยู่ร่วมกัน  ต้องการได้รับการยกย่อง  
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่คณะ  ฉะนั้นเพ่ือนฝูงชักชวนให้ลองย่อมขัดไม่ได้  ท าให้เยาวชนต้อง
ยอมใช้ยาเสพติดตามการชักชวนของเพ่ือน  ซึ่งมีหลักฐานสนับสนุนแน่ชัด  โดยผลจากการศึกษาวิจัย
ของทางราชการ  พบว่าเยาวชนติดยาเสพติดเพราะถูกเพ่ือนชักจูงมีถึง  77%  ประกอบกับเยาวชน
วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง จึงง่ายต่อการชักชวนมากขึ้น 

5. ปัจจัยด้านโรงเรียน 
     การได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากโรงเรียน  จากการศึกษาพบว่านักเรียน ได้รับ

การสนับสนุนจากโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแม๊กแคล
แลนด์  (อ้างถึงใน  นพมาศ  ธีรเวคิน, 2539)  กล่าวว่าแรงจูงใจภายนอก  ได้แก่สภาพแวดล้อมในชั้น
เรียนและบรรยากาศของโรงเรียนจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนมากขึ้น  เช่น  ระเบียบ
กฎเกณฑ์องโรงเรียน  ไม่เข้มงวดเกินไป  การป้องกันปัญหายาเสพติดโดยแรงจูงใจภายนอก  คือการ
จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้นักเรียน  ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของนักเรียน  สภาพแวดล้อมเหล่านี้
ได้แก่  ความเชื่อ  ค่านิยม  ประเพณีในทางทฤษฎีเรียกว่า  วัฒนธรรมในโรงเรียน  หากมีการจัด
บรรยากาศให้ร่มรื่นทั้งในห้องเรียน  บริเวณโรงเรียน  ค่านิยม  ความเชื่อ  ประเพณีที่ถูกต้องแก่
นักเรียนก็จะสามารถป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างข้น  ผู้วิจัยมีข้อเสนแนะดังต่อไปนี้ 

1. จากผลการวิจัยพบว่า  ปัญหายาเสพติดมีปัจจัยอ่ืนในทางสังคมหรือมีปัญหาทาง
สังคมอ่ืนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยง บางครั้งปัญหาอ่ืนก่อให้เกิดปัญหายาเสพติด เช่น ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ยั่วยุ ฯลฯ ในขณะเดียวกันปัญหายาเสพติดเองก็เป็น
บ่อเกิดของปัญหาอ่ืน ๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม โดยเฉพาะต่อชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาโรคติดต่อ 
ฯลฯ เป็นต้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จะประสบผลส าเร็จอย่างแท้จริงและยั่ งยืนนั้น จะ
พิจารณาแก้ไขเฉพาะปัญหายาเสพติดอย่างเดียวไม่ได้  ควรมีการศึกษาวิจัยด้านปัจจัยการสนับสนุน  
ก าลังพล งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ วิชาความรู้ และการติดตามประเมินผล  เป็นต้น 

2. ควรศึกษาวิจัยงานด้านเกี่ยวกับวิธีด าเนินงานและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
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ผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิต 
และการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาการบริการ 

ในอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

THE LEARNING ACHIEVEMENT IN MAN AND 
 LIVING HOOD SUBJECT AND ENVIRONMENTAL ETHICS DEVELOPMENT  

OF STUDENT IN HOSPITALITY SERVICE IN AIRLINE INDUSTRY OF VALAYA 
ALONGKORN RAJABHAT UNIVERSITY UNDER THE ROYAL PATRONAGE.  

 
อมรรักษ์  สวนชูผล 

Amoulux  shounchupon 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมชูปถัมภ์ 
   

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิต
ของนักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราช
ภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2) เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนิน
ชีวิตกับเพศของนักศึกษา 3) ศึกษาผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาการบริการ
ในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และ 4) เปรียบเทียบผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมกับเพศของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน  หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิต  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 
จ านวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ใช้แผนการทดลอง แบบ 
One group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิต และแบบทดสอบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และค่า t-test Dependent  

ผลการวิจัยพบว่า  
1. นักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มีคะแนน

รายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิต เฉลี่ยก่อนเรียน ( X  = 31.85, S.D.=3.34) และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน ( X = 39.02, S.D.=2.75) เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน พบว่า ผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตของนักศึกษาสาขาการบริการใน
อุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
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2. นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตแตกต่าง
กัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

3. นักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  มีคะแนน
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม เฉลี่ยก่อนเรียน ( X = 17.98, S.D.=1.47) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X = 
20.73, S.D. = 1.46) เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน พบว่า 
ผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

4. นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน อย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were to 1) study the learning achievements in 
man and living hood subject of student in hospitality and service in airline Industry of 
Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage. 2)  compare the 
learning achievements in man and living hood subject with gender of students. 3) 
study the environmental ethics development of students in hospitality and service in 
airline Industry of Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage 
and 4)  Compare environmental ethics development with gender of students. The 
samples were 40 students in hospitality and service in airline Industry of man and 
living hood subject in second semester of 2012 academic year which is from 
Purposive Sampling. The research methodology was one group pretest-posttest 
design. The instruments used to collect data were the learning achievement test and 
environmental ethics test. The data were statistically analyzed by mean, standard 
deviation and t-test dependent. 

The findings of the study were as follows: 
1. The students in hospitality and service in airline Industry had learning 

achievements in man and living hood subject pre-test score ( X = 31.85, S.D. = 3.34) 
and post-test score ( X  =39.02, S.D.=2.75). post-test score on learning achievements 
was higher than that of the pre-test score, statistical significance at the level 0.1 

2.  Male students and female students had learning achievement in man and 
living hood. There had no statistical significance different.   

3. The students in hospitality and service in airline Industry had the 
environmental ethics development pre-test score ( X   =17.98, S.D. = 1.47) and post-
test score ( X   = 20.73, S.D. = 1.46) . post-test score on environmental ethics 
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development was higher than that of the pre-test score, statistical significance at the 
level 0.1 

4. Male students and female students had the environmental ethics 
development, which had no statistical significance different.  
 
ค าส าคัญ 

ผลการเรียนรู้ การพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม รายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิต 
 

ความส าคัญของปัญหา 

สภาพสั งคมไทยปัจจุบัน  ก าลั งอยู่ ในระยะการเปลี่ ยนแปลงทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ 
สภาพแวดล้อม สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม สืบเนื่องมาจากการได้รับอิทธิพลทุนนิยมจาก
ตะวันตกที่เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ ความไม่สมดุลระหว่างความเจริญด้านวัตถุกับความเจริญด้านจิตใจ เกิดค่านิยมของการ
ยกย่องวัตถุเงินทอง โดยยึดความก้าวหน้าของวัตถุเป็นเครื่องมือวัดความเจริญมากกว่าการยกย่อ ง
บุคคลที่มีคุณงามความดี เกิดค่านิยมที่เน้นการแข่งขันเพ่ือความส าเร็จ ความก้าวหน้าทางวัตถุของแต่
ละบุคคลมากที่สุด มองข้ามความหมายของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ท าให้เกิดการเอารัด
เอาเปรียบ การใช้อุบายฉ้อฉลซึ่งกันและกันเพ่ือให้ได้ซึ่งความส าเร็จและความก้าวหน้า โดยไม่ค านึงถึง
คุณค่าของบุคคลอ่ืน สังคมจึงเต็มไปด้วยความฟุ้งเฟ้อ แก่งแย่ง แข่งขัน ไม่อดทน ขาดระเบียบวินัย
วัฒนธรรมเสื่อมถอย ขาดความรับผิดชอบและค านึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม
จริยธรรมที่เป็นแบบแผนของความประพฤติที่ดีอันน าไปสู่ความสุขเสมอกันของสังคมจึงถูกละเลย 
สถาบันทางศาสนาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเน้นพิธีกรรมมากกว่าเน้นด้านหลักธรรม การศึกษาของ
ประชากรพบว่าคุณภาพของประชากรไทย โดยเฉลี่ยต่ าลงและมีมาตรฐานค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับ
ประเทศระดับเดียวกัน สิ่งต่างๆ  ดังกล่าวนี้ส่งผลท าให้สังคมไทยมีปัญหาสลับซับซ้อนกันมากขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) 
รวมถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น้ าท่วม แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นซึนามิ 
ฯลฯ ที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่ง ส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (2545) ได้
อธิบายว่า สาเหตุที่ส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม คือ พฤติกรรม และกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมของ
มนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ ค่านิยม ความเชื่อต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่มนุษย์ควรค านึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมคือ เมื่อเราทุกคนมีบางสิ่ งบางอย่างที่ได้รับจากสังคม ควรมีสิ่งตอบ
แทนคืนให้กับสังคม เราได้รับการศึกษา การบริการสาธารณะ ความยุติธรรม และอ่ืนๆ จากสังคม สิ่ง
ที่เราควรให้แก่สังคม คือ ความยุติธรรม ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การเคารพ กฎหมาย การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมซ่ึงทุกคนควรมีส่วนร่วมในการรักษา เสริมสร้างทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้ 
 การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยนับว่ามีความส าคัญต่อประเทศ เนื่องจากเป็น
แหล่งสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นพลังมันสมองของชาติที่จะช่วยกันคิดแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในสภาพการณ์ปัจจุบัน ซึ่งปัญหาวิกฤตหลายประการที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่ทั้งการแข่งขันใน
เวทีเศรษฐกิจโลกรวมถึงภาวะวิกฤตที่ เกี่ยวพันกับสถาบันอุดมศึกษาโดยทางตรงและทางอ้อม 
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สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจที่ต้องช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องสร้างคน
ให้มีปัญญา มีความคิด ความรู้ ทักษะ เป็นบุคคลที่พึงเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถปรับเปลี่ยนไปตาม
สังคมการเรียนรู้หรือสังคมวิชาการ มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคู่กับศิลปะ มีความเข้าใจ
ในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมไทย และความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทั้งในระดับชุมชน 
ประเทศ และระดับนานาชาติ (สุธรรม อารีกุล, 2543) ซึ่ง ชาญชัย ศรไสยเพชร, (2525) ได้กล่าวว่า 
การจัดการเรียนการสอนนั้น ถือเป็นการจัดสถานการณ์หรือกิจกรรมอย่างสมบูรณ์เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ อันจะเป็นผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ยัง
ส่งเสริมหรืออ านวยการให้ผู้ เรียนได้งอกงามทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถ
ปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข การที่บุคคลรู้จักการปรับตัวเองให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและปรับ
สิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวเองเพ่ือท าให้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนั้น ล้วนเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การที่บุคคลได้รับประสบการณ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ จิตส านึก และทักษะที่สามารถน าไปประกอบอาชีพในงานอุตสาหกรรมการบิน ควบคู่กับการมี
คุณธรรมจริยธรรมและการปรับตัวในการด าเนินชีวิต ให้เข้ากับบริบทของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้
อย่างเหมาะสม โดยรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิต (Man and Living Hood) ถือเป็นรายวิชาหนึ่ง
ที่มุ่งเป็นให้ผู้เรียงมีความรู้ความเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบั น การรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตนเองการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหา 
รวมถึงการพัฒนาปัญญาเพ่ือก่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับ
การด าเนินชีวิตและการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษา สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการ
บิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม
ได้อย่างเหมาะสม 
 

โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

ผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตและการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
นักศึกษา สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างไร 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตของนักศึกษาสาขาการบริการ
ในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตกับเพศของนักศึกษา 
3. เพ่ือศึกษาผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่ งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาการบริการใน

อุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
4. เพ่ือเปรียบเทียบผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมกับเพศของนักศึกษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. ผลการเรียนรู้ หมายถึง ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับการเรียนรู้
รายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ซึ่งสามารถวัดได้จากผลคะแนน 
 2. จริยธรรมสิ่งแวดล้อม หมายถึง การประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวทั้งที่เป็น
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยมุ่งเน้นด้านการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
 3. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชามนุษย์
กับการด าเนินชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก ่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิต ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2555 จ านวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)   
 2. เครื่องมือที่ใช่ในการวิจัย 
 1. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา มนุษย์กับการด าเนินชีวิต ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 ศึกษาหลักสูตร จุดประสงค์ท่ัวไปของรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตจากกลุ่ม
วิชาศึกษาท่ัวไป ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
  1.2 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหารายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตจากหนังสือเรียน
และหนังสืออ่ืนๆ 
  1.3 ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้และแผนการบริหารการสอนประจ ารายวิชา 
ประกอบด้วย รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต เวลาเรียน ค าอธิบายรายวิชา จุดประสงค์ของ
รายวิชา เนื้อหา วิธีการสอนและกิจกรรม สื่อการเรียนการสอน และการวัดผลและการประเมินผล 
  1.4 น าเอกสารประกอบการสอนรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตที่สร้างขึ้นพร้อม
แบบประเมินความสอดคล้องและเหมาะสมไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหาและภาษาที่ใช้ ซึ่งได้ค่าความสอดคล้องในภาพรวมเท่ากับ 0.97 และความเหมาะสมใน
ภาพรวม อยู่ ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.97, S.D =0.104)  
  1.5 น าเอกสารประกอบการสอนรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตที่ผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและปรับปรุงแก้ไขแล้วมาด าเนินการหาประสิทธิภาพ  E1/E2 อย่างเป็น
ระบบกับผู้เรียนจ านวน 1 คน, 10 คน และ 40 คน โดยได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 68.57/68.71, 
76.86/76.39 และ 80.07/80.33 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80 
 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิต  ซึ่งการสร้าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีข้ันตอนดังนี้ 
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  2.1 การศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยเพ่ือเป็น
แนวทางในการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.2 ศึกษาเนื้อหารายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิต  เพ่ือท าการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เนื้อหา 
  2.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิ ต
โดยการสร้างเป็นแบบเลือก 4 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ 
  2.4 น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบหา
ความเที่ยงตรง พิจารณาความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการวัด ซึ ่งได้ค่าความ
สอดคล้องกันในภาพรวมเท่ากับ 0.93 โดยถือได้ว่าแบบทดสอบวัดที่สร้างข้ึนในครั้งนี้ได้ผ่านเกณฑ์
ค่าเฉลี่ยที่ก าหนด คือ ค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป   
  2.5 น าแบบทดสอบที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ไปทดสอบกับนักศึกษา
สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน  ปี 2-4 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ที่เคยเรียนรายวิชานี้มาแล้วจ านวน  50 คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบ ซึ่งท าการ
ตรวจให้คะแนน โดยให้ข้อถูกได้ 1 คะแนน ข้อที่ผิดและข้อที่ไม่ท าและข้อที่ตอบมากกว่า 1 ตัวเลือกได้ 
0 คะแนน เพ่ือตรวจให้คะแนนแบบทดสอบแล้วจึงท าการวิเคราะห์เพ่ือหาค่าความยากง่ายและค่า
อ านาจจ าแนกโดยใช้เทคนิค 50% เลือกข้อที่ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง .20-.80 และที่มีค่าอ านาจ
จ าแนกตั้งแต่ .20 ขึ้นไป ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชามนุษย์กับ
การด าเนินชีวิตมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.42 - 0.76 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20 - 
0.56  และน าไปหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเคอร์ ริชาร์ดสัน (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2538) ซึ่งได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.88  
 3. แบบทดสอบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

ผู้วิจัยได้ใช้แบบวัดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับนักศึกษา ของ รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์ 
ตามโครงการวิจัยกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างปัญญาและจริยธรรมสิ่งแวดล้อมส าหรับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มาเป็นเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ 
ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน   25 ข้อ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ได้แก่ 
การปฏิบัติแบบเป็นประจ า การปฏิบัติแบบค่อนข้างบ่อย การปฏิบัติแบบท าบ้างไม่ท าบ้าง การปฏิบัติ
แบบนานๆ ครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเป็นผู้ด าเนินการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา คือ 

ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2555 โดยใช้แผนการทดลอง แบบ One group Pretest-Posttest 
design  
 
ผลการวิจัย   

1. ผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตของนักศึกษาสาขาการบริการใน
อุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
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ตารางที ่1 คะแนนก่อนและหลังเรียนรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตของนักศึกษาสาขาการบริการ
ในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

(n = 40) 

  
จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต มีคะแนนรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิต เฉลี่ยก่อนเรียน ( X = 31.85, S.D.=3.34) และ
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( X = 39.02, S.D= 2.75)   

 
ตารางที ่2 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตของนักศึกษาสาขา

การบริการในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ก่อนเรียนและหลังเรียน 
  
ผลการเรียนรู้ n X  S.D. df t p 

คะแนนก่อนเรียน 40 31.85 3.34  

39 
 

25.472 
 

.000** 
คะแนนหลังเรียน 40 39.02 2.75 
 
** p <  .01 

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตของนักศึกษาสาขา
การบริการในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตระหว่างนักศึกษาชาย
กับนักศึกษาหญิง 

 
ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตระหว่างนักศึกษา

ชายกับนักศึกษาหญิง 
 

ผลการเรียนรู้ n X  S.D. df t p 
นักศึกษาชาย 12 38.67 3.20  

11 
 

.445 
 

.665 
นักศึกษาหญิง 28 39.18 2.58 
 
** p <  .01 

 
นักศึกษา 

ก่อนเรียน  
คะแนนเต็ม 45 คะแนน 

หลังเรียน 
คะแนนเต็ม 45 คะแนน 

 
ผลต่าง 

 คะแนนที่ได ้ คะแนนที่ได ้  
ผลรวม 1,274 1,561 287 
X  31.85 39.02 7.15 
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จากตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการ
ด าเนินชีวิตแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  

3. ผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
 
ตารางที ่4 คะแนนก่อนและหลังการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาการบริการใน

อุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   
(n = 40) 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า นักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต มีคะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เฉลี่ยก่อนเรียน ( X = 17.98, S.D= 1.47) และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน ( X = 20.73, S.D. = 1.46)   

 
ตารางที ่5 ผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาการบริการใน

อุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 

ผลการเรียนรู้ n X  S.D. df t p 
คะแนนก่อนเรียน 40 17.98 1.47  

39 
 

16.861 
 

.000** 
คะแนนหลังเรียน 40 20.73 1.46 
 
** p <  .01 

จากตารางที่  5 พบว่า ผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาการบริการใน
อุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 

 
4. ผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษา

หญิง 
 
 

 
นักศึกษา 

ก่อนเรียน  
คะแนนเต็ม 25 คะแนน 

หลังเรียน 
คะแนนเต็ม 25 คะแนน 

 
ผลต่าง 

 คะแนนที่ได ้ คะแนนที่ได ้  
ผลรวม 719 829 110 
X  17.98 20.73 2.75 
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ตารางที ่6 ผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษา
หญิง 

 
ผลการเรียนรู้ n X  S.D. df t p 

นักศึกษาชาย 12 20.41 1.50  

11 
 

.200 
 

.845 
นักศึกษาหญิง 28 20.85 1.45 

 
** p <  .01 

จากตารางที่ 6 พบว่า นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  
 

อภิปรายผล 
1. ผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตของนักศึกษาสาขาการบริการใน

อุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
พบว่า นักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มี

คะแนนรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิต เฉลี่ยก่อนเรียน ( X = 31.85, S.D.=3.34) และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน ( X = 39.02, S.D. = 2.75) เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน พบว่า ผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตของนักศึกษาสาขาการบริการใน
อุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การเรียนการสอนตามเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น มีการ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า อภิปราย ลงมือปฏิบัติ รวมถึงมีวัดผลและประเมินผลอย่างเป็น
ระบบ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้สูงขึ้นตามมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติภูมิ  มี
ประดิษฐ์ (2538) ได้ท าการศึกษาเรื่องการสร้างหนังสือเรียนมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ใช้กับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองระหว่างนักศึกษาที่เรียนโดยใช้
หนังสือมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีผลการเรียนสูงกว่านักศึกษาที่เรียนโดยใช้
เอกสารอ่านประกอบที่ได้จากหนังสืออ่ืนๆ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ก าหนดไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ แลงสตาฟ (Langstaff, 1972) ได้ท าการศึกษา
เรื่อง การพัฒนาและประเมินชุดการสอนเพ่ือการเรียนด้วยตนเอง ส าหรับการฝึกหัดครูของนักศึกษา
และครูประจ ามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ได้พบว่า การเรียนจากชุดการสอนท าให้ผลการเรียนดีขึ้น
ช่วยส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และท าให้กระบวนการเรียนเป็นระบบกว่าเดิม  

2. ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตระหว่างนักศึกษาชาย
กับนักศึกษาหญิง 

พบว่า นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิต
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การเรียนการสอนตามเอกสาร
ประกอบการสอนที่สร้างขึ้น ได้เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรมภายใต้บริบทของโลกาภิวัตน์ รวมถึงการปรับตัวด้านพฤติกรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
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การเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคล  และคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตให้เข้ากับ
บริบทของการเปลี่ยนแปลง  ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวถือได้ว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ เกี่ยวข้อง และใกล้
ตัวนักศึกษาทั้งชายและหญิงโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กวี  ประเคนรี (2551) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนรายบุคคล เกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซมีเทนในชั้นถ่าน
หินส าหรับนายทหารชั้นสัญญาบัตร กรมการพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม พบว่า  นายทหารชั้น
สัญญาบัตร กรมการพลังงานทหารกระทรวงกลาโหม ที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ระดับชั้นยศ ต่างกัน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่แตกต่างกัน  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบหลังเรียนของ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร กรมการพลังงานทหาร กระทรวง กลาโหม สูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3. ผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

พบว่า นักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มี
คะแนนจริยธรรมสิ่งแวดล้อม เฉลี่ยก่อนเรียน ( X = 17.98, S.D. = 1.47) และคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
( X = 20.73, S.D =1.46) เมื่อท าการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนกับคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 
พบว่า ผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะ การเรียนการสอนตามเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น ได้มุ่งเน้นการสร้างความ
ตระหนักเรื่องหลักการปฏิบัติเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมส าหรับมนุษย์ที่ยึดเอาความดีงาม ความถูกต้องตาม
หลักคุณธรรม และความเมตตาที่พึงปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ดูตัวอย่าง 
อภิปราย รวมถึงมีวัดผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ จึงส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการพัฒนาจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมสูงขึ้นตามมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกิจกุล  กลิ่นองุ่น (2543) ที่ได้ท าการศึกษา 
เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนวิชาภาษาไทยด้วยวิธีสอดแทรกสิ่งแวดล้อมศึกษาในการ
เรียนการสอน พบว่า นักเรียนกลุ่มที่เรียนวิชาภาษาไทยด้วยวิธีสอดแทรกสิ่งแวดล้อมศึกษามีความ
ตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

4. ผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมระหว่างนักศึกษาชายกับนักศึกษา
หญิง 

พบว่า นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงมีผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แตกต่างกัน อย่าง
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ การเรียนการสอนตามเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น 
ได้เน้น ตามแนวคิดของ วินัย วีระวัฒนานนท์ (2546) ที่อธิบายเกี่ยวกับการเรียนการสอนว่า “จะต้อง
ให้ผู้เรียนมองเห็นคุณค่าของความรู้ที่จะน าไปใช้กับชีวิตและพัฒนาการทุกๆ ด้าน สร้างค่านิยมที่
มองเห็นความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์ที่ยั่งยืนถาวร” ดังนั้น การตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมนั้น ถือเป็นเรื่องที่
สามารถปลูกฝั่งและก่อเกิดได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้นักศึกษาชาย
และนักศึกษาหญิงมีผลของการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ทองปาน  ตองมีทอง (2531) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง เจตคติและพฤติกรรมต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนสว่างศึกษา อ าเภอสว่างแดนดิน 
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จังหวัดสกลนคร พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพศชายมีเจตคติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่
แตกต่างกับเพศหญิง นักเรียนที่อาศัยอยู่ในครอบครัวขนาดเล็กมีเจตคติต่อสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกับ
นักเรียนในครอบครัวใหญ่ นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ามีเจตคติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่
แตกต่างกับนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง และนักเรียนที่เคยและไม่เคยเรียนวิชาการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเจตคติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่แตกต่างกัน  
 
ข้อเสนอแนะ   

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 ผลการเรียนรู้ในรายวิชามนุษย์กับการด าเนินชีวิตและผลการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของ
นักศึกษาสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ   
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีคะแนนเฉลี่ยแล้วเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าการเรียนการ
สอนตามเอกสารประกอบการสอนที่สร้างขึ้น มีส่วนส่งเสริมผลการเรียนของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
ดังนั้น ผู้สอนควรมีการเตรียมเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า โดยท าความเข้าในเนื้อหา 
วัตถุประสงค์ วิธีการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลและด าเนินการสอนตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสาร
ประกอบการสอน เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านการจัดการเรียนการสอนและผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1 ควรมีการศึกษาผลการเรียนรู้และการพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมในรายวิชาอ่ืนๆ

ของนักศึกษา สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

2.2 ควรมีการศึกษาผลการเรียนรู้ควบคู่กับตัวแปรอ่ืนๆ เช่น ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการวางแผน การมีมนุษยสัมพันธ์  และความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม และพัฒนาทักษะปฏิบัติ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
กลุ่มตัวอย่า งที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนัก เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 คน    
ที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้มาโดย
การสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ
เลือกตอบ จ านวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น 0.87 และแบบประเมินทักษะปฏิบัติที่ สถิติในการวิจัย
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าท ีของกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม (one sample t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้าง
ขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑ์ 81.21/82.89  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 84.67 ของคะแนนเต็มสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 3. ผลการประเมินทักษะปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 
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ABSTRACT 
The Development of Learning Achievement and Practical Skills Using 

Electronics Book of the Occupations and Technology Learning Area for Prathomsuksa 
5 Students aimed to develop the electronics book at the 80/80 criterion, compare 
the learning achievement of students with the 70 percent criterion and develop the 
practical skills using electronics book. The samples consisted of 30 Prathomsuksa 5 
students who studied in the Occupations and Technology Learning Area, in the first 
semester of the 2013 academic year from Tessaban 2 Watsriburiratanaram School, 
Education Municipality of Saraburi, Saraburi province. This sample was selected by 
cluster random sampling. The research instrument consisted of the Electronics Book 
entitled Information and Communication Technology, 30 items in a multiple-choice 
for achievement test having the reliability value of 0.87 and the practical skills 
assessment. The research statistics were mean, standard deviation and one sample t-test.  
 The research findings were as follows: 
 1. The efficiency level of the Electronics Book for Prathomsuksa 5 students 
was 81.21/82.89 
 2. The learning achievement of Prathomsuksa 5 students who studied with 
the Electronics Book were higher than the 70 percent criterion, with an average of 
84.67 percent, at the significance of .05  
 3. The result of the practical skills assessment by using the Electronics Book 
for Prathomsuksa 5 students was excellent. 

 
ค าส าคัญ 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ ทักษะปฏิบัติ กลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี 

 
ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเจริญรุดหน้าไป
อย่างรวดเร็ว  การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของเยาวชนจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น  การพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้ผู้เรียนที่จะเป็นก าลัง
ส าคัญของชาติให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคน  มี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ ซึ่งจะท าให้การจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นไปตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา ในมาตรา 22 ซึ่งจะส่งผล
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ให้ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาเป็น ตลอดจนส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
พุทธศักราช 2554 – 2556 (ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, 2554) 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนดทิศทางการพัฒนาด้าน ICT ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า  การศึกษาแห่ง
อนาคตเป็นจริงได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enabling Future Education with ICT) นักการศึกษา
พยายามที่จะสร้างโอกาสและทางเลือกในการศึกษาไม่ให้มีข้อจ ากัดเฉพาะกลุ่มอีกต่อไปโดยการน าเอา 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น รูปแบบการน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อที่ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐานการ
ติดต่อสื่อสารระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือข้อมูลในลักษณะ e – Content เป็นสื่อการถ่ายทอดที่
เปิดโลกการเรียนรู้แบบใหม่สามารถเสนอข้อมูลตัวอักษรจากการคลิกเปิดเอกสารในรูปแบบ
ไฮเปอร์เท็กซ์ (hypertext) ข้อมูล ภาพนิ่ง เสียง และรวมถึงภาพเคลื่อนไหว เรียกว่า ไฮเปอร์มีเดีย 
(hypermedia) โดยการประสานและเชื่อมโยงสัมพันธ์เนื้อหาอย่างไร้รอยต่อของข้อมูลที่อยู่ในแฟ้ม
เดียวกัน หรือ อยู่คนละแฟ้มเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนได้ตามความ
ต้องการไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ท าให้ค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (อัครเดช ศรีมณีพันธ์, 
2547) 
 ในการจัดท าหนังสือแต่เดิมที่มีการพิมพ์ไว้บนกระดาษ มีความยุ่งยาก ในการเพ่ิมเติม ลบ 
หรือแก้ไขเนื้อหา   ข้อความ   กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือจะมี
ผลต่อสารบัญและดัชนีของเอกสารนั้น ในปัจจุบันสื่อหลายประเภทได้มีการผลิตออกมาในรูปสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเหตุว่ายุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสู่มิติของระบบการใช้เครื่องมือและ 
อุปกรณ์ด้านสารสนเทศ เช่นเดียวกับสื่อการเรียนการสอนก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วย ตัวอย่าง เช่น 
ปัจจุบันการจัดระบบการเรียนการสอนจะใช้สื่อ และนวัตกรรมที่ผลิตจากเครื่องคอมพิวเตอร์มี
โปรแกรมช่วยในการจัดการหนังสือ เปลี่ยนเป็น  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Book) ซึ่ง
สามารถสร้างและผลิตออกมาให้มีความน่าสนใจและมีลักษณะพิเศษจากหนังสือแบบเรียนในสมัยก่อน 
เช่น หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถปรับปรุงให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา สามารถแทรก Link เชื่อมโยง
เอกสาร แทรกภาพ แทรกมัลติมีเดีย  ท าให้มีความน่าสนใจกว่าหนังสือธรรมดา ปัจจุบันการสร้าง
หนังสือไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการสร้างงานด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ก็จะมีสื่อการเรียนการสอนที่เป็นหนังสือให้กับนักเรียนได้อย่างน่าอัศจรรย์ (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, 
2550)  
 ส าหรับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช 2551 (กระทรงศึกษาธิการ, 
2551) ได้ให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีในการเรียนก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี เป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้ ส าหรับชั้นประถมศึกษา  โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5  เป็นสาระที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา  การท างาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และมีคุณธรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะใน
การท างาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และหลักสูตร
สถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ของ กลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษา
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เทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้ยึดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551  
เป็นแนวทางหรือข้อก าหนดของการจัดการศึกษาของ โรงเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากลเพื่อการแข่งขันในยุคปัจจุบัน 
 ในการจัดการเรียนรู้นอกจากต้องการให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้นทาง ด้าน
ความรู้ ความจ า ความเข้าใจแล้วต้องให้ผู้เรียนน าไปใช้ได้ด้วยคือ การเรียนรู้ด้วยทักษะปฏิบัติ (Skill) 
ซึ่งมีกระบวนการที่แตกต่างออกไปจากการเรียนการสอนโดยทั่วไป สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์ (2526) กล่าว
ไว้ว่า การปฏิบัติเป็นภาวะภายนอกของการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่เกิดจากการตอบสนองซ้ า ๆ ต่อสิ่งเร้า 
หากได้กระท าบ่อยเพียงใดย่อมมีผลท าให้ผู้เรียนมีความคงทนในการเรียนรู้มากเท่านั้น โดยเฉพาะการ
สอนทักษะจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงจึงจะช่วยให้เกิดความช านาญ นอกจากนี้ การเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติจะเน้นในเรื่องการฝึกทักษะ โดยให้ผู้เรียนฝึกฝนเพ่ือเกิดการปฏิบัติได้ ช่วยเสริมความรู้ 
และเปลี่ยนแปลงทัศนคติ จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติก็คือ การให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติในสิ่งที่เรียนนั้น แล้วรู้ว่าสิ่งที่ท านั้นเป็นอย่างไร การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากการลงมือท าเอง 
ผู้เรียนรู้จักและคุ้นเคยกับเครื่องมือและอุปกรณ์ รู้จักการวางแผนและทดลองใช้เครื่องมือต่างๆ เพ่ือ
ฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการฝึกปฏิบัติที่ดีและความเหมาะสม (สุชาติ ศิริสุขไพบูลย์. 2526) 
โดยน าเอาทฤษฏีการเรียนรู้ของบลูมเป็นหลักในการจัดการเรียนรู้ ดังนั้นการเรียนการสอนด้านทักษะ
ปฏิบัติให้ได้ผลต้องศึกษาและท าความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ด้านการฝึกทักษะปฏิบัติ  เพ่ือน ามา
ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ทักษะและปฏิบัติได้ดียิ่งขึ้นจากการศึกษารูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์(Harrow)ได้มี ทฤษฏี  / หลักการ  / แนวคิดของรูปแบบทักษะปฏิบัติไว้  5 
ขั้น โดยเริ่มจากระดับที่ซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้อนมาก สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของนักเรียน เช่น ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี พลศึกษา ศิลปศึกษา และวิชาอ่ืน ๆ ก็สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธรรมชาติ
ของวิชา เป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้านการปฏิบัติ การแสดงออก เป็น
การฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียนพัฒนาผู้เรียน ทีละขั้นตอนจากง่าย ๆ ไปจนถึงขั้นตอนยาก ซึ่งผู้วิจัย
คิดว่ารูปแบบการเรียนการสอนแบบทักษะปฏิบัติของแฮร์โรว์ (Harrow) เหมาะสมกับการจัดการเรียน
การสอนในกลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมากที่สุด 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านความสามารถทางการเรียน  ปีการศึกษา  2555  
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านัก
การศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี  ต าบลปากเพรียว  อ าเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  
69.06   ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ผู้วิจัยในฐานะครูผู้รับผิดชอบการสอนสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีได้ศึกษาปัญหาและสาเหตุดังกล่าวพบว่า การเรียนการสอน ยังขาดสื่อการ
เรียนรู้  ขาดเครื่องมือวัดและประเมินผลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินทักษะปฏิบัติที่
เป็นรูปแบบที่ชัดเจนและสอดคล้องกับวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นความส าคัญและ
จ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะท าการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการปฏิบัติ โดยการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นมาเพ่ือ 
แก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีความเข้าใจเนื้อหา มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์แกผู้เรียนและผู้สนใจต่อไป 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติ โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตามเกณฑ์หรือไม ่

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ 70 
 3. เพ่ือศึกษาการพัฒนาทักษะปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่เรียนในภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี จ านวน 404 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียน
เทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) สังกัดส านักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ที่เรียนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จ านวน 30 คน
ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
 2.2   แบบประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 2.3  แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
จ านวน 13 แผน  แผนละ 1 ชั่วโมง  รวมทั้งหมด 13 ชั่วโมง 
   2.4  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่ม
สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบทดสอบแบบชนิด
ปรนัย  จ านวน 30 ข้อ โดยมีค่า IOC=0.94, ค่าความยากง่าย=0.75, ค่าความเชื่อม่ัน=0.81  
 2.5  แบบประเมินทักษะปฏิบัติ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 หาค่าคุณภาพจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
 3.2 หาค่าคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ 
 3.3 น าผลการตรวจสอบแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
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 3.4 ประเมินผลจากแบบประเมินทักษะปฏิบัติ 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.1 วิเคราะห์คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์   
 4.2 วิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 4.3 วิเคราะห์คุณภาพของแบบแบบประเมินทักษะปฏิบัติ 
         5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 ใช้สูตรการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามเกณฑ์ E1/E2  
 5.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 1) ค่าร้อยละ ( Percentage)   
 2) ค่าเฉลี่ย (Mean)       
 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 5.3 สถิติในการวิเคราะห์คุณภาพตรวจสอบความเที่ยงตรงถูกต้องเที่ยงตรง 
 5.4 สถิติในการวิเคราะห์คุณภาพของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1) สูตรค่าความยากง่าย (Difficulty) 
 2) การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) 
 3) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability)   
 5.5 สถิติในการวิเคราะห์ความเชื่อม่ันของแบบประเมินทักษะปฏิบัติ 
 1) ค่าความเชื่อม่ันโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบาค  
 2) ค่าความเชื่อมั่นของผู้สังเกต 2 คน  โดยใช้สูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  
  
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 5.1.1 ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ทีส่ร้างข้ึนมีคุณภาพตามเกณฑ์ 81.21/82.89  
 5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 84.67 ของคะแนนเต็มสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้คือ ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 5.1.3 ผลการประเมินทักษะปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยพบว่า 
 1. ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ผลการวิเคราะห์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 81.21/82.89 ผู้เชี่ยวชาญประเมินตรวจสอบด้านเนื้อหา ได้
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.55  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53  มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีมาก และด้าน
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เทคนิค มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29  มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.56 มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี  
แล้วจึงน าไปทดลองแบบรายบุคคล แบบกลุ่มย่อย หาข้อบกพร่องจากนั้นน าไปทดลองแบบภาคสนาม 
เพ่ือหาค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นวอร   แจ่มข า 
(2547)   ได้ท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบโปรแกรม  เรื่อง เทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  1  ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ  81.38 / 80.63 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เท่ากับร้อยละ 84.67  สูงกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้ ร้อยละ 70  มาจากการที่ผู้วิจัยน าแบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 60 ข้อ มาให้ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้อง  ได้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องเฉลี่ย  0.94  จากนั้นน าข้อสอบทั้ง 60 ข้อ  ไปวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.75  ค่าอ านาจจ าแนกมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.27  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับมีค่า
เท่ากับ 0.81 ซึ่งมีความเหมาะสม แล้วน าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิสุทธา  อารีราษฎร์ (2551) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นการวัด
คุณภาพของสื่อได้เช่นกัน ถ้าสื่อมีคุณภาพดีเมื่อให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาผ่านสื่อแล้วท าให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญตา  ศรีวรวิบูลย์ ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนอ่านเพ่ือความเข้าใจผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. ผลการประเมินทักษะปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง
คะแนนทักษะปฏิบัติ เท่ากับ 4.51 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผู้วิจัยน าแบบประเมินไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบประเมินทักษะปฏิบัติ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 และไป
ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการเรียนมาแล้ว จ านวน 10 คน เพ่ือหาค่าความ
เชื่อมั่นจากค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า มีค่าเท่ากับ 0.77  และผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของผู้
ประเมิน 2 คน จากสูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน มีค่าเท่ากับ 0.92  แสดงว่าแบบประเมิน
ทักษะปฏิบัติชุดนี้มีค่าความเชื่อมั่นสูง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอภิชาติ  อนุกูลเวช (2551) ได้ท า
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการสอนฝึกทักษะปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ส าหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษา พบว่า ทักษะปฏิบัติของนักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอน
ฝึกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อยู่ในระดับด ี  
 ผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า เมื่อได้น าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง 
ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.67  สูงกว่าจากค่าเฉลี่ยเดิมของ
กลุ่มประชากรทีมี่คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 69.06 นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะปฏิบัติ อยู่ในเกณฑ์ 
ดีมาก  ดังจะเห็นได้จากผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  และทักษะปฏิบัติ  เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ครูผู้สอนควรศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ ให้
สอดคล้องกับตัวชี้วัด พร้อมทั้งหาเทคนิคการน าเสนอหลากหลายรูปแบบเข้ามาไว้ในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนใจกระตือรือร้น เพลิดเพลินไปกับการเรียน 
 1.2 ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระอ่ืนๆ ควร
ให้ความสนใจในการหาสื่อการสอนอย่างเช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มาใช้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
ตนเองสอนอยู่ เพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่สามารถพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะปฏิบัติของนักเรียน  ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
 2.1 ควรมีการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี
เพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากรายวิชาคอมพิวเตอร์  ในรายวิชางานบ้าน  งานประดิษฐ์และงานเกษตรเพ่ิมขึ้น
เพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 2.2 ควรมีการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนนกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
เพ่ิมมากข้ึนเพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนรู้ในสาระอ่ืนต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
2) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยสื่อประสม ก่อนเรียน ระหว่างเรียน 
และหลังเรียนของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น และ 3) เพ่ือศึกษา
เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมสื่อ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) อ าเภอ 
ลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 
2 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน  60 คน  ซึ่ งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random 
sampling) และใช้การสุ่มอย่างง่ายเพ่ือเลือกห้องหนึ่งเป็นห้องทดลอง อีกห้องหนึ่งเป็นห้องควบคุม 
เรียนโดยใช้วิธีการสอนเมื่อใช้สื่อประสม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการ
จัดการเรียนรู้ จ านวน 4 แผนๆ ละ 2 ชั่วโมง 2) สื่อประสมประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน แบบฝึก และเกม จ านวน 4 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.27 – 0.80 และค่าความ
ยากระหว่าง 0.27 – 0.80 4) แบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดยใช้สื่อประสม
แบบมาตรส่วนประเมินค่า 5 ระดับ 5) แบบประเมินคุณภาพของสื่อประสม สถิติพรรณนาที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐาน
ความแตกต่าง ค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้สื่อประสม ซึ่ง
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ า (Repeated measure two ways ANOVA) 
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ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) สื่อประสมที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.03/89.00 ซึ่งเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมสูงกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยสื่อประสมและมีพัฒนาการของผลสัมฤทธิ์เป็นไปในทางที่
เพ่ิมขึ้นตามล าดับขั้นของการทดลอง 3) เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดยใช้สื่อ
ประสมหลังการเรียนด้วยสื่อประสมอยู่ในระดับดีมาก 

 

ABSTRACT 
This research aimed to 1)  develop multi-media for Science learning area 2) 

develop learning achievement of students before, between and after learning by 
using multi-media and 3)  study the attitude towards science of students by using 
multi-media. The samples used in this study were 2 classes of sixty students who 
were studying in Prathomsuksa 3 in the first semester, academic year 2013, at 
Latbualuang School ( Nimnuanutid) , Latbualuang district, Pranakornsriayutthaya 
Province. Simple random Sampling was used to divide students into an experimental 
group and a controlled group. Multi-media were used in the controlled group. The 
instruments used in this research were 1) 4 Science lesson plans, 2 periods for each 
plan, 2) the multi-media, consisted of 4 sets of computer aided instruction, exercises 
and games, 3) 30 item of 4 choices learning achievement test in Science with alpha 
coefficient equal to 0.80, discrimination value between 0.27 – 0.80 and difficulty 
value between 0.27 – 0.80, 4) the 5 rating scales attitude test in Science of students 
who learned by multi-media and 5)  the quality evaluative form for multi-media. 
Statistics used in data analysis were mean, standard deviation and percentage. The 
statistics used in hypothesis test was repeated measure two ways ANOVA. 

The results were found that 1) the efficiency of the inventive multimedia was 
81.03/89.00, in accordance with criteria determined, 2 ) the learning achievement of 
students that learned by using the inventive multi-media was higher than learning 
achievement of students who did not learn by using the inventive multimedia. The 
development of learning achievement was increasing towards the rank of the 
experiment and 3) the attitude towards Science of students after learning using the 
inventive multimedia was at the highest level. 
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ค าส าคัญ  
 สื่อประสม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
 
ความส าคัญของปัญหา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 มาตรา 23 (2)  ระบุแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาควรเน้นการจัด
การศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยโดยให้ความส าคัญของการบูรณาการความรู้ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ ตามความเหมาะสมของระดับการศึกษา โดยเฉพาะความรู้และทักษะด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ นอกจากนี้รัฐยังเห็นความ
จ าเป็นในการส่งเสริมผู้เรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยในหมวด 9 มาตรา  
66 กล่าวว่า ผู้เรียนมีสิทธิ์ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในโอกาส
แรกที่ท าได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้
ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 ที่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานรวมทั้งเจต
คติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบน
พ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและมุ่งให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะส าคัญคือ มีความสามารถในการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้
เทคโนโลยี (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน , 2551) ซึ่งจะท าให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นไปตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
 การน าสื่อประสมมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค์ เนื่องจากสื่อเป็นตัวกลางที่ช่วยให้สื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด าเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพท าให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของเนื้อหาบทเรียนได้ตรงกับผู้สอนต้องการ ซึ่งจ าเป็น
จะต้องใช้สื่อหลาย ๆ อย่างมาช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อประสม ส าหรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ในการเรียนการ
สอนผู้สอนมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทางสติปัญญา ทักษะ 
เจตคติ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้สื่อแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเด่นและด้อยแตกต่างกัน การเลือกใช้ต้องพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของ
การสอนเป็นส าคัญ โดยครูผู้สอนต้องจัดเตรียมสื่อประกอบการสอน เพ่ือการน าเสนอให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ดังนั้นในการสอนแต่ละครั้งต้องจัดเตรียมสื่อหลาย ๆ อย่างเพ่ือน ามาประกอบ
ในการสอนแต่ละครั้งในลักษณะที่เรียกว่า “สื่อประสม” 
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จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรียนลาดบัวหลวง(นิ่มนวลอุทิศ) ปีการศึกษา 2554 จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่ ากว่าเป้าหมายของ
โรงเรียน เมื่อศึกษาในรายสาระพบว่าสาระดาราศาสตร์และอวกาศ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง
ปรากฏการณ์ของโลกและดวงอาทิตย์ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าทุกสาระในกลุ่มสาระนี้ 
เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนของครูใช้วิธีสอนแบบบรรยาย ใช้เพียงสื่อที่เป็นเอกสารใบความรู้
ประกอบเท่านั้น ไม่มีการใช้สื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ในปัจจุบันสื่อการสอนที่สามารถตอบสนองต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สาระวิทยาศาสตร์ได้คือสื่อประสม เพราะเป็นสื่อที่มีความสมบูรณ์ในตัวทั้งด้านเนื้อหา ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จากเหตุผลดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยในฐานะของครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
มีความสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือให้การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
ส่งผลดีต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในสถานศึกษา ท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและส่งผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
สื่อประสมก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือพัฒนาสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 2. เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนของนักเรียน
หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมทีพั่ฒนาขึ้น 
 3. เพ่ือศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ
ประสม 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดขั้นตอนดังนี้ 
 1. หาประสิทธิภาพของสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 โดยน าสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นไปด าเนินการใช้กับกลุ่มขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของสื่อประสม E1/ E2 ตามเกณฑ์ 80/80   

2. ด าเนินการทดลองใช้สื่อประสมเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 2 ห้องเรียน จ านวน 60 คน ได้แก่โรงเรียนลาด
บัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) 1 ห้องเรียน จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มทดลอง และโรงเรียนรอซีดี อีก 1 
ห้องเรียน จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ โดยท าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนก่อนการทดลอง ระหว่างการทดลอง และหลังการทดลองด้วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.805 ค่าความ
ยาก ระหว่าง 0.27 – 0.80 และมีค่าอ านาจจ าแนก ระหว่าง 0.27 – 0.80 และน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ สถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดย
ใช้สื่อประสม ซึ่งใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวัดซ้ า (Repeated Measure two 
ways ANOVA) 

3. หลังจากทดลองใช้สื่อประสมเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้วิจัยได้ท าการวัดเจตคติต่อ วิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม 
โดยการค านวณค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เจตคติของนักเรียนหลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยสื่อประสม ก าหนดระดับเจตคติไว้ 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้      

ระดับ 5 คะแนน  หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
   ระดับ 4 คะแนน  หมายถึง เห็นด้วย 
   ระดับ 3 คะแนน  หมายถึง ไม่แน่ใจ 
   ระดับ 2 คะแนน  หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
   ระดับ 1 คะแนน  หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
การสรุปผลเจตคติของนักเรียน แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
   ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 
   ระดับด ี  มีค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 
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   ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 
   ระดับน้อย มีค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 
   ระดับน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 
 
ผลการวิจัย 

1. สื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 คือมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.03/89.00  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนของนักเรียน มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้วยสื่อประสม อยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.90 คะแนน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 น าไปสู่การอภิปรายผลการทดลองได้ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของสื่อประสม 
  การด าเนินการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่องปรากฏการณ์ของ
โลกและดวงอาทิตย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผู้วิจัยได้
ด าเนินการทดลองการพัฒนาสื่อประสมโดยแบ่งการทดลองออกเป็น 3 ครั้งการทดลองครั้งที่ 1 
ทดลองกับนักเรียนจ านวน 3 คน ผู้วิจัยได้น าสื่อประสมไปด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 3 
คน ที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้นักเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1 ในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่นั้น 
ผู้วิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่าสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไร เมื่อจบเรื่องที่ 1 ให้นักเรียนท า
แบบฝึกหัดหลังเรียนเรื่องที่ 1 ด้วยควบคู่กัน ท าเช่นเดียวกันนี้จนครบทั้ง 4 เรื่อง หลังจากเรียนจบทั้ง 
4 เรื่อง ผู้วิจัยสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของสื่อปะสม และรวบรวมบันทึกไว้เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข การทดลองครั้งที่ 2 ทดลองกับนักเรียนจ านวน 9 คน ผู้วิจัยได้น าสื่อ
ประสมไปด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 9 คน ที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้นักเรียน
เรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1 ในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่นั้น ผู้วิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่าสงสัย
หรือไม่เข้าใจอย่างไร เมื่อจบเรื่องที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดหลังเรียนเรื่องที่ 1 ด้วยควบคู่กันและ
ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องที่ 1 ทันที ท าเช่นเดียวกันนี้จนครบทั้ง 4 
เรื่อง จากนั้นน าคะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนไปวิเคราะห์เพ่ือหา
แนวโน้มประสิทธิภาพของสื่อประสม การทดลองครั้งที่ 3 ผู้วิจัยได้น าสื่อประสมไปด าเนินการทดลอง
กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ที่เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ให้นักเรียนเรียนเนื้อหาเรื่องที่ 1 
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ในขณะที่นักเรียนเรียนอยู่นั้น ผู้วิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่าสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไร เมื่อ
จบเรื่องที่ 1 ให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องที่ 1 ทันที ท าเช่นเดียวกันนี้จน
ครบทั้ง 4 เรื่อง เมื่อนักเรียนเรียนครบทั้ง 4 เรื่องแล้ว จึงท าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
จากนั้นน าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนไปวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพ
ของสื่อประสม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.03/89.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 สื่อประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วย 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบฝึก และเกม สื่อแต่ละชนิดมีจุดเด่นที่ช่วยเสริมให้นักเรียนเกิดความสนใจ 
และช่วยเพิ่มความเข้าใจดังนี้ 

  1.1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งได้ผ่านขั้นตอนในการ
จัดท าอย่างมีระบบ มีแบบแผนเพ่ือพัฒนาบทเรียนให้เหมาะสมกับวัยและความสามารถของผู้เรียน ใช้
หลักการของสื่อมัลติมีเดียท าให้บทเรียนมีทั้งตัวอักษร ภาพ แสง สี เสียงและภาพเคลื่อนไหว มีเนื้อหา
ถูกต้องครบถ้วนตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้
ผ่านการตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย รวมทั้งผ่านการ
ตรวจสอบประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ก่อน
น าไปทดลองสอนจริงถือได้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างข้ึนมีคุณภาพสามารถน าไปใช้เป็นสื่อในการ
เรียนการสอนจริงได้ในโรงเรียนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเนรมิต สุดชนะ (2551) ได้ท าการวิจัย
เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น
มีค่าเท่ากับ 75.67/77.97 ตามสมมติฐานการวิจัยที่ก าหนดไว้ งานวิจัยของมาลัย ดิลกชัย (2553) ได้
ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม จ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.80/86.43 โดยแต่ละหน่วยมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.50/80.00, 81.80/81.30 และ 86.00/80.30 งานวิจัยของพิกุล ปักษ์สังคะเนย์ (2553) ได้
ท าการวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชีวิตพืชและสัตว์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 82.12/81.54 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 80/80 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกศกนก วงษ์นอก (2554) ได้ท าการวิจัยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่า 1) 
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีพอใช้ (86.67/85.83) ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (80/80) 2) คุณภาพของบทเรียนที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก ( X = 4.49 S.D = 0.50) 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนแตกต่างจาก
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ก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 และ 4) ดัชนีประสิทธิผลการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 
0.6936 คิดเป็นร้อยละ 69.36 

  1.2 แบบฝึก เป็นสื่อการสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียน
หลังเรียนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่ง ๆ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญในเรื่อง
นั้น ๆ แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างมีขั้นตอนโดยได้รับการตรวจสอบแก้ไข
ข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้งผ่านการตรวจสอบประเมินความถูกต้อง
จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อน ามาปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนที่จะน าไปทดลองสอนจริงถือได้
ว่าแบบฝึกท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีคุณภาพและสามารถน าไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนจริงได้ในโรงเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุไรรัตน์ จรรยา (2555) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบบฝึกทักษะ
การเขียนสะกดค าภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี 
จ านวน 40 คน ผลการวิจัยพบว่า แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดค าภาษาไทย ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดมวิทยา จังหวัดปทุมธานี มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 มี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.72/80.94 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   1.3 เกม เป็นสื่อการสอนที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์ท่ีก าหนด โดยมีกฎ กติกาในการเล่น เป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องต่าง ๆ อย่าง
สนุกสนาน ท าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง เสริมสร้างลักษณะการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีและเกิด
ความสามัคคี เกมเป็นกิจกรรมที่น ามาใช้ในการเรียนการสอน เป็นกิจกรรมผ่อนคลายความตึงเครียด 
มีกฎกติกาในการเล่นเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน เพราะต้องการที่จะชนะ
หรือให้ถึงจุดประสงค์ และท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเป็นสมาชิกของกลุ่ม ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่าง
มีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ละมูล วันท า (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
โดยใช้เกมประกอบการสอน ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการแข่งขันเป็นทีมมี
ทักษะการคิดค านวณ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที.่05 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  คะแนนหรือผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนทั้งในด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจและรวมทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
น าไปใช้ ซึ่งต้องอาศัยการวัด โดยการใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ใน
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอน
โดยการใช้สื่อประสม โดยวัดจากแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จ านวน 30 ข้อ ผู้วิจัยจะน าสื่อประสมมาใช้กับนักเรียนโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ตรวจสอบเนื้อหา รูปแบบขั้นต้นก่อนทดลองใช้อีกท้ังได้ท าการทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 จ านวน 3 คน และ 9 คน แล้วน าไปปรับแก้ไขให้สมบูรณ์ ก่อนท าการทดลองใช้กับกลุ่มจริงในชั้น
เรียน ท าให้นักเรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาและฝึกทักษะได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศยามล ฐิตะ
ยารักษ์ (2554) ได้ท าการวิจัยการพัฒนาชุดสื่อประสม เรื่องค าคล้องจอง ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 อ าเภอเมืองปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  จากผลการวิจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาโดยใช้สื่อประสมที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีลักษณะสูงขึ้นตลอดการทดลองและคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่
ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนของนักเรียนมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนด้วยสื่อประสมเป็นการจัดการเรียนการ
สอนที่น าสื่อหลาย ๆ ชนิดมาใช้ร่วมกัน ท าให้เกิดการส่งเสริมและเพ่ิมพูนความรู้ซึ่งกันและกัน ดังค า
กล่าวของ กิดานันท์ มลิทอง (2548) ได้ให้ความหมายของสื่อประสมแบบดั้งเดิมไว้ว่า สื่อประสมแบบ
ดั้งเดิม หมายถึง การน าสื่อหลายประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยใช้สื่อแต่ละอย่างตามล าดับขั้นตอนของ
การน าเสนอเนื้อหา หลังจากที่นักเรียนเรียนด้วยสื่อประสมจบในแต่ละเรื่องแล้ว นักเรียนท า
แบบทดสอบระหว่างเรียน และหลังเรียน ท าให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ฮัซลินดา อัลมะอาริฟีย์  (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบ
เสาะหาความรู้ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ ผลการวิจัยพบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ประกอบการ
เขียนแผนผังมโนมติสูงกว่าก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิติมา อุปศรี (2553) ได้ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วยสารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแดง
ใหญ่ (ราษฎร์คุรุวิทยาคาร) ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังพัฒนาสูงขึ้นกว่า
ก่อนพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์
ที่ก าหนด ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยที่กล่าวมาแล้วนั้น สรุปได้
ว่าการสอนโดยใช้สื่อประสมท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีพัฒนาการที่สูงขึ้นตาม
ระยะเวลาที่ผ่านไป 
 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังเรียนด้วยสื่อประสม 

  ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เจตคติเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการเรียนการสอน
ไม่ได้เพียงมุ่งหวังแต่จะให้นักเรียนได้รับรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะต้องปลูกฝังเจตคติที่ดีให้กับ
นักเรียนด้วยเจตคติเป็นสภาพทางจิตใจด้านความรู้สึกที่มีต่อบุคคล สภาพการณ์ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย
เกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้ ซึ่งแสดงออกมาให้เห็นเป็นพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ลักษณะท่าทาง
ความคิดเห็น ความรู้สึกที่ตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งทางบวก (ด้านดี) และทางลบ (ด้านไม่ดี)  เป็น
ลักษณะภายในจิตใจที่คนเราแสดงต่อการกระท าหรือสิ่งต่าง ๆ การตระหนักคุณค่า หรือเป็น
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สภาพการณ์ หรือการกระท าของแต่ละบุคคล ที่นิยมยึดมั่นว่ามีคุณค่าแก่ตนเองและสังคม อันเป็นหลัก
หรือเกณฑ์ส าหรับการน้อมน ามาซึ่งการประพฤติปฏิบัติหรือเป็นแนวทางในการตัดสินใจ เลือกวิธีการ
ด าเนินชีวิตเพ่ือให้บรรลุถึงจุดหมายที่ตั้งไว้เนื่องจากเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งส าคัญในการ
ด ารงชีพเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักเรียนที่เรียนวิทยาศาสตร์ควรมีความรู้เกี่ยวกับพลังและแรงขับที่ท าให้
นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการท างาน การพัฒนาเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน เนื่องจาก
ในการเรียนวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องปฏิบัติกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่คล้ายคลึงกับการศึกษาของ
นักวิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจในงานทางวิทยาศาสตร์ และลอกเลียนแบบการท างานเยี่ยง
นักวิทยาศาสตร์มาใช้ในการด ารงชีวิตจริงด้วย ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
และงานที่นักวิทยาศาสตร์ท าไว้แล้ว เจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ยังเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ทุกคน
ต้องมี ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือวัดเจตคติซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อความ ซึ่งเรียกว่า
ข้อความวัดเจตคติ (statement attitude) และส่วนที่เป็นค าตอบ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
ซึ่งรวมเรียกว่า มาตราวัดเจตคติ (attitude scale) ผู้วิจัยได้สร้างแบบวัดเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์
และให้นักเรียนประเมินหลังจากเรียนด้วยสื่อประสมครบทุกเนื้อหาแล้วผลการประเมินพบว่านักเรียน
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์หลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสม อยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.90 คะแนน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 คะแนน เพราะการเรียนด้วยสื่อประสมท า
ให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พจมาน วงษ์ทองแท้ 
(2547) ได้ท าการวิจัยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพวิทยา จังหวัดราชบุรี ที่สอนโดยใช้วิธีสอนแบบมีส่วน
ร่วมกับวิธีสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบว่า เจตคติของนักเรียนที่มีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสอน
โดยวิธีสอนแบบมีส่วนร่วมสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 จากผลการวิจัยการเรียนด้วยสื่อประสมท าให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฮัซลินดา อัลมะอาริฟีย์ (2551) ได้ท าการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการ
สืบเสาะหาความรู้ประกอบการเขียนแผนผังมโนมติ ผลการวิจัยพบว่าเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ประกอบการเขียนแผนผังมโน
มติสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยการเรียนด้วยสื่อประสมท าให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

   1.1 สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมพัฒนาครูผู้สอนให้มีการใช้สื่อประสมในโรงเรียน
ให้มากขึ้น เพราะครูผู้สอนบางคนยังยึดการสอนแบบเดิม ๆ อาจท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่าย
และมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   1.2 ควรสร้างสื่อประสมส าหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ือเร้าความสนใจแก่
นักเรียนในการน าไปใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะสอดคล้องกับการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น ๆ อย่างแท้จริง 
   1.3 ควรมีการส ารวจความต้องการของนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกสื่อประสม และให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

2. ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน 
   2.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนกับการใช้สื่อประสม 
   2.2 ครูควรลดบทบาทจากการเป็นผู้สอนมาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา หรือค าแนะน า ควรมี
การกระตุ้นและให้ก าลังใจผู้เรียนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้เด็กเกิดเจตคติต่อวิชานั้น ๆ   
   2.3 ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนได้ท าการอภิปรายและสรุปเนื้อหาในบทเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านองค์ประกอบของสินค้า ด้านสถานที่และเวลา ด้านโปรโมชั่นและ
การศึกษา ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และด้านกระบวนการที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต   ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่มาใช้
บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  จํานวน 400 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้น โดยหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA)  และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบทวิ (Binary Logistic Regression) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 234 คน  
คิดเป ็นร้อยละ 58.50  มีอายุอยู่ในช่วง 26 – 35 ปี จํานวน 138 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.50  มี
สถานภาพโสด จํานวน  210 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.50 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 159 
คน  คิดเป็นร้อยละ 39.75  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 173 คน  คิดเป็นร้อยละ 
43.25  มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 217 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.25  
มีที่พักอาศัยอยู่ในอําเภอธัญบุรี จํานวน 158 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.50  ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ ศูนย์
การค้าเซียร์รังสิตในด้านไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 289 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.25 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับแต่ละด้านตามค่าเฉลี่ยดังนี้  ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ความ
หลากหลายของราคาสินค้าหรือบริการ  ความเหมาะสมของราคากับคุณภาพสินค้าหรือบริการ  แสดง
ราคาสินค้าหรือบริการไว้อย่างชัดเจน  ราคาสินค้าหรือบริการต่ํากว่าศูนย์การค้าอ่ืน  
 3. จากผลการทดสอบ พบว่า ลูกค้าเพศชายและเพศหญิง สถานภาพทางเศรษฐกิจ อาชีพ
มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการทีศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 
ทั้งโดยรวม และรายด้าน ไม่ต่างกัน  ลูกค้าที่มีอายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกัน รายได้ต่อเดือน

บัณ
ฑิต
วทิ
ยาล
ัย ว
ไลย
อล
งก
รณ์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 

 
 

63 

ต่างกัน ที่พักอาศัยต่างกัน มีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต  โดยรวมของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และแบบจําลอง
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีตัวแปรอิสระ 4 ตัว คือ ด้านสถานที่และเวลา  ด้านโปรโมชั่น
และการศึกษา  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และด้านบุคคล เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research survey was to study the factors influenced on 
customers' decision for customer service at Zeer Rangsit Department Store. The 
objective is to study the factors affecting the decision to adopt customer service 
Zeer Rangsit Department Store.. The sample consisted of customers who come to 
the Zeer Rangsit Department Store 400 people. Tools used in this research was a 
questionnaire constructed by the researcher which had a reliability index of 0.96.  
Statistical tools in the analysis were the average percentage, mean, standard 
deviation. Hypotheses was use the t-test, one-way test of variance (One-way ANOVA), 
and logistic regression analysis with the Binary Logistic Regression. 
 The results of this research found that 
 1. The factors personalized of respondents found that the majority were 
female, number 234, representing 58.50. Aged between 26 - 35 years number 138, 
percentage 34.50. Single status number 210 percentage 52.50. Eduacational level in 
bachelor's degree number 159 percentage 39.75. Occupational workers number 173, 
percentage 43.25. Monthly income in the range of 10,001 - 20,000 THB number 217 
people, representing 54.25. Area of residents of Thanya Buri District number 158 
persons or 39.50 percent who deciding subscriber at Zeer Rangsit Department Store. 
The 289 people  intention to shopping the IT and electronics instruments percentage 
72.25. 
 2. Factors affecting the decision to adopt customer service Zeer Rangsit            
Department Store were at moderate level by sorting each side below the average          
price and other costs of a variety of products or services. The appropriate of                    
the price and quality of goods, products or services. Almost products were clearly for      
show or service and lower price than other department store.  
 3.  These results showed that male and female clients, economic status 
professional marketing mix factors affecting the level of decision for Zeer Rangsit 
Department Store as a whole and the different aspects of our age difference. 
Educational different Monthly income, area of residents were different of decision for 
the Zeer Rangsit Department Store. Overall marketing mix factors. Difference 
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statistically significant level at .05, and the factor of the marketing mix model with 
four independent variables, namely the time and place, the promotion and 
education, the physical environment and the individual variables that affect the 
decision for the Zeer Rangsit Department Store significant level at the .05. 
 
ค าส าคัญ 
 การตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ศูนย์การค้าเป็นการให้บริการของการค้าปลีกรูปแบบหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของ
ผู้บริโภค  เนื่องจากรูปแบบของศูนย์การค้าในปัจจุบันมีลักษณะการให้บริการแบบครบวงจร  กล่าวคือ 
เป็นที่รวบรวมของสินค้านานาชนิด ซึ่งผู้บริโภคสามารถหาซื้อสินค้า และเข้ารับบริการต่าง ๆ ได้
ครอบคลุมทุกด้าน  ประหยัดเวลาในการจับจ่ายใช้สอย  นอกจากนี้ยังมีสถานบันเทิงและมีสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่าง ๆ อย่างครบครัน  รวมทั้งมีการตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม  มีเครื่องปรับอากาศเย็น
สบาย  จัดเรียงสินค้าหลากหลายชนิดอย่างเป็นระเบียบเพ่ือให้ผู้บริโภคเลือกซ้ือได้เองตามความพอใจ
หรือที่รู้จักกันในศัพท์ self service  ซึ่งเป็นการบริการตนเอง  นอกจากนี้ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ยัง
ตั้งอยู่ในทําเลที่การเดินทางไปมาสะดวก และที่สําคัญคือ มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้บริหาร
พ้ืนที่ขาย และสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเรียกความสนใจจากลูกค้าให้มาจับจ่ายซื้อสินค้าแทน
การซื้อสินค้าจากตลาดสด และร้านค้าปลีกขนาดเล็กท่ัวไป 
 การขยายตัวของศูนย์การค้า  และห้างสรรพสินค้าในปัจจุบัน ทําให้เกิดการแข่งขันอย่าง
รุนแรงเพ่ิมมากขึ้น  ดังนั้นผู้บริหารศูนย์การค้าแต่ละแห่งพยายามหาแนวทาง  และดึงเอากลวิธีต่างๆ 
มากมายมาใช้ในการบริหารและจัดการทั้งทางด้านการบริหารการตลาด ประกอบกับการวางแผนด้าน
อ่ืน ๆ ควบคู่กันไป  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด  เนื่องจากการบริหารการตลาด
นั้น  เป็นกระบวนการในการวางแผนและการบริหารการจัดจําหน่าย การสร้างความคิดด้านสินค้าและ
บริการ  เพ่ือสร้างให้เกิดการแลกเปลี่ยนโดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การหรือธุรกิจ และ
เพ่ือสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีลักษณะแตกต่างหลากหลายอย่างสูงสุด  (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2555) 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการ (7Ps) Marketing Mix ถือเป็นเครื่องมือสําคัญที่
นํามาใช้ในการวางแผนทางการตลาดซึ่งประกอบด้วย องค์ประกอบของสินค้า สถานที่และเวลา  
โปรโมชั่นและการศึกษา  ราคาและค่าใช้จ่ายอ่ืน  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ กระบวนการ และ
บุคคล พร้อมทั้งศึกษาถึงจุดแข็งและจุดอ่อนในองค์กรของตน  หลังจากนั้น  องค์กรจะทําการเลือก
กลุ่มเป้าหมาย และกําหนดกลยุทธ์ โดยใช้  7Ps เป็นแนวทางสําคัญในการวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้
แตกต่าง  โดดเด่น  และตอบสนองต่อความต้องการลูกค้าได้  ซึ่งองค์กรจะต้องเรียนรู้  ยอมรับ  
ปรับปรุง  และปรับเปลี่ยนแนวทางเพ่ือให้องค์กรประสบความสําเร็จตามกลยุทธ์ที่วางไว้ 
 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  มีสโลแกนว่า “ศูนย์ไอที และอิเล็กทรอนิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย” อยู่ในอําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี  และอยู่ใกล้กับตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี (ใกล้กับทาง
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แยกถนนพหลโยธินกับจุดสิ้นสุดของถนนวิภาวดีรังสิต) เน้นให้บริการเกี่ยวกับไอที (Information) 
และอิเล็กทรอนิกส์  โดยส่วนใหญ่จะเปิดพ้ืนที่ให้เช่าร้านค้าประเภทไอที อาทิ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวร์ โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูปฯลฯ  และมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้เป็นศูนย์การค้าไอทีที่มี
ความทันสมัย สามารถอํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาซื้อสินค้าได้อย่างครบวงจร และที่สําคัญยัง
มีเป้าหมายผลักดันให้เป็นศูนย์การค้าสินค้าประเภทไอทีที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพ
และปริมณฑล เช่น ย่านรังสิต แจ้งวัฒนะ และ ดอนเมือง เป็นต้น ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศู นย์การค้าเซียร์รังสิต 
โดยเฉพาะปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดธุรกิจบริการ 7Ps  เพ่ือเป็นประโยชน์สําหรับศูนย์การค้าเซียร์
รังสิต  ผู้บริหาร นักการตลาด  และผู้ที่สนใจ  ในการนําผลการวิจัยไปใช้เป็นสารสนเทศในการ
วางแผนกลยุทธ์ และการจัดพัฒนารูปแบบการให้บริการให้เหมาะสม เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิตแตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านองค์ประกอบของสินค้า ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต               
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านสถานที่และเวลา ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต               
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านโปรโมชั่นและการศึกษา ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต               
 4. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคาและค่าใช้จ่ายอ่ืน  ที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต               
 5. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต               
 6. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต               
 
สมมุติฐานการวิจัย 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดธุรกิจบริการมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิตแตกต่างกัน 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสม
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต   โดยประชากรและ
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กลุ่มตัวอย่างเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยผู้วิจัยดําเนินการแจกแบบสอบถามแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
ในศูนย์การค้าเซียร์รังสิตอย่างไม่เจาะจง  จํานวนทั้งหมด 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  มีลักษณะเป็นแบบปิด (Closed Form)  
ใหเลือกคําตอบเดียวจากหลายคําตอบ และส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
ใช้การทดสอบค่าที (t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  และ
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติคแบบทวิ (Binary Logistic Regression) 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน  สามารถสรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 234 คน  
คิดเป็นร้อยละ 58.50  มีอายุอยู่ในช่วง 26 – 35 ปี  จํานวน 138 คน  คิดเป็นร้อยละ 34.50  มี
สถานภาพโสด จํานวน  210 คน  คิดเป็นร้อยละ 52.50  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 159 
คน คิดเป็นร้อยละ 39.75  ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จํานวน 173 คน  คิดเป็นร้อยละ 
43.25 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 54.25  มี
ที่พักอาศัยอยู่ในอําเภอธัญบุรี จํานวน 158 คน  คิดเป็นร้อยละ 39.50  ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ ศูนย์
การค้าเซียร์รังสิต ในด้านไอทแีละอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 289 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.25 
 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 
  2.1 ส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า  
ที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  (X = 3.24, S.D. = 0.58)  โดยเรียงลําดับ
แต่ละด้านตามค่าเฉลี่ยดังนี้      
   2.1.1 ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของศูนยฺการค้าเซียร์รังสิต อยู่ในระดับมาก  (X = 3.54, S.D. = 0.72)  และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อันดับแรก  คือ ความหลากหลายของราคาสินค้าหรือบริการ  โดยมีระดับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.67, S.D. = 0.80)  อันดับ 2 คือ ความเหมาะสมของราคา
กับคุณภาพสินค้าหรือบริการ  โดยมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.65, 
S.D. = 0.80)  อันดับ 3 คือ  แสดงราคาสินค้าหรือบริการไว้อย่างชัดเจน  โดยมีระดับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.43, S.D. = 0.82) และอันดับ 4 คือ ราคาสินค้าหรือบริการ
ต่ํากว่าศูนย์การค้าอ่ืน โดยมีระดับการติดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.42, S.D. = 
0.95) 
   2.1.2  ด้านองค์ประกอบสินค้ามีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ของศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อยู่ในระดับมาก  (X = 3.52, S.D. = 0.73)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
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พบว่า อันดับแรกคือ ความโดดเด่นของสินค้าหรือบริการ โดยมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่
ในระดับมาก  (X = 3.58, S.D. = 0.80)  อันดับ 2 มีจํานวน 2 ข้อ  คือ คุณค่าของสินค้าหรือบริการ 
โดยมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.54, S.D. = 0.83)  และความม่ันใจ
ในสินค้าหรือบริการ  โดยมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับมาก  ( X = 3.54, S.D. = 
0.83)  และอันดับ 4 คือ ชื่อเสียงของสินค้าหรือบริการ  โดยมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก  (X = 3.45, S.D. = 0.83)   
   2.1.3 ด้านสถานที่และเวลามีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อยู่ในระดับปานกลาง  (X = 3.37, S.D. = 0.69) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า อันดับแรก มีจํานวน 2 ข้อ คือ สถานที่สะดวกต่อการเดินทาง โดยมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ อยู่ในระดับมาก ( X = 3.65, S.D. = 0.93)  และสถานที่ใกล้ที่พัก ที่ทํางาน โดยมีระดับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับมาก (X = 3.65, S.D. = 0.94)  อันดับ 3 คือ สถานที่จอดรถ
เพียงพอ โดยมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.17, S.D. = 0.91)  
และอันดับ 4 คือ เวลาเปิด-ปิดของศูนย์การค้า  โดยมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับ
ปานกลาง  (X = 3.00, S.D. = 0.77)     
   2.1.4 ด้านโปรโมชั่นและการศึกษา มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อยู่ ในระดับปานกลาง  ( X = 3.22, S.D. = 0.73)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับแรก  คือ การลดราคาและจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ  
โดยมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ ในระดับมาก  ( X = 3.47, S.D. = 0.94)  อันดับ 2 คือ 
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ชัดเจนและน่าสนใจ โดยมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับ
มาก  (X = 3.43, S.D. = 0.82)  อันดับ 3 คือ การแจกแผ่นพับหรือใบปลิว  โดยมีระดับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.02, S.D. = 0.89) และอันดับ 4 คือ การแจกข่าวสาร
เกี่ยวกับโปรโมชั่นให้ลูกค้าทราบ  โดยมีระดับการติดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  
(X = 2.96, S.D. = 0.89)   
   2.1.5 ด้านกระบวนการ มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อยู่ในระดับปานกลาง  (X = 3.12, S.D. = 0.71)  และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อันดับแรก คือ ขั้นตอนการรับบริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน  โดยมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.20, S.D. = 0.71)  อันดับ 2 คือ การบริการที่รวดเร็ว  โดยมี
ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.10, S.D. = 0.79)  อันดับ 3 คือ  
ความถูกต้องและชัดเจนในการรับบริการ  โดยมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับปาน
กลาง  (X = 3.09, S.D. = 0.83) และอันดับ 4 คือ ความประทับใจในการรับบริการ  โดยมีระดับการ
ติดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  (X  = 3.07, S.D. = 0.84)   
   2.1.6 ด้านบุคคล มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของศูนย์การค้า
เซียร์รังสิต อยู่ในระดับปานกลาง  (X = 3.11, S.D. = 0.70)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
อันดับแรก คือ พนักงานมีประสิทธิภาพในด้านการให้บริการ โดยมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.26, S.D. = 0.75)  อันดับ 2 คือ มารยาท ของพนักงานในการ
ให้บริการ  โดยมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.13, S.D. = 0.83)  
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อันดับ 3 คือ  การให้บริการด้านข้อมูลแนะนําให้คําปรึกษาที่เป็นประโยชน์  โดยมีระดับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.10, S.D. = 0.83) และอันดับ 4 คือความน่าเชื่อถือ
ของพนักงาน  โดยมีระดับการติดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 2.97,  S.D. = 
0.76   

            2.1.7 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของศูนยฺการค้าเซียร์รังสิต อยู่ ในระดับปานกลาง  ( X = 2.83, S.D. = 0.84)  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อันดับแรก คือ ความปลอดภัยของสถานที่ในการมารับบริการ  โดยมีระดับ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.07, S.D. = 0.90)  อันดับ 2 คือ การแบ่ง
พ้ืนที่ใช้บริการอย่างเป็นสัดส่วน  โดยมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 
2.83, S.D. = 0.93)  อันดับ 3 คือ  ความเพียงพอของสิ่งอํานวยความสะดวก  โดยมีระดับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการอยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 2.75, S.D. = 0.89)   และอันดับ 4 คือ ความ
สะอาดของบริเวณโดยรอบศูนย์การค้า โดยมีระดับการติดสินใจเลือกใช้บริการ อยู่ในระดับปานกลาง  
(X = 2.65, S.D. = 0.96)   
 3. จากผลการทดสอบสมมติฐาน และตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ด้วยการทดสอบค่าที      
(t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  และการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติคแบบทวิ (Binary Logistic Regression) พบว่า  
  3.1 ลูกค้าเพศชายและเพศหญิงมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อระดับ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการทีศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ทั้งโดยรวม และรายด้าน ไม่ต่างกัน   
  3.2 ลูกค้าที่มีอายุต่างกันมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  
โดยรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ลูกค้าที่มีอายุต่างกันมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้า
เซียร์รังสิต  ในด้านองค์ประกอบของสินค้า  ด้านสถานที่และเวลา  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  
ด้านกระบวนการ และ ด้านบุคคล  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 นอกนั้นไม่
แตกต่าง 
  3.3 ลูกค้าที่มีสถานภาพต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อระดับ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ทั้งโดยรวม และรายด้าน ไม่ต่างกัน   
  3.4 ลูกค้าที่ มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  โดยรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้าที ่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  ในด้านองค์ประกอบของสินค้า  ด้านสถานที่และ
เวลา  ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอื่น  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และด้านกระบวนการ  แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05  นอกนั้นไม่แตกต่าง   
  3.5 ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อระดับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ทั้งโดยรวม และรายด้าน ไม่ต่างกัน   
  3.6 ลูกค้าท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้า
เซียร์รังสิต  โดยรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05  และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที ่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  ในด้านสถานที่และเวลา  และด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05  นอกนั้นไม่แตกต่าง   
  3.7 ลูกค้าที่มี อําเภอที่ พักอาศัยต่างกันมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  โดยรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ลูกค้าที่มีอําเภอที่พักอาศัยต่างกันมีระดับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที ่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  ในด้านสถานที่และเวลา  และด้านราคาและ
ค่าใช้จ่ายอื่น  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ .05  นอกนั้นไม่แตกต่าง   
  3.8 แบบจําลองด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีตัวแปรอิสระ 4 ตัว คือ ด้าน
สถานที่และเวลา  ด้านโปรโมชั่นและการศึกษา  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และด้านบุคคล 
เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์
รังสิต พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต โดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการมากที่สุดคือ  ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  รองลงมาคือ ด้านองค์ประกอบสินค้า  ด้าน
สถานที่ และเวลา  ด้านโปรโมชั่นและการศึกษา ด้านกระบวนการ  ด้ านบุคคล  และด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตามลําดับซึ่งสามารถอภิปรายผลเป็นรายด้านได้ ดังนี้   
 ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ลูกค้ามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  ด้านราคาและค่าใช้จ่ายอ่ืน อยู่ในระดับมาก  โดยใน
ทุกรายข้อ  ได้แก่  ความหลากหลายของราคาสินค้าหรือบริการ   ความเหมาะสมของราคากับ
คุณภาพสินค้าหรือบริการ  แสดงราคาสินค้าหรือบริการไว้อย่างชัดเจน  และราคาสินค้าหรือบริการต่ํา
กว่าศูนย์การค้าอ่ืน  มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากเช่นกัน  เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันได้ให้
ความสําคัญการพิจารณาระหว่างคุณค่าที่ได้รับกับราคาที่เหมาะสม ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา เขาก็จะ
ตัดสินใจซื้อซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุจิตร ฉันท์ผ่อง (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผล
ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกค้าที่ซื้ออะไหล่รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า พบว่า ด้านราคา อยู่ใน
ระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก ลูกค้าได้คํานึงความสําคัญถึงราคาอะไหล่ที่เหมาะสมกับคุณภาพ เมื่อ
เป็นสมาชิกของศูนย์บริการจะได้รับส่วนลด ตลอดจนบริการอะไหล่ฟรีเมื่อรถยนต์อยู่ในระยะเวลา
ประกัน จึงทําให้ลูกค้าให้ความสําคัญด้านราคาในระดับมาก 
 ในส่วนด้านองค์ประกอบสินค้า  ลูกค้ามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ด้านองค์ประกอบของสินค้า อยู่ในระดับ
มาก  และในทุกรายข้อ ได้แก่ คุณค่าของสินค้าหรือบริการ ความมั่นใจในสินค้าหรือบริการ ชื่อเสียง
ของสินค้าหรือบริการ ความโดดเด่นของสินค้าหรือบริการ  มีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากเช่นกัน  
เนื่องจากผลิตภัณฑ์คือสิ่งแรกสุดที่ต้องให้ความสําคัญ  และถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญที่สุดที่ผู้บริโภค
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สามารถจับต้องได้  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธีรศักดิ์ ดวงสวัสดิ์ (2551) ทําการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดของโรงแรมใน
กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ ทุกปัจจัยย่อยมี
ความสําคัญอยู่ในระดับมาก 
 ด้านสถานที่และเวลา ลูกค้ามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ด้านสถานที่และเวลา อยู่ในระดับปานกลาง  โดยเรื่องที่มีผล
ต่อการตัดสินใจมากท่ีสุดคือ สถานที่สะดวกต่อการเดินทาง สถานที่ใกล้ที่พัก ที่ทํางาน เนื่องจากสภาพ
การจราจรที่ไม่เอ้ืออํานวย  อีกทั้งผู้บริโภคในปัจจุบันได้ให้ความสําคัญ กับทําเลที่ตั้งและความสะดวก
ในการใช้บริการในด้านต่างๆ   ทําเลที่ตั้งจึงเป็นหัวใจสําคัญของการทําธุรกิจ  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ อรุณวรรณ ชมบุตร (2556) ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อชุด
โซฟาของผู้บริโภคในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านช่องทางจัดจําหน่าย ที่
ผู้บริโภคให้ระดับความสําคัญในระดับมาก ได้แก่ ทําเลที่ตั้งของร้านหาง่ายอยู่ในย่านการค้า และอยู่ใน
ศูนย์การค้า 
 ด้านโปรโมชั่นและการศึกษา ลูกค้ามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ด้านโปรโมชั่นและการศึกษา  อยู่ในระดับปานกลาง  
โดยเรื่องที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ การลดราคาและจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ  
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ทําให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของเอนก นิลพันธ์ (2553)  ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้าแฟชั่นของผู้บริโภค ในศูนย์การค้าเซียร์รังสิต พบว่าปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาดมีความสําคัญในการตัดสินใจซื้อรองเท้าแฟชั่นมากท่ีสุด 
 ด้านกระบวนการ  ลูกค้ามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต   ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับปานกลาง  โดยเรื่องที่มีผล
ต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ  ขั้นตอนการรับบริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเนื่องจากสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ จารุจิตร ฉันท์ผ่อง (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของลูกค้าที่ซื้ออะไหล่รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า พบว่า ด้านกระบวนการ อยู่ในระดับมาก 
ที่เป็นเช่นนี้อาจจะเนื่องจาก เห็นความสําคัญของกระบวนการทํางานของศูนย์บริการ มีมาตรฐาน 
พนักงานทํางานเป็นระบบ ออกบิลตามกลุ่มของอะไหล่ทุกครั้ง บริการอย่างต่อเนื่อง ไม่เสียเวลาใน
การซื้ออะไหล่ มีขบวนการซื้อ-ขายที่ทันสมัย และรวดเร็ว จึงทําให้ลูกค้า ให้ความสําคัญด้าน
กระบวนการ อยู่ในระดับมาก 
 ด้านบุคคล ลูกค้ามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ด้านบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง  โดยเรื่องที่มีผลต่อการตัดสินใจมาก
ที่สุดคือ  พนักงานมีประสิทธิภาพในด้านการให้บริการ  เนื่องจากความรีบเร่งหรือการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการบริการที่รวดเร็ว
ทันใจถือเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซื้อในครั้งต่อไป   ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กองแก้ว บุญ
แสนศิริสุข (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) ในการเลือกใช้บริการบริการของลูกค้า เขตอําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า 
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ด้านบุคลากร ควรให้ความสําคัญ เรื่องการมีมนุษย์สัมพันธ์และความเป็นกันเองของพนักงานที่ปฏิบัติ
ต่อลูกค้าด้วยความจริงใจดุจเหมือนญาติมิตรที่เข้ามาใช้บริการ  ไม่เลือกปฏิบัติเป็นการสร้างความ
อบอุ่นให้ลูกค้าเกิดความไว้วางใจ และแนะนําลูกค้ารายต่อๆไปให้กับธนาคารให้สมกับคําโฆษณา คุณ
เท่านั้นที่รู้ หากมาใช้บริการ ซึ่งเป็นรากฐานเดิมของธนาคาร มั่นคงด้วยรากฐาน บริการด้วยน้ําใจ การ
บริการที่ไม่ดีของพนักงานแต่ละครั้ง จะส่งผลต่อการบอกต่อของลูกค้ามากกว่าเป็น 10 เท่า ของการ
บอกต่อเรื่องบริการที่ดี 
 ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ลูกค้ามีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพนั้น  อยู่ใน
ระดับปานกลาง  โดยเรื่องที่มีผลต่อการตัดสินใจมากที่สุดคือ   ความปลอดภัยของสถานที่ในการมา
รับบริการ   ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารุจิตร ฉันท์ผ่อง (2555) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผล
ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของลูกค้าที่ซื้ออะไหล่รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า พบว่าด้านการสร้าง 
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากลูกค้าเห็นความสําคัญ
ด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ว่าศูนย์บริการมีเครื่องและอุปกรณ์เปลี่ยนอะไหล่ที่
ทันสมัย มีความสะอาด บรรยากาศร่มรื่น อากาศถ่ายเท และมีแสงสว่างเพียงพอ จึงทําให้ลูกค้าให้
ความสําคัญด้านการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพของศูนย์บริการในระดับมาก 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ตามสมมติฐาน
และตามกรอบแนวคิดในการวิจัย อภิปราบผลได้ดังนี้ 
 1. ลูกค้าเพศชายและเพศหญิงมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อระดับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ทั้งโดยรวม และรายด้าน ไม่ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ เนื่องจากเพศชายและเพศหญิงต่างก็อยากจะได้รับผลประโยชน์จากส่วนประสมทางการ ตลาด
ของร้านกาแฟเช่นเดียวกัน  
 2. ลูกค้าที่มีอายุต่างกันมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  โดยรวม
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 3. ลูกค้าที่มีสถานภาพต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อระดับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ทั้งโดยรวม และรายด้าน ไม่ต่างกัน 
 4. ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์
รังสิต  โดยรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 5. ลูกค้าที่มีอาชีพต่างกันมีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อระดับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ทั้งโดยรวม และรายด้าน ไม่ต่างกัน 
 6. ลูกค้าท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกันมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต 
โดยรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 7. ลูกค้าที่มีอําเภอที่พักอาศัยต่างกันมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์
รังสิต  โดยรวมของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 8. แบบจําลองด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีตัวแปรอิสระ 4 ตัว คือ ด้านสถานที่และ
เวลา  ด้านโปรโมชั่นและการศึกษา  ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  และด้านบุคคล เป็นตัวแปรที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05   
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ประโยชน์ ผู้วิจัยได้สรุปข้อเสนอแนะที่สําคัญที่ได้จาก
การศึกษาในครั้งนี้ในแต่ละปัจจัย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าดังนี้  
 1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทางศูนย์การค้าฯ 
ควรจัดให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์  คือ   ควรจัดให้มี
ความหลากหลายของราคาสินค้าเพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
องค์ประกอบสินค้า   
 1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ลูกค้าที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ศูนย์การค้าเซียร์รังสิตมีความโดดเด่นทางด้านไอทีและอิเล็กทรอนิกส์ใน
จังหวัดปทุมธานี แต่การบริการทางด้านอาหารและโภชนาการประชุมสัมมนา ด้านการศึกษา ด้าน
สถาบันการเงิน ด้านศูนย์บริการร่วมจังหวัดปทุมธานี ด้านสังคม(ตลาดนัดพบแรงงาน)  และด้าน
โรงแรมและการประชุมสัมมนาไม่มีความโดดเด่นทางสินค้าและการบริการ ทําให้ลูกค้าที่จะมาใช้
บริการไม่ทราบว่าทางศูนย์การค้าเซียร์รังสิตมีการให้บริการประเภทอ่ืนด้วย  ฉะนั้น ศูนย์การค้าฯ ควร
จัดให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์  โดย เน้นทางด้าน
ประชาสัมพันธ์ ความโดดเด่นของสินค้าและบริการที่ทางศูนย์การค้ามีให้บริการกับทางลูกค้าในทุกๆ
ด้าน เพราะจะทําให้ได้ลูกค้ากลับเข้ามาใช้บริการเพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
ทุกๆกลุ่มและเป็นการเปิดโอกาสให้กับทางศูนย์การค้ามากขึ้นด้วย  ศูนย์การค้าฯ ควรสร้างความ
หลากหลายของสินค้าและบริการซึ่งเป็นการสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภค และเพ่ิมโอกาสในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าที่ เข้ามาใช้บริการได้มากขึ้น  การคัดสรรคุณภาพของสินค้าและบริการ                   
ก็สามารถสร้างความมั่นใจและสร้างการยอมรับให้กับลูกค้าได้ดีอีกวิธีหนึ่ง   โดยสามารถใช้การเล่า
เรื่องราวของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพผ่านเรื่องราวด้วยสื่อต่างๆ ภายในร้าน เช่น สามารถบรรยาย
ผ่านแผ่นพับ หรือการจัดตกแต่งร้านให้ลูกค้าได้รับรู้ได้ เป็นต้น  
 1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสถานที่และเวลา  เรื่องที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจมากที่สุดคือ สถานที่สะดวกต่อการเดินทาง สถานที่ใกล้ที่พัก ที่ทํางาน  ฉะนั้น  ศูนย์การค้า
เซียร์รังสิต ควรจัดให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้
ควรจะขยายเวลาเปิด-ปิดของศูนย์การค้าในช่วงวันหยุด เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสให้กับทางศูนย์การค้า
มากขึ้นอีกเพ่ือเป็นทางเลือกที่จะทําให้ลูกค้าตัดสินใจในการเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  
ควรสร้างบรรยากาศภายในศูนย์การค้าให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสามารถผ่อนคลายได้  เช่น อาจจะมี
กลิ่นหอมอ่อนๆ  ภายในศูนย์การค้า  หรือมีเพลงบรรเลงเบาๆ  เป็นต้น  ควรเน้นความสะอาดในทุก
สถานที่ของศูนย์การค้า ซึ่งจะสามารถสร้างความประทับใจได้อีกทางหนึ่ง 
 1.4 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านโปรโมชั่นและการศึกษา เรื่องที่มีผลต่อ
การตัดสินใจมากที่สุดคือ การลดราคาและจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ  ศูนย์การค้าเซียร์
รังสิต ควรจัดให้มีการปรับปรุงกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์  ดังต่อไปนี้  
เน้นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ที่ชัดเจนและน่าสนใจ เพ่ือให้ลูกค้าทราบว่าทางศูนย์การค้ามีการ
จัดกิจกรรม และโปรโมชั่น ตลอดทั้งปี  เน้นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น  โดยการแจ้ง 
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รายการสินค้าราคาพิเศษให้กับลูกค้าทราบก่อนการตัดสินใจซื้อ  เพ่ือให้ลูกค้าได้มีการเปรียบเทียบกับ
ประโยชน์ที่ได้รับนั้น   
 1.5 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านกระบวนการ  เรื่องที่มีผลต่อการตัดสินใจ
มากที่สุดคือ  ขั้นตอนการรับบริการเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน  ฉะนั้น ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  ควรจัดให้มี
การปรับปรุงเกี่ยวกับการติดป้าย และประชาสัมพันธ์ถึงกฎ ระเบียบ ขั้นตอนการให้บริการต่างๆ ให้
ชัดเจน เพ่ือให้ลูกค้าทราบ และเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน  เช่น เวลาเปิด-ปิดของศูนย์การค้า 
เป็นต้น 
 1.6 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านบุคคล  เรื่องที่มีผลต่อการตัดสินใจมาก
ที่สุดคือ  พนักงานมีประสิทธิภาพในด้านการให้บริการ ฉะนั้น ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต  ควรจัดให้มีการ
อบรมให้กับพนักงานในการให้บริการในด้านต่างๆ ต่อไปนี้  1. ด้านการให้บริการในงาน  2. ด้านความ
ชํานาญการในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ  3. ด้านลูกค้าสัมพันธ์ เพราะนอกจากการสร้างความประทับ
ในตัวสินค้าแล้ว  ศูนย์การค้าฯ ยังต้องให้ความสําคัญกับการให้บริการที่เกิดจากพนักงานการสร้าง
ความประทับใจด้วยการทักทายตั้งแต่แรกพบด้วย โดยการสร้างความเป็นมิตรและการยิ้มแย้มทักทาย 
คือ ปราการด่านแรกที่ลูกค้าพึงได้รับ 
 1.7 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ศูนย์การค้าฯ 
ควรเน้นการดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่ในการมารับ ความสะอาด น่าใช้บริการของบริเวณ
โดยรอบศูนย์การค้า ได้แก่ ห้องน้ํา ทางเดิน และบริเวณร้านค้า เป็นต้น  
           2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้าที่ศูนย์การค้า
เซียร์รังสิต ได้แก่ พฤติกรรมของลูกค้า ยี่ห้อหรือตราของสินค้า และความต้องการของลูกค้าให้มากขึ้น 
 2.2 ควรศึกษาเชิงคุณภาพ ควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับลูกค้าที่มาใช้บริการที่
ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เพ่ือให้ทราบข้อมูลเชิงลึกและนําข้อเสนอแนะนําไปปรับปรุงศูนย์การค้าให้มี
คุณภาพการให้บริการที่ดียิ่งข้ึน 
 2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับศูนย์การค้าที่มีจุดมุ่งหมายในการให้บริการที่
ให้กับลูกค้าในทางเดียวกันหรือต่างกัน เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาและดําเนิน
ธุรกิจประเภทศูนย์การค้าต่อไป  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะผู้บริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 2) พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 3) การตรวจสอบ
และยืนยันรูปแบบตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้
เป็นผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ จ านวน 995 คน ตามข้อก าหนดของ            
การวิเคราะห์รูปแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้น ที่ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.929 วิเคราะห์
ข้อมูลเพ่ือหาค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบ
ความสอดคล้องระหว่างรูปแบบตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากการวิเคราะห์รูปแบบสมการ
โครงสร้างเชิงเส้น ด้วยโปรแกรมลิสเรล version 9.1 Activation code: 0826-F30C-1BA3-6C9D 

ประกอบด้วย ค่า  ค่า df ค่า p value ค่า RMSEA ค่า GFI ค่า AGFI ค่า RMR ค่า SRMR และค่า 
CN  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. องค์ประกอบของสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 1) สมรรถนะส่วน
บุคคล 2) สมรรถนะทางสังคม และ 3) สมรรถนะบทบาทหน้าที่ 

2. ตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบด้วย1) ตัวบ่งชี้สมรรถนะส่วน
บุคคล ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และ
การท างานเป็นทีม 2) ตัวบ่งชี้สมรรถนะทางสังคม ได้แก่ สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ
ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง และการให้อ านาจแก่ผู้ อ่ืนและ 3) ตัวบ่งชี้
สมรรถนะบทบาทหน้าที่ ได้แก่ ด้านความเป็นราชภัฏ ด้านความเข้าใจในองค์กร และด้านการพัฒนา
ท้องถิ่น 

3. การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า 
รูปแบบตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ปรับแก้แล้ว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยพิจารณาจากผลการตรวจสอบค่าสถิติ 2 = 78.34 ค่า p = .284                   
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ที ่df = 72 GFI = 0.932 AGFI = 0.901 CN = 1,305.54 RMR = 0.257 SRMR = 0.0043 ดัชนีของ
ค่าRMSEA = 0.081  

ABSTRACT 
            The research aimed to 1) study the competency factors of the Rajabhat 
University administrators 2) develop the competency indicators of the Rajabhat 
University administrators and 3) assess and confirm the competency indicators of the 
Rajabhat University administrators. The samples employed in the study were 995 
administrators and instructors of Rajabhat universities nationwide according to the 
analysis of Structural Equation Model, using Multi-stage Random Sampling method. 
The instrument used in the research was a 5-rating scale questionnaire with                       
a reliability at 0.929. Data analysis was conducted by mean, standard deviation and 
the examining of the accordance value between theoretical models with the 
empirical data, analyzed by Structural Equation Models of the LISREL Program, 
version 9.10, activation code: 614F-A59F-F2D6-6064 with , df, p, RMSEA, GFI, AGFI, 
RMR, SRMR and CN.     
         The research results were as follows; 
       1. The competency factors of the Rajabhat University administrators consisted 
of 1) personal competency 2) social competency and 3) role competency. The factor 
loadings of Rajabhat University Administrators ranking from the highest to the lowest 
were social competency, personal competency and role competency,  respectively. 

2.  The competency indicators of the Rajabhat University administrators 
consisted of 1) personal competency indicators which were achievement motivation, 
service mind, expertise, integrity, and teamwork 2) social competencies indicators 
which were leadership, visioning, strategic orientation, change leadership, self-control 
and empowering others and 3) the role competency indicators which were Rajabhat  
consciousness, organizational awareness behavior, and local development.  

 3. The research found that the improved competency indicators of the 
Rajabhat University administrators were accordant to the empirical data at a good 
level, considering the results of statistics confirmation  including 2 =78.34, feasibility 
(p) = .284, free degree (df) = 72, accordant indicators (GFI)=0.932, improved accordant 
indicators (AGFI) = 0.901, sampling group (CN) = 1,305.54, RMR = 0.257, SRMR= 0.0043 
and RMSEA = 0.081.       
 

ค าส าคัญ 
            การพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะผู้บริหาร 
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ความส าคัญของปัญหา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏถือก าเนิดจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สังกัดอยู่

ในส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีสถานภาพเหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ใน
ประเทศไทย เป็นสถาบันการศึกษาที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและต่อเนื่อง โดยเริ่มจากในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการตั้งกระทรวงธรรมการ เพ่ือพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศ ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2435 เป็นต้นมา มีวิวัฒนาการต่อเนื่อง จนในปี พ.ศ.2547 รัฐบาล
ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อให้สอด
รับกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น                      
         ส าหรับภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏไม่ต่างสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป แต่มีภาระ หน้าที่
เพ่ิมเติม และถือว่าเป็นจุดแข็ง คือ ปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามมาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า ให้
มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547, 2547) 
 การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏต้องมีการปรับตัวให้ทันและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า
ทรัพยากรบุคคลเป็นทรัพย์สินอันมีค่า และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน าความส าเร็จมาสู่องค์กร  ฉะนั้น   
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพ่ือเพ่ิมคุณค่าในการท างานให้กับองค์กร จึงเป็นสิ่งท้าทายที่ต้อง
เผชิญ และแนวโน้มของปัญหาที่ภาครัฐจะต้องเตรียมตัวรับให้ทันกับสถานการณ์ ก็คือ การสรรหา 
พัฒนา และรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีสมรรถนะสูง (High Competency) ไว้                
 มหาวิทยาลัยราชภัฏมีการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจหลักและแผนปฏิบัติราชการ ในการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ เช่น การสรรหาและ
คัดเลือก การพัฒนา และการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือเป็นกลไกในการปรับปรุง
คุณภาพบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ส่งเสริมการพัฒนาพนักงานให้สามารถใช้สมรรถนะได้อย่าง
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นใน
การน าระบบสมรรถนะมาปรับประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับองค์กร สมรรถนะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือ สมรรถนะหลัก (Core Competency) สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) 
สมรรถนะตามลักษณะงาน (Functional Competency) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งได้
ด าเนินการจัดท าตามแนวทางที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
ก าหนด  
 ผู้วิจัยตระหนักว่า กรอบสมรรถนะ (Competency Framework) ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกว่าสมรรถนะใดมีความจ าเป็นต่อการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นเป็น
สิ่งส าคัญยิ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา พัฒนา และรักษาทรัพยากร
บุคคลที่มีสมรรถนะสูงไว้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มณีรัตน์  ฉัตรอุทัย, 2551) นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจนเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีผลการ
ปฏิบัติงานตามความต้องการของประเทศชาติและประชาคมอาเซียนต่อไป 
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 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางการบริหารจัดการที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานทางการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏของไทยต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยังขาดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักในการน าสมรรถนะมา
ใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือ    
 1. ศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 2. พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
 3. การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Research) ซึ่ งมีวิธีการ
ด าเนินการวิจัยตามหลักการพัฒนาตัวบ่งชี้ 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาแบบจ าลองเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  โดยใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์จากการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Analysis)                 
ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพตัวบ่งชี้และเครื่องมือวิจัย โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ                   
5 ท่าน ตรวจพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  น าเครื่องมือที่เป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.99 
ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ จ านวน 
995 คน และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural 
Relationship) โดยใช้โปรแกรม LISREL Versions 9.10 
 ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล น าเครื่องมือที่หาคุณภาพแล้วไปด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยจัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย 
 ขั้นตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอรายงาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
ทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห์ค่าสถิติบรรยาย ได้แก่  ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการประเมินความ
เที่ยงตรงของตัวบ่งชี้  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ส าหรับพิจารณาความเหมาะสมในการ
น าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ  การวิเคราะห์ข้อมูลทดสอบความสอดคล้องของโมเดลการวิจัยกับข้อมูล
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เชิงประจักษ์การสร้างสเกลองค์ประกอบย่อยด้วยวิธีการวิ เคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second- 
Order Confirmatory Factor Analysis)  โดยใช้โปรแกรมลิงเรล 9.10 (LISREL version 9.10 
Activation code. 0147A59F-F2D6-6064) และจัดท าเป็นรายงานการพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
          
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. องค์ประกอบของสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย 1) สมรรถนะส่วน
บุคคล 2) สมรรถนะทางสังคม และ 3) สมรรถนะบทบาทหน้าที่                
 2. ตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย  
  2.1 ตัวบ่งชี้สมรรถนะส่วนบุคคล ได้แก่ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม และการท างานเป็นทีม  
  2.2 ตัวบ่งชี้สมรรถนะทางสังคม ได้แก่ สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ    
ศักยภาพเพ่ือน าการเปลี่ยนแปลง การควบคุมตนเอง และการให้อ านาจแก่ผู้อื่น     
  2.3 ตัวบ่งชี้สมรรถนะบทบาทหน้าที่ ได้แก่ ด้านความเป็นราชภัฏ ด้านความเข้าใจใน
องค์กร และด้านการพัฒนาท้องถิ่น ดังแสดงในภาพที่ 1 
 

 
                             chi-square=78.34, df=72, p-value=0.28471, RMSEA=0.081 

 
ภาพที่ 1 แสดงองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบด้วย สมรรถนะส่วน 
  บุคคล สมรรถนะทางสังคม และสมรรถนะบทบาทหน้าที่ 
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 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ด้วย
โปรแกรม LISREL Version 9.10 ตามภาพที่ นั้น ค่าสถิติแสดงผลกระทบของตัวแปรแฝงที่มีต่อตัว
แปรสังเกต 14 ตัวแปร สามารถแสดงได้ดังตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าสถิติของตัวแปรสังเกตที่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรแฝงจากการวิเคราะห์ 
    องค์ประกอบของสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ประมาณค่าจากคะแนนดิบ 
 

ตัวแปรสังเกต ค่าสถิติ 
ตัวแปรแฝง 

PC SC ROLE 

ACH 
Errorvar = 1.430 

R’ = 0.966 

 6.370* 2.094* 4.482* 
t 1.449 -2.067 - 

SE (1.446) (2.168) - 

SERV 
Errorvar = 1.700 

R’ = 0.961 

 2.034* 8.213* -12.651* 
t 1.798 3.850 -3.207 

SE (1.131) (2.133) (3.945) 

EXP 
Errorvar = 1.750 

R’ = 0. 961 

 4.870* 0.760* - 
t 7.723 1.230 - 

SE (0.631) (0.618) - 

ING 
Errorvar = 73.980 

R’ = 0.381 

 6.597* - - 
t 4.579 - - 

SE (1.441) - - 

TW 
Errorvar = 1.270 

R’ = 0.971 

 3.912* - 2.507 
t 7.186 3.703 - 

SE (0.544) (0.677) - 

LEAD 
Errorvar = 1.510 

R’ = 0.963 

 -2.521* 6.310* -4.160* 
t -2.269 -1.669 - 

SE (1.111) (2.493) - 

VIS 
Errorvar = 2.080 

R’ = 0.93 

 - 1.817* 2.746* 
t 2.422 1.877 11.123 

SE (0.750) (1.463) (0.953) 

SO 
Errorvar = 1.070 

R’ = 0.076 

 - 3.163* - 
t - 4.090 - 

SE - (0.773) - 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

 

ตัวแปรสังเกต ค่าสถิติ 
ตัวแปรแฝง 

PC SC ROLE 

CL 
Errorvar = 0.00 

R’ = 0.00 

 - 3.065* - 
t 4.093 8.056 - 

SE (0.749) (0.220) - 

SCT 
Errorvar = 0.00 

R’ = 0.00 

 - -0.917* 8.260* 
t -1.421 6.669 1.870 

SE (0.645) (1.239) (1.184) 

EMP 
Errorvar = 0.00 

R’ = 0.00 

 - - 6.370* 
t - - - 

SE - - - 

RC 
Errorvar = 0.00 

R’ = 0.00 

 1.853* - 4.238* 
t 4.351 8.657 - 

SE (0.426) (0.490) - 

OA 
Errorvar = 0.00 

R’ = 0.00 

 0.929* - 5.496* 
t 1.925 10.670 - 

SE (0.482) (0.515) - 

LD 
Errorvar = 0.00 

R’ = 0.00 

 - - 6.646* 
t 83.836 - - 

SE (0.0793) - - 
 
หมายเหตุ * หมายถึง α = .05 
              ค่าในวงเล็บ เป็นค่าที่โปรแกรม LISREL ก าหนดให้เป็นค่าคงที่ 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า องค์ประกอบที่ 1 คือ สมรรถนะส่วนบุคคล เป็นตัวแปรแฝงภายในมี
ผลกระทบต่อการบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม การท างานเป็นทีม  
ความเป็นราชภัฏ และความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ องค์ประกอบที่ 2 คือ สมรรถนะทาง
สังคมเป็นตัวแปรแฝงภายในมีผลกระทบต่อการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง  
องค์ประกอบที่  3 คือ สมรรถนะบทบาทหน้าที่ เป็นตัวแปรแฝงภายในมีผลกระทบต่อ การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การท างานเป็นทีม สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การควบคุมตนเอง    
ความเป็นราชภัฏ ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ และการพัฒนาท้องถิ่น 
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 เพ่ือเป็นการยืนยันองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นผลจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ท าให้ได้องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบแล้วนั้น ผู้วิจัยจึงท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเป็นองค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วย
โปรแกรม LISREL version 9.10 เพ่ือตรวจสอบและหาขนาดของผลที่ องค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบมีต่อตัวแปร ผลการวิเคราะห์ปรากฏว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ 1) องค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2) พัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ 3) การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบตัว
บ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีประเด็นส าคัญที่น่าสนใจที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลได้ 
ดังนี้ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ด้วยเทคนิควิเคราะห์ความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้น (Linear Structural Relationship) โดยใช้โปรแกรม LISREL version 9.10 ผล
การวิเคราะห์  พบว่า มี 3 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้  องค์ประกอบที่  1 สมรรถนะส่วนบุคคล 
องค์ประกอบที่ 2 สมรรถนะทางสังคม และองค์ประกอบที่ 3 สมรรถนะบทบาทหน้าที่ 
จากข้อมูลน้ าหนักองค์ประกอบทั้ง 3 องค์ประกอบ เห็นว่า มีสอดคล้องกลมกลืนและมีความส าคัญต่อ
องค์ประกอบสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 นอกจากนี้องค์ประกอบที่ 1 คือ สมรรถนะส่วนบุคคล เป็นตัวแปรภายในมีผลกระทบต่อการ
บริหารที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ จริยธรรม การท างานเป็นทีม สภาวะผู้น า ความเป็น
ราชภัฏ  และความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ องค์ประกอบที่ 2 คือ สมรรถนะทางสังคมเป็นตัว
แปรแฝงภายในมีผลกระทบต่อการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
วิสัยทัศน์  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน  และการควบคุมตนเอง  
องค์ประกอบที่  3 คือ สมรรถนะบทบาทหน้าที่ เป็นตัวแปรแฝงภายในมีผลกระทบต่อการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การท างานเป็นทีม สภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ การควบคุมตนเอง ความเป็นราช
ภัฏ ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ และการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับการศึกษาของ 
วิทยา จันทร์ศิริ (2551) ได้ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย
ของรัฐ พบว่า ผลการวิเคราะห์หาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ 
สมรรถนะหลักของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 5 ด้าน คือ ด้านการท างาน
เป็นทีม ด้านการวางแผนและการจัดการ ด้านภาวะผู้น า ด้านความคิดริเริ่ม และด้านจริยธรรม       
 เมื่อพิจารณาผลกระทบที่ตัวแปรสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งเป็นตัวแปรแฝง
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อตัวแปรแฝงภายในประกอบด้วย สมรรถนะส่วนบุคคล สมรรถนะทางสังคม  
และสมรรถนะบทบาทหน้าที่สามารถแสดงได้  
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ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาวิจัยในเรื่องนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็นการ
เสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และส่วนที่สองเป็นการน าเสนอข้อเสนอแนะในการท า
วิจัยครั้งต่อไป  ตามรายละเอียดดังนี้ 
            1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ใช้เป็นข้อมูลส าคัญในการปรับปรุงรูปแบบวิธีการสรรหา พัฒนาบุคลากร              
การสร้างความก้าวหน้า และการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  1.2 ได้แนวทางการประยุกต์แนวคิดด้านสมรรถนะและภาวะผู้น ามาควบคุมและ    
ปรับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สนองตอบกับปัญหาและความต้องการของสังคม 
  1.3 ได้แนวทางและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านผู้บริหารในมหาวิทยาลัยไทย ที่ควรจะเป็น
และที่ก าลังจะปรับเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ หรือมหาวิทยาลัยอิสระที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ต่อไปใน
อนาคต 
           2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ” ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในหัวข้อเรื่อง ดังนี้ 
  2.1 ควรมีการศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย            
ราชภัฏ         
  2.2 ควรมีการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏกับประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยราช                
  2.3 ควรสร้างเกณฑ์วัดระดับสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ และแต่ละ
ด้าน  
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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนำสื่อประสมเรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ 2) 

เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะของนักเรียนที่ได้รับกำรสอนด้วยสื่อประสม ก่อนเรียน 
ระหว่ำงเรียน และหลังเรียน และ 3) เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อ
ประสม กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนเทศบำล 2 
(วัดศรีบุรีรตนำรำม) อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 
จ ำนวน 2 ห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน  60 คน ซึ่งได้มำโดยใช้วิธีกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) 
และใช้กำรสุ่มอย่ำงง่ำยเพ่ือให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม อีกกลุ่มหนึ่ง
เป็นกลุ่มควบคุมสอนโดยวิธีปกติ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ศิลปะ จ ำวน 8 แผนๆ ละ 1 ชั่วโมง 2) สื่อประสมประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
และรูปภำพ เรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ จ ำวน 8 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนศิลปะชนิด 4 ตัวเลือก 30 ข้อ ที่มีควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.993 ค่ำอ ำนำจจ ำแนกระหว่ำง 0.30  – 
0.50 และค่ำควำมยำกระหว่ำง 0.53 – 0.73 4) แบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดย
ใช้สื่อประสมแบบมำตรส่วนประเมินค่ำ 5 ระดับ 5) แบบประเมินคุณภำพของสื่อประสม สถิติ
พรรณนำที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลคือ ค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสถิติที่ใช้
ทดสอบสมมุติฐำนควำมแตกต่ำง ค่ำเฉลี่ยของคะแนนจำกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดย
ใช้สื่อประสม ซึ่งใช้กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนสองทำงแบบวัดซ้ ำ (Repeated measure two 
ways ANOVA) 
       ผลกำรศึกษำวิจัยพบว่ำ  
       1) สื่อประสมเรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ ที่พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพ 81.17/84.78 ซ่ึง
เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 80/80  
       2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมสูงกว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยสื่อประสม และมีพัฒนำกำรของผลสัมฤทธิ์เป็นไปในทำงที่เพ่ิมขึ้น
ตำมล ำดับขั้นของกำรทดลอง  
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       3) ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม หลังกำรเรียนด้วยสื่อประสมอยู่
ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด 
 

ABSTRACT 
       The purposes of the research were : 1) to develop the inventive printing 
subject multimedia, 2) to study the development of student learning achievement in 
arts before, between and after learning by using the inventive printing multimedia, 3) 
to study the satisfaction of student by using multimedia teaching methods.The 
samples in this study were Prathomsuksa 5 student in the first semester of the 
academic year 2013 in Tassaban 2 School (Watsribureeratanaram), Maung District, 
Saraburi Province, consisting of 2 classes of 60 students obtained by cluster random 
sampling. By using simple random sampling, the subject were divided into 
experimental and control group. The instruments used in the study were: 1) the 
learning plan in arts consisting of 8 plans and 8 period, 2) the inventive printing 
subject multimedia with computer assisted instruction and picture, and 3) the 
learning achievement test in arts with 4 multiple choices, the alpha coefficient 
equals to 0.993, the discrimination value between 0.30 – 0.50 and difficulty value 
between 0.53 – 0.73, 4) the five - point rating scale of the student satisfaction by 
using multimedia teaching methods, and 5) the qualitative evaluaion form for 
multimedia. The statistics used for analysis were mean, standard deviation, 
percentage, and repeated measure two–ways ANOVA. 

The results were as follows: 
1) The efficiency of the inventive printing subject multimedia was 81.17/84.78 

which met the determined criteria of 80/80. 
2) The learning achievement of the students learned by using the inventive 

printing subject multimedia was higher than those who did not and the development 
of the students achievement was increased throughout the experiment. 

3) The satisfaction of student with multimedia teaching methods after 
learning was at the highest.  
 
ค าส าคัญ 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะ สื่อประสม 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นสิ่งที่ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำมเจริญที่ยั่งยืนต้อง
เรียนรู้จำกกำรศึกษำเพรำะคุณภำพกำรศึกษำเป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนให้คนทุกระดับ เป็นที่ยอมรับของ
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คนทั่วโลกซึ่งจำกกำรวิวัฒนำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ  
สังคม  และสิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบัน ท ำให้นำนำประเทศวำงแนวทำงด้ำนกำรจัดระบบกำรศึกษำ
ให้รองรับกับแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงตำมกระแสโลก 
ปัจจุบันกำรจัดกำรศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรไปตำมเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่ดีขึ้น  โดยกำรใช้สื่อ
ประสมที่ทันสมัยมำพัฒนำด้ำนกำรเรียนกำรสอน (จริยำ  เหนียนเฉลย, 2546) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ 
กำรน ำเอำสื่อกำรสอนหลำยอย่ำงมำกกว่ำ 2 ชนิดขึ้นไปมำสัมพันธ์กันอย่ำงต่อเนื่องในเวลำเดียวกัน
และมีคุณค่ำที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  สื่อกำรสอนอย่ำงหนึ่งอำจใช้เพ่ือควำมสนใจ  ในขณะที่อีกอย่ำง
หนึ่งใช้เพ่ืออธิบำยข้อเท็จจริงของเนื้อหำและอีกชนิดหนึ่งอำจใช้เพ่ือก่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้ง  ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ไม่แตกต่ำงอย่ำง
ชัดเจนในกำรสอนแบบปกติ ผู้วิจัยจึงน ำสื่อประสมมำพัฒนำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนมีกำร
พัฒนำกำรในทำงที่ดีขึ้น เพรำะผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกัน บำงกลุ่มผู้เรียนเรียนรู้และ
เข้ำใจง่ำยจำกวิธีกำรสอนแบบปกติ บำงกลุ่มผู้เรียนเรียนรู้จำกคอมพิวเตอร์ได้ดี และผู้เรียนบำงกลุ่ม
เรียนรู้จำกวิธีกำรสอนแบบปกติและจำกคอมพิวเตอร์ได้ดี กำรใช้สื่อประสมจึงเป็นวิธีหนึ่งที่สำมำรถ
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่มีประสิทธิภำพ ที่ท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงรวดเร็วและ
เข้ำใจง่ำยมีพัฒนำกำรทำงด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรสอนที่ดีขึ้นตำมล ำดับ 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำระทัศนศิลป์)  ในปัจจุบันมีบทบำท
ส ำคัญมำกในทุกสำขำวิชำ เพรำะวิชำศิลปะสำมำรถสื่อสำรด้วยรูปภำพ กำรใช้ภำพเป็นสื่อในกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ช่วยในกำรสื่อควำมหมำย  ท ำให้ได้รับประสบกำรณ์ที่เป็นรูปธรรม  เกิด
ควำมคิดและควำมเข้ำใจอย่ำงรวดเร็วดึงดูดควำมสนใจของผู้เรียน ซึ่งมีผู้กล่ำวถึงประโยชน์ของรูปภำพ 
(นนทนำ  วัชรธนำคม, 2546) รูปภำพเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเข้ำใจ กำร
จัดกระบวนกำรกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศิลปะจึงต้องอำศัยรูปภำพเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรส ำหรับ
ผู้เรียนทุกคน โดยเฉพำะกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์โดยใช้สื่อประสม มำบูรณำกำรเข้ำ
ด้วยกันมำกกว่ำหนึ่งอย่ำง ท ำให้มีกำรพัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำยที่ไม่ใช่
กำรมุ่งเน้นที่ตัวผลงำนศิลปะ  สื่อประสมที่มีควำมหลำกหลำย สำมำรถกระท ำได้หลำยวิธีขึ้นอยู่กับ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำรของครูผู้สอน ผ่ำนกระบวนกำรท ำงำนที่ใช้สื่อประสมจำกบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและรูปภำพงำนพิมพ์ภำพ  เพรำะงำนศิลปะด้ำนกำรพิมพ์ภำพเป็นงำนที่ช่วย
กระตุ้นควำมรู้สึกให้ผู้เรียนเกิดควำมกล้ำ  สนุกกับกำรทดลอง  ลองหำเทคนิคใหม่ๆ ด้วยตนเองให้เกิด
กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย  เน้นพัฒนำควำมฉลำดทำงสติปัญญำและอำรมณ์เพ่ือแสดงออกอย่ำงอิสระ  
ควำมรู้วิชำศิลปะระดับประถมศึกษำช่วยให้ผู้เรียนมีควำมเชื่อมั่นใน มีขบวนกำรคิด  กำรวำงแผน
ปฏิบัติงำน  ลงมือปฏิบัติงำน  ตรวจสอบ ปรับปรุงและประเมินผลงำนอยู่เสมอ กิจกรรมทำงศิลปะ
ช่วยพัฒนำผู้เรียนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ตลอดจนกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐำนในกำรศึกษำต่อหรือประกอบ
อำชีพได้ 
 สื่อประสมเป็นสื่อกลำงที่ดีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่ประกอบด้วยสื่อกำรเรียนรู้ที่
น่ำสนใจและทันสมัย  หลำกหลำย  เร้ำใจท ำให้ผู้เรียนอยำกเรียนรู้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
และให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงจำกกำรท ำตำม power point เรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ 
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ประกอบกำรบรรยำยของครูและเอกสำรในสื่อประสม  เน้นให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้ควำมคิด
และจินตนำกำรที่จะศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเองตำมศักยภำพ  เน้นควำมแตกต่ำงระหว่ ำงบุคคล    
และส่งผลต่อกำรเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะ  เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ทุกเวลำ  ทุกสถำนที่  และต้องกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (กรมวิชำกำร, 2545) จึงท ำให้ผู้วิจัยมีควำมสนใจที่จะศึกษำ
พัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะโดยใช้สื่อประสม เรื่อง  กำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ  
ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  5  ให้มีประสิทธิภำพ  (E1 /E2) ตำมเกณฑ์ 80/80 และช่วยให้
กำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนกำรสอนวิชำศิลปะมีกำรพัฒนำกำรทีดีขึ้นและมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้  ส ำหรับพัฒนำสื่อประสมและวิธีสอนโดยทดลองใช้สื่อประสม 
 หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 นี้  จัดท ำขึ้นส ำหรับท้องถิ่นและสถำนศึกษำ
ได้น ำไปใช้เป็นกรอบ และทิศทำงในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำและจัดกำรเรียนกำรสอน  เพ่ือ
พัฒนำเด็กและเยำวชนไทยทุกคนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพด้ำนควำมรู้ และทักษะที่
จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและแสวงหำควำมรู้  เพ่ือพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

กำรจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542  ได้ก ำหนดแนว
ทำงกำรจัดกำรศึกษำไว้ในหมวดที่ 4 มำตรำที่  22  ก ำหนดแนวกำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียน
ทุกคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด  กระบวนกำร
จัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตนเองตำมศักยภำพ (วิสิทธิ์  โรจน์พจนรัตน์, 2542)  
กำรจัดกำรศึกษำในหมวด 9 มำตรำ  66 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ .ศ. 2542  ได้
กล่ำวไว้ว่ำผู้เรียนมีสิทธิ์ได้พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เพ่ือกำรศึกษำในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต (วิสิทธิ์  โรจน์พจนรัตน์ , 2542)  ดังนั้นวงกำรทำงด้ำน
กำรศึกษำจึงน ำเทคโนโลยีด้ำนคอมพิวเตอร์มำประยุกต์ใช้กับกระบวนกำรเรียนกำรสอน  เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพดียิ่งขึ้น  ด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้น  ผู้วิจัยมีควำมสนใจที่จะ
ศึกษำกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะโดยใช้สื่อประสม ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  
5 เรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ ที่ผู้วิจัยน ำสื่อประสมที่สร้ำงข้ึนมำใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนได้
ในชั้นเรียน เนื่องจำกสื่อประสมเป็นสื่อที่มีกำรบูรณำกำรมำกกว่ำหนึ่งอย่ำงที่มีศักยภำพสูง เป็นกำรจัด
กิจกรรมกำรสอนที่เน้นผู้เรียน สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง ด้วยกำรน ำเสนอเนื้อหำผ่ำนภำพนิ่ง  
ภำพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ  และใช้รูปภำพเป็นสื่อน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เกิดขึ้นในผลงำน 
เป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง  ที่ไม่ใช่เรียนรู้จำกทฤษฎีเพียงอย่ำงเดียวซึ่งเป็นกำรค้นพบและสรุปค ำตอบด้วย
ตนเอง ผลของกำรศึกษำครั้งนี้  จะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใน
รูปแบบต่ำงๆได้  และเป็นแหล่งส ำหรับศึกษำเพ่ิมเติมส ำหรับผู้มีควำมสนใจวิชำศิลปะ  เพ่ือพัฒนำกำร
จดักิจกรรมกำรเรียนรู้ในระดับชั้นอื่นๆ  หรือวิชำอ่ืนๆต่อไป   
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะของนักเรียนที่ได้รับกำรสอนด้วยสื่อประสม  ก่อน
เรียน  ระหว่ำงเรียน  หลังเรียน มีพัฒนำกำรทีแ่ตกต่ำงกันหรือไม่อย่ำงไร   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนำสื่อประสม เรื่อง กำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำ

ปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์  80/80 
2. เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  5 กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ศิลปะ  ที่ได้รับกำรสอนด้วยสื่อประสม 
 3.  เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 
5 เมื่อใช้สื่อประสม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยก ำหนดขั้นตอนดังนี้ 

1. กำรพัฒนำสื่อประสม กำรเลือกประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  ภำคเรียนที่ 1 ปี 

กำรศึกษำ 2556 โรงเรียนสงักัดเทศบำลเมืองสระบุรี  อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  จ ำนวน  10  
โรงเรียน  มีนักเรียนจ ำนวน  404  คน   

     กลุ่มตัวอย่ำงเพ่ือใช้พัฒนำสื่อประสม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  ภำคเรียนที่  
1 ปีกำรศึกษำ 2556  โรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองสระบุรี  อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  สุ่มเพื่อเลือก 
2  โรงเรียน  ซึ่งได้มำโดยใช้วิธีกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling)    เพ่ือเลือกโรงเรียนหนึ่งเป็น
โรงเรียนส ำหรับพัฒนำสื่อประสม  มีนักเรียนจ ำนวน  42  คน เพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่ำงส ำหรับใช้ใน
กำรทดลอง  3  ครั้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้ ใช้ทดลองครั้งที่ 1 จ ำนวน  3  คน ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและบันทึกผลและเรียนเนื้อหำเรื่องที่ 1 ในขณะที่เรียนให้นักเรียนท ำแบบทดสอบระหว่ำง
เรียนเรื่องท่ี 1 ควบคู่ไปด้วย เมื่อเรียนจนจบเรื่องที่ 1 ให้ท ำแบบทดสอบหลังเรียน และเริ่มเรียนเรื่องที่  
2  โดยท ำเช่นเดียวกับเรื่องที่  1  ไปจนครบทั้ง  8  เรื่อง  ผู้วิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่ำ
สงสัยหรือไม่เข้ำใจอย่ำงไร  ผู้วิจัยสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพของสื่อประสม และรวบรวม
คะแนนบันทึกไว้เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป เริ่มทดลองครั้งที่ 2 จ ำนวน  9 คน 
ทดลองเช่นเดียวกับครั้งที่ 1  และเลือกอีกโรงเรียนหนึ่งส ำหรับพัฒนำสื่อประสม มีนักเรียนจ ำนวน 30 
คน เพ่ือหำประสิทธิภำพของสื่อประสม โดยใช้แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะ  ก่อนเรียน 
ระหว่ำงเรียน 4 ครั้ง และหลังเรียน และเริ่มทดลองครั้งที่  3 คน และรวบรวมคะแนนบันทึกไว้เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป จำกนั้นน ำคะแนนแบบทดสอบระหว่ำงเรียนและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนของแต่ละเรื่องไปวิเครำะห์ เพ่ือหำแนวโน้มประสิทธิภำพของสื่อ
ประสม 

2. กำรทดลองใช้สื่อประสม 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงผู้วิจัยได้น ำสื่อประสม  ที่หำประสิทธิภำพจำกกำรพัฒนำสื่อ 

ประสมแล้วเพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกวิธีกำรสอนเมื่อใช้สื่อประสม ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556  โรงเรียนเทศบำล 2  (วัดศรีบุรีรตนำรำม) 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพ่ือเลือกโรงเรียนที่มี 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มำโดยใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
(Simple Random sampling)  เพ่ือสุ่มห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองและสุ่มอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม  
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     เนื่องจำกโรงเรียนเทศบำล 2 (วัดศรีบุรีรตนำรำม) มีนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ภำค 
เรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2556 จ ำนวน 2 ห้องเรียน  มีนักเรียน 60  คน มีขั้นตอนดังนี้ 

กลุ่มทดลองจำกวิธีกำรสอนเมื่อใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จ ำนวน
นักเรียน 30 คน น ำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ทดสอบล่วงหน้ำ  1  สัปดำห์ ด ำเนินกำรสอน
ตำมแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมทีละแผน โดยใช้สื่อประสมประกอบด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์และรูปภำพ พร้อมเก็บคะแนนระหว่ำงเรียนจนครบทุกแผน ด ำเนินกำรทดลองพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกวิธีกำรสอนเมื่อใช้สื่อประสม กับนักเรียน  30  คน เริ่มทดลอง 1 คน  ต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนและบันทึกผลและเรียนเนื้อหำเรื่องที่ 
1 ในขณะที่เรียนให้นักเรียนท ำแบบทดสอบระหว่ำงเรียนเรื่องที่ 1 ควบคู่ไปด้วย เมื่อเรียนจนจบเรื่องที่ 
1 ให้ท ำแบบทดสอบหลังเรียน และเริ่มเรียนเรื่องที่  2  โดยท ำเช่นเดียวกับเรื่องที่  1  ไปจนครบทั้ง 8 
เรื่องจำกนั้นน ำคะแนนแบบฝึกหัดก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน  ของแต่ละเรื่องบันทึกไว้ ซึ่งผู้วิจัยเป็น
ผู้ด ำเนินกำรทดลองเอง  จ ำนวน 8  แผน  8 ชั่วโมง   น ำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) ทดสอบ
กับกลุ่มทดลองและบันทึกคะแนน 

กลุ่มควบคุมกำรสอนปกติ จ ำนวนนักเรียน 30 คน น ำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
ทดสอบล่วงหน้ำ  1  สัปดำห์ ด ำเนินกำรสอนปกติทีละแผน เรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ ทีละ
แผน พร้อมเก็บคะแนนระหว่ำงเรียนจนครบทุกแผน ด ำเนินกำรทดลองพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
จำกวิธีกำรสอนปกติกับนักเรียน  30  คน โดยให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนและบันทึกคะแนน 
และเรียนเนื้อหำเรื่องที่ 1 ในขณะที่เรียนให้นักเรียนท ำแบบทดสอบระหว่ำงเรียนเรื่องที่ 1 ควบคู่ไป
ด้วยบันทึกคะแนน เมื่อเรียนจนจบเรื่องท่ี 1 ให้ท ำแบบทดสอบหลังเรียน และเริ่มเรียนเรื่องที่  2  โดย
ท ำเช่นเดียวกับเรื่องที่  1  ไปจนครบทั้ง 8 เรื่องจำกนั้นน ำคะแนนแบบฝึกหัดก่อนเรียนระหว่ำงเรียน
ของแต่ละเรื่องบันทึกไว้ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ด ำเนินกำรทดลองสอนปกติเพ่ือศึกษำพัฒนำกำรของผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน จ ำนวน 8 แผน 8 ชั่วโมง   น ำแบบทดสอบหลังเรียน(Post-Test)  ทดสอบกับกลุ่ม
ควบคุมและบันทึกคะแนน 

น ำผลคะแนนทั้งสองกลุ่มเปรียบเทียบกันเพ่ือศึกษำพัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ของ
กลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้สื่อประสมและกลุ่มควบคุมสอนปกติ เพ่ือหำค่ำสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐำน
ควำมแตกต่ำง  ค่ำเฉลี่ยของคะแนนจำกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้สื่อประสม  ซึ่ง
ใช้กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนสองทำงแบบวัดซ้ ำ (Repeated measure two -  ways  ANOVA) 

กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนเมื่อใช้สื่อประสม หลังกำรเรียนด้วยสื่อ
ประสม  เรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ  จ ำนวนนักเรียน  30  คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี
ที ่5  ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556  โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดศรีบุรีรตนำรำม) อ ำเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี   โดยก ำหนดระดับควำมพึงพอใจไว้  5 ระดับและกำรสรุปผลดังนี้  
 ระดับควำมพึงพอใจ 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.50 – 5.00 

ระดับควำมพึงพอใจ 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก  มีค่ำเฉลี่ย 3.50 – 4.49 
ระดับควำมพึงพอใจ 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ย 2.50 – 3.49 
ระดับควำมพึงพอใจ 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย  มีค่ำเฉลี่ย 1.50 – 2.49 
ระดับควำมพึงพอใจ 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.49  
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ผลการวิจัย 
1) สื่อประสมเรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ ที่พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพ 81.17/84.78 ซ่ึง

เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 80/80  
2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมสูงกว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยสื่อประสม และมีพัฒนำกำรของผลสัมฤทธิ์เป็นไปในทำงที่เพ่ิมขึ้น
ตำมล ำดับขั้นของกำรทดลอง  

3) ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสมหลังกำรเรียนด้วยสื่อประสมอยู่
ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด 
 
อภิปรายผล  

1) ประสิทธิภำพของสื่อประสมเรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพที่พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพ  
81.17/84.78 ทั้งนี้อันเนื่องมำจำก   
 สื่อประสมที่ใช้ในกำรวิจัยนั้นได้ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงอย่ำงมีข้ันตอน โดยได้รับกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องเหมำะสมของเนื้อหำจำกผู้ เชี่ยวชำญ มีกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชำญ และน ำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงเพ่ือพัฒนำสื่อประสมหำข้อบกพร่องต่ำงๆ เพ่ือให้ได้
สื่อประสมที่มีประสิทธิภำพก่อนน ำไปใช้ในกำรวิจัยที่พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพ 81.17/84.78 ซึ่ง
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 80/80  เนื่องจำกสื่อประสมเป็นสื่อที่มีกำรบูรณำกำรมำกกว่ำหนึ่งอย่ำงที่
มีศักยภำพสูง เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้สร้ำงองค์
ควำมรู้ด้วยตนเอง แต่มีควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน และเน้นสื่อประสม
ในกำรสอนที่ทันสมัย ด้วยกำรน ำเสนอเนื้อหำผ่ำนภำพนิ่ง  ภำพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ  ส่วน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้รูปภำพที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นสื่อน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เกิดข้ึน
ในผลงำนของนักเรียน เสมือนเป็นต้นแบบในกำรท ำงำนเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลกำรวิจัยของ ธีรพล จันทร์เทพ (2545)  ได้ศึกษำกำรสร้ำงสื่อประสม เรื่อง กำรวำดภำพระบำยสี 
วิชำศิลปศึกษำ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำเป็นนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัวขัว  อ ำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2544 จ ำนวน 42 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงชุดสื่อประสม เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
ครั้งนี้  ผู้ศึกษำได้สร้ำงขึ้น เอง ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน แบบทดสอบ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและชุดสื่อประสม  ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 20 ข้อ
มีค่ำควำมยำกง่ำย (p) อยู่ระหว่ำง 0.21-0.79 ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) อยู่ระหว่ำง 0.20-0.61 และมีค่ำ
ควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.79 ส่วนแบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน เป็นลักษณะงำน
ภำคปฏิบัติ 1 ชิ้น และชุดสื่อประสม ได้แก่บทเรียนโปรแกรม จ ำนวน 77 กรอบ ตัวอย่ำงงำนศิลปะที่
ท ำเสร็จแล้วเกี่ยวกับกำรเขียนภำพระบำยสี ตัวอย่ำงสื่อของจริง ชุดแผ่นใสซึ่งสอดคล้องกับกำรเรียน
โปรแกรม ผลกำรศึกษำปรำกฏว่ำ ชุดสื่อประสมที่สร้ำงขึ้นมีประสิทธิภำพ 94.00/84.67 มีค่ำดัชนี
ประสิทธิภำพเท่ำกับ 0.65 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ตั้งไว้แสดงว่ำชุดสื่อประสมที่สร้ำงขึ้นมีประสิทธิภำพช่วย
ให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ และสอดคล้องกับกำรวิจัยของ และสอดคล้อง
กับกำรวิจัยของธนัชพร วำดเขียน (2554) ได้ท ำกำรศึกษำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
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สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง พ้ืนฐำนงำนศิลป์ ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 สอน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประชำกร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนใน
เครือสำรสำสน์วิเทศรังสิต อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี ที่ก ำลังศึกษำ อยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2552 จ ำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งท ำกำรสุ่มอย่ำงง่ำย จ ำนวน 30 คน เรียนโดยใช้วิ ธีกำรสอน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 3) แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิ ติที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลคือ ค่ำเฉลี่ยร้อยละ    ผลกำรศึกษำวิจัยพบว่ำ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง พื้นฐำนงำนศิลป์ ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีประสิทฺธิภำพ 
เท่ำกับ 82.44/84.53 ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสม  
  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และหลังเรียนของนักเรียนมีควำมแตกต่ำง
กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิตที่ระดับ .05  

จำกผลกำรวิจัยพบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำโดยใช้สื่อประสม 
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้น มีลักษณะสูงขึ้นตลอดกำรทดลองและคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และหลังเรียนของนักเรียนมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิตที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตำมสมมุติฐำนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อันเนื่องมำจำกกำรเรียนด้วยสื่อประสมหลำยๆ อย่ำง
มำรวมกันช่วยส่งเสริมและเพ่ิมพูนควำมรู้  ดังค ำกล่ำวของจริยำ  เหนียนเฉลย (2546) ให้ควำมหมำย
ของสื่อประสมว่ำ  กำรน ำเอำสื่อกำรสอนหลำยอย่ำงมำกกว่ำ 2 ชนิดขึ้นไปมำสัมพันธ์กันอย่ำงต่อเนื่อง
ในเวลำเดียวกันและมีคุณค่ำที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  สื่อกำรสอนอย่ำงหนึ่งอำจใช้เพ่ือควำมสนใจ  
ในขณะที่อีกอย่ำงหนึ่งใช้เพ่ืออธิบำยข้อเท็จจริงของเนื้อหำ และอีกชนิดหนึ่งอำจใช้เพ่ือก่อให้เกิดควำม
เข้ำใจที่ลึกซึ้ง  กำรใช้สื่อประสมจะช่วยให้เด็กมีประสบกำรณ์จำกประสำทสัมผัสที่ผสมผสำนกันได้
ค้นพบวิธีกำรที่จะเรียนในสิ่งที่ตนเองต้องกำรได้ด้วยตนเองมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
รณชิต นรำพันธ์ (2548) ได้วิจัยกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ควำมพึงพอใจต่อกำรเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์และควำมคิดสร้ำงสรรค์เรื่องทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ระหว่ำงกำร
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับกำรเรียนแบบปกติผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่
พัฒนำขึ้น มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 89.84/81.33 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 และมีประสิทธิผลเท่ำกับ 
0.6947 แสดงว่ำ นักเรียนมีควำมรู้เพ่ิมขึ้นจำกก่อนเรียนร้อยละ 69.47 2)  นักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนำขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยควำมคงทนในกำรเรียนรู้เท่ำกับร้อยละ 93.91 ส่วน
นักเรียนที่เรียนวิธีกำรแบบปกติคะแนนเฉลี่ยควำมคงทนในกำรเรียนรู้เท่ำกับร้อยละ 89.5 3) นักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และควำมคิดสร้ำงสรรค์สูงกว่ำนักเรียนที่
เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .01 4) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มี
ควำมพึงพอใจโดยรวมและเป็นรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก 2 ด้ำน  

3) ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม  
ผู้วิจัยได้หำคุณภำพของแบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม 

เรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ  ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จำกผู้เชี่ยวชำญ มีกำรหำค่ำ
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ดัชนีควำมสอดคล้องแบบกำรวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 
5 ท่ำน พิจำรณำลงควำมเห็นและให้คะแนนประเมินเพ่ือปรับปรุงให้เหมำะสม และผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลหำคุณภำพแบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม   ผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลในภำพรวมพบว่ำแบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม   มีค่ำ IOC 
= 1.00 สรุปได้ว่ำมีคุณภำพของแบบวัดวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม 
อยู่ในระดับเหมำะสม  ผู้วิจัยได้น ำแบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม 
น ำมำใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลองสอนโดยใช้สื่อประสม เพ่ือศึกษำแบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียน
หลังเรียนด้วยสื่อประสม และหำคุณภำพแบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อ
ประสมหลังกำรเรียนด้วยสื่อประสมของนักเรียนกลุ่มทดลอง ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในภำพรวม พบว่ำ
แบบวัดระดับควำมพึงพอใจของนักเรียน มีค่ำเฉลี่ย  X̅ =  4.69  ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน S.D = 0.41 
สรุปได้ว่ำ แบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสมหลังกำรเรียนด้วยสื่อ
ประสม พบว่ำอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด เนื่องจำกสื่อประสมมีควำมหลำกหลำย มีกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนมำกมำยหลำยอย่ำงรวมอยู่ในสื่อประสม ท ำให้ผู้เรียนได้ศึกษำและค้นคว้ำด้วยตัวเอง 
เข้ำใจง่ำยเกี่ยวกับรูปภำพ วีดีโอ ข้อควำมเสียงซึ่งเนื้อหำตรงตำมวัตถุประสงค์ท ำให้ผู้เรียนเกิดควำม
สนใจ ไม่รู้สึกเบื่อหน่ำยในกำรเรียนและมีควำมสนใจที่เรียนจำกสื่อประสมมำกกว่ำกำรสอนแบบปกติ 
จึงท ำให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้นตำมล ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับควำมหมำยของ
ของกำญจนำ อรุณสุขรุจี (2546) กล่ำวว่ำ  ควำมพึงพอใจของมนุษย์เป็นกำรแสดงออกทำงพฤติกรรม
ที่เป็นนำมธรรม ไม่สำมำรถมองเห็นเป็นรูปร่ำงได้ กำรที่เรำจะทรำบว่ำบุคคลมีควำมพึงพอใจหรือไม่
สำมำรถสังเกตโดยกำรแสดงออกท่ีค่อนข้ำงสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้ำที่ตรง  

สรุปผลกำรวิจัยพบว่ำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสมหลังกำรเรียน
ด้วยสื่อประสม อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

1. ครูควรชี้แจงและแนะน ำกำรใช้สื่อประสมเบื้องต้นแก่นักเรียน  โดยครูอำจจะเป็นผู้แนะน ำ
เอง ครูแนะน ำพร้อมทั้งสำธิตหรือท ำเป็นสื่อประสมช่วยสอนแนะน ำโดยให้นักเรียนศึกษำเอง เพ่ือให้
นักเรียนเกิดควำมคุ้นเคยก่อนและป้องกันกำรเกิดปัญหำกับกำรใช้สื่อประสมในขณะที่เรียน  

2. ในขณะที่นักเรียนก ำลังเรียนโดยใช้สื่อประสม  ครูควรดูแลอย่ำงใกล้ชิด  คอยชี้แจงให้
ค ำแนะน ำ  ให้ค ำปรึกษำกับนักเรียนในขณะที่นักเรียนเกิดปัญหำในระหว่ำงเรียน   
 3. ควรมีควำมร่วมมือกันของคณะครู ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อกำรสอน  ด้ำนคอมพิวเตอร์  ด้ำน
เนื้อหำ และผู้สนใจที่จะพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อประสม และเป็นกำรพัฒนำเพ่ิม
ประสิทธิภำพครูผู้สอน  ท ำให้มีประสบกำรณ์ในกำรผลิตสื่อและสิ่งเหล่ำนี้ยังส่งผลดีก่อให้เกิด
ประโยชน์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีกำรพัฒนำสื่อประสมด้วยโปรแกรมและสื่อประเภทอ่ืนๆ ที่หลำกหลำยเพื่อเป็นกำร
พัฒนำสื่อประสมในรูปแบบที่แตกต่ำงกันออกไป 
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 2.  ควรมีกำรศึกษำถึงสภำพปัญหำของสำระกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำอ่ืนๆ  ที่ยัง
มีปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือช่วยส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในกำรใช้
เทคโนโลยีกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 3.  ควรมีกำรศึกษำผลของกำรใช้สื่อประสม  ที่มีตัวแปรในด้ำนอื่นๆเช่น  ควำมเชื่อมั่นในกำร
เรียนอัตรำควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนทักษะในกำรปฏิบัติด้ำนต่ำงๆ ในสำระกำรเรียนรู้ศิลปะหรือสำระ
กำรเรียนรู้วิชำอ่ืนๆ  เป็นต้น 
 4.  ควรมีควรมีกำรสร้ำงสื่อประสมตำมแนวคิดของนักจิตวิทยำอ่ืนๆ  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือกำรใช้สื่อประสมกับเทคนิคกำรสอนในรูปแบบอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับกระบวนการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน
ของธนาคารออมสิน 2) เพ่ือศึกษาผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขต
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารงานกับ
ผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน  และ 4) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของ
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน จ านวน 340 คน เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่
ใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย 
พบว่า 
 1. กระบวนการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์  มีระดับกระบวนการบริหารงาน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( X =3.62, 
S.D.=0.72) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการวางแผน ( X =3.65, S.D.=0.75) ด้านการอ านวยการ ( X =3.62, 
S.D.=0.70) ด้านการประสานงาน ( X =3.60, S.D.=0.76) และด้านการจัดองค์การ ( X =3.59, 
S.D.=0.66) ตามล าดับ 
 2. ผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.86, S.D.=0.76) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเงิน 
( X =3.99, S.D.=0.75) ด้านกระบวนการธุรกิจภายใน ( X =3.91, S.D.=0.74) ด้านลูกค้า ( X =3.78, 
S.D.=0.82) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ( X =3.76, S.D.=0.74) ตามล าดับ 
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 3. กระบวนการบริหารงานมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลส าเร็จการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  อยู่ในระดับปานกลาง 
(r xy

=0.435) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 4. ข้อเสนอแนะของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการบริหารงาน ที่มีค่าความถี่สูงสุดคือ ด้าน
อ านวยการ ส่วนข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่ต่ าสุด คือ ด้านการจัดองค์การ และข้อเสนอแนะด้าน
ผลส าเร็จการด าเนินงานที่มีค่าความถี่สูงสุดคือ ด้านลูกค้า และส่วนข้อเสนอแนะที่มีค่าความถี่ต่ าสุด 
คือ ด้านการเงิน 
 

ABSTRACT 
         The objectives of this research were 1) study the administrative process of 
community fund management of the Government Savings Bank in Nong Krungsri 
District, Kalasin Province, 2) explore the success in community fund management, 3) 
analyze the relationships of the administrative process with the success in the 
community fund management, and 4) find some useful suggestions for community 
fund management. The samples were three hundred and forty members of the 
community fund of the Government Savingห  Bank in Nong Krungsri District, Kalasin 
Province.  The instrument was a questionnaire with .95 reliability index. The data 
were analyzed by the computer program. The statistics used were mean, standard 
deviation, and Pearson’s Correlation Coefficient. The research findings were as 
follows:  
 1. The finding showed that the average level of the administrative process of 
community fund management in Nong Krungsri district, Kalasin province was high 
( X =3.62, S.D.=0.72) . Four high-level administrations of the community fund were 
planning ( X =3.65, S.D.=0.75) , direction ( X =3.62, S.D.=0.70) , coordination ( X =3.60, 
S.D.=0.76) and organization ( X =3.59, S.D.=0.66) respectively. 
 2. The finding showed that the average level of the success in the community 
fund management in Nong Krungsri district, Kalasin province was high ( X =3.86, 
S.D.=0.76). Four high-level successes in the community fund management were 
finance ( X =3.99, S.D.=0.75) , business process in organization ( X =3.91, S.D.=0.74) , 
customer ( X =3.78, S.D.=0.82)  and learning and development ( X =3.76, S.D.=0.74) 
respectively. 
 3. The finding indicated that the administrative process significantly affected 
the success in the community fund management at the .05 level. The relationship of 
the process with the success was moderate   (r xy

= 0.435). 
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 4. Regarding suggestions, they are concluded that the most frequency of the 
suggestions for administrative process is direction. On the other hand, the least 
frequency of the suggestions is organization. The most frequency of the suggestions 
for the success is customers, whereas, the least frequency of the suggestions is 
finance. 
 
ค าส าคัญ 
            กระบวนการบริหารงาน  ผลส าเร็จการด าเนินงาน  กองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 นับตั้งแต่ ปี 2540 เป็นต้นมาประเทศไทยได้ประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหา
ตามมามากมายไม่ว่าจะเป็น ปัญหาการอพยพย้ายถิ่น ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  ปัญหา
โรคระบาด ตลอดจนปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากร สิ่งเหล่านี้ 
ท าให้ชุมชนขาดความเข้มแข็ง จึงเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศท าให้การพัฒนาประเทศ
หยุดชะงักลง  ด้วยเหตุผลที่ว่าหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นรากฐานของประเทศ เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของ
สังคมในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศในการพัฒนาประเทศจึงต้องให้ความส าคัญกับ
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหลัก เมื่อหมู่บ้าน/ชุมชนเกิดความเข้มแข็งประเทศก็สามารถก้าวพ้นภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจไปสู่การพัฒนาและมีความยั่งยืน ดังนั้น การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งในการแก้ปัญหาความยากจนของชาติ และเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมและ
เศรษฐกิจของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจรากฐานของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
อนาคต การเสริมสร้างกระบวนการพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในด้านการเรียนรู้ การ
สร้างและพัฒนาความคิดริเริ่ม และการแก้ไขปัญหา ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าว
เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ องค์กรต้องมีกระบวนการบริหารงาน กระบวนการบริหารงาน 
เป็นการก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเป็นการใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียว
ฉลาดและคุ้มค่า และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผลเป็นการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและมีการ
ปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ ดังนั้นองค์ประกอบของประสิทธิภาพการบริหารงาน
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การอ านวยการ และการประสานงาน กระบวนการ
บริหารงานจึงเป็นปัจจัยอันส าคัญที่มีอิทธิพลต่อการด ารงอยู่ขององค์กร กองทุนหมู่บ้านท าให้ผลการ
ด าเนินงานส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ ด้วยการวัดผลส าเร็จในการท างานทั้งทางด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงิน ที่สะท้อนถึงมิติการท างานขององค์กรทั้งสองด้านรวมกันเป็นเครื่องวัดผลส าเร็จที่ท า
ให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถเห็นภาพรวมขององค์กรได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว ประกอบด้วยมุมมอง 
4 ด้าน คือ 1) ด้านลูกค้า โดยมุ่งเน้นกระบวนการที่จะส่งมอบคุณค่าเฉพาะอย่างไป  สู่ตลาดเป้าหมาย
ขององค์กร ความเชื่อมั่น ความพึงพอใจของลูกค้า การรับรู้ของลูกค้าและข้อเสนอแนะของลูกค้า 2) 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานความพึงพอใจและ
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ทัศนคติของพนักงาน ทักษะในการท างาน การพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการท างาน อัตรา
การเข้าออกของพนักงาน 3) ด้านกระบวนการภายใน โดยมุ้งเน้นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่และสร้าง
ความสามารถ ต่าง ๆ ในเชิงกลยุทธ์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิผล ความส าเร็จด้านการปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการภายใน ทักษะของพนักงาน และวงจรเวลาที่เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพต่อองค์กร 
และ 4) ด้านการเงิน โดยมุ่งเน้นการเพ่ิมรายได้ การเพ่ิมข้ึนของก าไรและการลดต้นทุนให้ต่ าลง การใช้
ประโยชน์ของสินทรัพย์หรือการลงทุน 
          จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ
บริหารงานกับผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับกระบวนการบริหารงานและผลส าเร็จการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารงานกับผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคาร
ออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทาง
ส าหรับการบริหารกองทุนหมู่บ้านเพ่ือให้สามารถจัดระบบการบริหารจัดการกองทุนอย่างมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนากองทุนไปสู่ความเข้มแข็งด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนสืบต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
          กระบวนการบริหารงานมีความสัมพันธ์กับผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของ
ธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับกระบวนการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอ
หนอง กุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 2. เพ่ือศึกษาระดับผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขต 
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารงานกับผลส าเร็จการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 4. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนอง
กุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออม
สิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศร ีจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 2,262 คน  
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการเลือกอย่าง่ายจากสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของธนาคาร
ออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 340 คน โดยค านวณจากสูตรของทาโร่ยา
มาเน่ทาโร ยามาเน Yamane, 1973 อางถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
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 2. ระยะเวลาในการวิจัยตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 
 3. เครื่องมือการวิจัย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
              ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ใช้บริการกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออม
สิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศร ีจังหวัดกาฬสินธุ์  5 ข้อ 
              ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของ
ธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ด้านคือ ด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์กร ด้านการอ านวยการ และดา้นการประสานงาน 20 ข้อ 
              ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของ
ธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ด้านคือ ด้านลูกค้า ด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา ด้านกระบวนการธุรกิจภายใน และดา้นการเงิน 20 ข้อ 
 ตอนที่ 4 แจกแจงความถี่ข้อเสนอแนะของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขต
อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
         4. ขั้นตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
  4.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารงาน และ
ผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
แนวคิด และสร้างแบบสอบถาม 
               4.2 ก าหนดขอบเขตและเนื้อหาในการตั้งค าถาม เพ่ือให้สามารถตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 
               4.3  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด  เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของการใช้ภาษา และครอบคลุมเนื้อหาของ
การวิจัย 
  4.4  ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
  4.5 รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อค าถามแต่ละข้อ แล้วน ามา
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยค่า IOC 
  4.6 วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ด้วยค่า IOC ซึ่งข้อค าถามต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 ขึ้นไปทุกข้อ และงานวิจัยนี้มีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 
  4.7 น าแบบสอบถามมาท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ิมเติม 
  4.8 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มทดลอง ซึ่งมิใช่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ ใช้บริการกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศร ี
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 40 คน 
  4.9 ท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
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   4.9.1 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยเทคนิค Item-
Total Correlation พิจารณาข้อที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ คือ คัดเลือกข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งด้านกระบวนการบริหารงาน ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.2304-
0.8749 และด้านผลส าเร็จการด าเนินงาน ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.4494-0.8775 
   4.9.2 น าข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์ หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ซ่ึงค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 
 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.1 ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอหนังสือขอความร่วมมือจากสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลการวิจัย 
  5.2 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
  5.3 น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง 
  5.4 น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
               6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออม
สิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 
               6.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน
ของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยเทียบกับเกณฑ์ 
               6.3 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
ของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยเทียบกับเกณฑ์ 
               6.4 ทดสอบความสัมพันธ์กระบวนการบริหารงานกับคุณผลส าเร็จการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
               6.5 แจกแจงความถี่ข้อเสนอแนะของของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน 
ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  
 
ผลการวิจัย 
          ผลการวิจัยมี ดังนี้ 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุง
ศรี จังหวัดกาฬสินธุ์  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 52.65 อายุอยู่ใน
ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 37.65 การศึกษระดับปริญญาตรี จ านวน 180 คน 
คิดเป็นร้อยละ 52.94 สถานภาพสมรส จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 64.41 และรายได้อยู่ระหว่าง 
10,001-20,000 บาท จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 57.65 
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 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน 
ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมและรายด้าน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน 
    ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 

กระบวนการบริหารงานกองทุนหมู่บ้าน X  
 

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านการวางแผน 
2. ด้านการจัดองค์กร 
3. ด้านการอ านวยการ 
4. ด้านการประสานงาน 

3.65 
3.59 
3.62 
3.60 

0.75 
0.66 
0.70 
0.76 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.62 0.72 มาก 
   
 จากตารางที่ 1 กระบวนการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสินในเขตอ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  =3.62, S.D.=0.72) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ ยจากมากไปหาน้อย 
ดังนี้ ด้านการวางแผน ( X =3.65, S.D.=0.75) ด้านการอ านวยการ ( X =3.62, S.D.=0.70) ด้านการ
ประสานงาน ( X =3.60, S.D.=0.76) และด้านการจัดองค์การ ( X =3.59, S.D.=0.66) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน 
ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมและรายด้าน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออม 
             สินในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

 

ผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน X  
 

 

S.D. 
 

ระดับความคิดเห็น 
1.ด้านลูกค้า 
2. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
3. ด้านกระบวนการธุรกิจภายใน 

 4. ด้านการเงิน 

3.78 
3.76 
3.91 
3.99 

0.82 
0.74 
0.74 
0.75 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 3.86 0.76 มาก 
  
 จากตารางที่ 2 ผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอ
หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.86, S.D.=0.76) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
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ดังนี้ ด้านการเงิน ( X =3.99, S.D.=0.75) ด้านกระบวนการธุรกิจภายใน ( X =3.91, S.D.=0.74) 
ด้านลูกค้า ( X =3.78, S.D.=0.82) และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ( X =3.76, S.D.=0.74) ตามล าดับ 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารงานกับผลส าเร็จการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรายด้าน และ
โดยรวมดังตารางที่ 3 
 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารงานกับผลส าเร็จการด าเนินงาน 
    กองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 
    X        X1        X2         X3         X4         Y1          Y2         Y3         Y4         Y 
X    1 
 X1 .561*      1 
X2   .628*     .281*      1 
X3   .684*     .110*    .231*       1 
X4   .625*     .183*    .144*     .342*      1 
 Y1 .244*     .034     .211*     .208*    ..223        1 
 Y2 .220*     .088     .154*     .230*    ..251*     .281*       1 
Y3 .126*     .145*    .134*     .142*    .014      .478*      .294*      1 
Y4 .127*     .099      .084      .233*    .066      .201*      .102     .121*      1 
Y .435*     .114*     .192*     .175*    .215*    .706*      .789*    .638*     .269*      1 

นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 3 กระบวนการบริหารงาน (X) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับผลส าเร็จ
การด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน (Y) ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่
ในระดับปานกลาง (rxy= 0.435) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า กระบวนการบริหารงาน (X) มีความสัมพันธ์กับผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของ
ธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านลูกค้า (Y1) อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า
(rxy= 0.244) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาได้แก่ กระบวนการบริหารงาน (X) มี
ความสัมพันธ์กับผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Y2) อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า (rxy=0.220) อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และกระบวนการบริหารงาน (X) มีความสัมพันธ์กับผลส าเร็จการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการเงิน (Y4) อยู่
ในระดับค่อนข้างต่ า (rxy= 0.217) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ข้อเสนอแนะสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้านการอ านวยการ ควรมีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับยอดเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ยืม
ทราบ (ความถ่ี 163) ด้านการวางแผน ควรมีการส ารวจความต้องการของสมาชิกเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผนกองทุนหมู่บ้าน (ความถี่ 132) และผลส าเร็จการด าเนินงาน ด้านลูกค้า กองทุนหมู่บ้าน
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ควรมีระบบการรับช าระเงินที่ปลอดภัยและมีเอกสารการรับเงินให้สมาชิกทุกครั้ง  (ความถี่ 156) และ
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ควรจัดการประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้าและรับฟังปัญหาของสมาชิก 
(ความถ่ี 126)  
 
อภิปรายผล 
          ผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. กระบวนการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการวางแผน ด้านการ
อ านวยการ ด้านการประสานงาน และด้านการจัดองค์การ ตามล าดับ ผลการวิจัยดังกล่าว สามารถ
อภิปรายเหตุผลได้ว่า กระบวนการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน มีการก าหนด
ขั้นตอนในการวางแผนกองทุนไว้ชัดเจน มีการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายของกองทุน
ไว้ในแผนงาน มีการส ารวจความต้องการของสมาชิกกองทุนก่อนการวางแผน กองทุนมีรูปแบบ
โครงสร้างการบริหารงานของกองทุนหมู่บ้านที่ก าหนดไว้ในระเบียบชัดเจน จัดระบบการเงินกู้ยืมเงิน
ของสมาชิกกองทุนทุกคนด้วยความเป็นธรรม มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประสานงานกับสมาชิก
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร มีการแจ้งผลการอนุมัติเงินกู้รวดเร็วและทันเวลา มี
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและยอดเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกองทุนทราบ มีการประชุม
ชี้แจงในการด าเนินงานมีการจัดระบบและวิธีการท างานเพื่อให้มีการแจ้งผลการอนุมัติให้สมาชิกทราบ
อย่างรวดเร็ว สอดคล้องงานวิจัยของศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545) พบว่า กระบวนการ
บริหารงานหมายถึง กระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหารต้องเข้ามา
ช่วยเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เยาวลักษณ์  แถมศิริ (2553)  
พบว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน โดยรวมและจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลหัวขวาง 
อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมากเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยคือ ด้านการอ านวยการ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ และด้านการควบคุม 
สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน ที่มีเพศ ระดับการศึกษา และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับการบริหารจดการกองทุนหมู่บ้านในเขตต าบลหัวขวางอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวั ด
มหาสารคาม โดยรวมและรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ไม่แตกต่างกันยกเว้นด้านการอ านวยการ  
 2. ผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการ
ธุรกิจภายใน ด้านลูกค้า และด้านการเรียนรู้และพัฒนา ตามล าดับ ผลการวิจัยดังกล่าว สามาร ถ
อภิปรายเหตุผลได้ว่า กองทุนมีการวางแผนเพ่ือรองรับจ านวนสมาชิกรายใหม่ที่มารับบริการเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง มีการน าข้อเสนอแนะของสมาชิกมาปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความต้องการของ
สมาชิก มีการติดตามผลการแก้ไขปัญหาหรือข้อบกพร่องในการใช้จ่ายเงิน มีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียน
หน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับกระบวนการปฏิบัติงาน มีการจัดท าฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบมี
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การส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการท างานเพ่ือมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น และ
กองทุนมีความเข้มแข็งของสถานการเงิน มีเงินเข้าสู่ระบบตามก าหนดจากสมาชิกที่ช าระคืนเงินกู้
พร้อมดอกเบี้ย มีวงเงินกู้ เงินทุนหมุนเวียน และท าก าไรสะสมเพ่ิมขึ้นทุกปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ไกรสอน  มนตรี (2551) พบว่า สมาชิกที่มีระดับการศึกษา ต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับ
การศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไปมีการประเมินความเหมาะสมของการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองโดยรวมและเป็นรายด้าน ในด้านกระบวนการ และด้านปัจจัยน าเข้า ไม่แตกต่างกัน 
แต่มีการประเมินความเหมาะสมของการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองโดยรวมและเป็น
รายด้านในด้าน บริบทและด้านผลผลิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยสมาชิก
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าประถมศึกษาปีที่ 6 ประเมินผลการ
ด าเนินงานมากกว่า สมาชิกท่ีมีระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป 
 3. กระบวนการบริหารงานกับผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน 
ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับปานกลาง 
(r xy

=0.435) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้  

ผลการวิจัยดังกล่าว สามารถอภิปรายได้ว่า กระบวนการบริหารงานกับผลส าเร็จการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มีการวางแผนส ารวจ
ความต้องการของสมาชิก วางนโยบายก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงานชัดเจน มีโครงสร้างการ
บริหารงานและจัดแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่เหมาะสม การอนุมัติเงินกู้ของสมาชิก
รวดเร็วมีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีและมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียน
ทีใ่ห้สมาชิกกู้ยืม จากการบริหารงานส่งผลให้กองทุนหมู่บ้านประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านมีสมาชิกเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองมีการปรับเปลี่ยนหมุนเวียน
หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กองทุนมีวงเงินทุนหมุนเวียนและท าก าไรเพ่ิมขึ้ นมีความ
เข้มแข็งของจ านวนสมาชิก สามารถจัดสรรก าไรได้ถูกต้องเหมาะสมตามเกณฑ์ มีการตรวจสอบ
กระบวนการท างานอยู่เสมอเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน วางแผน ก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีดา  เปี่ยมวารี (2543) พบว่า กระบวนการบริหารงาน 
หมายถึงท าความเข้าใจและก าหนดแนวคิดในการท างานให้กระจ่างแจ้ง การใช้หลักสามัญในการ
พิจารณาความน่าจะเป็นได้ของงาน ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง ต้องรักษาด้วยความ
ยุติธรรมปฏิบัติงานด้วยความยุติธรรม การท างานต้องเชื่อถือได้ มีความฉับพลันมีสมรรถภาพและมี
การลงทะเบียนเป็นหลักฐาน งานควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่างทั่วถึง งานทันเสร็จ 
ทันเวลา ผลงานได้มาตรฐาน การด าเนินงานสามารถยึดถือเป็นมาตรฐาน ก าหนดมาตรฐาน 
 ข้อเสนอแนะของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปรายได้ว่า ควรมีการส ารวจความต้องการของสมาชิก
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวางแผน ด้านการจัดองค์กรควรมีการวางโครงสร้างและการบริหารงาน
กองทุนหมู่บ้านไว้ชัดเจน ควรก าหนดรูปแบบโครงสร้างไว้ในระเบียบของกองทุน ควรมีการแจ้ง
ข่าวสารเกี่ยวกับยอดเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิกทราบ ด้านการประสานงานควรควรมีการจัดระบบ
และวิธีการท างานเพ่ือให้มีการแจ้งผลการอนุมัติให้สมาชิกทราบอย่างรวดเร็ว ด้านลูกค้าควรมีระบบ
การรับช าระเงินที่ปลอดภัยและมีเอกสารการรับเงินให้สมาชิกทุกครั้ง ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ควรมี
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การตรวจสอบกระบวนการท างานภายในอยู่เสมอเพ่ือปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น และด้าน
การเงินกองทุนควรน าเงินที่ช าระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยของสมาชิกเข้าสู่ระบบอย่างเคร่งครัด
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รัศมี  พลรัตน์ (2554) พบว่า ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้าน ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าจั้น อ าเภอเซกา จังหวัด
หนองคาย คือ ควรมีการวางแผนการจัดสรรใช้เงินกองทุนในอนาคตอย่างรอบคอบ แต่งตั้ ง
คณะกรรมการที่มีความพร้อม ความรู้ ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคน ได้
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใช้กฎ ระเบียบ เพ่ือบริหารจัดการกองทุน และมีการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานและคณะกรรมการกองทุนในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  
 
ข้อเสนอแนะ 
          การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการบริหารงานกับผลส าเร็จการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ในเขตอ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 1. ด้านกระบวนการบริหารงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
  1.1 ด้านอ านวยการ ควรมีการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับยอดเงินทุนหมุนเวียนให้สมาชิก
กู้ยืมทราบ 
  1.2 ด้านการวางแผน ควรมีการส ารวจความต้องการของสมาชิกเพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ในการวางแผนกองทุนหมู่บ้าน 
  1.3 ด้านการประสานงาน กองทุนควรมีการจัดระบบและวิธีการท างานเพ่ือให้มีการ
แจ้งผลการอนุมัติให้สมาชิกทราบอย่างรวดเร็ว 

2.  ด้านผลส าเร็จการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านของธนาคารออมสิน  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้ 
               2.1 ด้านลูกค้า กองทุนหมู่บ้านควรมีระบบการรับช าระเงินที่ปลอดภัยและมีเอกสาร
การรับเงินให้สมาชิกทุกครั้ง 
               2.2 ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ควรจัดการประชุมเพ่ือรายงานความก้าวหน้าและรับ
ฟังปัญหาของสมาชิก 
               2.3 ด้านกระบวนการธุรกิจภายใน ควรมีการส ารวจความต้องการในการกู้ยืมของ
สมาชิกอยู่เสมอเพ่ือน ามาก าหนดวงเงินในการกู้ยืม 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 
เขต 2  2) ศึกษาการด าเนินงานการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับการด าเนินงานการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 
เขต 2 จ านวน 200 คน  เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่                
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน โดยก าหนด
ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05  
 ผลการวิจัยพบว่า  1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
รองลงมา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และ น้อยที่สุดคือ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล              
2) การด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 โดยรวม อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และ ด้านการบริหารงบประมาณ  
รองลงมา ด้านการบริหารงานทั่วไป และ น้อยที่สุดในด้านการบริหารงานบุคคล  และ 3) ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการด าเนินงานการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนใน
ระดับค่อนข้างสูง 
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ABSTRACT 
 The purpose of the was to (1) study transformation leadership of primary school 
administrators under Phanakhon Si Ayutthya provincial administrative organization 1 
and 2 (2) study education management operations of the school administrators 
under Phanakhon Si Ayutthya provincial administrative organization 1 and 2  and                
(3) study the relationship between transformation leadership and education 
management operations of the school administrators under Phanakhon Si Ayutthya 
provincial administrative organization 1 and 2. The sample group consisted of 200 
school administrators. The tool used in the data collection was a questionnaire. The 
statistical analysis was performed by mean, standard deviation and Pearson’s Coefficient 
Correlation at .05 level of statistical significance. 
 The findings indicated that : 1) transformation leadership of primary school 
administrators under Phanakhon Si Ayutthya provincial administrative organization 1 
and 2 in total at the high level, considering it was found that the side with the highest 
average was Idealized influence of charisma leadership, subordinate was Inspiration 
motivation, and least was Individualized consideration,  2) education management 
operations of the school administrators under Phanakhon Si Ayutthya provincial 
administrative organization 1 and 2 in total at high level,  considering it was found that 
the side with the highest average was the academic administration and budget 
management, subordinate was the general management, and least was personnel 
management,  and 3) The transformation leadership related to education management 
operations of the school administrators under Phanakhon Si Ayutthya provincial 
administrative organization 1 and 2.  
 
ค าส าคัญ 
            การศึกษาความสัมพันธ์  ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การด าเนินงานการจัดการศึกษา 
 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 
 เขต 2 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้อง
พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคนให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ท าให้เป็นคนที่รู้จักการคิดวิเคราะห์รู้จัก 
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถเชื่อมโยงความรู้ทักษะและ
ค่านิยมที่ดีงามเพ่ือการด าเนินชีวิต สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมี
คุณธรรมจริยธรรม รู้จักพ่ึงตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ใน
การปฏิรูปการศึกษาของไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าผู้คนในสังคมตื่นตัวกันมาก
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ขึ้น ทั้งผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนโดย ทั่วไป การปฏิรูปการศึกษาที่ผ่านมา 
กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในหลายประเด็นจะเห็นได้จากมีการปฏิรูป
โครงสร้างทางการบริหาร การปฏิรูปหลักสูตร การปฏิรูปครู และการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรียน  
เพ่ือไปสู่เป้าหมายด้านคุณภาพการศึกษา รวมทั้งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมกับสากล               
ดังจะเห็นได้จากนโยบายการกระจายอ านาจการศึกษาเพ่ือให้และยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือ
ช่วยให้โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษาได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองนโยบาย
การกระจายอ านาจทางการศึกษา (อรสา  อาลี , 2554) ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนล้วนเกิด
จากภูมิปัญญาความคิดอ่านและแนวปฏิบัติที่สร้างสรรค์ของผู้น าขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ และการฝึกอบรมพัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ในทุกระดับในองค์การ
ของประเทศต่าง ๆ จ านวนมากท่ีพบว่า ผู้บริหารหรือผู้น าที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงสามารถท าให้
ประสิทธิผลของงานและองค์การสูงขึ้น แม้ว่าสภาพการณ์ขององค์การจะมีข้อจ ากัดหลายประการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ด้วยเหตุนี้ผู้น าจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การ ซึ่ง
ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้มีแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาเรื่องภาวะผู้น าอย่างต่อเนื่อง แนวคิด
ทฤษฎีใหม่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับกันมากในปัจจุบันคือ แนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง(Transformational Leadership Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีภาวะผู้น าแนวใหม่หรือเป็น
กระบวนทัศน์ใหม่ เนื่องจากภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมการน าที่ผู้น าจะ
เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้ตามมีความคาดหวังที่สูงขึ้น ส านึกในความส าคัญและคุณค่าของจุดมุ่งหมาย และวิธี
ที่จะท าให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์การมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน และ
ยกระดับความคาดหวังขององค์กรให้สูงขึ้น นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm 
Shift) จากภาวะผู้น าแบบดั้งเดิมไปสู่ภาวะผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ที่มีการกระจายอ านาจ มีการเสริมสร้าง
พลังจูงใจ เป็นผู้มีคุณธรรมและมีการกระตุ้นผู้ตามให้มีความเป็นผู้น า ส าหรับประเทศไทยในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมาได้มีการศึกษาภาวะผู้น าที่มีความเหมาะสมกับยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการ
เปลี่ยนแปลง และได้น าแนวคิดทฤษฎีดังกล่าวมาใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการ โรงเรียนของ
ไทย การกระจายอ านาจภายในโรงเรียนนั้น ผู้บริหารโรงเรียนที่มีความสามารถต้องกระจายอ านาจ
การตัดสินใจให้กับครูในโรงเรียน เพ่ือที่ครูจะได้ไม่ต้องถูกครอบง าทางความคิด มีอิสระ สามารถคิด
ริเริ่มนวัตกรรมการสอนใหม่ ๆ ได้ ผู้เรียนก็จะมีอิสระทางความคิดรู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นการให้อิสระทางปัญญาแก่ครูและผู้เรียน แม้การกระจายอ านาจอย่างสมบูรณ์แบบยังไม่อาจท าได้ 
เนื่องจากมีกฎหมายรองรับ แต่ขณะนี้ผู้บริหารโรงเรียนหลายแห่งก็จัดให้มีระบบ “โรงเรียนเล็กใน
โรงเรียนใหญ่” (Schools within School) โดยมอบอ านาจในการตัดสินใจให้กับครูทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การพิจารณาความดีความชอบของครู และจัดให้มีเครือข่ายผู้ปกครอง ในทุกระดับเพ่ือให้
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างไรก็ตาม การกระจายอ านาจของผู้บริหาร
โรงเรียนภายในโรงเรียนนี้  ตามมาตรา 45 แห่ งพระราชบัญญั ติ ระเบี ยบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดว่าจะต้องด าเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการเขต
พ้ืนที่การศึกษาก าหนด ซึ่งบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียน มีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จ
ของโรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546) ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีบทบาท
ส าคัญในการจัดการศึกษาตามภารกิจ 4 ด้าน  ได้แก่  1) การบริหารงานวิชาการ  2) การบริหาร
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งบประมาณ  3) การบริหารงานบุคล และ 4) การบริหารงานทั่วไป  ตามกฎกระทรวงซึ่งก าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอ านาจตาม
ความในมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542               
(ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2545) จากข้อมูลดังกล่าว
ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหาร
การศึกษา แต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคในโรงเรียนบางแห่ง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการด าเนินงานการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนให้มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อันจะเป็น
แนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับการด าเนินงานการจัดการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 
2 เป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 
 2. เพ่ือศึกษาการด าเนินงานการจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2  
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับการด าเนินงานการจัด
การศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 
1 และ เขต 2 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ผู้วิจัยใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 จ านวน 206 คน (ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1,  2556)  และ เขต 2 จ านวน 189 คน (ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2,  2556)  รวมเป็น 395 คน โดยก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการก าหนดตัวอย่าง กรณีทราบจ านวนประชากรของ ทาโร ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973) (ธานินทร์  ศิลป์จารุ , 2555) ได้กลุ่มตัวอย่าง 198.74 คน เพ่ือลดความ
คลาดเคลื่อน และสร้างความเชื่อมั่นในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยจึงเพ่ิมขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก 198.74 
เป็น 200 ตัวอย่าง ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified sampling) โดยแบ่งผู้บริหารโรงเรียน
ประถมออกเป็น 16 กลุ่มตามอ าเภอ แล้วแบ่งจ านวนของกลุ่มตัวอย่างออกตามจ านวนกลุ่มของ
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ประชากรโดยใช้สัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่มเป็นตัวแบ่ง แล้วจึงใช้การสุ่มแบบง่าย (Simple 
random sampling)  
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้าง และพัฒนาขึ้น โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ไก้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้บริหารโรงเรียน 2) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 และ 3) แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
ด าเนินการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)             
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 คน ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษา ได้ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับจุดมุ่งหมายที่ต้องการวัด (Index of Item objective congruence : IOC) = 1.0 ทุกข้อค าถาม  
และหาคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach's coefficient Alpha) (Cronbach, 1970) ได้ค่าแอลฟาของ
แบบสอบถามภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 เท่ากับ .90 ได้ค่าแอลฟาของ
แบบสอบถามการด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 เท่ากับ .98  
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ผู้วิจัยท าบันทึกเสนอส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือออกหนังสือขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามของผู้บริหารสถานศึกษา 
  3.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามด้วยตนเองพร้อมหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามไปยังสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและด าเนินการเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 
  3.3 น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา จ านวน 200 ชุด น ามาให้คะแนน และวิเคราะห์
ข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ 
 วิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แบบเพียร์สัน   
 
ผลการวิจัย 
 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก    
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
รองลงมา ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และ น้อยที่สุดในข้อ ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
 2. การด าเนินงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก             
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เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการ
บริหารงบประมาณ รองลงมา ด้านการบริหารงานทั่วไป และน้อยที่สุดในด้านการบริหารงานบุคคล  
 3. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง กับการด าเนินงานการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์กับการ
ด าเนินงานในระดับค่อนข้างสูง (r2 =.769) 
 
อภิปรายผล 
 1. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และเขต 2 มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา และด้านการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เนื่องจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา ให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าของผู้บริหารซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของบุคคลที่
ท าหน้าที่เป็นผู้น า หัวหน้า หรือผู้บังคับบัญชาขององค์การ ซึ่งมีความส าคัญต่อความส าเร็จของ
องค์การในอันที่จะด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เป็นอย่างมาก จึงได้มีการจัดอบรม 
พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้น าตามความเหมาะสม จึงท าให้ผู้บริหารโรงเรียนประถมมีโอกาสใน
การเรียนรู้ และพัฒนาภาวะผู้น าของตนอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ผกาพรรณ์  เชื้อเมืองพาน 
(2553) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน ในจังหวัดล าปาง 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดล าปาง โดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก   
 2. ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2  มีการด าเนินงานการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม              
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 5 ว่าด้วยการบริหาร และการจัดการศึกษา ส่วนที่ 1 การบริหารและจัด
การศึกษาของรัฐ มาตรา 39 ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาไป
ยังผู้บริหารโรงเรียนโดยตรง ซึ่งต้องด าเนินงานทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป  ทั้งนี้ผู้บริหารโรงเรียนได้ผ่านการอบรมด้านการบริหารมาแล้ว และมี
ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนมาแล้วทั้งสิ้นจึงท าให้มีทักษะในการด าเนินงานที่ดี  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ไกรพจน์ บุญประเสริฐ (2549) ศึกษาเรื่อง บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริม
การด าเนินงานในโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1- 2 ในฐานะท่ีเป็นนิติบุคคล สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมการด าเนินงานใน
โรงเรียนในฐานะที่เป็นนิติบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องงานวิจัย ไพศาล สระทองแดง 
(2549) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการบริหารงานในโรงเรียนขั้นพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษาของ
ผู้บริหารโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1–2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัย
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พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1-2 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีมี
ระดับการปฏิบัติการ การบริหารงานในโรงเรียนในภาพรวมทุกด้านอยู่ระดับมาก    
 3. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการด าเนินงานการจัดการศึกษา
โดยมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์สันในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจาก ผู้บริหารมีบทบาทส าคัญในการ
จัดการศึกษา รวมทั้งเป็นผู้สนับสนุนทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุจุดประสงค์ที่วางไว้ ซึ่ง
ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีบทบาทส าคัญ ได้แก่ การจัดให้มีการร่วมกันก าหนดนโยบาย การส่งเสริม
สนับสนุนให้ข้อเสนอแนะแก่บุคลากรภายในโรงเรียน โดยผู้บริหารแสดงบทบาทท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึก
ไว้วางใจ ตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ มีความจงรักภักดีและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานมอง
ไกลเกินกว่าความสนใจของตนเองเพ่ีอน าไปสู่ประโยชน์ขององค์การมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ผู้บริหารยุคใหม่ต้องเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยมีภารกิจขอบข่าย และการจัดการศึกษา                   
ตามโครงสร้างสายงานที่เปลี่ยนแปลงใหม่ และเป็นบทบาทที่ผู้บริหารต้องน าไปใช้หรือน าไปปฏิบัติใน
ภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณการเงิน  ด้านการ
บริหารบุคลากร และ ด้านการบริหารทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการ (2546)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สมพงษ์  เตชรัตนวรกุล (2551)  ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพผู้น ากับประสิทธิผลในการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ช่วงชั้นที่ 1-3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง ศักยภาพผู้น ากับประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน มีความสัมพันธ์กันในทางบวกอยู่ที่ระดับสูง และสอดคล้องกับงานวิจัยของ               
อรสา อาลี  (2554) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน
กับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในเขตพ้ืนที่การศึกษานราธิวาส เขต 2 ผลการศึกษาพบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการบริหารอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้บริหารควรค านึงถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ด้านการค านึงถึงความเป็นปัจเจก
บุคคล ในเรื่อง การรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานทุกคน  การให้ความเป็นกันเอง
กับผู้ร่วมงานทุกคน  การมอบหมายงานตามความสามารถของผู้ร่วมงานแต่ละคน  การเคารพสิทธิ
ของผู้ร่วมงานคนทุก และความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ร่วมงานได้ทุกคน 
 2. ผู้บริหารควรค านึงถึงการด าเนินงานการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคลในเรื่อง 
การคัดเลือกบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน การประเมินการปฏิบัติงาน นโยบายในการพัฒนาบุคลากร    
การวางแผนอัตราก าลังของครูในโรงเรียน การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการของครูผู้ช่ วย  
การมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับย้ายบุคลากร การพิจารณาความดีความชอบ 
และการด าเนินการพัฒนาบุคลากร      
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น ากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนมีผลต่อการประกันคุณภาพเป็นอย่างมาก 
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 2. ควรมีการศึกษาแนวทางในการวางกลยุทธ์ด้านการด าเนินงานการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน   
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กลยุทธ์การพัฒนาการตลาดบริการเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย-มาเลเซียเพื่อสร้างขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในการเปิดเสรีการคา้อาเซียน 

 
THE SERVICE MARKETING STRATEGY DEVELOPMENT OF INTEGRATED TOURISM IN 

THAILAND AND MALAYSIA TO ENHANCE THE COMPETITIVE CAPACITY  
OF THE AEC 

 
ธนวันต์  สิทธิไทย 

Thanawan Sittithai 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแนวทางบริหารจัดการ การเชื่อมโยง      

การท่องเที่ยวไทยและมาเลเซีย 2) เพ่ือศึกษาปัญหา โอกาส อุปสรรค และแนวทางของการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย 3) เพ่ือส ารวจความพึงพอใจด้านการตลาดบริการของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย 4) เพ่ือก าหนดตัวแบบการตลาดบริการที่
เหมาะสมในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย เพ่ือรองรับการเปิดเสรีการค้าอาเซียน การวิจัย
ครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ตลอดจน การใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มย่อย (Focus 
Group) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (Depth Interview)   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางมาใช้บริการ         
ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยและมาเลเซีย อย่างละ 403 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานภาครัฐ/
ตัวแทนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของภาครัฐ ผู้มีส่วนในการก ากับ ดูแล และส่ง เสริมการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์สถิติ SPSS และโปรแกรมสถิติขั้นสูง  

ผลการวิจัยตอบตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) พบว่า สภาพทั่วไปของธุรกิจน าเที่ยวส่วนใหญ่เป็น
ธุรกิจน าเที่ยวประเภทน านักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย (Inbound Tour) มีจุดแข็ง
คือ การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศปลายทาง การบริการจัดการควรมีการร่วมมือกันในเชิง
นโยบายโดยรัฐบาลเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างกัน 2) จากการวิเคราะห์ SWOT พบว่า
อุปสรรคในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย - มาเลเซีย คือความขัดแย้งทางการเมือง โดยเฉพาะใน
ดินแดนที่เป็นรอยต่อระหว่างประเทศ 3) ความพึงพอใจด้านการตลาดบริการของนักท่องเที่ยวที่ใช้
บริการน าเที่ยวในประเทศไทย โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบส่วนประสมการตลาด
บริการที่ส าคัญ ได้แก่ ราคา กระบวนการให้บริการและสถานที่ ตามล าดับ ความพึงพอใจด้าน
การตลาดบริการของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการน าเที่ยวในประเทศมาเลเซีย โดยใช้ส่วนประสมทาง
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การตลาดบริการ พบส่วนประสมการตลาดบริการที่ส าคัญได้แก่ กระบวนการให้บริการ พนักงาน
ให้บริการ และราคา ตามล าดับ 
 4) ตัวแบบของกลยุทธ์การตลาดบริการที่เหมาะสมของกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการ
ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยและมาเลเซีย หลังจากน าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) พบองค์ประกอบที่ส าคัญ 7 องค์ประกอบ และค้นพบโมเดล
ชื่อ “TRAVEL”และ “TOURIST” ตามล าดับ 

 
ABSTRACT 

 The objectives of research were 1) to study the administration and the 
cooperation of Thai and Malaysia in terms of tourism 2) to study the obstacles and 
solution of cooperation of Tour operator businesses in Thailand and MAlaysia, and 3) 
to present the development model of the service Marketing Strategy of integrated  
tourism in Thailand and Malaysia to enhance the competitive capacity of the AEC. 
The research methodology combined between qualitative and quantitative as well 
as Focus Group and Depth. The sampling are 403 customers who use the tour 
operator as a representative both in Thailand and Malaysia  satisfactory results 
towards marketing mix of customer service through the data collection of both 
quantitative and qualitative approaches from the service providers and recipients. 
The use of Social Sciences for Windows (SPSS/FW) and advance statistic. 

The research findings indicated that found that most tour operator are 
Inbound tour both in Thailand and Malaysia .The strength of tour operator is the 
cooperation between two countries consequence the relationship of the 
business.The administration should be in the govrenment controled by policy and 
communicate to the TAT of Thailand and Malaysia 2) The SWOT demonstrated the 
politic as an obstacle in integrated tourism especaiily the cross border problem and 
conflict 3) The findings of the satisfaction of tourists  using the tour operators in 
Thailand by considering by 7P’s or the Marketing Mix are price, process ,place 
respectively whereas the tourists using the tour operator in Malaysia by considering 
by 7P’s or the Marketing Mix are process ,people and price  respectively. and 4) In 
this study, the researcher found that the seven favorable marketing strategies for 
tour operator business associating with tourist while using the tour operator service in 
Thailand and Malaysia after the Confirmatory Factor Analysis process (CFA), the 
model referred to as ‘TRAVEL’ and ‘TOURIST’ were revealed respectively. 
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ค าส าคัญ 
ธุรกิจน าเที่ ยว ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยว กลยุทธ์ทางการตลาดบริการ การเข้า                       

สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทย และมาเลเซีย ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในระดับ             
ที่ใกล้เคียงกัน โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 786,800 คน และมาเลเซีย   
อยู่ในล าดับที่ 8 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 636,400 คน (China National Tourism Administration, 
CNTA, 2012) การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย-มาเลเซีย ถือเป็นการผนวกก าลังด้าน
การเปิดเสรีระหว่างภาคธุรกิจ ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 786 ,800 คน    
และมาเลเซียอยู่ในล าดับที่ 8 มีจ านวนนักท่องเที่ยว 636 ,400 คน (China National Tourism 
Administration, CNTA, 2012) ปัจจัยหนึ่ งที่ท าให้นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาที่ประเทศไทย      
และมาเลเซีย คือ การที่ทั้งสองประเทศมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่มีความสวยงาม     
ตามธรรมชาติ เช่น ภู เขา น้ าตก ป่าไม้  ทะเล ฯลฯ (Rich Tourism Resources) ส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 2 ประเทศ มีศักยภาพในการรองรับและตอบสนองความต้องการ              
ของนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี (China National Tourism Administration, 
CNTA, 2012)    
 ปัจจุบันทั้งรัฐบาลของไทยและมาเลเซียต่างให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีความสอดคล้อง
กัน อันได้แก่ การท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล และการท่องเที่ยวเพ่ือจัดการอบรม และจัดแสดงนิทรรศการ 
(Sunway Berhad , 2011) ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปในประเทศท้ังสองได้มากยิ่งขึ้น จากความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและมาเลเซียเบื้องต้นในความตกลงการค้าบริการของอาเซียน 
(AFAS) การผลักดันการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในลักษณะไตรภาคีระหว่างภาคใต้ของไทย 
ภาคเหนือของมาเลเซีย และพ้ืนที่บนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย โดยธนาคารเพ่ือการพัฒนาเอเชีย 
(Asian Development Bank: ADB) ความตกลงทางการค้าทวิภาคีไทย-มาเลเซีย JTC (Joint Trade 
Commission) ท าให้บทบาทของอุตสาหกรรมท่องเที่ ยวของทั้ งประเทศไทยและมาเลเซีย              
มีความส าคัญมากยิ่งขึ้น  ส่งผลให้ธุรกิจบริการของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ
เติบโตอย่างรวดเร็ว (Yue, 2004)  
 สอดคล้องกับรายงานล่าสุดของ Wong, M-H., Shankar, R. and Toh, R. (2011) ที่ ได้
เสนอแนะให้ประเทศในกลุ่มอาเซียนมุ่งเน้นการสร้างเสริมจุดแข็งที่มีอยู่ ได้แก่ การพัฒนาเครือข่าย 
Cluster โดยยกระดับเครือข่ายที่มีอยู่ หรือค้นหาการพัฒนาเครือข่ายที่มีศักยภาพเพ่ิมเติม การพัฒนา
สิ่งอ านวยความสะดวกในตลาดทุน โดยปรับปรุงและรวมการเข้าถึงตลาดทุนในอาเซียนเข้าไว้ด้วยกัน 
เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนย้ายเงินทุนในภูมิภาค (ยุทธศักดิ์ สุภสร, ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจ       
ขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.), 2554)  

จากสาเหตุข้างต้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนากลยุทธ์การตลาดบริการ       
ในเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย-มาเลเซียเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในการเปิดเสรีการค้า
อาเซียน  ด้วยการพัฒนาความร่วมมือในการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  ซึ่งให้ความส าคัญกับพ้ืนที่    
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หรือชุมชน การสร้างความร่วมมือนี้จะเกิดขึ้นจากผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ ยวที่ เป็น                
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีการใช้ข้อบังคับ กฎระเบียบ ค่านิยม และโครงสร้างร่วมกัน เพ่ือน ามาใช้        
ในการพัฒนา การสร้างความเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวถือเป็นการสร้างการตลาดในแหล่งท่องเที่ยว 
(Destination Marketing) โดยใช้ความร่วมมือกันทางการตลาดในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว        
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป 

 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย  
 1. แนวทางบริหารจัดการ การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยและมาเลเซีย ควรมีลักษณะอย่างไร 
 2. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย-มาเลเซียควรแก้ปัญหา
และก าหนดทิศทางในลักษณะใด 
 3. ความพึงพอใจด้านการตลาดบริการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเชื่อมโยงการ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย-มาเลเซียเป็นอย่างไร 
 4. การพัฒนาตัวแบบการตลาดบริการที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย- 
มาเลเซีย เพ่ือรองรับการเปิดเสรีการค้าอาเซียน มีลักษณะอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางบริหารจัดการ การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย และมาเลเซีย  
 2. เพ่ือศึกษาปัญหา โอกาส อุปสรรค และแนวทางของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย - 
มาเลเซีย 
 3. เพ่ือส ารวจความพึงพอใจด้านการตลาดบริการของนักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ใน                  
การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย - มาเลเซีย  
 4. เพ่ือก าหนดตัวแบบการตลาดบริการที่ เหมาะสมในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย            
- มาเลเซีย เพ่ือรองรับการเปิดเสรีการค้าอาเซียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Research)  และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการ
เก็บข้อมูล โดย ใช้วิ ธี เลื อกแผนวิธีการสุ่ มตั วอย่ างแบบ Snow Ball (การสุ่ มแบบบอกต่อ )                     
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2553) ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ/ตัวแทนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องของภาครัฐ ผู้มีส่วนใน
การก ากับ ดูแล และส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย - มาเลเซีย จ านวน 10 ท่าน ตัวแทน
ผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายการตลาด ของบริษัทน าเที่ยวของไทย - มาเลเซีย หรือบริษัทผู้ให้บริการ
นักท่องเที่ยวในประเทศไทยและมาเลเซีย จ านวน 10 บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว หรือผู้มี
ประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทย -มาเลเซียและนักวิชาการ จ านวน 5 ท่าน  
จากนั้นสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) และน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน จากนั้น
ทดสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามโดยใช้วิธีการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบตามเทคนิค Item Objective Congruent (IOC) ได้ค่า
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ดัชนีความสอดคล้องที่ 0.86 และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีหา Alpha Coefficient ของ Cronbach 
ได้ค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถาม (Reliability) ของแบบสอบถามนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการน าเที่ยว
ประเทศไทยและมาเลเซีย 0.888 และ 0.877 ตามล าดับ  

2. ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทย     
และมาเลเซีย โดยใช้บริการผ่านธุรกิจท่องเที่ยว เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร
ผู้ใช้บริการธุรกิจน าเที่ยว โดยค านวณหากลุ่มตัวอย่าง จากสูตรTaro Yamane, 1973 (Finite 
Population) ก าหนดระดับความเชื่อมั่น ที่ 95% โดย N = 15,841,683  และ 16,800,000  e = 1-
(95%) ได้ผลการค านวณกลุ่มตัวอย่างคือ 399 ตัวอย่าง หรือโดยประมาณ 400 ทั้งนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยและมาเลเซีย โดยใช้บริการผ่านธุรกิจท่องเที่ยว  อย่างไร
ก็ตามนักวิจัยเก็บแบบสอบถามในการลงพ้ืนที่จริง จ านวนทั้งสิ้น 420 ชุด ได้แบบสอบถามตอบกลับมา 
403 ชุด  

3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการใช้บริการน าเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ใช้บริการในประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซีย   ความพึงพอใจของการตลาดบริการของธุรกิจน าเที่ยว โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด
บริการในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว   

4. สถิติที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  สถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics 
Analysis) และใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: 
EFA) โดยใช้วิธีการสกัดองค์ประกอบโดยวิธี (Varimax) หรือการหมุนแกนองค์ประกอบที่ยังคงท าให้
ปัจจัยต่างๆตั้งฉากกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546) จากนั้นจะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลการ
วัด (Measurement Model) ของปัจจัยส่วนประสมการบริการของธุรกิจน าเที่ยว โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบ จากน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
(Structural Equation Modeling: SEM) 

 
ผลการวิจัย  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์รายข้อจากทั้งหมด   
จ านวน 4 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 1 สภาพทั่วไปของธุรกิจน าเที่ยวที่บริการน าเที่ยวในประเทศ
ไทยและมาเลเซียเพ่ือสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในการเปิดเสรีการค้าอาเซียน  จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกตัวแทนผู้บริหารหรือผู้จัดการฝ่ายการตลาด ของบริษัทน าเที่ยวของไทย -มาเลเซีย 
หรือบริษัทผู้ให้บริการนักท่องเที่ยวในประเทศไทยและมาเลเซีย จ านวน 10 บริษัท พบว่า สภาพของ
ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยและมาเลเซีย ในปัจจุบันเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง เนื่องจากมีธุรกิจน า
เที่ยวที่เจริญเติบโตขึ้นมากมาย  ธุรกิจน าเที่ยวส่วนใหญ่เป็นธุรกิจน าเที่ยวประเภทน านักท่องเที่ยว
ต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย (Inbound Tour) เป็นธุรกิจที่ด าเนินการจัดน าเที่ยวในประเทศ
ให้แก่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย มีจุดแข็งของธุรกิจน าเที่ยวคือ 
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ปัจจุบันมีการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศที่จะเดินทางไปปลายทาง  ท าให้มีเครือข่ายและ
ความสัมพันธ์เชิงธุรกิจมากกว่าการท าเพียงแค่บริษัทเดียว   

ระบบ (System) ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยและมาเลเซีย มีกระบวนการท างานและ
ล าดับขั้นปฏิบัติงานอย่างเป็นแบบแผนที่เป็นระบบ การท างานจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันอย่าง
ชัดเจน รูปแบบ (Style) ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยและมาเลเซีย ส่วนใหญ่มีการจัดการรูปแบบ
ในลักษณะให้ความเป็นกันเองกับลูกค้า แต่ยังคงมารยาท ความสุภาพในการให้บริการลูกค้าไว้ ด้าน
บุคลากร (Staff) ของบุคลากร ส่วนใหญ่จะคัดเลือกมาจากการสัมภาษณ์ของผู้ประกอบการเอง โดย
ส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นในประเทศไทยและมาเลเซีย แต่ต้องมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี  
 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ปัญหา โอกาส อุปสรรค และแนวทางของการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย  พบว่า จุดอ่อนอยู่ที่บริษัทที่เปิดตัวใหม่จะต้องอาศัยความพยายามในการ
สร้างชื่อ เนื่องจากบริษัทที่เปิดมานานจะมีฐานนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสูง เนื่องจากเป็นธุรกิจบริการที่
ลูกค้าใช้แล้วมักจะไม่ค่อยเปลี่ยน ท าให้การรับรู้ยังอยู่ในวงแคบๆ กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่เดินทางมา
พักผ่อนในวันหยุดในประเทศไทยและมาเลเซีย  ด้านแนวทางบริหารจัดการเพ่ือสร้างโอกาสและลด
อุปสรรคในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทยและมาเลเซีย พบว่า ควรมีการร่วมมือกันในเชิงนโยบายโดย
รัฐบาลเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างกันก่อน จากนั้นภาครัฐบาลมอบหมายหน้าที่การ
ประชาสัมพันธ์ให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศมาเลเซีย ซึ่งท าหน้าที่
เป็นประตูหน้าด่านในการประชาสัมพันธ์ ด้านสื่อต่างๆให้กับทั้ง 2 ประเทศ โดยสร้างโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกัน โดยการประสานกันระหว่างธุรกิจน าเที่ยวต้นทางและปลายทาง เช่น ดินแดน
อารยธรรมใต้กับกัวลาลัมเปอร์ Sabah กับแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวิถีชีวิตของไทย ฯลฯ  
        ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่  3 พบว่า ความพึงพอใจด้านการตลาดบริการของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไทย -มาเลเซียด้านการตลาดบริการของ
นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการน าเที่ยวในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว
ที่ใช้บริการน าเที่ยวในประเทศไทยส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 41-55 ปี สัญชาติอาเซียน การศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 -50,000 
บาท สถานภาพโสด ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการใช้บริการธูรกิจน าเที่ยวใน
ประเทศไทยโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ารายการน าเที่ยวมี
ความหลากหลาย บริษัทมีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียง และ มีโปรแกรมเด่นเฉพาะของบริษัท ตามล าดับ 
ด้านราคา พบว่า ความคุ้มค่าของการบริการที่ได้รับ ราคาเหมาะสมกับโปรแกรมการท่องเที่ยว และ
ราคามีความหลากหลาย ตามล าดับ ด้านสถานที่ พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์เฉพาะ สถาน
ที่ตั้งง่ายต่อการเข้าถึง ความสะอาดทั้งภายนอกของแหล่งท่องเที่ยว ตามล าดับ ด้านการส่งเสริม
การตลาด พบว่า มีการอัพเดทบริษัทผ่าน google เพ่ือให้เป็นที่รู้จักตลอดเวลา ส่งข้อมูลข่าวสารของ
บริษัท e-newsletter ให้กลุ่มลูกค้ารายเก่า บริษัทจัดเตรียมเว็ปไซค์แนะน าการเดินทางท่องเที่ยว 
ด้านพนักงานบริการ พบว่า พนักงานให้ข้อมูลการระวังภัยและความเสี่ยงเสมอ พนักงานมีความรู้
เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เมื่อลูกค้าซักถาม ให้สาระความรู้พร้อมความบันเทิงระหว่างการเดินทาง  
กระบวนการให้บริการ พบว่า กระบวนการคิดเงินลูกค้าไม่ผิดพลาด การให้บริการถูกต้องตามความ
ต้องการของลูกค้า ช่วงเวลาการพาน าเที่ยวมีความเหมาะสม ตามล าดับ ด้านลักษณะทางกายภาพ 
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พบว่า ห้องน้ าสะอาด มีรถน าเที่ยวที่ปลอดภัย สะดวกสบาย มีการจัดเตรียมระบบ wireless 
internet ให้กับลูกค้าในที่พัก ตามล าดับ 

 ความพึงพอใจด้านการตลาดบริการของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวไทย-มาเลเซียด้านการตลาดบริการของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการน าเที่ยวในประเทศมาเลเซีย 
พบว่า ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการน าเที่ยวในประเทศมาเลเซียส่วนใหญ่ 
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 41-55 ปี สัญชาติ Asean การศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็น
ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 -50,000 บาท สถานภาพโสด 

 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการใช้บริการธุรกิจน าเที่ยวในประเทศ
มาเลเซียโดยใช้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า บริษัทมีความน่าเชื่อถือ มี
ชื่อเสียง รายการน าเที่ยวมีความหลากหลาย และ การจัดที่พักแรม สะอาด สะดวกและปลอดภัย 
ตามล าดับ ด้านราคา พบว่า ราคาเหมาะสมกับโปรแกรมการท่องเที่ยว มีการแจ้งราคา โดยแสดง
รายการต่างๆอย่างชัดเจน ก าหนดราคาของโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างยุติธรรม ตามล าดับ ด้าน
สถานที่ พบว่า สถานที่ท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์เฉพาะ  สถานที่ตั้งง่ายต่อการเข้าถึง ความสะอาดทั้ง
ภายนอกของแหล่งท่องเที่ยว ตามล าดับ ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า การโฆษณาประชาสัมพันธ์
ผ่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทจัดเตรียมเว็ปไซค์แนะน าการเดินทางท่องเที่ยว มีการขาย
ตรงโดยพนักงานในบริษัทน าเที่ยว ตามล าดับ ด้านพนักงานบริการ พบว่าพนักงานมีความสุภาพใน
การให้บริการ  พนักงานให้ข้อมูลการระวังภัยและความเสี่ยงเสมอ พนักงานมีความรู้เกี่ยวกับสถานที่
ท่องเที่ยว เมื่อลูกค้าซักถาม กระบวนการให้บริการ พบว่า ระบบการจองห้องพักและตั๋วเครื่องบินไม่
ผิดพลาด  กระบวนการคิดเงินลูกค้าไม่ผิดพลาด ดูแล เอาใจใส่และช่วยเหลือระหว่างการเดินทาง
ท่องเที่ยว ตามล าดับ ตามล าดับ ด้านลักษณะทางกายภาพ พบว่า ภาชนะและอุปกรณ์จัดเสริฟ์อาหาร
บนรถสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีรถน าเที่ยวที่ปลอดภัยสะดวกสบาย ห้องน้ าสะอาด ตามล าดับ  

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ท่ี 4 พบตัวแบบการตลาดบริการที่เหมาะสมในการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย เพ่ือรองรับการเปิดเสรีการค้าอาเซียน โดยใช้ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและองค์ประกอบเชิงยืนยัน ดังต่อไปนี้ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ของกล
ยุทธ์ทางการตลาดบริการ (7 P's Strategy) ในธุรกิจน าเที่ยว ส าหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้
บริการน าเที่ยวในประเทศไทย พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) ในครั้งนี้  สามารถจัดกลุ่มตัวแปรได้ทั้งหมด 7 องค์ประกอบร่วม ดังนี้         
1) ความเป็นเลิศทางด้านการบริการ 2) ศักยภาพการให้บริการของผู้น าเที่ยว 3) ราคาสมเหตุสมผล 
4) เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 5) การตลาดเชิงรุก และทันสมัย 6) ความน่าเชื่อถือของบริษัทน า
เที่ยว 7) การให้บริการเสริมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ท าให้ค้นพบโมเดลชื่อ “TRAVEL” 

ผลการวิ เคราะห์องค์ประกอบแบบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA)      
ของกลยุทธ์ทางการตลาดบริการ (7 P's Strategy) ในธุรกิจน าเที่ยว ส าหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่
ใช้บริการน าเที่ยวในมาเลเซีย พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบแบบเชิงส ารวจ (Exploratory 
Factor Analysis: EFA) ในครั้งนี้ สามารถจัดกลุ่มตัวแปรได้ทั้งหมด 7 องค์ประกอบร่วม ดังนี้1) การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ทันสมัยเป็นระบบ ของการวิจัยและการวางแผน 2) ราคาสมเหตุสมผล 3) 
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ทักษะการให้บริการของพนักงาน 4) การจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกเด่นเฉพาะของบริษัท  5) 
ระบบการจองและการคิดเงินที่ไม่ผิดพลาด 6) การให้ข้อมูลด้านการระวังภัยและความสุภาพในการ
ให้บริการ 7) เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ท าให้ค้นพบโมเดลชื่อ “TOURIST” 
 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานโมเดลองค์ประกอบกลยุทธ์ทางการตลาดบริการของธุรกิจน าเที่ยว 
ส าหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการน าเที่ยวในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูล
เชิงประจักษ์  

 
 

Chi-square = 367.889, DF = 332, 
CMIN/DF = 1.108, P value = 0.085, GFI = 0.943, RMSEA = 0.016 

 
ภาพที่ 1 โมเดลองค์ประกอบกลยุทธ์ทางการตลาดบริการของผู้ใช้บริการธุรกิจน าเที่ยว ส าหรับ 
  ลูกค้าชาวต่างชาติที่ใช้บริการน าเที่ยวในประเทศไทย  
 

1. ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis : CFA) พบว่า โมเดลองค์ประกอบกลยุทธ์ทางการตลาดบริการของธุรกิจน าเที่ยว  
ในประเทศไทย ในภาพรวมจากค่าสถิติต่างๆ ที่ได้จากการค านวณ พบว่า สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์/ค่า
ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (2 / df ) มีค่าเท่ากับ 1.108 ซึ่งน้อยกว่า 2 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
และเมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่ก าหนดไว้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่า ดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI 
= 0.943, AGFI = 0.92, NFI = 0.925, IFI = 0.992, CFI = 0.992 ซึ่งผ่านเกณฑ์ ส่วนดัชนีที่ก าหนด
ไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.08 พบว่า ดัชนี RMR = 0.032 และ RMSEA = 0.016 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
เช่นเดียวกัน และ ดัชนี HOELTER(0.05) = 411 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดต้องมากกว่า 200 จึงสรุปได้ว่า 
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โมเดลองค์ประกอบกลยุทธ์ทางการตลาดบริการของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย และมาเลเซียที่ได้มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

2. ผลการทดสอบสมมติฐานโมเดลองค์ประกอบกลยุทธ์ทางการตลาดบริการของธุรกิจ      
น าเที่ยว ส าหรับกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ ใช้บริการน าเที่ยวในประเทศมาเลเซียที่ พัฒนาขึ้น             
มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 
 

Chi-square = 338.670, df = 330, 
CMIN/DF = 1.026, P value = 0.359, GFI = 0.947, RMSEA = 0.008 

 
ภาพที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของ  
 โมเดลองค์ประกอบกลยุทธ์ทางการตลาดบริการของผู้ใช้บริการธุรกิจน าเที่ยวใน             
 ประเทศมาเลเซีย ในกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ     
 

3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (Confirmatory Factor Analysis : CFA)    
ของโมเดลองค์ประกอบกลยุทธ์ทางการตลาดบริการของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยและมาเลเซีย   
ในกลุ่มลูกค้า ชาวต่างชาติ  สามารถน าไปพิจารณาความกลมกลืนของรูปแบบองค์ประกอบกลยุทธ์
ทางการตลาดบริการของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยและมาเลเซีย ในกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ      
โดยพิจารณาค่าสถิติต่างๆ ตามตารางจากโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ พบว่า สัดส่วนค่าสถิติ        
ไคสแควร์/ค่าชั้นแห่งความเป็นอิสระ (2 / df ) มีค่าเท่ากับ 1.026 ซึ่งน้อยกว่า 2 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์  
ที่ก าหนดไว้ และเมื่อพิจารณาดัชนีกลุ่มที่ก าหนดไว้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ 0.90 พบว่า        
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ดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI = 0.947, AGFI =0.93, NFI = 0.931, IFI = 0.996, CFI = 0.998 ซึ่งผ่านเกณฑ์ 
ส่วนดัชนีที่ก าหนดไว้ที่ระดับน้อยกว่า 0.08 พบว่า ดัชนี RMR = 0.024 และ RMSEA = 0.008    
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้เช่นเดียวกัน และดัชนี  HOELTER (0.05) = 444 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด         
ต้องมากกว่า 200 จึงสรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบกลยุทธ์ทางการตลาดบริการของธุรกิจน าเที่ยว    
ในประเทศไทยและมาเลเซีย ในกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่ได้มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์   
 
อภิปรายผล  

การอภิปรายผล ผู้วิจัยจะน าผลการศึกษาดังได้สรุปในหัวข้อที่ผ่านมา อภิปราย โดยใช้แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องที่ได้รวบรวมจากการทบทวนวรรณกรรม โดยก าหนดประเด็น        
การอภิปรายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาดบริการของผู้ใช้บริการธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย
และมาเลเซียที่ค้นพบ 

กลยุทธ์ทางการตลาดบริการของผู้ใช้บริการธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย คือ 1) ความเป็น
เลิศทางด้านการบริการ 1) ความเป็นเลิศทางด้านการบริการ 2) ศักยภาพการให้บริการของผู้น าเที่ยว 
3) ราคาสมเหตุสมผล 4) เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 5) การตลาดเชิงรุก และทันสมัย6) ความ
น่าเชื่อถือของบริษัทน าเที่ยว 7) การให้บริการเสริมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ท าให้ค้นพบโมเดลชื่อ 
“TRAVEL”ได้แก่  

1. ความเป็นเลิศทางด้านการบริการ (Excellence Service) การบริการที่มีประสิทธิภาพ              
มีความเป็นมืออาชีพของธุรกิจน าเที่ยว หมายรวมถึง การรู้ขั้นตอน การให้บริการ การดูแลเอาใจใส่
ช่วยเหลือ ระหว่างการเดินทาง การรับค าสั่งลูกค้าที่ถูกต้อง การบริการตามความต้องการของลูกค้า 
การต้อนรับลูกค้าทุกระดับเสมอกัน ทั้งนี้เรื่องกระบวนการคิดเงินเป็นการบริการที่ลูกค้าให้ความส าคัญ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Gronroos (2001) ที่กล่าวว่าการบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า
เป็นการตอบโจทย์การตลาดบริการที่ดีที่สุดเพราะ การบริการมืออาชีพมีคุณค่ามากกว่าสิ่งอ านวย
ความสะดวกและสินค้า อ่ืนๆทางการบริการ (Bennett, 1997) เพ่ื อใช้ ในการตอบสนองที่            
ตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

2. ราคาสมเหตุสมผล (Reasonable Price) ราคามีความสัมพันธ์กับคุณค่า (Value) ของ
ผลิตภัณฑ์และสินค้า (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 2549) ดังนั้นการตั้งราคาโปรแกรมการท่องเที่ยวของบริษัท
น าเที่ยว ควรก าหนดราคาของโปรแกรมการท่องเที่ยวอย่างยุติธรรม ค านึงถึงความคุ้มค่าของราคากับ
สินค้าและบริการที่ได้รับ สอดคล้องกับ Booms and Bitner (1990) ที่กล่าวว่าราคาเป็นส่วนประสม
ทางการตลาดทีส่่งผลทางตรงกับความรู้สึกของลูกค้าว่าคุ้มค่า และถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือไม่ 

3. การตลาดเชิงรุก (Accessible & Proactive Promotion) เป็นกลยุทธ์  ช่องทางการจัด
จ าหน่ายที่จะต้องพิจารณาถึงช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) จะน าเสนอสินค้า
สู่บริการผู้บริโภคอย่างไร ด้วยการออกบูธประชาสัมพันธ์เมื่อมีการออก Roadshow ต่างๆ การขาย
ตรงของพนักงานภายในร้าน การอัพเดทข้อมูลบริษัทผ่าน Google เพ่ือให้เป็นที่รู้จัก การจัดท าเว็ป
ไซค์แนะน าการเดินทางท่องเที่ยวสอดคล้องกับ (Karray and Zaccour (2006) ; Morton and 
Zettelmeyer (2004) ที่กล่าวว่า การท าการตลาดให้กับสินค้าเป็นการสร้างความรับรู้ และสร้างตรา
สินค้าให้เป็นที่จดจ ากับลูกค้า ทั้งนี้การใช้สื่อที่ทันสมัยจะท าให้การรับรู้   ข้อมูลง่ายขึ้น 
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4. ศักยภาพการให้บริการของผู้น าเที่ยว (Legitimate & Personal Competence of 
tourist guide) ผู้ ให้บริการน าเที่ยวจะต้องเป็นผู้ที่ ใส่ ใจในรายละเอียดของนักท่องเที่ยวเช่น            
ชื่อ และรูปพรรณสัญฐานของนักท่องเที่ยว และให้ข้อมูลการระวังภัย และความเสี่ยงตลอดจนการ
แนะน าการท่องเที่ยว และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับสถานที่แต่ละประเภท สอดคล้องกับ Karray 
and Zaccour (2006) ในงานวิจัยที่พบว่า ความปลอดภัยยังเป็นเรื่องส าคัญที่นักท่องเที่ยวได้รับ           
ในการเดินทางน าเที่ยวกับบริษัททัวร์  

5. เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว (Vase & Unique Destination) การบริหารความแตกต่าง
ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์จากคูแขงขัน (Philip Kotler, 2000) โดยการธ ารงรักษาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นธรรมชาติ การรักษา และดูแลแหล่งท่องเที่ยวที่มีความส าคัญเชิงประวัติศาสตร์ของ
ประเทศนั้นๆ เป็นแนวทางการสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของประเทศให้
เด่นชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยว มีโบราณสถาน โบราณวัตถุที่
ล้ าค่า 

6. การให้บริการเสริมด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Extra Facilities Arrangement มีการ
บริการเสริมของธุรกิจน าเที่ยวด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีความส าคัญในแง่การสร้างความประทับใจ
ให้กับลูกค้าที่จะเดินทางกลับมาใช้บริการคราวถัดไป (Kotler & Keller, 2008) บริการเสริมในการ
ด าเนินธุรกิจน าเที่ยวที่ค้นพบได้แก่ การจัดเตรียมหมอน และผ้าห่มบนรถในกรณีเดินทางกลางคืน 
และการจัดเตรียมระบบ Wireless Internet ให้ลูกค้าในที่พัก 

7. ความน่าเชื่อถือของบริษัทน าเที่ยว (Trustworthiness of Travel Agent ) Kotler  and 
Armstrong, 2009) กล่าวว่า ชื่อเสียงของบริษัทจะน าไปสู่การไว้วางใจในการใช้บริการและการบอก
ต่อ เนื่องจากหากลูกค้าใช้บริการแล้วเกิดความประทับใจก็จะยึดติดกับบริษัทเดิมๆ และไม่คิดที่จะ
ลองใช้บริการกับบริษัทอ่ืนๆ  

กลยุทธ์ทางการตลาดบริการของผู้ใช้บริการธุรกิจน าเที่ยวในประเทศมาเลเซีย ได้แก่ 1) การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ทันสมัยเป็นระบบ ของการวิจัยและการวางแผน 2) ราคาสมเหตุสมผล       
3) ทักษะการให้บริการของพนักงาน 4) การจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกเด่นเฉพาะของบริษัท     
5) ระบบการจองและการคิดเงินที่ไม่ผิดพลาด 6) การให้ข้อมูลด้านการระวังภัย และความสุภาพใน
การให้บริการ 7) เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว ท าให้ค้นพบโมเดลชื่อ “TOURIST”ได้แก่  

1. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ทันสมัยเป็นระบบ ของการวิจัยและการวางแผน (Update 
latest promotion) ซึ่งจะท าให้การจัดด าเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเป็นความ
พยายามขององค์กรในการที่จะสร้างลูกค้า เอาชนะใจลูกค้า และรักษาลูกค้าไว้ให้ได้ ในการแข่งขันกัน
ระดับโลก (Global) Muhammad Tariq Khan (2014); Kotler & Keller, (2008)  

2. ราคาสมเหตุสมผล (Sensible Price) ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาด ที่ควรเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์และได้รับคุณค่าทางจิตใจ คุ้มค่ากับเงินที่สูญเสียไป ผู้ประกอบธุรกิจต้องก าหนดนโยบาย
และวัตถุประสงค์ในการก าหนดราคา โดยพิจารณาจากต้นทุน และราคาของคู่แข่งขันทางการค้าด้วย 
โดยควรราคามีความหลากหลาย ตั้งราคาตามราคาตลาดและบริษัทใกล้เคียง เหมาะสมกับโปรแกรม
การท่องเที่ยว และจะต้องคุ้มค่ากับสินค้าและการบริการที่ได้รับ (Kotler & Keller, 2008)  
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3. ทักษะการให้บริการของพนักงาน (Responsiveness of staff) กล่าวคือ มัคคุเทศก์เป็น
เสมือนผู้ ส่ งเสริมการขายในการท่องเที่ ยวในครั้ งถัดไป และการแสดงอ อกเชิ งพฤติกรรม                
ในการให้บริการจะแสดงถึงภาพลักษณ์ของบริษัทน าเที่ยว และสามารถสร้างแนวโน้มนักท่องเที่ยว           
ที่จะกลับมาใช้บริการอีกได้  (Kotler & Keller,2008) 

4. การจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกเด่นเฉพาะของบริษัท (Travel Agent Specific 
Arrangement) ประกอบด้วยการจัดเตรียมบริการอาหารในแต่ละมื้อที่ มีความหลากหลาย         
ความสะดวกสบายของการเดินทางโดยพาหนะมีรายการพิเศษ นอกเหนือจากโปรแกรมท่องเที่ยว      
มีโปรแกรมท่องเที่ยวเด่นเฉพาะของบริษัท สอดคล้องกับ Drucker (2007) ว่าการสร้างสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการเป็นบริการเสริมเป็นทั้งการท าการตลาด และการขาย 

5. ระบบการจองและการคิ ด เงินที่ ไม่ ผิ ดพลาด  (Operate reservation correctly) 
ประกอบด้วย ระบบการจองห้องพักและตั๋วเครื่องบินไม่ผิดพลาด กระบวนการคิดเงินลูกค้า           
ไม่ผิดพลาด การให้บริการถูกต้องตามความต้องก ารของลูกค้า สอดคล้องกับทัศนะของ                        
Lovelock C. & Wright.L. (2002) ที่กล่าวว่า กระบวนการบริการที่ไม่ผิดพลาดและตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าจะท าให้เกิดการส่งสินค้าและบริการที่ตรงใจลูกค้า 

6. การให้ข้อมูลด้านการระวังภัยและความสุภาพในการให้บริการ (Telling what to do 
and serve politely) Muhammad Tariq Khan (2014)กล่าวว่า การให้ข้อมูลการระวังภัยและ
ความเสี่ยงภัยตลอดจนความสุภาพในการให้บริการ เป็นปัจจัยที่ต้องให้ความส าคัญในการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ 

7. เอกลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ ยว (Identity of tourist destination) มีความส าคัญ                   
เชิงประวัติศาสตร์ของประเทศนั้นๆ และการธ ารงรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นธรรมชาติ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Hutt & Speh (2009) ที่กล่าวว่าการสร้างเอกลักษณ์ของสินค้า และบริการ เป็นการ
สร้างบรรยากาศทางสถานที่ที่จะสามารถแลกเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินตราในการเดินทางท่องเที่ยวได้
 การน าองค์ประกอบของกลยุทธ์ไปใช้จริงในเชิงปฏิบัติของกลยุทธ์การตลาดบริการบริการ
ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยและมาเลเซีย ที่สามารถน าไปใช้ร่วมกันได้ และสอดคล้องกันอยู่คือ 1) 
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่ทันสมัยเป็นระบบ ของการวิจัยและการวางแผน ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่ใช้บริการน าเที่ยวในประเทศไทย และ การบริการอย่างเป็นเลิศ ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่ใช้บริการน าเที่ยวในประเทศมาเลเซีย2) ราคาสมเหตุสมผล ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ต่างชาติที่ใช้บริการน าเที่ยวในประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย 3) ทักษะการให้บริการของ
พนักงาน ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้บริการน าเที่ยวในประเทศไทย และการตลาดเชิงรุก 
ส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ใช้บริการน าเที่ยวในประเทศมาเลเซีย   

ซึ่งความแตกต่างในการใช้กลยุทธ์ของทั้งกลยุทธ์การตลาดบริการธุรกิจน าเที่ยวในประเทศ
ไทยและมาเลเซีย คือ นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการน าเที่ยวในประเทศไทยให้ความส าคัญกับการจัดเตรียม
สิ่งอ านวยความสะดวกเฉพาะ (Travel Agent Specific Arrangement) การมีระบบการจองและการ
คิดเงินที่ไม่ผิดพลาด (Operate reservation correctly) การข้อมูลการระวังภัยและความเสี่ยงควบคู่
กับความสุภาพในการให้บริการ (Telling what to do and serve politely) และเอกลักษณ์ของ
แหล่งท่องเที่ยวตามล าดับ (Identity of tourist destination) ในขณะที่นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการน า
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เที่ยวในประเทศมาเลเซียให้ความส าคัญกับศักยภาพการให้บริการของมัคคุเทศก์  (Legitimate & 
Personal Competence of tourist guide)เอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว  (Vase & Unique 
Destination) การจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวก ( Extra Facilities Arrangement) และความ
น่าเชื่อถือของบริษัทน าเที่ยว (Trustworthiness of Travel Agent)ตามล าดับ  
  
ข้อเสนอแนะ  
 1. หากท าการวิจัยครั้งต่อไปต่อยอดเรื่องการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยว เพ่ือเชื่อมโยง                 
การท่องเที่ยวประเทศไทยและมาเลเซีย 
 2. งานวิจัยครั้งต่อไปควรวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดบริการแยกตามประเภทผู้ใช้บริก าร
ชาวต่างชาติในประเทศไทยและมาเลเซีย โดยเฉพาะเจาะจงลงไป เช่น ศึกษาชาวต่างชาติที่เป็น
สแกนดิเนเวียน อาเซียน ยุโรป ฯลฯ เพ่ือให้ได้กลยุทธ์การตลาดบริการธุรกิจน าเที่ยวของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนมากขึ้น  
 3. งานวิจัยครั้งต่อไปควรส ารวจการใช้บริการของตัวแทนน าเที่ยวในประเทศอ่ืนๆ นอกจาก
ประเทศไทยและมาเลเซีย เพ่ือสร้างตัวแบบกลยุทธ์การการตลาดบริการของธุรกิจน าเที่ยวในหลายๆ
ประเทศ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกันว่ามีการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดบริการธุรกิจน าเที่ยวว่าเหมือน
หรือแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
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บทคัดย่อ 
         การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 2) ศึกษาความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์  และ 3) ความสัมพันธ์
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 214 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติการทดสอบความสัมพันธ์ ได้แก่ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า 
         1.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์  มีระดับ
ความคิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.60, S.D.=0.68) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการรักษา
ลูกค้า ( X =3.63, S.D.=0.67) ด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า ( X =3.61, S.D.=0.69) ด้านการใช้
เทคโนโลยีที่ เหมาะสม ( X =3.59 , S.D.= 0.69) และด้านการก าหนดโปรแกรมเพ่ือการสร้าง
ความสัมพันธ์ ( X =3.56, S.D=0.67) ตามล าดับ 
         2.  ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.87, S.D.=0.78) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจ ากัดขอบเขต ( X =3.97, 
S.D.=0.81) ด้านการสร้างความแตกต่าง ( X =3.94, S.D.=0.78) และด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน 
( X =3.69, S.D.=0.74) ตามล าดับ 
         3.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความได้เปรียบในการ
แข่งขันของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปานกลาง (r xy

=0.469) 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ABSTRACT 
         The objectives of the research were to survey the customer service 
management, to explore the competitive advantages of construction business in 
Kalasin Province and to analyze the relations between the customer service 
management and the competitive advantages of construction business in Kalasin 
Province. The target population was two hundred and fourteen construction 
businessmen in Kalasin Province. The instrument was               a questionnaire with 
.97 reliability index.  The statistics used were mean, standard deviation and Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient. Results of the research were as follows: 
         1. The finding showed that the average level of the opinions towards the 
customer service management was high ( X =3.60, S.D.=0.68). Four high levels of the 
service management were customer maintenance ( X = 3 .6 3 , S.D.=0.67), customer 
database ( X =3.61, S.D.=0.69) use of technology ( X =3.59, S.D.=0.69), and program of 
customer service management ( X =3.56, S.D.=0.67) respectively. 
         2. The finding showed that the average level of the competitive advantages of 
the construction business in Kalasin Province was high ( X = 3 .8 7 , S.D.=0.78). Three 
high levels of the advantages were area limitation ( X =3.97, S.D.=0.81), differentiation 
( X =3.94, S.D.=0.78) and capital ( X =3.69, S.D.=0.74) respectively. 
         3.  The finding indicated that the average level of the relations between the 
customer service management and thecompetitive advantages was moderate and 
the customer management and the competitive advantages were significantly related 
at the .05 level (r xy

=0.469). 

 
ค าส าคัญ 
           การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ความได้เปรียบในการแข่งขัน ธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
 
ความส าคัญของปัญหา 
         นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2488 อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในภาคเอกชนส่วนใหญ่มีขอบเขตอยู่เฉพาะ
การสร้างอาคารต่าง ๆ เท่านั้น งานวิศวกรรมโยธาขนาดใหญ่ เช่น งานสร้างทางหลวง ทางรถไฟ งาน
ขุดคลองส่งน้ า  งานสร้างท่าเรือ ล้วนเป็นงานที่หน่วยงานของรัฐบาลท าเอง หรือบริษัทต่างประเทศ
เป็นผู้รับด าเนินการ บริษัท  ห้างหุ้นส่วน หรือเอกชนไทยที่ท างานก่อสร้างส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก สาเหตุ
ที่เป็นเช่นนั้นเพราะอุตสาหกรรมในขณะนั้นอยู่ในระยะเริ่มก่อสร้างตัว และสาเหตุอีกประการหนึ่ง
รัฐบาลมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างงานวิศวกรรมโยธาขนาดใหญ่ เช่น การสร้างถนนมิตรภาพ
เชื่อมระหว่างสระบุรีกับนครราชสีมา การก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยา และการสร้างเขื่อนภูมิพล การ
ก่อสร้างจึงด าเนินการโดยบริษัทก่อสร้างอเมริกัน เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาในการพัฒนา ฯพณฯ พจน์ 
สารสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติกับคุณอุทัย  วุฒิกุล ซึ่งเป็นอธิบดีกรมทางหลวง
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จัดการออกแบบจัดหาวิศวกรควบคุมงานสร้างทางหลวงขึ้นแล้วประกาศให้บริษัทก่อสร้างเอกชนเข้า
มาประมูลรับงานก่อสร้างทางหลวงตามโครงการ เป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้า งไทยเป็น
ผลส าเร็จด้วยดี 
         จากการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องการลงทุนก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพ่ิมขึ้นทุกปีจึงเป็นส่วน
หนึ่งที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้าง ส่งผลท าให้การแข่งขันระหว่างร้านค้าวัสดุก่อสร้างสูง ดังนั้น
ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายวัสดุก่อสร้างจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้ทันต่อ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เร็ว โดยการสร้างกลยุทธ์การตลาดเพ่ือรักษาลูกค้าและสร้างความแตกต่าง
เพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ให้ธุรกิจอยู่รอดได้ภายใต้สภาวะของธุรกิจที่ถดถอยและการแข่งขันที่ทวีความ
รุนแรงขึ้นและกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบการแข่งขัน เป็นกลยุทธ์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
ธุรกิจเหมาะส าหรับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันโดยมีกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบคือ การเป็นผู้น า
ด้านต้นทุน การสร้างความแตกต่าง และการจ ากัดขอบเขต จึงเป็นการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจที่ส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มากท่ีสุด 
         จากที่กล่าวมาผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา ความสัมพันธ์ทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ใช้ในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด ด้านบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
ปรับปรุงพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ต่อไป ได้
เก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ว่าไปในทิศทางใด โดย
มุ่งหวังที่จะได้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางในการปรับกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
และเพ่ิมจ านวนลูกค้าให้กับธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิดหลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
         การบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับการก่อสร้าง ในจังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
         1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง  จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
         2. เพ่ือศึกษาระดับความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
         3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
         1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจบริการเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างในอ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้ที่จดทะเบียนกับส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 456 คน  
               1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน         214 คน ประกอบด้วย งานขายวัสดุก่อสร้าง งานถนนและสาธารณูปโภค
ด้านขนส่ง งานระบบชลประทาน   งานระบบสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ โดยค านวณจากสูตรของทาโร่ยามา
เน่ 
         2. เครื่องมือการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
              ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
จังหวัดกาฬสินธุ์  7 ข้อ 
              ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ 4 ด้าน คือ ด้านการสร้างฐานข้อมูลลูกค้า ด้านการใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม ด้านการก าหนดโปรแกรมเพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ และด้านการรักษาลูกค้า 37 ข้อ 
              ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ
บริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 ด้านคือ ด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน ด้านการสร้าง
ความแตกต่าง และด้านการจ ากัดขอบเขต 30 ข้อ 
         3.  ขั้นตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
               3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และ                
ความได้เปรียบในการแข่งขัน เพ่ือเป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดและสร้างแบบสอบถาม 
               3.2 ก าหนดขอบเขตและเนื้อหาในการตั้งค าถาม เพ่ือให้สามารถตอบวัตถุประสงค์
ของ             การวิจัย 
               3.3 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามกรอบแนวคิด  เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์                เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม ความถูกต้องของการใช้ภาษา และครอบคลุม
เนื้อหาของการวิจัย 
               3.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามแล้วน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความ
เที่ยงตรง            เชิงเนื้อหา 
               3.5 รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อค าถามแต่ละข้อ แล้วน ามา
วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยด้วยค่า IOC 
               3.6 วิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
ด้วยค่า IOC ซึ่งข้อค าถามต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67-1.00 ขึ้นไปทุกข้อ และงานวิจัยนี้มีค่า IOC อยู่
ระหว่าง 0.67-1.00 
               3.7 น าแบบสอบถามมาท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ิมเติม 
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               3.8 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มทดลอง ซึ่งมิใช่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 40 คน 
               3.9 ท าการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
   3.9.1 หาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยเทคนิค Item-
Total Correlation พิจารณาข้อที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์ คือ คัดเลือกข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ 
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป ซึ่งด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.2756-
0.8771 และด้านความได้เปรียบในการแข่งขันได้ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.2756-0.8680 
                      3.9.2 น าข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกผ่านเกณฑ์ หาค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถาม ทั้งฉบับ โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ซึ่งงานวิจัยนี้มีค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 
         4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  4.1 ประสานงานกับบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือขอหนังสือขอความร่วมมือจากผู้ประกอบ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
              4.2 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
              4.3 น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง 
               4.4 น าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์และสมมติฐานของการวิจัย 
         5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
               5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ 
               5.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจบริการเกี่ยวกับ                 
การก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเทียบกับเกณฑ์ 
               5.3 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยใช้ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเทียบกับ
เกณฑ ์
               5.4 ทดสอบความสัมพันธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของธุรกิจบริการเก่ียวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ 
เพียร์สัน 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยมี ดังนี้ 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกในจังหวัดกาฬสินธุ์  ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 85.98 อายุอยู่ในระหว่าง 36-40 ปี จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อย
ละ 36.45 ระดับการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่า-ปริญญาตรี จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 67.76 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 43.46 ระยะเวลา
ด าเนินงาน 5-10 ปี จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 58.88 ขนาดเงินลงทุน 500,001 -1,000,000 
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บาท จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 49.53 และจ านวนพนักงานและลูกจ้าง จ านวน 6 -10 คน คิด
เป็นร้อยละ 40.16 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการรักษาลูกค้า ด้านการสร้าง
ฐานข้อมูลลูกค้า ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และด้านการก าหนดโปรแกรมเพ่ือการสร้าง
ความสัมพันธ์ ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน ซึ่งสามารถเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจ ากัดขอบเขต ด้านการ
สร้างความแตกต่าง และด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน ตามล าดับ 
 4. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขัน
ของธุรกิจบริการเก่ียวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นรายด้าน และโดยรวม ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน   
              ของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์  
 
  X        X1         X2        X3        X4          Y1          Y2        Y3        Y 

X   1 
 X1 .669*     1 
X2   .834*    .507*      1 
X3   .834*    .501*    .581*       1 
X4   .762*    .202*    .476*     .516*      1 
 Y1 .635*    .148*    .475*     .478*    .770*       1 
 Y2 .140*    .232*    .054      .226*     .227*     .409*       1 
Y3 .063      .078     .187*     .051      .243*     .039      .186*     1 
Y .469*    .127      .203*     .356*    .687*     .788*     .692*    .561*     1 

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที่ 1 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (X) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (Y) ของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ในระดับปาน
กลาง (r xy

=0.469) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (X) มีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุน (Y1) อยู่ในระดับค่อนข้างสูง ( r xy

=0.635) 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาได้แก่ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (X) มีความสัมพันธ์กับ
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ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการสร้าง
ความแตกต่าง(Y2) อยู่ในระดับต่ า ( r xy

= 0.140) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และการ

บริหารลูกค้าสัมพันธ์ (X) มีความสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านการจ ากัดขอบเขต (Y3) อยู่ในระดับต่ า (r xy

=0.063) อย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
          ผลการวิจัยมีประเด็นส าคัญน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่งสามารถ
เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการรักษาลูกค้า ด้านการสร้างฐานข้อมูลการค้า 
ด้านการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และด้านการก าหนดโปรแกรมเพ่ือการสร้างความสัมพันธ์ตามล าดับ 
ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปรายเหตุผลได้ว่า ในการด าเนินธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้างใน
การด าเนินงานจะเน้นไปที่การรักษาลูกค้าไว้โดยการพัฒนารูปแบบการให้บริการ เน้นค วาม
สะดวกสบาย เข้าถึงง่าย การเดินทางไปมาสะดวก มีสถานที่จอดรถเพียงพอ มีการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ
ลูกค้าเพ่ือสร้างสายใยทางธุรกิจ โดยการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า  รวบรวมข้อมูลและปัญหาของ
ลูกค้ามาการปรับปรุงฐานข้อมูลของลูกค้าให้ทันสมัย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างกิจกรรม
ความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยาวนาน โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าของ
สินค้า และเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าเก่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้น า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้า เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและความแม่นย าใน
การท างานให้บริการระหว่างก่อนและหลังการขาย ก าหนดเบอร์โทรศัพท์ Call Center ที่จดจ าง่าย มี
การก าหนดโปรโมชั่นให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า ก าหนดมาตรฐานการให้บริการรูปแบบ
เดียวกัน สามารถติดต่อได้สะดวก สอดคล้องกับแนวคิดของ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2544) กล่าวว่า การ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์ ช่วยให้องค์กรสามารถเพ่ิมความสัมพันธ์อันดีให้กับลูกค้า เพ่ิมรายได้ลดค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายในการแสวงหาลูกค้า และเพ่ิมความพึงพอใจของลูกค้า โดยการสร้าง
กระบวนการท างานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า  
              2. ความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจ ากัดขอบเขต ด้านการสร้างความแตกต่าง และด้าน
การเป็นผู้น าด้านต้นทุน ตามล าดับ ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถอภิปรายเหตุผลได้ว่า ธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนมากกิจการจะมีรูปแบบที่ทันสมัยเหมาะสมกับการใช้งาน
และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคแบ่งตามสถานะทางการเงิน ความคิด การด ารงชีวิต มุ่ง
เจาะตลาดลูกค้าเฉพาะกลุ่ม บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขัน
กันสูง ทุกกิจการจึงมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้า โดยการสร้างความแตกต่างในด้านความสามารถ
ของพนักงาน ความแตกต่างด้านคุณภาพ การให้บริการ ราคา    การรับประกัน ความแตกต่าง
ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี นอกจากนี้กิจการยังสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการ
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ควบคุมราคาด้านต้นทุน ใช้วัตถุดิบที่ราคาถูกลง ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ลดขั้นตอนที่ซ้ าซ้อนไม่เกิด
ประโยชน์ เพ่ิมประประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
 3. ความสัมพันธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจบริการ
เกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์  มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน อยู่ในระดับปานกลาง 
(r xy

= 0.469) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ 

ผลการวิจัยดังกล่าว สามารถอภิปรายได้ว่า การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจบริการเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในมุมมองของ ผู้ประกอบธุรกิจบริการการก่อสร้าง ด้านการเป็นผู้น าด้าน
ต้นทุน ธุรกิจต้องควบคุมต้นทุนอย่างเคร่งครัด ลดต้นทุนในระบบการขนส่งต่ าลง ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็นต่าง ๆ กิจการเลือกใช้เทคโนโลยีที่จะท าให้ต้นทุนการผลิตลดลง แต่กิจการมาเน้นการสร้าง
ความแตกต่างของธุรกิจทั้งด้านคุณภาพ การให้บริการ ด้านราคา การดูแลรักษา ด้านนวัตกรรม และ
ความแตกต่างของความสามารถของพนักงาน ให้บริการที่เพียงพอครบถ้วน และสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันในด้านการจ ากัดขอบเขตของผู้บริโภคแบ่งตามเพศ อายุ และรูปแบบการด าเนินชีวิต 
จ ากัดขอบเขตด้านการเงิน ความคิด ประสิทธิภาพและคุณภาพ เจาะตลาดลูกค้าพาะกลุ่มให้
ความส าคัญคุณภาพของสินค้า ความเชื่อถือได้และความสม่ าเสมอให้เป็นไปตามมาตรฐาน สร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า สอดคล้องกับแนวคิดของพอร์ตเตอร์ (Porter, 1985) กล่าวว่า การได้เปรียบใน
วันหน้าโดยการเน้นการใช้กลยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพราะในอนาคต
องค์การธุรกิจที่ เหมาะสมเท่านั้นที่จะอยู่รอด ซึ่งหัวใจของยุทธศาสตร์อยู่ที่ความมีเอกลักษณ์ 
เพราะฉะนั้นองค์การธุรกิจจะต้องแน่ใจว่าตนก าลังเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยจะต้องมีลักษณะที่แตกต่างจากของคนอ่ืนเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกวัน  
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุรกิจ จันทร์แสงศรี (2550) ศึกษางานวิจัยเรื่องกลยุทธ์การสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการมี  กลยุทธ์ การสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการรับประกันสินค้า
ที่เสียหายช ารุดในระหว่างการขนส่งหรืออายุการใช้งาน แนะน า และให้ค าปรึกษาลูกค้าในการเลือก
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อยู่เสมอผู้ประกอบการธุรกิจจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง ที่มีความแตกต่างกันในเรื่อง
ลักษณะการประกอบการ เงินทุนปัจจุบัน แหล่งที่มาของเงินทุน ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ และ
จ านวนพนักงานมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีกลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ   ด้านบุคลากร และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ข้อเสนอแนะ 
          การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ทางการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความได้เปรียบในการแข่งขันของ
ธุรกิจบริการเกี่ยวกับการก่อสร้าง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ด้านการเป็นผู้น าด้านต้นทุนควรใช้วัตถุดิบราคาถูกแต่มีคุณภาพคงเดิมส่งเสริมให้พนักงาน
มีจิตส านึกในการใช้ทรัพยากรอย่างจ ากัด คุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

บัณ
ฑิต
วทิ
ยาล
ัย ว
ไลย
อล
งก
รณ์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 

 
 

138 

 2. ด้านการสร้างความแตกต่าง ควรสร้างความแตกต่างด้านราคาของธุรกิจบริการให้โดดเด่น
มากยิ่งขึ้นและเน้นความแตกต่างทางด้านนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี  
 3. ด้านการจ ากัดขอบเขตควรให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจท าให้การแข่งขันสูงตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และตระหนักถึงการสรรหา คิดค้น และการปรับปรุงการให้บริการ
ที่รวดเร็ว ถูกต้อง เชื่อถือได้ 
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สภาพการจ้างท่ีมีความสัมพันธ์กับการออกจากงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
STATE OF EMPLOYMENT THAT RELATED RESIGNING 

IN INDUSTRIAL ESTATE IN AYATTAYA 
 

อิสริยาภรณ์  วรรณะ  และ สุจิตรา  จันทนา  
Isariyaporn  Wanna and Sujitra Chantana 

 
หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ  สาขา Inter Business  

วิทยาลัยนานาชาตเิซนเทเรซา  จังหวัดนครนายก 
______________________________ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการจ้างที่มีความสัมพันธ์กับการออกจากงาน
ของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานที่
ปฏิบัติงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2556 จ านวน 400 ตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ได้แก่ ชนิดเลือกตอบ และมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และค่า F-test 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 18 – 25 ปี เป็นเพศ หญิง สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ม. 6  อายุการท างานกับบริษัทอยู่ระหว่าง 0-2 ปี ที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดอ่ืนที่
ไม่ใช่จังหวัดอยุธยา เดินทางมาท างานโดย รถรับส่งพนักงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,000 – 
15,000 บาทไม่ประกอบอาชีพเสริม และ เหตุผลที่เลือกมาท างานกับบริษัทเพราะมีเพ่ือนชักชวนมา
ท า 
 2.  การออกจากงานของพนักงาน พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานก าลังมองหางานใหม่ที่ดีกว่า  
 3. ความคิดเห็นของพนักงานต่อสภาพการจ้างที่มีความสัมพันธ์กับการออกจากงานของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรมในด้านต่างๆ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับ
ความส าคัญจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้คือ ด้านค่าตอบแทน  ด้านการเลิกจ้าง  ด้านก าหนดวันและ
เวลาท างาน  ด้านสวัสดิการ  ด้านค่าจ้าง ด้านเงื่อนไขการจ้างหรือการท างาน  และด้านประโยชน์อ่ืน
ของนายจ้างหรือพนักงานอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างาน 
 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อสภาพการจ้างของบริษัทในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จ าแนกตามการอายุท างาน  ระดับการศึกษา  และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า อายุการท างาน ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานที่
แตกต่างกัน  มีความคิด เห็ นต่อสภาพการจ้ า งของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน 
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 5. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจ้างกับการออกจากงานพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พบว่า สภาพการจ้างมีความสัมพันธ์กับการออกจากงานของพนักงานอยู่
ในระดับต่ า 
  

ABSTRACT 
The research has the objective of studying state of employing that related to 

the resign of industrial Estate the Auytthaya. The sample group was 400 employees 
of Industrial Estate in Ayutthaya in 2013. The research instrument use was self – 
reported questionnaires with 5 point rating scale statistics used in analyzing the data 
are percentage mean standard deviation, t-test and F-test. 

The findings were as follows :  
1.  So regards the age of the research respondents, most of them were 18-25 

years old, female, married and obtained the high school education. The respondents 
have worked with the company for 0-2 years. They have resided in other provinces 
outside and went to work with the company bus. The respondents and the average 
income of 5,000 – 15,000 Baht per month. They did not have any extra job. The 
respondents have chosen to work with the company due to the persuasion of their 
friends. 

2. Resigning of Industrial Estate employees Look for High Reward. 
3. The opinions of the employees on the employment of the Estate in 

general medium level and could be arranged based on the priority as follows : Other 
payment, dismissal of employment, working schedule, welfares, salary, employment 
or working conditions and other benefits of employers and employees related to the 
employment or working. 

4. The comparison of the employees’ opinions on the employment of 
Industrial Estate in terms of working tenure, educational level and average monthly 
income indicated that the different factors of working tenure, educational level and 
average monthly income led to the same opinions of employees on the 
employment of Industrial Estate. Therefore, this finding was not consistent with the 
hypothesis proposed. 

5. Relation between state of Employment was low associated with Resigning. 
 
ค าส าคัญ สภาพการจ้างงาน การออกจากงาน  
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ความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันมีการกระจายการลงทุนจากบริษัทข้ามชาติเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทยเพ่ือ
มุ่งหวังที่จะลดต้นทุนค่าแรง  ซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้การสนับสนุนเพ่ือเป็นการสร้างเสริมรายได้ให้กับ
ประชาชนทั่วประเทศและเป็นการสร้างงานในชนบทให้มากยิ่งขึ้นและเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น
โดยการน าสิทธิประโยชน์ทางภาษีและสิทธิต่างๆที่จะสามารถชักชวนให้บริษัทต่างชาติหันมาพัฒนา
อุตสาหกรรมในประเทศไทย เมื่อมีการลงทุนเกิดขึ้นนักลงทุนต่างก็คาดหวังที่จะประกอบกิจการโดยมี
จุดประสงค์ในการลงทุนโดยสร้างความมั่งคั่งสูงสุดให้แก่กิจการ (Maximize Shareholder Wealth)  
ทั้งนี้นักลงทุนต่างต้องการให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดี  ราคาถูก แรงงานที่มีฝีมือดีอีกทั้งค่าใช้จ่ายต่ า  
เพ่ือป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิต  แรงงานจึงถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ เป็นตัวก าหนด
ความส าเร็จของงานและต้องใช้คนผู้ซึ่งอาศัยแรงจูงใจในการท างานเป็นหลัก  ในการจ้างแรงงาน
โดยทั่วไปสภาพการจ้างส่วนใหญ่จะก าหนดโดยรัฐบาล  พนักงานปรารถนาที่จะมีและได้รับสิ่งจ าเป็น
แก่ชีวิตเป็นการตอบแทนในการท างานเช่นเดียวกันและต้องการสิ่งสนองตอบทางความรู้สึกและจิตใจ
แตกต่างไปตามพ้ืนฐานของสถานะทางสังคมการศึกษาและประเพณีนิยมของลูกจ้างนั้น  ถึงแม้ว่าสิ่งที่
ลูกจ้างส่วนใหญ่จะให้ความส าคัญหรือสนใจเป็นสิ่งแรกคือค่าตอบแทนในการท างานพนักงานทุกคนยัง
ประสงค์จะได้รับสภาพการจ้างที่ดีและเหมาะสมอ่ืนๆซึ่งได้แก่  วันและเวลาท างาน  สวัสดิการ                   
การเลิกจ้าง  รวมทั้งประโยชน์อ่ืนอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างานสภาพการจ้างที่ดีจะเป็นแรง
กระตุ้นให้ลูกจ้างได้ใช้ความสามารถของตนเองในการท างานเต็มศักยภาพและให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดแก่งาน 
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  เป็นต้นมา  ได้เกิดภาวะการชลอตัวด้านการซื้อขายสินค้าในกลุ่ม
คอมพิวเตอร์และน้ ามันมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นท าให้ต้นทุนสูงขึ้นเป็นเหตุให้ ผู้ประกอบการต้องปรับ
สภาพการจ้างใหม่ เช่นการงดการท างานล่วงเวลา  การปรับเปลี่ยนวันเวลาในการท างานใหม่  การ
ควบคุมและเข้มงวดในสวัสดิการ   จากสภาวะดังกล่าวได้ส่งผลต่อจิตใจของพนักงานที่ยังคงท างานอยู่
เป็นอย่างมากเนื่องจากเกิดความรู้สึกที่ไม่มั่นคงในการท างานโดยเกรงว่าจะส่งผลต่อเนื่องในอนาคต 
เป็นสาเหตุท าให้พนักงานบางคนออกหางานใหม่  นอกจากนั้น พนักงานโดยส่วนใหญ่ท างานอยู่ใน
อุตสาหกรรมแห่งนี้ ไม่เกิน 2 ปี อันเป็นผลท าให้อุตสาหกรรมต้องฝึกอบรมและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ
การท างานให้กับลูกจ้างใหม่ เกิดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพ่ิมขึ้น และท าให้ขาดบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ท างาน  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพการจ้างที่มีความสัมพันธ์กับการออกจากงานของ
พนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อ
สภาพการจ้างในปัจจุบันเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการจ้างของบริษัทในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานซึ่งจะส่งผลให้
พนักงานได้ใช้ความสามารถของตนเองในการท างานเต็มศักยภาพและท าให้อุตสาหกรรมประสบ
ผลส าเร็จอย่างยั่งยืน 
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอะไรบ้าง 
 2. การออกจ ากงาน ของพ นั ก งาน ขอ งพ นั ก งาน ใน นิ คม อุ ตสาห กรรม  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยาที่มีความสัมพันธ์กับการออกจากงานของพนักงานมีลักษณะอย่างไร  
 3. พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพการจ้างที่มีความสัมพันธ์กับการออกจากงานในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในระดับใด  
 4.  พนักงานมีความคิดเห็นต่อสภาพการจ้างที่มีความสัมพันธ์กับการออกจากงานในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แตกต่างกันหรือไม่  
 5. สภาพการจ้างของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความสัมพันธ์
กับการออกจากงานของพนักงานจริงหรือไม่  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 2. เพ่ือศึกษาการออกจากงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 3. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของพนักงานต่อสภาพการจ้างที่มีความสัมพันธ์กับการออก
จากงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 4. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อสภาพการจ้างที่มีความสัมพันธ์กับการ
ออกจากงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุการท างาน 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 5.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจ้างของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยากับการออกจากงาน 
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา สภาพการจ้างที่มีความสัมพันธ์กับการออกจาก
งานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย  
  ตัวแปรต้น คือ สภาพการจ้างที่มีความสัมพันธ์กับการออกจากงานของพนักงานผู้วิจัยได้
ศึกษางานวิชาการ และงานวิจัยที่ผ่านมาของนักวิชาการเพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้นใน
การศึกษา ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการท างาน ที่พัก
อาศัย การเดินทางมาท างาน รายได้ อาชีพเสริม เหตุผลในการเลือกท างานกับบริษัทและสภาพการ
จ้างงานประกอบด้วยด้านเงื่อนไขการจ้าง ด้านการก าหนดวันและเวลาท างาน ด้านค่าจ้าง 
ด้านค่าตอบแทน ด้านสวัสดิการ ด้านการเลิกจ้าง และด้านประโยชน์อื่น 
  ตัวแปรตาม คือ การออกจากงานของพนักงาน อาศัยแนวคิดทฤษฎีของ Steers,1977 
ประกอบด้วย งานที่ท าน่าเบื่อหน่าย งานซ้ าซากจ าเจ ก าลังหางานที่มีค่าตอบแทนที่ดีกว่า เริ่มคิดที่จะ
ลาออกจากงานจะลาออกทุกครั้งที่มีโอกาส 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติ งานเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ ในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2556 จ านวน 13,200 คน ข้อมูล ณ วันที่ 1 
กันยายน 2556  
 2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ ในนิคม
อุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน   400 ตัวอย่าง โดยหาได้จากตารางก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1970) โดยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างใช้ความน่าจะเป็นแบบจัด
ชั้น  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่  การหา
ความเที่ยงตรง และการหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าตาม
วิธีครอนบราค  ค่าความคลาดเคลื่อน 5% 
 3. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  3.1 สถิติพ้ืนฐาน 1) ค่าร้อยละโดยใช้สูตร Percentage (บุญชม ศรีสะอาด, 2535 อ้าง
ใน พิมพ์กมล ทิพย์มนตรี และคณะ, 2555) 2) ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
  3.2 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ ค่า t-test, F-test และ Eta 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาสภาพการจ้างที่มีความสัมพันธ์กับการออกจากงานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็นร้อยละ 57.0 
 1. ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานส่วนใหญ่ อยู่ในช่วง 18 – 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.5  เป็น
เพศ หญิง คิดเป็นร้อยละ 59.0 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 90.8 ระดับการศึกษา ม. 6 คิดเป็นร้อย
ละ 71.0 อายุการท างานกับบริษัทอยู่ระหว่าง 0-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.8 ที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดอ่ืน
ที่ไม่ใช่จังหวัดอยุธยา คิดเป็นร้อยละ 43.0 เดินทางมาท างานโดย รถรับส่งพนักงาน คิดเป็นร้อยละ 
83.0 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,000 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.5 ไม่ประกอบอาชีพ
เสริม คิดเป็นร้อยละ 69.0 และ เหตุผลที่เลือกมาท างานกับบริษัทเพราะมีเพ่ือนชักชวนมาท า คิดเป็น
ร้อยละ 42.3 
 2. การออกจากงานของพนักงานพบว่าส่วนใหญ่พนักงานก าลังมองหางานใหม่ที่ดีกว่า คิดเป็น
ร้อยละ 60.5 
 3. ความคิดเห็นของพนักงานต่อสภาพการจ้างโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X̅=3.27) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านค่าตอบแทน (X̅=3.47) และด้านที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านประโยชน์อื่นอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างาน (X̅=3.11) 
 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อสภาพการจ้างที่มีความสัมพันธ์กับการออก
จากงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามอายุการท างาน
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือนพบว่าไม่แตกต่างกัน โดยมีค่าเฉลี่ย F = .54, .89 และ 1.7 
ตามล าดับ 
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 5. ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพการจ้าง ตามล าดับ  พบว่า สภาพการจ้างมีความสัมพันธ์กับ
การออกจากงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ในระดับต่ า โดยมีค่า 
Eta = .123 
 
อภิปรายผล  
 จากผลการวิจัยเรื่อง สภาพการจ้างที่มีความสัมพันธ์กับการออกจากงานของพนักงานในนิคม
อุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อสภาพการจ้างที่มี
ความสัมพันธ์กับการลาออกของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยขอ
อภิปรายผลดังรายละเอียด ดังนี้  
 ความคิดเห็นของพนักงานต่อสภาพการจ้างในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กิตติรัตน์ อินทฤทธิ์  (2552) วิจัยเรื่องความ
คิดเห็นของพนักงานต่อสภาพการจ้างของบริษัท เวสเทิร์น  ดิจิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่ง
ผลการวิจัย พบว่า โดยภาพรวมพนักงานมีความคิดเห็นต่อสภาพการจ้างอยู่ในระดับปานกลาง  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านประโยชน์อันเกี่ยวกับ
การจ้างหรือการท างานผู้วิจัยขออภิปรายผลแต่ละประเด็นดังนี้  
 1. ความคิดเห็นด้านเงื่อนไขการจ้างหรือการท างาน เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ให้ความส าคัญน้อยที่สุดกับคุณสมบัติของพนักงานที่เหมาะสมกับงานที่ท า ดังนั้น
องค์กรควรจ้างงานพนักงานให้ตรงตามคุณสมบัติของพนักงาน 
 2. ความคิดเห็นด้านก าหนดวันและเวลาท างาน เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ให้ความส าคัญน้อยที่สุดกับการก าหนดวันท างาน ดังนั้นองค์กรควรให้ความส าคัญ
มากยิ่งขึ้นกับการก าหนดวันท างานของพนักงาน และถ้าจะให้ดีองค์กรควรท าการส ารวจว่าพนักงาน
ส่วนใหญ่ต้องการให้บริษัทท าอย่างไร และมีทางเป็นไปได้หรือไม่  
 3. ความคิดเห็นด้านค่าจ้าง เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ให้
ความส าคัญน้อยที่สุดกับค่าล่วงเวลาในวันหยุด ดังนั้นองค์กรควรให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นกับค่าลวง
เวลาในวันหยุด และองค์กรควรท าการส ารวจกับบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน พ้ืนที่ใกล้เคียง
ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร 
 4. ความคิดเห็นด้านค่าตอบแทนอ่ืน เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ให้ความส าคัญน้อยที่สุด ดังนั้นองค์กรควรให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นกับค่าเบี้ยขยัน และองค์กรควร
ท าการส ารวจกับบริษัทคู่แข่งหรือบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันว่าเหมือนหรือแตกต่าง
จากบริษัทอย่างไร เพ่ือที่จะน าข้อมูลมาชี้แจงและปรับปรุงต่อไป  
 5. ความคิดเห็นด้านสวัสดิการ เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญน้อยที่สุดกับห้องพยาบาล ดังนั้นองค์กรควรให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นกับห้องพยาบาล 
และควรท าแบบสอบถามเพ่ือเป็นการสอบถามแบบเจาะลึกว่าพนักงานส่วนมากต้องการให้ห้อง
พยาบาลเป็นอย่างไร ควรปรับปรุงอะไรและน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาความเป็นไปได้และควรท า
หรือไม่ชี้แจงกับพนักงาน  
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 6. ความคิดเห็นด้านการเลิกจ้าง เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญน้อยที่สุดกับการที่บริษัทใช้วิธีเลิกจ้างโดยการปลดออก ดังนั้นองค์กรควรให้ความส าคัญ
มากยิ่งขึ้นกับวิธีการเลิกจ้างโดยการปลดออกบริษัทควรใช้วิธีนี้เป็นทางเลือกสุดท้ายในการเลิกจ้าง
พนักงาน  
 7. ความคิดเห็นด้านประโยชน์อ่ืนของนายจ้างหรือพนักงานอันเกี่ยวกับการจ้างหรือการ
ท างาน เมื่อพิจารณาประเด็นย่อย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ให้ความส าคัญน้อยที่สุด ความรู้และ
ค าชี้แจงเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนั้นองค์กรควรให้ความส าคัญมากยิ่งขึ้นใน
การเผยแพร่ความรู้และค าชี้แจงเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้มากขึ้น อาทิเช่ น 
การจัดนิทรรศการหรือการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
 เปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานต่อสภาพการจ้างงาน พบว่า อายุการท างาน ระดับ
การศึกษา และรายได้เฉลี่ยของพนักงานที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อสภาพการจ้างของพนักงานใน
นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกัน แสดงว่าสภาพการจ้างงานไม่ส่งผลต่ออายุ
การท างานระดับการศึกษา และรายได้ 
 การลาออกของพนักงานส่วนใหญ่ พนักงานมีความคิดเห็นว่า ก าลังมองหางานใหม่ที่ดีกว่า  
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุจิตรา จันทนา (2552) วิจัยเรื่อง สภาพการจ้างที่ส่งผลต่อการเข้าออก
จากงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า การลาออกของพนักงานส่วนใหญ่ลาออก
เพราะก าลังมองหางานใหม่ที่ดีกว่า รองลงมา รู้สึกว่างานที่ท าน่าเบื่อหน่าย ดังนั้นองค์กรควรปรับ
เงินเดือนให้เท่าหรือสูงกว่าบริเวณใกล้เคียง ควรให้โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพที่ดีกว่าเดิม ให้
สวัสดิการและผลประโยชน์ที่ดีขึ้น มีความมั่นคงในงาน มีโอกาสที่จะพัฒนาฝีมือและทักษะการท างาน
ได้มากกว่า มีระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นธรรมดามากกว่า และได้รับต าแหน่งที่ดีขึ้น ซึ่งจะ
ท าให้พนักงานหันกลับมาท างานในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสได้อย่างยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1. สภาพการจ้าง ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้ความส าคัญอยู่ในระดับปานกลางโดยผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่ให้ความสนใจเท่าใดนัก ดังนั้นผู้บริหารควรหาประเด็นอ่ืนนอกจากสภาพการจ้างใน
งานวิจัย อาจจะให้ความสนใจสภาพแวดล้อมภายใน สภาพแวดล้อมภายนอก แรงจูงใจ หรือแรงดึงดูด
จากภายนอก ที่น่าจะมีผลต่อการออกจากงาน ด้านประโยชน์อ่ืนอันเกี่ยวกับการจ้างหรือแรงดึงดูด
จากภายนอก ที่น่าจะมีผลต่อการออกจากงาน ด้านประโยชน์อ่ืนอันเกี่ยวกับการจ้าง หรือการท างาน
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยมีค่าเฉลี่ยน้อยแสดงให้เห็นถึงผู้บริหารควรให้ผลประโยชน์อ่ืน
นอกจากการจ้างงานเช่น ค่าล่วงเวลา ค่าประสบการณ์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเช่าบ้าน 
ค่ารถ เป็นต้น 
 2. การออกจากงาน ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามก าลังมองหางานใหม่ที่ดีกว่า และรองลงมา
ส่วนใหญ่เห็นว่างานน่าเบื่อหน่าย ดังนั้นผู้บริหารความหาความต้องการท างานที่ชื่นชอบ สับเปลี่ยน
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งาน ใช้เทคโนโลยีในการท างานให้มีส่วนร่วมในการท างาน ตลอดจนแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการ
ท างานและใช้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
 1. ควรศึกษาสภาพและปัญหาการจ้างงานเพื่อจะได้แก้ปัญหาการจ้างงานได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 
 2. ควรมีการวิจัยเรื่องการจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือจะได้ทราบอะไรที่ควรจะให้พนักงาน
เรียนรู้ เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 3. ควรวิจัยการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเนื่องจากการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสามารถ
ลดการออกจากงานได 
 4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเข้า-ออกจากงานเพ่ือผลที่จะได้ทราบ ปัจจัยที่แท้จริงในการออกจาก
งาน 
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_____________________________ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวัดประเมิน
ทางการศึกษาของนิสิต ก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม 2) ศึกษาร้อยละคะแนน
พัฒนาการเรื่องการวัดประเมินทางการศึกษาของนิสิต และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตต่อการ
เรียนการสอนเรื่องการวัดประเมินทางการศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรม โดยกลุ่มที่ศึกษาคือนิสิตการศึกษา
บัณฑิต ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ศษ 451 การวัดประเมินทาง
การศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่ม B20 สาขาสังคมศึกษา จ านวน 29 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการทดลองได้แก่ชุดกิจกรรมการวัดประเมินทางการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ และแบบบันทึกความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เท่ากับ 
16.79 และ 26.21 ตามล าดับ เมื่อค านวณค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 3.16 แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลัง
ใช้ชุดกิจกรรมแตกต่างกับคะแนนก่อนใช้ชุดกิจกรรมในระดับมาก 2) นิสิตมีคะแนนพัฒนาการเรื่อง
การวัดประเมินทางการศึกษา อยู่ระหว่าง 3.70% ถึง 60% โดยมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 
32.98% และ 3) นิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน รู้สึกสนุกกับการเรียน แม้ต้องท างานหนัก 
แต่ภูมิใจในผลงานของตนเอง ชุดกิจกรรมมีประโยชน์ต่อนิสิต ท าให้ได้ความรู้ ได้ทบทวนบทเรียน 
จัดระบบความคิด ได้พัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้าน 
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ABSTRACT 
The objectives of this research are to 1) compare students’ achievement of 

learning on Educational Assessment, before and after learning by using the activity 
package; 2) study percentage of students’ relative gain score of the educational 
assessment, and 3) study students’ satisfaction of learning the educational 
assessment by using the activity package. The group under this study is the 4th year 
students, from the bachelor of educations program of Srinakharinwirot University, 
who are registered for the ED451 Educational Assessment course in Semester 1 of 
the academic year 2013. The studied group comprises 29 students from Group B20 of 
the Social Science Field of Study. Instrument used in the experiment is the activity 
package for Educational Assessment while the instrument used for collecting data 
include the achievement test form and the learning satisfaction recording form. 
 The research found that 1) the average score before and after learning by 
using the activity package were 16.79 and 26.21 respectively with the calculated 
effect size of 3.16 indicating that the score after using the activity package is 
significantly different from score before using the activity package; 2) students’ 
relative gain score of the Educational Assessment are between 3.70% to 60% with 
the average relative gain score of 32.98%; and 3) students are satisfied with the 
learning and enjoy learning. Despite of hard work, students are proud of their results. 
The activity package is useful for students as it provides students with knowledge, 
facilitates them to revise lessons and organizes their thinking system, and enables 
students to achieve self-development in several aspects. 
 
ค าส าคัญ 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจในการเรียน ชุดกิจกรรม 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต หมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรี ต้องเรียนวิชา ศษ 451 การวัด
ประเมินทางการศึกษา เป็นวิชาชีพครู โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความหมาย วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีการวัดประเมินทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการวัดประเมินทางการศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พ.ศ.2551 เพ่ือใช้ในการออกแบบการวัดประเมินทางการศึกษาได้ สามารถสร้างและพัฒนา
เครื่องมือ/วิธีการวัดประเมินการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการ
วัดประเมินทางการศึกษา สามารถด าเนินการวัดประเมินได้ตามสภาพความเป็นจริงและรายงานผล
การวัดประเมินการเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนน าผลการประเมินไปใช้ในการจ าแนกผู้เรียนและ
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จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน และเพ่ือให้นิสิตมีเจตคติที่ดีต่อการวัดประเมินทาง
การศึกษาส าหรับพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมทั้งมีจรรยาบรรณในการวัดประเมินทางการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนการสอน
เรื่องการวัดประเมินทางการศึกษา ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียน ผลที่ได้จะเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการสอนในภาคการศึกษาต่อไป 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 ชุดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น จะสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวัดประเมินทาง
การศึกษา ของนิสิตได้หรือไม่ ในระดับใด และนิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรมหรือไม ่
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวัดประเมินทางการศึกษา ของนิสิต
การศึกษาบัณฑิต มศว กลุ่ม B20 ก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
 2. เพ่ือศึกษาร้อยละคะแนนพัฒนาการเรื่องการวัดประเมินทางการศึกษา ของนิสิตการศึกษา
บัณฑิต มศว กลุ่ม B20 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มศว กลุ่ม B20 ต่อการเรียนการสอน
เรื่องการวัดประเมินทางการศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มที่ศึกษา คือ นิสิตการศึกษาบัณฑิต ชั้นปีที่  4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชา ศษ 451 การวัดประเมินทางการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่ม 
B20 สาขาสังคมศึกษา จ านวน 29 คน ซ่ึงผู้วิจัยเป็นผู้สอน  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 2.1 ชุดกิจกรรมการวัดประเมินทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยสื่อการสอนและวิธีการสอน 
ดังนี้ 1) เอกสารประกอบการสอน 2) PowerPoint ประกอบการสอน 3) ชุดฝึกกิจกรรมการวัด
ประเมินทางการศึกษา ซึ่งมีทั้งกิจกรรมเดี่ยว และกิจกรรมกลุ่ม โดยกิจกรรมเดี่ยว ได้แก่ ใบกิจกรรม
ระหว่างคาบ Mind Map และแฟ้มสะสมผลงาน ส่วนกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ โครงงานการสร้างและ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย) 
 ทุกครั้งที่จัดการเรียนการสอนได้แจกเอกสารประกอบการสอน และ  PowerPoint 
ประกอบการสอนให้กับนิสิต ในระหว่างการเรียนการสอนแต่ละครั้งนิสิตต้องท าใบกิจกรรมส่งท้าย
คาบ พร้อมทั้งเขียนบรรยายสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ ความรู้สึกในการเรียนครั้งนั้น และแผนการท างานก่อน
ถึงคาบถัดไป นอกจากนี้นิสิตต้องกลับไปสรุปองค์ความรู้ในเอกสารประกอบการสอนแต่ละครั้ง ในรูป
ของ Mind Map ตามแบบของ Tony Buzan (2011) เพ่ือน ามาส่งในคาบเรียนถัดไป โดยผู้วิจัยได้
แสดงความคิดเห็นตอบความรู้สึกในการเรียนของนิสิตทุกคน และตรวจ Mind Map กลับทุกครั้ง 
 ส าหรับกิจกรรมกลุ่ม ผู้วิจัยให้นิสิตแบ่งกลุ่มตามความสมัครใจไม่เกินกลุ่มละ 5 คน 
ก าหนดลักษณะงานให้สร้างเครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ในตัวแปรที่แต่ละกลุ่ม
สนใจภายใต้ค าปรึกษาของผู้วิจัย โดยสร้างตามหลักการสร้างเครื่องมือ หลังจากนั้นน าไปให้
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ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา แล้วให้น าเครื่องมือวัดเฉพาะด้านพุทธิพิสัยและจิต
พิสัยไปเก็บรวบรวมข้อมูลจริง น ามาตรวจสอบคุณภาพด้านความยากและ/หรืออ านาจจ าแนก รวมทั้ง
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือ ทั้งนี้นิสิตต้องน าเสนอความก้าวหน้าในการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ 
จนสิ้นสุดโครงการ ทั้งการน าเสนออย่างเป็นทางการหน้าชั้นเรียน และการน าเสนอต่อผู้วิจัยอย่างไม่
เป็นทางการนอกห้องเรียน 
 ในส่วนของแฟ้มสะสมผลงานในการวิจัยนี้ ก าหนดรูปแบบให้เป็นแฟ้มแบบสะสมเอกสาร
และงานทุกชิ้น พร้อมทั้งหลักฐานการศึกษานอกชั้นเรียน และต้องมีการประเมินชิ้นงาน รวมทั้ง
สะท้อนความคิดเห็นและความรู้สึกต่อผลงาน ก าหนดส่งวันสอบปลายภาค 
 2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวัดประเมินทางการศึกษา แบบ
ปรนัย 5 ตัวเลือก จ านวน 45 ข้อ คะแนนเต็ม 40 คะแนน ซึ่งสร้างตามตารางวิเคราะห์แบบทดสอบ 
และผ่านการพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) โดยการตรวจสอบจากคณาจารย์
ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มศว จ านวน 7 คน เมื่อน าไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามแนวคิดการทดสอบแบบอิงเกณฑ์ พบว่าก่อนการเรียนการสอน ข้อสอบมีค่าความยากอยู่
ระหว่าง .00 ถึง .72 โดยมีค่าความยากเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ .37 และหลังการเรียนการสอน ข้อสอบมี
ค่าความยากอยู่ระหว่าง .07 ถึง 1.00 โดยมีค่าความยากเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ .58 ส าหรับค่าอ านาจ
จ าแนกที่ค านวณจากดัชนี S (index of sensitive) มีค่าเฉลี่ยทั้งฉบับเท่ากับ .21  โดยมีข้อสอบที่มี
ความไวสูง 5 ข้อ (S >.5)  ความไวปานกลาง 32 ข้อ (0 < S .5) และความไวต่ า 8 ข้อ (S 0)  
 2.3 แบบบันทึกอนุทิน ใช้บันทึกความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอน 
 3. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวัดประเมินทางการศึกษา ของนิสิต
การศึกษาบัณฑิต มศว กลุ่ม B20 ก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ค่าอิทธิพล (effect size) โดยค านวณจากสัดส่วนของผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนและ
หลังเรียนกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน 
 3.2 วิเคราะห์ร้อยละคะแนนพัฒนาการเรื่องการวัดประเมินทางการศึกษา ของนิสิต
การศึกษาบัณฑิต มศว กลุ่ม B20 โดยค านวณ relative gain score จากสัดส่วนของผลต่างของ
คะแนนก่อนและหลังเรียนกับผลต่างของคะแนนเต็มและคะแนนก่อนเรียน 
 3.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มศว กลุ่ม B20 ต่อการเรียนการ
สอนเรื่องการวัดประเมินทางการศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรม โดยการสร้างข้อสรุปแบบอุปนัย (analytic 
induction) 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวัดประเมินทางการศึกษา ของ
นิสิตการศึกษาบัณฑิต มศว กลุ่ม B20 ก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวัดประเมินทางการศึกษาของนิสิต 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เท่ากับ 16.79 และ 26.21 
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ตามล าดับ เมื่อค านวณค่าขนาดอิทธิพลเท่ากับ 3.16 แสดงให้เห็นว่าคะแนนหลังใช้ชุดกิจกรรม
แตกต่างกับคะแนนก่อนใช้ชุดกิจกรรมในระดับมาก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และขนาดอิทธิพลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง

การวัดประเมินทางการศึกษา ก่อนและหลังการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม 

รายการ ก่อนเรียน หลังเรียน 
ขนาดอิทธิพล 
(effect size) 

ความหมาย 

จ านวนนิสิต 29 29 
3.16 

ค่าเฉลี่ยแตกต่าง
กันในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 16.79 26.21 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.98 3.75 
 

  
คะแนนก่อนการใช้ชุดกิจกรรม คะแนนหลังการใช้ชุดกิจกรรม 

ภาพที่ 1 แสดงการแจกแจงผลคะแนนก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม 
 

2. ผลการศึกษาร้อยละคะแนนพัฒนาการเรื่องการวัดประเมินทางการศึกษา ของนิสิต
การศึกษาบัณฑิต มศว กลุ่ม B20 
 นิสิตมีคะแนนพัฒนาการเรื่องการวัดประเมินทางการศึกษา อยู่ระหว่าง 3.70% ถึง 60% 
โดยมีคะแนนพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 32.98% บัณ
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ภาพที่ 2 แสดงร้อยละคะแนนพัฒนาการสัมพัทธ์ ของนิสิตแต่ละคน 
 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนิสิตการศึกษาบัณฑิต มศว กลุ่ม B20 ต่อการเรียน
การสอนเรื่องการวัดประเมินทางการศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรม 

ในระยะเริ่มต้นการเรียนการสอน นิสิตหลายคนมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อวิชา บางคนรู้สึกว่าต้อง
ยาก บางคนรู้สึกเครียด รู้สึกว่างานที่มอบหมายมีมากและไม่อยากท า 

 

“เมื่อได้ยินชื่อของวิชา มันจะเกิดความรู้สึกกังวลขึ้นว่า มันต้องยากแน่ ๆ” 
(นิสิตชาย เลขท่ี 13) 

 

“ในระยะแรกความรู้สึกต่อวิชานี้ค่อนข้างตึงเครียด เนื่องจากเนื้อหาแปลกใหม่” 
(นิสิตหญิง เลขท่ี 21) 

 

“ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รู้ว่าวิชานี้ต้องเรียนสรุปความรู้ลงในแผนผังความคิดด้วย ดิฉันก็รู้สึกว่า 
ห๊ะ!! ต้องท าด้วยเหรอ” 

(นิสิตหญิง เลขท่ี 25) 
 

ในระหว่างการเรียนการสอน นิสิตมีความรู้สึกเปลี่ยนไป สนุกกับการเรียน แม้ต้องท างาน
หนัก แต่ภูมิใจในผลงานของตนเอง 

 

“ผมเหนื่อยแต่สนุก สนุกท่ีได้ประสบการณ์มากมาย ได้เรียนรู้ในทุก ๆ ขั้นตอนของงาน
อย่างแท้จริง” 

(นิสิตชาย เลขท่ี 2) 
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“ได้รับความรู้อย่างมากมาย ตื่นเต้นตลอดเวลาเรียน เพราะมีการสุ่มให้นิสิตตอบค าถาม
ตลอด” 

(นิสิตหญิง เลขท่ี 12) 
 

“ตอนเข้าเรียนผมจะท าใบงานช้า เพราะผมไม่ค่อยถนัดนัก แต่พอผมท าส าเร็จหนึ่งใบ 
สองใบและใบต่อ ๆ มาเรื่อย ๆ มันท าให้ผมมีความภาคภูมิใจจริง ๆ ครับ ผมว่ามันได้

กระตุ้นให้เราไม่เบื่อกับการเรียนในแต่ละคาบ มีการแข่งกันท าแบบฝึกหัด เป็นบรรยากาศ
ของเด็กปี 4 ที่ดูขวนขวายกับการเรียนมากเลยครับ สนุกมาก บรรยากาศเหล่านี้ไม่ได้เจอ

บ่อย ๆ และนี่จะเป็นบรรยากาศท่ีถูกกล่าวถึงเวลาเอ่ยถึงวิชานี้” 
(นิสิตชาย เลขท่ี 13) 

 

“ข้าพเจ้าคลายอคติท่ีมีต่อคณิตศาสตร์ได้อย่างน่าประหลาด อาจเป็นเพราะอาจารย์สอน
โดยมีตัวอย่างและมีจุดมุ่งหมายในการใช้สูตรในการค านวณ ไม่เหมือนคณิตศาสตร์สมัย

มัธยมที่เน้นแต่ค านวณ แต่ไม่ได้ท าให้รู้สึกถึงเป้าหมายที่แท้จริง” 
(นิสิตชาย เลขท่ี 17) 

 

“จากภาวะตึงเครียดระยะแรกจึงค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสนุกกับการแข่งกันท าใบงาน
ตอนท้ายคาบ และอวดแผนผังความคิดว่าของใครสวยกว่ากัน มีกิจกรรมให้ช่วยกันคิด 

โต้แย้งกัน ให้ความรู้สึกน่าติดตามตอนต่อไปอยู่เสมอ” 
(นิสิตหญิง เลขท่ี 21) 

 
นิสิตรู้สึกว่า Mind Map และแฟ้มสะสมงานเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ท าให้ได้ทบทวน

บทเรียน จัดระบบความคิด ได้พัฒนาตนเองในหลาย ๆ ด้าน  
 

“การท า Mind Map ท าให้ผมได้กลับมาอ่านชีท เหมือนเป็นการบังคับอ่านโดยไม่รู้ตัว ซึ่ง
เป็นวิธีที่ดีมาก ๆ ท าให้ผมฝึกพัฒนาการคิด การเขียน การวาด การออกแบบ” 

(นิสิตชาย เลขท่ี 2) 
 

“การท าแผนผังสรุปความคิดแบบโทนี่ ปูซาน ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นตัว เตรียมตัวอยู่เสมอ ๆ 
หากเกิดความไม่เข้าใจในส่วนไหนก็จะได้กลับมาทบทวนอีกครั้ง หรือถามเพ่ือนหรือ

อาจารย์ ท าให้เนื้อหาวิชาความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์นั้นติดตัวข้าพเจ้า  
ไม่ใช่เพียงแค่จ าเพ่ือสอบ เมื่อสอบเสร็จก็ลืม” 

(นิสิตหญิง เลขท่ี 9) 
 

“การจัดแฟ้มสะสมงานท าให้ข้าพเจ้าท างานอย่างเป็นระบบ มองเห็นงานในภาพรวม และ
ได้เห็นพัฒนาของตนเอง” 

(นิสิตหญิง เลขท่ี 11) 
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“การท าแฟ้มสะสมผลงาน ท าให้ได้เห็นทักษะความสามารถในการเรียนของตนเองมากข้ึน 
รู้สึกถึงผลส าเร็จและภูมิใจกับสิ่งที่ได้เรียน ได้รับรู้ ได้ท างาน เพราะเป็นผลงานที่ท ามาด้วย
สมองและความคิดท่ีเกิดจากตนเอง และได้รับความช่วยเหลือจากครูอาจารย์และเพ่ือน” 

(นิสิตชาย เลขท่ี 18) 
 

“Mind Map ช่วยสร้างลักษณะนิสัยการทบทวนบทเรียนและการค้นคว้าหาความรู้
เพ่ิมเติมให้กับตัวนิสิตเอง ได้รับประโยชน์ด้านความรู้และความคิดสร้างสรรค์ และยังมี

ประโยชน์ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ในแต่ละครั้งมีการจับกลุ่มเพื่อน ๆ มาท าร่วมกัน” 
(นิสิตหญิง เลขท่ี 25) 

 

 
อภิปรายผล 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการวัดประเมินทางการศึกษาของนิสิต หลังเรียนสูงขึ้นกว่า
ก่อนเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลวิจัยของพิชิต วิจิตร
บุญยรัตน์ และสมถวิล วิจิตรวรรณา (2557) ที่ใช้ชุดการเรียนรู้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิจัย
คอมพิวเตอร์ธุรกิจของนักศึกษาให้สูงขึ้น และสอดคล้องกับการวิจัยของ เฉิ่น ถิ กวุ่นห์ ชาง อุษา คง
ทอง และบุญเรือง ศรีเหรัญ (2557) ที่ใช้หลักสูตรภาษาเวียดนามเบื้องต้นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน  
 2. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรม เนื่องจากชุดกิจกรรมช่วย
กระตุ้นให้นิสิตตื่นตัวในการเรียนรู้ สนุกสนาน ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทบทวนบทเรียนอย่างต่อเนื่องทุก
ระยะ นิสิตได้เห็นพัฒนาการผลงานของตนเองอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับข้อเท็จจริงใน
การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาชีพครูสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจาก
ผลการวิจัยของสุวพร  เซ็มเฮง และคณะ (2554) และรณิดา เชยชุ่ม และคณะ (2555) ที่พบว่านิสิต
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิตหมวดวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประเมินกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ในด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และด้านทักษะการจัดการเรียนรู้  ทั้งในภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในด้านการเตรียมการสอน 
ด้านวิธีการสอน ด้านประเมินผลการเรียน และด้านปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ทั้งในภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน   
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การจัดการเรียนการสอนควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่วนประกอบต่าง ๆ ใน
ชุดกิจกรรมล้วนมีความส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิต เอกสารประกอบการสอนต้องบรรจุ
ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็น PowerPoint ประกอบการสอนต้องใช้ร่วมกับการเล่าเรื่องและประสบการณ์
ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของนิสิต ใบกิจกรรมระหว่างคาบใช้กระตุ้นความสนใจและใช้ประเมินระหว่าง
การเรียนการสอน Mind Map ช่วยในการทบทวนและสรุปองค์ความรู้ให้เป็นระบบ แฟ้มสะสมผลงาน
ใช้รวบรวมผลงานและสะท้อนพัฒนาการ และกิจกรรมกลุ่มโครงงานการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ

บัณ
ฑิต
วทิ
ยาล
ัย ว
ไลย
อล
งก
รณ์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 

 
 

155 

เครื่องมือวัดด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย ช่วยฝึกให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติตามสภาพจริงครบ
ทุกขั้นตอน 

2. การให้นิสิตเขียนความรู้สึกในการเรียนแต่ละครั้ง เป็นเครื่องมือส าคัญในการสื่อสาร 
ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน โดยเฉพาะในกรณีห้องเรียนขนาดใหญ่ และจะมีประสิทธิผลมาก ผู้สอนควร
เขียนสะท้อนความคิดเห็นตอบกลับให้ผู้เรียนทุกคนทุกครั้ง เช่น เขียนให้ก าลังใจ เขียนชื่นชม เขียน
บอกแนวทางการพัฒนาตนเอง เป็นต้น 
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รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขตบริการ 
สุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) 

 
MANAGEMENT MODEL OF LOCAL HEALTH ASSURANCE FUND IN 7TH  

HEALTH SERVICE NETWORK IN ROI-KEAN SARASIN PROVINCIAL GROUP  
(ROI-ED, KHON KEAN, MAHA SARAKHAM, AND KALASIN) 

 
1รุ่งเรือง แสนโกษา  2เสาวลักษณ์ โกศลกิตติอัมพร และ 3สมเจตน์ ภศูร ี

1Rungrueang Seankosa, 2Saowalak  Kosonkittiumporn, 3 and Somjet Poosri 
 

1หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามจังหวัดมหาสารคาม 

2อาจารย์ประจ าหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบณัฑิต วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 

3กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิสภามหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวดัมหาสารคาม 
 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 2) ศึกษาระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 3) ศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และ 4) เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด 
ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์) ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยแบบผสานวิธี คือ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีวิจัย
เชิงปริมาณ วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษากลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7  กลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ จ านวน 20 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาจากประชากร กองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธุ์ จ านวน 722 กองทุน ขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์การวิเคราะห์สมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงไม่ควรน้อยกว่า 20 เท่าต่อ 1 ตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรทั้งหมด 12 ตัวแปร ก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 280 กองทุน สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน  เครื่องมือที่ ใช้ เป็น
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ ใช้ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
(Pearson Correlation) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ p-value ≤ 0.05 การวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทาง 
(Path Analysis) และการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้น 
 ผลการวิจัยพบว่า  
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 1. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุน การบริหารจัดการ ผู้น า การรับรู้บทบาทหน้าที่
ของ คณะกรรมการบริหารกองทุน  การวางแผนสุขภาพชุมชน  ความคาดหวังในประโยชน์ที่ได้รับเกี่ยวกับ
กองทุน การจัดท ากิจกรรมบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์  การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วย
บริการสุขภาพในพ้ืนที่  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกองทุน การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชน และการประชาสัมพันธ์กองทุน 
 2. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับสูงค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย ได้แก่ ความส าเร็จด้านการร่วมรับประโยชน์จากกองทุนค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.52 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.31 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.76 และ ด้านการสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.48 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.81ตามล าดับ 
 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นฯ จากการวิเคราะห์อิทธิพลเส้นทาง สามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 76.50 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ( =0.765, p-value ≤ 0.05)  เรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลโดยรวมจากมากไปน้อย คือ 
ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ(0.38) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์กองทุน (0.26) ปัจจัยด้านความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุน (0.23) ปัจจัยด้านการรับรู้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน (0.19) ปัจจัยด้านผู้น า (0.18) ปัจจัยด้านการจัดท ากิจกรรมบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ 
และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกองทุน เท่ากัน (0.10) และปัจจัยด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชน (-0.18) ตามล าดับ 
 4. รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขต
บริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  จากการทดสอบตัวแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้น
จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ พบว่ารูปแบบ มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ค่า 2 = 1.44, df = 2, p-value = 0.485, GFI = 
1.00, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.00, RMR = 0.0025, CN = 1775.04  
   

ABSTRACT 
 The objectives of this research are to 1) study factors related to the level of 
local health assurance fund management, 2) study success level in local health 
assurance fund management. 3) Study factors influencing on the success in local 
health assurance fund management, and 4) build a management model of local 
health assurance fund within 7th health servicing network of Roi-Kaen Sarasin 
Provincial Group. This research is mixed methods research combining both qualitative 
and quantitative research methodology.  For qualitative research method, the target 
group were 20 scholars selected by specific random technique and related in the 
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local health assurance fund management in 7th health service network of Roi-Kaen 
Sarasin Provincial Group through the methods of in-depth interview, data analysis 
was made by content analysis. For quantitative research method, the samplings of 
722 people from Funds within local health assurance in 7th health service network of 
Roi-Kaen Sarasin Provincial Group. Research sampling size selection was based on 
linier structural relationship assumption that should not be less than 20 times per 
one factor. This research consisted of 12 factors, proportionally selected out of 
setting of 280 Funds which was done by many steps of sampling. Research tools 
were questionnaires, descriptive statistical methods analysis such as Frequency, 
Distribution, Percentile, Average, and Standard Deviation were used for data analysis  
inciuding Pearson Correlation set of Significent  p-value ≤ 0 .0 5 , Path Anaysis and 
linear structural relationship. 
 The research results were found as follows; 
 1 .  The level of local health assurance fund management factors related 
were found knowledge and understanding of fund operations, management, leader, 
roles and responsibility awareness of fund management committee, community 
health planning, benefit expectorations to receive related to the fund, health service 
activity organization based on privilege package, budgeting support for health 
servicing units in the area, participation of fund management committee, 
participation of the people and community, and fund public relations. 
 2. The overall success in local health assurance fund management was at 
high-level ( X ) = 3.44, S.D=0.76, with average ranking from highest to lowest level of 
the success in receiving benefits from the fund ( X ) = 4.52, S.D = 0.73, in participative 
management ( X ) = 3.31, S.D=0.76 and in building participative innovation ( X ) = 2.48, 
S.D=0.81. Respectively. 
 3.  Factors influencing on the success in local level health assurance fund 
management within 7th health service network of Roi-Kean Sarasin Provincial Group by 
Path Analysis were able to predict at 76.50% with the statistical significance at ( = 0.765, 
p-value ≤ 0.05) by ranking co efficiency values of overall influence from highest to lowest 
level as seen in the  management factor (0.38), fund public relation actor (0.26), factor of 
knowledge and understanding in fund operations (0 .23),  factor of roles and responsibility 
awareness of fund management committee (0.19), leadership factor (0.18), factors related 
to health servicing activity organization based on privileges package, and factor on 
participation of fund management committee (0.10) and factor on the participation of the 
people and community (-0.18), respectively. 
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 4. The model of a management for local health assurance management 
fund within 7th health servicing network of Roi-Kaen Sarasin Provincial Group from 
factors influencing the success in local health assurance management fund was the 
linear structural model which was in harmony with the empirical data (2 = 1.44, df 
= 2, p-value = 0.485, GFI = 1.00, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.00, RMR = 0.0025, CN = 
1775.04). 
 
ค าส าคัญ  
 รูปแบบการบริหารจัดการ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
 
ความส าคัญของปัญหา 

องค์การอนามัยโลกได้ให้ความส าคัญกับนโยบายการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของ
นานาประเทศ เป็นอันมาก จากประสบการณ์การบริหารการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศต่างๆ
ในช่วงที่ผ่านมาได้พิสูจน์ชัดเจนว่าแม้ระบบสาธารณสุขจะมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพียงใด ถ้าปราศจาก
การบริหารจัดการที่ดี ก็จะไม่สามารถตอบสนองต่อความจ าเป็นทางสุขภาพของ ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จึงเป็นกลยุทธ์และแนวทาง ที่เหมาะสมในการบรรลุ
เป้าหมายของความเป็นธรรมทางสุขภาพ (Equity) และเป็นการเพ่ิม ประสิทธิภาพของบริการ 
(Efficiency) ควบคู่กันไปด้วย ส าหรับแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพของไทยนั้น เน้นให้คนสามารถ
ดูแลตนเอง ปฏิรูปจากระบบตั้งรับเป็นระบบเชิงรุก ปฏิรูประบบบริการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และ
ปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ (เสนีย์ สุขสว่าง, 2543) เมื่อปี พ.ศ.2539 
ประเทศไทย  โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ปฏิรูประบบบริการสุขภาพ  มีเป้าหมายสร้างหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้ตามสิทธิอันพึงมี
พึงได้ ส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพดีและสามารถพ่ึงตนเองทางด้านสุขภาพได้มากขึ้น(กระทรวง
สาธารณสุข, 2550) และเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญในระบบบริการสาธารณสุขไทยซึ่งได้
ก่อให้เกิดโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท รักษาทุกโรค)  ประกอบกับผลการกระจาย
อ านาจ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 โดยพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ก าหนดให้มีคณะกรรมการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ท าหน้าที่จัดท าแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550) ปี 
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 
2545 มาตรา 13(3) มาตรา 18(8) มาตรา 47 และมาตรา 48(4) แห่ง พรบ. หลักประกันสุขภาพฯ 
พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ อปท. สนับสนุนและก าหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
องค์กรชุมชน ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในด าเนินงานและการบริหารจัดการเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น 

การด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่เริ่มด าเนินการเป็นปีแรก
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เมื่อ ปี พ.ศ. 2549 มีกองทุนน าร่อง อ าเภอละ 1 แห่งทั่วประเทศ  ปี พ.ศ. 2550-2551 ด าเนินการ
เฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม  ปี พ.ศ. 2552 -2553 ขยายเป็น ร้อยละ 71.00 
(5,520 แห่ง) ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ปี พ.ศ. 2554-2555 ครอบคลุมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึง ร้อยละ 99.02 จาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 7,776 แห่ง ทั้งหมดทั่ว
ประเทศ กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เป็นกลุ่มจังหวัด ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่  7 
ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์  เข้าร่วมการด าเนินงานกองทุน
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549-2555 มีเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต าบล ที่เข้าร่วมการบริหารจัดการในระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ จ านวน
รวมทั้งหมด 722 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ด 
203 กองทุน ขอนแก่น 225 กองทุน  มหาสารคาม 143 กองทุน และจังหวัดกาฬสินธุ์ 151 กองทุน 
และในปีงบประมาณ 2555 ความครอบคลุมของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล ที่เข้าร่วมการ
บริหารจัดการในระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพ้ืนที่ร้อยละ 85.73 (ระบบบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นท่ี, 2555)  

จากการศึกษา ทบทวนเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบประเด็นปัญหาส าคัญที่มีความ
สอดคล้องกันหลายด้าน และพบว่า มีความสอดคล้องกันของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนหลาย
ด้าน และยังพบว่ามีปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่เป็นผลกระทบในด้านลบต่อการบริหารจัดการของ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ ในหลายปัจจัย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษา “รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขตบริการ
สุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์)” ในครั้งนี้ 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 1. มีปัจจัยใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม 
และกาฬสินธุ์) 
 2. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นใน
เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เป็นอย่างไร 
 3. มีปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 4. รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขต
บริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  
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 2. เพ่ือศึกษาระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  
 3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  
 4. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุ ขภาพระดับท้องถิ่น ใน
เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นใน
เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ อยู่ในระดับสูง 
 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  ได้แก่ ปัจจัยด้านผู้น า ปัจจัย
ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุน ปัจจัยด้านการรับรู้บทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารกองทุน ปัจจัยด้านความคาดหวังในประโยชน์ที่ได้รับเกี่ยวกับกองทุน ปัจจัยด้านการ
วางแผนสุขภาพชุมชน ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านการจัดท ากิจกรรมบริการสุขภาพตาม
ชุดสิทธิประโยชน์ ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกองทุน ปัจจัยด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและชุมชน ปัจจัยด้านการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสุขภาพในพ้ืนที่ 
และ ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์กองทุน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) ก าหนด
วิธีด าเนินการวิจัยเป็น 2 วิธี เพื่อตอบวัตถุการวิจัย ดังนี้ 
 1. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยโดยวิธีนี้ เป็นการศึกษาเพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
และตอบวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 โดยวิเคราะห์เอกสารแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิชาการและ
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริบทของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่  และ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาร
สินธุ์  โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน 20 
คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  แบบสัมภาษณ์ เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure In-depth 
Interview) การรวบรวมข้อมูล โดยท าหนังสือขออนุญาต ขอความอนุเคราะห์ และขอความร่วมมือโดยใช้
วิธีนัดหมายและเลือกเวลาที่เหมาะสม เข้าไปสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ผู้ให้ข้อมูลตามแบบ
สัมภาษณ์แล้วบันทึกถ้อยค าการให้สัมภาษณ์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา พรรณนา
รายละเอียด ตีความ หาความหมาย และอธิบายความ ใช้วิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) และ
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ใช้สถิติเชิงพรรณนา แล้วน ามาก าหนดเป็นสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงทฤษฎี ของรูปแบบการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ เป็นสมมติฐานเชิงปฏิบัติการและหาค าตอบโดย
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ต่อไป 
 2. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาเพ่ือพิสูจน์สมมติฐาน และยืนยันสมการโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงทฤษฎีของรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ใน
เครือข่ายเขตบริการสุขภาพ ที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ 
  2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7  กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  ที่เข้าร่วมการบริหารจัดการ
ในระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่   ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 - 2555 
ประกอบด้วย กองทุนฯ จังหวัดร้อยเอ็ด 203 กองทุน ขอนแก่น 225 กองทุน มหาสารคาม 143  กองทุน 
และกาฬสินธุ์ 151 กองทุน  จ านวนรวมทั้งหมด 722  กองทุน การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้เกณฑ์
จ านวนตัวอย่างที่น ามาศึกษาในลักษณะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงไม่ควรน้อยกว่า 
20 หน่วยตัวอย่างต่อ 1 ตัวแปร (Anderson and Gerbing, 1984 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542 
และ สุภมาส  อังศุโชติ และคนอ่ืนๆ, 2551) ในการวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรทั้งหมด 12 ตัวแปร ก าหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จ านวน 280 กองทุน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling)  
  2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่     
   2.2.1 ตัวแปรอิสระ ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น คือ 1) ปัจจัยด้านผู้น า 2) ปัจจัยด้านความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุน 3) ปัจจัยด้านการรับรู้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บริหารกองทุน 4) ปัจจัยด้านความคาดหวังในประโยชน์ที่ได้รับเกี่ยวกับกองทุน 5) ปัจจัยด้านการ
วางแผนสุขภาพชุมชน และ6) ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 
   2.2.2 ตัวแปรคั่นกลาง ซึ่งเป็นปัจจัยเชิงเหตุและผล คือ 1) ปัจจัยด้านการจัดท า
กิจกรรมบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ 2) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหาร
กองทุน 3) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 4) ปัจจัยด้านการสนับสนุนงบประมาณ
แก่หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่ และ 5) ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์กองทุน 
   2.2.3 ตัวแปรตาม ซึ่งเป็น ปัจจัยผลลัพธ์ คือความส าเร็จในการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารจัดการแบบมี
ส่วนร่วม  ด้านการสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม และด้านการร่วมรับประโยชน์จากกองทุน 
  2.3 เครื่องมือการวิจัย 
   ผู้วิจัยได้ปรับใช้และพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทที่ศึกษา ลักษณะของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ตอน ได้แก่  
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองทุน และข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบปลายเปิด รวม
จ านวน 7 ข้อ  
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   ตอนที่  2 เป็นแบบวัดความรู้ โดยการวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  โดยใช้แบบวัดความรู้ ความเข้าใจให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกตอบด้วยค าตอบ ถูก- ผิด (Truth Fault) จ านวน 20 ข้อ 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพ  ที่ 7 กลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ
ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งระดับการวัดเป็น 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด และเป็น
การปฏิบัติกิจกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ (5) เป็นประจ า (4) บ่อยครั้ง (3) บางครั้ง (2) นานๆ 
ครั้ง และ (1) ไม่เคย โดยจัดเรียงเนื้อหา ข้อค าถาม ตามล าดับของปัจจัยที่ น ามาศึกษา มีจ านวน
ทั้งหมด 42 ข้อ  
   ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพ  ที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์
ใช้เกณฑ์ประเมินความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดย
ประยุกต์ตามแบบประเมินของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 1) 
ด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 2) ด้านการสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม และ 3) ด้านการร่วม
รับประโยชน์จากกองทุน ข้อค าถามรวมทั้งหมด จ านวน 10 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
   ตอนที่ 5 เป็นแบบสอบถามข้อมูลข้อเสนอแนะ/แนวทาง การปรับปรุงและพัฒนา
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
แบบปลายเปิด 
  2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยพร้อมทั้งประสาน กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นที่เป็นกลุ่มตัวอย่างและ
คณะกรรมการที่เป็นผู้ให้ข้อมูลของกองทุน แล้วเชิญมาที่สถานที่ตั้งกองทุน คือ เทศบาล/อบต. แล้ว
แจกแบบสอบถามให้ตอบข้อมูลการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลด้วยตนเอง และผู้ให้
ข้อมูลตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง แต่ถ้าค าถามใดมีปัญหาก็สามารถซักถามและผู้วิจัยอธิบาย
เพ่ิมเติมเพ่ือความเข้าใจและน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
  2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
   การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
   2.5.1 สถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
   2.5.2 สถิติวิเคราะห์ เพ่ือทดสอบสมมติฐานและยืนยันสมการโครงสร้างเชิงเส้น 
ใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
p-value ≤ 0.05 เพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยต่างๆ และใช้การวิเคราะห์อิทธิพล
เส้นทาง (Path Analysis)เพ่ื อวิ เคราะห์ ตั วแบบสมการโครงสร้ างเชิ ง เส้น ( linear structural 
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relationship: LISREL) 
  2.6 สร้างรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ใน
เครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์(ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคามและ
กาฬสินธุ์) จากผลการวิจัย  
 
ผลการวิจัย 
 1. การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ พบว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุน การบริหารจัดการ ผู้น า การรับรู้บทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน  การวางแผนสุขภาพชุมชน  ความคาดหวังในประโยชน์ที่
ได้รับเกี่ยวกับกองทุน การจัดท ากิจกรรมบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์  การสนับสนุน
งบประมาณแก่หน่วยบริการสุขภาพในพ้ืนที่  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกองทุน การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน การประชาสัมพันธ์กองทุน  และความส าเร็จในการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ก าหนดเป็นสมมติฐานเชิงปฏิบัติการ ดังแสดงในรูปภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ร่างรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในเครือข่ายเขต 

บริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ 

 2. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับสูงค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 เรียงล าดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปน้อย ได้แก่ ความส าเร็จด้านการร่วมรับประโยชน์จากกองทุนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 ด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 และ ด้านการสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.81 ตามล าดับ 

ปัจจัยที่เกีย่วข้องการบริหารจัดการกองทุน 
     หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น 
- ปัจจยัด้านความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการด าเนินงานกองทุน  
- ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  
- ปัจจัยด้านผู้น า  
- ปัจจัยด้านการรับรู้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน   
- ปัจจัยด้านการวางแผนสุขภาพชุมชน   
- ปัจจัยด้านความคาดหวังในประโยชนท์ี่ได้รับเกี่ยวกับกองทุน  
- ปัจจัยด้านการจัดท ากิจกรรมบริการสขุภาพตามชุดสิทธิประโยชน์   
- ปัจจัยด้านการสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการสุขภาพในพื้นที่  
- ปัจจัยด้านการมีส่วนรว่มของคณะกรรมการบริหารกองทุน  
- ปัจจัยด้านการมีส่วนรว่มของประชาชนและชุมชน  
- ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธก์องทุน 

 

 ความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุน 
     หลักประกันสุขภาพระดบัท้องถิ่น 
     - ด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
     - ด้านการสร้างนวัตกรรมแบบมีสว่นร่วม 
     - ด้านการร่วมรับประโยชน์จากกองทุน 

ร่างรูปแบบการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกนัสขุภาพระดับท้องถิ่น

(สมมติฐานเชิงปฏิบัติการ) 
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 3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์   จากการวิเคราะห์อิทธิพล
เส้นทาง พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่นฯ สามารถอธิบายความผันแปรในตัวแปรผลลัพธ์หรือสามารถพยากรณ์ได้ร้อยละ 76.50 อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (  = 0.765, p-value ≤ 0.05) จ านวน 8 ปัจจัย เรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์
อิทธิพลโดยรวมจากมากไปน้อย คือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  (0.38) ปัจจัยด้านการ
ประชาสัมพันธ์กองทุน(0.26) ปัจจัยด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานกองทุน (0.23) 
ปัจจัยด้านการรับรู้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุน  (0.19) ปัจจัยด้านผู้น า (0.18) 
ปัจจัยด้านการจัดท ากิจกรรมบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการบริหารกองทุน เท่ากัน (0.10) และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน (-
0.18) ตามล าดับ  
 4. รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขต
บริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  จากการทดสอบตัวแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้น
จากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ พบว่ารูปแบบ มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  ค่า 2 = 1.44, df = 2, p-value = 0.485, GFI = 
1.00, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.00, RMR = 0.0025, CN = 1775.04 ผู้วิจัยน ามาสร้างเป็นรูปแบบ
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7  กลุ่ม
จังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ ดังแสดงในรูปภาพที ่2 

    

Input

Process Output

Ultimate Outcome

             
            

                 
                   

                   

                   
               

                
      

                

                
             

                 
        

             
             
          
            

             
             
          

     

             
             

       

               
            

        

          

          

          
           
         

                     

            
          

               
      

          
           
        

                          

 
ภาพที่ 2  รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในเครือข่ายเขตบริการ

สุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ (รุ่งเรือง แสนโกษา, 2556) 
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อภิปรายผล 
 รูปแบบการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นฯ มีประเด็นส าคัญที่
น ามาอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1  ผลการวิจัย เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว้ พบว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ มีระดับความส าเร็จใน
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดยรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย ( X ) 
เท่ากับ 3.44 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.76 ซึ่งไม่สอดคล้องกับผู้ที่ได้ศึกษาการบริหาร
จัดการของกองหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ซึ่งพบว่ายังขาดการบูรณาการและการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับพ้ืนที่ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารกองทุนและ
ผู้เกี่ยวข้องกับในการด าเนินงานอยู่ในระดับต่ า รวมทั้งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรม
ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น มีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจอยู่ในระดับต่ า(เลียง ผาธรรม
และคนอ่ืนๆ, 2550 และชาญชัย ชัยสว่าง, 2552) นอกจากนี้ผลการวิจัยระดับความส าเร็จในการ
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในด้านการร่วมรับประโยชน์จากกองทุน ยัง
พบว่าอยู่ในระดับสูงที่สุด ซึ่งอาจเป็นเพราะส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติและกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นได้พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้น 
(ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2553) ซึ่งการน านโยบายการด าเนินงานกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จด้วยดีนั้น ผู้ปฏิบัติต้องมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์
ของนโยบาย มีระบบการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ภาคีเครือข่าย (จ ารัส ประสิว, 2552) จึงถือเป็นกลไกส าคัญต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  
 สมมติฐานที่ 2 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value ≤ 
0.05) จ านวน 8 ปัจจัย มีเพียง 3 ปัจจัยที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ได้แก่ ปัจจัยด้านความ
คาดหวังในประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุน  ปัจจัยด้านการวางแผนสุขภาพชุมชนและปัจจัยด้านการ
สนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยบริการในพ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 3 ปัจจัยนี้ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ซึ่งยังถือว่าเป็นปัจจัยที่
น่าจะน ามาศึกษาและพัฒนาควบคู่ไปกับปัจจัยที่จะน าเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาตาม
รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 
กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์ เพ่ือให้เกิดองค์ประกอบความส าเร็จบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเพ่ือมุ่งสู่ผลลัพธ์สุดท้ายคือการมีสุขภาพที่ดี
ของประชาชนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. ควรมีการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถ ด้านการบริหารจัดการแก่
คณะกรรมการบริหารกองทุน 
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 2. ควรมีการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ความรู้ความเข้าใจ การรับรู้บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้น า 
 3. กลยุทธ์มุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผลของกระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  
 4. กลยุทธ์ในการจัดท าและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์มาก าหนดจุดหมายปลายทาง
ความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุน 
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้างนวัตกรรมสุขภาพดีแบบมีส่วนร่วมต้นแบบของ
กองทุน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและบูรณาการของประชาชนและชุมชน  
 6. ก ากับ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการกองทุน 
เป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส โดยแต่งตั้งบุคคลภายนอกหรือภาคีเครือข่ายองค์กรชุมชน หรือภาค
ประชาชนที่มิใช่กรรมการบริหารกองทุน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. ควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการในพ้ืนที่ ใน
เรื่องการรักษาพยาบาลเบื้องต้นที่จ าเป็นต่อสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสมรรถภาพส าหรับผู้สูงอายุและผู้
พิการ 
 2. ควรเพิ่มงบประมาณท่ีจัดสรรรายหัวให้ แต่ละกลุ่มเป้าหมายเพราะยังไม่เพียงพอ  และยัง
ไม่ครอบคลุมสมาชิก และควรมีแผนงานระดมทุนจากทุกภาคส่วน โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการระดมทุน และการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกองทุน  
 3. คณะกรรมการบริหารกองทุนควรพัฒนาตนเองในด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนความเข้าใจต่อแนวคิด วัตถุประสงค์ของการบริหาร
จัดการกองทุน และ ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เข้ามามีส่วนร่วม รวมทั้งควรออก
เยี่ยมเยียนประชาชน หรือองค์กรชุมชนและกลุ่มกิจกรรมบริการสุขภาพต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
 4. ด้านการจัดท าแผนสุขภาพและข้อมูลบริการสุขภาพของกองทุนควรท าความตกลงและ
มอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่อยู่ในพ้ืนที่เป็นผู้ประสานงานหลักกับกลุ่มเป้าหมาย
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 5. กองทุนควรมีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพ่ือ
เป็นคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  
 6. ควรสร้างทัศนคติความคิดเห็นในเชิงบวกแก่ประชาชน ต่อการด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและควรมีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน 
หรือ ส่งตัวแทนประชาชนเข้าร่วมประชาคมหมู่บ้าน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ศึกษาตัวแปรปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความส าเร็จในการบริหารจัดการกองทุน
หลักประกันสุขภาพท้องถิ่น 
 2. ศึกษาวิจัยเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่น ของจังหวัดในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  
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 3. ศึกษาในลักษณะรายละเอียดเชิงลึกในแต่ละตัวแปรปัจจัยที่สามารถส่งผลซึ่งกันและกัน
ได้ หรือมีอิทธิพลย้อนกลับได้ หรือมีความสัมพันธ์กัน 
 4. ศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 
ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 7 กลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ โดยน าไปศึกษาทดลองใช้ตัวแบบและแนว
ทางการพัฒนาการบริหารจัดการกองทุน และประเมินผลสัมฤทธิ์ผลรูปแบบในการบริหารจัดการ
กองทุนเพ่ือน าผลการศึกษาไปปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการด าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพใน
ระดับท้องถิ่นหรือระดับพื้นท่ี ในระยะยาวต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) ตัวชี้วัดคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ 3) พัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย  กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 22 คน ครู 276 คน และผู้ปกครองนักเรียน 902 คน รวมทั้งหมด 1,200 คน 
ที่อยู่ในสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 120 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.989 และประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ค่าสถิติโดย
แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor 
analysis) และวิเคราะห์เนื้อหา 

 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย มี 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) มีความเป็นธรรมาธิปไตย 2) ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน 3) มีความสามารถในการบริหาร
จัดการ 4) มีค่านิยมในวิชาชีพ 5) มีศาสตร์และศิลป์ และ6) มีบุคลิกดี 
 2.  ตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย รวม 53 ตัวชี้วัด 
จ าแนกเป็น ด้านมีความเป็นธรรมาธิปไตย 15 ตัวชี้วัด ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน 9 ตัวชี้วัด  ด้านมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ 11 ตัวชี้วัด ด้านมีค่านิยมในวิชาชีพ 9 ตัวชี้วัด ด้านมีศาสตร์และ
ศิลป์ 5 ตัวชี้วัด และด้านมีบุคลิกดี 4 ตัวชี้วัด    

3.  การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยทั้ง 
53 ตัวชี้วัด มีค่าความเชื่อมั่นชนิดความคงที่ภายใน 0.915 องค์ประกอบที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่นชนิด
ความคงที่ภายใน 0.955 องค์ประกอบที่  2 มีค่าความเชื่อมั่นชนิดความคงที่ภายใน  0.936 
องค์ประกอบที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่นชนิดความคงที่ภายใน 0.959 องค์ประกอบที่ 4 มีค่าความเชื่อมั่น
ชนิดความคงที่ภายใน 0.880 องค์ประกอบที่ 5 มีค่าความเชื่อมั่นชนิดความคงที่ภายใน 0.869 
องค์ประกอบที่ 6 มีค่าความเชื่อม่ันชนิดความคงท่ีภายใน 0.869 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study 1) the desirable characteristics of 
administrators 2) the indicators of desirable characteristics of administrators 3) the 
indicators development for desirable characteristics of administrators in early 
childhood educational school. The samples consisted of 1,200 persons from 22 
administrators, 276 teachers and 902 student rulers in early childhood educational 
school under controlled of The Office of the Higher Education Commission. The 
research instruments were a structured interview and a five rating scale 
questionnaires containing 120 items with the reliability of 0.936. The statistics in 
analyzing the data were frequency, percentage, mean, standard deviation, factor 
analysis and contents analysis. 
      The research results show that: 

   1. The desirable characteristics of administrators in early childhood school 
had 6 factors as follow: 1) having dharma sovereignty, 2) enhance the cultures of 
community 3) capability in management, 4) popularity in profession, 5) wisdom and 
art, and 6) good personality          

   2. There were 53 indicators of desirable characteristics of administrators in 
early childhood school within 6 factors. First factor had 15 indicators, Second factor 
had 9 indicators, Third factor had 11 indicators, Fourth factor had 9 indicators, Fifth 
factor had 5 indicators, and Sixth factor had 4 indicators. 

   3. The development of desirable characteristics of administrators in early 
childhood school had 53 indicators with the internal consistency reliability 0.915. 
When considered internal consistency of each factors, first factor had 0.955, second 
factor had 0.936, third factor had 0.959, fourth factor had 0.880, fifth factor had 
0.869, and sixth factor had 0.869. 
 
ค าส าคัญ 
 ตัวชี้วัด  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 ศตวรรษที่ 21 การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างไร้พรมแดน (Globalization) ข้อมูลข่าวสารมี
การแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ทั้ง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังได้ส่งผลกระทบต่อโครงสร้าง
ทางการศึกษา ทั้งด้านปรัชญาการศึกษา หลักสูตร การเรียน การสอน การบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการปรับเปลี่ยนตามเพ่ือให้ทันยุคทันสมัย และสามารถแข่งขันได้
เช่นเดียวกับนานาอารยประเทศ  
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  การสร้างความเจริญก้าวหน้าและการพัฒนาประเทศให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลกได้นั้นจะต้องอาศัยการศึกษาอันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่  2 พ.ศ. 2545 (ฉบับแก้ไข) ที่ ให้
ความส าคัญกับการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่างๆ ได้แก่ แนวการจัดการศึกษา หลักสูตร ระบบการ
บริหารจัดการ ระบบครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ระบบทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542 และส านักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2545) ซึ่งในหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ส านักนายกรัฐมนตรี, 2542) ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม 
ตลอดจนมีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดยคาดหวังต่อการ
พัฒนาคุณภาพประชาชนชาวไทยให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่
รุนแรงได้ ซึ่งจะต้องพัฒนาคนตั้งแต่ปฐมวัย หลักการและแนวการบริหารจัดการศึกษาที่ส าคัญคือ             
ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทุกด้านไปยังสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษาโดยตรงทั้งในโรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดสถาบันศาสนาต่างๆ และสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย โดยยึดหลักการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยให้สังคม ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโดยยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้และมีความส าคัญที่สุด 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องส่งเสริมผู้เรียนตามธรรมชาติและศักยภาพ โดยสถานศึกษาต้องจัด
เนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2546) การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยจึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ซึ่งจุดมุ่งหมายของปรัชญาการศึกษาปฐมวัย (กรมวิชาการ, 2547) 
ก าหนดว่า การจัดการศึกษาปฐมวัยเป็นการพัฒนาเด็กแรกเกิด–5 ปี ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่สนอง
ต่อธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กแต่ละคนบนพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรม
ที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอ้ืออาทร และความเข้าใจของทุกคน เพ่ือสร้างรากฐานคุณภาพ
ชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคม 
 การบริหารจัดการสถานศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งระดับปฐมวัยให้ประสบผลส าเร็จตาม
กรอบของแผนการศึกษาชาติได้นั้น จะต้องประกอบด้วย 4M’s คือ บุคลากรที่มีคุณภาพและมีปริมาณ
พอเพียง ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานมากพอ ต้องมีวัสดุสิ่งของตามความต้องการ
ของโครงการและแผนงาน และต้องมีระบบบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพ (วิจิตร ศรีสอ้าน, 2543) อย่างไร
ก็ตาม ถ้าขาดคนที่ดีมีความสามารถเข้ามาบริหารจัดการก็ยากที่จะช่วยให้สถานศึกษานั้นๆ เจริญรุ่ง
เรื่องไปในทิศทางที่ดีได้ คนจึงเป็นทรัพยากรในการบริหารจัดการที่มีความส าคัญมากที่สุด โดยเฉพาะ
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถรอบด้านมากกว่าบุคคลที่ท างานในต าแหน่งอื่นๆ  
เนื่องจากผู้บริหารมีหน้าที่วางแผน ควบคุม ติดตามและประเมินผล ตลอดจนให้ขวัญและก าลังใจ 
รวมทั้งต้องตัดสินใจในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด (สมชาย เทพแสง, 2543) ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาที่มุ่งหวังให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพทั้งระบบ (Whole School Approach : WSA) นั้นสถานศึกษาแต่ละแห่งจะต้องมี
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ผู้บริหารที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการ สามารถน าทรัพยากรเพ่ือการศึกษาไปบริหารให้เกิด
ผลผลิตทางการศึกษาตามที่ระบบการศึกษาของประเทศต้องการ ตลอดจนมุ่งท าประโยชน์                    
เพ่ือส่วนรวม (เกษม วัฒนชัย, 2546)  
 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552–2561 (การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ที่ 2) ได้ก าหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว้ 4 ประการ คือ 1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุค
ใหม่ 2) การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ 3) การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ และ4) การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการยุคใหม่ โดยมีกรอบแนวคิดให้ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสาย
กลางอยู่บนพ้ืนฐานของความสมดุล รู้จักพอประมาณอย่างมีเหตุผล มีความรอบรู้เท่าทันโลก  เพ่ือมุ่ง
ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมีสุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม บูรณาการ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับการศึกษาทุกระดับ มีเป้าหมายในการพัฒนาคนให้เป็นพลเมือง
ดี เคารพกติกา มีวินัยต่อตนเอง ฉะนั้นเมื่อจะสร้างคนตามคุณลักษณะนี้จะต้องเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
(ชินวรณ์ บุญเกียรติ, 2553) และภายใต้กรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 นี้ ได้กล่าวถึงผู้ที่มี
บทบาทส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพสนองต่อกรอบการปฏิรูปการศึกษา
ดังกล่าวได้ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความสามารถ และทักษะแบบใหม่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2553) เพ่ือน าสถานศึกษาสู่เส้นทางใหม่  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณลักษณะของผู้บริหารระดับปฐมวัย 
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างไร 
2. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยควรมีตัวชี้วัดอย่างไร 
3. ตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยเป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย  

2.  เพื่อศึกษาตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
       3.  เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาระดับ

ปฐมวัย สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศ จ านวนทั้งหมด 38 โรงเรียน ได้แก่ 
ผู้บริหาร 190 คน ครู 2,483 คน และผู้ปกครองนักเรียน 8,141 คน รวมประชากรทั้งหมด 10,814 
คน (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2551) 
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      กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู และผู้ปกครองนักเรียนในสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
1,200 คน (Comrey & Lee, 1992) จากนั้นด าเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล และภาค
ภูมิศาสตร์  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่ดีของผู้บริหาร มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  

3.  การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
จากเอกสาร ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งที่เป็นนักวิชาการ นักการศาสนา สถาบันหรือสมาคม
ทางการศึกษาจากในประเทศและต่างประเทศ  
       3.2 น าข้อมูลที่ได้จากข้อ 3.1 สร้างกรอบการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 5 ท่าน  

3.3 น าแนวคิดที่ได้จากข้อ 3.1 และ 3.2 มาสังเคราะห์เชิงเนื้อหา ได้ตัวชี้วัดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยจ านวน 120 ข้อ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกเฉพาะตัวชี้วัดที่มีค่า IOC = 0.5 ขึ้นไป 

3.4 น าแบบสอบถามไปทดลอง กับกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ไม่ใช้ในการวิจัย 30 คน 
แล้วหาค่าความเชื่อมั่นด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha 
coefficient) ได้ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ 0.989 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
       4.1 ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
สวนดุสิต พร้อมส่งแบบสอบถามถึงผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทั่วประเทศ เพ่ือขอความร่วมมือและขอความอนุเคราะห์ให้ผู้บริหาร ครู  และผู้ปกครอง
นักเรียนให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย และช่วยเก็บรวบรวมพร้อมส่งกลับให้ผู้วิจัยทางไปรษณีย์   

 4.2 ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ครั้ง ๆ ละ 600 คน 
5. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 

  5.1 คัดเลือกแบบสอบถามเฉพาะฉบับที่สมบูรณ์  
    5.2 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ 

(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
 5.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญของตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
  5.4 แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) เพ่ือสกัดปัจจัยที่ไม่ส าคัญออก  

 5.5 แบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) เพ่ือยืนยันตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และยืนยัน
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ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Confirmed construct validity) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไปหาค่าความ
เชื่อมั่นชนิดความคงท่ีภายใน ด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค 

 5.6 วิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากการสนทนากลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ (Focus group) เพ่ือให้ได้
ชื่อและนิยามศัพท์ที่เหมาะสมของตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 
 
ผลการวิจัย 
 1. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยพบว่า มี 6 องค์ประกอบ 
เรียงตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ดังตารางที่ 1  
 
ตารางท่ี 1 ค่าไอเกน (Eigen values) ร้อยละของความแปรปรวน (% of variance) และ              

ร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Cumulative %) ของแต่ละองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ ค่าไอเกน ร้อยละของความ
แปรปรวน 

ร้อยละสะสมของ
ความแปรปรวน 

มีความเป็นธรรมาธิปไตย 60.669 50.558 50.558 
ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน 5.006 4.172 54.729 
มีความสามารถในการบริหารจัดการ 3.535 2.946 57.675 
มีค่านิยมในวิชาชีพ 2.447 2.039 59.714 
มีศาสตร์และศิลป์ 1.857 1.548 61.261 
มีบุคลิกดี 1.593 1.328 62.589 
 
 2.  ตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย รวมทั้งสิ้น 53 
ตัวชี้วัด โดยแต่ละด้านประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังภาพที่ 1 – 6 
 

 
 

ภาพที่ 1 ด้านมีความเป็นธรรมาธิปไตย ประกอบด้วย 15 ตัวชี้วัด 
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ภาพที่ 2 ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด 
 

 
 
ภาพที่ 3 ด้านมีความสามารถในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 11 ตัวชี้วัด 
 

 

 
 

ภาพที่ 4 ด้านมีค่านิยมในวิชาชีพ ประกอบด้วย 9 ตัวชี้วัด 
 

 
 
ภาพที่ 5 ด้านมีศาสตร์และศิลป์ ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด 
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ภาพที่ 6 ด้านมีบุคลิกดี ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด 
 

 3. การพัฒนาตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยทั้ง   
53 ตัวชี้วัด มีค่าความเชื่อมั่นชนิดความคงที่ภายใน 0.915 โดยแต่ละด้านมีค่าความเชื่อมั่นชนิดความ
คงท่ีภายใน ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ค่าความเชื่อมั่นชนิดความคงที่ภายใน (Internal consistency reliability) ของตัวชี้วัด

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย 
 

ล าดับที่  ตัวช้ีวัด จ านวนตัวช้ีวัด ค่าความเชื่อม่ัน 
1 มีความเป็นธรรมาธิปไตย 15 0.955 
2 ส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน 9 0.936 
3 มีความสามารถในการบริหารจัดการ 11 0.959 
4 มีค่านิยมในวิชาชีพ 9 0.880 
5 มีศาสตร์และศิลป์ 5 0.869 
6 มีบุคลิกด ี 4 0.869 
 รวม 53 0.915 

 
อภิปรายผล 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย พบว่ามี 6 องค์ประกอบ 
เรียงตามค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย คือ มีความเป็นธรรมาธิปไตย ส่งเสริมวัฒนธรรม
ชุมชน มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีค่านิยมในวิชาชีพ มีศาสตร์และศิลป์ และมีบุคลิกดี ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ในสังคมไทย มีปัญหาการทุจริตเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งจากผลการ
ส ารวจของ Global Corruption Barometer 2013 และจากการประเมินของ The Global 
Competitiveness Report 2013-2014 (สุรินทร์ พิศสุวรรณ, 2556) พบว่าใน พ.ศ. 2556 ประเทศ
ไทยมีการทุจริตเพ่ิมขึ้นจาก พ.ศ. 2555 และยังขยายวงกว้างขึ้นในทุกวงการทั้งในหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน หรือแม้แต่ภาคการศึกษา ที่ส าคัญการทุจริตท าให้เกิดความไม่แน่นอน ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน ผู้คน
เสื่ อ ม ศ รั ท ธ า ใน ก ติ ก า แ ล ะ ก ฎ ห ม าย  ส ม าชิ ก ใน สั ง ค ม เกิ ด ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง แ ต ก แ ย ก                             
(วรรณนภา วามานนท์, 2550) กระแสเหล่านี้อาจส่งผลต่อความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยเฉพาะ
ผู้ปกครองนักเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของบุญเรือง นันตะกูล (2548) พบว่า คุณลักษณะของ
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ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประจ าจังหวัดที่เป็นปัญหาและสมควรได้รับการพัฒนาในด้านบุคลิกภาพทาง
อารมณ์ คือ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ฉุนเฉียว ลุแก่อ านาจ ไม่หนักแน่น อ่อนไหวง่าย เปลี่ยนแปลงบ่อย 
ล าเอียง เล่นพรรคพวก ไม่ยุติธรรม ไม่ยอมรับ และฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืน ส าหรับด้านส่งเสริม
วัฒนธรรมชุมชน เนื่องจากวัฒนธรรมชุมชนเป็นสิ่งส าคัญอันก่อให้เกิดความรู้ต่างๆ ในสังคม 
สถานศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนควรสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ือร่วมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบโครงสร้างทางวัฒนธรรมชุมชน อันจะช่วยให้การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างกันของ
มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข ความสัมพันธ์และการจัดการดังกล่าวก่อให้เกิด
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ระบบคุณค่า กฎเกณฑ์ ความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆ (นุชจรินทร์ ทับทิม, 
2553) สอดคล้องกับผลการศึกษาของเซอร์จิโอวานนี่ และคณะ (Sergiovanni and others, 1992) 
พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีภาระหน้าที่ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ส าหรับด้านมีค่านิยมใน
วิชาชีพ เนื่องจากกระแสโลกาภิวัตน์ที่การติดต่อสื่อสารระหว่างมวลมนุษยชาติได้ผลักดันให้คนมีความ
เป็นพลโลกมากขึ้น ค่านิยมในวิชาชีพจึงเป็นปัจจัยหนึ่ งที่ก าหนดพฤติกรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพของบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกที่ควร (คณะกรรมการคุรุสภา, 
2556) ส าหรับด้านมีศาสตร์และศิลป์ เนื่องจากศาสตร์ หมายถึง วิชาการที่เป็นวิชาชีพชั้นสูง ส่วนศิลป์ 
หมายถึง กระบวนการ วิธีการ ในการน าศาสตร์ไปประยุกต์ใช้สร้างงานให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิผล หรือ มีฝีมือในการปฏิบัติงาน (พระภาวนาวิริยคุณ, 2553) ศาตร์และศิลป์จึงมีความส าคัญ
พอๆ กัน ดังที่ธร สุนทรายุทธ (2551) ได้กล่าวว่าการบริหารการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยทฤษฎีเพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการบริหารจัดการวิจัยเพ่ือค้นหาองค์ความรู้ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้นการบริหารการศึกษายังเป็นศิลป์ที่ขึ้นอยู่กับความสามารถ 
ประสบการณ์หรือทักษะของผู้บริหารแต่ละบุคคลที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมาย อันเป็นการประยุกต์
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านมีบุคลิกดี เนื่องจาก
บุคลิกเป็นรูปลักษณ์ภายนอกอันเป็นด่านแรกของผู้บริหารที่ปรากฎต่อสายตาของผู้เกี่ยวข้องและ
บุคคลทั่วไป ซึ่งประณม ถาวรเวช (2551) กล่าวว่า บุคลิกจะถูกมองตั้งแต่ภายนอกถึงภายใน ทั้งสอง
ส่วนนี้จะเป็นตัวสื่อสารเกี่ยวกับตัวตนของบุคคลนั้นให้ผู้พบเห็นได้รู้จัก ทั้งระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
หน้าที่การงาน และอ่ืนๆ โดยไม่ต่อใช้ค าพูด ดังที่บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ดีบี จ ากัด (ม.ป.ป.) บอกไว้ว่า 
บุคลิกดีเป็นเสมือนภาพลักษณ์ภายนอกท่ีส าคัญ ถือว่าเป็นหน้าตาและกระจกส่องภาพพจน์ของตนเอง
ที่มีต่อสายตาผู้อื่น นอกจากนั้นยังบ่งบอกนัยของการเตรียมความพร้อมที่มีต่อการท างาน  

2. ตัวชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า รวมทั้งสิ้น 53 ตัวชี้วัด จ าแนกเป็น  
        ด้านมีความเป็นธรรมาธิปไตยมี 15 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มีเมตตา กรุณา เห็นใจผู้อ่ืน 2) มี
สุขภาพจิตดี 3) มีอัธยาศัยดีและใจกว้าง 4) รู้จักอดกลั้นต่อสภาวะกดดัน ไม่ฉุนเฉียวง่าย 5) มีความ
เป็นประชาธิปไตย เคารพในสิทธิของผู้อ่ืนโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน 6) มีความเป็นกัลยาณมิตร และเอ้ืออาทรกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 7) มีความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 8) มีความจริงใจ 9) มีจิตสาธารณะ 10) มีความหนักแน่นอดทนต่อความยากล าบาก 11) 
มีความน่าเชื่อถือ น่าเคารพ และน่าศรัทธา 12) มีความรอบคอบ สุขุมเยือกเย็น 13) ใช้อ านาจอย่างมี
เหตุผล 14) มีความคล่องตัวในการท างานเชิงรุกได้ถูกต้อง รวดเร็ว 15) ใช้ภาษาในการพูดสื่อสารได้
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อย่างมีประสิทธิภาพสื่อความหมายได้ชัดเจนเข้าใจง่าย แสดงว่าศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมที่ต้องการ
ผู้บริหารมีความดีงามสามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องกับไอร์แลนด์ และฮิทท์  (Ireland and Hitt, 
2005) ให้ทรรศนะเกี่ยวกับผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 ต้องยึดมั่นและมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม สัตย์ซื่อ ยึดหลักคุณธรรม และหลักการของตน  
 ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชนมี 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) จัดฝึกอบรมและส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นและสังคมในภาพรวม
อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 2) มีความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมท้องถิ่นและสังคมในภาพรวมเพ่ือ
น ามาประกอบการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและยั่งยืน 3) ค านึงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นจากการท ากิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและจริยธรรม  4 ) น านักเรียนและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสม่ าเสมอ 5) 
สร้างสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ส่งเสริมและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมและการ
พัฒนาองค์กรทางศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและจริยธรรม 6) ส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้น าชุมชน และมี
การติดต่อสื่อสารกับผู้แทนของแต่ละกลุ่มในชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 7) สามารถระดมและจัดสรร
ทรัพยากรทุกด้านเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ให้บรรลุเป้าหมาย  8) ยอมรับ ชื่น
ชม พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานที่ประสบความส าเร็จของผู้ร่วมงานและของนักเรียนทุกคนต่อ
สาธารณะอย่างสม่ าเสมอ 9) มียุทธวิธีและเทคนิคในการสร้างโอกาสเพ่ือพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็งด้วย
การเสริมแรงทางบวกแก่ผู้ปฏิบัติงานดี เนื่องด้วยวัฒนธรรมเป็นทุนทางสังคมและศักยภาพที่ส าคัญยิ่ง
ของชุมชน ท้องถิ่น และสังคมไทย สัมพันธ์กับไอร์แลนด์ และฮิทท์ (Irelamd and Hitt, 2005) ได้ให้
ทรรศนะเกี่ยวกับผู้น าเชิงกลยุทธ์ที่เหมาะสมในศตวรรษที่ 21 จะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมความมี
ประสิทธิผลอย่างยั่งยืนขององค์การด้วยการกระตุ้นและเปิดกว้างให้ทุกคนได้ใช้พลังและร่วมขับเคลื่อน
องค์การ ซึ่งช่วยให้สามารถพัฒนาและด ารงรักษาวัฒนธรรมขององค์การไว้ได้ อันเป็นส่วนส าคัญยิ่งต่อ
การเสริมสร้างให้เกิดความส าเร็จขององค์การที่อยู่ภายใต้บริบทของความสลับซับซ้อนของเศรษฐกิจ
ใหม่ของโลก   
  ด้านมีความสามารถในการบริหารจัดการมี 11 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) มีความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา 2) รู้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3) มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 4) มีความสามารถในการวางแผนและจัด
ระเบียบงาน 5) มีความรู้เกี่ยวกับกรอบภารกิจของสถานศึกษาระดับปฐมวัย 6 ) มีความรอบรู้ในการ
บริหารจัดการภายในองค์กร 7) มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ  8) มีทักษะในการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
องค์กร 9) มียุทธศาสตร์ในการประเมินผล และสามารถรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
อย่างเป็นระบบ 10) มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบ การใช้ การวัด การประเมิน และการ
ปรับปรุงหลักสูตร และ 11) สามารถรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อ
จัดท านโยบายการศึกษาระดับระดับปฐมวัย เพราะในสังคมยุคใหม่ สถานศึกษาทุกประเภทและทุก
ระดับต้องได้รับการประกันคุณภาพทั้งผู้สอน ผู้เรียน รวมถึงทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา
ทุกประเภท ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552– 2561 (การปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่ 2) ก าหนดกรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไว้ 4 ประการคือ การพัฒนาคุณภาพคนไทย
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ยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ และการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการยุคใหม่ สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการส่งเสริม
สนับสนุน อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษาและดูแลให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทุกฝ่ายเข้า
มามีส่วนร่วม สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในให้บุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมวางแผนและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศภายในสถานศึกษาเพ่ือ
เป็นประโยชน์และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    
 ด้านมีค่านิยมในวิชาชีพมี 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ยอมรับว่าทุกคนมีสิทธิในการศึกษาอย่าง
เท่าเทียมกัน 2) คิดว่าโรงเรียนต้องมีสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่หลากหลาย ปลอดภัยและน่าเรียน  3) 
มีความคิดที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง ต่อเพ่ือร่วมงาน ต่อชุมชนที่อยู่แวดล้อมโรงเรียน และต่อสังคม
ทั่วไป 4) ยอมรับว่าการมีใจรักในงานย่อมท าให้ทุกอย่างสามารถแก้ปัญหาได้ 5) ยอมรับว่าความ
แตกต่างของบุคคลเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน 6) ยอมรับว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ได้ตามศักยภาพของตนเอง 7) มีความคิดว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับตนเองและผู้อ่ืน 
8) มีความเชื่อว่าเด็กเก่ง ดี มีสุขได้ทุกฝ่ายในโรงเรียนต้องท างานประสานกัน  9) เชื่อว่านักเรียนต้องมี
ความรู้ มีทักษะและค่านิยมที่จ าเป็นเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน นั่นหมายถึงผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย ในสังคมปัจจุบันและอนาคต ต้องตระหนักว่าต้องจัดการศึกษาส าหรับทุกคน 
(Education for all) อย่างเสมอภาค สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ทางการ
ศึกษา มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส าหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและ
การเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี ผู้ดูแล 
หรือด้อยโอกาส เพราะการศึกษาจะช่วยลดความไม่เท่าเทียมกันด้านเศรษฐกิจและสังคม การเข้าถึง
การศึกษามีความสัมพันธ์กับการเพ่ิมประสิทธิภาพของก าลังแรงงาน เพ่ิมอายุขัยเฉลี่ยของประชากร 
และปรับปรุงสุขภาพของประชากร รวมถึงลดภาวะเจริญพันธุ์ด้วย (อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์ และปัทมา 
อมรสิริสมบูรณ์, 2550)   
 ด้านมีศาสตร์และศิลป์ มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) เป็นผู้น าทางวิชาการ 2) รู้ปรัชญา
การศึกษาปฐมวัย หลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ 3) มีความรอบรู้ในเรื่องทั่วไปและมีความรู้ด้าน
วิชาชีพเป็นอย่างดี 4) มีความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ด้านการบริหารการศึกษาทั้งทฤษฎีและการ
ปฏิบัติอย่างลึกซึ้ง 5) มีพ้ืนฐานการบริหารการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป เพราะความเจริญก้าวหน้า
ของนวัตกรรมทางการศึกษา ช่วยส่งเสริมให้การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาเข้าสู่สถานศึกษาคุณภาพได้
ดีและรวดเร็วได้ ต้องมีผู้บริหารที่มีความเป็นผู้น าทางวิชาการ ซึ่งลาร์สัน และคณะ (Larson and 
others อ้างใน วีรพงษ์ ไชยหงษ์, 2555) กล่าวว่าภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
หนึ่งในเงื่อนไของปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติของโรงเรียนมีความคาดหวังสูงต่อผลส าเร็จที่จะ
เกิดขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของศิริวรรณ สุวรรณการ (2547) พบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครู เกี่ยวกับพฤติกรรมความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน  จังหวัด
สมุทรปราการ อยู่ในระดับมาก  
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 ด้านมีบุคลิกดีมี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) สุขภาพดี 2) มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 3) แต่ง
กายสุภาพเรียบร้อย 4) วางตัวได้เหมาะสมกับกาลเทศะ เพราะการเป็นผู้บริหารที่สร้างความ
ประทับใจให้ผู้พบเห็นได้เป็นอย่างดี ต้องมีสุขภาพดี ซึ่งองค์การอนามัยโลก และพระราชบัญญัติ
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ได้ให้ความหมายว่า สุขภาพดีคือ สุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้ งทางกาย จิตใจ 
สังคม และปัญญา (แพรวพร, 2554) การมีบุคลิกดีต้องมีลักษณะพฤติกรรม กิริยาท่าทาง การ
แสดงออกทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และความรู้สึกนึกคิด ซึ่งสะท้อนออกมาให้ผู้พบเห็นได้สัมผัสและเกิด
ความ สอดคล้องคณะกรรมการการอุดมศึกษา (จิรณี ตันติรัตนวงศ์, 2552) ได้ก าหนดกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิการอุดมศึกษาประกอบด้วยมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ดูแลเอาใจใส่รักษาสุขภาพ
ของตนอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับสมถวิล ชูทรัพย์ (2550) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพด้านทางกาย ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ คือ 1) มีรูปร่างหน้าตาดี  ส่วนสูงและน้ าหนัก
เหมาะสม 2) มีลักษณะสง่างาม 3) มีร่างกายสมประกอบ 4) มีน้ าเสียงในการพูดเป็นธรรมชาติ น่าฟัง 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1.1 ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ 

       หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าผลการวิจัยครั้งนี้ ใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการ
พิจารณาคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รวมถึงสถานศึกษาระดับอนุบาลในสังกัดอ่ืนๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ปกครอง
นักเรียน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่ส าคัญต่อการส่งบุตร/หลานเข้าเรียนในสถานศึกษา  
 1.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
    ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัยทุกสังกัดควรน าผลการวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้
เพ่ือพัฒนาตนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะด้านมีความเป็นธรรมาธิปไตย อันจะสอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม          
 2.  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย ทั้ง 6 องค์ประกอบคือ ด้านมีความเป็นธรรมาธิปไตย ด้านส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน ด้านมี
ความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านมีค่านิยมในวิชาชีพ ด้านมีศาสตร์และศิลป์ และด้านมีบุคลิกดี   
      2.2 ศึกษาในเชิงลึกแต่ละองค์ประกอบของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับปฐมวัยด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกข้อมูล โดยอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ 
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บทคัดย่อ 

  การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32 2) เสนอ
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ จ านวน 10 คน และ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ จ านวน 90 คน รวมทั้งหมด 100 คน เครื่องมือที่ ใช้ เป็น
แบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่น 0.965 และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

1. การด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของประธานศูนย์พัฒนาวิชาการพบว่า
กิจกรรมที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของ
นักเรียน รองลงมาคือ การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
และกิจกรรมมีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การนิเทศติดตามการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ส่วนคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมที่มีการปฏิบัติมาก
ที่สุดคือ การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน รองลงมาคือ  การ
นิเทศติดตามการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้  และที่มีการปฏิบัติการน้อย
ที่สุดคือ มีการวางแผนการด าเนินงานและก าหนดเป้าหมายโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
แผนการท างานให้สอดคล้องกับสถานศึกษานั้นๆ 
 2. สภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากโดยด้าน
กิจกรรมของเครือข่ายมีการปฏิบัติสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความพร้อมของเครือข่าย และด้านการ
บริหารจัดการเครือข่าย มีการปฏิบัติน้อยที่สุด ตามล าดับ 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับความคิดเห็นของประธานศูนย์พัฒนา
วิชาการในแต่ละด้านที่มีค่าความถี่มากที่สุดพบว่าคือ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดงบประมาณ
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ให้แต่ศูนย์พัฒนาวิชาการ ด้านกิจกรรมของเครือข่ายคือ ควรการจัดนิทรรศการผลงานด้านวิชาการ
ของศูนย์พัฒนาวิชาการ และด้านการบริหารจัดการเครือข่ายคือ ควรมีการตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผล และนิเทศศูนย์พัฒนาวิชาการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง     

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการให้ความคิดเห็นที่มีความถี่มากที่สุดพบว่า ด้านความพร้อม
ของเครือข่ายคือ ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ในการ ประสานงานโรงเรียนและศูนย์พัฒนาวิชาการ 
ด้านกิจกรรมของเครือข่าย ควรจัดนิทรรศการผลงานด้านวิชาการของศูนย์พัฒนาวิชาการ และด้าน
การบริหารจัดการเครือข่ายคือ ควรน าเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดประชุมหรือ
อบรมเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการเดินทาง   
 4. ผลจากสัมภาษณ์ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา พบว่า ปัญหาในการด าเนินงานคือ การขาดแคลน
บุคลากรขาดแผนการปฏิบัติการ ขาดการติดต่อสื่อสารและประสานงาน และขาดงบประมาณ
สนับสนุน    
 แนวทางในการปรับปรุงคือควรจัดอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แต่ละศูนย์
พัฒนาวิชาการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน ควรมีแผนการปฏิบัติการที่ชัดเจน ควรมีเจ้าหน้าที่
ประจ าศูนย์พัฒนาวิชาการเพ่ืออ านวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับศูนย์
พัฒนาวิชาการ และโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แต่ละศูนย์
พัฒนาวิชาการควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ควรจัดให้มีการแข่งขันกีฬาร่วมกันและควรจัดเวทีเสวนา
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาวิชาการให้กับคณะกรรมการ   
 

ABSTRACT      
The  purposes  of  this  research  were 1) to study the operation  network  

collaboration academic  of  secondary  school, The  Secondary  Educational  Service  
Area  office 32,  and 2) present  the guidelines  for  more  significant  improvement 
and development of  academic  collaborative  network  operation.   The population 
were 100  people including 10 directors  of academic  development centers, 90 
committees  of  the  academic  development  centers. The  research  instruments  
were   reliability  of  0.965  and  the  interview  form.  The  statistics used  to  
analyze  the  data  were.  The results of this research were as follows: 

1)  The  directors   of  academic  development  centers  pointed  out  most  
done  activity  was  students  skills  academic  contest,  the  second  most  done  
activity  was  meeting for  academic  planning, and  the  least  done  activity  was  
supervising  and  following  up  the  centers  conducting. The  committees  of  
academic  development  center replied  that  most  done    activity  was  supervising  
and  following  up  the  centers  conducting,  The  second  was  supervising  and  
following  up  the  centers  conducting,  and  the  least  done  activity  was  planning  
and  target  specifying  with  people  participation. 
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2) The  overall  working  state  of  academic  cooperative  network  was  at  
high  level  with  the  network s activity  was  done  most,  the  secondary  was  the  
readiness  of  the  network ,  and  the  least  done  area  was  the  network  
management. 

3) The  results  of  the  directors  of  academic  development  centers  
opinions  analyzing with  percentage  found  that  the  most  frequent  answer  was  
the  educational  service  area  office  should  provide  budget  for  each  center,  
the activity  that  should  be  done was  organizing  academic  work  exhibitions,  
and  the management  activities  that  should  regularly  ware  checking,  following  
up,  evaluating,  and  supervising  the  centers. 
 The  committees  of  the  academic  development  centers  gave  the  most  
suggestion  on  the  readiness  of  the  network  that   is,  should  be  the  center  
staffs  who  were  responsible  cooperation  between  schools  and  the  centers.  
For  the  activity  of  the   network,  they  suggested  organizing  the  exhibition  to  
show  the  works  of  the  centers,  and  they  suggested  employing  technology  
and  information  system  in  meetings   or  trainings  to  reduce  the  time  and  
expenditures  in  travelling  under  the  area  of  network  management.   

4) The  results  of  the  interviews   the  directors  and  the  committees  
concerning  problems  and  guidelines  for  improving  the  centers  showed  the  
following  ideas.  The  problems  of  working  were  lacking  of  personnel,  action  
plans,  communicating  and  cooperating,  and  budget.     

The  guidelines  for  work  for  working  were  providing  number  of  teachers  
and  educational  personnel  for  each  center,  having  clear  action  plans  
permanent  staff  each  center,  providing  budget  for  the  centers,  having   study  
tours,  sport,  and  seminars  for  strategies  of  driving  the  academic  development  
centers  work.  

 
ค าส าคัญ  
           สภาพการด าเนินงาน เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
 
ความส าคัญของปัญหา 
          ในสังคมโลกปัจจุบันและโลกอนาคตที่สังคมฐานความรู้ การเรียนรู้ ความรู้และนวัตกรรมเป็น
ปัจจัยในการพัฒนา จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในด้านคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการสร้างเครือข่ายและให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วม ในการ
ก าหนดและตัดสินใจในกิจกรรมทางการศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับองค์การหน่วยงานของตนและ
สถานศึกษา และสร้างสภาพที่เอ้ือต่อความส าเร็จเช่นนี้  จะท าให้เกิดพลังพัฒนาสถานศึกษาที่เข้มแข็ง 
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อันจะเป็นรากฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศให้มีเสถียรภาพและความยั่งยืนตลอดไป (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,  2553) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  มี
ความมุ่งหมายที่จะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดีมีความสามารถและ
อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข  การด าเนินงานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีพลัง และมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องยึดเงื่อนไขและหลักการส าคัญของการปฏิรูป
การศึกษาคือ 1) ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการตัดสินใจ (School-based  Decision  Making) ซึ่ง
เป็นแนวคิดที่มุ่งให้โรงเรียนเป็นอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง โดยยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 2) การให้ความร่วมมือ  (Collaboration)  ก าหนดให้บุคคลหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา  เข้ามามีส่วนร่วม  เป็นคณะกรรมการร่วมแสดงความ
คิดเห็น  หรือร่วมก ากับดูแล 3) การกระจายอ านาจ (Decentralization) ในการบริหารจัดการได้แก่ 
การบริหารจัดการการศึกษาด้านวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป โดย
ให้คณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ และ 4) ความ
รับผิดชอบตรวจสอบได้  (Accountability) มีการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และภารกิจของ
ผู้รับผิดชอบ ซึ่งหลักความรับผิดชอบนี้ถือว่าใครได้รับมอบหมายหน้าที่ใดต้องรับผิดชอบงานนั้นให้
เกิดผลดีที่สุด และต้องสามารถตรวจสอบความส าเร็จได้เพ่ือเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาให้
เกิดข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551)  

ส าหรับปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนไทยได้
เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพโดยมีเป้าหมายหลัก 6 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเรียนรู้ของคนไทย 2) เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 3) 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา 4) การจัดระบบ
การศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 5) การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาและ 6) การส่งเสริม
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม โดยมีหลักการและกรอบแนวคิดเน้นการปฏิรูประบบ
การศึกษา และการเรียนรู้ พร้อมทั้งเสนอกลไกที่จะก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ ไม่ใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบ และพิจารณาระบบการศึกษาและเรียนรู้ในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของระบบการพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาระบบอ่ืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง เกษตรกรรม สาธารณสุข การจ้างงาน เป็นต้น 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)               
พ.ศ. 2545 พร้อมทั้งให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน การด าเนิน
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจึงบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  ซึ่งเป็นปัจจัย
และวิธีการที่ส าคัญที่จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้นสร้างความก้าวหน้าในการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนตลอดจนสารสนเทศเพ่ือการศึกษาต่อไป   
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 สภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ว่าเป็นอย่างไร  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32   

2. เพ่ือเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 
            1.1 ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ านวน 10 คน 
         1.2 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 จ านวน 90 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ลักษณะของเครื่องมือมี 2 แบบ ดังนี้ 

1. แบบสอบถามใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป ค าถามเป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ได้แก่ 
  1. สถานภาพต าแหน่ง 

 - ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ 
      - คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ 

ตอนที่  2 แบบส ารวจการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  32   

ค าถามเป็นลักษณะแบบตรวจสอบรายการโดยสามารถเลือกตอบได้มากว่า 1 ค าตอบในแต่
ละข้อ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของ
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณ (Rating  Scale)  ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  ซึ่งแบ่งเป็น  5 ระดับ  

ตอนที่ 4 ค าถามปลายเปิด (Open Form) เพ่ือให้ประชากรได้แสดงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือ 
ทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

บัณ
ฑิต
วทิ
ยาล
ัย ว
ไลย
อล
งก
รณ์



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2557 

 
 

188 

2. แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์ประธานศูนย์
พัฒนาวิชาการและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการเกี่ยวกับสภาพการด าเนินงานเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบปัญหาและเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนางานเครือข่ายความร่วมมือ
ทางวิชาการ 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลจากการศึกษาแบบส ารวจการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า 

ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการมีความคิดเห็นว่า กิจกรรมที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ การจัด
กิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน รองลงมาคือ การประชุมวาง
แผนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ และมีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การ
นิเทศติดตามการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้    

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการมีความคิดเห็นว่ากิจกรรมที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ การ
จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน รองลงมาคือ  การนิเทศติดตาม
การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การวางแผน
การ และก าหนดเป้าหมายโดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการท างานให้สอดคล้องกับ
สถานศึกษานั้นๆ 

 

ตารางท่ี  1  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทาง 
                วิชาการใน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต    
                32 ตามความคิดเห็นของประธานศูนย์พัฒนาวิชาการและคณะกรรมการศูนย์พัฒนา  
                วิชาการโดยรวมและรายด้าน 
 

ที ่ การด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ X  S.D. แปลผล 
1 ด้านความพร้อมของเครือข่าย   3.48 0.47 ปานกลาง 
2 ด้านกิจกรรมของเครือข่าย 3.51 0.44 มาก 
3 ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย 3.41 0.44 ปานกลาง 

 เฉลี่ยรวม 3.46 0.45 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า  ประธานศูนย์และคณะกรรมการศูนย์มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการ
ด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต  32  โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ( X =3.46 , S.D.=0.45)  และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านกิจกรรมของเครือข่ายมีการ
ด าเนินงานสูงสุด ( X =3.51, S.D.=0.44)  รองลงมาคือ ด้านความพร้อมของเครือข่าย ( X =3.48, 
S.D.=0.47) และมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย  ( X =3.41, S.D.=0.44) 
ตามล าดับ 
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 2. ผลจากการศึกษาสภาพการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตามความคิดเห็นของประธาน
ศูนย์พัฒนาวิชาการและคณะกรรมการพัฒนาศูนย์วิชาการเป็นรายด้านพบว่า โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่
ในระดับปานกลาง เมือ่พิจารณารายข้อพบว่า 
  2.1 ด้านความพร้อมของเครือข่าย ข้อ 3 การคัดเลือกคณะกรรมการที่จะมาท างาน
ร่วมกับศูนย์พัฒนาวิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ข้อ 9 ศูนย์พัฒนาวิชาการที่ได้รับการจัดขึ้นมีความพร้อมที่
จะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร และข้อ 8 การได้รับงบประมาณ
สนับสนุนในการด าเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

       2.2 ด้านกิจกรรมของเครือข่าย ข้อ 17 การจัดกิจกรรมในวันส าคัญต่างๆร่วมกับ
ชุมชนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และข้อ 11 การประชุมวางแผนการท างานร่วมกันของศูนย์พัฒนาวิชาการ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด   

       2.3 ด้านการบริหารจัดการเครือข่าย ข้อ 26 การจัดสรรงบประมาณในการให้
บุคลากรแต่ละศูนย์ไปอบรมเพ่ือพัฒนาศูนย์วิชาการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และข้อ 25 ประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานศูนย์พัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่องมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด    

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการใช้แบบสัมภาษณ์ และสามารถสรุปประเด็นส าคัญจากการ
สัมภาษณ์  เป็นรายข้อ ดังต่อไปนี้  
 1. ปัญหาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจากการสัมภาษณ์พบปัญหา 
ที่ส าคัญดังนี้ 
  1.1 ขาดแคลนบุคลากร  จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 
      1.2 ขาดแผนการปฏิบัติการ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 
    1.3 ขาดการติดต่อสื่อสารและการประสานงานที่ดีต่อเนื่อง จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.33 
               1.4 ขาดงบประมาณสนับสนุน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 

2. แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจากการสัมภาษณ์
มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางดังนี้ 

 2.1 ควรจัดอัตราก าลังครูและบุคลากรทางการศึกษาให้แต่ละศูนย์พัฒนาวิชาการ
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

 2.2 ควรมีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 
 2.3 ควรมีเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์พัฒนาวิชาการเพ่ือสะดวกในการติดต่อสื่อและการ

ประสานงานกับศูนย์พัฒนาวิชาการและโรงเรียน 
 2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้แต่ละศูนย์พัฒนา

วิชาการเพ่ือส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 3. แนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจากการสัมภาษณ์
มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
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  3.1 ควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้ตัวแทนนักเรียนของแต่ละศูนย์พัฒนาวิชาการ
ศูนย์ละ 5 คน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาวิชาการที่
ประสบความส าเร็จ 
  3.2 ควรจัดให้มีการแข่งขันกีฬาร่วมกันของแต่ละศูนย์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
  3.3 ควรจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาวิชาการไปสู่
ความส าเร็จอย่างม่ันคงและยั่งยืนต่อไป    
 
อภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

          จากผลการศึกษาการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา      
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 พบว่า ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการและ
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติโดยอยู่ในระดับมาก  ด้านกิจกรรมของ
เครือข่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านความพร้อมของเครือข่ายและด้านการบริหารจัดการเครือข่าย
มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ทั้งนี้เนื่องมาจากประธานศูนย์พัฒนาวิชาการ และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ  
มีความตระหนักและเข้าใจในหน้าที่และเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารงานของศูนย์เครือข่าย
และตระหนักถึงความส าคัญของการร่วมมือในการยกระดับการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในด้าน
กิจกรรมของเครือข่าย และด้านการบริหารจัดการเครือข่าย ซึ่งสอดคล้องกับ (สมศักดิ์  ภู่วิภา
ดาวรรธน์  และคณะ,  2552)  ได้ศึกษาการวิจัยและการพัฒนาการส่งเสริมนวัตกรรมเครือข่ายการ
เรียนรู้ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ผลการวิจัยพบว่า ผลการ
วิเคราะห์ปัจจัย บริบท และเงื่อนไขที่ท าให้การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้มีความเข้มแข็ง
และยั่งยืนสรุปได้ดังนี้ ด้านความพร้อมของเครือข่าย  โดยเริ่มจากการสร้างความตระหนัก ความรู้
ความเข้าใจตลอดจน การยอมรับของสมาชิกถึงเป้าหมายของเครือข่าย การส ารวจข้อมูลของเครือข่าย
การสร้างแกนน าเครือข่ายเป็นเบื้องต้น รวมทั้งการจัดทรัพยากรที่เอ้ือต่อการด าเนินการ ด้านกิจกรรม
ของเครือข่าย ควรจัดกิจกรรม 
 ตามกลยุทธ์ที่วางไว้ โดยเน้นความร่วมมือมืออย่างจริงจัง และต่อเนื่อง มีกิจกรรมที่สร้าง
ความสัมพันธ์ที่สมาชิกทุกคนและทุกสถาบันมีโอกาสใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่ างเต็มที่และด้านการ
บริหารจัดการเครือข่าย  จะต้องสร้างข้อตกลงร่วมกันระดับบริการวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ที่
ชัดเจนมีระบบการสื่อสารประสานงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมีโครงสร้างของเครือข่ายแต่ละระดับที่มี
ประสิทธิภาพ การอ านวยการ และการประกันความส าเร็จที่ดี มีผลงานที่เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง
และสมาชิกได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ (พิสิฐ เทพไกรวัล, 2554) ที่ได้ศึกษา
การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดเล็กผลการวิจัยพบว่า รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กประกอบด้วย  กระบวนการสร้างเครือข่าย  6 ขั้นตอน  
ได้แก่ 1) ขั้นตระหนักถึงความจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย 2) ขั้นประสานหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย 
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3) ขั้นสร้างพันธสัญญาร่วมกัน 4) ขั้นบริหารจัดการเครือข่าย 5) ขั้นพัฒนาความสัมพันธ์ 6) ขั้นรักษา
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้ว่า หากทุกส่วนให้ความร่วมมือกันพัฒนากลุ่มเครือข่าย กลุ่ม
เครือข่ายก็จะมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในโรงเรียนมัธยมศึกษา        

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32   ตามความคิดเห็นของประธานศูนย์พัฒนา
วิชาการและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการ  มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1. การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะท าให้การด าเนินงานเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านความพร้อมของเครือข่าย ควรมีการประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร เพราะว่าการด าเนินงานเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดความต่อเนื่องของเครือข่ายนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งต้องมีหน่วยงานภายนอก หรือองค์กรต่างๆเข้า
มามีส่วนร่วม  ด้านกิจกรรมของเครือข่ายการวางแผนการท างานร่วมกันของศูนย์พัฒนาวิชาการที่ผ่าน
มามีการวางแผนร่วมกันน้อยท าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบางครั้งท าให้เกิด
ปัญหาระหว่างโรงเรียนในเครือข่าย  และด้านการบริหารเครือข่าย ขาดการประชาสัมพันธ์การ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง  การประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการช่วยให้
หน่วยงานอ่ืนๆได้รับข่าวสารกิจกรรม ความเคลื่อนไหวการท างานศูนย์พัฒนาวิชาการ  ที่จัดขึ้น อาจ
จัดท าวารสารประจ าเดือน  
 2. หน่วยงานต้นสังกัดโดยเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ควรจะมี
การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้   
เพ่ือให้แต่ศูนย์มคีวามเข้มแข็งในเชิงวิชาการ 
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับประธานศูนย์พัฒนาวิชาการและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการจนสามารถ
พัฒนาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้เป็นต้นแบบและต่อเนื่องจนสามารถถ่ายทอดให้กับ
ครู บุคลากร นักเรียนและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยต่อไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
2. ควรศึกษาเจตคติของครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนต่อการด าเนินงานเครือข่ายความ

ร่วมมือทางวิชาการ  
3.  ควรศึกษาแนวโน้มถึงกระบวนการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือรองรับ 

การเปลี่ยนแปลงในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

บรรณานุกรม 
พิสิฐ  เทพไกรวัล.  (2554).  การพัฒนารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อคุณภาพการจัด 
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  การศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก.  วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณทิต    
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

สมศักดิ์  ภู่วิภาดาวรรธน์  และคณะ.  (2552).  รายงานวิจัยเรื่อง  การวิจัยและพัฒนาการส่งเสริม 
            นวัตกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
            ผู้เรียน.  เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.    
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. (2551).  นโยบายเรียนฟรี  15 ปี  อย่างมี 

คุณภาพ.  กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2553).  สภาวะการศึกษาไทย  ปี 2551/2552.      

กรุงเทพฯ:  วี.ที.ซี  คอมมิวนิเคชั่น. 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ (Readers) ประจ าวารสาร 
 

1. ศาสตราจารย์ ดร.กฤษ  เพิ่มทันจิตต์ 
2. ศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์  วัชรพุกก์ 
3. ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก  ปัทมสิริวัฒน์ 
4. ศาสตราจารย์ ดร.เดือน  ค าด ี
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 
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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 
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 วิทยพิทักษ์ 
51. อาจารย์ ดร.เอกพงศ์  กิตติสาร 

 
 บัณ

ฑิต
วทิ
ยาล
ัย ว
ไลย
อล
งก
รณ์



 
 
 

ใบตอบรับการเป็นสมาชิก 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

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

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

 
 
อัตราค่าสมาชิก 1 ปี (3 ฉบับ) เป็นเงิน 250 บาท (รวมค่าจัดส่ง) 
 โปรดกรอกข้อมูลในใบตอบรับการเป็นสมาชิกและส าเนาใบถอนเงินมาที่บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 13180 หรือ ซื้อด้วยตนเองที่  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์ โทร. 02-529-1638, 02-529-4046 ต่อ 403 Fax.02-529-1638, 02-529-4046  
ต่อ 406  E-mail: grad@vru.ac.th 
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วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น
วารสารวิชาการที่จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา อาจารย์และนักวิชาการ และเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการแก่สมาชิก นักวิชาการ 
และผู้สนใจทั่วไป  ก าหนดออกปีละ 3 ฉบับ ต้นฉบับท่ีรับพิจารณาจะต้องไม่เคยตีพิมพ์เผยแพรใ่นวารสาร
ใดมาก่อนและไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น บทความที่เผยแพร่ผ่านการประเมิน
คุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer  Review) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
 

การเตรียมต้นฉบับ 
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณา ได้แก่ บทความวิจัย บทความทางวิชาการเกี่ยวกับ

การวิจัยบทความปริทัศน์และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพิมพ์ต้นฉบับใช้
ตัวพิมพ์ (Font) ชนิด TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ พิมพ์หน้าเดียวขนาด A4 ความยาว             
10-12 หน้า ต้นฉบับประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

1. ช่ือเรื่อง ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
2. ช่ือผู้เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร้อมข้อมูลวุฒิการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งและ

สถานท่ีท 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 โดยผู้ทรงคุณวุฒิทรรศนะและ
ข้อคิดเห็นในบทความวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มิใช่เป็นทรรศนะและความคิดของผู้จัดท าจึงมิใช่ความรับผิดชอบของบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  กองบรรณาธิการไม่สงวนสิทธิ์                  
การคัดลอกแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มา 
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                             ชื่อเรื่อง  ภาษาไทย                           . 
เว้น 1 บรรทัด 

                  ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษ                   .         
เว้น 1 บรรทัด  
 

ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาไทย1   ช่ือ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักภาษาไทย2 และชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม
ภาษาไทย3 

ชื่อ – สกุลนักศึกษาภาษาอังกฤษ1,  ช่ือ-สกุลอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักภาษาอังกฤษ2,  and ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม
ภาษาอังกฤษ3 

 
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 บรรทัด 

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

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

รูปแบบการเขียนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา 

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

ตัวอักษร ขนาด 14 (ก่ึงกลาง) 

0.6 นิ้ว 
0.6 น้ิว 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK เข้ม) 

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

(ขนาด 16 เข้ม TH Sarabun PSK) 

(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 
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ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................
............................................................................................................................. .................. 
เว้น 1 บรรทัด 

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

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

............................................................................................................................. .. 
............................................................................................................................. .................. 
............................................................................................................................. .................. 
.................................................................................... ...........................................................
...............................................................................................................................................
.................................................................................................................... ...........................
. 
 
หมายเหตุ 
                1. ค าส าคัญคือ ค าที่อยู่ในชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ ซึ่งเป็นค าที่ใช้ใน
การสืบค้นข้อมูล (ไม่ใช่นิยามศัพท์เฉพาะ) 

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

   ห้างสรรพสินค้า 
ค าส าคัญได้แก่ คุณภาพการให้บริการ 

      

(ขนาด 16  TH Sarabun PSK เข้ม) 

(ขนาด 16 TH Sarabun PSK 
เข้ม) 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 

0.6 นิ้ว 
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     2. วิธีด าเนินการวิจัย ได้แก่ ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. บรรณานุกรม ให้เขียนเฉพาะที่กล่าวถึงในบทความที่ส่งเท่านั้น 
4. จ านวนหน้าของเนื้อหาของบทความท่ีส่งไม่เกิน 12 หน้า 
5. หมายเลข 1),2),3)  ถ้าเป็นอาจารย์ในหลักสูตรที่นักศึกษาเรียนอยู่ไม่ต้องใส่

หมายเลข และอาจารย์อยู่ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัวเลขเดียวกัน ส่วนถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่
ในหลักสูตรเดียวกันให้ใช้ตัวเลขต่างกัน 

 
รูปแบบบรรณานุกรม 

1. หนังสือ 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา. (2546). กรอบแนวทางการ 
 ประเมินคุณภาพภายนอก 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. วารสาร 
  อุตสาหกรรมเกษตร. 9(2), 38-41. 
ณรงค์  ศรีสุวรรณ, สุรพล  เจริญพงศ์, และพิชัย  วิชัยดิษฐ์. (2539). คุณสมบัติของชุดดินที่ 
  จัดตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและความเหมาะสมในการใช้ระโยชน์ที่ดิน.  
 
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). การศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ

นักศึกษาชายในสถาบันราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ์ 
  ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
นพวรรณ  ธีรพันธ์เจริญ. (2546). การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. 

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

ข้าวหอมมะลิไทย. เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง การยกระดับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ข้าวของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องเพทาย โรงแรมแกรนด์
รอยัล พลาซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
ฉะเชิงเทรา.  

งามชื่น  คงเสร.ี (2537). ศักยภาพพันธุ์ข้าวไทยสู่การแปรรูป. การประชุมวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศักยภาพข้าวไทย
ทิศทางใหม่สู่อุตสาหกรรม วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 (หน้า 5-17).  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์. 

 
5. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 
ไมตร ี อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ. (2544). การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใน 
 โรงเรียนโดยกระบวนการทางคณิตศาสตร์. 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  
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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 าหนดใน
แบบฟอร์ม) 
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จัดรูปแบบและจดัส่งโรงพิมพ ์

รับเรื่อง 

ส่งกองบรรณาธิการตรวจเน้ือหาและพจิารณา
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ หรือส่งคืนผู้เขียนปรับแก ้

กองบรรณาธิการสรุปรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ  
เพื่อส่งคืนผู้เขียน 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข (เป็นเวลา 7 วนั) 

ตรวจบทความที่ได้รบัการแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ส่งกองบรรณาธิการตรวจภาพรวมขั้นสุดท้าย 

เผยแพร่วารสาร 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ผ่าน 

ประกาศรับบทความ 

ขั้นตอนการด าเนินงานจัดท าวารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไขเบื้องต้น 

ส่งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
อ่านบทความ (ให้เวลา 15 วัน) 

 

แจ้งผู้เขียน 

ผ่านโดยมีการแก้ไข 

ไม่ผ่าน 

จบ 

ส่งคืนผู้เขียนปรับแก้ไข 

กองบรรณาธิการแจ้งยืนยันรับบทความตีพิมพ์ให้
ผู้เขียนบทความทราบ 

ผ่านโดยไม่มีการแก้ไข 
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