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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานการ

บริหารงานบุคคล ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและเปรียบเทียบสภาพการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานการบริหารบุคคล ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจนีบุรี  จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย
คร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาปราจีนบุรี ท่ีปฏิบัติ หนาท่ีใน 
ปการศึกษา 2549 จํานวน 275 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปน
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง แบงออกเปน 2 ตอน คือขอมูลของผูตอบแบบสอบถามและ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานการบริหารงาน
บุคคล ไดคาความเช่ือม่ัน 0.98 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย  
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ การวิเคราะหคาที (t-test independent) 
 ผลการวิเคราะหขอมูล 

 1.  สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี สวนใหญมีขนาดเล็ก 
2. คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาตอสภาพ 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคล ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยท่ี 
 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                        
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                           
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                                
 ในพระบรมราชปูถัมภ 
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ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความเห็นวาการสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง และดานท่ีมี
คาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ดานการลาออกจากราชการ   

 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ผูบริหารสถานศึกษาท้ังสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมี
ความคิดเห็นในดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง  และดานการเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  ภาพรวมอยูในระดับมาก  

 สวนดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง ดานวินัยและการรักษาวินัย และดานการลาออกจาก
ราชการ พบวาผูบริหารสถานศึกษาท้ังสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็นภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง   
 3. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคลากรตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ ในภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were : (1) to study the condition of the administration of basic 
education institutes in terms of personnel administration according to the opinion of the school 
administrators in the institutes under the jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service Area and (2) 
to Compare the condition in item (1) categorized by the school size. The sample included 275 
administrators in the institutes under the jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service Area in the 
academic year of 2006, selected by random sampling. The instrument was a questionnaire, constructed 
by the researcher, which included 2 parts. Part one was the information of the participants and part two 
asked the opinion in the condition of administration of basic education institutes in terms of personnel 
administration. The reliability was 0.98. The statistical analysis included frequency, percentage, mean, 
standard deviation and t – test (independent). 

The results were as follows : 
 1.  Most of the institutes under the jurisdiction of the Prachin Buri Educational Service area 
were small. 
 2. The mean and standard deviation of the opinion of the administrators toward the condition 
of administration of basic education institutes in terms of personnel administration as a whole was at a 
medium level. The scores of each aspect, from high level to low level, were as follows : promotion of 
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efficiency in civil service performance, manpower and position planning and resignation from civil 
service. 

Considering each aspect, it was found that the administrators, both in large and small schools, 
thought that as a whole recruitment and appointment, and promotion of efficiency in civil service 
performance were at a high level. 

However the administrators, both in large and small schools, thought that as a whole 
recruitment and appointment, rules and rule maintenance, and  resignation from civil service we at a 
medium level. 

 3. The result of the comparison of the condition of administration of basic education institutes 
in terms of personnel administration as a whole and in each aspect showed that there was no significant 
difference in their opinion. 
 

ความสําคัญของปญหา 
 ในยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒนท่ีมีการเปล่ียนแปลงและความเจริญกาวหนาทางดาน

เทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศ สงผลใหการพัฒนาตาง ๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็วจึงจําเปนอยางยิ่ง                    
ท่ีทุกฝายจะตองปรับตัวและเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับกระแสการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคเทคโนโลยี
ขาวสาร ซ่ึงปจจัยสําคัญท่ีจะเผชิญกับความทาทายดังกลาวคือคุณภาพของคน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2544) 
 กลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคน คือการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพท่ีสามารถนําเอา
ศักยภาพที่มีอยูในตัวคนมาใชในการพัฒนาอยางเต็มท่ีทําใหคนเปนคนท่ีรูจักแกปญหารูจักคิดวิเคราะห
มีความคิดสรางสรรครูจักเรียนรูดวยตนเองสามารถท่ีจะปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน มี
คุณธรรมจริยธรรม รูจักพึ่งตนเองและสามารถที่จะดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
 การบริหารการศึกษาของไทยมีการพัฒนามาโดยตลอด นับต้ังแตการบริหารอยาง 
ไมมีรูปแบบท่ีจัดโดยบาน วังและวัดในอดีต จนกระท่ังการบริหารอยางมีระบบระเบียบแบบแผน                     
มีกฎหมายรองรับอยางเชนในปจจุบัน เม่ือพิจารณารูปแบบการบริหารการศึกษาดังกลาวพบวามีลักษณะ
ท่ีแตกตางกันตามแตละยุคแตละสมัย บางยุคมีลักษณะของการรวมอํานาจเขาสูสวนกลาง บางยุค 
มีรูปแบบของการกระจายอํานาจคอนขางมาก บางยุคก็เปนแบบกึ่งรวมอํานาจกึ่งกระจายอํานาจ  
จนกระท่ังปจจุบันท่ีเร่ิมเขาสูยุคของการกระจายอํานาจ มีกระทรวง ทบวง กรม รับผิดชอบ 
หลายหนวยงาน เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
สภากาชาดไทย เปนตน  ท้ังท่ีเปนการศึกษาอบรม การฝกอาชีพในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียน
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และการศึกษาตามอัธยาศัย มีระดับการบริหารหลายระดับต้ังแตกระทรวง ทบวง กรม เขต จังหวัด 
ทองถ่ิน อําเภอและสถานศึกษา  ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการ (2542) (อางในธีระ รุญเจริญ, 2546) กลาววา 
แมการพัฒนาศึกษาของไทยไดเร่ิมอยางจริงจังและเปนเวลานานพอควร และไดรับการปรับปรุงแกไข 
มาตลอด แตยังมีอุปสรรคในการจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาหลายประการคือ 
 1.  คุณภาพการจัดการศึกษายังไมเปนท่ีพอใจท่ีพอจะสูประเทศอ่ืนในเวทีโลกได 
 2.  การบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษายังรวมศูนยอํานาจอยูท่ีสวนกลางสงผลให
ขาดเอกภาพท้ังดานนโยบายและมาตรฐาน 
 3.  ขาดประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.  ขาดการมีสวนรวมของประชาชน 
 5.  ขาดการพัฒนานโยบายอยางตอเนื่อง 
 6.  การขาดความเช่ือมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน 
 ดวยเหตุนี้ สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลจะตองมีสิทธิและหนาท่ีและอํานาจหนาท่ีตามท่ี
กฎหมายกําหนด  ท้ังการบริหารงานวิชาการ  บริหารงบประมาณ  การบริหารบุคคลและการบริหาร
ท่ัวไป  แตดวยระบบการบริหารจัดการศึกษาของไทยท่ีรวมศูนยอํานาจมาเปนระยะเวลานานทําให
โรงเรียนสวนใหญยึดติดรูปแบบการบริหารงานท่ีตองปฏิบัติตามคําส่ัง กฎ ระเบียบของหนวยงานตน
สังกัดมากกวาท่ีจะสรางสรรคการปฏิบัติงานข้ึนมาเองซ่ึงสงผลใหโรงเรียนขาดความมั่นใจ  ในตนเอง 
ขาดความคิดริเร่ิมสรางสรรคในส่ิงใหมๆในการปฏิบัติงานและในขณะน้ียังไมไดปรับปรุงกฎหมาย 
เพื่อรองรับการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล ทําใหผูบริหารสถานศึกษา ยังไมอาจบริหาร
จัดการสถานศึกษาใหมีความอิสระคลองตัวและมีประสิทธิภาพแทจริง 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดาน                
การบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน  เขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี  เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวางแผนการบริหารการศึกษาซ่ึงจะสงผลกระทบตอ              
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบรรลุตามความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษากลาวคือ  
เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเติบโตเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพมีความสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู  และมีคุณธรรมจริยธรรมมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได
อยางมีความสุข 
 
คําสําคัญ 
 การบริหารงานบุคคล 
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีขนาดสถานศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นตอสภาพการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารบุคคลแตกตางกัน 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.   เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลตามความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารบุคคลตามความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี      
การศึกษาปราจีนบุรี   ป  พ.ศ. 2549  

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี  ปการศึกษา  2549 ซ่ึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง เครซ่ี และ  
มอรแกน (ยุทธ   ไกยวรรณ, 2545 : 104)  ทําการสุมตัวอยางตามข้ันตอนการสุมตัวอยางดังนี้ 
 1.1 สุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) โดยแบงโรงเรียนออกเปน
กลุมตามอําเภอท่ีต้ัง แลวแบงโรงเรียนในแตละอําเภอออกเปน 2 ขนาด 
 1.2  สุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) ใหไดจํานวนผูบริหารแตละ
ขนาดโรงเรียนตามสัดสวนประชากรไดกลุมตัวอยางจํานวน 220 ตัวอยาง  

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามซ่ึงผูวิจัยไดสรางข้ึนจากการศึกษา
เอกสารแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ  แบงออกเปน 2 ตอน  ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป  เพื่อศึกษาสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) โดยถามเกี่ยวกับ เพศ  และขนาดของสถานศึกษา 
  ตอนท่ี 2  เปนแบบสอบถามมาตราสวนการประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหา การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร     
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี โดยแบงออกเปน 5 ดาน คือ 1) ดานการ
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วางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง  2) ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 3) ดานการสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) ดานวินัยและการรักษาวินัย 5) ดานการลาออกจากราชการและ
ตอนทายเปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
 2.1  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ   
  2.1.1 การหาความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยนําโครงราง
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาและผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity)  พรอมตรวจสอบขอความดานความชัดเจนเหมาะสมของขอคําถาม โดยใชเทคนิค IOC  ไดคา 
IOC  อยูระหวาง  0.97 
  2.1.2 การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-out) 
กับผูบริหารสถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาคาความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Best, 1981 อางใน ประยูร อาษานาม, 2543) ไดคา 
ความเช่ือม่ัน  0.98   
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 นําขอมูลท่ีรวบรวมไดวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คํานวณหาคาสถิติ  ดังนี้ 
 1.  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ เพศ ขนาดของสถานศึกษา วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ีและ    
หาคารอยละ ( Percentage )  
 2. ขอมูลสภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลตาม ความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษานํามาวิเคราะหและแปลผลการศึกษาในรูปของการวิเคราะหเชิงพรรณนา  
(Descriptive analysis)   
 3. เปรียบเทียบสภาพการบริหารการศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลตาม ความ
คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของ
สถานศึกษา ใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียจากการวิเคราะหคาที (t–test  independent)   
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย พบวา 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาทั้งสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็นตอสภาพการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคล ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยท่ีผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความเห็นวาการสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมี
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คาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง และดานท่ีมีคาเฉล่ีย
นอยท่ีสุดคือ ดานการลาออกจากราชการ  เชนเดียวกัน และเม่ือพิจารณารายละเอียดรายดานพบวา 
  1.1 ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง พบวา ผูบริหารสถานศึกษาท้ัง
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็น ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดใหญมีความเห็นวา สงคําขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง/เพื่อเล่ือนวิทยฐานะ/ขอ
เปล่ียนแปลงเงื่อนไขตําแหนง/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มจากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามีคาเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมาคือ จัดทําภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ นําเสนอแผนอัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบตอ ก.ค.ศ. 
เขตพื้นท่ี   
  1.2 ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งสถานศึกษาขนาด
เล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็น ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
เห็นวาการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาเสนอคํารองไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพื่อขออนุมัติ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ รายงานการบรรจุแตงต้ังและขอมูลประวัติขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ียายมาจากท่ีอ่ืน ขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ การจางลูกจางประจําและ
ช่ัวคราวในกรณีอ่ืนสถานศึกษาดําเนินการโดยใชเงินรายไดของสถานศึกษาภายใตกฎเกณฑและวิธีการ
ท่ีสถานศึกษากําหนด   สวนผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญเห็นวาการยายขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สถานศึกษาเสนอคํารองไปยังเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมัติ มีคาเฉล่ียมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ รายงานการบรรจุแตงต้ังและขอมูลประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ียายมา
จากท่ีอ่ืนเชนเดียวกับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ยกเวน ขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอย
ท่ีสุดคือ การดําเนินการสอบแขงขันคัดเลือกในกรณีจําเปนหรือมีเหตุพิเศษตามเกณฑและวิธีการ 
ท่ี  อ.ก.ค.ศ.  กําหนด 
  1.3 ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
ท้ังสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็น ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยท่ีผูบริหาร
สถานศึกษาขนาดเล็กเห็นวา แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบตามกฎ ก.ค.ศ วาดวยการ
เล่ือนข้ันเงินเดือนมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ การดําเนินการขอพระราชทาน
เคร่ืองราชอิสริยาภรณแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมาย
กําหนดสวนขอท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ จัดใหมีการปฐมนิเทศแกขาราชการครูและบุคลากรท่ี
ไดรับการสรรหา  สวนผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญเห็นวา แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบตามกฎ ก.ค.ศ วาดวยการเล่ือนข้ันเงินเดือนมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือสํารวจ
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ความตองการการขอมีบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ กรณีไมเล่ือน 
ข้ันเงินเดือนตองช้ีแจงใหแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ 
  1.4  ดานวินัยและการรักษาวินัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาท้ังสถานศึกษาขนาดเล็กและ
ขนาดใหญมีความคิดเห็น ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาด
ใหญเห็นวา สงเสริมสนับสนุนและเปนแบบอยางท่ีดีแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คาเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดูแลเอาใจใสและขจัดเหตุเพื่อมิใหผูใตบังคับบัญชา ทําผิดวินัย  และขอท่ี
มีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ รับเร่ืองอุธรณ  รองทุกข   คําส่ังลงโทษทางวินัยของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในโรงเรียนตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
  1.5  ดานการลาออกจากราชการพบวา  ผูบริหารสถานศึกษาท้ังสถานศึกษาขนาดเล็กและ
ขนาดใหญมีความคิดเห็น ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยท่ีผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กเห็นวา 
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานท่ีกําหนดตําแหนงมีคาเฉล่ียในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาคือ ให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหนาท่ีตามหลักเกณฑและ ขอท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
นอยท่ีสุดคือ ใหขาราชการครูลาออกจากราชการเพ่ือรับบําเน็จบํานาญทดแทนกรณีไดรับโทษจําคุกโดย
คําส่ังศาลหรือจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุด  สวนผูบริหารสถานศึกษาขนาดใหญเห็นวา ใหขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบัติหนาท่ีตามหลักเกณฑ มีคาเฉล่ียสูงสุด  รองลงมาคือ 
ประเมินผลการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานกําหนดตําแหนง  และขอท่ีมีคะแนนเฉล่ียนอยท่ีสุดคือ ให
ขาราชการครูลาออกจากราชการเพื่อรับบําเน็จบํานาญทดแทนกรณีไดรับโทษจําคุกโดยคําส่ังศาลหรือ
จําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุด 
 2. การเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานบุคลากรตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดใหญ ในภาพรวมและรายดานมีความคิดเห็นไมแตกตางกัน   

 
อภิปรายผล 

 จากผลการศึกษาในคร้ังนี้  สามารถนําผลการศึกษามาอภิปรายเพ่ิมเติมไดดังนี้ 
 1. สภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคลตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยท่ี
ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความเห็นวา ดานการวางแผน  อัตรากําลังและการ
กําหนดตําแหนง  ดานการสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  มีคาเฉล่ียในระดับมาก ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของประกอบ คุณารักษ (2534) กลาววา การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนด
ตําแหนงเปนกรอบสําคัญของการบริหารงานโรงเรียนและการดําเนินงานบุคคลในทุกระดับ ซ่ึง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม ( ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ 
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2545 ท่ีตองการใหประชาชนท่ีมีสวนไดสวนเสียโดยตรงเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับ
ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาอยางแทจริง ท้ังนี้ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงถือวาเปน
กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการสถานศึกษาตามบทบาทและหนาท่ี  มีสวนเกี่ยวของในการ
กําหนดทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการศึกษาอยางมาก  สําหรับดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  
ดานวินัยและการรักษาวินัย  และดานการลาออกจากราชการ  มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากระเบียนของทางราชการเกี่ยวกับการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง ระเบียบดานวินัยและการรักษา
วินัยรวมท้ังการลาออกจากราชการ มีรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรท่ีชัดเจน สงผลใหผูบริหาร
สถานศึกษามีแนวทางในการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน   
 1.1  ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง  พบวาผูบริหารสถานศึกษาท้ัง
สถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็น ภาพรวมอยูในระดับมาก  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ      
ผูบริหารสถานศึกษา ไดเล็งเห็นความสําคัญดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง  ซ่ึงถือ
วาเปนภาระงานท่ีสําคัญของสถานศึกษาในการวางแผนอัตรากําลังใหเหมาะสมมรการสรรหาบุคลากร
อยางเปนประชาธิปไตยจะสงผลใหการดําเนินงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพซ่ึงสอดคลองกับ อุทัย  
บุญประเสริฐ (2543) กลาววา การมีสวนรวมเปดโอกาสใหผูท่ีเกี่ยวของและผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวม
ในการบริหาร ตัดสินใจ จะทําใหเกิดความรูสึกมีสวนเปนเจาของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษา
มากข้ึน   เม่ือพิจารณารายขอพบวา ภาพรวมมีคาเฉล่ียในระดับมากเกือบทุกขอ  ยกเวนนําเสนอแผน
อัตรากําลังเพื่อขอความเห็นชอบตอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี  มีคาเฉล่ียความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
  1.2 ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง พบวา ผูบริหารสถานศึกษาทั้งสถานศึกษา          
ขนาดเล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็น ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก         
การบริหารงานบุคคลดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ังเปนการบริหารงานเก่ียวกับทรัพยากรมนุษย  
ซ่ึงถือวาเปนกลไกที่สําคัญท่ีสุดในการพัฒนางานตาง ๆ ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและ      
ประสิทธิผล  ภาระงานเก่ียวกับการสรรหาและบรรจุแตงต้ังเปนเร่ืองเกี่ยวกับการกําหนดคุณสมบัติ  
การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การทดลองปฏิบัติงาน การบรรจุแตงต้ัง การโอน-ยาย และรับยาย 
การอนุมัติจางงานบุคลากร ซ่ึงเปนภาระงานท่ีตองไดรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ  มีกฎระเบียบ
และขอบังคับตาง ๆ ระบุไวอยางชัดเจน ทําใหผูบริหารสถานศึกษาท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ 
มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ังในระดับปานกลาง 
  1.3  ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดใหญมีความคิดเห็นภาพรวมอยูในระดับมาก  อาจเปนเพราะวามีการจัดใหมีการ
ปฐมนิเทศครูท่ีเขามาทํางานใหม จัดครูพี่ เ ล้ียงเพื่อใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษา แตงต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
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  1.4  ดานวินัยและการรักษาวินัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ
มีความคิดเห็นภาพรวมอยูในระดับปานกลาง    ท้ังนี้อาจเนื่องมากจาก  วินัย  คือ การอยูในระเบียบ
แบบแผน ขอบังคับ ขอปฏิบัติ วินัยใชกับคน ฉะนั้น “วินัย” จึงเปนแบบของคน เปนลักษณะเชิง 
พฤติกรรม ท่ีคนแสดงออกมาเปนการควบคุมตนเองแสดงออกถึงการยอมรับหรือการปฏิบัติตาม
การกระทําหรือการบังคับบัญชา แสดงถึงความเปนระเบียบ หรือแสดงถึงการอยูในแบบแผน          
การลงโทษทางวินัยจึงเปนส่ิงจําเปนในการบังคับบัญชาคนหมูมาก เพื่อใหขาราชการสามารถอยู
รวมกันอยางสงบสุข มีความเปนอันหนึ่งเดียวกันประสานสอดคลองกัน การลงโทษทางวินัยจึงมี
วัตถุประสงคท่ีจะควบคุมความประพฤติ ของหมูคณะมากกวาจะเปนการลงโทษเพื่อตัวบุคคล       
การดําเนินการลงโทษทางวินัยเปนหนาท่ีของผูบังคับบัญชาโดยตรงท่ีตองรับผิดชอบรักษาแบบ
แผนและมาตรการทางวินัยเพื่อจํากัดภาระท่ีทําลายความมีประสิทธิภาพและปองกันสิทธิของ          
ขาราชการท่ีดีดวย  (พระราชบัญญัติ วาดวยวินัยตํารวจ พ.ศ. 2477 มาตรา 5 อนุ 9 .พ.ร.บ. ระเบียบ 
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 98 วรรคสอง) 
      1.5  ดานการลาออกจากราชการ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ
มีความคิดเห็นภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  ท้ังนี้อาจมีสาเหตุจาก การลาออกจากราชการถือวา
เปนภาระงานของสถานศึกษาโดยมีกฎระเบียบแบบแผนการดําเนินงานไวอยางชัดเจน  เปนข้ันตอน  
จึงมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง 
 2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานการบริหารงานบุคคล
ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ  ในภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน  ท้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของสุวัฒน  อนใจกลา (2527) ศึกษาการบริหารบุคลากร
ครูของกรมสามัญศึกษาตามทัศนะของผูบริหารและครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนกลาง พบวา กลุม
ตัวอยางมีทัศนะตอการบริหารบุคลากรครูของกรมสามัญอยูในระดับปานกลาง ท้ัง 4 ดานและ 
เม่ือเปรียบเทียบทัศนะของกลุมตัวอยางตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน ตําแหนง และประสบการณ 
ปรากฏวา ทัศนะของกลุมตัวอยางตามตัวแปรตางๆ ไมแตกตางกัน 

 
ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ควรเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของและสวนไดเสีย  จากการใชระเบียบตางๆ ในการ
บริหารงานบุคคลรวมเสนอความคิดเห็นและจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธเพื่อใหทุกฝายมี
ความรูความเขาใจท่ีชัดเจน 
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 2. สถานศึกษาจัดประชุมและเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการ
ตรวจสอบมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  รวมท้ังมีสวนรวมในการกํากับติดตามประเมินผล 
 3.  สถานศึกษาควรจัดระบบสารสนเทศขอมูลตางๆ รวมท้ังแบบฟอรมตางๆ อยางถูกตอง  
เปนระบบและเปนปจจุบัน  เพื่อความสะดวกในการนําขอมูลมาใชในการตัดสินใจตาง ๆ  
 
  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  ศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีคาดวาอาจมีผลตอสภาพการบริหารงานบุคคลเชนวุฒิการศึกษา   
ประสบการณการทํางาน เพศ อายุ รูปแบบการตัดสินใจของผูบริหาร ภาวะผูนําของผูบริหาร เปนตน 
 2. ศึกษาความพึงพอใจตอสภาพการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาหรือ          
ครูผูสอน หรือศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคลในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 
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พันธกิจของบัณฑิตวิทยาลัย 
 

1. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเนนคุณภาพเปนสําคัญ  
2. สงเสริมการทํางานวิจัยของคณาจารยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
3. บริการวิชาการแกชุมชน โดยการจัดอบรมดานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการจัดสัมมนา 

ทางวิชาการตาง ๆ ใหแกบุคลากรของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

4. จัดกิจกรรมตาง ๆ ใหนักศึกษามีสวนรวม  
5. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอน

ทางดานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
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ความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 

THE SCHOOL LEADERSHIP ROLE’S IN THE CURRICULUM ADMINISTRATION 
OF THE SCHOOL LEADERSHIP UNDER THE JURISDICTION 

OF PRACHINBURI EDUCATIONAL SURVICE AREA 
 

1)ชาญชัย อัตโน   2)ผศ.ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์   3)ผศ.ดร.อรสา โกศลานันทกุล 
1)Chanchai  Autano  2)Asst. Prof. Dr. Sombat  Kojasit  3)Asst. Prof. Dr. Orasa  Gosalanantagoon  

 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษาและเพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  และครูผูสอน  ของสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาปราจีนบุรี  ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในปการศึกษา 2547  จํานวน  275 คนและ 
3,314  คน โดยการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัย
สรางข้ึนเอง แบงออกเปน 2 ตอน  คือขอมูลของผูตอบแบบสอบถามและแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนตอบทบาทของ ผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ไดคา
ความเช่ือม่ัน  0.89  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี  คารอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและ การวิเคราะหคาที ( t-test  แบบ independent ) 

ผลการวิจัยพบวา 
การศึกษาความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรีภาพรวม
พบวา ความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ในระดับปานกลาง  โดย 

 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                          
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                                     
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                                
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การเตรียมความพรอม รองลงมาคือ การกํากับติดตามประเมินผลและการ
รายงานผล และ การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา   
 ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
พบวา บทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ไมแตกตางกันตามความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูผูสอน 
 

ABSTRACT 
The research objects were  to study the perspective of educational administrators and teachers 

who had  been working under the Prachinburi educational area since the academic year of 2004. The 508 
samples of 3,314 of those were either educational administrators or teachers. These samples were 
selected by stratified random sampling method. The data was collected by the questionnaire that 
consisted of three main questions on the preparation, the implementation and monitoring and evaluation. 
And then, datas  were  analyzed by statistic of the percentage, arithemetic mean, standard deviation and 
t–test independence.  

The overall picture of the results showed  that both samples are difference to play a role on the 
management of the curriculum. There are in the medium level; the preparation, monitoring and 
evaluation, and implementation were respectively.  

When the comparison of role of educational administrators and teacher, it found that there was  
indifferent. From the result of study, it can claim that the perspective on the role of educational 
administrators and teachers are significant.  
 

ความสําคัญของปญหา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 27 ไดกําหนดใหสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรและกําหนดแนวทางในการจัดทํา หลักสูตรสถานศึกษา ข้ันพื้นฐานของ
สถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
คุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อความเปนไทย  ความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติ การดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ รวมท้ังการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองและ
เปนไปตามความตองการของผูเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 3-10) รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาในดานคุณธรรมจริยธรรมสังคม วัฒนธรรม มีความเขาใจศรัทธาในความเช่ือของตนและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน มีการระดมทรัพยากรทั้งในสถานศึกษาและชุมชนมาใชประโยชนอยางคุมคา
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โดยรวมกันกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ภารกิจ (Mission) เปาหมาย (Goal) และลักษณะอันพึงประสงค
ของผูเรียน การจัดทําโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  จากหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 
กําหนดสาระ การเรียนรูและสาระเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับความตองการของชุมชนและผูเรียน โดยการ
วิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูเพื่อเขียนคําอธิบายรายวิชา  การจัดทําหนวยการเรียนรู  
การออกแบบการเรียนรูในลักษณะยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดทําส่ืออุปกรณการเรียนการสอน 
ท่ีเหมาะสมการใชส่ือการเรียนรูจากแหลงเรียนรูตางๆและออกแบบการใชเทคนิคการวัดและ 
การประเมินผลการเรียนรูอยางหลากหลาย 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหสถานศึกษาใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน         
พุทธศักราช 2544 เพื่อเปนกลยุทธในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูเรียน  และชุมชน เพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพในการแขงขันและรวมมืออยางสรางสรรคในสังคมโลก 
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2540 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพุทธศักราช  2542 
 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษาระดับ         
ประถมศึกษา สถานศึกษานํารอง และสถานศึกษาเครือขายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระบุรี
พบวา  การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษายังมีปญหาในการดําเนินงานไดแกระยะเวลาในการจัดทํา
หลักสูตรมีจํากัดครูขาดความรูความเขาใจ และความไมชัดเจนในการดําเนินงานดานการวัดผลและ
ประเมินผล  ครูมีจํานวนตํ่ากวาเกณฑ ครูมีภาระงานธุรการมาก  การอบรมใหความรูและการให
คําแนะนําควรใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน การจัดสรรงบประมาณตลอดจนวัสดุครุภัณฑ  ส่ือ
เทคโนโลยีและเอกสารความรู คูมือตาง ๆ ยังไมเพียงพอ (สมพิศ  เอ่ียมนภา, 2547 : 2) 
 จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นตอบทบาทในการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ตามข้ันตอนการบริหาร
จัดการหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 7-11) ใน 3 ดาน  คือ 

1. การเตรียมความพรอม 
2. การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา 
3. การกํากับ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงาน 
ท้ังนี้เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับสถานใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ  

บริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง  และสภาพความตองการของผูเรียน ชุมชน สังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน 
และคุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อใหผูเรียนสารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ  เปนทรัพยากร
บุคคลอันมีคา สอดคลองตามจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 ตอไป 
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คําสําคัญ 
 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 บทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี แตกตางกันตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนหรือไมอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี   
 2.  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูสอน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริหารซ่ึงประกอบดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา  
รองผูอํานวยการสถานศึกษา  และผูปฏิบัติหนาท่ีเปนหัวหนาสายชวงช้ันท่ี 1–3 ของสถานศึกษาและ
ครูผูสอนของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ท่ีปฏิบัติหนาท่ีปการศึกษา  
2547 ซ่ึงประกอบดวยประชากรจํานวน 3,314 คน ซ่ึงเปนผูบริหารจํานวน 275 คน และครูผูสอนจํานวน   
3,039 คน   

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารซึ่งประกอบดวย ผู อํานวยการ 
สถานศึกษา  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  และผูปฏิบัติหนาท่ีเปนหัวหนาสายชวงช้ันที่ 1 – 3 ของ 
สถานศึกษา  และครูผูสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ท่ีปฏิบัติหนาท่ี
ในปการศึกษา 2547  การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี และมอรแกน  (Krejcie 
and Morgan, 1970 : 608) ทําการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Statistified  Random  Sampling)  และกําหนด 
สัดสวนตามตําแหนงของ กลุมตัวอยาง แตละอําเภอและทําการสุมตัวอยางแบบงาย  (Simple Random 
Sampling) ไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  จํานวน 508 คน เปนผูบริหารจํานวน 162  คน ครูผูสอน
จํานวน 346  คน  
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 2.  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 
 2.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก  ตําแหนงหนาท่ีในการปฏิบัติงาน  มี 2 ระดับ คือ 1) ผูบริหาร   
2)  ครูผูสอน 
 2.2 ตัวแปรตาม ไดแกความคิดเห็น ตอบทบาทในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใน  
3  ดาน  คือ  ดาน  การเตรียมความพรอม  ดานการดําเนินงานจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา  และ
ดานกํากับติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
 3.  การหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี แบงเปน 2 ตอน คือ  
1)  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  เปนแบบสอบถามแบบ
เลือกตอบ 4  ขอ 2) ตอนท่ี  2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา  
ใน  3 ดาน คือ การเตรียมความพรอม  การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา  และการกํากับ  
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล จํานวน 54 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน 
ประมาณคา (Rating  Scale) แบงเปน 5 ระดับ   
 3.1  การหาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามท่ีแกไขแลว
เสนอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน ตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา ดวยวิธีการหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ เลือกขอคําถามท่ีมีคามากกวา หรือเทากับ 0.50 สวนขอท่ี
มีคานอยกวา นํามาปรับปรุงแกไขไดแบบสอบถามท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย ไดคา 
I.O.C. อยูระหวาง 0.70 –1.00   

 3.2 การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) นําแบบสอบถามไปทดลอง (Try Out) กับผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีท่ีปฏิบัติหนาท่ี  
ปการศึกษา 2547 ท่ีไมใชกลุมตัวอยางแลวนําวิเคราะหความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามตาม
วิธีการของ Cronbach (1970: 16) โดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 
0.89 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
 4.1วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับบทบาทในการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษา  ตามกรอบ

แนวคิดโดยใชคาเฉล่ีย (Mean :
_
X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation : S.D.)  เปนรายขอ   

รายดาน และโดยภาพรวม แปลความหมายของคะแนนตามเกณฑ การแปลความหมายของ Best   
(ประคอง กรรณสูต, 2538 : 77)    
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 2. เปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ท้ังดานการเตรียมความพรอม การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตร
สถานศึกษา และการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล ตามความคิดเห็นของผูบริหารและ
ครูผูสอน การโดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉล่ียจากการวิเคราะหคาที (t–test แบบ independent)  
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิจัย พบวา 
 1. จากผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา คามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ภาพรวมพบวา ความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหาร
หลักสูตรสถานศึกษาในระดับปานกลาง โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การเตรียมความพรอม     
รองลงมาคือ การกํากับติดตามประเมินผลและการรายงานผล และ การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตร
สถานศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 คาเฉล่ียความคิดเห็นของผูบริหารตอบทบาทของผูบริหารในการบริหาร         
หลักสูตรสถานศึกษา พบวา ภาพรวมคิดเห็นของผูบริหารอยูในระดับนอย ดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ 
ดานการเตรียม ความพรอม รองลงมาคือ ดานการดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา และดาน
การกํากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลมีคาเฉล่ียเทากัน  
  1.2 เฉล่ียความคิดเห็นของครูผูสอนตอบทบาทของผูบริหารในการบริหาร         
หลักสูตรสถานศึกษาพบวา ภาพรวมคิดเห็นของครูผูสอนอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีมีคาเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือ ดานการเตรียมความพรอม รองลงมาคือ ดานการดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา
และดานการกํากับ ติดตาม ประเมินผล มีคาเฉล่ียเทากัน  

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตร         
สถานศึกษาพบวา บทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ไมแตกตางกันตามความ 
คิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ในคร้ังนี้  มีขอมูลท่ีนาสนใจ
และนํามาอภิปรายผลในประเด็นสําคัญดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษาความคิดเห็นตอบทบาทในการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาปราจีนบุรี ภาพรวมพบวา ความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การเตรียมความพรอม รองลงมาคือ 
การกํากับติดตามประเมินผลและการรายงานผล และ การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา 

1. ดานการเตรียมความพรอม พบวา ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทของ       
ผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดานการเตรียมความพรอมอยูในระดับปานกลางและมี
คาเฉล่ียมากกวาดานอ่ืน ๆ ท้ังนี้อาจเนื่องมากจากกระทรวงศึกษาธิการ (2545 : คํานํา) ไดจัดทําเอกสาร
ประกอบหลักสูตรคูมือการจัดการเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรู การจัดอบรมสัมมนา อบรมปฏิบัติการ
ใหผูบริหารและครูผูสอนมีความรูความเขาใจถึงบทบาทของตนเองในการพัฒนาหลักสูตร รวมท้ังมี
ความรู  ความเขาใจถึงสาระสําคัญของหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน และชุมชน  สอดคลองกับผลการวิจัยของบุญธรรม  แกวสาร (2539 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย
เร่ืองการบริหารโรงเรียนหลักสูตรประถมศึกษาตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียนและหัวหนากลุม
ประสบการณในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครพบวา
ผูบริหารโรงเรียนและหัวหนากลุมประสบการณมีทัศนคติตอการบริหารหลักสูตรดานการเตรียมความ
พรอมในระดับมาก  เชนเดียวกับงานวิจัยของหนวยศึกษานิเทศกกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5 (2545 : 
บทคัดยอ) เร่ืองการเตรียมความพรอมในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียน
มัธยมศึกษาเขตการศึกษา 5 พบวา การเตรียมความพรอมของโรงเรียนในภาพรวมท้ังเขตการศึกษา 5 
โรงเรียนปฏิบัติมากท่ีสุดในดานการประชาสัมพันธ  หลักสูตร การสงเสริมใหครูเขารับการอบรม
สัมมนาศึกษาดูงาน 

 2. การกํากับติดตามประเมินผลและการรายงานผล ภาพรวมพบวา ผูบริหารและ          
ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดานการกํากับ
ติดตามประเมินผลและการรายงานผล  อยูในระดับปานกลาง โดยผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็น
แตกตางกัน  ผูบริหารมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตร สถานศึกษาดาน
การกํากับติดตามประเมินผลและการรายงานผลอยูในระดับนอย  แตครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาท
ของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้  อาจเปนเพราะผูบริหาร  
และครูผูสอนยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของตนเองในการพัฒนาหลักสูตรและยังไม
สามารถดําเนินการกํากับติดตามประเมินผลและรายงานการใชหลักสูตรและงานวิชาการภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  รวมท้ังยังไมดําเนินการประกันคุณภาพภายในและเพ่ือรองรับการภายนอก
สถานศึกษาในระดับท่ีนาพอใจได  ซ่ึงสอดคลองกับผลการประกาศสถานศึกษาภายในจังหวัดปราจนีบุรี
ท่ีผานการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)  มีจํานวนนอยมาก   
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 3. การดําเนินการจัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษา ภาพรวมพบวา ผูบริหารและ             
ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาดานการดําเนินการ
จัดทําและใชหลักสูตรสถานศึกษาอยูในระดับนอย   ท้ังนี้  อาจเนื่องมาจากขอจํากัดตามแนวทางการ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ (2545 : 11) ท่ีเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวน
รวมในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรูตรงกับความตองการของชุมชน สังคมและ 
ภูมิปญญาทองถ่ิน  ซ่ึงถือวาเปนขอจํากัดท่ีสําคัญสําหรับสถานศึกษาเปนอยางมาก  เพราะปจจัยสําคัญ
หลายประการอาทิ   คุณวุฒิ  ประสบการณและความไมเขาใจของบุคลากรภายในชุมชนท่ีจะเขามา 
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง   

 ตอนท่ี 2 ขอมูลเปรียบเทียบบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนพบวา 
ผูบริหารและครูผูสอนความคิดเห็นตอบทบาทของผูบริหารในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ศิรินภา พาที 
(2547 :104) เร่ืองความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับสภาพการนําหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 ไปใชในสถานศึกษานํารอง สังกัดสํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
นนทบุรี  นครปฐม สมุทรปราการและสมุทรสาคร พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน
เกี่ยวกับสภาพการนําหลักสูตรสถานศึกษาไปใชในโรงเรียนนํารอง ไมแตกตางกันท้ังดาน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  กระบวนการจัดการเรียนรูและการประเมินผลหลักสูตร 

 ท้ังนี้การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ไดจัดทําหลักสูตรแกนกลางเพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินในแตละสถานศึกษาศึกษาทําความเขาใจใน
การพัฒนาหลักสูตรอยางเปนข้ันตอนและเปนแนวคิดเดียวกันดังนั้น  เปาหมายในการจัดทํา           
หลักสูตรสถานศึกษาระหวางผูบริหารและครูผูสอนจึงมีเปาหมายการดําเนินงานท่ีชัดเจนและเปน
เอกภาพ  ซ่ึงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาจะตองมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  
ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากผูบริหารสถานศึกษาและมีผูบริหารสถานศึกษาหรือผูชวยผูบริหารฝายวิชาการ
รวมเปนคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา  ดังนั้นบทบาทในการการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาในแตละดานจึงใกลเคียงกัน  

 ดังนั้น หลักสูตรจึงถือวาเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ   
แตอยางไรก็ตามในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญอยางมาก 
ลักษณะของผูบริหารที่ดีตองใหความสนใจในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพวิชาการของสถานศึกษา และเปน
ผูนําทางวิชาการเพราะฉะนั้นหลักสูตรจึงถือเปนหัวใจสําคัญ  ท่ีสถานศึกษาจะตองดําเนินจัดมวลความรู
และมวลประสบการณใหกับนักเรียน ซ่ึงกรมวิชาการ (2545 ข : 1) ไดระบุถึงความสําคัญของหลักสูตร
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สถานศึกษาวา สามารถชวยช้ีแนะผูบริหาร ครูอาจารย ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาให
พยายามจัดมวลประสบการณแกผูเรียน ผูบริหารสามารถที่จะพัฒนาตนเองใหเปนผูนําทางวิชาการได  
จําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของหลักสูตร  ศึกษาจุดมุงหมายของหลักสูตรใหชัดเจนเพ่ือท่ีจะ
สามารถบริหารหลักสูตร ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้นงานวิชาการของสถานศึกษาจึง
เปนงานท่ีสําคัญ  สอดคลองกับปรียาพร วงศอนุตโรจน (2535) ท่ีใหความเห็นวา ความสําเร็จของ
สถานศึกษาอยูท่ีการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานวิชาการจึงมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จหรือ
ความลมเหลวของการบริหารสถานศึกษา  นอกจากนี้  ใจทิพย  เช้ือรัตนพงษ (2539) ไดกลาววา ผูบริหาร
สถานศึกษาเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญในการใชหลักสูตรระดับสถานศึกษาและเปนตัวจักรสําคัญในการ
กระตุนและชักนําใหบุคลากรในสถานศึกษาไดใชความสามารถอยางเต็มศักยภาพ สวนเสรี ลาชโรจน  
กลาววา  หัวหนาสถานศึกษาเปนผูนําการใชหลักสูตร  มีอํานาจท่ีจะบริหารและจัดการหลักสูตรมากกวา
ผูอ่ืน สามารถท่ีจะตัดสินใจดําเนินการกับปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางฉับพลันทันที  จึงเปนหนาท่ีโดยตรง
ของหัวหนาสถานศึกษาท่ีจะตองเปนผูนําในการใชหลักสูตรดวยตนเองไมควรมอบหมายภาระนี้ให
ผูอ่ืนทําแทนท้ังหมด เพราะจะเปนสาเหตุใหเกิดความหางเหินหลักสูตร  มองเห็นงานอ่ืนเปนภาระหลัก  
ละท้ิงบทบาทผูนําทางวิชาการของสถานศึกษา ในท่ีสุดก็จะเกิดความไมเขาใจเม่ือนาน ๆ เขาผูบริหารจะ
เกิดความเคยชินไมเห็นความสําคัญของหลักสูตรสงผลใหผูบริหารมีบทบาทในการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษานอย   

 ส่ิงสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา นอกจากการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถอยางตอเนื่องเพื่อใหบุคลากรมีความพรอมตอการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาแลวผูบริหารยังตองเปนผูรวมคิด รวมทําและรวมแกไขปญหาตลอดกระบวนการพัฒนา
หลักสูตร ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ วิชัย วงษใหญ (2537) ท่ีกลาวถึงกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรทุกข้ันตอนจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตองอาศัยความรวมมือจาก 
ทุกฝาย ผูบริหารถือวาเปนผูนําการเปล่ียนแปลง เปนผูท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะอํานวยการใหทุก ๆ กิจกรรม
ภายในสถานศึกษาดําเนินไปสู  เปาหมายท่ีวางไว  ท้ังนี้ วิชัย ดิสสระ (2535)  กลาววาการนําหลักสูตร 
ไปใชภายในสถานศึกษานั้น  คือ การที่ผูบริหารสถานศึกษาทําหนาท่ีการบริหารหลักสูตรนั้นเอง  

ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น ผูท่ีมีบทบาทมาก
ท่ีสุดคือผูบริหารสถานศึกษา  เพราะผูบริหารจะเปนผูนําการพัฒนาไปสูเปาหมาย เปนผูกระตุนและชัก
นําบุคลากรและพัฒนาทรัพยากร โดยมีความรวมมือและเกี่ยวของกับฝายตางๆ ดังท่ีอุทัย บุญประเสริฐ 
(2545) กลาววาบทบาทสําคัญของผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูอํานวยความสะดวก (Facilitor) การเปนผูนํา 
(Leader) และ  ผูสนับสนุน (Supporter) เปนผูนํานวัตกรรม  (Innovation) เขาสูสถานศึกษา และเปน 
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ผูผลักดันการพัฒนาหลักสูตรใหกาวหนา พัฒนาอยางถูกทิศทาง สามารถสงเสริมใหการปฏิรูป
การศึกษาบรรลุจุดมุงหมายไดในท่ีสุด 

 
ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใช 
 1. ผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูนํามืออาชีพท่ีมีความรูความเช่ียวชาญดานหลักสูตรเพียง
พอท่ีจะใหความรูความเขาใจแกบุคลากร 
 2. ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อสงเสริมใหบุคลากร
มี  ความรูความสามารถในเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การติดตามนิเทศ การนําผลการใช
หลักสูตรมาปรับปรุงแกไขรวมทั้งการเสริมสรางขวัญและกําลังใจบุคลากรอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 3. ควรมีการพิจารณาใหความชวยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กในการบริหารจัดการหลักสูตร
สถานศึกษาสําหรับโรงเรียนท่ีมีความพรอมมากกวาเนื่องจากปจจัยขอจํากัดในหลาย ๆ ประการ 

 ขอเสนอแนะในการทําการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรวิจัยบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ 

สถานศึกษานํารองหรือสถานศึกษาเครือขายในระดับเขตพื้นท่ีหรือระดับประเทศ 
2. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรทองถ่ินในสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแตละเขต 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี2) ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามตําแหนง เพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน 
การพัฒนาประสบการณ และขนาดของสถานศึกษา   

ประชากรไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป 
ชวงช้ันท่ี 2) จํานวน 352 คน สุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ ไดกลุมตัวอยางจํานวน  
162 คน เปนผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 81 คน ครูผูสอนจํานวน 81 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.89 สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาทดสอบ t (t-test independendt) 
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

 
 
1) นักศึกษาหลักสูตรการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป
ชวงช้ันท่ี2)  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับมาก ดานการบริหารและบริการตามหลักสูตรอยูในระดับ 
ปานกลาง 

ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป
ชวงช้ันท่ี2)  ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายดานพบวา  ดานการบริหาร
และบริการตามหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับนอย   

ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ  
การเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี2) ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามตําแหนง เพศ  
วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน การพัฒนาประสบการณ ขนาดของสถานศึกษา พบวา
ตําแหนงการปฏิบัติงานและวุฒิการศึกษาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และขนาดของสถานศึกษา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05  
สวนดานการบริหาร บริการตามหลักสูตร  และดานอ่ืนไมแตกตางกัน 

ผลการเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี2) ตามวามคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี จําแนกตาม ตําแหนง เพศ วุฒิ การศึกษา ประสบการณ 
ในการทํางาน การพัฒนาประสบการณ และขนาดของสถานศึกษา พบวาไมแตกตางกัน  

 
ABSTRACT 

 The objectives of this thesis study was 1) to study the situations and the problems of the 
implementation in School Curriculum B.E. 2544 Act in the Art Course Categories (Drama Art for 
Second Level) under the jurisdiction of the Pathumthani Educational Service Area. 2)to compare the 
findings the situations and the problems of the implementation in School Curriculum B.E. 2544 Act in 
the Art Course Categories (Drama Art for Second Level) under the jurisdiction of the Pathumthani 
Educational Service Area. To divide status group, sex group, degree testimonial group, experience group, 
development group, and school size group. 
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  The population used this study included quantitative method is designed groups namely the 
institution administrators and art instructors (Drama Art for Second Level) under the jurisdiction of  the 
Pathumthani Educational Service Area.  To taling at 162 samples are 81 institution administrators 81 art 
instructors (Drama Art for Second Level) from the total population of 352 people through the Stratified 
Random Sampling method. The tool used in data collection are 5 scales is the pre-structured 
questionnaire while The findings are presented in percentage and means value while the applied statistics 
involves the standard deviation and the t-test independent analysis with a confidence level at 0.89. 
 

The findings were as follows  
 The Situations Level From of The Implementation In School Curriculum B.E. 2544 Act 
In The Art Course Categories (Drama Art For Second Level) Under The Jurisdiction of The 
Pathumthani Educational Service Area. the finding in overall is found “Moderate” level however, 
when considering the sub aspects, the learning’s and teaching’s  activities is found “High” level 
while the administration and the services on school curriculum  is found “Moderate” level.    
 The Problem Level From of  The Implementation In School Curriculum B.E. 2544 Act 
In The Art Course Categories (Drama Art For Second Level) Under The Jurisdiction Of The 
Pathumthani  Educational  Service Area. the finding in overall is found “Moderate” level however, 
when considering the sub aspects, the administration and the services on school curriculum is 
“Moderate” level when considering the sub aspects, the learning’s and teaching’s  activities is 
found “deplete” level. 
 To compare the situations of the implementation in school curriculum B.E. 2544 act in 
the art course categories (drama art for second level) under the Jurisdiction of the Pathumthani 
educational service area. To divide status group, sex group, degree testimonial group, experience 
group, development group, and school size group. The finding of the status group, and the degree 
testimonial group are at .05 significant level. The other one’s with also no distance differences. 
 To compare the problem of the implementation in school curriculum B.E. 2544 act in the art 
course categories (drama art for second level) under the Jurisdiction of the Pathumthani educational 
service area. To divide status group, sex group, degree testimonial group, experience group, development 
group, and school size group. The findings with also no distance differences. 
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ความสําคัญของปญหา 

ความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดานตาง ๆ  สงผลใหเกิดกระแสแหงการปรับเปล่ียนทาง
สังคมและเศรษฐกิจคร้ังยิ่งใหญ ซ่ึงในปจจุบันประเทศตาง ๆ รวมท้ังประเทศไทยไดใหความสําคัญตอ
การศึกษาซ่ึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญตอชีวิตมนุษยและสังคม สามารถชวยพัฒนาคนใหมีความรู
ความสามารถเสริมสรางสติปญญา ซ่ึงเปนแนวทางในการเล้ียงชีพท่ีสุจริตและเปนพลเมืองท่ีมี
ประสิทธิภาพของประเทศชาติท่ี ท่ัวโลกใหการยอมรับวาเปนเคร่ืองมือในการสรางสรรค 
ความเจริญกาวหนาและแกปญหาตาง ๆ ของสังคม  ดังท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  
กลาวไววา   การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ตามเจตนารมณของแผนการศึกษา  ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
แหงชาติ  ระยะท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2550) มุงพัฒนาคนไทย ใหเปนคนดี  มีปญญา มีความสุข และมุง
พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่พึงประสงค  มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพในการพัฒนาคนอยาง 
รอบดานและสมดุลเพี่อเปนฐานหลักของการพัฒนา โดยมุงหมายใหคนทุกคนไดเขาถึงบริการ 
ทางการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยโดยเรียนรูจากครอบครัว ชุมชน  
ซ่ึงสนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางกวางไกล ครอบคลุมสถานการณของสังคมไทยและสังคมโลก  
เพื่อใหการศึกษาเปนยุทธศาสตร ทางปญญา เพื่อพัฒนาคนไดเต็มศักยภาพตลอดชีวิต  ซ่ึงจะนําไปสู 
การเปนสังคมคุณภาพ ท้ังนี้การจัดการศึกษาตองอาศัยวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด (กรมวิชาการ,  
2544 :13) 

จากเหตุผลสําคัญคือหลักสูตรการศึกษาของไทยท่ีใชอยู คือ หลักสูตรประถมศึกษา     
พุทธศักราช  2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พุทธศักราช 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2533) และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
ซ่ึงกระทรวงศึกษาโดยกรมวิชาการไดติดตามผลและการดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตลอดมา 
ผลการศึกษาพบวา หลักสูตรท่ีใชอยูในปจจุบันนานกวา 10 ป มีขอจํากัดอยูหลายประการ ไมสามารถ
สงเสริมใหสังคมไทยกาวสูสังคมความรูไดทันการณไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสังคมจงึตองมี
การปรับปรุงแกไขหลักสูตรข้ึนใหม 

 หลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 ใหความสําคัญตอกลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปน
กลุมสาระท่ีมุงเนนการสงเสริมใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะช่ืนชมความงาม  
สุนทรีภาพ  ความมีคุณคา  ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย ดังนั้นกิจกรรมศิลปะสามารถนําไปใชในการ
พัฒนาผูเรียนโดยตรงท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการพัฒนาส่ิงแวดลอม  
สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง และแสดงออกในเชิงสรางสรรค พัฒนากระบวนการรับรู 
ทางศิลปะการเห็นภาพรวม  การสังเกตรายละเอียด  สามารถคนพบศักยภาพของตนเองอันเปนพื้นฐาน
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ในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพไดดวยการมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัย สามารถทํางานรวมกัน
ไดอยางมีความสุข   

การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  (นาฏศิลป)  ตามหลักสูตรสถานศึกษา 
พุทธศักราช  2544  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี พบวายังไมเคยมี
ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 แตอยางใด ทําใหไมทราบไดวา
หลักสูตรสามารถนําไปใชไดดีเพียงใด การเรียนการสอนเปนไปตามความมุงหมายของหลักสูตรหรือ 
ไม  มีปญหาอุปสรรคหรือขอผิดพลาดประการใด ดวยเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตร
สถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป  ชวงช้ันท่ี 2) ตามความคิดเห็นของ
ผูบริหาร ครูผูสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานีเพื่อประโยชนในการ
นําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผล
ตามความมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
คําสําคัญ 
     หลักสูตรสถานศึกษา    กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฎศิลป
ชวงช้ันท่ี2)  เกี่ยวกับสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฎศิลป 
ชวงช้ันท่ี2) ดานการบริหารและการบริการตามหลักสูตร  ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรแตกตางกัน  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
  1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี 
  2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี2) ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากร และกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้จํานวน 352 คน ซ่ึงประกอบดวย 
 1.1   ผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปดสอนในระดับชวงช้ันท่ี 2 ในสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี จํานวน 176 คน 
 1.2   ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป ชวงช้ันท่ี 2) ในสังกัดสํานักงาน 

เขตพื้นท่ีการศกึษาจังหวดัปทุมธานี จํานวน 176 คน 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ(นาฏศิลป ชวงช้ันท่ี 2) ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานีกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางจากตาราง Krejcie and Morgan (พวงรัตน ทวีรัตน,  2543: 303) ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน  162  คน  และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) ประกอบดวย
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปดสอนในระดับชวงช้ันท่ี 2  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 81 คนและครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ในสังกัด
สํานักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี จํานวน 81 คน 

2.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
    2.1    การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยพิจารณาขอความ

ในแบบสอบถามวามีความตรงตามเน้ือหาสาระครอบคลุมเพียงใด โดยใชเทคนิค IOC (Index of 
Item Objective Congruence) คํานวณไดมากกวาหรือเทียบเทา .05 แลวนํามาพิจารณาปรับปรุงแกได
แบบสอบถามจํานวน 58 ขอ 
 2. 2    การหา คาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยวิธีครอนบาช (นภาพรรณ จิตตกระจาง, 
2543 : 67) โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.89 

    3.   การวิเคราะหขอมูล 
  3.1   การศึกษาสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จังหวัดปทุมธานี ใชวิธีการหาคารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  3.2  การเปรียบเทียบสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544    
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี2) ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จังหวัดปทุมธานี ใชวิธีการทดสอบคา t สําหรับกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (t–test 
Independent) 
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ผลการวิจัย 
 1. สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.47) 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรอยูในระดับ
มาก ( X =3.50) รองลงมาคือ ดานการบริหารและการบริการหลักสูตรท่ีอยูในระดับปานกลาง  
( X = 3.43)      
 2. ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 2.52) 
และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารและการบริการหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง 
( X = 2.56) รองลงมาคือ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรท่ีอยูในระดับนอย 
( X = 2.47)     
  3. การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) เม่ือพิจารณาตามตําแหนงการปฏิบัติงานระหวางกลุมผูบริหาร
สถานศึกษา และกลุมครูผูสอนดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) เม่ือพิจารณาตามวุฒิการศึกษาระหวางวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
เอกนาฏศิลปและวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเอกอ่ืนๆ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความ       
แตกตางกันอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 5. การเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) เม่ือ พิจารณาตามขนาดสถานศึกษาระหวางสถานศึกษา
ขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ ดานการบริหารและบริการตามหลักสูตรมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05  
 

อภิปรายผล 
 1. สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป
ชวงช้ันท่ี 2) ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานีโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 
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ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา หนวยงาน 
ตนสังกัดท่ีเกี่ยวของท้ังระดับกระทรวง ระดับจังหวัดใหความสําคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา โดยมีการจัดทําเอกสารเผยแพร จัดใหมีการประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา
และครูผูสอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา ทําใหผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนมีความเขาใจและ มีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 
 2. ปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการบริหารและการบริการหลักสูตรอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้ 
อาจเปนเพราะวา ในการจัดการเรียนการสอนในสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการของ
สถานศึกษานั้นผูบริหารสถานศึกษามีการดําเนินงานอยางเปนข้ันตอนและเปนระบบ มีการ
ประสานงานภายในองคกรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนแตงต้ัง
คณะทํางาน กําหนดกรอบ แผนงาน ตัวบงช้ี จุดเดนและจุดพัฒนาของสถานศึกษา สวนดานการ                   
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรมีปญหาอยูในระดับนอยท้ังนี้อาจเปนเพราะวา 
ท้ังผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนยังไมตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทหนาท่ีในการ
ปฏิบัติงานของตนเทาท่ีควร การกําหนดเปาหมาย การวางแผน การนิเทศติดตามผล การวัดผล
ประเมินผลในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนรวมท้ังการขอความรวมมือการสนับสนุนจาก
ชุมชน องคกรและหนวยงานตางๆ ยังมีนอย 

3. ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี ดานการบริหารและบริการตาม
หลักสูตรและดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยจําแนกตาม ตําแหนง เพศ วุฒิการศึกษา  
ประสบการณในการทํางาน การพัฒนาประสบการณ ขนาดของสถานศึกษา พบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไวดังนี้   

ความคิดเห็นเม่ือจําแนกตามตําแหนงระหวางกลุมผูบริหารสถานศึกษาและกลุมครูผูสอน
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีการ
ปฏิบัติตามสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช  2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป
ชวงช้ันท่ี  2) ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรอยูในระดับนอยสอดคลองกับงานวิจัย
ของกิตติศักดิ์  เปรมสุข (กิตติศักดิ์  เปรมสุข, 2542 : 82) วิจัยเร่ืองปญหาการบริหารงานวิชาการในการใช
หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช  2541 ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตาก ผลวิจัยพบวา
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ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดตาก มีปญหาการบริหารงานวิชาการดาน หลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเม่ือเปรียบเทียบผูบริหารโรงเรียนท่ีมีประสบการณในการดํารงตําแหนงตางกัน  

วุฒิการศึกษาระหวางวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเอกนาฏศิลปและวุฒิการศึกษาปริญญาตรี 
เอกอ่ืนๆ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ท้ังเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เอกนาฏศิลป 
ในสัดสวนท่ีตางกันมากเม่ือเทียบกับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีเอกอื่น ๆ จึงทําใหระดับการปฏิบัติตาม
สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) 
ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรอยูในระดับนอย ซ่ึงสอดคลองกับใจทิพย  
เช้ือรัตนพงษ (ใจทิพย เช้ือรัตนพงษ, 2539 : 142-147) กลาววาบทบาทของผูท่ีเกี่ยวของในการนํา
หลักสูตรไปใชใหประสบผล สําเร็จข้ึนอยูกับความสามารถของผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอนซ่ึง 
ในบทบาทของผูบริหารตองจัดเตรียมบุคลากรและจัดครูเขาสอนใหเหมาะกับความรูความสามารถ 
ตามความถนัดเพื่อจะไดจัดมวลประสบการณความรูใหแกผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพ แตในความ 
เปนจริงแลวสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานีมีขอจํากัดเร่ืองการจัดครู
เขาสอนใหตรงกับวุฒิการศึกษาของครูผูสอนจึงสงผลใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยูในระดับ
นอย ปญหาสวนใหญในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน  คือบุคลากร 
ท่ีเกี่ยวของขาดทักษะในการพัฒนาหลักสูตรและแหลงความรูมีไมเพียงพอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศิริชัย  อนันตผล (ศิริชัย  อนันตผล, 2534 :18)  พบวาปญหาในดานตางๆท่ีพบในการพัฒนา
หลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินสวนใหญขาดเอกสารท่ีเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของถ่ิน ครูผูสอนสวนใหญไมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรสวนกลาง  ในขณะเดียวกันก็ไมรูจักความตองการความจําเปนของทองถ่ินดีพอจะเห็น
ไดวานักเรียนไมสามารถนําส่ิงท่ีเรียนไปใชไดในชีวิตจริงเพราะไมสอดคลองกับทองถ่ิน 

ขนาดสถานศึกษาระหวางสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญดานการบริหาร
และบริการตามหลักสูตรท้ังนี้อาจเปนเพราะวาท้ังผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีการปฏิบัติตาม
สภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) 
ดานการบริหารและบริการตามหลักสูตรอยูในระดับนอยในเร่ืองของการจัดอาคารสถานท่ีการนิเทศ
ติดตามผลการประเมินผลดานการบริหารและบริการหลักสูตรการจัดการบริหารและบริการเอกสาร
ประกอบหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนซ่ึงสอดคลองกับพิมพันธ  เตชะคุปต (พิมพันธ  
เตชะคุป, 2533 : 20) กลาววาความสําคัญของการจัดบรรยากาศการเรียนการสอนมีอิธิพลตอการเรียนรู
ของนักเรียนเปนตัวแปรท่ีชวยสงเสริมใหนักเรียนมีสุขภาพจิตดีมีความตั้งใจเรียนดีสอดคลองกับ
งานวิจัยของสายสวาสด์ิ วิไลกุล (สายสวาสด์ิ  วิไลกุล, 2537 : 80) วิจัยเร่ืองปญหาการบริหารหลักสูตร
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มัธยมศึกษาฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี  
ผลวิจัยพบวาโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีปญหาการบริหารหลักสูตรตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
ท่ีระดับ  .05โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีปญหาการบริหารหลักสูตรมากกวาโรงเรียนขนาดใหญท้ังดาน
เตรียมความพรอมและดานการดําเนินการใชหลักสูตรและการประเมินหลักสูตรอีกประการหนึ่งคือ
สํานักงานเขตการศึกษาจังหวัดปทุมธานีมีสถานศึกษาขนาดเล็กมากกวาสถานศึกษาขนาดใหญจึงทําให
มีความแตกตางในดานการบริหารและบริการหลักสูตร 

ผลการเปรียบเทียบปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระ 
การเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน  
ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี ดานการบริหารและบริการตาม
หลักสูตรและดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจําแนกตาม ตําแหนง เพศ วุฒิการศึกษา  
ประสบการณในกาทํางาน การพัฒนาประสบการณ ขนาดของสถานศึกษาพบวาไมแตกตางกัน ซ่ึงไม
เปนไปตามสมมติฐานท่ีกําหนดไว ในปจจุบันหนวยงานตนสังกัด ไดมีการกําหนดนโยบายใหผูบริหาร
สถานศึกษาตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  มีการประชุมใหความรูในเร่ืองของ ข้ันตอนการปฏิบัติ
ตามสภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(นาฏศิลปชวงช้ันท่ี 2) ไดอยางครบถวน ถูกตองตามข้ันตอน สงผลใหสถานศึกษามีการปฏิบัติตาม
สภาพและปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (นาฏศิลป
ชวงช้ันท่ี 2) ภายในสถานศึกษาไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของสมเพียง กุลละวณิชย (2545 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาการใชหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สหวิทยาเขตแกวปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ พบวาครูผูสอนในสถานศึกษามีการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนโดยนําหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 มาใชโดยรวมอยูในระดับมาก โดยครูผูสอนท่ีมี
ประสบการณในการทํางานตางกัน มีการปฏิบัติงานตามกระบวนการจัดการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษาไมแตกตางกัน ครูผูสอนท่ีมีวุฒิทางการศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติงานตามการจัดการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษาไมแตกตาง  
 
ขอเสนอแนะ 
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจังหวัดปทุมธานี ควรนําเอาขอมูลสารสนเทศท่ีไดจากงานวิจัย
ไปสํารวจความตองการชวยเหลือของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในการจัดทําและการใช
หลักสูตรสถานศึกษา กรณีสถานศึกษาในสังกัดมีสภาพและปญหาและนําประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ท่ีประสบผลสําเร็จในการจัดทําและการใชหลักสูตรสถานศึกษามาเผยแพร โดยเฉพาะในดาน 
การสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนเพ่ือจะไดเปนขอมูลในการ
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วางแผนพัฒนาการใชหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิผลตรงตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ท่ีกําหนด  สอดคลองกับปญหาและความตองการของทองถ่ินอยางแทจริง 
 ดานสภาพการใชหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(นาฏศิลปชวงช้ันท่ี  2)    
 ภาคการบริหารและบริการตามหลักสูตร สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี      
การศึกษาจังหวัดปทุมธานี ควรมีการบริการสงเสริมงานการจัดอาคารสถานท่ีและแหลงวิทยาการ
เพื่อสงเสริมการนําหลักสูตรไปใช การจัดครูเขาสอนตามความสามารถและความถนัด มีการติดตาม
วัดผลประเมินผลดานการบริการและการบริหารตามหลักสูตร    
 ภาคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการสงเสริมใหจัดทําและใชส่ือและวัสดุ
อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จัดมุมประสบการณและจัดบรรยากาศใน    
หองเรียนการใชเอกสารและคูมือประกอบหลักสูตร 
 ดานปญหาการใชหลักสูตรสถานศึกษา พุทธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(นาฏศิลปชวงช้ันท่ี  2)   
  ภาคการบริหารและบริการตามหลักสูตร สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี     
การศึกษาจังหวัดปทุมธานี ควรมีการบริการสงเสริมงานการจัดอาคารสถานท่ีและแหลงวิทยาการเพ่ือ
สงเสริมการนําหลักสูตรไปใช   การวางแผนการใชหลักสูตร การจัดบริการเอกสารและคูมือประกอบ
หลักสูตรรวมท้ังการติดตอประสานงานการขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน จากภูมิปญญาทองถ่ิน
และชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารและการบริการหลักสูตร 
     ภาคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรมีการจัดบริการสงเสริมงานการใชส่ือและวัสดุ
อุปกรณประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชเอกสารและคูมือประกอบหลักสูตร การจัด 
มุมประสบการณและการจัดบรรยากาศในหองเรียนการติดตามประเมินผล วัดผลท้ังกอนเรียน ขณะท่ี
เรียนและหลังเรียนอยางเปนระบบ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนตามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี และเปรียบเทียบความเห็นของ
ผูบริหารการศึกษาท่ีมีตอสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน จําแนกตามวุฒิการศึกษากลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีในปการศึกษา 2549 จํานวน 275 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้
เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง แบงออกเปน 2 ตอน คือขอมูลของผูตอบแบบสอบถามและ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงาน กิจการนักเรียน ไดคาความเช่ือม่ัน 0.98 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะหคาที (t-test  independent)  
 

ABSTRACT 
 The purposes of this study were (1) to study the condition of the administration of student affairs 
according to the opinions of the administrators under the Jurisdiction of the Prachin Buri Office of 
Educational Service Area and (2) to compare the opinions of the administrators, categorized by the 
_______________________________________________ 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บณัฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                           
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   บณัฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                              
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสงเสริมสุขภาพ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                     
   ในพระบรมราชูปถัมภ 

 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  มิถุนายน – กันยายน 2550 

38 

educational background, towards the administration of the student affairs. The sample included 275 
administrators under the Jurisdiction of the Prachin Buri Office of Educational Service Area in the 2549 
B.E. academic year, selected by simple random sampling. The instrument was a questionnaire 
constructed by the researcher. It was divided into two parts : the information of the subjects and the 
opinions of the subjects in terms of the condition of the administration of the student affairs. The 
reliability was 0.98 The statistical analysis consisted of frequency, percentage, mean, standard deviation 
and t - test independent. 
 
ความสําคัญของปญหา 
    ตามหลักการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  
เนนการศึกษาสรางคน สรางงาน และสรางชาติ เนนการจัดการศึกษาเพื่อใหทุกคนเปนคนดีคนเกงและ
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 1) 
 ในมาตรา27 ไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยจัดทําสาระ
ของหลักสูตรและกําหนดแนวทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของสถานศึกษา 
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะ 
อันพึงประสงคเพื่อความเปนไทยความเปนพลเมืองท่ีดีของชาติการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอรวมท้ังจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองและเปนไปตามความตองการ
ของผูเรียน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 3-4) 
 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2542 สถานศึกษาจะตองจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาเปนของตนเองเพื่อใหครอบคลุมภาระงานการจัดการศึกษาใหครบทุกดาน  
ซ่ึงประกอบดวยการเรียนรู ท้ังมวลและประสบการณอ่ืน ๆ ท่ีคณะกรรมการหลักสูตรสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐานจะตองวางแผนหรือกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียนไดเรียนรูอยางมี
ความสุข มีทักษะและมีกระบวนการคิด มีเหตุผล มีความสามารถในการใชขอมูลสารสนเทศและ
เทคโนโลยีส่ือสาร สงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนแตละบุคคลสามารถพัฒนาไปสูศักยภาพสูงสุดของ
ตนเอง    
 จากจุดประสงคดังกลาวจะเห็นไดวารัฐมีความมุงม่ันท่ีจะสรางเยาวชนของชาติใหมี        
คุณสมบัติพรอมท่ีจะเปนพลเมืองดี  มีความรู  ความสามารถ  และทักษะในการชวยเหลือตนเองและ
ประเทศชาติใหอยูรอดปลอดภัยและมีความเจริญกาวหนาซ่ึงความสําเร็จดังกลาวจะสําเร็จได ดวยการมี
ความรับผิดชอบงานตามหนาท่ีของแตละฝายและหลายระดับ บุคคลท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งคือผูบริหาร
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สถานศึกษา โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความรูความสามารถในการดําเนิน กิจการตาง ๆ ใหเกิด
ประโยชนตอนักเรียนไดอยางเต็มท่ีผลท่ีติดตามมาคือ นักเรียนมีคุณสมบัติ อันพึงประสงค 
 และจากแนวคิดหลักเกี่ยวกับบทบาทภาระหนาท่ีของผูบริหารโรงเรียนพออนุมานภารกิจ 
อันสําคัญของผูบริหารโรงเรียนซ่ึงมี  3 ประการ คือ (ธีรวุฒิ ปทุมนพรัตน, 2534) 

1. การบริหารดานวิชาการ รวมถึงการบริหารการเรียนการสอน การกําหนดหลักสูตร 
แผนการเรียน ตารางเรียน การจัดช้ันเรียน ตารางการจัดครูผูสอน การวัดและประเมินผลการเรียน การจัด
วัสดุอุปกรณ การสอนและการอํานวยการใหงานดานวิชาการดําเนินไปอยางราบร่ืน ประสบความสําเร็จ
ตามความมุงหมาย ซ่ึงผูบริหารควรเนนงานดานนี้ใหมากท่ีสุด 

2. การบริหารงานกิจการนักเรียน การบริหารกิจการนักเรียนเปนเร่ืองสําคัญและจําเปน เร่ือง
หนึ่งของการบริหารการศึกษา ซ่ึงผูบริหารควรจะใหความสนใจเปนพิเศษนอกเหนือจากการเรียนการ
สอนตามปกติแลว ผูบริหารจะตองคํานึงวายังมีสวนสําคัญท่ีเกี่ยวกับนักเรียนอยูอีก หลายดาน เชน 
 -  การจัดบริการและสวัสดิการตางๆใหกับนักเรียน 

 -  การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางชีวิตของนักเรียนใหสมบูรณข้ึน 
 ดังนั้น การจัดประสบการณใหกับนักเรียนนอกชั้นเรียนซ่ึงอยูในขอบขายของงาน
กิจการนักเรียนนี้เปนส่ิงจําเปนและสําคัญซ่ึงสถานศึกษาและผูบริหารจักตองขวนขวาย จัดดําเนินการให
เหมาะสมถูกตองตามทรัพยากรและโอกาสที่มีอยูในสังคมประชาธิปไตย จะใหความสําคัญของงานการ
จัดงานดานกิจการนักเรียนควบคูไปกับงานวิชาการ 
 3. การบริหารงานธุรการ โรงเรียนเปนองคกรหรือสถาบันอยางหน่ึง ดังนั้นยอมมีกฎระเบียบ
และขอบังคับท่ีมีมาตรฐานปฏิบัติท่ีถูกตอง โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนท่ีสังกัดกระทรวง ทบวง กรม  
ในทางราชการยอมมีแนวทางในการปฏิบัติตามธรรมเนียมและระเบียบทางราชการซ่ึงจะหลีกเล่ียงการ
ปฏิบัติไมไดผูบริหารและผูเกี่ยวของจําเปนตองเรียนรูเพื่อใหนําไปปฏิบัติไดถูกตอง การบริหารงาน
ธุรการครอบคลุมงานดานการเงิน การสารบรรณ การพัสดุ อาคารสถานท่ี ยานพาหนะ และอ่ืน ๆ  แมงาน
เหลานี้จะเปนเพียงองคประกอบชวยสงเสริมสนับสนุนฝายวิชาการ ไมกอใหเกิดประโยชนโดยตรงตอ
นักเรียนซ่ึงเปนกลุมเปาหมายของการบริหารก็ตาม  แตก็มีผลโดยออมในการชวยใหการบริหารงานของ
โรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยและสมบูรณข้ึน 

ดังนั้น การท่ีโรงเรียนและผูบริหารจะปฏิบัติตามไดถูกตองสมบูรณ ผูบริหารจะตองเขาใจ
ลักษณะของนักเรียนดีพอสมควร การเรียนการสอน การจัดประสบการณใหกับนักเรียนตองคํานึงถึง
ความเหมาะสมถูกตองและธรรมชาติของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและปรับปรุง
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตนใหเหมาะสมถูกตองเปนท่ียอมรับของสังคม 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  มิถุนายน – กันยายน 2550 

40 

ปจจุบันความเปล่ียนแปลงทางสังคมเปนไปอยางรวดเร็ว การปรับตัวของนักเรียนและการจัด
ประสบการณใหกับนักเรียนในโรงเรียนแตเพียงเฉพาะการเรียนรูในหองเรียนแตเพียงอยางเดียว 
ยอมไมเปนการเพียงพอ การเสริมหลักสูตร การเสริมทักษะและการจัดประสบการณตางๆใหกับ
นักเรียนไดมีโอกาสปะทะและพบจริงๆ จึงมีความจําเปนและสําคัญยิ่งเพราะ ในชีวิตจริงของนักเรียน
นั้นมิไดข้ึนอยูกับงานวิชาการแตหากขึ้นอยูกับการปรับตัว การแกปญหา การวิเคราะหวิจัยดวยตนเอง  
โดยอาศัยประสบการณและทักษะเปนเคร่ืองมือ มักปรากฏอยูเสมอวา นักเรียนท่ีมุงแตงานวิชาการ 
แตเพียงอยางเดียวไมสามารถแกปญหาชีวิตได เพราะชีวิตมิไดข้ึนอยูกับหลักวิชาการแตข้ึนอยูกบัการจดั
ประสบการณใหกับชีวิต 

จากเหตุผลดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา การบริหารกิจการนักเรียนมีความสําคัญเปนอยางมาก 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารกิจการนักเรียนในสภาวการณท่ีอยูในชวงการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา  ซ่ึง
ถือไดวาการบริหารกิจการนักเรียน เปนหนาท่ีท่ีสําคัญประการหนึ่งของผูบริหารโรงเรียนทุกระดับ
การศึกษา  ซ่ึงจะตองรับผิดชอบดําเนินการ การบริหารกิจการนักเรียนเปนงานท่ีมีขอบขายกวางขวาง 
เกี่ยวของกับบุคคลหลายฝายท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน จึงจําเปนตองมีการเตรียมการและวางแผน
จัดดําเนินการอยางดี  มีระบบ เพื่อใหสามารถชวยเสริมสรางคุณภาพของนักเรียนไดอยางแทจริง 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับใชเปน
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารกิจการนักเรียนใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ เปนทรัพยากรบุคคลอันมีคาสําหรับเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไปในอนาคต 
 
คําสําคัญ 

การบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 สภาพการบริหารกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน

ตามวุฒิการศึกษาของผูบริหาร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
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 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นการศึกษาปราจีนบุรี 
ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในปการศึกษา 2549   
 กลุมตัวอยางไดแก ผูบริหารราชการครูท่ีไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการ
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีปการศึกษา 2549 จํานวน  
275 คน โดยการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) จําแนกตามวุฒิการศึกษาแลว 
สุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยผูวิจัยไดเปดตารางเครซ่ี มอรแกนไดขนาดกลุม
ตัวอยาง 162 คน เพื่อใหความเชื่อม่ันสูงข้ึนผูวิจัยจึงเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางใหมีจํานวนมากข้ึนเปน
รอยละ 80 ของจํานวนประชากร ไดกลุมตัวอยางจํานวน 220 คน 

2.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดสรางเปนแบบสอบถามความคิดเห็น
ของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพความคาดหวังในการดําเนินงานกิจการนักเรียน มี 2 ตอน คือ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ัวไปเกี่ยวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาตอสภาพการบริหารงาน

กิจการนักเรียนเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนการประมาณคา (Rating Scale)  
 2.1  การหาคาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content  Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่
แกไขแลวเสนอคณะผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทานเพื่อตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content  
Validity) ดวยวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับคําจํากัดความในการวิจัย 
โดยกําหนดการพิจารณาดังนี้ 
 + 1   เม่ือแนใจวาขอคําถามวัดไดตรงกับนิยามศัพทเฉพาะ 

    0   เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงกับนิยามศัพทเฉพาะ 
-  1    เม่ือแนใจวาขอคําถามวัดไดไมตรงกับนิยามศัพทเฉพาะ 

เลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.50 นํามาใชไดคา IOC เทากับ 0.80-1.00    
  2.2 การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับ
ผูบริหารที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําผลมาคํานวณคาความเท่ียงของแบบสอบถาม โดยใช
สูตรการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach α - Coefficient) ไดคาความเช่ือม่ัน 0.98 
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 3.  การวิเคราะหขอมูล 
 3.1 การศึกษาสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร       
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  วิเคราะหขอมูล โดยการหาคาความถ่ี  
(Frequency) การหารอยละ (Percentage) การหาคาเฉล่ีย (Mean : x ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation : S.D.) เปนรายขอและโดยรวม และแปลความหมายของคะแนนตามเกณฑ   

3.2 การเปรียบเทียบสภาพการบริหารกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหาร 
สถานศึกษาจําแนกตามวุฒิการศึกษาของผูบริหารสถานศึกษา ทําโดยการทดสอบความแตกตางของ
คาเฉล่ียของกลุมตัวอยางจากการวิเคราะหคาที (t–test แบบ independent)  
    

ผลการวิจัย 

 1. สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดานพบวา 
คาเฉล่ียสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนดานงานปกครองและวินัยนักเรียนมีคาเฉล่ียอยูใน 
ระดับมาก สวนดานงานบริการสวัสดิการนักเรียน และดานงานกิจกรรมชุมนุมพบวา คาเฉล่ีย 
ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  

 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาตอสภาพการบริหารกิจการ  
นักเรียนพบวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกันมีคาเฉล่ียความคิดเห็นตอสภาพการบริหาร
กิจการนักเรียนในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 
 เม่ือพิจารณารายดานพบวา ผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตองานการ
ปกครองและวินัยนักเรียน งานบริการและสวัสดิการหองสมุด และกิจกรรมอ่ืนๆ (กิจกรรมชุมนุม 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .05 ยกเวนความคิดเห็นตอสภาพการบริหารกิจการนักเรียนดาน
การบริการสุขภาพอนามัย  การบริการอาหารกลางวัน การและบริการความปลอดภัยในโรงเรียน)  
ไมแตกตางกัน 
 

อภิปรายผล  
 ผลการวิเคราะหขอมูล คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพการบริหารงานกิจการ
นักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และพบวา ผูบริหารสานศึกษาท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็น
ตอสภาพการบริหารกิจการนักเรียนในภาพรวมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจมีสาเหตุและปจจัยท่ีเปน           
ขอจํากัดหลายๆ ประการเพราะการบริหารกิจการนักเรียนท่ีไมใชการสอนในช้ันเรียน แตเปนการ
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ดําเนินงานท่ีครอบคลุมไปถึงงานสวัสดิการและการบริการนักเรียน งานดานการปกครองและวินัย งาน
ดานการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน งานกิจกรรมนักเรียนหรืองานกิจกรรมเสริมหลักสูตร และการ
ติดตามผลผลิต  ซ่ึงสงผลใหขอบขายการบริหารกิจการนักเรียนนั้นมีขอบเขตกวางขวางมากและข้ึนอยู
กับองคประกอบหลายๆ ประการท่ีสําคัญไดแก นโยบาย สภาพแวดลอมทางสังคม ขนาดและระดับของ
สถานศึกษา สภาพพื้นฐานและความตองการของนักเรียน พฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา รวมถึงทรัพยากรการบริหารตางๆ ท่ีมีอยูของสถานศึกษาดวย ท้ังนี้กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546) กลาวถึง การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนจะตองคํานึงถึงความพรอมของสถานศึกษา  
ความตองการของผูเรียนและชุมชน  ซ่ึงปจจัยดังกลาวขางตนเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะมีอิทธิพลตอสภาพ
การบริหารกิจการนักเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งขนาดและระดับของสถานศึกษา และพฤติกรรมการบริหาร
ของผูบริหารสถานศึกษาและเม่ือพิจารณารายละเอียดแตละดานพบวา 
 1. งานปกครองและงานวินัยนักเรียน ภาพรวมสภาพความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีท่ีมีตอสภาพการบริหารงานกิจการ นักเรียนดานงาน
ปกครองและวินัยนักเรียน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก แตมีประเด็นท่ีควรพิจารณาคือรายการประเมิน
ท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ไดแก สรางความรักความศรัทธาเช่ือถือให  นักเรียนเกิดความผูกพันตอโรงเรียน 
ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสําคัญท่ีผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของ ควรเรงดําเนินการแกไข เพราะถือเปน
ภาระหนาท่ีท่ีทุกฝายจะตองรวมมือเพื่อใหนักเรียนมีรักและศรัทธาในสถาบันและมีพฤติกรรมท่ีพึง
ประสงค สอดคลองกับแนวความคิดของกาญจนา ศรีกาฬสินธุ  (2533) ท่ีกลาววา การปกครอง  นักเรียน
ตองมุงใหการควบคุมพฤติกรรมนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัยและมุงใหนักเรียนมีความสามารถในการ
ปฏิบัติตนในแนวทางท่ีถูกท่ีควรดวยการวางตัวของเขาประชุมอบรมนักเรียน จะทําใหนักเรียนรูและ
เขาใจแนวทางปฏิบัติตนในแนวทางที่ถูกท่ีควร ตามระเบียบขอบังคับไดดียิ่งข้ึน ครูทุกคนปฏิบัติหนาท่ี
ฝายปกครองดูแลความประพฤตินักเรียนและรวมการประสานแผนงานและกิจกรรมรวมกับฝายตางๆ 
อยางสม่ําเสมอ   

 กองแผนงาน กรมสามัญศึกษา (2532) กลาววา การบริหารงานปกครองนักเรียนควรมีการ
ดําเนิน กิจกรรมเพ่ือแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีการ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนท่ีมีปญหาดานความประพฤติไมเหมาะสมเปนการประชุมรวมกัน  
ผูประสานงานระดับช้ัน ครูประจําช้ันฝายแนะแนวและฝายตางๆ ในการแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม
ของนักเรียน เปนวิธีการอยางหนึ่งในการพยายามแกไขพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมของนักเรียน  
เชนเดียวกับท่ี กานดา อมรเพชรกุล (2546) ไดเสนอแนะวา ฝายปกครองควรมีการประสานงานกับงาน
แนะแนวในการแกไขพฤติกรรมนักเรียนและควรมีการอบรมนักเรียนเร่ืองความมีระเบียบวินัยโดยขอ
ความรวมมือกับครูทุกคนในโรงเรียนรวมทั้งผู ปกครอง 
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 2.  งานบริการและสวัสดิการนักเรียน  
 2.1 บริการหองสมุดพบวา  ภาพรวมสภาพความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรีท่ีมีตอสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนดานบริการ        
หองสมุดโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงเปนประเด็นท่ีสําคัญท่ีผูบริหารและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ
ตองพิจารณาหามาตรการเพื่อพัฒนาหองสมุดซ่ึงถือวาเปนแหลงคนควาขอมูลขาวสารท่ีสําคัญสําหรับ
นักเรียน  ท้ังนี้  ข้ึนอยูกับการจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการในแตละป ซ่ึงถือวาเปนปญหาสําคัญ
สําหรับผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีพบวา ผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี
และสูงกวาปริญญาตรี มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานสวัสดิการนักเรียนในดานการบริการ
หองสมุดแตกตางกัน  ท้ังนี้อาจมีสาเหตุจากงบประมาณท่ีทางโรงเรียนไดรับ และวิสัยทัศน 
ในการพัฒนาแหลงการเรียนเรียนรูสําหรับผูเรียนของผูบริหาร  
 2.2 งานบริการสุขภาพอนามัย การบริการอาหารกลางวัน และสวัสดิการ ความปลอดภัย
ในโรงเรียนพบวา ภาพรวมความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาตอสภาพ การบริหารงานกิจการ
นักเรียนดานบริการสุขภาพอนามัย การบริการอาหารกลางวันและ ความปลอดภัยในโรงเรียนโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก สวนใหญ โรงเรียนจะไดรับการจัดสรรงบประมาณตาม
โครงการอาหารกลางวันจากรัฐบาล ในสวนของการ ดูแลสุขภาพอนามัย และสวัสดิการความปลอดภัย
ดานอ่ืนๆ ภายในโรงเรียน ข้ึนอยูกับการวางแผนการดําเนินงานแผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียน ซ่ึง
โรงเรียนจะตองวางแผนการดําเนินงานใหสอดคลองนโยบาย ระเบียบ  ขอปฏิบัติดานสวัสดิการและ
ความปลอดภัยของนักเรียนของหนวยงานราชการอยูแลว จึงถือวาเปนหนาท่ีและเปนงานประจําท่ี
ผูบริหารและคณะครู บุคลากรทุกคน ตองกวดขันดูแลเอาใจใสเพื่อใหนักเรียนไดการบริการดาน
สวัสดิการและความปลอดภัยทุกคน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยท่ีพบวา ผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี  มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานบริการและสวัสดิการนักเรียน
ในดานการบริหารสุขภาพอนามัยและสวัสดิการความปลอดภัยในโรงเรียนไมแตกตางกัน ยกเวน กาน
การบริการอาหารกลางวันท่ีผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความคิดเห็นในระดับมากสวน
ผูบริหารที่มีวุฒิ  การศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมากจาก 
การจัดบริการอาหารกลางวันเปนการจัดบริการสวัสดิการใหแก นักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดรับประทาน
อาหารที่มีคุณคาเพียงพอแกรางกาย ราคาถูกและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนเปนการ แกไขภาวะโภชนาการ
ท่ีไมดีของนักเรียน และเปนแหลงการเรียนรูดานโภชนาการ ของนักเรียน ฝกนิสัยมารยาทในการ
รับประทานอาหารและยังชวยสงเคราะหแกนักเรียนท่ีขัดสนและขาดแคลนซ่ึงตองอาศัยความรวมมือ
จากหลายฝายโดยมิคํานึงผลกําไร  อาจเปนประเด็นสําคัญท่ีผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีให
ความสําคัญในการบริหารสูงกวา  
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 3. งานกิจกรรมอ่ืนๆ (กิจกรรมชุมนุม) พบวาภาพรวมสภาพความคิดเห็นของผูบริหาร
สถานศึกษาตอสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนดานบริการกิจกรรมนักเรียนโดยภาพรวมอยู 
ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุและปจจัยแวดลอมหลายประการ ท่ีสําคัญท่ีสุดนาจะเปน
ในสวนของการ จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ี
ผูบริหารและครูผูสอนขาดความรูความเขาใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา รวมท้ังไมให
ไมใหความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและเม่ือพิจารณารายขอพบวาสภาพการบริหารงาน
กิจการนักเรียนในดานกิจกรรมชุมนุมในภาพรวมยังคงมีสภาพการบริหารงานในระดับนอย ไดแก 

(1)  มีการสํารวจความตองการในการจัดต้ังชุมนุมของนักเรียน     
(2)  นักเรียนจัดต้ังชุมนุมเอง    
(3)  การดําเนินงานแตละชุมนุมมีนักเรียนเปนคณะกรรมการดําเนินงานเอง 
(4)  มีการนําวิทยากรมาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดต้ังชุมนุมใหกับนักเรียน 
ท้ังนี้ อาจมาจากสาเหตุ และขอจํากัดหลายๆ ประการ จํานวนบุคลากรภายในโรงเรียนท่ีมี

จํานวนไมเพียงพอในการที่จะต้ังชุมนุมใหหลากหลายสอดคลองกับความตองการของนักเรียน โรงเรียน
ไมมีงบประมาณในการเชิญวิทยากรมาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดต้ังชุมนุม และประเด็นท่ีสําคัญท่ีสุด
คือ ครูผูสอนไมมีความรูความเขาใจในแนวทางการปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดกิจกรรม
พัฒนาผูเรียน เพราะแตเดิมจะเปนลักษณะของการสอนแบบเดิม ไมมีการวัดและประเมินผลในกิจกรรม
ชุมนุม จากประสบการณในการบริหารงานโรงเรียนของผูวิจัยพบวา  ช่ัวโมงกิจกรรมสวนมากจะเปน
ช่ัวโมงท่ีนักเรียนพัก  ไมมีการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลอยางจริงจัง  ประเมินผลเพียง 
“ผาน”  หรือ “ไมผาน”  สวนมากครูจะใหผาน ซ่ึงสงผลใหนักเรียนไมคอยใหความสําคัญและความ
สนใจในการรวมกิจกรรม  กอปรกับโรงเรียนไมสามารถที่จะจัดสรรชุมนุมใหตามความตองการของ
นักเรียนได ดังเหตุผลท่ีไดกลาวไปแลว 

 ดังนั้นผูบริหารจึงควรอยางยิ่งท่ีจะตองใหความสําคัญกับการบริหารกิจการ นักเรียนดาน
การบริการกิจกรรมชุมนุม  เนื่องจากเกณฑการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช 2542  ไดกําหนดเกณฑการจบการศึกษาแตละชวงชั้นวา  นักเรียนจะตองผานเกณฑการเขา
รวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนซ่ึง เปนกิจกรรมท่ีจัดใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ของตนเองตามศักยภาพ มุงเนนเพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีไดจัดใหเรียนรูตามกลุมสาระการเรียนรูท้ัง 8 กลุม 
การเขารวมและปฏิบัติกิจกรรมท่ีเหมาะสมรวมกับผูอ่ืนอยางมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกดวยตนเอง
ตามความถนัด และความสนใจอยางแทจริง การพัฒนาท่ีสําคัญ   คือ  การพัฒนาองครวมของความเปน
มนุษยใหครบทุกดานท้ังรางกาย  สติปญญา อารมณ และสังคม ใหเปนผูมีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม ซ่ึงสถานศึกษาจะตอง
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ดําเนินการอยางมีเปาหมาย มีรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 
ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาสภาพการบริหารกิจการนักเรียนตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาทํา
ใหทราบวาผูบริหารที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน   มีความคิดเห็นตอสภาพการบริหารงานกิจการ
นักเรียนแตกตางกัน ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะผูบริหารและผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของตอการบริหารกิจการ
นักเรียน  ดังนี้คือ  
 1. ผูบริหารโรงเรียนควรใหความสําคัญในการบริหารกิจการนักเรียนในดานท่ีมีคาเฉล่ีย
ความคิดเห็นนอยไดแก การบริหารกิจการนักเรียนดานกิจกรรมอ่ืนๆ (กิจกรรมชุมนุม) โดยพิจารณาให
มีการสํารวจความตองการในการจัดต้ังชุมนุมของนักเรียน นักเรียนจัดต้ังชุมนุมเอง มีการดําเนินงาน 
แตละชุมนุมมีนักเรียนเปนคณะกรรมการดําเนินงานเองและมีการนําวิทยากรมาใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การจัดต้ังชุมนุมใหกับนักเรียนเหลานี้ เปนตน 
 2. ผูบริหารโรงเรียนควรจัดสภาพแวดลอมภายในโรงเรียนอยางถูกสุขลักษณะจัดบรรยากาศ
ของโรงเรียนใหมีความสวยงามรมร่ืนนาอยู 
 3.  โรงเรียนควรประสานกับชุมชนเพื่อรวมมือกันในการดําเนินโครงการอาหารกลางวัน 
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บทคัดยอ   
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี และเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ซ่ึงจําแนกตาม
สาขาที่สําเร็จการศึกษาและประสบการณในการสอน ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ ครูผูสอน 
ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีท่ีจําแนกตามสาขาการศึกษา และประสบการณใน 
การสอนจํานวน 228 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชเปนแบบสอบถาม แบบประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 50 ขอ มีคาความเช่ือม่ัน 
0.97 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการหาคารอยละ คาเฉล่ีย (μ) และ สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)  

ผลการวิจัยสรุปไดวา 
1.  คาเฉล่ียความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากตามลําดับ ท้ัง 2 งาน คือ งานบริหารและบริการหลักสูตรและงาน
ดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
__________________________________________ 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                         
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                    
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
3)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                    
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย   
พุทธศักราช 2546 จําแนกตามสาขาการศึกษา พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  
พุทธศักราช 2546 จําแนกตามประสบการณในการสอน พบวา ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ           
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study teachers’opinions towards the uses of the Early 
Childhood Education Curriculum, A.D. 2003, implemented in Catholic schools under the supervisions of 
Chanthaburi Provincial  to compare with teachers’ opinions towards the uses of the Early Childhood 
Education Curriculum, A.D. 2003, classified by the fields of graduations and teaching experiences. 
 The population used in this study are 228 teachers in Catholic schools under the supervisions 
of Chanthaburi Provincial Diocese, classified by the fields of graduations and teaching experiences. 
 The instruments used are the 5-level rating Questionnaires consisting of 50 questions, having 
reliability value of  0.97, data analysis by  using finished statistical  program in acquiring the mean 
percentage (μ) and standard deviation (σ). 
 Research result can be concluded as follows:  
 1.  The mean on teachers’ opinions towards the uses of the Early Childhood Education 
Curriculum, A.D. 2003, wholly and individually, is in the level of  “much” (most satisfactory) on 
both works: namely, that of curriculum administrative and service works, and that of teaching and 
learning work in accordance with the curriculum, respectively. 
 2.  The result of comparison of teachers’ opinion to the implementation of the early 
childhood education curriculum A.D. 2003 according to major field of education found out that 
there is no significant difference to the level of significance at .05.  
 3.  The result of comparison of teachers’ opinion to the implementation of the early 
childhood education curriculum A.D. 2003 according to teaching experience found out that there 
is no significant difference to the level of significance at .05. 
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ความสําคัญของปญหา 
จากการเปล่ียนแปลงทางดานสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และจากปญหาสังคมที่มี

ผลกระทบอยางยิ่งตอเด็กปฐมวัยของไทย คือ ความออนแอของสถาบันครอบครัวในการทําหนาท่ี 
ในการอบรมเล้ียงดูท่ีไมเหมาะสมอันสงผลตอคุณภาพชีวิตของเด็กท้ังในปจจุบันและอนาคต รวมถึงการ
หล่ังไหลเขามาของวัฒนธรรมตางๆ ทําใหจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของการดํารงเอกลักษณ
ของวัฒนธรรมในสังคมของตน  หลักสําคัญในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย คือ การอบรมเล้ียงดู
ควบคูกับการใหการศึกษา โดยตองคํานึงถึงความสนใจและความตองการของเด็กทุกคน  คํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล องคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่ง คือ พอแม ผูเล้ียงดูเด็ก และครูปฐมวัย จะตอง
มีความรู  ความสามารถ ในการอบรมเล้ียงดูเด็ก และการจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อใหเด็กแตละคน
ไดมีโอกาสพัฒนาอยางสูงสุดตามศักยภาพ การจัดส่ิงแวดลอมสําหรับการเรียนรูท่ีมีคุณภาพนั้นจะตอง
เปนความรวมมือจากบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และไดมาตรฐานท่ีใกลเคียงกัน ในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ท่ีไดกําหนดใหสถานศึกษา
มีอิสระในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง ซ่ึงหลักสูตรสถานศึกษาจะเปนแนวทางสําคัญ 
ในการจัดส่ิงแวดลอมและประสบการณ การเรียนรูท่ีมีคุณภาพสําหรับเด็กในสถานศึกษา เพื่อใหการจัด
การศึกษาปฐมวัยเปนไปตามหลักการดังกลาว สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542  กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ  จึงไดจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 ข้ึน โดยมีหลักการในการจัดทําหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดย
คํานึงถึงความตอเนื่องของการจัดการศึกษาของเด็กต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ป (5 ป 11 เดือน 29 วัน) 
เช่ือมตอการศึกษา ปฐมวัยกับระดับประถมศึกษา และกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ท้ังนี้ให
สถานศึกษาตองจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยเปดกวางใหสถานศึกษานํานวัตกรรม ชุมชน ภูมิปญญา
ทองถ่ิน วัฒนธรรมและอ่ืนๆ ท่ีสถานศึกษานํามาจัดประสบการณใหกับเด็ก (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : คํานํา) 
 จากเหตุผลดังกลาว โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี เห็นความสําคัญของ การ
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ซ่ึงจะเปนแนวทางให กลุมโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี สามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสม สามารถดําเนินการนําหลักสูตรไปสู 
การใชไดอยางถูกตองและมีความเปนเอกภาพ  
 
คําสําคัญ 
 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546             
ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี แตกตางกันตามสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาและ          
ประสบการณในการสอน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  
2546 ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ซ่ึงจําแนกตามสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา และประสบการณในการสอน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
  1.  ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอนในระดับช้ันปฐมวัยปท่ี 1-3 ของโรงเรียน
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2548 จํานวน 12 โรงเรียน โดยแยกเปน
ครูผูสอนที่สําเร็จการศึกษาในสาขาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 91 คน และครูผูสอนท่ีสําเร็จการศึกษา 
ในสาขาอ่ืนๆ จํานวน 137 คน รวมท้ังส้ิน 228 คน 
  2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัย        
สรางข้ึนตามกรอบของการวิจัย ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของครูผูสอนเปนแบบตรวจรายการ  
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของครูในการใชหลักสูตร           
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ของเบส (Best, 1978 : 246) เปนแบบสอบถาม
ชนิด 5 อันดับ ไดแก มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด คือ 
 มากท่ีสุด หมายถึง ระดับการปฏิบัติในเร่ืองนั้นมากท่ีสุด ให     5  คะแนน 
 มาก           หมายถึง        ระดับการปฏิบัติในเร่ืองนั้นมาก ให     4  คะแนน 
 ปานกลาง   หมายถึง ระดับการปฏิบัติในเร่ืองนั้นปานกลาง ให     3  คะแนน 
 นอย หมายถึง              ระดับการปฏิบัติในเร่ืองนั้นนอย ให     2  คะแนน 
 นอยท่ีสุด    หมายถึง ระดับการปฏิบัติในเร่ืองนั้นนอยท่ีสุด ให     1  คะแนน 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  มิถุนายน – กันยายน 2550 

51 

 3.  การสรางเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูล ผูวิจัยไดสรางข้ึนเอง โดยการศึกษาจากเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เม่ือรางแบบสอบถามเสร็จแลวนําเสนอประธานและกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ เพื่อตรวจความถูกตองของภาษาและความสมบูรณของเครื่องมือ แลวนํามาแกไข 
ใหเหมาะสมกับเนื้อหา นําไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน  ตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา 
(Content Validity) ดวยวิธีการหาคา IOC แลวปรับตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒินําแบบสอบถาม 
ไปทดลองใช (Try-Out) กับครูผูสอนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําผลไปวิเคราะหหาคา
ความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยหาคา
สัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient Alpa) ไดคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .97 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยกําหนดโปรแกรมใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคในการวจิัย ดังนี้ 

4.1 การศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                 
พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ใชการหาคารอยละและการหา
คาเฉล่ีย (Mean)  

4.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2546 ซ่ึงจําแนกตามสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา และประสบการณในการสอน ใชวิธีการ
ทดสอบคาที 

 
ผลการวิจัย   
 จากการสงแบบสอบถามไปยังครูผูสอนในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
จํานวน 228 ฉบับ ไดรับ กลับคืนครบท้ัง 228 ฉบับ คิดเปนรอยละรอย จากการวิเคราะหขอมูลระดับ
ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี สรุปผลไดดังนี้ 
 1. คารอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมประชากรไดแก  ครูผูสอนท่ีสําเร็จ           
การศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 39.9 ครูผูสอนท่ีจบสาขาอ่ืนๆ จํานวน  
137  คน คิดเปนคารอยละ 60.1 ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนตํ่ากวา 5 ป จํานวน 66 คน คิดเปน
รอยละ 28.9 และครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอน 5 ป ข้ึนไป จํานวน 162 คน คิดเปนรอยละ 71.1 
 2.  คาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการใช
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 พบวาครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการใชหลักสูตร 
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การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในงานบริหารและบริการหลักสูตรอยูในระดับมาก และ             
งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ครูผูสอนก็มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน 
 3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 จําแนกตามสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา พบวาครูผูสอนที่สําเร็จการศึกษาสาขาที่แตกตางกันมีการ
ปฏิบัติงานบริหารและบริการหลักสูตร และงานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
2546 จําแนกตามประสบการณในการสอน พบวาครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนแตกตางกัน 
มีการปฏิบัติงานบริหาร บริการหลักสูตร และงานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 จากการสงแบบสอบถามไปยังครูผูสอนในโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
จํานวน 228 ฉบับ ไดรับ กลับคืนครบท้ัง 228 ฉบับ คิดเปนรอยละรอย จากการวิเคราะหขอมูลระดับ
ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในโรงเรียน
คาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี สรุปผลไดดังนี้ 
 1. คารอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนกลุมประชากร ไดแก ครูผูสอนท่ีสําเร็จ           
การศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัยจํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 39.9 ครูผูสอนท่ีจบสาขาอ่ืนๆ 
จํานวน 137 คน คิดเปนคารอยละ 60.1 ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนตํ่ากวา 5 ป จํานวน  
66 คน คิดเปนรอยละ 28.9 และครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอน 5 ป ข้ึนไป จํานวน 162 คน 
คิดเปนรอยละ 71.1 
    2.  คาเฉล่ีย และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนความคิดเห็นของครูท่ีมีตอการใช
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 พบวา ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการใชหลักสูตร 
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ในงานบริหารและบริการหลักสูตรอยูในระดับมาก และ             
งานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร ครูผูสอนก็มีความคิดเห็นอยูในระดับมากเชนกัน 
    3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                    
พุทธศักราช 2546 จําแนกตามสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาพบวา ครูผูสอนท่ีสําเร็จการศึกษาสาขาท่ี         
แตกตางกันมีการปฏิบัติงานบริหารและบริการหลักสูตร และงานดําเนินการเรียนการสอนตาม         
หลักสูตรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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    4. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 
2546 จําแนกตามประสบการณในการสอนพบวา ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนแตกตางกัน  
มีการปฏิบัติงานบริหารและบริการหลักสูตร และงานดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ   
 1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 
 จากผลการศึกษาคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะสําหรับผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย ดังนี้ 
 1.1 สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการจัดครูเขาสอนตามสาขาท่ีครูสําเร็จการศึกษา 
เปดโอกาสใหครูเลือกระดับท่ีครูถนัดและมีประสบการณ 
 1.2 ผูบริหารควรติดตามและนิเทศการใชแผนการจัดประสบการณของครูใหตอเนื่อง และ
ควรเปดโอกาสใหครูเลือกผูใหการนิเทศจากภายนอก เชน ศึกษานิเทศก ครู- อาจารยจากหนวยงานหรือ
องคกรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาปฐมวัย 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูผูสอนท่ีมีตอผลการนิเทศของผูบริหาร             
ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
 2.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูท่ีมีตอผลการใชหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  
ในโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี  
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปท่ี 3 โดยใชวิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

ท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอดและวิธีสอนแบบปกต ิ
A  COMPARATIVE STUDY OF LEARNING ACHIEVEMENT AND ATTITUDE TOWARDS 
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THE COMMUNICATIIVE APPROACH INTEGRATED WITH  

CONCEPT ATTAINMENT AND BY CONVENTIONAL METHOD 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
เจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธี
สอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรู ดวยการสรางความคิดรวบยอด และท่ี
ไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ     

กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงกําลังศึกษายูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา  
2549 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายกจํานวน 79 คน โดยวิธีการสุมอยางงายแบงเปน  
2  กลุม คือ กลุมทดลองจํานวน 41 คน ไดรับวิธีสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการ
เรียนรู ดวยการสรางความคิดรวบยอด และกลุมควบคุมจํานวน 38 คน ไดรับวิธีสอนแบบปกติ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
ท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด 2) แผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษแบบ
ปกติ 3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และ4) แบบวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนเอง ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ ในการหาคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบที (t-test แบบIndependent 
Samples) 
 
1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยพเิศษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
3) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ผลการวิจัยสรุปไดวา 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลอง  สูงกวากลุมควบคุม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
2. เจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลอง   ดีกวากลุมควบคุม 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to compare English learning achievement and attitude 
of Mathayom  Suksa 3 students taught by  the communicative  approach integrated with  concept  
attainment  and  by conventional  method.   
 The samples of this study were 79 Mathayomsuksa 3 students during the first semester of the 
2006 academic year at Pak Phli Wittayakarn School, Nakhon Nayok province, selected by using Sample 
Random Sampling Technique and divided into two groups.  The first group, the experimental group, 
consisted of 41 students was taught by the communicative approach integrated with  concept  attainment 
method. The other group, the control group, consisted of 38  students was taught by the  conventional  
method. The instruments used in this study were : (1) lesson plans for communicative  approach English 
integrated with  concept  attainment,  (2) lesson plans for conventional method, (3) the English learning 
achievement test, and (4) a questionnaire on attitude towards English learning. They were constructed by 
the researcher. Data, analyzed by statistic package of social science, were mean, standard deviation, t-test 
for independent samples. 
 The results of the research were as follow : 
 1.  The English learning achievement of the experimental group was higher than that of 
the control group at the .05 level of significance. 
 2.  The attitude towards English learning of the experimental group was better than that 
of the control group at the .05 level of significance. 
 
ความสําคัญของปญหา 
 ประการแรก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  วิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๓ ทุกสังกัด 
จากการประเมินของหนวยงานตางๆ และการประเมินระดับชาติ วิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉล่ียรวม 
ท่ัวประเทศต่ํากวารอยละ 50 ประการท่ีสอง ผลจากการประเมินระดับชาติคะแนนดานการคิดวิเคราะห
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ตํ่ามาก  (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก, 2547) สามารถพูดไดวาเด็กไทยคิดวิเคราะหไมเปน 
และใชภาษา อังกฤษส่ือสารไมได ประกอบกับปพุทธศักราช ๒๕๔๙ เปนปแหงการปฏิรูปการเรียนการ
สอน กระทรวงศึกษาธิการ ไดมีมาตรการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา โดยเนนการพัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห และใหสามารถสรางองคความรูไดดวยตนเอง ลดปญหาการทองจํา (กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) เปนสําคัญ 
 
คําสําคัญ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  เจตคติท่ีมีตอการเรียน การสรางความคิดรวบยอด    
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 วิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิด 
รวบยอด   และวิธีสอนแบบปกติ มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และเจตคติท่ีดีตอ 
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนตางกันอยางไรสูงข้ึน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
3 โดยใชวิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด   
และวิธีสอนแบบปกติ 

 2.  เพื่อเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โดยใชวิธีสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด 
และวิธีสอนแบบปกติ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
โดยใชวิธีสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด   
และวิธีสอนแบบปกติ ตามหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Your Turn 3, Dynamic English 1 และหนังสือ
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเท่ียวจังหวัดนครนายก   
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 ระยะเวลาในการทดลองคร้ังนี้ ผูวิจัยใชเวลาในการทดลอง 15 สัปดาห ๆ ละ 1 ช่ัวโมง  
เม่ือรวมเวลาทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน แลวใชเวลาท้ังส้ิน 17  สัปดาห โดยเร่ิมทําการทดลอง 
ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนปากพลี 
วิทยาคาร จังหวัดนครนายก จํานวน 3 หองเรียน มีจํานวนนักเรียนท้ังส้ิน 115 คน ซ่ึงจัดนักเรียน 
แบบคละความสามารถทางการเรียนใหอยูในระดับใกลเคียงกันท้ัง 3 หองเรียน 

  กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2549 ของโรงเรียนปากพลี
วิทยาคาร ไดจากการสุมตัวอยางอยางงายโดยใชวิธีจับฉลากจํานวน 2 หองเรียนจาก 3 หองเรียนแลวนํา  
2 หองเรียนมาจับฉลากเพื่อเลือกหองเรียนหนึ่งเปนกลุมทดลองประกอบดวยนักเรียนจํานวน41 คน  
ใชวิธีสอนท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด และอีกหองเรียนหน่ึงเปนกลุม
ควบคุม ประกอบดวยนักเรียนจํานวน 38 คน ใชวิธีสอนแบบปกติ 
 2.  ตัวแปรในการวิจยั 

 ตัวแปรท่ีศึกษาในการวิจัยคร้ังนี้  คือ 
 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ไดแก วิธีสอนซ่ึงมี 2 วิธีคือ1) วิธีสอนวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริม กระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด 2) วิธีสอน
แบบปกติ  

 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
และเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ    
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในคร้ังนี้ประกอบดวย 1)  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธี
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด            
2)  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบปกติ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ 4)   แบบวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 

3.1  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชวิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการ
เรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด ท่ีใชกับกลุมทดลอง และ แผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ ท่ีใชกับ
กลุมควบคุม  ประกอบดวยแผนจํานวน 15 แผนโดยเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ 
มีผูเช่ียวชาญการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบเพื่อแกไขปรับปรุงจากนั้นนําแผนการสอน
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ท่ีปรับปรุงแลวทดลองสอนกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 
เพื่อแกไขขอบกพรองกอนนําไปใชจริง 
 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจากผูเช่ียวชาญ
การสอนภาษาอังกฤษ 5 ทาน ตอจากนั้นนําไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 30 คน  
แลวนํามาวิเคราะหหาคาความยากงาย   คาอํานาจจําแนกของแบบวัดแตละขอ และหาคาความเช่ือม่ัน 
ท้ังฉบับ จากสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540 :123 ) 
  แบบวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษจํานวน  30  ขอ  ใชมาตรวัดของลิเคิรท 
ผูวิจัยสรางข้ึนโดยยึดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู ในหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544 และทฤษฎีเจตคติท่ีมี 3 องคประกอบคือ ดานความรูความเขาใจ ดานความรูสึก และ
ดานพฤติกรรม โดยขอความจะเปนเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 5 ดาน หลังจากนําเสนอ
คณะกรรมการวิทยานิพนธและผูเช่ียวชาญ  5  ทาน และปรับปรุงแลวนําแบบวัดเจตคติไปทดลองใชกับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 4 จํานวน 34  คน หาคา อํานาจจําแนกโดยใชสถิติทดสอบที และหาคา 
ความเช่ือม่ัน โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach,1973)   

 3.2 การวิเคราะหขอมูล   
 3.2.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษหลังการทดลอง 

ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมโดยรวม และจําแนกรายทักษะ 4 ทักษะ ใชสถิติทดสอบที กรณี
กลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (t-test แบบ Independent Sample) (Winer, 1971) 
 3.2.2 การเปรียบเทียบเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ หลังการทดลองระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยรวมและจําแนกรายดานใชสถิติทดสอบที กรณีกลุมตัวอยาง 2  กลุม 
ท่ีเปนอิสระตอกัน  (t-test แบบ  Independent Sample) (Winer, 1971) 
 
ผลการวิจัย 
 1.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวย 
การสรางความคิดรวบยอด  กับนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษแตกตางกัน  โดยนักเรียนท่ี ไดรับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการ
เรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียน 
ท่ีไดรับการสอนแบบปกติ  เม่ือจําแนกรายทักษะ 4 ทักษะ ไดผลการวิจัยดังนี้ 

1.1 นักเรียนท่ีไดรับการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรู
ดวยการสรางความคิดรวบยอด   กับนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ  มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษดานทักษะการฟง  ดานทักษะการอาน และทักษะการเขียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีไดรับการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรู
ดวยการสรางความคิดรวบยอด มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ี ไดรับการสอนตามแบบปกติ 
 1.2  นักเรียนท่ีไดรับการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรู
ดวยการสรางความคิดรวบยอด กับนักเรียนท่ีไดรับการสอนแบบปกติ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษดานทักษะการพูด ไมแตกตางกัน  
 2.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับวิธีสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริม
กระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด มีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  ดีกวา
นักเรียนท่ีไดรับวิธีสอนแบบปกติ เม่ือวิเคราะหเปนรายดาน 5 ดาน ไดผลดังนี้  

2.1 นักเรียนท่ีไดรับวิธีสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวย
การสรางความคิดรวบยอด  มีเจตคติดาน 1) ความกระตือรือรน ความสนใจในการเรียน2) ความรู
ความสามารถในการใชภาษา 3) การเห็นประโยชนและคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ 4) กิจกรรม 
การเรียนการสอน สูงกวานักเรียนท่ีไดรับวิธีสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   
 2.2 นักเรียนท่ีไดรับวิธีสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวย
การสรางความคิดรวบยอดและนักเรียนท่ีไดรับวิธีสอนแบบปกติ มีเจตคติดานการแสวงหาความรู
เพิ่มเติม  ไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบวา นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอดมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  สูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับนักเรียนท่ีไดเรียน
ภาษาอังกฤษมาแลวเปนเวลาหลายปและรูปแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริม
กระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอดท่ีพัฒนาข้ึน  จากการรวมแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารกับแนวคิดท่ีเนนความรูความเขาใจกฎเกณฑไวยากรณภาษา  เสริมดวย
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูความคิดรวบยอด เปนแนวความเช่ือใหมท่ีเช่ือวา ถาใหนักเรียนไดเรียนรู
กฎเกณฑไวยากรณอยางแจมชัด  แลวจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกใชความรูทางภาษาน้ันเพื่อการ
ส่ือสารมากเพียงพอ นักเรียนจะสามารถพัฒนาการใชภาษาส่ือสารไดอยางมีประสิทธิภาพ กลาวคือ 
มีการใชภาษาไดอยางถูกตองคลองแคลวและเหมาะสม สอดคลองกับนิพพิทา กุลชิต (2536)  
ไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อแกปญหานักเรียน  ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิภาษาอังกฤษตํ่าและตอบสนองหลักสูตรใหม
ท่ีเนนการฝกทักษะกระบวนการคิด และกระบวนการแสวงหาความรูโดยใชรูปแบบการสอนเพื่อใหเกิด
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มโนมติของ Bruner สอนวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  ผลการวิจัยสรุปวา 
การสอนโดยใชรูปแบบการสอนเพื่อใหเกิดมโนมติ  ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ สูงกวาการสอนตามคูมือครู 
 จากการวิเคราะหขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ผูวิจัยไดจําแนกเปน   
4 ทักษะ ดังนี้ 
 1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการฟง  ผลการวิเคราะหขอมูล
นักเรียนกลุมทดลอง มีผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการฟง  สูงกวานักเรียนกลุมควบคุม  ท้ังนี้ อาจเปน  เพราะ
กลุมทดลองฝกทักษะการฟงจากการท่ีครูนําเสนอตัวอยางประโยคท่ี ใช  และไมใช หลายประโยค  
ใชเวลาฝกในข้ันตอนนี้นานกวาข้ันตอนอ่ืนๆ  และไดดูภาพ ประกอบ เช่ือมโยงเร่ืองราว จนเกิดความคิด
รวบยอดและฝกใชข้ันตอนท่ี 1-3 จนเขาใจและสามารถตอบคําถามได แสดงบทบาทสมมุติซํ้าๆ จนจําได  
เขาใจความหมายไดแมนยํา สวนนักเรียนกลุมควบคุมฝกทักษะการฟงจากการอานประโยคของครู   
เทป เปนการบอกเนื้อหาท่ีจะเรียนโดยตรงไมไดเกิดจากการคิดเปรียบเทียบดวยตนเอง นักเรียนจึงไม
คอยต้ังใจฟงเทาท่ีควร สอดคลองกับกับกฎแหงการฝกหัดของธอรนไดคท่ีวา การที่ผูเรียนไดฝกหัดหรือ
กระทําซํ้า ๆ  บอยๆ  เปนการสรางความม่ันคงของการเรียน  ยอมทําใหเกิดการเรียนรูไดนานและคงทน
ถาวร  การท่ีผูเรียนนําส่ิงท่ีไดเรียนรูไปใชอยูเสมอก็จะทําใหเกิดความชํานาญคลองแคลว (ปรียาพร    
วงคอนุตรโรจน, 2534) และสอดคลองกับงานวิจัยของ  เพ็ญแข  วงศสุริยา (2546) และนนทพร  ภูวรัตน  
(2546)   
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการพูด ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏ
วา นักเรียนกลุมทดลองและนักเรียนกลุมควบคุม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
ดานทักษะการพูดไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจาก ทักษะการพูดเปนทักษะท่ีแสดงออก 
(Productive Skill) เปนการส่ือสาร 2  ทาง มีปฏิสัมพันธกันโดยเร่ิมจากการฟงท่ีเขาใจแลวพูดโตตอบ
กลับไป ซ่ึงเปนผลออกมาจากความสามารถโดยธรรมชาติ ไมเหมือนทักษะการฟง  การอาน  และการ
เขียน  ซ่ึงถือวาเปนทักษะท่ีรับรู  (Receptive Skill)  มีการส่ือสารทางเดียว  และอีกประการหนึ่งกิจกรรม
การเรียนการสอนของวิธีสอนท้ังสองกลุม   มุงเนนการสอนเพื่อการส่ือสารใหนักเรียนไดมีโอกาส
แสดงออกทางภาษาในลักษณะปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับผูเรียน และระหวางผูเรียนกับผูเรียน  
ใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรม พัฒนาการพูดโดยบทบาทสมมุติ   และในการทดลองคร้ังนี้ ผูวิจัยเปน
ผูดําเนินการทดลองดวยตนเองนักเรียนท้ังสองกลุมจึงมีโอกาสไดฝกทักษะการพูดไมแตกตางกัน  สงผล
ใหนักเรียนสองกลุมมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดานทักษะการพูดไมแตกตางกัน แตระดับความสามารถ
ในการพูดของนักเรียนท้ังสองกลุมเพิ่มข้ึนกวา กอนทดลอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ  นารี  นาจวง  
(2541)  และสุกัญญา   ศิลประสาท (2544)     
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 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานทักษะการอาน  ผลการวิเคราะหขอมูล
ปรากฏวานักเรียนกลุมทดลอง  มีผลสัมฤทธ์ิดานทักษะการอานสูงกวานักเรียนกลุมควบคุม ท้ังนี้
อาจจะเปนเพราะในข้ันตอนของการนําเสนอเนื้อหา ใหตัวอยางท่ี “ใช”  และ “ไมใช”  จะตองใชส่ือ
อุปกรณมาประกอบการสอนมาก  เปนส่ือท่ีชัดเจน ซ่ึงเม่ือเห็นแลวสามารถแยกความแตกตางได 
สอดคลองกับประโยคท่ีอาน อาจเปนภาพ ของจริง ในเร่ืองของส่ือการเรียนนั้นโรสเบอร ร่ี 
(Roseberry , 1985) กลาววาส่ือการเรียนจะมีผลตอความสามารถทางการอานของผูเรียนมาก เปนส่ิง
ท่ีทําใหผูเรียนไดรูจักวิเคราะหลักษณะหรือชนิดเนื้อความได  และจะทําใหเขาใจในส่ิงท่ีอานไดเปน
อยางดี สอดคลองกับ อารี  พันธมณี (2534) ท่ีกลาววา  การสรางบรรยากาศในการเรียนการสอนเปน
ส่ิงสําคัญท่ีทําใหผูเรียนเกิดความพอใจ และสอดคลองกับงานวิจัยของสุวรรณี  เวทไธสง (2544) 
 4.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษในทักษะการเขียน  ของกลุมทดลอง สูงกวากลุม
ควบคุม  ท้ังนี้อาจเปนเพราะในการที่จะเขียนเพื่อส่ือความหมายไดนั้นนักเรียนตองมีความรูท้ังในเร่ือง
ความหมาย ไวยากรณ และอักษรวิธี สามารถจําความรูมาใชใหถูกตองตามสถานการณ และมีทักษะใน
การเขียน    การสอนโดยใชรูปแบบการสอนที่พัฒนาข้ึน เนนสอนไวยากรณโดยเฉพาะ  จึงทําให
สามารถพัฒนาการเขียนไดดีกวาในระยะเวลาเทากัน ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ Jerome Bruner  
(อางในมาลินี จูฑะรพ, 2537: 124) ท่ีวา “กระบวนการสอนท่ีจะทําใหผูเรียน เรียนไดผลดีในระยะส้ันคือ
การสอนแกนหรือสาระของวิชานั้นๆ” 
 จากผลการวิจัยท่ีพบวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 ท่ีไดรับการสอนโดยใชวิธีสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด มีเจตคติตอการ
เรียนวิชาภาษาอังกฤษ ดีกวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยวิธีสอนแบบปกติ ท้ังนี้อาจจะเนื่องมาจากใน
การจัดกระบวนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสราง
ความคิดรวบยอด  ทุกข้ันตอนของการสอน   ผูสอนกับผูเรียนตองมีสวนชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการ
เรียนโดยการตอความ  เสริมความคิดท่ีผูเรียนตองการพูด  เขียน  หรือแสดงออกทางความคิดตางๆ  เพื่อ
การส่ือสาร  จึงเปนสาเหตุใหการปฏิบัติทางภาษาของผูเรียนประสบความสําเร็จไดงายและรวดเร็วข้ึน   
(เสาวลักษณ  รัตนวิชช, 2533) การชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียน ผูเรียนจะเกิดความ
ภาคภูมิใจในความสามารถของตน  ซ่ึงจะสงผลใหผูเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
   สอดคลองกับผลการทดสอบของริชารด  และ บารทเล็ท(Walker, Richard & Bartlett , 1984)  
กุศยา  แสงเดช (2537) และโชติกา ศรีถาวร (2543)  ซ่ึงใชการสอนแบบมุงประสบการณภาษากับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 ,5 และ 6 การที่นักเรียนประสบความสําเร็จในการปฏิบัติ กิจกรรมใดๆ ยอมทําให
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ พอใจ และเรียนอยางมีความสุข เกิดเจตคติท่ีดีตอการเรียนยอมอยากเรียนรู
ตอไป  (ปรียาพร วงคอนุตรโรจน , 2534 )   
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 จากการวิเคราะหขอมูลจําแนกรายดาน 5 ดาน สรุปผลการวิจัยวา นักเรียนกลุมทดลอง  
มีเจตคติดานความกระตือรือรน สนใจในการเรียน ดานความรูความสามารถในการใชภาษาดานการเห็น
ประโยชนและคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ  และดานกิจกรรมการเรียนการสอนดีกวานักเรียนกลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนเจตคติท่ีมีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดานการ
แสวงหาความรูเพิ่มเติมไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากครูจัดกิจกรรมใหนักเรียนท้ังสองกลุม 
ใชภาษาส่ือสารโดยใชเหตุการณท่ีเหมือนในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีลักษณะเปนเกม การแสดงบทบาท
สมมุติ หรือกิจกรรมที่ใชในการสนทนา ในชีวิตประจําวันเพื่อการส่ือสาร เนื้อหาอาจใหเด็กสืบคน
ขอมูลทางอินเตอรเน็ท หนังสือจากหองสมุดเปนแหลงในการเรียนรู ใชคนควาเพื่อนํามาใชในการ
ส่ือสารตอไป การเขียน คําศัพท ประโยค ความหมายของคําและประโยค รวมถึงการใชเคร่ืองหมาย 
วรรคตอนในการปฏิบัติกิจกรรม แตนักเรียนในชนบทไมคอยมีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษนอกหองเรียน
มากนัก ไมมีชาวตางชาติมาใหฝกพูด และแหลงเรียนรู ท่ีจะใชแสวงหาความรูในโรงเรียนมีไมเพียงพอ
กับจํานวนนักเรียน จึงทําใหนักเรียนมีเจตคติในดานการแสวงหาความรูเพิ่มเติมอยูในระดับท่ีใกลเคียง
กันท้ังสองกลุม คะแนนเฉล่ียของเจตคติ  ท่ีมีตอวิชาภาษาอังกฤษดานการแสวงหาความรูเพิ่มเติม  
จึงไมแตกตางกัน แตก็มีการพัฒนาดีข้ึนกวากอนเรียน 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะท่ัวไปในการเรียนการสอน  สามารถนํากระบวนเรียนรูดวยการสรางความคิด
รวบยอด   ไปสอนนักเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหสูงข้ึนโดยเฉพาะ
ทักษะการอาน และการเขียน  ผูท่ีจะนําวิธีสอนนี้ไปใชควรจะศึกษาใหมีความเขาใจชัดเจน เกี่ยวกับ
ความคิดรวบยอดของเร่ืองท่ีจะสอนเปนอยางดี  จํานวนนักเรียนในช้ันเรียนไมควรมากเกินไป  และการ
จัดกิจกรรมกลุมควรคละนักเรียนท้ังออน ปานกลาง และเกงอยูในกลุมเดียวกันเพื่อฝกความสามัคคี  
ชวยเหลือกัน  สงผลถึงเจตคติท่ีดีตอวิชาเรียน 
 ขอเสนอแนะสําหรับครูผูสอน  ควรเตรียมความพรอมใหนักเรียนคุนเคยกับกระบวนการ
เรียนรูความคิดรวบยอด เชน ใหนักเรียนเลนเกม “ใช” – “ไมใช”  กับความคิดรวบยอดงายๆ  
เปรียบเทียบพืช กับสัตวเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาเปรียบเทียบหาลักษณะเฉพาะ ของความคิดรวบ
ยอดท่ีซับซอนอยางมีทิศทาง  ควรทดลองในระดับช้ันอ่ืนๆ หรือในการวิจัยคร้ังตอไป ควรลดเวลา 
ในข้ันตอนการฝกความคลอง ไปเพิ่มเวลาข้ันตอนการส่ือสารใหมากท่ีสุด ควรมีเทคนิคการนําเสนอ
ตัวอยางท่ีหลากหลายรูปแบบเพ่ือไมใหเกิดความเบ่ือหนาย  ควรใชกิจกรรมเสริมแรง เชน บวกคะแนน
เพิ่ม  ใหรางวัลเปนส่ิงของท่ีไมแพงนัก ใหคําชมเชย  ยกยอง ฯลฯ กับผูท่ียกตัวอยางดวยตนเองได ทําให
นักเรียนสนใจ  ต้ังใจมากข้ึน  ครูผูสอนควรกระตุน  และสงเสริมการแสดงออกของนักเรียนโดยการ
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แสดงความสนใจและยอมรับความคิดของนักเรียน เพื่อฝกความกลา ชวงเวลาท่ีนักเรียน ไมอยากรวม
กิจกรรมการเรียนการสอนสูงท่ีสุด  คือ เวลาระหวาง 11.00-12.00 น. ซ่ึงเปนเวลาท่ีนักเรียนเร่ิมหิว ไมมี
สมาธิในการเรียน   ควรหลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเวลานี้ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัย  ควรศึกษาผลการใชรูปแบบวิธีสอนระหวางวิธีสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อการส่ือสารท่ีเสริมกระบวนการเรียนรูดวยการสรางความคิดรวบยอด และวิธีสอนแบบปกติ  ท่ีมีตอ
ความสามารถในการพูด  และเจตคติ ของนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษระดับช้ันอ่ืนๆ  และทดลองใชกับ
นักเรียนท่ีเรียนออน  โดยปรับปรุงตัวอยางใหงายข้ึน  และชัดเจนข้ึน 
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บทคัดยอ   
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทํางานของ

พนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัด ตามปจจัยสวนบุคคล และแผนกงาน กลุมตัวอยางท่ีใช
ในการศึกษาจํานวน 302 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคาความเช่ือม่ันเทากับ .92  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที 
และการทดสอบคาเอฟท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลการวิจัยพบวา  

1.  ระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัด  
ตามแผนกงาน ปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน 
ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ 
ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน อยูในระดับปานกลาง 

2.  การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช
(1995) จํากัด    
    2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน ดาน
ความรับผิดชอบ  และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และ
ดานสภาพการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับ
นับถือ ดานลักษณะของงาน  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05     

2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพสมรสพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดาน
ความสําเร็จของงาน ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน 
  
1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการ
ทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือ  
ไมแตกตาง กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา ภาพรวม และปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบาย
และการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
  2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามตําแหนงงานพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของ
งาน ดานความรับผิดชอบ  ปจจัยคํ้าจุน ดานการนิเทศ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
สวนปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน  
โดยภาพรวมและดานนโยบายและการบริหาร ดานรายได ดานความสัมพันธ และสภาพการทํางาน    
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  2.5  เมื่อเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา ภาพรวม และปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  
ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพ
การทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      
  2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน ดาน
การยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดาน
นโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน 
 ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
  2.7  เม่ือเปรียบเทียบตามแผนกงานพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือ 
ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการ
บริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05     
 

ABSTRACT 
The purpose of this research were to study and compare the level of motivation in work of 

employees in Takahashi Korat (1995) Company Limited by personal factors and division.  The sample of 
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this study was 302 respondents.  The questionnaire with reliability of .92 was used to collect data.  The 
statistical used in analyzing data were percentage, arithmetic mean, standard deviation, t - test and F - 
test. The finding were as follows : 
 1.  The level of motivation in work of employees as a whole and the aspects of achievement, 
recognition, work itself, responsibility, advancement, company policy and administration, supervision - 
technical, salary, interpersonal relation – supervision and working condition were at moderate level.  
 2.  Comparing the level of motivation in work of employees in Takahashi Korat (1995) 
Company Limited : 
  2.1 Gender compared :  The motivation in work of employees in Takahashi Korat (1995) 
Company Limited  as a whole and motivators factors  the each aspect of achievement, responsibility and 
advancement   hygiene factors the each aspect of supervision - technical, salary, interpersonal relation – 
supervision and working condition  had significant difference at the .05 level while  motivations factors 
the each aspect of recognition,  work itself  hygiene factors the each aspect of company policy and 
administration had non significant difference at the .05 level. 
  2.2 Civil status compared :   The motivation in work of employees in Takahashi Korat 
(1995) Company Limited  as a whole  and  motivators factors  the each aspect of achievement, work 
itself, responsibility  and advancement   hygiene factors the each aspect of  company policy and 
administration, supervision - technical, salary, interpersonal relation - supervision and working condition  
had significant difference at the .05 level while  motivations factors the each aspect of  recognition had 
non significant difference at the .05 level. 
  2.3 Educational attainment compared :   The motivation in work of employees in 
Takahashi Korat (1995) Company Limited  as a whole and motivators factors  the each aspect of 
achievement, recognition, responsibility, advancement  hygiene factors the each aspect of  company 
policy and administration, supervision - technical, salary, interpersonal relation - supervision and working 
condition of  had non significant difference at the .05 level  while  motivations factors the each aspect of 
work itself  had significant difference at the .05 level. 
  2.4 Position compared :   The motivation in work of employees in Takahashi 
Korat(1995) Company Limited as a whole and motivators factors  the each aspect of achievement, 
responsibility hygiene factors the each aspect of  supervision - technical had significant difference at the 
.05 level while  motivations factors the each aspect of recognition, work itself, advancement hygiene 
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factors as a whole and the each aspect of company policy and administration, salary, interpersonal 
relation - supervision and working condition had non significant difference at the .05 level. 
  2.5 Income compared :   The motivation in work of employees in Takahashi Korat 
(1995) Company Limited  as a whole and motivators factors  the each aspect of achievement, 
recognition, work itself, responsibility and advancement hygiene factors the each aspect of  company 
policy and administration, supervision - technical, salary, interpersonal relation - supervision and working 
condition  had non significant difference at the .05 level.  
  2.6 Age compared :   The motivation in work of employees in Takahashi Korat (1995) 
Company Limited  as a whole and motivators factors  the each aspect of achievement, recognition, work 
itself, responsibility and advancement hygiene factors the each aspect of  company policy and 
administration, supervision - technical, salary, interpersonal relation - supervision and working condition  
had non significant difference at the .05 level.  
  2.7 Division compared :   The motivation in work of employees in Takahashi Korat 
(1995) Company Limited  as a whole and motivators factors  the each aspect of  recognition, work itself, 
responsibility and advancement hygiene factors the each aspect of company policy and administration, 
supervision-technical, salary, interpersonal relation - supervision and working condition had non 
significant difference at the .05 level while motivations factors the each aspect of achievement had 
significant difference at the .05 level. 
   
ความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันนี้  ระบบเศรษฐกิจโลกเปล่ียนแปลงมากข้ึน ทุกประเทศจึงจําเปนตอง
เตรียมพรอมในดานความรูความสามารถของบุคลากร  เพื่อสรางภูมิคุมกันใหระบบเศรษฐกิจพรอมท่ีจะ
รองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ในปจจุบันนี้ทรัพยากรที่เปนตัวแปรท่ีสําคัญในการแขงขันทาง
ธุรกิจนั้น อยูท่ีทรัพยากรหลัก  คือ บุคลากร  ท่ีพรอมท่ีจะทํางานอยางเต็มกําลังความสามารถ แรงจูงใจ
เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตาง ๆ  ออกมาในเชิงบวก ขณะเดียวกัน หากมนุษยไมมี
แรงจูงใจและความพึงพอใจ จะทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ออกมาในเชิงลบ  
 แมวาเร่ืองของแรงจูงใจในการทํางานจะมีการศึกษาอยางมาก แตในปจจุบันก็ยังมีผูใหความ
สนใจศึกษาวิจัยอยางตอเนื่อง  และยังเปนเร่ืองท่ีทันสมัยอยูเสมอ จึงเปนส่ิงจูงใจใหมีการศึกษาเร่ืองนี้
ตลอด สาเหตุสําคัญประการหนึ่งท่ีทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเนื่องจาก เร่ืองของแรงจูงใจในการทํางาน 
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เปนเร่ืองท่ีเปนพื้นฐานท่ีผูบริหารองคกรควรใหความสนใจและควรตระหนักวา แรงจูงใจของพนักงาน
สงผลใหเกิดความพึงพอใจในการทํางาน    
 ดวยเหตุดังกลาว ทําใหผูวิจัยเห็นความสําคัญตอแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานและ
ความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการปรับปรุง พัฒนาการทํางานของพนักงานใหมีประสิทธิผล ผูวิจัยจึงเห็น
วา การทําวิจัยในหัวขอเร่ือง แรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัด 
ซ่ึงผูวิจัยปฏิบัติงานอยูจะเปนขอมูลใหผูบริหารของบริษัทใชเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการ
ทํางานของพนักงานใหเจริญกาวหนาตอไป 
  
คําสําคัญ 
 แรงจูงใจในการทํางาน   
 

โจทยวิจัย/ปญหา 
 ระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ  โคราช (1995) จํากัด  
มีความสําคัญเปนอยางไร และแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล และแผนกงานหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) 
จํากัด  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช 
(1995) จํากัด ตามปจจัยสวนบุคคล และแผนกงาน  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง   
  ประชากรไดแก พนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัด จํานวน 1,230 คน สวน
กลุมตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิตามแผนกงาน และสุมตัวอยางแบบมีระบบ ทุก ๆ 
คนท่ี 4 โดยสุมตัวอยางจากเลขรหัสประจําตัวพนักงานของบริษัท ไดจํานวน 302 คน 
 2.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ   
  2.1  การหาคาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) 
   นําแบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและเท่ียงตรงในเนื้อหา โดยหาคาดัชนีของความสอดคลองกันระหวางขอคําถามแตละขอ
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กับจุดประสงคระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะและเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวา
หรือเทากับ 0.6  สวนท่ีมีคานอยกวา 0.6 นํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
(ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 2543 : 123)   
  2.2  การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)  
   นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาแลว ไปทดลองใชกับ
พนักงานของบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัด ท้ังสามแผนกงาน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 
คน แลวนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) ของครอนบาค (ยุทธพงษ กัยวรรณ, 
2543 : 137) ไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ .92 
 3.  การวิเคราะหขอมูล 
  3.1  การศึกษาระดับแรงจูงใจของพนักงานบริษัททาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัด ใช
สถิติ คารอยละ  คาเฉล่ียหรือมัชฉิมเลขคณิต  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  3.2  การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ 
โคราช (1995) จํากัด ตามปจจัยสวนบุคคล และแผนกงาน ใชการทดสอบคาที การทดสอบคาเอฟ 
 
ผลการวิจัย 
 1.  ระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัดตาม
แผนกงาน ปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน 
ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศดาน
รายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางานอยูในระดับปานกลาง 
 2.  การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช
(1995) จํากัด 
  2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  พบวา  ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน 
ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ 
และดานสภาพการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
  2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพสมรส  พบวา  ภาพรวม และปจจัยจูงใจดาน
ความสําเร็จของงาน ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน 
ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน 
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แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือ ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05     
  2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจดานความสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบาย
และการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  
  2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามตําแหนงงานพบวา ภาพรวม และปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จ
ของงาน ดานความรับผิดชอบ  ปจจัยคํ้าจุน ดานการนิเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 สวนปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน 
โดยภาพรวมและดานนโยบายและการบริหาร ดานรายได  ดานความสัมพันธ และสภาพการทํางาน  
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
  2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา ภาพรวม และปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  
ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได  ดานความสัมพันธ และดานสภาพ
การทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน 
ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนาปจจัยคํ้าจุน 
ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน  
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
  2.7  เม่ือเปรียบเทียบตามแผนกงานพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับ
ถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและ
การบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05     
 
อภิปรายผล 
 1.  ระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช (1995) จํากัด  
ตามแผนกงาน ปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน  
ดานความรับผิดชอบ ดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ  
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ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน  อยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาตามราย
ดานพบวา ปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน และดานลักษณะของงานมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด  อาจเปน
เพราะ พนักงานทําตามหนาท่ี คือ ทํางานตามเปาหมาย ก็ถือวาเปนไปตามมาตรฐานของบริษัทท่ีวางไว 
แตถาทําเกินหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายก็ไมมีผลตอบแทนท่ีชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ   
ญาดา  พงศบริพัตร (2541)  ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบัญชีและการเงิน 
ในธุรกิจ  ผลการศึกษาพบวา  พนักงานฝายบัญชีและการเงินในธุรกิจประกันวินาศภัย มีความพึงพอใจ
ในการทํางานโดยรวมและรายดาน อยูในระดับปานกลาง   
 2.  การเปรียบเทียบระดับแรงจูงใจในการทํางานของพนักงานบริษัท ทาคาฮาชิ โคราช 
(1995) จํากัด    
  2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  พบวา  ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน 
ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน ดานการนิเทศ  ดานรายได ดานความสัมพันธ 
และดานสภาพการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนปจจัยจูงใจ ดานการ
ยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหารไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   อาจเปนเพราะ เพศชายมีระดับแรงจูงใจในการทํางานสูงกวาเพศหญิง 
และมีคะแนนคาเฉล่ียดานความสัมพันธสูงสุด  เนื่องจากเพศชายเปนเพศท่ีมีความละเอียดออนนอยกวา
และมีความอดทนมากกวา จึงทําใหการประสานงานในเร่ืองตาง ๆ สะดวกและมีปญหานอย  
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ญาดา  พงศบริพัตร (2541) ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานฝายบัญชีและการเงิน ในธุรกิจประกันวินาศภัย พนักงานฝายบัญชีและการเงินท่ีมีเพศตางกัน  
มีความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รายดาน
พบวา ดานความกาวหนา และดานคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกนั้นแตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยพนักงานเพศชายมีความพึงพอใจ
ของผูปฏิบัติงานโดยรวมมากกวาเพศหญิง 
  2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพสมรสพบวา ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดาน
ความสําเร็จของงาน ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน  
ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือไมแตกตางกัน  
อาจเปนเพราะ  พนักงานท่ีมีสถานภาพสมรสมีระดับแรงจูงใจสูงกวาพนักงานท่ีมีสถานภาพโสด  และมี
คะแนนเฉล่ียดานความสําเร็จของงาน และดานความสัมพันธสูงสุด เนื่องจาก พนักงานท่ีมีสถานภาพ
สมรส เม่ือจะกระทําส่ิงใดมักจะคิดถึงครอบครัวเปนหลัก การทํางานจึงใหความรวมมือในทุก ๆ ดาน 
เพื่อใหงานสําเร็จตามเปาหมาย   ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ญาดา  พงศบริพัตร (2541)  ท่ีไดศึกษา
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ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบัญชีและการเงินในธุรกิจประกันวินาศภัย พนักงานฝาย
บัญชีและการเงินท่ีมีสถานภาพครอบครัวตางกัน มีความพึงพอใจในการทํางาน โดยรวม แตกตางกัน   
  2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา ภาพรวม และปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบาย
และการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน ไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนปจจัยจูงใจ ดานลักษณะของงาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเปนเพราะ พนักงานท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีระดับแรงจูงใจสูง
กวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษา  และมีคะแนนคาเฉล่ียดานความสําเร็จของงาน
สูงสุด  เนื่องจาก พนักงานท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. มีทักษะ ความรู ความชํานาญในการ
ทํางานมากกวาพนักงานท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวามัธยมศึกษา  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วันชัย  
มีเพ็ชร (2547)  ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จํากัด 
ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน จําแนกตามระดับการศึกษา 
ไมแตกตางกัน 
  2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามตําแหนงงานพบวา  ภาพรวม และปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จ
ของงาน ดานความรับผิดชอบ  ปจจัยคํ้าจุน ดานการนิเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05   สวนปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน  
โดยภาพรวมและดานนโยบายและการบริหาร ดานรายได ดานความสัมพันธ และสภาพการทํางาน    
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเปนเพราะ  พนักงานท่ัวไป (รายวัน) มีระดับ
แรงจูงใจในการทํางานสูงกวาพนักงานท่ัวไป (รายเดือน)  และมีคะแนนคาเฉล่ียดานความสําเร็จของงาน
สูงสุด  เนื่องจาก พนักงานท่ัวไป (รายวัน)  ไมตองรับผิดชอบงานท่ีทําโดยลําพัง   สวนมากจะทํางานกัน
เปนทีม  จึงไมตองกังวลเร่ืองของความผิดพลาดเกี่ยวกับงาน  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมบูรณ  
ปานนาค (2546 อางถึงใน สุพร เจดีย, 2548 : 35) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในสังกัดสํานักงานเขตสวนภูมิภาคเขต 7 
จังหวัดระยอง  ผลการศึกษาพบวา ระดับตําแหนงท่ีแตกตางกันมีความพอใจท่ีแตกตางกัน 
  2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา  ภาพรวม และปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จ
ของงาน ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  
ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพ
การทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเปนเพราะ   พนักงานท่ีมีรายไดนอย
กวา 7,000 บาท และพนักงานท่ีมีรายไดต้ังแต 7,000 บาทข้ึนไป มีระดับแรงจูงใจในการทํางานเทากัน  
และมีคะแนนคาเฉล่ียดานความสําเร็จของงานสูงสุด  เนื่องจาก พนักงานทุกคนไดรับทราบนโยบายและ
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กฎเกณฑในการพิจารณาการข้ึนเงินเดือนกอนเขาทํางานกับบริษัท ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วัน
ชัย  มีเพ็ชร (2547)  ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) 
จํากัด พบวา การเปรียบเทียบคาเฉล่ียความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามรายไดไมแตกตางกัน  
  2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุ  พบวา  ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน 
ดานการยอมรับนับถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา ปจจัยคํ้าจุน 
ดานนโยบายและการบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน  
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเปนเพราะ พนักงานท่ีมีอายุมากกวา 30 ป  
มีระดับแรงจูงใจในการทํางานสูงกวากลุมอ่ืน และมีคะแนนคาเฉล่ียดานความสัมพันธสูงสุด  เนื่องจาก 
กลุมตัวอยางมีจํานอยกวากลุมอ่ืน ซ่ึงเปนชวงอายุท่ีเปนวัยผูใหญ และมีอายุการทํางานกับบริษัทมานาน  
การหางานใหมจึงเปนเร่ืองยาก จะทําอะไรจึงคิดไตรตรองกอนอยางรอบคอบ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ
กับตัวเองในภายหลัง ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วันชัย มีเพ็ชร (2547)  ท่ีไดศึกษาความ 
พึงพอใจของผูปฏิบัติงาน กรณีศึกษาบริษัท คาสิโอ (ประเทศไทย) จํากัด พบวา การเปรียบเทียบคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานจําแนกตามอายุไมแตกตางกัน 
  2.7  เม่ือเปรียบเทียบตามแผนกงานพบวา  ภาพรวมและปจจัยจูงใจ ดานการยอมรับนับ
ถือ ดานลักษณะของงาน ดานความรับผิดชอบ และดานความกาวหนา  ปจจัยคํ้าจุน ดานนโยบายและ
การบริหาร ดานการนิเทศ ดานรายได ดานความสัมพันธ และดานสภาพการทํางาน ไมแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนปจจัยจูงใจ ดานความสําเร็จของงาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเปนเพราะ  พนักงานแผนกฉีดพลาสติกมีระดับแรงจูงใจในการทํางานสูงกวา
แผนกอ่ืน และมีคะแนนคาเฉลี่ยดานความสําเร็จของงานสูงสุด  เนื่องจากการทํางานตองทํางานกันเปน
ทีม ผลงานอยู ท่ีการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว แตถาทําเกินเปาหมายก็ไมมี
ผลตอบแทนที่ชัดเจน  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุพร  เจดีย (2548)  ท่ีไดศึกษาความพึงพอใจใน
การทํางานของพนักงานบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) ผลการวิจัยพบวา เม่ือพิจารณาตาม
หนวยงาน  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน  พนักงานมีความพึงพอใจในการทํางานไมแตกตางกัน 
สวนดานความกาวหนา ดานนโยบายและการบริหารงาน ดานการปกครองบัญชา พนักงานมีความ 
พึงพอใจในการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
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  1.1  ควรปรับปรุงปจจัยจูงใจในดานความรับผิดชอบ เนื่องจากมีคาเฉล่ียภาพรวมต่ําท่ีสุด 
เชน ใหมีสวนรวมในการแกไขขอบกพรองในงาน มีโอกาสรับผิดชอบงานท่ีนอกเหนือจากงานประจํา 
และใหทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถ  เปนตน   
  2.2  ควรปรับปรุงปจจัยคํ้าจุนในดานสภาพการทํางาน เนื่องจากมีคาเฉล่ียภาพรวมต่ํา
ท่ีสุด เชน จัดใหมีอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชตาง ๆ อยางเพียงพอ มีบรรยากาศการทํางานท่ีดี และมี
ความรูสึกปลอดภัยในการทํางาน เปนตน 
 2.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 
  2.1  การสรางแรงจูงใจจากปจจัยภายใน ผูบริหารควรสรางแรงจูงใจใหเกิดกับพนักงาน 
ดังนี้ 
   2.1.1  จัดใหมีแผนปฏิบัติงานของบริษัท โดยพนักงานต้ังเปาหมายและวางแผน
รวมกับฝายบริหาร มีการติดตามประเมินผล การมอบหมายควรมอบใหเหมาะสมกับพนักงานตาม
ลักษณะงานท่ีพนักงานสนใจและมีความถนัด เปนงานท่ีทาทายความสามารถของพนักงาน เม่ือทํางาน
สําเร็จควรมีการยกยองชมเชยและเผยแพรงานตอไป 
   2.1.2  สนับสนุนใหพนักงานมีความกาวหนามากท่ีสุด อาจเปนเร่ืองเงินเดือน การ
เล่ือนตําแหนงหนาท่ี การศึกษาตอ การอบรมและดูงาน 
  2.2  การสรางแรงจูงใจจากปจจัยภายนอก  ควรดําเนินการดังนี้ 
   2.2.1  เงินเดือน  ควรมีการปรับเงินเดือนใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ การ
พิจารณาความดีความชอบ เล่ือนเงินเดือน ควรทําอยางยุติธรรม ควรจัดสวัสดิการตาง ๆ ใหเพียงพอ 
รวดเร็วและเหมาะสมกับคาครองชีพในปจจุบัน 
   2.2.2  สรางมนุษยสัมพันธอันดีในหนวยงาน  โดยตระหนักวา พนักงานทุกคนมี
ความสําคัญตอความสําเร็จของธุรกิจ มีการจัดกิจกรรมท่ีสรางสรรคหลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเกิดความ
สามัคคีระหวางเพื่อนรวมงาน เชน การจัดกิจกรรมนันทนาการ การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การ
เยี่ยมครอบครัว การประชุมสัมมนาและกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
   2.2.3  สถานท่ีทํางาน สถานท่ีทํางานเปนส่ิงประกอบที่ทําใหการทํางานมีความสุข 
เพราะสถานท่ีทํางานสามารถบงบอกถึงภารกิจ และความมั่นคงของหนวยงาน การจัดและตกแตง
สถานท่ีทํางานใหสะอาดรวมร่ืน สวยงาม จะเปนการสรางบรรยากาศใหคนในหนวยงานมีความสบายใจ
อยากทํางาน โดยเฉพาะธุรกิจเอกชน 
   2.2.4  เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการทํางาน การทํางานจะมีความสะดวกรวดเร็ว 
ทันตอเหตุการณในหนวยงานควรมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกดังนี้ เคร่ืองทุนแรง เชน เคร่ืองจักรกล 
เคร่ืองใชในสํานักงานและเคร่ืองไฟฟาทุกชนิด เคร่ืองอํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน 
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 3.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  3.1  ควรศึกษาในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอการเพิ่มผลผลิตของบริษัท เชน ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการทํางาน คุณภาพชีวิตการทํางาน ความผูกพันตอองคกร เปนตน 
  3.2  ควรเพิ่มเติมในรายละเอียดของแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค 
ในการทํางานของพนักงาน เพื่อใหครอบคลุมและสามารถนําผลการวิจัยไปใชแกไขปญหาในภาพรวม 
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บทคัดยอ   
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการในการ

จัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด ตามปจจัยสวนบุคคล และขนาดสถาน
ประกอบการ  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาจํานวน 282 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการ
วัดคาความเช่ือม่ันเทากับ .95  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที และการทดสอบคาเอฟ ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส 

จํากัด  จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ และดานความเช่ือถือและไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือ
การตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสไดอยูใน
ระดับสูง   

2.  การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร  
เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด     

 2.1 เม่ือเปรียบเทียบตามเพศพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจได  
ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และ 
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 2.2 เม่ือเปรียบเทียบตามอายุพบวา  ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจได 
ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนองดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และ
ดานส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
 

1)  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพสมรสพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจ
ได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และ
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจได 
ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และดาน
ส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจได 
ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง  ดานการรับประกัน  ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และ
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได   ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามขนาดสถานประกอบการพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและ
ไววางใจได  ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare the level of the quality of delivery 
service of The Inter Express Logistics Company Limited by entrepreneur size.  The sample of this study 
was 282 respondents.  The questionnaire with reliability of .95 was used to collect data.  The statistics 
used in analyzing data were percentage, arithmetic mean, standard deviation, t- test and F – test. 
 The finding were as follows : 
 1.  The level of the quality of delivery service of The Inter Express Logistics Company 
Limited by entrepreneur size the aspects of reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles 
were at high level. 
 2.  Comparing the quality of delivery service of The Inter Express Logistics Company 
Limited were as follows:    
  2.1 Gender compared :  The quality of delivery service of The Inter Express Logistics 
Company Limited as a whole and the aspects of reliability, responsiveness, assurance, empathy and 
tangibles had non significant difference at the .05 level.    
  2.2 Age compared :  The quality of delivery service of  The Inter Express Logistics 
Company Limited as a whole and the aspects of reliability, responsiveness, assurance, empathy and 
tangibles had non significant difference at the .05 level. 
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  2.3 Civil status compared :  The quality of delivery service of The Inter Express Logistics 
Company Limited as a whole and the aspects of  reliability, responsiveness, assurance, empathy and 
tangibles had non significant difference at the .05 level. 
  2.4 The educational attainment compared :  The quality of delivery service of  The Inter 
Express Logistics Company Limited as a whole and the aspects of reliability, responsiveness, assurance, 
empathy and tangibles had non significant difference at the .05 level. 
  2.5 Income compared : The quality of delivery service of The Inter Express Logistics 
Company Limited as a whole and the aspects of  reliability, responsiveness, assurance, empathy and 
tangibles had non significant difference at the .05 level. 
  2.6 Entrepreneur size compared :  The quality of delivery service of The Inter Express 
Logistics Company Limited as a whole and the aspects of reliability, responsiveness, assurance, empathy 
and tangibles had non significant difference at the .05 level. 
 
ความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันนี้ สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกําลังยางเขาสูระบบเศรษฐกิจยุคใหมท่ี
เรียกวา “เศรษฐกิจการบริการ”  (Service Economy) ท้ังนี้ เปนผลมาจากการสงเสริมอุตสาหกรรมการ
ทองเท่ียวใหเปนกิจกรรมหลัก เปนท่ีมาของรายไดเงินตราเขาประเทศนับต้ังแตป พ.ศ. 2530 เปนตนมา 
ซ่ึงมีปริมาณสูงถึง 2 ใน 3 หรือมากกวาของรายไดเขาประเทศท้ังหมด จึงนับไดวาอุตสาหกรรมการ
บริการเปนอุตสาหกรรมชนิดเดียว ท่ีมีอัตราการขยายตัวสูงมากในขณะน้ี และในอนาคตดวย สังคมไทย
กําลังยางเขาสูระบบสังคมใหมท่ีเรียกวา สังคมทวิลักษณ เปนสังคมท่ีกําลังพัฒนาไปสูความเปน
ประเทศอุตสาหกรรม (Industrial Country) และในขณะเดียวกันก็เปนสังคมอุตสาหกรรมบริการ 
(Hospitality Industry) ดวย 
 ลักษณะของสังคมอุตสาหกรรมนั้น สินคา (Products) เปนส่ิงท่ีมองเห็นเปนรูปราง (Tangible 
Products) การควบคุมคุณภาพของสินคา (Quality Control) ข้ึนอยูกับการปฏิบัติตามข้ันตอนการผลิต 
การทดสอบสินคา และการตรวจสอบเปนคร้ังท่ีสอง เพื่อความม่ันใจในคุณภาพ แตในอุตสาหกรรม
บริการตัวสินคาคือ การใหการบริการแกลูกคา (Customer Service) ท่ีการควบคุมไมไดเปนเร่ืองงาย ๆ 
ถึงแมวานโยบายของบริษัท จะยังคงมีความสําคัญอยูก็ตาม  แตการใหการบริการ ซ่ึงเปนตัวสินคาหลัก
นั้น คุณภาพจึงข้ึนอยูกับตัวของมนุษยในฐานะผูใหบริการอุตสาหกรรมการบริการนั้นถือวา การ
ใหบริการคือ ตัวสินคา (Service is products) และเปนพื้นฐานเบ้ืองตนของการแขงขัน บริษัทใดก็ตาม ท่ี
เสนอสินคาใหบริการที่ดีท่ีสุดแกลูกคา บริษัทนั้นก็คือ บริษัทท่ีดีท่ีสุดในธุรกิจดวยเชนกัน 
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 ในธุรกิจการจัดสงสินคานั้น ถือวาเปนธุรกิจของการใหบริการชนิดหนึ่ง ซ่ึงมีความสําคัญไม
ยิ่งหยอนไปกวาธุรกิจการใหบริการประเภทอ่ืน โดยเฉพาะการใหบริการในเร่ืองของการจัดสงสินคา
ประเภทของสินคาเวชภัณฑ ก็ยิ่งมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากในบางคร้ัง สินคาเวชภัณฑเปน
เวชภัณฑประเภทของยาชวยชีวิต พนักงานท่ีทําหนาท่ีในการจัดสงนั้น จึงตองทํางานแขงกับเวลา เพื่อ
สงยาใหทันตามความตองการของลูกคา ในบางคร้ังหากการจัดสงลาชานั้น อาจหมายถึง ชีวิตของคนไข
ท่ีรอการรักษาอยู 
 หนวยงานการจัดสงสินคา  ซ่ึงถือเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเช่ือม่ัน ใหกับบริษัทท่ี
ทําธุรกิจท่ีตองจัดสงสินคาไปยังลูกคา โดยคาดหวังวา สินคาของตนจะสามารถสงถึงลูกคาปลาย
ทางตรงตามเวลาท่ีกําหนด และรักษาคุณภาพของสินคาท่ีจัดสง ใหคงสภาพเหมือนกับท่ีออกจาก
โรงงานผลิต ตลอดจนรักษาสถานภาพของตนทุนการจัดสงใหอยูในขอกําหนด และสนองตอบแนว
ทางการลดตนทุนของบริษัท จึงถือไดวาผูจัดสงสินคานั้น เปนตัวแปรสําคัญในการสรางขีด
ความสามารถ ใหอยูเหนือคูแขงท่ีทําธุรกิจจัดสงสินคา โดยเฉพาะกลุมสินคาเวชภัณฑ ยิ่งปจจุบันมี
ผูประกอบการท่ีทําธุรกิจรับจางขนสงสินคาและบริการเกิดข้ึนอยางมากมาย โดยมีรูปแบบของการ
บริการท่ีหลากหลาย แตท้ังนี้ท้ังนั้น ก็มีเปาหมายหลักท่ีจะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาท้ังส้ิน 
 บริษัท อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด เปนบริษัทท่ีใหบริการดานการจัดสงสินคาท่ัว
ประเทศ จึงทําใหเปนท่ีรูจักของผูมาใชบริการอยางกวางขวาง บริษัทมุงท่ีจะสรางสรรคและปรับปรุง
บริการดานตาง ๆ อันจะสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูใชบริการ บริษัทไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของความพึงพอใจ ซ่ึงเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนด
ทิศทางในการดําเนินงานขององคกรใหประสบความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว โดยสามารถนําผลการ
สํารวจไปใชเปนแนวทางในการวางแผนพรอมปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของผูใชบริการใหมากยิ่งข้ึน 
 ดวยเหตุนี้ แผนกบริการจัดสงสินคา จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีทักษะความสามารถ ตระหนกั
ถึงความสําคัญของหัวใจในการบริการ เพื่อใหบริการที่เปนเลิศกับผูใชบริการได ทําใหผูใชบริการเกิด
ความพึงพอใจ จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเร่ือง คุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท 
อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด  ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนนโยบาย
ดานการบริการใหสอดคลองกบัความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอการบริการของบริษัทตอไป 
 
คําสําคัญ 
 คุณภาพการใหบริการ 
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โจทยวิจัย/ปญหา 
 ระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส 
จํากัด มีความสําคัญเปนอยางไร และแตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล และขนาดสถานประกอบการ
หรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร เอ็กซเพรส 
โลจิสติกส จํากัด  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอรเอ็กซ
เพรส โลจิสติกส จํากัด ตามปจจัยสวนบุคคล และขนาดสถานประกอบการ  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง   
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ลูกคาท่ีใชบริการในการจัดสงสินคาของบริษัทอินเตอร 
เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด  ในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 957 แหง   

  กลุมตัวอยาง  ไดจากการสุมตัวอยางแบบมีระบบ จากบัญชีบัญชีรายช่ือลูกคาของบริษัท
ทุก ๆ คนท่ี 3 ไดสมาชิกกลุมตัวอยาง  จํานวน 282 คน  
 2.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ   
  2.1  การหาคาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) โดยการนําแบบสอบถามเสนอตอ
ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเท่ียงตรงในเนื้อหา (Validity) 
โดยหาคาดัชนีของความสอดคลองกันระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค (Index of Item 
Objective Congruence หรือ IOC) ระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะของ ยุทธพงษ กัยวรรณ  
(2543 : 123) แปลความหมายของคะแนน ดังนี้ 

                 +1   เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยามศัพทเฉพาะ 
                   0   เม่ือไมแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไดตรงตามนิยามศัพทเฉพาะ 
                  -1   เม่ือแนใจวาขอคําถามนั้นวัดไมตรงตามนิยามศัพทเฉพาะ  

และเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.6 สวนท่ีมีคานอยกวา 0.6 นํามาปรับปรุง
แกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ (ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 2543 : 123)   
  2.2  การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามท่ีผานการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Validity) แลว ไปทดลองใช (Try – out) กับลูกคาของบริษัท 
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อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ท้ังสามขนาดสถานประกอบการ ท่ีไมใช
กลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α–Coefficient) ของครอนบาค 
(ยุทธพงษ กัยวรรณ, 2543 : 137) ไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ .95  
 3.  การวิเคราะหขอมูล 
 3.1  การศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร เอ็กซ
เพรส โลจิสติกส จํากัด  ในเขตกรุงเทพมหานคร ใชคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ียหรือมัชฉิมเลขคณิต 
(Arithmetic mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 
 3.2  เปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร
เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด ตามปจจัยสวนบุคคล และขนาดสถานประกอบการ ใชวิธีการทดสอบคาที 
แบบเปนอิสระตอกัน (t - test : Independent) และการทดสอบคาเอฟ (F - test) และถาพบความแตกตาง 
ใชการเปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคู โดยวิธีการของเชฟเฟ ท่ีระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 
ผลการวิจัย 
 1. ระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส 
จํากัด จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ และดานความเช่ือถือและไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือ
การตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสไดอยูใน
ระดับสูง   
 2.  การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร  
เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด     
  2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  พบวา  ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจได ดาน
ความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และดานส่ิงท่ี
สัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
  2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุ  พบวา  ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจได ดาน
ความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และดานส่ิง 
ท่ีสัมผัสได ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05    
  2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพสมรส  พบวา  ภาพรวมและดานความเช่ือถือและ
ไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและ
ไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.5 เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือ และ
ไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามขนาดสถานประกอบการพบวา ภาพรวมและดานความ
เช่ือถือและไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใส
ลูกคาเปนรายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
 1.  ระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร  เอ็กซเพรส   
โลจิสติกส จํากัด   จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ และดานความเช่ือถือและไววางใจได ดานความ
รวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และดานส่ิงท่ี
สัมผัสได  อยูในระดับสูง  ผลการศึกษาพบวา  ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง มีคาเฉล่ียสูงสุด  
อาจเนื่องจาก  ผูใชบริการใหคะแนนระดับคุณภาพการใหบริการสูงสุดในขอของการเตรียมพรอมท่ีจะ
ใหบริการตลอดเวลา และเต็มใจที่จะชวยเหลือลูกคาเม่ือผูใชบริการตองการ  ซ่ึงสอดคลองกับชาญชัย  
ปานนาค (2549)  ท่ีไดศึกษาคุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการประชาชน  ผลการวิจัยพบวา ระดับ
คุณภาพการใหบริการสินเช่ือโครงการธนาคารประชาชนโดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ความเชื่อถือ
และไววางใจ การตอบสนองอยางรวดเร็ว การรับประกัน ความเอาใจใสลูกคา และส่ิงท่ีสัมผัสได อยูใน
ระดับสูง และผลงานวิจัยของสิริกัญญา อวมอ่ิมคํา (2549) ท่ีไดศึกษาคุณภาพการใหบริการของธนาคาร
ออมสิน ภาคนครหลวง 2 ผลการวิจัยพบวา คุณภาพการใหบริการของธนาคารออมสิน ภาคนครหลวง 2 
โดยภาพรวมและรายดานไดแก ความรูความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี ความไววางใจ การเขาถึงบริการ การ
ติดตอส่ือสาร การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได /บริการท่ีเปนรูปธรรม ความปลอดภัย  
การตอบสนอง และความเช่ือถือได  อยูในระดับสูง   
 2.  การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคาของบริษัท อินเตอร 
เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด     
  2.1  เม่ือเปรียบเทียบตามเพศ  พบวา  ภาพรวมและดานความเชื่อถือและไววางใจได 
ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และ
ดานส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการศึกษาพบวา  
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ผูใชบริการท่ีเปนเพศหญิง  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวาผูใชบริการท่ีเปนเพศชาย แตไม
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ สิริกัญญา อวมอ่ิมคํา (2549) ผลการวิจัยพบวา เม่ือเปรียบเทียบตาม
เพศ  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความรู ความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี ความไววางใจ การ
เขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/บริการท่ีเปนรูปธรรม และความเช่ือถือไดแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานการเขาถึงบริการ การติดตอส่ือสาร ความปลอดภัย และการ
ตอบสนอง ไมแตกตางกัน 
  2.2  เม่ือเปรียบเทียบตามอายุพบวา  ภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจได ดาน
ความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล และดานส่ิงท่ี
สัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการท่ีมีอายุ
ต้ังแต 30 ปข้ึนไป  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวาผูใชบริการที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสิริกัญญา อวมอ่ิมคํา (2549) ผลการวิจัยพบวา เม่ือเปรียบเทียบตามอายุโดยภาพรวมและ
รายดานไดแก ดานความรูความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี ความไววางใจ การเขาถึงบริการ การติดตอส่ือสาร 
การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/บริการท่ีเปนรูปธรรม ความปลอดภัย การตอบสนอง และความ
เช่ือถือได  ไมแตกตางกัน 
  2.3  เม่ือเปรียบเทียบตามสถานภาพสมรส  พบวา  ภาพรวมและดานความเช่ือถือและ
ไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการศึกษา
พบวา  ผูใชบริการที่มีสถานภาพสมรส  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวาผูใชบริการที่มีสถานภาพ
โสด ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  สิริกัญญา  อวมอ่ิมคํา (2549)  ผลการวิจัยพบวา  เม่ือเปรียบเทียบ
ตามสถานภาพการสมรส  โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความรูความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี ความ
ไววางใจ การเขาถึงบริการ การติดตอส่ือสาร การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/บริการท่ีเปน
รูปธรรม ความปลอดภัย การตอบสนอง และความเช่ือถือได  ไมแตกตางกัน 
  2.4  เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและ
ไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ผลการศึกษา
พบวา   ผูใชบริการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวาผูใชบริการที่มี
ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สิริกัญญา อวมอ่ิมคํา (2549)  
ผลการวิจัยพบวา เม่ือเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานความรูความ
ชํานาญ อัธยาศัยไมตรี ความไววางใจ การเขาถึงบริการ การติดตอส่ือสาร การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงที่
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สัมผัสได/บริการท่ีเปนรูปธรรม ความปลอดภัย การตอบสนอง และความเช่ือถือไดแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.5  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือนพบวา ภาพรวมและดานความเช่ือถือและ
ไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการศึกษา
พบวา  ผูใชบริการที่มีรายไดตอเดือนตํ่ากวา 7,500 บาท  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวา
ผูใชบริการที่มีรายไดตอเดือนต้ังแต 7,500 บาทข้ึนไป  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของสิริกัญญา  
อวมอ่ิมคํา (2549)  ผลการวิจัยพบวา  เม่ือเปรียบเทียบตามรายไดตอเดือน โดยภาพรวมและรายดาน 
ไดแก ดานความรูความชํานาญ อัธยาศัยไมตรี ความไววางใจ การเขาถึงบริการ การติดตอส่ือสาร 
การเขาใจ/รูจักลูกคาจริง ส่ิงสัมผัสได/บริการที่เปนรูปธรรม ความปลอดภัย การตอบสนอง และ 
ความเช่ือถือได  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.6  เม่ือเปรียบเทียบตามขนาดสถานประกอบการพบวา  ภาพรวมและดานความเช่ือถือ
และไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใสลูกคาเปน
รายบุคคล และดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการศึกษา
พบวา  ผูใชบริการที่เปนสถานประกอบการขนาดกลาง  มีระดับคุณภาพการใหบริการสูงกวาผูใชบริการ
กลุมอ่ืน  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ชาญชัย  ปานนาค (2549) ผลการวิจัยพบวา  เม่ือเปรียบเทียบ
ตามศูนยธุรกิจและบริการ โดยภาพรวมและดานความเช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนอง 
อยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานความเอาใจใสลูกคา  ไมแตกตางกัน  สวนดานส่ิงท่ีสัมผัสได 
แตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
  1.1  การใหบริการผูใชบริการที่เปนสถานประกอบการขนาดเล็ก  ควรเนนและปรับปรุง
ดานความเช่ือถือและไววางใจได ขอจัดเตรียมบริการตามสัญญา  ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง  
ขอสามารถแกไขปญหาของลูกคาอยางรวดเร็วและทันเวลา  ดานการรับประกันขอการรักษาความลับ
ของลูกคา  ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  ขอการจัดเวลาในการใหบริการเพียงพอแกลูกคาทุกคน  
ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ขอการแตงกายของเจาหนาท่ีในการใหบริการมีความเหมาะสม 
  1.2  การใหบริการผูใชบริการที่เปนสถานประกอบการขนาดกลาง  ควรเนนและ
ปรับปรุงดานความเชื่อถือและไววางใจได ขอจัดเตรียมบริการตามสัญญา  ดานความรวดเร็วหรือการ
ตอบสนอง  ขอสามารถแกไขปญหาของลูกคาอยางรวดเร็วและทันเวลา  ดานการรับประกัน   
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ขอเจาหนาท่ีมีความรูในการตอบคําถาม  ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  ขอการจัดเวลาในการ
ใหบริการเพียงพอแกลูกคาทุกคน  ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ขอเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสารมีความ
ทันสมัย 
  1.3  การใหบริการผูใชบริการท่ีเปนสถานประกอบการขนาดใหญ  ควรเนนและ
ปรับปรุงดานความเชื่อถือและไววางใจได ขอจัดเตรียมบริการตามสัญญา  ดานความรวดเร็วหรือการ
ตอบสนอง  ขอสามารถแกไขปญหาของลูกคาอยางรวดเร็วและทันเวลา  ดานการรับประกัน   
ขอเจาหนาท่ีมีความรูในการตอบคําถาม  ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  ขอการจัดเวลาในการ
ใหบริการเพียงพอแกลูกคาทุกคน  ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ขอเทคโนโลยีในการติดตอส่ือสารมีความ
ทันสมัย                               
 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1  ควรศึกษาใหครอบคลุมปจจัยแตละอยางท่ีผูใชบริการมีความตองการ เชนปจจัย
ความพึงพอใจ ปจจัยการใหบริการ ปจจัยประสิทธิภาพในการทํางาน  เพื่อใหเกิดคุณภาพการใหบริการ
สูงสุด 
  2.2  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษากลุมตัวอยางเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น  
ผูสนใจควรทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางในพ้ืนท่ีอ่ืน เพื่อเปนการตรวจสอบผลที่ไดจากการวิจัยวา 
มีความสอดคลองกันหรือไม  
  2.3  ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการศึกษาคุณภาพการใหบริการในการจัดสงสินคา
ของบริษัท อินเตอร เอ็กซเพรส โลจิสติกส จํากัด  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  2.4  ควรมีรายละเอียดเพิ่มเติมในการแสดงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  เพื่อจะ
ไดทราบขอมูลในเชิงลึกมากข้ึน 
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บทคัดยอ   
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัท 
สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัท
สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด  ตามปจจัยสวนบุคคลและท่ีต้ังสาขา กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
พนักงานบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ท้ัง 4 สาขา ไดแก สาขาชิดลม  สาขาลาดพราว สาขาปนเกลา
และสาขาบางนา  จํานวน 392  คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม ชนิด
มาตราสวนประมาณคา  โดยมีคาความเช่ือม่ันเทากับ .98   วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที (t – test แบบ  Independent) และการทดสอบคาเอฟ (F – test)   
ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ถาพบวาแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความ

แตกตางเปนรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheff ′s) 
 ผลการวิจัย พบวา 
               1. ระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 
โดยภาพรวม อยูในระดับดี และเม่ือพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีระดับคุณภาพการใหบริการสูงสุดคือ
ดานการรับประกันอยูในระดับดี รองลงมาไดแกดานความเช่ือถือและไววางใจอยูในระดับดี  
สวนดานท่ีพนักงานเห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลตํ่าท่ีสุดคือ ดานการตอบสนอง 
อยางรวดเร็ว ในระดับดี  

2.  การเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลตามปจจัยสวนบุคคล
และสาขาพบวา 
  2.1 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลตามเพศพบวา โดยภาพรวม  
และรายดานไมแตกตางกัน 
 
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ     
    ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ สาขาวชิาบริหารธุรกิจ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                      
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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             2.2 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลตามอายุพบวา  
โดยภาพรวม และดานความเช่ือถือและไววางใจ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน 
และดานความเอาใจใสเปนรายบุคคล พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีระดับคุณภาพการใหบริการ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ยกเวนดานส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกัน 
  2.3 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลตามสถานภาพ         
พบวา โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ยกเวนดานความเอาใจใสเปนรายบุคคลแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.4 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลตามระดับการศึกษา 
พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  2.5 เปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลตามท่ีต้ังสาขาพบวา 
โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study and compare the Service Quality of Personnel 
Department of Central Ltd.  The samples consisted of 392 respondents from 4 branches which were 
Chidlom, Ladprao, Pinklao and Bangna. The instrument used to collect data were the questionnaire 
which the reliability of .98. The data collected was analyzed by the statistic program to find out the 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test  and F-test the .05 level of significance and 

compared the two means by using Scheffe′s Technique. 
 The Results of the study were : 

 1.  The level of Service Quality of Personnel Department of Central Ltd. as a whole was high 
which the highest level was the aspect of assurance followed by the aspect of  reliability which was high 
level  and the lowest was responsiveness which was high level also. 
 2.  The comparison of the level of Service Quality of Personnel Department of  
Central Ltd. by personnel data and branches were as follows: 
  2.2 The comparison of the level of Service Quality of Personnel Department of Central 
Ltd. by sex found that as a whole and all as aspects there were no significant difference at the level of .05. 
  2.3 The comparison of the level of Service Quality of Personnel Department of Central 
Ltd. by  age found that as a whole and aspects of reliability, responsiveness, guarantee and empathy 
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there were the significant difference at the level of .05 while the aspect of tangibles there was no 
significant difference. 
 2.4 The comparison of the level of Service Quality of Personnel Department of Central 
Ltd. by social status found that as a whole and all aspects there were the significant difference at the level 
of .05 while the aspect of empathy there was no significant difference. 
 2.5 The comparison of the level of Service Quality of Personnel Department of Central 
Ltd. by education level found that as a whole and all aspects there were the significant difference at the 
level of .05. 
 2.6 The comparison of the level of Service Quality of Personnel Department of Central 
Ltd. by branch location found that as a whole and all aspects there were the significant difference at the 
level of .05. 
 
ความสําคัญของปญหา 
 ปจจุบันทางแผนกบุคคลไดพัฒนาและปรับปรุงการใหบริการแกพนักงานของหางใหมี           
ประสิทธิภาพ  อยางไรก็ตามพบวา ในหลายองคกรกําลังประสบปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกบุคคล  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย และถาหากไมรีบดําเนินการศึกษาถึงสาเหตุเพื่อท่ีจะ
นํามาใชในการแกไขหรือปองกันแลว อาจทําใหเกิดปญหาความขัดแยงของพนักงาน ซ่ึงความขัดแยง
ของพนักงานอาจเกิดจากความลาชาในการใหบริการ  การมีมนุษยสัมพันธของเจาหนาท่ีท่ีใหบริการ 
รวมถึงความทันสมัยของอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชในการใหบริการ ตลอดจน กฎ ระเบียบตาง ๆ ในการ
ขอเอกสารท่ีสําคัญ  ซ่ึงตองมีข้ันตอนชัดเจน 
 งานวิจัยนี้จึงมุงท่ีจะศึกษาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล 
จํากัด เพื่อประโยชนตอการนําผลการวิจัยมาใชในการบริหารจัดการของศูนยรวมบริการ และนําขอมูล
ไปใชในการพัฒนาปรับปรุง เพื่อตอบสนองความตองการของพนักงานท่ีเขามาใชบริการท่ีศูนยรวม
บริการ (ESC) 
 
คําสําคัญ 
 คุณภาพการใหบริการ 
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด) แตกตางกันตาม
ปจจัยสวนบุคคล และสาขา 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล 
จํากัด ตามปจจยัสวนบุคคลและสาขา 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก จํานวนพนักงานท่ีเขามาใชบริการแผนกบุคคล 
ในบริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ท้ังหมด 19,124 คน  
 2.  กลุมตัวอยางการวิจัยในคร้ังนี้ คํานวณจากสูตรทาโรยามาเน ซ่ึงจากสูตรการคํานวณ
ขางตนจะไดจํานวน392 ตัวอยาง ความคลาดเคลื่อนของการกําหนดตัวอยางท่ีชวงระดับความเช่ือม่ัน
รอยละ 95 สวนการกําหนดกลุมตัวอยางจะดําเนินการโดยนําประชากรในแตละกลุมมาหาสัดสวนรอย
ละ ของจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด จากนั้นจึงทําการสุมตัวอยางในแตละกลุม โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบงายในการแจกแบบสอบถามกับผูตอบแบบสอบถามท่ีมาใชบริการแผนกบุคคล ตอไป 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัดใน สาขาชิดลม สาขาลาดพราว สาขาปนเกลา สาขา
บางนา 

แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลและสาขาของพนักงานท่ีเขามาใช

บริการแผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด จํานวน 5 ขอ ซ่ึงประกอบดวย เพศ อายุ       
สถานภาพ ระดับการศึกษา และสาขา 

ตอนท่ี 2 เปนขอคําถาม ท่ีถามถึงคุณภาพการใหบริการแผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคา
เซ็นทรัล จํากัด ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม 40 ขอ ครอบคลุมคุณภาพการใหบริการ 5 ปจจัย ไดแก 
ความเช่ือถือและไววางใจ การตอบสนองอยางรวดเร็ว การรับประกัน ความเอาใจใสเปนรายบุคคล และ
ส่ิงท่ีสัมผัสได โดยผูตอบจะเปนผูประเมินความรูสึกหรือทัศนคติของตนเองตอขอคําถาม 
แตละขอ โดยมีระดับคุณภาพการใหบริการ ท้ังหมด 5 ระดับ  
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 4.  ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
        เพื่อใหไดเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพและเหมาะสม ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือดังนี้ 

   4.1 ศึกษารายละเอียดคุณภาพการใหบริการแผนกบุคคล จากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ เพื่อทําความเขาใจในโครงสรางดานเนื้อหาท่ีจะนํามาสรางแบบสอบถาม 
   4.2 สรางแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจยัสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 5 ขอ 
   4.3 สรางแบบสอบถามเปนรายขอ คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล ซ่ึง
ประกอบดวยคําถาม 40 ขอ ครอบคลุมปจจัยท่ีสําคัญของระดับคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล               
   4.5 ปจจัยโดยท่ีแตละปจจัยจะประกอบไปดวยคําถามปจจัยละ 8 ขอ 
  4.6 นําแบบสอบถาม เสนอคณะกรรมการและอาจารยท่ีปรึกษาทําการตรวจสอบ
พิจารณาหาขอบกพรอง รวบรวมขอเสนอแนะตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหแบบสอบถามมีความ
สมบูรณและเท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน 
   5.  การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
   5.1  คาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ 
   5.1.1 นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทานพิจารณา
ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา 
  5.1.2 นําแบบสอบถาม ท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบแลว มาหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruency: IOC) โดยคัดเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมีคาดัชนีความสอดคลอง
ต้ังแต .05 ข้ึนไป สวนขอท่ีมีคา IOC นอยกวา .05 นํามาปรับปรุงใหเหมาะสมตามคําแนะนําของ     
ผูเช่ียวชาญ 
  5.2  การหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ 
  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวจากขอ 5.1 ไปทดลองใช (Try Out) กับ
พนักงานท่ีเขามาใชบริการแผนกบุคคลในบริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน และหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 
(∝-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) ไดคา .98 
 6.  การวิเคราะหขอมูล 

การวิจยัคร้ังนี้ ใชสถิติ ดังตอไปนี ้
  1.  สถิติพื้นฐาน 
   1.1  คารอยละ  (Percentage)  
   1.2  คาเฉล่ีย  (Mean)  
   1.3  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  มิถุนายน – กันยายน 2550 

94 

   2.  สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน  
    2.1  การทดสอบคาที  (t-test แบบ Independent) 
                         2.2  การทดสอบคาเอฟ (F-test)โดยทดสอบนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ถาพบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูดวย ตามวิธีการ

ของเชฟเฟ   (Scheff ′s) 
 

ผลการวิจัย   
ผลการศึกษาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด  

สามารถนํามาสรุปไดดังนี้ 
                 1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิงมีอายุนอยกวา 30 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   
  2. ผลการวิเคราะหคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด  
โดยภาพรวม อยูในระดับดี และเม่ือพจิารณารายดาน  พบวา คุณภาพการใหบริการของ แผนกบุคคลมาก
ท่ีสุด คือ ดานการรับประกัน  ระดับดี  และคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลนอยท่ีสุด คือ ดาน
การตอบสนองอยางรวดเร็ว  ระดับดี 
  เม่ือพิจารณาตามสาขา  พบวา  
  สาขาชิดลม พนักงานบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด เห็นวาคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกบุคคล โดยภาพรวม อยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายดานพบวา พนักงานของบริษัท
สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด เห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลมากที่สุดคือ ดานการ
รับประกัน ระดับดี และพนักงานเห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลนอยท่ีสุดคือ  ดานการ
ตอบสนองอยางรวดเร็ว ระดับปานกลาง   
      สาขาลาดพราว พนักงานบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด เห็นวาคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกบุคคล  โดยภาพรวม อยูในระดับดี  เม่ือพิจารณารายดานพบวา พนักงานของบริษัท
สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด เห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลมากที่สุดคือ ดานการ
รับประกัน ระดับดี และพนักงานเห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลนอยท่ีสุดคือ ดานการ
ตอบสนองอยางรวดเร็ว  ระดับดี   
                  สาขาปนเกลา พนักงานบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด เห็นวาคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกบุคคล โดยภาพรวม อยูในระดับดี  เม่ือพิจารณารายดานพบวา พนักงานของบริษัท
สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด เห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลมากที่สุดคือ ดานการ
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รับประกัน ระดับดี และพนักงานเห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลนอยท่ีสุด คือ ดานความ
เอาใจใสเปนรายบุคคลระดับดี   
        สาขาบางนา พนักงานบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด เห็นวาคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกบุคคล โดยภาพรวม อยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายดานพบวา พนักงานของบริษัท
สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด  เห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลมากท่ีสุดคือ ดานส่ิงท่ีสัมผัส
ไดระดับดี และพนักงานเห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลนอยท่ีสุดคือ ดานการตอบสนอง
อยางรวดเร็ว ระดับดี     
 3. เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล ตามปจจัยสวนบุคคลและสาขาพบวา 
  3.1  เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล จําแนกตามเพศพบวา โดย
ภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
  3.2  เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล จําแนกตามอาย ุ พบวา   
โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และรายดานไดแก ดานความเช่ือถือและ
ไววางใจ  ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ดานการรับประกัน และดานความเอาใจใสเปนรายบุคคล 
พบวา  พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความเห็นวาคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกัน 
  3.3  เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล จําแนกตามสถานภาพ            
พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน และรายดานเกือบทุกดานไมแตกตางกัน  ยกเวนดานความเอาใจใส
เปนรายบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.4  เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา 
พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3.5 เปรียบเทียบคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล จําแนกตามสาขาพบวา โดย
ภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  
อภิปรายผล 
    จากผลการวิจัย คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล  จํากัด  
มีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะหปจจัยคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล บริษัทสรรพสินคา        
เซ็นทรัล จํากัด พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับดี ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาคุณภาพการใหบริการดานความ
เช่ือถือและไววางใจ เร่ืองของข้ันตอนการบริการและมาตรฐานการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพมีระบบ
การจัดทําฐานขอมูลท่ีแมนยําและปลอดภัยในการใหบริการตลอดจนการบริการท่ีใหความสะดวก
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รวดเร็วทันเวลาท่ีพนักงานตองการทั้งดานการเงินและความรวดเร็วในการใหบริการรวมถึงการบริการที่
ยิ้มแยมอัธยาศัยท่ีดีตอกัน  และเม่ือพิจารณารายดานพบวา   คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคลมาก
ท่ีสุด คือ ดานการรับประกัน ระดับดี ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ระบบฐานขอมูลการจายเงินเดือนที่ตรง
กําหนดระยะเวลารวมถึงการจัดทําเอกสารที่รวดเร็วถูกตอง และคุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล
นอยท่ีสุด คือ ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว ระดับดี ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา พนักงานบริษัท
สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ท้ัง 4 สาขาท่ีมาใชบริการของแผนกบุคคลของบริษัทมีความเห็นวาการ
บริการดานการตอบสนองอยางรวดเร็วยังไมเปนท่ีประทับใจมากเทาท่ีควรดานความพรอมในการ
ใหบริการ การติดตอประสานงาน ฯลฯ 
  2.  ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลและท่ีต้ังสาขา ผลการวิจัยพบวา 
  2.1 เพศ โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานวา          
คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด) แตกตางกันตามปจจัย
สวนบุคคล ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาเพศหญิงจะมีความคิดท่ีแตกตางจากเพศชายเพราะเพศหญิงจะมี
ความละเอียดรอบคอบ ความเปนอยู และความมั่นคงของงาน ไมสอดคลองกับงานวิจัยของปรัชญา 
จันทราภัย (2542)  เร่ือง  ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของประชาชนท่ีมาใชบริการ ณ สํานักงาน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ศึกษาเฉพาะกรณีงานทะเบียนราษฎรปจจัยดานการมารับบริการกับ
ความพึงพอใจในบริการ พบวา เพศ  จํานวนครั้งของการมาใชบริการในรอบ 2 ป ภูมิลําเนาเดิม 
ประเภทของบริการที่มาใชบริการ ระยะหางของบานผูมาใชบริการกับสํานักงานเขต และชวงเวลา
ท่ีมาใชบริการที่แตกตางกันมีผลทําใหประชาชนผูมาใชบริการมีความพึงพอใจในบริการที่ไดรับ                
ไมแตกตางกัน 
  2.2 อายุ พบวา โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงเปน 
ไปตามสมมติฐานวา คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด)
แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาอายุเปนตัวกําหนดความคิดของแตละบุคคลซ่ึง
อายุนอยกวา 30 ป อายุระหวาง 30 – 40 ป และอายุมากกวา 40 ปจะมีความคิดท่ีแตกตาง และรายดาน 
ไดแก  ดานความเช่ือถือและไววางใจ  ดานการตอบสนองอยางรวดเร็ว  ดานการรับประกัน และดาน
ความเอาใจใสเปนรายบุคคลพบวา  พนักงานท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความเห็นวาคุณภาพการใหบริการ
ของแผนกบุคคลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงเปนไปตามสมมติฐาน คุณภาพการ
ใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด) แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล  ท้ังนี้
อาจเปนเพราะวาพนักงานท่ีมีอายุแตกตางจะมองถึงดานคุณภาพการใหบริการแตกตางกัน ไมวาจะเปน
ดานระบบการใหบริการเอกสารข้ันตอนมาตรฐานในการใหบริการ ความรวดเร็วในการใหบริการ
รวมถึงการจายเงินเดือนตรงตามกําหนดระยะเวลาและการใหขอมูลขาวสารฯลฯ ซ่ึงอายุของพนักงานท่ี
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ตางกันจะมีมุมมองดานการใหบริการที่ตางกันเชนพนักงานท่ีอายุนอยกวา 30 ป จะมองลักษณะการจาย
เงินเดือนท่ีตรงตอเวลาและรวดเร็วหรือไม สวนอายุระหวาง 30-40 ปและมากกวา 40 ป อาจจะมอง
ลักษณะของการบริการที่ตอบสนองความตองการการรับผิดชอบขอมูลตางๆ รวมถึงการบริการที่ชัดเจน
และขอมูลครบถวน สวนดานส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานวา คุณภาพการ
ใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัท  สรรพสินคาเซ็นทรัลจํากัด) แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล  
  2.3 สถานภาพ พบวา โดยภาพรวมไมแตกตางกัน  จึงไมเปนไปตามสมมติฐานวา   
คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด) แตกตางกันตามปจจัยสวน
บุคคล ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา  สถานภาพของพนักงานบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัดท่ีมาใชบริการ
ของแผนกบุคคล มีความคิดไมแตกตางกันดานการใหบริการไมวาสถานภาพจะเปนโสด สมรสแลวหรือ
หยาราง/แยกกันอยู/มาย ตางก็มีความคิดไมตางกันดานความเชื่อถือไววางใจ ความตอบสนองอยาง
รวดเร็ว  การรับประกัน  ความเอาใจใสเปนรายบุคคลรวมถึงส่ิงท่ีสัมผัสไดเปนกันเอง และรายดาน 
เกือบทุกดานไมแตกตางกัน  ยกเวนดานความเอาใจใสเปนรายบุคคล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05    
  2.4  ระดับการศึกษา พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 จึงเปนไปตามสมมติฐานวา คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัท สรรพสินคา
เซ็นทรัล จํากัด) แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการศึกษาเปนตัวบงบอกถึง
ความตองการของบุคคลได การศึกษานอยกวาจะมองลักษณะคุณภาพการใหบริการตางกันกับการศึกษา
ท่ีสูงกวา ยิ่งการศึกษาสูงเทาไรความตองการความคิดความละเอียดดานการจัดการยิ่งมีมากข้ึนเพราะ
การศึกษาท่ีตางกันมีผลตอการส่ิงท่ีไดรับคุณภาพบริการแผนกบุคคลตางกัน 
  2.5 สาขา พบวา โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  จึงเปนไปตามสมมติฐานวา คุณภาพการใหบริการของแผนกบุคคล (บริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล 
จํากัด) แตกตางกันตามสาขา ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาพนักงานบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ท่ีมาใช
บริการของแผนกบุคคลท่ีมีท่ีปฏิบัติงานตางสาขากัน ก็มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในการใหบริการ
ของแผนกบุคคลแตกตางกันไมวาพนักงานจะอยูท่ี สาขาชิดลม สาขาลาดพราว สาขาปนเกลาและสาขา
บางนา ท้ัง 4 สาขา มีความคิดแตกตางกันดานการใหบริการ ดานความเช่ือถือและไววางใจ   ดานการ
ตอบสนองอยางรวดเร็ว  ดานการรับประกัน  ดานความเอาใจใสเปนรายบุคคลและดานส่ิงท่ีสัมผัสได  
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ขอเสนอแนะ 
   ขอเสนอแนะจากงานวิจยั 

 จากผลการวิจัยคร้ังนี้มีขอเสนอแนะแกผูท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาคุณภาพการใหบริการของ
แผนกบุคคล บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด ดังนี้  
 1.  ผูบริหารควรจัดระบบการบริหารของแผนกบุคคลดานการตอบสนองอยางรวดเร็วใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอผูมารับบริการ 
     2.  ควรมีการจัดอบรมพนักงานทุกแผนกเพื่อทราบข้ันตอนการทํางานของแผนกบุคคล และ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
    3.  ควรมีการจัดระบบมาตรฐานการใหบริการเดียวกนัทุกสาขา 
    4.  ควรจัดอบรบเจาหนาบุคคลในเร่ืองของการบริการพนกังาน 
    5.  เจาหนาท่ีบุคคลควบมีบุคลิกท่ีดี 
  

     ขอเสนอแนะเพ่ือการวจิัย 
 1.  ควรศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการใหบริการของพนักงานฝายบุคคล 
เชน จํานวนพนักงานท่ีใหบริการ 
 2.  ควรศึกษาการบริหารจัดการทุกดานในบริษัทสรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด           
 

บรรณานุกรม 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 
เร่ือง  สารและสมบัติของสาร  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

โดยไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตและการจัดการเรียนรูตามปกต ิ
A  COMPARISON  OF  LEARNING  ACHIEVMENT  IN  SCIENCE  STRAND  ENTITLE  

“SUBSTANCE  AND  ITS  PROPERTY”  OF  PRATHOMSUKSA  SIX  STUDENTS  TAUGHT   
BY  CONSTRUCTIVIST  INSTRUCTION  AND  TRADITIONAL  INSTRUCTION 

 
1) ดรุณี  วิศิษฎวงศ   2)ดร.อุษา  คงทอง   3)ดร.ยุพดี  เสนขาว 

1) Darunee  Wisitwong  2) Dr. Usa  Kongthong 3) Dr. Yupadee  Senkao 
 
 

บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร เร่ือง สารและสมบัติของสาร  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  ท่ีไดรับการจัดการเรียนรู
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต และการจัดการเรียนรูตามปกติ กลุมตัวอยาง ไดแก นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลี  อําเภอปากพลี  จังหวัดนครนายก ท่ีกําลังศึกษาอยูใน
ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2549  จํานวน 29 คน และนักเรียนโรงเรียนบานดอนเจริญ  อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2549  จํานวน 19  คน ซ่ึงทําการสุมอยางงาย 
(Simple  Random  Sampling) แบงกลุมทดลอง 1 หองเรียน คือ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลี  
จํานวน  29  คน ไดรับการจัดการเรียนรูตามเเนวคิดคอนสตรัคติวิสต และกลุมควบคุม 1 หองเรียน คือ 
นักเรียนโรงเรียนบานดอนเจริญ จํานวน 19 คน ไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติ  เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  และ
แผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต กับแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล  คือ คาเฉล่ียเลขคณิต  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที  t-test แบบ 
Independent Samples  
 

1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
3)   อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตiมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ผลการวิจัยสรุปไดวา  
1.  กอนการทดลอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
2.  หลังการทดลอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 กลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต มีคะแนนเฉล่ียสูงกวา 
กลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 

 
ABSTRACT 

The purpose of the study was to compare the learning achievement in Science Strand entitled 
“Substance and its Property” of Prathomsuksa Six students taught by Constructivist Instruction and by 
Traditional Instruction. The  samples  included 29 Prathomsuksa  Six students in  Pak Phli  Kindergarten, 
Pakphli  District, Nakhon  Nayok  as  an  experimental  group , and  19  Prathomsuksa  Six  students in  
Donchareun School, Muang District, Nakhon  Nayok  as a control  group. The subjects  were  studying  
in the first semester of the 2006 academic  year  and  were  selected  by  simple  random  sampling. The 
instruments consisted of a Science Strand achievement test and lesson plans in Constructivist Instruction 
and Traditional Instruction . The statistical analysis included mean, standard deviation and t-test 
independent. 

The results of the study were as follows : 
1)  There  was  no  significant  difference  in  the  Pretest  achievement  scores  in Science 

Strand  of  Prathomsuksa  Six  students in  the  experimental  group  and  the  control  group. 
2)  There  was  significant  difference  in  the  Posttest  achievement  scores  in Science  Strand  

of  Prathomsuksa  Six  students in  the  experimental  group  and  the  control  group  at  the  .05  level. 
 
ความสําคัญของปญหา 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรระดับชาติ
เฉล่ียตํ่ากวารอยละ 50 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 กําหนดใหการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญ
ท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตาม
ศักยภาพ 
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ความรูทางวิทยาศาสตร  ไดมาดวยความพยายามของมนุษย ท่ีใชกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู  การแกปญหาโดยผานการสังเกต  การสํารวจตรวจสอบ การศึกษา
คนควาอยางมีระบบ การสืบคนขอมูล  ทําใหเกิดความรูใหมเพิ่มข้ึนตลอดเวลา  และหนวยการเรียนรูใน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีมีเนื้อหามาก และสลับซับซอน เขาใจ
ยาก คือ เร่ือง สารและสมบัติของสาร  ถาหากนํามาพัฒนากิจกรรมการเรียนรูก็จะชวยแกปญหาตาง ๆ ได 

เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตรสูงข้ึน พรอมกับกระบวนการเรียนรูท่ี
สงเสริมการคิดของนักเรียนใหเปนระบบ และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน  ปจจุบันมีแนวคิดคอน
สตรัคติวิสตซ่ึงเนนวา  ผูสอนควรสรางสภาพแวดลอมท่ีจะทําใหนักเรียนสรางความเขาใจโลกอยางมี
ความหมายโดยผานประสบการณท่ีเหมาะสม  และการพิจารณาใครครวญความสําคัญของประสบการณ
นั้น ๆ  ดวยเหตุนี้จึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีชวยพัฒนาคุณภาพของนักเรียนโดยใชแนวคิด 
คอนสตรัคติวิสตมาเปนหลัก 
 
คําสําคัญ 

สาระการเรียนวิทยาศาสตรคอนสตรัคติวิสต 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

การนําแนวคิดคอนสตรัคติวิสตมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร  เร่ือง  สารและสมบัติของสาร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง 
การเรียนวิทยาศาสตร แตกตางจากการจัดการเรียนรูตามปกติหรือไมอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย  

เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเร่ือง สารและสมบัติ
ของสาร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตกับการ
จัดการเรียนรูตามปกติ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาผลของการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เร่ือง  
“สารและสมบัติของสาร” ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตกับการจัดการเรียนรูตามปกติ โดยไดดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้ 
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1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลอําเภอ

ปากพลี อําเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน  
29 คน กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานดอนเจริญ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ท่ีกําลัง
ศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 จํานวน 19 คน รวมท้ังส้ิน 48 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังนี้ ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6โรงเรียนอนุบาลอําเภอปากพลี อําเภอปากพลี จังหวัด
นครนายกท่ีกําลังศึกษาอยูในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 มี 1 หองเรียน จํานวน 29 คน  

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยัซ่ึงประกอบดวย   
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เปนแบบทดสอบ

ในการปฏิบัติท่ีกําหนดสถานการณใหนักเรียนปฏิบัติและตอบคําถาม ซ่ึงวัดการปฏิบัติในทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร  ซ่ึงเปนทักษะข้ันพื้นฐาน 8 ทักษะ จํานวน 10 ขอ มีคาอํานาจจําแนก
ระหวาง .20 - .40 และมีคาระดับความยากงายอยูระหวาง .55 - .78 คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ
ภาคปฏิบัติเทากับ  .82 

แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรเปนแบบทดสอบ
วัดความรู-ความจํา ความเขาใจในเนื้อหาวทิยาศาสตร และการนําความรูและวิธีการทางวิทยาศาสตร 
ไปใช  มีลักษณะเปนแบบเลือกตอบชนิด 4  ตัวเลือก จํานวน 30  ขอ  มีคาอํานาจจําแนกระหวาง .20 - .60  
และมีคาระดับความยากงายอยูระหวาง .30 - .80  คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบภาคความรูเทากับ  .72   

ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบ 
1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 
2. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานดอนเจริญ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร 

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
3. ศึกษาคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
4. กําหนดโครงสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร เร่ือง สารและสมบัติของสาร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
5. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาคความรูและภาคปฏิบัติ 
6. เสนอตออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบ และขอคําแนะนําแลวนําไปปรับปรุงแกไข 
7. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทานแลวนําไปปรับปรุงแกไข 
8. นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 20 คน 
9. นําผลการทดสอบมาหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนก คัดเลือกไวภาคความรู

จํานวน 30 ขอ และภาคปฏิบัติจํานวน 10 ขอ 
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10. นําแบบทดสอบท่ีคัดเลือกแลวท้ัง 2 ฉบับไปทดสอบกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1
จํานวน 20 คน แลวหาคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

11. นําแบบทดสอบไปใชจริงกับกลุมตัวอยาง 
แผนการจัดการเรียนรูเปนแผนการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตจํานวน 

16 แผน และแผนการจัดการเรียนรูตามปกติ จํานวน 16 แผน การสรางแผนการจัดการเรียนรูมีข้ันตอน 
การสรางแผนการจัดการเรียนรูดังตอไปนี้ 

1. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 
2. ศึกษาทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยท่ีเกีย่วของกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต 
3. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบานดอนเจริญ กลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร ช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
4. สรางแผนการจดัการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต และแผนการจดัการเรียนรู

ตามปกติ 
2.1  การหาคาความเท่ียงตรงในเนื้อหาของเคร่ืองมือ (Validity)  

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบเปนรายขอ โดยนําแบบทดสอบท่ีสราง
ข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิดานเนื้อหา ซ่ึงเปนผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา(Content 
Validity) โดยใชวิธีหาคา IOC : Index of Item Objective Congruency ดัชนีความสอดคลองระหวาง 
ขอทดสอบกับผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

2.2  การหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability)   
คาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบท้ังฉบับโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ                  

ครอนบาค (Cronbach,  s Alpha Coefficient) (ศิริชัย  กาญจนวาสี, 2548 : 1-73) ไดคาสัมประสิทธ์ิ 
ความเช่ือม่ันของแบบทดสอบภาคปฏิบัติท้ังฉบับเทากับ  0.82 

3.  การวิเคราะหขอมูล 
ในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  เร่ืองสาร 

และสมบัติของสาร  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 หลังจากไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสตกับการจัดการเรียนรูตามปกติ การวเิคราะหขอมูล โดยการคํานวณ ดังตอไปนี ้

1. คะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตรกอนและหลังการทดลองของกลุมตัวอยางประชากรท้ัง 2 กลุม คือ กลุมทดลอง  และกลุม
ควบคุม ผูวิจยัวิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( X) และความแปรปรวน (S2)  

2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนการ
ทดลองของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ใช t – test  แบบ Independent  
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3. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการ
ทดลองของกลุมทดลอง และกลุมควบคุม ใช t – test  แบบ Independent 
 
ผลการวิจัย 

สรุปผลการวิจัยตามลําดับดังตอไปนี ้
1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา   

ปท่ี 6  กอนการทดลอง  ในกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไมแตกตางกัน 
2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษา   

ปท่ี 6 หลังการทดลอง  ในกลุมทดลองและกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจยัมีประเดน็ท่ีนาสนใจ  และควรนํามาอภิปรายดังนี ้
1.  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระ

การเรียนรูวิทยาศาสตรในดานความรูความจํา  ความเขาใจในเนื้อหา การนําความรูและวิธีการทาง
วิทยาศาสตรไปใช และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรกอนการทดลองจัดการเรียนรู ระหวาง
นักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิทยาศาสตร และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรไมแตกตางกัน  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากกอนการทดลองนักเรียนท้ังสอง
กลุมมีพื้นฐานทางดานความรู ความเขาใจในเนื้อหาวิทยาศาสตรและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรมีบริบททางการเรียนอยูในระดับเดียวกัน  ซ่ึงบลูม (Bloom , 1976 : 167-176) ศึกษาวา
องคประกอบท่ีมีอิทธิพลในการสนับสนุน หรือขัดแยงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนนั้นไดแก ตัวของ
ผูเรียนเอง และส่ิงแวดลอมในการจัดการเรียนการสอน   

2.  หลังการทดลองพบวาคาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
ของนักเรียนกลุมทดลองท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตสูงกวากลุมควบคุม 
ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน
ของการวิจัย ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากนักเรียน กลุมทดลองไดใชกิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดข้ึนให
สอดคลองกับแนวคิดคอนสตรัคติวิสต ท่ีวา การเรียนรูเกิดจากการสรางความรูโดยผูเรียนเปนผูสราง
องคความรู ไดมีโอกาสคิด ออกแบบ เปนผูคนควา เปนผูสํารวจ ทดลองดวยตนเอง เม่ือนักเรียนเปน
ผูมีบทบาทในการเรียนอยางกระตือรือรนเพื่อใหเกิดองคความรู แทนการรับรูโดยการบอกเลาจาก
ครู เปนการใหอิสระทางดานความคิดกับผูเรียน แตครูเปนผูกระตุนและสรางบรรยากาศใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูดวยตนเองดวยการตั้งปญหาใหผูเรียนไดคิด โดยเนนใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง มีท้ัง 
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ใบความรู ใบงานและส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลายซ่ึงเปนรูปธรรม ชวยใหผูเรียนเห็นจริงแลวคิด
พิจารณาดวยตนเองทําใหเกิดความเขาใจมากกวาใหจดจําเนื้อหาซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู
ของเพียเจต (Piaget อางถึงในวรรณทิพา,  2540 : 6) ท่ีกลาววา การจัดกิจกรรมที่กอใหเกิดการสังเกต 
และการมีปฏิสัมพันธกับวัตถุ จะสงเสริมพัฒนาการทางสติปญญามากกวากิจกรรมท่ีผูเรียนไมได
กระทําตอวัตถุ  

3. นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตมีคาผลตางของคะแนนเฉล่ีย
ระหวางกอนและหลังไดรับการจัดการเรียนรูสูงกวา นักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูตามปกติแสดงให
เห็นวา การจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตชวยใหนักเรียนมีพัฒนาการของการเรียนรู
มากกวาการจัดการเรียนรูตามปกติ ดังท่ีบลูม (Bloom  อางถึงใน ขนิษฐา บุญวัง , 2541 : 46) กลาววาการ
เรียนเพื่อรอบรูนอกจากจะทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนแลวยังทําใหนักเรียนมี
พัฒนาการของการเรียนรูเพิ่มข้ึนดวย 
 
ขอเสนอแนะ 

จากอภิปรายผลผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ ครูผูสอน ผูบริหาร และผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของทาง
การศึกษาควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสตมาใชในการ
จัดการเรียนรูวิทยาศาสตร หรือประยุกตใชในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน  และในชีวิตประจําวัน 

การจัดการเรียนรูตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต เปนเร่ืองยากตอการปฏิบัติของครูผูจัดการ
เรียนรู เพราะครูจะตองทําความเขาใจ และมีการวางแผนการจัดการเรียนรูท่ีดี จะเกิดผลดีกับผูเรียน 

ครูควรอธิบายเปนข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหนักเรียนเขาใจกอนเพ่ือใหกิจกรรม
ดําเนินตอเนื่องไปตามแผนการจัดการเรียนรู   
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูใหบริการโทรศัพท 

เคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย ไดแก ผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.88 สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาไคส-แควร  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกผูใหบริการ

โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพอยูในระดับมาก  
 2.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเลือกผูใหบริการโทรศัพท 
เคล่ือนท่ี โดยภาพรวมและดานอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานเพศ และระดับการศึกษา  ไมมีความสัมพันธกัน 

3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกับการเลือกผูให
บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี  โดยภาพและดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ดานราคา ดานข้ันตอนการ
ใหบริการ  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน ดานการสรางและ  การนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพไมมีความสัมพันธกัน 

 
   
1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                  
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ      
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ABSTACT 
The purpose of this research was to study factors influence to selecting mobile phone service 

in Bangkok Province.  Samples of this study consisted of 400 respondents. Questionnaires on deciding 
have reliability level of 0.88. Statistics used in analyzing data were percentage, mean, standard deviation 
(S.D.) and chi-square.     

The finding were as follows :  
1. The important level of marketing mixed service factors to selecting mobile phone service 

in Bangkok Province as a whole and the aspects of product or service, price, place, promotion, people, 
process physical evidence and presentation were high level. 

2. Relationship analysis between personal factors to selecting mobile phone service in 
Bangkok Province found that as a whole and the aspects of age, civil status, occupation and income had 
significant relationship at .05 level  while gender and the educational attainment had non significant 
relationship.  

3. Relationship analysis between important of marketing mixed service factors to 
selecting mobile phone service in Bangkok Province found that as a whole and the aspect of 
product or service, price and process had significant relationship at .05 level while place, 
promotion, people, physical evidence and presentation had non significant relationship. 
    
ความสําคัญของปญหา 

ประเทศไทยน้ันต้ังแตป พ.ศ. 2528 เม่ือองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย (ทศท) และ
การส่ือสารแหงประเทศไทย (กสท) ไดริเร่ิมกิจการวิทยุโทรศัพทระบบเซลลูลาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
แกไขปญหาความขาดแคลนคูสายโทรศัพทและเลขหมายโทรศัพท และมุงหวังท่ีจะขยายขอบเขตการ
ใหบริการอยางเพียงพอนั้น ผลท่ีออกมากลับไมประสบความสําเร็จเทาท่ีควร เนื่องจากปญหาดานการใช
งาน เชน คุณภาพของเคร่ืองแตละยี่หอ ความใหญของเคร่ืองทําใหใชงานไมสะดวก คุณภาพของ
สัญญาณทําใหการติดตอขาดชวง ปญหาดานชองสัญญาณไมเพียงพอ รวมไปถึงปญหาการประสานงาน
ระหวาง ทศท และ กสท ปญหาในดานการใหบริการที่ไมเพียงพอกับความตองการของประชาชน ทําให
รัฐตองแปรรูปใหเอกชน เขามาชวยจัดการบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ดวยวิธีการเปดใหสัมปทาน ท้ังนีไ้ด
เล็งเห็นวา บริษัทเอกชนมีศักยภาพเหนือกวาองศกรภาครัฐอยูมาก ท้ังในแงของเทคโนโลยี 
ความสามารถในการจัดการองศกรรวมไปถึงประสบการณในการดําเนินธุรกิจท่ีมากกวา ภาครัฐจึงมีการ
เปดใหสัมปทานโทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2533  
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นับต้ังแตป พ.ศ. 2533 ท่ีการริเร่ิมนําโทรศัพทเคล่ือนท่ีมาใชในประเทศไทย โดยบริษัท  
แอดวานซ อินโฟ เซอรวิส จํากัด (มหาชน) จนถึงปจจุบัน  พ.ศ. 2548 โทรศัพทเคล่ือนท่ีไดกลายเปน
อุปกรณส่ือสารท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายในทุกเพศ ทุกวัย และแทบทุกครัวเรือน ซ่ึงอาจเปนเพราะ 
โทรศัพทเคล่ือนท่ีเปนเทคโนโลยีสมัยใหม ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดถูกจุดใน
ยุคสมัยท่ีการส่ือสารและขอมูลขาวสารมีบทบาทสําคัญท่ีสุด อีกท้ังโทรศัพทเคล่ือนท่ียังมีราคาไมแพง
นัก พอท่ีจะสามารถซ้ือหาได นั่นจึงทําใหอุปกรณส่ือสารชนิดนี้ กลายเปนเสมือนปจจัยท่ีเพิ่มข้ึนมาอีก
หนึ่งอยางในชีวิตประจําวัน 

ปจจุบันนี้ไดมีบริษัทเอกชนเขามาดําเนินกิจการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ซ่ึงทําหนาท่ีเปน 
ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในประเทศไทย มีจํานวนถึง 5 รายใหญ ซ่ึงไดแก ผูใหบริการAIS, DTAC, 
True Move, I - Mobile, Hutch การเจริญเติบโตของผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีในประเทศไทยต้ังแต ป 
พ.ศ. 2540  จนถึงปจจุบันป พ.ศ. 2548 นั้น มีจํานวนมากข้ึนจากมีผูใชบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ีท้ังหมด 
1,975,700 ราย ซ่ึงเพิ่มจํานวนมากเร่ือย ๆ ขณะน้ีมีผูใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ีท้ังหมดถึง 30,300,000 
ราย  
 จากแนวโนมการเติบโตของตลาดท่ีดีและยังคงมีความสามารถในการขยายตัวอีก ทําใหผูให
บริการโทรศัพท เคล่ือนท่ีแตละรายน้ันมีการแขงขันท่ี รุนแรงเพิ่มข้ึน  บริษัทผู ใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ตางทุมเทนําทรัพยากรที่มีในดานตาง ๆ เพื่อเพิ่มสวนแบงทางการตลาดของตนและมี
การนํากลยุทธตาง ๆ มาใชแทบจะครบทุกดาน ต้ังแตตัวผลิตภัณฑ (Product) ซ่ึงมีใหเลือกหลากหลาย 
ท้ังเครื่องลูกขายและผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี มีการบริการหลังการขายท่ีดี ดานราคา (Price) ก็ได
ลดลงอยางตอเนื่องมาโดยตลอดในภาพรวม มีการขยายชองทางการจัดจําหนาย (Place) เพิ่มข้ึน รวมไป
ถึงการทุมเงินจํานวนมากไปในการสงเสริมการตลาด (Promotion) การใหพนักงานทุกคนมีบทบาทใน
การใหบริการแกลูกคา (People) การนําข้ันตอนที่เหมาะสมกับการใหบริการ (Process)  การทําใหลูกคา
เช่ือม่ันในคุณภาพของการบริการ (Physical evidence and Presentation) ส่ิงเหลานี้นอกจากจะสะทอนให
เห็นถึงระดับการแขงขันท่ีรุนแรงแลว ในอีกแงมุมหนึ่งยังสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมของอุปสงคท่ีมี
อัตราการเติบโตท่ีดีอีกดวย  ในอนาคตผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีหรือกลุมเปาหมาย ซ่ึงมีสิทธิท่ีจะเลือกใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ีกันมากข้ึน ผูบริโภคหรือผูใชบริการก็จะมาเลือกผูใหบริการท่ีประทับใจหรือ
ใหบริการที่ดีท่ีสุด ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
คําสําคัญ 

บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี  สวนประสมทางการตลาดบริการ 
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โจทยวิจัย/ปญหา 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการมีความสําคัญในระดับใด และความสัมพันธ
ระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ กับการเลือกผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกันหรือไมอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการเลือก
ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2.  เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 
กับการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากร  คือ  บุคคลทั่วไปที่ใชบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ท่ีเลือกใชบริการจากบริษัท 3 บริษัท คือ  บริษัท แอดวานซอินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) บริษัท  
โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  และ บริษัท ทรู คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

2.  กลุมตัวอยาง  
 2.1 ขนาดกลุมตัวอยาง ในการศึกษาคร้ังนี้ ไดมาจากสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane 
อางในประคอง กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน 
 2.2 การสุมตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic) โดยสุมตัวอยางทุกๆ 
คนท่ี 3 มาใชบริการของบริษัทท่ีใหบริการ   
 
ผลการวิจัย 
 1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  อยูในระดับมาก  

2.  การวิ เคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเลือกผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยภาพรวม  และดานอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน  มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานเพศ และระดับการศึกษา  ไมมีความสัมพันธกัน 
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3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกับการเลือกผูให
บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี  โดยภาพและดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ดานราคา ดานข้ันตอนการ
ใหบริการ  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน ดานการสรางและ  การนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ  ไมมีความสัมพันธกัน 
  
อภิปรายผล 
 1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในการเลือกผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน ดานข้ันตอนการใหบริการ ดานการ
สรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  อยูในระดับมาก อาจเนื่องจาก ผูใชบริการใหความสําคัญ
ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพมากท่ีสุด ในขอพนักงานผูใหบริการสุภาพ สะอาด 
และเรียบรอย  รองลงมาไดแก ดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ  ในขอความคมชัดของเสียงท่ีใหบริการ   
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วิศรุต  ปรัตถกร (2543)  ท่ีไดศึกษาทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
ดิจิตอล จี เอสเอ็ม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติในการใช
โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล จีเอสเอ็มของผูใชบริการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมของการ
ใหบริการอยูในระดับดี และเม่ือเรียงลําดับทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีในดานตาง ๆ ปรากฏวา 
ดานประสิทธิภาพของโทรศัพทเคล่ือนท่ีอยูในระดับดีท่ีสุด รองลงมาคือ ดานการใหบริการของ
พนักงาน ดานสถานท่ีสํานักงานบริการ ดานสงเสริมการขายโทรศัพทเคล่ือนที่ ดานบริการเสริมและ
บริการเสริมพิเศษของโทรศัพทเคล่ือนท่ี ดานการชําระคาบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี และดานศูนยบริการ
ซอมโทรศัพทเคล่ือนท่ี ตามลําดับ  
 2.  การวิ เคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเลือกผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี โดยภาพรวมและดานอายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดตอเดือน มีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานเพศ และระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกัน   
 2.1  ดานอายุ  พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุต้ังแต 18 – 25 ป  ซ่ึงเปนชวงอายุ 
ท่ีตองการเรียนรูเทคโนโลยีและส่ิงใหม  ๆ ท่ีเกิดข้ึนเพื่อกาวใหทันกระแสโลก  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ วิภาสิริ  แดงพัด (2546)  ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยในการใชโทรศัพทพื้นฐานของ
ผูใชบริการท่ีมีโทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาสรุปไดวา 
ลักษณะท่ัวไปของผูใชบริการโทรศัพทพื้นฐานท่ีมีโทรศัพทเคล่ือนท่ีสวนใหญ อายุระหวาง 26-35 ป  
แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของวิศรุต ปรัตถกร (2543) ไดศึกษาทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
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ดิจิตอล จี เอสเอ็ม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยเร่ือง อายุ ไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม     
 2.2  ดานสถานภาพสมรสพบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด  เม่ือจะตัดสินใจ
ทําอะไรมักจะกระทําโดยทันที มีอิสระในการตัดสินใจ  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ดวงพร  
วรสกุลเจริญ (2543)  ศึกษาปจจัยการส่ือสารท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือโทรศัพทเคล่ือนท่ี กรณีศึกษา
โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล 1800  MHz พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกัน 
มีความตองการปจจัยส่ือสารการตลาดโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล 1800 MHz ไมแตกตางกัน  
 2.3  ดานอาชีพ  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานบริษัท/ลูกจางเอกชน ซ่ึงสามารถ
รับผิดชอบคาใชจายของตัวเอง โดยไมตองเปนภาระของครอบครัว  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  
วิภาสิริ  แดงพัด (2546)  ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยในการใชโทรศัพทพื้นฐานของผูใชบริการที่มี
โทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาสรุปไดวา ลักษณะท่ัวไปของ
ผูใชบริการโทรศัพทพื้นฐานท่ีมีโทรศัพทเคล่ือนท่ีสวนใหญ มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน    
 2.4  ดานรายไดตอเดือน  กลุมตัวอยางสวนมากมีรายไดนอยกวา 10,000 บาท  ซ่ึงเปนกลุม
ท่ีตองการเรียนรูเทคโนโลยีและส่ิง ๆ ใหม  ดานอารมณและความตองการยังไมหยุดนิ่ง แตไมสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ วิศรุต  ปรัตถกร (2543)  ไดศึกษาทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี ดิจิตอล จี เอส
เอ็ม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยเร่ืองรายไดตอเดือน ไมมี
ความสัมพันธกับทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม   
 3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการกับการเลือกผูให
บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี  โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ ดานราคา ดานข้ันตอนการ
ใหบริการ  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน ดานการสรางและ  การนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ  ไมมีความสัมพันธกัน   

3.1  ดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการ มีความสัมพันธกับการเลือกผูใหบริการโทรศัพท 
เคล่ือนท่ี อาจเน่ืองจาก  ผูใชบริการสามารถเลือกความคมชัดของเสียงท่ีใหบริการ การใหบริการ
สอดคลองกับความตองการของการใชบริการ  และมีบริการรองรับระบบอินเทอรเน็ต  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ  วิภาสิริ  แดงพัด (2546)  ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยในการใชโทรศัพทพื้นฐานของ
ผูใชบริการท่ีมีโทรศัพทเคล่ือนท่ี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา ปจจัยทาง
การตลาดท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการโทรศัพทพื้นฐานคือ ปจจัยดานคุณภาพเสียง การโทรติดงายสวย
ไมหลุด และการคิดอัตราคาบริการและโทรทางไกลราคาประหยัด รวมท้ังการจัดการสงเสริมการตลาด
โดยลดราคามีความสําคัญมากท่ีสุดในการตัดสินใจใชบริการ  
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 3.2  ดานราคา  มีความสัมพันธกับการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี อาจเนื่องจาก  
การกําหนดราคาคาบริการที่ชัดเจนและถูกตอง ทําใหผูใชบริการประหยัดคาใชจาย และเลือกบริการท่ี
เหมาะกับการใชงานเชน การกําหนดราคาท่ีชัดเจนในการโหลดเสียงรอสาย  มีการกําหนดราคาท่ีชัดเจน
ในการใชบริการ และมีการกําหนดราคาท่ีชัดเจนในการใชบริการขามเครือขาย แตไมสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของวิศรุต ปรัตถกร (2543) ไดศึกษาทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีดิจิตอล จีเอสเอ็ม
ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพน ผลการศึกษาพบวา ราคาของโทรศัพทเคล่ือนท่ีท่ีซ้ือ และคาใชจายใน
การใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีตอเดือน ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติในการใชโทรศัพท เคล่ือนท่ีระบบ
ดิจิตอล จีเอสเอ็ม และผลงานวิจัยของ วีรวรรณ ต้ังธนศฤงคาร (2542) ไดศึกษาความคิดเห็นท่ีมีตอ
บริการเสริมประเภทสาระบันเทิงของผูใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม ในเขตกรุงเทพฯ 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยทางการตลาดท่ีสําคัญมากสุดคือ สวนลดคาโทรศัพท และการรับทราบบริการ     
 3.3 ดานข้ันตอนการใหบริการ มีความสัมพันธกับการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
อาจเน่ืองจากผูใชบริการไมตองการการคอยนานจึงตองมีความแนนอนในเร่ืองของเวลา การจัดคิว
บริการกอน-หลัง การแจงกําหนดเวลาใหบริการที่ชัดเจน และการแจงข้ันตอนการใชบริการอยางชัดเจน  
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 1.1 ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี AIS ควรเนนและปรับปรุงดานผลิตภัณฑหรือการ
ใหบริการ ขอบริการรับสง SMS ดานราคา ขอการกําหนดราคาที่ชัดเจนในการใชบริการขามเครือขาย 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ขอตําแหนงท่ีต้ังศูนยบริการมีความปลอดภัยในการติดตอเพื่อขอใชบริการ 
ดานการสงเสริมการตลาด ขอโปรโมชันดานการโหลดเสียงเรียกเขา ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน  
ขอใหโอกาสแสดงความคิดเห็นการรับบริการ ดานข้ันตอนการใหบริการ ขอมีการแจงข้ันตอนการใช
บริการอยางชัดเจน ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ขอทางเขา-ออกสะดวก สะอาด และ
ปลอดภัย 
 1.2   ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี  DTAC  ควรเนนและปรับปรุงดานผลิตภัณฑหรือการ
ใหบริการ ขอบริการรองรับระบบอินเทอรเน็ต  และการรับประกันการใหบริการหลังการเลือกใชบริการ  
ดานราคา  ขอการกําหนดราคาท่ีชัดเจนในการใชบริการขามเครือขาย  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ขอ
ตําแหนงท่ีต้ังศูนยบริการมีความปลอดภัยในการติดตอเพื่อขอใชบริการ  ดานการสงเสริมการตลาด  ขอ
โปรโมช่ันดานการโหลดเสียงเรียกเขา  ดานผูมีสวนรวมหรือพนักงาน  ขอใหโอกาสไดแสดงความ
คิดเห็นในการรับบริการ  ดานข้ันตอนการใหบริการ  ขอมี การแจงกําหนดเวลาในการใหบริการทีชั่ดเจน  
ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ขอปายบอกสถานท่ีมองเห็นชัดเจน 
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 1.3  ผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี True Move ควรเนนและปรับปรุงดานผลิตภัณฑหรือ
การใหบริการ  ขอบริการรองรับระบบอินเทอรเน็ต ดานราคา ขอการกําหนดราคาท่ีชัดเจนในการใช
บริการขามเครือขาย  ดานชองทางการจัดจําหนาย ขอตําแหนงท่ีต้ังศูนยบริการมีความปลอดภัยในการ
ติดตอเพื่อขอใชบริการ ดานการสงเสริมการตลาด ขอโปรโมช่ันดานการโหลดเสียงเรียกเขา ดานผูมี
สวนรวมหรือพนักงาน ขอใหโอกาสไดแสดงความคิดเห็นในการรับบริการ ดานข้ันตอนการใหบริการ  
ขอมีการแจงกําหนดเวลาในการใหบริการที่ชัดเจน ดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  
ขอทางเขา – ออกสะดวก สะอาด และปลอดภัย  
 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป 
 2.1  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกผูใหบริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี   
โดยมีกลุมตัวอยางเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น  ผูสนใจควรทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางใน
พื้นท่ีแตกตาง เพื่อเปนการตรวจสอบผลที่ไดจากการวิจัยวามี 
ความสอดคลองกันหรือไม 
 2.2  การวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับการใหบริการแตละประเภทของผูให 
บริการโทรศัพทเคล่ือนท่ี 
 2.3  ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบตอการเลือกผูใหบริการ
โทรศัพทเคล่ือนท่ี 
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บทคัดยอ   
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความสําคัญและความสัมพันธของปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุม
ตัวอยางท่ีทําการวิจัย  ไดแก  ผูบริโภคผลิตภัณฑน้ําดื่ม จํานวน 297 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือแบบสอบถาม
ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.87 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาไค - สแควร  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ  ในการเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยูในระดับมาก  
2. ปจจัยสวนบุคคลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ  ไมมีความสัมพันธกับการ

เลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่ม  สวนรายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ น้ําดื่มอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   

3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ มีความสัมพันธกับการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑน้ําดื่มอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 

 

1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2),อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                   
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
3)   อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                           
   ในพระบรมราชูปถัมภ  
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the important level and find out the relationship 

of factors to select buying drinking water product of consumers in Pranakorn Sri Ayutthaya Province. 
The sample was 297 respondents. The questionnaire with reliability of 0.87 was used to collect data.  
The statistics used in analyzing data were percentage, mean, standard deviation (S.D.) and Chi-square. 

The finding were as follows : 
1.  The important level of marketing mixed factors and other factors to select buying drinking 

water product of consumers in Pranakorn Sri Ayutthaya Province was high. 
2.  The personal factors such as gender, age, educational attainment and occupation had no 

significant relationship with select buying drinking water product except income factor  had  significant 
relationship at the .05 level.    

3.  There were the significant relationship among the marketing mix factors and other factors 
with the select buying drinking water product t at the level of .05  
 
ความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากนํ้าเปนปจจัยส่ีท่ีสําคัญตอรางกาย เพราะนํ้าจะเขาสูสวนตาง ๆ ของรางกายเพื่อทํา
หนาท่ีท่ีสําคัญ เชน ทําใหโครงสรางของเซลลคงรูปและทํางานได นอกจากน้ีน้ํายังชวยรักษาควบคุม
อุณหภูมิในรางกาย ชวยนําอาหารไปเล้ียงสวนตาง ๆ ของรางกาย ชวยยอยอาหาร ชวยใหโลหิต
ไหลเวียนท่ัวรางกาย เปนตน ดังนั้นคุณภาพของน้ําเพื่อการบริโภค จึงตองเปนน้ําท่ีสะอาดและปลอดภัย  
เนื่องจากน้ําท่ีไมสะอาด อาจทําใหเกิดการเจ็บปวยได เนื่องจากสารเคมีท่ีเปนพิษปนเปอนอยูในน้ํา เชน  
สารปราบศัตรูพืช โลหะหนัก และเช้ือโรคตาง ๆ 

จากปญหาแหลงน้ําตามธรรมชาติตาง ๆ  ท่ีมีปญหาเส่ือมโทรมเนาเสีย  จนไมสามารถนํามา
บริโภคได  หรือแมแตน้ําประปาซ่ึงผูบริโภคยังไมม่ันใจในคุณภาพวา  สามารถบริโภคไดอยางวางใจ  
และจากสภาพอากาศท่ีรอนข้ึนทุกป  สงผลใหความตองการน้ําดื่มของประชาชน โดยเฉพาะในเมืองท่ีมี
ประชากรหนาแนน มีแนวโนมเพิ่มข้ึน  จากปจจัยท้ังหมดขางตนสงผลใหน้ําดื่มบรรจุขวดเขามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันของคนไทย 

อุตสาหกรรมน้ําดื่มบรรจุขวดไดมีการเร่ิมตน ธุรกิจในประเทศไทยนับต้ังแตป พ.ศ. 2499
หรือเม่ือ 42 ปท่ีผานมา โดยตลาดนํ้าดื่มบรรจุขวดไดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนมาโดยลําดับ จากมูลคาตลาด
ประมาณจํานวน 2,000  ลานบาท ในชวงป พ.ศ. 2537 ไดขยายตัวเพิ่มข้ึนเปนจํานวน 4,000 ลานบาท   
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ในป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน โดยมีอัตราการขยายตัวระหวางป พ.ศ. 2535-2540 ไมตํ่ากวารอยละ 20-30 
(นรชัย  ลือวัฒนะกุล, 2542 : 29) ท้ังนี้ปจจัยท่ีเอ้ือตอการขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้มาจาก 

ปจจุบันแหลงน้ําตามธรรมชาติตาง ๆ อาทิ แมน้ําลําคลอง รวมไปถึงน้ําฝนประสบกับปญหา
เส่ือมโทรม เนาเสีย จนไมสามารถนํามาใชบริโภคได 

ประชาชนไมม่ันใจในคุณภาพของน้ําประปา ซ่ึงผลิตโดยภาครัฐเองวาสามารถบริโภคไดภาพ
อากาศท่ีรอนข้ึนทุกป  สงผลใหความตองการน้ําดื่มของประชาชน โดยเฉพาะในเมืองท่ีมีประชากร
หนาแนนมีแนวโนมเพิ่มข้ึน  ประกอบกับการท่ีธุรกิจทองเท่ียวของไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง  
ทําใหน้ําดื่มบรรจุขวดเขามามีบทบาทมากข้ึน 

ประชาชนมีความสนใจในเร่ืองสุขภาพมากข้ึน และตองการความปลอดภัยในส่ิงท่ี  ตนเองจะ
บริโภควิถีชีวิตของคนทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไป ตองการความสะดวกสบาย และมีความเรงรีบผูบริโภค
บางกลุม จึงซ้ือน้ําดื่มบรรจุขวดแทนการตมน้ําทาน หรือการกรองจากเคร่ืองท่ีบานแลวบรรจุใสขวด 

จากปจจัยตาง ๆ  ดังกลาว  สงผลใหน้ําดื่มบรรจุขวดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของคน
ไทยเพิ่มข้ึนจนคาดวามีมูลคาการขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ 20 ตอป  (นรชัย  ลือวัฒนะกุลชัย, 2542 : 31)  
ในขณะท่ีจํานวนผูประกอบการ ก็มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว ท้ังนี้เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตน้ําดื่มบรรจุ
ขวด  ท่ีไมยุงยากและซับซอนนักเนื่องจากผูวิจัยไดรับทราบขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับความสําคัญของน้ํา
ดื่ม ในฐานะเคร่ืองดื่มท่ีผูบริโภคทั่วไปเลือกบริโภคในชีวิตประจําวัน รวมท้ังความใสใจท่ีผูบริโภคมีตอ
คุณภาพของผลิตภัณฑท่ีเลือกซ้ือ ดังนั้นหากผูศึกษาสามารถศึกษาเกี่ยวกับสภาวะตลาดนํ้าดื่มบรรจุขวด 
รวมท้ังพฤติกรรมของผูบริโภค หวังวาการศึกษาคร้ังนี้ จะทําใหทราบถึงโอกาสทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวด เพื่อประโยชนนักลงทุน 
 
คําสําคัญ 
 สวนประสมการตลาด  ผลิตภัณฑน้ําดื่ม 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ  มีความสัมพันธกับการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ ในการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2.  เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัย
อ่ืน ๆ กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูบริโภคที่ซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มบรรจุขวดขนาดตาง ๆ  

ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนรวม 1,160 คน  กลุมตัวอยาง ใชขนาดกลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังนี้ไดจากการใชวิธีคํานวณตามสูตรของทาโร ยามาเน (Tara Yamane อางถึงในประคอง  
กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 ไดขนาดกลุมตัวอยาง จํานวน 297 คน 

การสุมตัวอยาง  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic) โดยสุมตัวอยางทุก ๆ คน
ท่ี 4 จากบัญชีรายช่ือลูกคา 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม

เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีโครงสรางแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ 

สวนท่ี 1  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
รายไดตอเดือน และลักษณะผูซ้ือ 

สวนท่ี 2  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัด
จําหนาย และการสงเสริมการตลาด  ปจจัยอ่ืนๆ ประกอบดวยเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรม  

2.1  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
2.1.1  การหาคาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) 

นําแบบสอบถามเสนอตอผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน  
เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเท่ียงตรงในเนื้อหา (Validity) โดยหาคาดัชนีของความสอดคลองกัน
ระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค (Index of Item Objective Congruence หรือ IOC) ระหวาง 
ขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะของ ยุทธพงษ  กัยวรรณ (2543 : 123)  

2.1.2  การหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) 
โดยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวทดลองใช (Try-out) กับผูบริโภคน้ําดื่ม 

ท้ังสามผลิตภัณฑน้ําดื่ม จํานวน 30 คน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(∝- Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161 อางถึงใน ยุทธพงษ  กัยวรรณ,  2543 : 137)  ไดคา
ความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.87 
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3.  การวิเคราะหขอมูล 
3.1  การศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ ใน

การเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ  คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ียหรือมัชฉิมเลขคณิต (Arithmetic mean)  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 

3.2 ในการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด
และปจจัยอ่ืน ๆ กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใชสถิติ 
คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square) 
 
ผลการวิจัย   

ผลการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี ้

1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่ม
ของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขต 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานผลิตภัณฑ ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานสังคมและวัฒนธรรม  
อยูในระดับมาก  

3.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเลือก ซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่ม ใน
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา และดานอาชีพไมมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานรายไดตอเดือน  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05   

4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
น้ําดื่ม ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานสังคมและวัฒนธรรม มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขตจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  มีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่ม

ของผูบริโภค ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก  ผลการวิจัยพบวา ในดานชองทางการจัดจําหนาย 
ผูบริโภคใหความสําคัญสูงสุด อาจเนื่องจากผลิตภัณฑน้ําดื่มหาซ้ือสะดวก  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของจันทนา  เตวิยะ (2548)  ท่ีไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัย
อ่ืน ๆ กับการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา  ปจจัย
สวนประสมการตลาดกับการตัดสินใจซ้ือกาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภค โดยภาพรวมและราย
ดาน อยูในระดับมาก   และผลงานวิจัยของ ประภาพร  ภูมิธรรมรัตน (2548) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือสินคา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัย
ดานราคา ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

2. ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค ในเขต 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานผลิตภัณฑ  ดานเศรษฐกิจ  ดานเทคโนโลยี  ดานสังคมและวัฒนธรรม อยู
ในระดับมาก  ผลการวิจัยพบวา  ในดานเศรษฐกิจ ผูบริโภคใหความสําคัญสูงสุด   อาจเนื่องจาก  การ
บริโภคน้ําดื่มชวยประหยัดเวลา  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยอ่ืน ๆ  มีความสําคัญกับการซ้ือนิตยสารของ
ผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานสังคม
และวัฒนธรรม อยูในระดับมาก  

3.  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการเลือก ซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่ม ใน
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานเพศ ดานอายุ ดานระดับการศึกษา และดานอาชีพไมมีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนดานรายไดตอเดือน มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05  

3.1  ดานเพศ  ผลการวิจัยพบวา  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของทิภารัตน ชุมนุม 
(2548) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ               
ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา เพศ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีก
ขนาดใหญ ในจังหวัดปทุมธานี 
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3.2  ดานอายุ  ผลการวิจัยพบวา  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทิภารัตน  ชุมนุม (2548) 
ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคา ในรานคาปลีกขนาดใหญ ในจังหวัด
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา อายุ ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ 
ในจังหวัดปทุมธานี 

3.3  ดานระดับการศึกษา  ผลการวิจัยพบวา  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  ผลการวิจัยพบวา  ระดับการศึกษามี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

3.4  ดานอาชีพ  ผลการวิจัยพบวา  ไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของทิภารัตน  ชุมนุม 
(2548)  ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคา ในรานคาปลีกขนาดใหญ ใน
จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา อาชีพ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาด
ใหญ ในจังหวัดปทุมธานี 

3.5  ดานรายไดตอเดือน  ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค อาจเนื่องจาก  กลุมตัวอยางสวนมากเปนผูมี
รายได และกลุมตัวอยางมีท้ังโรงงาน สวนราชการ และประชาชนท่ัวไป จึงมีความเช่ือม่ันวา การดื่มน้ํา
บรรจุขวดหรือผลิตภัณฑมีความปลอดภัยกวาการดื่มน้ําจากแหลงอ่ืนๆ  ผลการวิจัยพบวา  รายไดตอ
เดือน  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมทางการตลาดกับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
น้ําดื่ม ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4.1  ดานผลิตภัณฑ  ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ืองของ
ตราสินคา คุณภาพ ปริมาตรที่บรรจุ รูปลักษณ และกระบวนการผลิตท่ีไดมาตรฐานของผลิตภัณฑน้ําดื่ม  
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทิภารัตน  ชุมนุม (2548) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคา ในรานคาปลีกขนาดใหญ ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานผลิตภณัฑ
มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ ในจังหวัดปทุมธานีผลการวิจัย
พบวา  ดานผลิตภัณฑมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

4.2 ดานราคา  ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  กับ
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ืองของราคาท่ี
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เหมาะสม มีการระบุราคาท่ีชัดเจน และการใหสวนลดในกรณีส่ังซ้ือเปนจํานวนมาก ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ  ทิภารัตน  ชุมนุม (2548)  ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธ  ตอการตัดสินใจซ้ือ
สินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ  ในจังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยดานราคามีความสัมพันธ
ตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ  ในจังหวัดปทุมธานี  

4.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย  ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคใหความสําคัญ
ในเร่ืองการซ้ือสะดวก การจัดวางสินคาหรือตูแชทําใหมองเห็นงาย และมีการจัดสงสินคาเม่ือลูกคา
ส่ังซ้ือเปนจํานวนมาก  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทิภารัตน  ชุมนุม (2548) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ี
มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาด
ใหญ ในจังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัยพบวา  ดานชองทางการจัดจําหนาย  มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

4.4 ดานการสงเสริมการตลาด ผลการวิจัยพบวา มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค อาจเนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ือง
การไดรับคําแนะนําจากผูขาย การโฆษณาของสมนาคุณและความนาเช่ือถือของบริษัทผูผลิต  
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของทิภารัตน ชุมนุม (2548) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจ
ซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ  ในจังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ ในจังหวัดปทุมธานี  
ผลการวิจัยพบวา  ดานการสงเสริมการตลาด   มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่ม ในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานสังคมและวัฒนธรรม มีความ สัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

5.1  ดานเศรษฐกิจ   ผลการวิจัยพบวา   มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ือง
ภาวะเศรษฐกิจ  การประหยัดเวลา  และความปลอดภัยตอสุขภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
ทิภารัตน  ชุมนุม  (2548)  ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคา
ปลีกขนาดใหญ  ในจังหวัดปทุมธานี  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  มีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ดานเศรษฐกิจ มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05    
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5.2  ดานเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบวา  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05  กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค อาจเนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญในเร่ือง 
การนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิตชวยทําใหน้ําดื่มมีคุณภาพดีข้ึน  มีการพัฒนารูปแบบภาชนะ
ใหม ๆ ใหดูนาซ้ือ และมีการออกแบบภาชนะใหมีความสวยงามนาซ้ือ แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ จันทนา  เตวิยะ (2548)  ท่ีไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัย
อ่ืน ๆ กับการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา  
ดานเทคโนโลยี ไมมีความสัมพันธกัน   

5.3  ดานสังคมและวัฒนธรรม ผลการวิจัยพบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 กับการเลือกซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค อาจเนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญ
เร่ืองการดื่มน้ําบรรจุขวดเปนวัฒนธรรมของการเขาสังคม มีความเช่ือม่ันวาการดื่มน้ําบรรจุขวดปลอดภยั
กวาการดื่มน้ําจากแหลงอ่ืน ๆ และคนในครอบครัวนิยมดื่มน้ําบรรจุขวดมากกวาน้ําจากแหลงอ่ืน ๆ ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ทิภารัตน  ชุมนุม (2548) ท่ีไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคา ในรานคาปลีกขนาดใหญ ในจังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานสังคมและ
วัฒนธรรม มีความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาในรานคาปลีกขนาดใหญ ในจังหวัดปทุมธานี 
ผลการวิจัยพบวา ดานสังคมและวัฒนธรรม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05    
 
ขอเสนอแนะ 

1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 
1.1  ผลิตภัณฑน้ําดื่มอูทอง  ควรเนนและปรับปรุงดานผลิตภัณฑ  ขอคุณภาพของน้ํา เชน 

เคร่ืองหมาย อ.ย.  ดานราคา  ขอการใหสวนลดในกรณีส่ังซ้ือเปนจํานวนมาก  ดานชองทางการจัด
จําหนาย  ขอการจัดสินคาบนช้ันวางหรือตูแชทําใหมองเห็นงาย  ดานการสงเสริมตลาด  ขอการ
โฆษณาผานส่ือชนิดตาง ๆ  ดานเศรษฐกิจ  ขอการบริโภคน้ําดื่มปลอดภัยตอสุขภาพ ดานเทคโนโลยี  
ขอการนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการผลิตชวยทําใหน้ําดื่มมีคุณภาพดีข้ึน ดานสังคมและ
วัฒนธรรม  ขอความเช่ือม่ันวาการดื่มน้ําบรรจุขวดปลอดภัยกวาการดื่มน้ําจากแหลงอ่ืน ๆ  

1.2  ผลิตภัณฑน้ําดื่มเพชรทรี  ควรเนนและปรับปรุงดานผลิตภัณฑ  ขอคุณภาพของน้ํา 
เชน เคร่ืองหมาย อ.ย.  ดานราคา  ขอระบุราคาสินคาชัดเจน  ดานชองทางการจัดจําหนาย  ขอการจัดสง
สินคาในกรณีลูกคาส่ังซ้ือเปนจํานวนมาก  ดานการสงเสริมตลาด  ขอการโฆษณาผานส่ือชนิดตาง ๆ  
ดานเศรษฐกิจ  ขอการบริโภคน้ําดื่มปลอดภัยตอสุขภาพ  ดานเทคโนโลยี  ขอมีการออกแบบภาชนะให
มีความสวยงามนาดื่ม  ดานสังคมและวัฒนธรรม  ขอความเช่ือม่ันวาการดื่มน้ําบรรจุขวดปลอดภัยกวา
การดื่มน้ําจากแหลงอ่ืน ๆ  
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1.3  ผลิตภัณฑน้ําดื่มมีชัย ควรเนนและปรับปรุงดานผลิตภัณฑ ขอกระบวนการผลิตท่ีได
มาตรฐานดานราคา ราคาเหมาะสม และระบุราคาสินคาชัดเจน ดานชองทางการจัดจําหนาย ขอการจัดสง
สินคาในกรณีลูกคาส่ังซ้ือเปนจํานวนมาก ดานการสงเสริมการตลาด ขอความถ่ีของการโฆษณา/
ประชาสัมพนัธ ดานเศรษฐกิจ ขอการบริโภคน้ําดื่มปลอดภัยตอสุขภาพ ดานเทคโนโลยี ขอมีการพัฒนา
รูปแบบภาชนะใหม ๆ ใหดูนาซ้ือ ดานสังคมและวัฒนธรรม ขอคนในครอบครัวนิยมดื่มน้ําบรรจุขวด 

2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
2.1  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของ

ผูบริโภค โดยมีกลุมตัวอยางเฉพาะในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเทานั้น  ผูสนใจควรทําการศึกษา
จากกลุมตัวอยางในพื้นท่ีท่ีแตกตางกันเพื่อเปนการตรวจสอบผลท่ีไดจากการวิจัยวามีความ
สอดคลองกันหรือไม  

2.2  การวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับการจัดสงหรือการใหบริการแตละ
ประเภทของผลิตภัณฑน้ําดื่ม  

2.3  อาจศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑน้ําดื่มของผูบริโภค 
เชน ปจจัยคุณภาพการใหบริการ  ปจจัยความพึงพอใจ เพื่อจะใหไดทราบผลการวิจัยท่ีชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน และเปนประโยชนแกผูประกอบการตอไป   
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บทคัดยอ   
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก  สถานศึกษาท่ีมีการจัดการศึกษาในระดับชวงช้ันท่ี 1 
จํานวน  146  โรงเรียน  แยกเปนผูบริหาร จํานวน 146 คน ครูผูรับผิดชอบจัดกิจกรรมการเรียนรูในชวง
ช้ันท่ี 1 (ป.1-ป.3)  จํานวน  438 คน รวมกลุมตัวอยาง  584  คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5  ระดับ จํานวน 50  ขอ มีคาความเช่ือม่ันโดยรวม  0.9516 
การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการหาคารอยละ  คาเฉล่ีย  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรอิสระเปนข้ัน ๆ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจัยพบวา  
 1.  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ไดแก ปจจัยดานครู
เกี่ยวกับเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (TTECHNIQ) ปจจัยดานโรงเรียน
เกี่ยวกับสภาพแวดลอม/บรรยากาศการเรียนรู (ENVIRONM) ดานสถานภาพของบุคลากร 
(REXP101) ปจจัยดานผูบริหารเก่ียวกับการสนับสนุน/สงเสริมในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ (ADMSUPOR)  และดานบุคลากรของสถานศึกษา (PERSON) อยูในระดับมาก 

 
1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                 
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                   
   ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 2.  ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีเพียง 3 ขอ อยูในระดับ           
ปานกลาง โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหานอยไดแก ผูเรียนมีการคนควา รวบรวมขอมูลและสรางองค
ความรูดวยตนเอง ผูเรียนมีทักษะการประเมินตนเองและประเมินรวมกับผูอ่ืนอยางเขาใจและผูเรียน 
มีสวนรวมในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
 3.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญพบวา มีความสัมพันธกันทางบวก โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธเทากับ 0.599 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4.  ปจจัยท่ีสามารถทํานายประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ของปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพ ไดแก เทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู (TTECHNIQ) สภาพแวดลอม/บรรยากาศการเรียนรู 
(ENVIRONM) ดานสถานภาพของบุคลากร (REXP101) การสงเสริม/สนับสนุนของผูบริหาร 
(ADMSUPOR) และบุคลากรของสถานศึกษา (PERSON) อยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 ดังสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

        Ê  =  0.347TTECHNIQ + 0.207ENVIRONM  + 0.143REXP101  + 0.114ADMSUPOR 
                 + 0.112 PERSON 

 
ABSTRACT 

 The  purpose  of  this  research  was  to  study  factors  of  relation  to  the  efficiency  in  the  
child - centered  learning  activities  construction  of  schools  under  the  Jurisdiction  of  the  office  of  
Sa kaeo  Educational  Service  Area  Region  1. 
 The  samples  comprise  of  146  schools  that  educated  in  first  interval  class  level , separated  
to  146  school  administrators  and  438  teachers  total  584  persons.  Collected  data  by  questionnaires  
with  50  items  and  Likert  rating  scales  of  5  levels. 
 The  reliability  of  questionnaires  was  0.9516.  The  data  were  analyzed  by  using   statistic   
program   for  computing  percentage , mean , standard  deviation ,  and  stepwise  multiple  regression  
analysis. 
 The  results  revealed  that :   
 1. Factors of  relation  to the efficiency  in  the child - centered  learning  activities  construction  
of  schools  under  the  Jurisdiction  of  the  office  of  Sa  kaeo  Educational  Service  Area  Region  1  
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such  as  teacher  factor  of  techniques  and  learning  school  factors  of environment  and  learning  
climate  person’s  state  factor ,  factor  of  school  administrator  in  promotion  and  encouragement  and  
school  person  assurance  were  maximum  respectively. 
 2.  The  efficiency  in  the  child  centered  learning  activities  construction  of  schools  under  
the  Jurisdiction  of  the  office  of  Sa kaeo  Educational  Service  Area  Region 1  is  in  the  maximum  
level. There  are only 3  items  in  the  medium  level  with  the  following  arrangement  in  descending  
order : The  learners  search , compile  and  build  knowledge by  themselves ; The  learners  have skills  
in assessing themselves and assessing  themselves  with  others  understandably ; and  the  participation  
of  learners  in  doing  classroom  research  in  order  to  improve  the  leaning  process. 
 3.  The  result  of  the  analysis  of  the  relationship  among  factors  that  have  relation  to  
efficiency  in  child - centered  learning  activities  revealed  that  there  is  a  positive  relationship  with  
0.599  percent  correlation  coefficient  and  .05  level  of  significance. 
 4.  The  factors  that  can  predict  the  efficiency  in  constructing  child - centered  learning  
activities  construction  of  schools  under  the  Jurisdiction  of  the  office  of  Sa kaeo  Educational  
Service  Area  Region  1  having  relationship  with  efficiency  are  as  follow :  techniques , learning  
environment , status  of  person , encouragement  of  administrators  and  persons  in  the  school  with  
.05  level  of  significance  Z – scores  predict  equation. 
            Ê  =   0.347TTECHNIQ + 0.207ENVIRONM+ 0.143REXP101 + 0.114ADMSUPOR  
                       + 0.112 PERSON 

 
ความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปนปจจัยสําคัญของมนุษย  เพราะการศึกษาคือเคร่ืองมือท่ีชวยพัฒนาคนใหมี
ความรูความสามารถที่จะปรับตัวใหมีความพรอมท่ีจะเผชิญกับสภาพสังคม ส่ิงแวดลอมในปจจุบันท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงตองจัดใหสอคลองกับการเปล่ียนแปลงของ
โลกจากเหตุผลดังกลาว  รัฐจึงไดกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติระยะท่ี 9 (พ.ศ.2545 – 
2549)  ท่ีมุงเนนใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนาและในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  
และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ท่ีไดแสดงเจตนารมณในการยกระดับการศึกษาไทยใหสูงข้ึน 
และถือวา ผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ 
และเต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 11)  สภาพการจัดการศึกษาในปจจุบัน  คุณภาพการ
ดําเนินการดานตาง ๆ ยังอยูในระดับท่ีไมนาพอใจ  กระบวนการเรียนรูท่ีเปนหนาท่ีท่ีนาเบ่ือและเต็มไป
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ดวยความทุกข  ความเครียดจากกระบวนการสอบคัดเลือกเพื่อความสําเร็จ (วัฒนาพร  ระงับทุกข, 2545 : 
2) ปญหาดังกลาวจึงนําไปสูการปฏิรูปการศึกษาของไทย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 ได
กําหนด  หมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา  ซ่ึงสถานศึกษาทุกแหงจะตองไดรับการประเมินอยางนอย 1 คร้ัง ในทุกระยะ 5 ป   จากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานพบวา  โดยภาพรวมเขตพื้นท่ีการศึกษามีผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาสอดคลองกับภาพรวมของประเทศ  ท้ังในการจัดการเรียนการสอนท่ีถือวาผูเรียนเปนสําคัญ  
การจัดการศึกษาท่ีเนนความสําคัญท้ังความรู   คุณธรรม  และกระบวนการเรียนรู หลักสูตรการศึกษาท่ี
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถ่ิน  ความเพียงพอของครูผูสอน และการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว เขต 1 โดยมีผลการประเมินในภาพรวมอยูในระดับพอใช จากความเปนมาและ
ความสําคัญของปญหาดังกลาว  ผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระแกว เขต 1 ท่ีจัดการศึกษาตั้งแตระดับชวงช้ันท่ี 1 ไดแก  ปจจัยดานครูผูสอน ปจจัยดานผูบริหาร  
ปจจัยดานขนาดโรงเรียน 

 
คําสําคัญ 
 การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

สถานภาพของบุคลากรไดแก ผูบริหาร ครู ปจจัยดานครูไดแก ประสบการณการสอน  
ความรู ความเขาใจในการจัดการเรียนรู เทคนิคการจัดการเรียนรู  ปจจัยดานผูบริหารไดแก ความรอบรู 
และการเปนผูนําทางวิชาการ  การสงเสริม/สนับสนุนในการจัดการเรียนรู และปจจัยดานโรงเรียน  
ไดแก  ขนาดโรงเรียน  บุคลากรของสถานศึกษา  การจัดสภาพแวดลอม/บรรยากาศการเรียนรู  และส่ือ  
วัสดุ  อุปกรณ  มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจดักิจกรรม การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรยีนรูท่ีเนนผูเรียน 
เปนสําคัญ  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  มิถุนายน – กันยายน 2550 

129 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก  บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในชวงช้ันท่ี 1 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1  ปการศึกษา 2549  จํานวน  146  โรงเรียน มีขาราชการ 
ครูท้ังส้ินจํานวน 1,795  คน   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก  บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษา
ในชวงช้ันท่ี 1 ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1 ตามขนาดโรงเรียน 
 ปการศึกษา 2549 โดยใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified  random  sampling) โดยอาศัยขนาด
โรงเรียนเปนช้ันภูมิ  แยกเปนผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนละ1 คน ไดจํานวน 146  คน และครูผูสอน                
ท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาในชวงช้ันท่ี 1 (ป.1- ป.3)  โรงเรียนละ 3  คน  ไดจํานวน  438  คน รวมท้ังส้ิน  
584  คน   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ประกอบดวย 
ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะคําถามแบบ

สํารวจรายการ (Check  list) 
ตอนท่ี 2 เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญโดย

แบงเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  scale)   
ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจัยแตละดานท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
2.1  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

2.1.1  การหาคาความเท่ียงตรง (Content Validity) นํารางแบบสอบถามท่ีสรางเสนอ
กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบแกไขแลวนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  5  ทาน  
ตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  และนําแบบสอบถามปรับปรุงแกไข
ตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิแลวนําเสนอตอประธานกรรมการวิทยานิพนธ  เพื่อปรับปรุงแกไข 

2.1.2  การหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ 

แอลฟา (α-Coefficient)  ของ ครอนบาค (Cronbach, 1971 : 161) โดยคาความเช่ือม่ัน .95 
3.  การวิเคราะหขอมูล 

3.1  การศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียน เปนสําคัญ  ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1  สถิติท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล คือ  การหาคาสถิติพื้นฐานของตัวแปร ไดแก  คาเฉล่ีย X  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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(S.D.)  สถิติท่ีใชหาคุณภาพเคร่ืองมือ  หาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (α-Coefficient)  ของ ครอนบาค (Cronbach, 1971 : 171) 
 
ผลการวิจัย   

1.  ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.64 , S.D. 
= 0.58)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 8 ขอ อยูในระดับปานกลาง 3 ขอ ซ่ึงขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  ไดแก  ผูเรียนไดมีการเรียนรูโดยอาศัยความรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ( X  = 4.00, 
S.D. = 0.62)  และผูเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรูภายในกลุม ( X  = 4.00 , S.D. = 2.18) และขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ตํ่าสุดไดแก ผูเรียนมีสวนรวมในการทําวิจัยในช้ันเรียน  ( X  = 3.00 , S.D. = 0.94) 

2.  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1  ไดแก  ดานเทคนิค/วิธีการ
จัดการเรียนรู  ( X  = 3.68 , S.D. = 0.50)  ดานสภาพแวดลอม/บรรยากาศการเรียนรู ( X  = 3.56 ,               
S.D. = 0.62)  ดานการสงเสริม/สนับสนุนของผูบริหาร ( X  = 3.79 , S.D. = 0.61)  และดานบุคลากรของ 
สถานศึกษา  ( X  = 3.54 , S.D. = 0.88)  อยูในระดับมากทุกดาน 

3.  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกเปนรายขอของปจจัย
ดานครู ดังนี้ 

 3.1  ดานความรู/ความเขาใจ  พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.69, S.D. = 0.54)  
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา  อยูในระดับมาก 7 ขอ  และอยูในระดับปานกลาง 1  ขอ  ซ่ึงขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุดไดแก  การวัดและประเมินผลครอบคลุมดานความรูทักษะและคุณธรรม  จริยธรรม 
คานิยม ( X  = 3.95 , S.D. = 0.63)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก มีการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถ
เต็มศักยภาพดวยกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน ( X  = 3.47 , S.D. = 1.48) 

3.2  ดานเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู  พบวา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.68 , 
S.D. = 0.50)  และเม่ือพิจารณาคาเฉล่ียสูงสุดไดแก  มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยผสมผสาน
ปลูกฝงคุณธรรม  จริยธรรม คานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  ไวทุกวิชาท่ีสอน  ( X  = 4.09 
, S.D. = 0.59)  และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนลงมือปฏิบัติ  
คิดวิเคราะห และสรุปประเมินความรูดวยตนเอง ( X  = 3.37 , S.D. = 0.72) 
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 4  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 จําแนกเปนรายขอของ
ปจจัยดานผูบริหาร 

 4.1  ดานความรอบรู/การเปนผูนําทางวิชาการ พบวา อยูในระดับมาก ( X  = 3.84 , S.D. = 
0.84)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ  ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก  การ
ใหความรูในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอยูเสมอ ( X  = 4.14  , S.D. = 3.20)  
และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด  ไดแก  มีระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลการนิเทศไปวางแผน
เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  ( X  = 3.65  , S.D. = 0.73) 

4.2  ดานการสงเสริม/สนับสนุนพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.79 , S.D. = 
0.61)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  อยูในระดับมาก 6  ขอ  อยูในระดับปานกลาง 1 ขอ ซ่ึงขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด  ไดแก  จัดสภาพแวดลอมและแหลงเรียนรูในสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  ( X  = 4.15 
, S.D. = 1.79)  ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก  สงเสริม/พัฒนานวัตกรรม ส่ือ อุปกรณการเรียนท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู  ( X  = 3.48 , S.D. = 0.78) 

5  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1  จําแนกเปนรายขอของ
ปจจัยดานโรงเรียน 

 5.1  ดานบุคลากรพบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.54 , S.D. = 0.88)  และเม่ือ
พิจารณารายขอ พบวา อยูในระดับมาก  2 ขอ ระดับปานกลาง 3 ขอ  ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  ไดแก  
การมอบหมายงานเปนไปตามความสามารถและความตองการ ( X  = 3.79 , S.D. = 0.84)  ขอท่ีมี คาเฉล่ีย
ตํ่าสุด  ไดแก  จํานวนครูครบตามเกณฑและตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  ( X  = 3.30 , S.D. = 1.99)   

 5.2  ดานสภาพแวดลอม/บรรยากาศการเรียนรู โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( X  = 3.56 , 
S.D. = 0.62)  และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 2 ขอ ระดับปานกลาง 1 ขอ  ซ่ึงขอท่ีมี
คาเฉล่ียสูงสุด ไดแก  การจัดบรรยากาศส่ิงแวดลอม อาคารสถานท่ี เอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนรู  
( X  = 3.80 , S.D. = 0.71)  ขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ไดแก  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกมีความ
หลากหลายกับการเรียนรู ( X  = 3.33 , S.D. = 0.79) 

 5.3   ดานส่ือ วัสดุ  อุปกรณ โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X  = 3.30 ,  S.D. = 1.00)  
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก  1 ขอ ระดับปานกลาง  2 ขอ ซ่ึงขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด 
ไดแก  นําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการจัดการเรียนรูอยูเสมอ ( X  = 3.72 , S.D. = 2.22)  ขอท่ีมีคาเฉล่ีย
ตํ่าสุด  ไดแก  มีหองปฏิบัติการที่ใชไดดีตอบสนองความตองการในการเรียนรู ( X  = 2.98 , S.D. = 0.94) 
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อภิปรายผล   
จากผลของการวิจัย เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1ใน
ปจจัยดานครู  ปจจัยดานผูบริหาร และปจจัยดานโรงเรียน  ดังนี้ 

ปจจัยดานครู  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ประสบการณการสอนของครูโดยเฉล่ีย  14  ป  
ดานความรู/ความเขาในจัดการเรียนรู  มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญอยูในระดับมาก คือ  การวัดและประเมินผลครอบคลุมดานความรู ทักษะ และ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม มีเพียงการพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถเต็มศักยภาพดวยกระบวนการ 
วิจัยในช้ันเรียน ท่ีอยูในระดับปานกลาง  สาเหตุท่ีเปนเชนนี้  เพราะภาระงานของครูท่ีนอกเหนือจากการ
สอนแลวครูยังตองมีงานท่ีไดรับมอบหมายตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัดและหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึงกระบวนการวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนอยางเต็มศักยภาพนั้น  
จะตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  จึงจะทําใหสามารถประสบความสําเร็จในการพัฒนาการเรียนรู   
ดานเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู  ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  อยูในระดับมาก  คือ  มีการจัดการเรียนโดยผสมผสาน ปลูกฝง คุณธรรม คานิยมท่ีดี
งานและคุณลักษณะที่พึงประสงคไวทุกวิชาท่ีสอน  สวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนลงมือ
ปฏิบัติ  คิดวิเคราะหและสรุปประเมินความรูดวยตนเอง  ท่ีอยูในระดับปานกลาง สาเหตุท่ีเปนเชนนี้  
เพราะ ส่ือ วัสดุ อุปกรณท่ีใชในการจัดการเรียนรูไมเพียงพอกับความตองการ เพื่อใชสําหรับพัฒนาการ
เรียนรูใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชา  การจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติ คิด
วิเคราะห และสามารถสรุปประเมินความรูดวยตนเองไดนั้น  เนื่องจาก บุคลากรครูมีจํานวนไมครบตาม
เกณฑ และไมตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน  ภาระหนาท่ีนอกเหนือจากการสอน  เชนงานธุรการ  งานการเงนิ/
พัสดุ  และงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางท่ีมีผลกระทบเปน
อยางมาก  ท้ังครูจะตองดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ัง 8 กลุมสาระ จึงเปนเหตุทําใหเวลาท่ีใชใน
การเตรียมตัวและใชเทคนิค/วิธีการในการจัดการเรียนรู  การผลิตส่ือ การเอาใจใสในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีการลงมือปฏิบัติ คิดวิเคราะห  โดยนําความรูท่ีไดมาสรุปและประเมินองค
ความรูของตนเองในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ปจจัยดานผูบริหาร  พบวา ดานความรอบรู/การเปนผูนําทางวิชาการมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ อยูในระดับมากทุกขอ  สวนขอท่ีมี
การปฏิบัติมากท่ีสุด  ไดแก  การใหความรูในการทําวิจัยในช้ันเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรูอยูเสมอ เหตุท่ี
เปนเชนนี้เพราะผูบริหารสวนใหญจะมีการพัฒนาตนเองในการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน อีกท้ังทาง
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ไดมีการจัดโครงการนิเทศภายในสถานศึกษา โครงการ
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พัฒนาโรงเรียนและบุคลากรเพื่อเปนตนแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู และโครงการศูนยเครือขาย
สงเสริมการวิจัยทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสูมาตรฐาน  สวนระบบการนิเทศการเรียนการสอนและนําผลการนิเทศไปวางแผนเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน  อยูในระดับนอยกวาขออ่ืน  เนื่องจาก  สถานศึกษาแตละแหงใหความสําคัญในการ
กําหนดแผนการนิเทศ  กํากับติดตาม  เปนมาตรฐานการศึกษา และท่ีเขารวมโครงการเพียง จํานวน  84  
โรงเรียนเทานั้นจาก 161 โรงเรียน จึงทําใหมีผลกระทบกับระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลโดยตรง  
การสงเสริม/สนับสนุน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  อยูในระดับมาก  คือ  การจัดสภาพแวดลอมและแหลงการเรียนรูในสถานศึกษาท่ีเอ้ือตอการ
เรียนรู  สวนการสงเสริม/พัฒนานวัตกรรม ส่ือ อุปกรณการเรียนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู  เทานั้นท่ีอยูใน
ระดับปานกลาง  สาเหตุท่ีเปนเชนนี้ เพราะ การไดรับจัดสรรงบประมาณตาง ๆ เพื่อนํามาใชในการจัด
การศึกษานั้น  แตละสถานศึกษาจะไดรับจํานวนนักเรียน ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงกับโรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดกลาง  จึงไมเพียงพอกับการท่ีจะจัดหาและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมตาง ๆใหเอ้ือตอการเรียนรู   

1 จากผลของการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 นั้น ในภาพรวมอยูในระดับมาก 

2 ปจจัยดานครูเกี่ยวกับเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญมีความสัมพันธ
กับประสิทธิภาพ  คิดเปนรอยละ 53 

3 ปจจัยดานโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพแวดลอม/บรรยากาศการเรียนรู ท่ีมีความสัมพันธกับ
ประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  คิดเปนรอยละ  43 

4 ดานสถานภาพบุคลากร ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ไดแก  ผูบริหาร และ ครู ซ่ึงมีความสัมพันธกันตามขนาดโรงเรียน  คือ  
โรงเรียนขนาดเล็กทีมีจํานวนนักเรียนไมเกิน 120 คน  อีกท้ังมีความสัมพันธกับดานความรอบรู/การเปน
ผูนําทางวิชาการ และการสงเสริม/สนับสนุนของผูบริหาร 

5 ปจจัยดานผูบริหารเกี่ยวกับการสงเสริม/สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ท่ีมี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญคิดเปนรอยละ 42.60 

6 ปจจัยดานโรงเรียนเกี่ยวกับบุคลากรของสถานศึกษา ท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ   คิดเปนรอยละ 29.10 
 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

จากการศึกษาวิจัยพบวา  ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1  คือ  
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ดานเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู  ดานสภาพแวดลอม/บรรยากาศการเรียนรู  ดานสถานภาพบุคลากร  
ดานการสงเสริม/สนับสนุนของผูบริหาร และดานบุคลากรสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความสัมพันธใน
ระดับมาก  ดังนั้น เพื่อใหการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสนอง
จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545  และตามจุดมุงหมายของหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ควรพิจารณาสงเสริม สนับสนุนการดําเนินการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1. สถานศึกษาควรนําผลการวิจัยแตละดานท่ีมีความสัมพันธโดยตรงกับประสิทธิภาพ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไปใชเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหมีความสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและความตองการของผูเกี่ยวของ
อยางเปนระบบ 

2. สถานศึกษาควรใหความสําคัญกับการจัดบุคลากรเขารับผิดชอบจัดการศึกษาในชวง
ช้ันท่ี 1  เพื่อเปนการวางพื้นฐานในการเรียนรูใหกับผูเรียนอยางจริงจัง 

3. สถานศึกษาควรนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลในการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
ในรูปแบบเทคนิค/วิธีการจัดการเรียนรู การวัดประเมินผล  การผลิตและเลือกใชส่ือใหเหมาะสมกับ
การเรียนรู 

4. สถานศึกษาควรมีการเช่ือมโยงเครือขายแหลงเรียนรูภายในและภายนอกสถานศึกษา
ใหเหมาะสมกับบริบทและสนองความตองการของผูเรียนอยางหลากหลาย 

5. สถานศึกษาควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูเรียนในกลุมโรงเรียน  เกี่ยวกับการ
เรียนวิธีการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนอยางหลากหลาย 

6. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ควรนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการ
กําหนดนโยบาย  มาตรการสงเสริม/สนับสนุน  ติดตาม ประเมินผลในรูปแบบของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนในสังกัดอยางจริงจัง  เพื่อใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 

7. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ควรใหความสําคัญกับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาและมีผูติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด  
โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก 

8. สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 ควรนําผลการวิจัยดานความขาดแคลน
บุคลากร  การรับภาระงานท่ีนอกเหนือจากการสอน  เพื่อกําหนดอัตรากําลังในการชวยเหลืองาน   
ธุรการ  งานการเงิน/บัญชี  พัสดุ  ใหกับสถานศึกษาในสังกัดโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก   
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังตอไป 
1.  ควรมีการวจิัยปญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
2.  ควรวิจยัเชิงคุณภาพเกีย่วกับการใชเทคนิค รูปแบบ/วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาสระแกว  
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ความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก  
THE SATISFACTION OF USERS TO OUTSOURCING 

 
  1) สุวารี  ยิ้มละมัย  2) ดร.ตอศักด์ิ  ศิริโวหาร 2) รศ.วันทนีย  ภูมิภัทราคม 

1)  Suwaree  Yimlamai   2) Dr. Torsak  Siriwoharn   2)Assoc. Prof. Wantanee  Phumpatrakom   
 
 

บทคัดยอ   
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงาน

ภายนอกและเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก ตามปจจัยสวนบุคคล 
และประสบการณในการจางงานภายนอก กลุมตัวอยางท่ีใชจํานวน 200 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ
แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.94 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ 
คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาทีท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก โดยภาพรวมและดานความ

นาเช่ือถือและไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใส
ลูกคาเปนรายบุคคล และส่ิงท่ีสัมผัสได อยูในระดับปานกลาง   

2.  การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก ตาม
ประสบการณในการใชการจางงานภายนอกพบวา โดยภาพรวมและดานความนาเช่ือถือและไววางใจได 
ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน และส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกัน สวนดาน
การเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 
ABSTACT 

The purpose of this research was to study the satisfaction of users to outsourcing and to 
compare the satisfaction of  users to outsourcing by personal factors and experience.  The sample of this 
study was 200 respondents.  The questionnaire with reliability of 0.94 was used to collect data.  The 
statistical used in analyzing data were percentage, arithmetic mean, standard deviation and t – test. 

 
1)นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                 
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ      
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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The finding were as follows : 
1. The level satisfaction of users to outsourcing by experience as a whole and the each aspect 

of reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangibles were at moderate level.  
2. Comparing the level satisfaction of users to outsourcing by experience as a whole and the 

each aspect of reliability, responsiveness, assurance and tangibles had non significant difference while 
empathy had significant difference at the .05 level.  
 
ความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเกิดข้ึนในป 2540 ซ่ึงถือไดวาเปนวิกฤตเศรษฐกิจ
ท่ีมีความรุนแรงมากที่สุดคร้ังหนึ่งในประวัติศาสตร (คณะกรรมการการศึกษาและเสนอแนะมาตรการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ 2541) สงผลกระทบอยางมากตอการ
บริหารงานขององคกรตาง ๆ จนบางองคกรถึงกับปดกิจการ องคกรท่ีเหลืออยูไดนั้นตองมีการ
ปรับเปล่ียนโครงสรางขององคกรและระบบบริหารจัดของตนเองใหมใหสามารถปรับตัวใหอยูรอดได 
หรือเขาสูระบบเศรษฐกิจได โดยเฉพาะการทําใหองคกรมีขนาดเล็กลง ใหมีความคลองตัวในการบริหาร 
และทามกลางกระแสเศรษฐกิจแบบโลกาภิวัฒนประจวบกับสถานการณทางการเงินท่ีไมแนนอนการลด
การจางพนักงานประจํา จํากัดการใชทรัพยากรทุกประเภท เพื่อใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนตอ
องคกรมากท่ีสุด แนวทางหน่ึงท่ีไดรับความนิยมอยางกวางขวางและรวดเร็วในหมูผูบริหารที่ชาญฉลาด
และทันตอเหตุการณในปจจุบันคือ การจางงานภายนอก  

การจางงานภายนอก คือ ยุทธวิธีหนึ่งท่ีองคกรธุรกิจตาง ๆ ใหความสนใจ มีลักษณะเปนการ
ตัดงานท่ีไมใชงานหลักขององคกร ใหบุคคลภายนอกเปนผูบริหารจัดการ ซ่ึงเปนการจัดกระบวนการ
ทางธุรกิจใหเกิดความกระชับเหมาะสมกับขนาดและคาใชจาย ในการใชบริการการจางงานภายนอก 
องคกรสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหการดําเนินงานขององคกรโดยรวม ลดตนทุน
และเพิ่มรายไดจากประสิทธิภาพของงาน รวมท้ังคาดหวังวาจะไดรับถายทอดความรูความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานและการบริหารงานใหม ๆ ของผูใหบริการจากการจางงานภายนอก  ท่ีเขามาชวยบริหาร
จัดการ โดยคํานึงถึง ตนทุน คุณภาพ ความคุมคา ความรวดเร็ว และผลกระทบท่ีอาจข้ึนได จะเห็นไดวา
ในทางปฏิบัติการจางงานภายนอก จึงเปนกิจกรรมที่ถูกสงตอเพื่อดําเนินกิจการภายนอกองคกร และนํา
บุคลากรจากภายนอกเขามาดําเนินกิจกรรมภายในองคกรต้ังแตการบริหารการวาจางหรือจางแรงงาน 
รวมถึงการคัดเลือกเขาทํางาน ทําสัญญาวาจาง การกําหนดคาจาง และมีการจัดการดานสวสัดิการ การจัด
วันหยุดวันลา การจายเงินทดแทน การส่ังการ การรับฟงความคิดเห็นของฝายลูกจาง การเจรจาตอรองกบั
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ลูกจาง การแตงต้ังโยกยายตําแหนง หนาท่ีการงาน การออกระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน การ
รักษาสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย  และส่ิงแวดลอมในการทํางาน  

จึงเปนท่ีแนชัดวาการจางงานภายนอกจะมีการขยายตัวอยางตอเนื่องไปจนถึงอนาคต คือ
องคกรจะเล็กลงหรือก็ไมมีขยายตัว และงานบางอยางท่ีไมควรทําเอง เพื่อเปนการลดจํานวนคน ลดภาระ
งบประมาณ เงินเดือน สวัสดิการตาง ๆ  ซ่ึงนายจางไมตองการจางคนงานประจําไวมากจน  เกินไป โดย
สงตอกิจกรรมท่ีไมใชธุรกิจหลักท่ีองคกรเคยปฏิบัติเอง เคร่ืองมือ อุปกรณ เทคโนโลยี พนักงาน ซ่ึงอาจ
สงตอท้ังหมด หรือบางสวนใหกับผูใหบริการจากภายนอกซ่ึงมีความชํานาญ และมีความพรอมมากกวา
เปนผูดําเนินการใหและกระแสความนิยมของการจางงานภายนอก ท่ีนโยบายขององคกรตาง ๆ ท่ีมีตอ
การจางงานภายนอก มีการใชบริการเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ ซ่ึงแพรหลายไปในทุกอุตสาหกรรม และใน
ขณะเดียวกันฝายผูใหบริการงานการจางงานภายนอกก็มีมากข้ึนตาม   ความตองการของตลาด จึงจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองมีทักษะ ความสามารถ ความชํานาญการและตระหนักถึงความสําคัญของการบริการ 
เพื่อใหการบริการเปนเลิศ ทําใหผูใชบริการเกิดความพึงพอใจและครองใจผูใชบริการตลอดไป  
ผูใหบริการการจางงานภายนอกไดตระหนักถึงความสําคัญดานคุณภาพในการใหบริการเปนตัวช้ีวัด
ความพึงพอใจ ซ่ึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการกําหนดทิศทางในการดําเนินงานของบริษัท ใหประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว  

จากปญหาที่กลาวมานั้น ซ่ึงปจจุบันมีบริษัทท่ีใหบริการ การจางงงานภายนอกมีมากข้ึนและ
ตางก็แขงขันกันจะเปนผูนําทางดานบริการการจางงานภายนอก และมีความตองการทําใหผูใชบริการ
การจางงานภายนอก มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  จึงเปนแรงจูงใจใหผูทําการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  จึงมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานงานภายนอก ท้ังนี้ เพื่อนําขอมูลและผลวิจัยท่ี
ไดไปเปนแนวทางในการดูแล หรือใหบริการลูกคาท่ีเปนใชบริการการจางงานภายนอก เพื่อใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนตอไป ในขณะเดียวกับบริษัทท่ีใชบริการ การจางงานภายนอกอยูแลว และท่ีอยู
ระหวางการพิจารณาการจางงานภายนอก จะไดมีแนวคิดในการนําแหลงทรัพยากรภายนอกมาใชอยาง
สมเหตุสมผลใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
คําสําคัญ 
ความพึงพอใจ   การจางงานภายนอก   
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โจทยวิจัย/ปญหา 
ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอกมีระดับความสําคัญเปนอยางไรและ

ความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคล และประสบการณ
ในการใชการจางงานภายนอกหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก   
2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก ตามปจจัย

สวนบุคคล และประสบการณในการใชการจางงานภายนอก  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บริษัทท่ีใชบริการการจางงานภายนอก จํานวนมากใน
หลายกิจกรรม ท้ังจางงานท้ังหมดในหนาท่ีนั้น ๆ และการจางงานเปนบางสวน มีจํานวน 400 บริษัท  

2.  กลุมตัวอยาง 
2.1 ขนาดกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ไดมาจากสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane 

อางในประคอง กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 200 คน 
2.2  การสุมตัวอยาง  ใชการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการจับ

ฉลากรายช่ือผูใชบริการ ของบริษัท โกลเดน มายด เซอรวิส จํากัด 
 
ผลการวิจัย 

1.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก โดยภาพรวมและดานความ
นาเช่ือถือและไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกันดานการเอาใจใส
ลูกคาเปนรายบุคคล และส่ิงท่ีสัมผัสได อยูในระดับปานกลาง  

2.  การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก ตาม
ประสบการณในการใชการจางงานภายนอกพบวา โดยภาพรวมและดานความนาเช่ือถือและไววางใจได 
ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน และส่ิงท่ีสัมผัสไดไมแตกตางกัน สวนดาน
การเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 
 
 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 1 ฉบับที่ 2  มิถุนายน – กันยายน 2550 

141 

อภิปรายผล 
1.  ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก โดยภาพรวมและดานความ

นาเช่ือถือและไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน ดานการเอาใจใส
ลูกคาเปนรายบุคคล และส่ิงท่ีสัมผัสได  อยูในระดับปานกลาง  พบวา ดานการรับประกัน  ขอการรักษา
ความลับของลูกคา  มีคาเฉล่ียสูงสุด  อาจเปนเพราะ การรักษาความลับของลูกคาเปนนโยบายท่ีทาง
บริษัทไดประกาศใหพนักงานรับทราบทุกคน หากมีการฝาฝนหรือกระทําผิดจะมีการลงโทษตาม
ระเบียบของบริษัท และถือเปนหนาท่ีของพนักงานตองปฏิบัติอยางเครงครัดในการรักษาความลับของ
ลูกคาไมใหขอมูลกระจายสูภายนอก  จึงทําใหผูใชบริการการจางงานภายนอกใหคะแนนสูงสุด  
ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุรัตน  ออนบุญมา (2548)  ท่ีไดศึกษาระดับคุณภาพการใหบริการงาน
รักษาความปลอดภัย กรณีศึกษา บริษัท เอส.เอ็น.เค จํากัด  ผลการศึกษาพบวา ระดับคุณภาพการ
ใหบริการงานรักษาความปลอดภัยกรณีศึกษา บริษัท เอส.เอ็น.เค จํากัด โดยภาพรวม อยูในระดับปาน
กลาง พิจารณารายดาน ดานความเปนรูปธรรม ดานความเช่ือถือไววางใจ ดานการตอบสนองตอ
ผูใชบริการ  ดานการใหความม่ันใจแกผูใชบริการ และดานความเขาใจและเห็นอกเห็นใจผูใชบริการ อยู
ในระดับปานกลาง ผลงานวิจัยของสมัย บัวแกว (2548)  ท่ีไดศึกษาระดับความพึงพอใจของผูประกันตน  
ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูประกันตนตอการใหบริการทางการแพทย โดยภาพรวมและ 
รายดาน ไดแก ดานความเช่ือถือได การตอบสนอง การสรางความเช่ือม่ัน ความเห็นอกเห็นใจ และส่ิงท่ี
จับตองได  อยูในระดับปานกลาง และผลงานวิจัยของ จิตรลดา  เทวีทิวารักษ (2549)  ท่ีไดศึกษาระดับ
คุณภาพการใหบริการของสายการบินเอเชียนา  ผลการวิจัยพบวา  ระดับคุณภาพการใหบริการของสาย
การบินเอเชียนา โดยภาพรวมและรายดาน ไดแก  ดานการเขาถึงลูกคา การติดตอส่ือสาร ความสามารถ 
ความมีน้ําใจ ความนาเช่ือถือ ความไววางใจ การตอบสนองลูกคา ความปลอดภัย และการสรางบริการให
เปนท่ีรูจัก อยูในระดับสูง สวนดานการเขาใจและรูจักลูกคา อยูในระดับปานกลาง  

2. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก  
ตามประสบการณในการใชการจางงานภายนอก พบวา  โดยภาพรวมและดานความนาเช่ือถือและ
ไววางใจได ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ดานการรับประกัน และส่ิงท่ีสัมผัสได  ไมแตกตางกนั  
สวนดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 พบวา  
ผูใชบริการที่มีประสบการณในการใชการจางงานภายนอกมากกวา 5 ป มีระดับความพึงพอใจสูงกวา
ผูใชบริการนอยกวา 5 ป  โดยเฉพาะในดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  ขอการใหความสนใจตอ
ลูกคาแตละราย มีคาเฉล่ียสูงสุด  อาจเปนเพราะ ผูใชบริการท่ีมีประสบการณในการใชการจางงาน
ภายนอกมากกวา 5 ป จะมีความคุนเคยกับผูใหบริการมากกวา เนื่องจากมีระยะเวลาในการทาํงานรวมกนั
มานาน จึงทําใหการทํางานระหวางผูใหบริการและผูมาใชบริการมีความเปนกันเองเปนรายบุคคล 
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ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมัย  บัวแกว (2548)  ผลการวิจัยพบวา  เม่ือเปรียบเทียบตามประเภท
ผูรับบริการ  พบวา  โดยภาพรวมและรายดาน ผูรับบริการมีความพึงพอใจไมแตกตางกัน  
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 
 จากผลการวิจัยพบวา ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก  

โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง แตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการและตอบสนอง 
ความพึงพอใจของผูใชบริการ ควรเนนและปรับปรุง โดยภาพรวมในแตละดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด
ดังตอไปนี้  

1.1  ดานความเช่ือถือและไววางใจได  ควรเนนและปรับปรุงขอการจัดสงพนักงานตรงตาม
กําหนดเวลานัดหมาย 

1.2  ดานความรวดเร็วหรือการตอบสนอง ควรเนนและปรับปรุงขอชวยแกปญหา 
ของลูกคาอยางรวดเร็ว 

1.3  ดานการรับประกัน  ควรเนนและปรับปรุงขอสงพนักงานมาทดแทนเม่ือพนักงาน 
ไมมาปฏิบัติงาน 

1.4  ดานการเอาใจใสลูกคาเปนรายบุคคล  ควรเนนและปรับปรุงขอการมีกิจกรรมรวมกับ
ลูกคาอยูเสมอ ขอเขาใจความตองการของลูกคาแตละราย และขอมีการวัดความพึงพอใจของลูกคาอยาง
ตอเนื่อง 

1.5  ดานส่ิงท่ีสัมผัสได  ควรเนนและปรับปรุงขอบรรยากาศ/การตกแตงของสํานักงาน 
ท่ีใหบริการ  

ถึงแมวาระดับความพึงพอใจของผูใชบริการการจางงานภายนอก โดยภาพรวมจะอยูใน
ระดับปานกลางทุกดาน แตถาบริษัทการจางงานภายนอกตองการแขงขันกับบริษัทคูแขงภายนอกอ่ืน ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนหลายบริษัทในประเทศไทย จําเปนตองพัฒนาคุณภาพของผูปฏิบัติงาน เพื่อใหผูใชบริการเกิด
ความเช่ือถือ ไววางใจ และม่ันใจในบริษัทท่ีใหบริการ จึงตองอาศัยช่ือเสียง ภาพลักษณ และการ
รับประกัน รวมท้ังการพัฒนาการใหบริการที่ดียิ่งข้ึนตอไป  

2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจยัคร้ังตอไป 
 2.1  ควรมีการศึกษาปจจัยท่ีมีความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการจางงานภายนอกของ 

ผูใหบริการและผูใชบริการ 
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2.2   ควรมีการเปรียบเทียบแนวทางการตลาดระหวางบริษัทท่ีใหบริการ การจางงาน
ภายนอก โดยการศึกษาคุณภาพบริการ และความพึงพอใจของผูใชบริการ  เพื่อนํามาปรับปรุงบริการให
ดีข้ึน            

2.3  ควรมีการศึกษาภาพลักษณของบริษัทรับจางงานภายนอกในประเทศไทยวา
ภาพลักษณในปจจุบันอยูในระดับท่ีเปนท่ียอมรับในดานใดบางของแตละองคกรท่ีใชบริการ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก จําแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณในการ
สอน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก จํานวน 138 คน ไดจาก
การสุมแบบแบงช้ันโดยกําหนดสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใช
ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย  
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที (t-test Independent Samples)  

ผลการวิจัย พบวา 
1.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 โดยภาพรวม ครูผูสอนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญในดานการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการ
สอน และดานการวัดผลประเมินผล อยูในระดับปานกลาง 

 
1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                 
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
3)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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2.  ครูผูสอนท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน จัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3.  ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนตางกัน จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05  

 

ABTRACT 
 The  purposes of  this  study  were  to  study  and  compare  the  child – centered instruction  in  
Social  Study, Religion and  Culture at  Level 2 of the teacher  under  the Office  of  The  Nakhonnayok  
Education Service  Area, categorized  by  school  Size  and  teaching  experience. The samples included 
138 teachers teaching  Social  Study, Religion and Culture  at Level 2. The samples were selected  by 
proportional  stratified random sampling. The instrument used in the study was a questionnaire. The data 
were analyzed  by percentage, mean, standard deviation and t – test (independent). 
 The results of the study were as fallow : 

1. The  perception  of  four  aspects  in child – centered , Religion  and  Culture  which  were : 
the preparation  of  teaching  and  learning, teaching  and  learning  management, instructional  materials  
and  evaluation and  management, was as a whole at  the  medium  level. 

2. The teaching and learning management of the teachers teaching Social Study Religion and 
Culture in child–centered instruction at level 2 with different school sizes was significantly diffident at  
the level .05. 

3. The teaching and learning management of the teacher in child–centered instruction of level 
2 with different experiences was significantly different at the level .05 
 
ความสําคัญของปญหา 
 การพัฒนาคุณภาพคนเปนส่ิงสําคัญท่ีจะพัฒนาสังคมไทยใหกาวไปขางหนาไดอยางม่ันคง
แขงขันกับนานาประเทศไดอยางมีศักดิ์ศรีบนฐานแหงความเปนไทย โดยประชาชนมีความสุข 
ครอบครัว ชุมชนและสังคมมีสันติ การศึกษาจึงเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคน ระบบ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพเทานั้นท่ีจะเอ้ือตอการพัฒนาศักยภาพและความสามารถ
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ตลอดจนคุณลักษณะตาง ๆ ของคนท่ีจะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  2540 : 24)  
 การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงเปนกฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศ
ไทย ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษาท่ีเนนโดยสรุปวาการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ใชกระบวนการเรียนรูหาความรู เนนใหผูเรียนไดคิด 
วิเคราะห วิพากษ วิจารณ แกปญหาเปน มีความตระหนัก มีจิตสํานึก และสามารถนําความรูไปปฏิบัติใน
ชีวติประจําวัน มีการบูรณาการ ใชแหลงเรียนรูท่ีหลากหลาย มีการวัดประเมินผล ตามสภาพจริง บทบาท
ของครูจึงเปล่ียนไปจากผูสอน ผูใหความรู ผูบอกความรู (telling, talking) มาเปนผูอํานวยความสะดวก 
(facilitator) คือ เปนผูเตรียมประสบการณ ส่ือการเรียนการสอนใหผูเรียนใชศึกษาคนควาดวยตนเอง 
สงเสริมใหผูเรียนใชกระบวนการ (process) คิดคนหาความรู ตลอดจนแกปญหาดวยตนเอง (พิมพันธ  
เดชะคุปต และพเยาว  ยินดีสุข,  2548 : 23-24) 
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เปนกลุมสาระการเรียนรูท่ีประกอบ
มาจากหลายแขนงวิชา จึงมีลักษณะเปนสหวิทยาการ โดยนําวิทยาการจากแขนงตาง ๆ ในสาขา
สังคมศาสตรมาหลอมรวมเขาดวยกัน ไดแก ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร เศรษฐศาสตร นิติศาสตร 
จริยธรรม ประชากรศึกษา ส่ิงแวดลอมศึกษา รัฐศาสตร สังคมวิทยา ปรัชญาและศาสนา จึงเปน  กลุม
สาระการเรียนรูท่ีออกแบบมาเพื่อสงเสริมศักยภาพการเปนพลเมืองดีใหแกผูเรียน โดยมีเปาหมายของ
การพัฒนาความเปนพลเมืองดี ชวยใหผูเรียนมีความรูในเร่ืองตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมท้ังทาง
ธรรมชาติและสังคม วัฒนธรรม มีทักษะและกระบวนการตาง ๆ ท่ีจะนํามาใชประกอบการตัดสินใจได
อยางรอบคอบในการดําเนินชีวิต และการมีสวนรวมในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาในฐานะ
พลเมืองดี ตลอดจนการนําความรูทางจริยธรรมหลักธรรมทางศาสนามาพัฒนาตนเองและสังคม ทําให
ผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข (กรมวิชาการ,  2544 : 4) 
 การจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงมิใชการ
เรียนแตเนื้อหาความรู แตตองการใหผู เรียนเปนนักวิเคราะหเพื่อแกปญหา นําความรูไปใชใน
สถานการณตาง ๆ โดยจัดโอกาสใหผูเรียนไดสํารวจความเปนไปไดในสังคมและในโลก โดยเนนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการความรูจากสาระวิชาตาง ๆ มาหลอมรวมเขาดวยกันในประเด็นปญหา
หรือเร่ืองท่ีจะศึกษา ดังนั้นการจัดทําหนวยการเรียนจึงเปนเร่ืองท่ีครูตองคนหาและตองออกแบบเองมิใช
นํามาจากหัวขอในหนังสือเรียน รวมไปถึงการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลายวิธีไมวาจะดวยการเรียนเปน
กลุม เปนรายบุคคล การศึกษาวิจัย การสํารวจภาคสนาม การทดลองในหองปฏิบัติการ และการใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เปนตน จากการศึกษาของเมธาวดี  จันทรโชติ (2545 : 59) พบวา ครูผูสอนกลุม
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สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีมีประสบการณ  ในการสอนตางกัน มี
ความสามารถในการใชหลักสูตรดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกตางกัน และธนากร เจริญเตีย 
(2547 : 179-180) พบวา ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ีมี
ประสบการณในการสอนและทําการสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน มีการจัดการเรียนการสอน
แตกตางกัน การจัดการเรียนการสอนยังเนนการสอนแบบบรรยาย ทําใหผูเรียนมีเจตคติท่ีไมดี และมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคอนขางตํ่า 

ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 
จึงเล็งเห็นความสําคัญและสนใจศึกษาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในกลุมสาระการ
เรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครนายก ผลการศึกษาเปนขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญ และเปนแนวทางในการปรับปรุง พัฒนาความรู
ความสามารถของครูผูสอนอันนําไปสูการพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ บรรลุวัตถุประสงคของ           
การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 
 
คําสําคัญ   

การเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

1.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก ท่ีปฏิบัติงานการสอน
ในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน จัดการเรียนการสอนแตกตางกัน 
 2.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก ท่ีมีประสบการณ
ในการสอนตางกัน จัดการเรียนการสอนแตกตางกันอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในกลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน และประสบการณในการสอน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  ปการศึกษา 2549 จํานวน 201 คน 

กลุมตัวอยาง คือ ครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงชั้น
ท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก ปการศึกษา 2549 จํานวน 138 คน มีข้ันตอนในการสุม
กลุมตัวอยาง ดังนี้ 

1)  กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางของเครจซี และมอรแกน (Krejcie and 
morgan, 1970 : 608-609)   

2)  จากนั้นทําการสุมแบบแบงช้ันโดยกําหนดสัดสวน (Proportional Stratified Random 
Sampling) ใหขนาดโรงเรียนเปนช้ัน ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดใหญ  

3)  สุมกลุมตัวอยางอยางงายโดยการจับสลาก ไดกลุมตัวอยางในโรงเรียนขนาดเล็ก 48 คน 
โรงเรียนขนาดใหญ 90 คน รวมท้ังส้ิน 138 คน  

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถาม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับขนาดโรงเรียน และ
ประสบการณในการสอน 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประเมินคา (Rating Scales) 5 ระดับของลิเกิรต 
(Likert) เกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก แบงออกเปน 4 
ดาน จํานวน 54 ขอ ดังนี้ 

1.  ดานการเตรียมการจัดการเรียนการสอน จํานวน 13  ขอ 
2.  ดานการจัดการเรียนการสอน  จํานวน  20  ขอ 
3.  ดานส่ือการเรียนการสอน   จํานวน  11  ขอ 
4.  ดานการวัดผลประเมินผล   จํานวน  10  ขอ 

2.1  การหาคาความเท่ียงตรงในเนื้อหาของเคร่ืองมือ  (Validity)   
ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการ

สรางแบบสอบถาม  โดยกําหนดนิยามและโครงสรางของแบบสอบถาม เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
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สอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2  
แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน              
ดานส่ือการเรียนการสอน และดานการวัดผลประเมินผล  ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม ซ่ึงเปนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเครท (Likert Scale) มี 5 ระดับ นําเสนอแบบสอบถาม
ตอประธานกรรมการ และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ เพื่อตรวจสอบ และขอคําแนะนํา แลวนําไป
ปรับปรุงแกไข นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ตรวจสอบคุณภาพ ความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหา (content validity) โดยใชเกณฑในการพิจารณารายขอ คา IOC ≥ 0.5 (ภคิน พญารัง, 2547 : 31) 
แลวนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ พบวา มีคา IOC เทากับ             
0.60 - 1.00 

2.2  การหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability)   
ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับครูผูสอน   ใน

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สระบุรี ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เพื่อคาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) และหาความ

เช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา (∝ - Coefficient) ของครอนบาค 
ไดความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.87  

3.  การวิเคราะหขอมูล 
3.1 การศึกษาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญในกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก  

วิเคราะหขอมูล โดยหาคาเฉล่ีย ( X  ) คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และแปลความหมายของระดับ
คาเฉล่ีย 

3.2 การเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญของครูในกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครนายก จําแนกตามประสบการณในการสอน และวิธีการจัดการเรียนการสอน  วิเคราะหโดยใชสถิติ
การทดสอบคา t (t-test  Independent Samples)  
 
ผลการวิจัย 

1.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 โดยภาพรวม พบวา ครูผูสอนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญในดานการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการ
สอน และดานการวัดผลประเมินผล อยูในระดับปานกลาง  
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2. การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก จําแนกตามขนาด
โรงเรียน พบวา 

2.1  ครูผูสอนท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 โดยภาพรวม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

2.2  ครูผูสอนท่ีปฏิบัติการสอนในโรงเรียนท่ีขนาดตางกัน จัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ในดานการ
เตรียมการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการสอน และดานการ
วัดผลประเมินผล แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก จําแนกตาม
ประสบการณในการสอน พบวา 

3.1  ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนตางกัน จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2โดยภาพรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3.2  ครูผูสอนท่ีมีประสบการณในการสอนตางกัน จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปน
สําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ในดานการเตรียมการจัดการ
เรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการสอน และดานการวัดผลประเมินผล 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
อภิปราย 

1.  การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 โดยภาพรวม พบวา ครูผูสอนปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญในดานการเตรียมการจัดการเรียนการสอน ดานการจัดการเรียนการสอน ดานส่ือการเรียนการ
สอน และดานการวัดผลประเมินผล อยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุบิน ณ อัมพร 
(2546 : 83) พบวา ครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก มีสภาพการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ดานเตรียมการสอน ดานการสอน และดานการประเมินผลโดยรวมและ 
ทุกดานอยูในระดับปานกลาง และธนากร เจริญเตีย (2547 : 176-178) พบวา การจัดการเรียนการสอน 
ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 3 ตามหลักสูตรการศึกษา 
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ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ของครูในจังหวัดชลบุรี ครูมีการปฏิบัติในระดับปานกลางในดานการ
เตรียมการจัดการเรียนรู ดานการจัดการเรียนรู ดานการผลิตและการใชส่ือการเรียนรู ดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูโดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และสุรพงษ  เศรษฐภักดี (2543 : 75)   พบวา ครูมี
การดําเนินการจัดประสบการณการเรียนการสอนท่ียึดผูเรียนเปนศูนยกลาง อยูในระดับปานกลาง ไดแก 
การประเมินผลสภาพแทจริงจากแฟมสะสมผลงานของนักเรียนการใหผูเรียนวิเคราะหส่ิงท่ีเกี่ยวกับ
บทเรียน 

ท้ังนี้เนื่องจากในการจัดการเรียนการสอนครูผูสอนควรไดรับการฝกฝน และเตรียมตัวอยางดี
กอนท่ีจะสอน ครูตองมีความรูเพียงพอเพื่อท่ีจะสอนเนื้อหาวิชาไดอยางถูกตองแมนยํา และทําใหผูเรียน
บรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง ครูผูสอนยังตองมีความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ เลือกใชวิธีสอนท่ี
เหมาะสมกับวัยของผูเรียน คิดและดัดแปลงกิจกรรมการเรียนการสอน จัดสภาพแวดลอมบรรยากาศใน
หองเรียนไดอยางเหมาะสม (ทวี กุลแกว,  2543 : 15) คุณสมบัติและสมรรถภาพของครูผูสอนเปนส่ิงท่ี
กําหนดคุณภาพของการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงหรือตํ่าก็ข้ึนอยูกับครูเปนสําคัญ 
(มานิตย  นิลกําเนิด,  2540 : 35) ครูผูสอนมีภาระงานการสอนมาก มีงานพิเศษและงานท่ีไดรับมอบหมาย
มาก สอดคลองกับงานวิจัยของ บาคัส (Bachus, 2001 : 204) ท่ีทําการศึกษาการเตรียมงานทางดาน
วิชาการของอาจารยผูสอนวิชาสังคมท่ีจบมาจากวิทยาลัยครู สภาพการสอนและทัศนคติท่ีมีตอหลักสูตร 
เนื้อหาวิชา รวมทั้งความกาวหนาในอาชีพครู พบวา อาจารยผูสอนสวนมากไมไดรับการเตรียมตัวทาง
วิชาการอยางเพียงพอและตองสอนวิชาท่ีไมตรงกับวิชาท่ีตนไดเรียนมาก จํานวน ช่ัวโมงในการสอนมี
มาก หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนหลักสูตรใหมและกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมเปนเร่ืองใหม ครูยังไมเขาใจในดานโครงสราง องคประกอบตาง ๆ ทําใหการจัดการเรียนการ
สอนยังไมดีเทาท่ีควร ทําใหขาดประสิทธิภาพในการสอน  

2.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก จําแนกตามขนาด
โรงเรียนพบวา การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สอดคลองกับ
สมมติฐานขอท่ี  1 

3.  การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ของครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครนายก จําแนกตาม
ประสบการณในการสอน พบวา การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ กลุมสาระการเรียนรู
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 สอดคลองกับสมมติฐานขอท่ี 2  
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ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยัไปใช 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชน ในการพัฒนา ปรับปรุง 
การจัดการเรียนการสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงช้ันท่ี 2 ใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ดังนี้ 

1.1  ดานการเตรียมการจัดการเรียนการสอน 
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ควรศึกษา 

วิเคราะหหลักสูตร โครงสราง และเอกสารประกอบหลักสูตรตาง ๆ ใหเขาใจลึกซ้ึง จึงวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน และในการเขียนแผนการเรียนรู ควรกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการ
เรียนการสอน เคร่ืองมือวัดผลประเมินผล ใหสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา และเวลา   

1.2  ดานการจัดการเรียนการสอน 
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ควรจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ยึดหลักความสนใจ ความตองการของผูเรียน เปดโอกาสให
ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน กระตุนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมเปนกลุม ฝกใหผูเรียนไดแกปญหา
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน มีการสรางบรรยากาศใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน และทําให
ผูเรียนบรรลุผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  

1.3  ดานส่ือการเรียนการสอน 
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ควรใชส่ือการ

เรียนการสอนท่ีมีความหลากหลาย เอ้ือตอการเรียนรู ใชแหลงเรียนรูในหองเรียน นอกหองเรียน ใน
ชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน รวมท้ังส่ือเทคโนโลยี และคอมพิวเตอร 

1.4  ดานการวัดผลประเมินผล 
ครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ควรศึกษาคูมือ

การวัดผลประเมินผล และในการวัดผลประเมินผลควรประเมินผลใหครอบคลุมช้ินงานท่ีเกิดจากการ
เรียน พฤติกรรม และการทดสอบ จากนั้นตองนําผลการวัดผลประเมินผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
ในคร้ังตอไป  

2.  ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 
2.1  ควรศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรมของนักเรียน ท่ีเกิดจากการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
2.2  ควรศึกษารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในกลุมสาระการเรียนรู

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เชน การสอนแบบบูรณาการ  การสอนแบบ 4 MAT เปนตน 
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2.3  ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ในชวงช้ันอ่ืน และ
ในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวาง 
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