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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมที่สุดในการเพ่ิมปริมาณฟอสฟอรัส

ในฟางขาวและชานออยท่ีผานปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเซลลูโลส
ฟอสเฟตท่ีเตรียมไดจากฟางขาวและชานออยในการดูดซับโลหะหนัก และเพื่อจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการใหความรูแกนักศึกษาในเร่ือง การบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียดวยเซลลูโลสฟอสเฟต 

ผลการวิจัยพบวา ปริมาณฟอสเฟตในฟางขาวและชานออยเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิและเวลาที่
เพิ่มข้ึนในการทําปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน และเม่ือทําการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับตะก่ัว
และแคดเมียมในน้ําเสียท่ีเตรียมข้ึนในหองปฏิบัติการและน้ําเสียจากโรงงาน พบวาเซลลูโลส
ฟอสเฟตจากฟางขาวและชานออยมีความสามารถในการดูดซับ ตะกั่วไดดีกวาแคดเมียม และ
เซลลูโลสฟอสเฟตจากฟางขาวมีความสามารถในการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมไดดีกวาเซลลูโลส
ฟอสเฟตจากชานออย  ผลการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพบวา คะแนนเฉล่ียของการทดสอบวัดความรู  
กอนและหลังการอบรม ของผูเขารับการอบรม มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 แสดงวาการอบรมทําใหผูเขาอบรมมีความรูเกี่ยวกับการบําบัดโลหะหนักในน้ําเสียเพิม่ข้ึน และ
มีความพึงพอใจในการอบรมอยูในระดับมาก และทักษะพฤติกรรมการทดลองอยูในระดับมาก  
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อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to study the optimum condition for increasing the amount 

of phosphate from the phosphorylation of straw and bagasse, to study the heavy metal absorption 
efficiency of cellulose phosphate obtained from straw and bagasse and to provide the knowledge and 
train students in the heavy metal treatment from waste water by using cellulose phosphate. 

From the phosphorylation the results show that the amount of phosphate in straw and 
bagasse increase with temperature and time. When tested the absorption efficiency with the 
prepared waste water and the waste water from industry contaminated with lead and cadmium, we 
found that the cellulose phosphate obtained from both straw and bagasse can absorb lead better 
than cadmium. In addition, cellulose phosphate obtained from straw shows higher absorption 
efficiency than cellulose phosphate obtained from bagasse. From the training, the average scores 
from the test before and after training are significantly different at 0.05 levels. It means the 
trainees earn the knowledge in the heavy metal waste water treatment and they highly satisfy this 
training. 
 
ความสําคัญของปญหา 

สวนประกอบในน้ําเสียท่ีจําเปนตองจัดการควบคุมอยางเขมงวดประเภทหนึ่งไดแก 
สารประกอบของโลหะหนักเชน แคดเมียม ปรอท โครเมียม และโลหะหนักอ่ืนๆ นั้น หากปลอยลง
แหลงน้ําจะเกิดการสะสมในส่ิงมีชีวิตในน้ํา ท้ังพืชและสัตวน้ําท่ีมนุษยใชบริโภค ซ่ึงเม่ือมนุษย
บริโภคปลาที่มีโลหะหนักอยู โลหะหนักก็จะถูกสะสมในตัวมนุษยแทน กอใหเกิดโรคตางๆ การ
กําจัดโลหะหนักในนํ้าเสีย ปจจุบันมีวิธีการแยกโลหะหนักออกจากน้ําเสียหลายวิธี เชน การ
ตกตะกอนทางเคมี กระบวนการออสโมซีสแบบผันกลับ กระบวนการทางไฟฟาเคมี การทําให
ลอยตัว เปนตน(วรรณภา นิติมงคลชัย. 2546.) ซ่ึงวิธีการดังกลาวจําเปนตองอาศัยผูท่ีมีความชํานาญ
ในการควบคุมระบบ รวมท้ังคาใชจายในการใชสารเคมีและเคร่ืองมือท่ีมีราคาแพง  

การกําจัดโลหะหนักในน้ําเสีย มีวิธีหนึ่งท่ีทําไดไมยุงยากมากนักก็คือ การใชวิธีการ
แลกเปล่ียนไอออน(Ion exchange) ซ่ึงเปนวิธีการท่ีใชกําจัดโลหะหนักในน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพ 
สารเรซินแลกเปล่ียนไอออนสามารถเตรียมไดโดยการนําโพลิเมอร เชน โพลีสไตลีน มาทําการเติม
หมูกรดซัลโฟนิค กรดคารบอกซีลิก ก็จะทําใหไดสารเรซินท่ีมีคุณสมบัติในการแลกเปล่ียนแคท
ไอออนออกมา แตสารแลกเปล่ียนไอออนเหลานี้ โดยสวนใหญจะใชในงานวิเคราะหหรือการทําน้ํา
ใหบริสุทธ์ิ ซ่ึงทําใหตองใชวัตถุดิบท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงในการเตรียม ทําใหมีราคาสูงเกินกวาจะเอา
มาใชกําจัดโลหะหนักได ฟางขาวและชานออย ซ่ึงเปนแหลงเซลลูโลสตามธรรมชาติ สามารถนํามา
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เปล่ียนแปลงเปนเซลลูโลสฟอสเฟต โดยการทําปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน เพื่อเพิ่มเติมหมูฟอสฟอรัส
ใหมากข้ึนและเปนการเพิ่มความสามารถในการดูดซับไอออน  
 

คําสําคัญ   
ฟางขาว ชานออย เซลลูโลสฟอสเฟต ปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน การดูดซับตะกัว่และแคดเมียม 

 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

ฟางขาวและชานออยท่ีนํามาทําปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชันในสภาวะท่ีเหมาะสม จะมี
ประสิทธิภาพในการดดูซับตะก่ัวและแคดเมียมไดดีมากนอยเพยีงใด 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในฟางขาวและชาน
ออยท่ีผานปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน 

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีเตรียมไดจากฟางขาวและชานออยใน
การดูดซับโลหะหนัก 

3. เพื่อจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูแกนักศึกษาในเร่ือง การบําบัดโลหะหนักใน
น้ําเสียดวยเซลลูโลสฟอสเฟต 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1 การสํารวจขอมูลพื้นฐาน โดยศึกษาคุณสมบัติของเซลลูโลส ศึกษาวิธีการบําบัดน้ําเสีย 
ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการนําเซลลูโลสมาใชประโยชนในดานตางๆ  

2. ข้ันตอนนี้เปนการวางแผนการทดลอง โดยศึกษาวิธีการเตรียมเซลลูโลสจากฟางขาว
และชานออยเพื่อใหไดเซลลูโลสท่ีมีส่ิงปนเปอนนอย ศึกษาวิธีการสังเคราะหเซลลูโลสฟอสเฟตดวย
วิธีการตางๆ เพื่อนําขอมูลมาใชในการทดลอง 

3. ทําการทดลองเตรียมเซลลูโลสจากฟางขาวและชานออย เพื่อใหไดเซลลูโลสที่มีส่ิง
ปนเปอนนอย ทําการสังเคราะหเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีสภาวะตางๆ ไดเซลลูโลสฟอสเฟตสําหรับ
นําไปทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับตะก่ัวและแคดเมียม 

4. การทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วและแคดเมียมของเซลลูโลสฟอสเฟตท่ี
สังเคราะหได โดยทดสอบกับน้ําเสียท่ีเตรียมข้ึนในหองปฏิบัติการและน้ําเสียจากโรงงาน 
 5. การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกนักศึกษา จํานวน 30 คน เร่ืองการบําบัดโลหะ
หนักในน้ําเสียดวยเซลลูโลสฟอสเฟต การจัดกิจกรรมมีการบรรยาย การอภิปรายซักถามความเขาใจ
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ระหวางการอภิปราย การสังเกตการมีสวนรวมในการปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร เพื่อใหผู
เขาอบรมไดรับความรู ทักษะพฤติกรรมการทดลอง และความพึงพอใจในการเขารวมอบรม  
 6. ประเมินผลการอบรมโดยการทดสอบวัดความรูกอนและหลังการอบรม สํารวจความ
พึงพอใจในการอบรม และประเมินทักษะพฤติกรรมการทดลอง 

 
ผลการวิจัย 
 1. การทดลองหาปริมาณฟอสเฟตท่ีเพิ่มข้ึนในฟางขาว ท่ีผานการทําปฏิกิริยาฟอสฟอไรเล
ชันท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เวลาในการทําปฏิกิริยา 60, 90 และ 120 นาที พบวามีปริมาณ
ฟอสเฟตรอยละ 1.52, 1.72 และ 1.85 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พบวามีปริมาณ
ฟอสเฟตรอยละ 2.42, 2.62 และ 3.27 ตามลําดับ ปริมาณฟอสเฟตท่ีเพิ่มข้ึนในชานออย ท่ีอุณหภูมิ 
130 องศาเซลเซียส พบวามีปริมาณฟอสเฟตรอยละ 1.45, 1.53 และ 1.71 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 150 
องศาเซลเซียส พบวามีปริมาณฟอสเฟตรอยละ 1.93, 2.11 และ 3.16 ตามลําดับ 
 2. การทดสอบหาประสิทธิภาพในการดูดซับตะก่ัวในน้ําเสีย ท่ีเตรียมข้ึนใน
หองปฏิบัติการของเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีเตรียมจากฟางขาว โดยเตรียมจากปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน
ที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เวลาในการทําปฏิกิริยา 60, 90 และ 120 นาที พบวา สามารถดูดซับ
ตะกั่วไดรอยละ 90.40, 91.80 และ 92 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พบวา สามารถดูด
ซับตะก่ัวไดรอยละ 90.80, 91.80 และ 94 ตามลําดับ ประสิทธิภาพในการดูดซับตะก่ัวของเซลลูโลส
ฟอสเฟตที่เตรียมจากชานออย ท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส พบวา สามารถดูดซับตะก่ัวไดรอยละ 
87.60, 88.00 และ 91.40 ตามลําดับท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พบวา สามารถดูดซับตะก่ัวไดรอย
ละ 88.20, 90.20 และ 92 ตามลําดับ 
 3. การทดสอบหาประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมในน้ําเสีย ท่ีเตรียมข้ึนใน
หองปฏิบัติการของเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีเตรียมจากฟางขาว โดยเตรียมจากปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน
ท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เวลาในการทําปฏิกิริยา 60, 90 และ 120 นาที พบวา สามารถดูดซับ
แคดเมียมไดรอยละ 75.60, 81.60 และ 86.40 ตามลําดับท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พบวา 
สามารถดูดซับแคดเมียมไดรอยละ 86.60, 87 และ 88.40 ตามลําดับ ประสิทธิภาพในการดูดซับ
แคดเมียมของเซลลูโลสฟอสเฟตที่เตรียมจากชานออย ท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส พบวา 
สามารถดูดซับแคดเมียมไดรอยละ 71.40, 74 และ 77.60 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส 
พบวา สามารถดูดซับแคดเมียมไดรอยละ 83.80, 84 และ 85.60 ตามลําดับ 

4. การทดสอบหาประสิทธิภาพในการดูดซับตะก่ัวในนํ้าเสียจากโรงงาน ของเซลลูโลส
ฟอสเฟตท่ีเตรียมจากฟางขาว โดยเตรียมจากปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชันท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส 
เวลาในการทําปฏิกิริยา 60, 90 และ 120 นาที พบวา สามารถดูดซับตะก่ัวไดรอยละ 54.72, 46.23 
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และ 47.17 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส  พบวา สามารถดูดซับตะก่ัวไดรอยละ 58.49, 
50.94 และ 50. 94 ตามลําดับ ประสิทธภาพของเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีเตรียมจากชานออย ท่ีอุณหภูมิ 
130 องศาเซลเซียส พบวา สามารถดูดซับตะกั่วไดรอยละ 35.85, 33.96 และ 39.62 ตามลําดับ ท่ี
อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พบวา สามารถดูดซับตะกั่วไดรอยละ 33.02, 26.43 และ 16.93 
ตามลําดับ 

5. การทดสอบหาประสิทธิภาพในการดูดซับแคดเมียมในน้ําเสียจากโรงงาน ท่ีเตรียมข้ึน
ในหองปฏิบัติการของเซลลูโลสฟอสเฟตที่เตรียมจากฟางขาว โดยเตรียมจากปฏิกิริยาฟอสฟอไรเล
ชันท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส เวลาในการทําปฏิกิริยา 60, 90 และ 120 นาที พบวา สามารถดูด
ซับแคดเมียมไดรอยละ 68.95, 63.93 และ 78.08 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พบวา 
สามารถดูดซับแคดเมียมไดรอยละ 77.63, 69.86 และ 73.97 ตามลําดับ ประสิทธิภาพของเซลลูโลส
ฟอสเฟตท่ีเตรียมจากชานออย ท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส พบวา สามารถดูดซับแคดเมียมไดรอย
ละ 61.19, 68.95 และ 65.75 ตามลําดับ ท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส พบวา สามารถดูดซับ
แคดเมียมไดรอยละ 70.78, 68.95 และ 67.12 ตามลําดับ 
 6. การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหแกนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะ
ครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูประถัมภ  ผลการอบรมพบวา ผูเขา
รับการอบรมความรูเพิ่มข้ึนกวากอนการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผูเขา
อบรมมีทักษะพฤติกรรมการทดลอง อยูในระดับมาก และผูเขาอบรมมีความพึงพอใจในการเขารับ
การอบรมอยูในระดับมาก 

 
อภิปรายผล 
 1. การสังเคราะหสารดวยวิธีฟอสฟอรีเลชัน โดยการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิในการทํา
ปฏิกิริยา โดยทําปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส และ 150 องศาเซลเซียส จากการทดลอง
พบวา ท่ีอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียสมีการเพิ่มข้ึนของปริมาณฟอสเฟตในตัวอยางฟางขาวสูงท่ีสุด
คือรอยละ 1.85  และในชานออยรอยละ 1.71  สวนท่ีอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส มีการเพิ่มข้ึนของ
ปริมาณฟอสเฟตในฟางขาวสูงท่ีสุดคือรอยละ 3.27  และในชานออยรอยละ 3.16 แสดงใหเห็นวา 
การเพิ่มอุณหภูมิในการทําปฏิกิริยาจะทําใหปริมาณฟอสเฟตในฟางขาวและชานออยเพิ่มมากข้ึนซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของนาโอโต และคณะ (Naoto S. et al.; 1991) ท่ีทําปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชัน
ในข้ีเล่ือยไม แตในสภาวะการทดลองนี้ไมสามารถเพ่ิมอุณหภูมิไดสูงเกินกวา 150 องศาเซลเซียส 
เพราะเม่ือเพิ่มอุณหภูมิมากกวา 150 องศาเซลเซียส ฟางขาวละชานออยจะไหมเปนสีดํา และเม่ือนํา
ตัวอยางท่ีไหมไปทดสอบหาคาปริมาณฟอสเฟตในตัวอยาง จะไมพบวามีคาปริมาณฟอสเฟต 
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 2. การสังเคราะหสารดวยวิธีฟอสฟอไรเลชัน โดยการเปล่ียนแปลงเวลาในการทําปฏิกิริยา 
ทําการทดลองท่ี 3 เวลา คือ 60, 90, และ120 นาที จากการทดลองพบวาท่ีเวลา 120 นาที เปนเวลาท่ีมี
การเพิ่มข้ึนของปริมาณฟอสเฟตสูงท่ีสุด ในตัวอยางฟางขาวและชานออย แสดงวาการเพิ่มเวลาใน
การทําปฏิกิริยาใหมากข้ึนก็ทําใหปริมาณฟอสเฟตในเซลลูโลสเพิ่มมากข้ึนเชนเดียวกับการเพ่ิม
อุณหภูมิ 
 3. เม่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับของโลหะหนักท้ังสองชนิด พบวาเซลลูโลส
ฟอสเฟตท่ีเตรียมไดจากฟางขาวและชานออยมีความสามารถในการดูดซับตะก่ัวไดดีกวาแคดเมียม 
ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีความสัมพันธระหวางไอออนกับการเลือกจับไอออนของเรซิน ไอออนท่ีมี
ประจุเทากัน ไอออนท่ีมีน้ําหนักอะตอมสูงกวาจะสามารถแลกเปล่ียนไอออนกับเรซินไดดีกวา
ไอออนท่ีมีน้ําหนักตํ่ากวา 
 4. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับตะก่ัวและแคดเมียมในน้ําเสียท่ีเตรียมข้ึนใน
หองปฏิบัติการและตัวอยางน้ําเสียจากโรงงาน พบวาประสิทธิภาพในการดูดซับตะก่ัวและแคดเมียม
ในน้ําเสียจากโรงงานของเซลลูโลสฟอสเฟต ท่ีเตรียมจากฟางขาวและชานออยมีประสิทธิภาพการ
ดูดซับลดลง เพราะในตัวอยางน้ําเสียจากโรงงานมีปริมาณโลหะหนักปนเปอนหลายชนิด 
 5. จากการทดสอบประสิทธิภาพการดูดซับตะก่ัวและแคดเมียมในน้ําเสียท้ังสองแบบ คือ 
น้ําเสียจากหองปฏิบัติการและน้ําเสียจากโรงงาน พบวาเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีเตรียมจากฟางขาวมี
ประสิทธิภาพในการดูดซับตะก่ัวและแคดเมียมไดดีกวาเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีเตรียมไดจากชานออย
เนื่องจากเซลลูโลสในฟางขาวเม่ือทําปฏิกิริยาฟอสฟอไรเลชันแลว สามารถเปล่ียนเปนเซลลูโลส
ฟอสเฟตไดดีกวาชานออย 
 6. การจัดการอบรม ใหแกนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูประถัมภ  ผูเขาอบรมมีความรูเพิ่มข้ึนกวากอน
การอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผูเขาอบรมมีทักษะ พฤติกรรมการทดลองอยู
ในระดับมาก และผูเขาอบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก กับการไดเขาอบรมในคร้ังนี้ เพราะวา
การอบรมในคร้ังนี้เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการทําใหผูเขาอบรมไดลงมือปฏิบัติจริง จึงไดรับความรู
และเกิดทักษะในการปฏิบัติจริง ซ่ึงผูเขาอบรมจะไดนําความรูและทักษะท่ีไดรับ ไปใชประโยชนใน
การเรียน การทํางานในอนาคตตอไป 
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ขอเสนอแนะ 
1. จากการทดลองสังเคราะหเซลลูโลสฟอสเฟตจากฟางขาวและชานออยแลว ทําใหมี

คุณสมบัติการดูดซับดีข้ึน ดังนั้น เราอาจจะนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรชนิดอ่ืนๆมาเปล่ียนเปน
เซลลูโลสฟอสเฟตไดโดยกระบวนการเดียวกัน 

2. ในการสังเคราะหสาร เพื่อเปนการลดเวลาในการใหความรอนแกปฏิกิริยา อาจจะ
สามารถเปล่ียนวิธีการในการใหความรอน ดวยวิธีการใชคล่ืนไมโครเวฟเขามาชวยในการทํา
ปฏิกิริยาเพื่อลดเวลา อาจจะทําใหไดสารเซลลูโลสท่ีมีประสิทธิภาพดีข้ึน 

3.  การทดสอบการดูดซับโลหะหนัก เซลลูโลสฟอสเฟตสามารถดูดซับโลหะนักไดดี 
แตในการดูดซับไดมีทดสอบท่ีชวง pH เดียวคือท่ี pH 5 ดังนั้นหากมีการเปล่ียนแปลง pH หลายๆ
ชวง อาจจะทําใหพบวาเซลลูโลสฟอสเฟตท่ีไดดูดซับโลหะหนักไดดีท่ีสุดท่ีชวง pH ใด 

4. การทดสอบการดูดซับโลหะหนักทดสอบโลหะหนักเพียง 2 ชนิดเทานั้นคือ ตะกั่ว
และแคดเมียม ซ่ึงผูวิจัยคิดวาสารท่ีสังเคราะหไดนาจะสามารถนําไปดูดซับโลหะหนักชนิดอ่ืนได
เหมือนกัน 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา และเปรียบเทียบการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
ตําแหนง กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหาร และครูผูสอน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ปการศึกษา 2549 ท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
ประกอบดวย  ผูบริหาร จํานวน 114 คน และครูผูสอน จํานวน 220 คน รวมท้ังส้ิน 334 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีคาความเช่ือม่ันเทากับ .98 สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาที แบบอิสระตอกัน                  
(t-test Independent) 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาปทุมธานี ท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน 
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ ทุกดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก               
โดยดานท่ีมีระดับการดําเนินงานสูงท่ีสุดคือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  รองลงมา คือ ดานกิจกรรม
พื้นฐานวิถีชีวิต และดานท่ีมีระดับการดําเนินงานตํ่าท่ีสุดคือ ดานกายภาพ 

__________________________ 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 
2), 3)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 2 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2551 

10 

2.  การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียน
การสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ ทุกดาน มีการปฏิบัติอยูใน             
ระดับมาก โดยดานท่ีมีระดับการดําเนินงานสูงท่ีสุดคือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  รองลงมา คือ 
ดานกิจกรรม พื้นฐานวิถีชีวิต และดานท่ีมีระดับการดําเนินงานตํ่าท่ีสุดคือ ดานกายภาพ 

3. การการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ท้ัง 5 ดาน ไดแก ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียน          
การสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ ทุกดาน มีการปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง ยกเวน ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต และดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ มีการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีระดับการดําเนินงานสูงท่ีสุดคือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  
รองลงมาคือ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต และดานท่ีมีระดับการดําเนินงานตํ่าท่ีสุดคือ ดานการ
บริหารจัดการ 

4.  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 และสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 มีการดําเนินงานทุกดานแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05   

5. ผูบริหารและครูผูสอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไมแตกตาง
กัน ยกเวน ดานกายภาพและดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต มีความคิดเห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ .05 

 
ABSTRACT 

The purposes of this research were to study operational conditions of Buddhist oriented 
Schools Under The Office of Pathumthani Educational Service Area, and to compare operational 
conditions of Buddhist oriented Schools Under The Office of Pathumthani Educational Service 
Area according to The Office of Pathumthani Educational Service Area and position. 

The samples were 114 administrators and 220 teachers. Data were collected by 
questionnaire that the reliability was .98 and analyzed by using statistical program to find 
percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test (independent). Results were as follows: 

1. Operational conditions of Buddhist oriented Schools Under The Office of Pathumthani 
Educational Service Area was at high level as a whole. The most operational conditions of Buddhist 
oriented Schools is environment and interaction side. The second operational conditions of Buddhist 
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oriented Schools is foundation of life side. The least operational conditions of Buddhist oriented 
Schools is physical side. 

2. Operational conditions of Buddhist oriented Schools Under The Office of Pathumthani 
Educational Service Area 1 was at high level as a whole. The most operational conditions of Buddhist 
oriented Schools is environment and interaction side. The second operational conditions of Buddhist 
oriented Schools is foundation of life side. The least operational conditions of Buddhist oriented 
Schools is physical side. 

3. Operational conditions of Buddhist oriented Schools Under The Office of Pathumthani 
Educational Service Area 2 was at moderate level in physical side, educational side and administration 
side but it was at high level for foundation of life side and environment and interaction side. The most 
operational conditions of Buddhist oriented Schools is environment and interaction side. The second 
operational conditions of Buddhist oriented Schools is foundation of life side. The least operational 
conditions of Buddhist oriented Schools is administration side. 

4. Comparison operation conditions of Buddhist oriented Schools Under The Office of 
Pathumthani Educational Service Area 1 and 2 was significant difference at .05 as a whole. 

5. Comparison opinion of administrators and teachers about operation conditions of Buddhist 
oriented Schools Under The Office of Pathumthani Educational Service Area was not significant 
difference at .05 but it was significant difference at .05 in physical side and foundation of life side. 
 
ความสําคัญของปญหา 

เนื่องจากสถานการณในปจจุบัน มีการปฏิรูปการเมือง อันเกิดจากปญหาคุณธรรม จริยธรรม  
คานิยม วิถีประชาธิปไตย ความแตกแยก ซ่ึงนําไปสูการขาดความสามัคคีและความสมานฉันท ดังนั้น 
การเสริมสรางคุณธรรม ความตระหนักสํานึกในคานิยมและวิถีประชาธิปไตย ความสมานฉันท             
และสันติวิธี  เพื่อนํามาซ่ึงสันติสุข จึงเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกัน สงผลใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดทิศ
ทางการปฏิรูปการศึกษาไทย ในป พ.ศ. 2550 โดยเนนนโยบาย “คุณธรรมนําความรู” ในการ                    
จัดการศึกษา เพื่อมุงสรางความตระหนัก สํานึกในคุณคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาคน                    
โดยใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู และเช่ือมโยงความรวมมือของสถาบันครอบครัว 
สถาบันทางศาสนา และสถาบันทางการศึกษาท่ีเรียกวา บวร (บาน วัด โรงเรียน) (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2549ข)  ซ่ึงสอดคลองกับ พระธรรมปฎก (2541ก : 12 - 13) กลาวไววา การศึกษาไทยในปจจุบันยังไม
สามารถชวยพัฒนาใหเด็กมีความประพฤติท่ีดีงามและมีวินัยในตนเองได อีกท้ังหลังจากท่ีเด็กสําเร็จ
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การศึกษาแลวก็ไมสามารถเปนพลเมืองท่ีมีคานิยม และคุณสมบัติท่ีเอ้ือตอการพัฒนาประเทศชาติให
เจริญได เพราะการศึกษาท่ีผานมาสนองแนวคิดของการเอาชนะธรรมชาติ จนกระท่ังเขาสูยุคปจจุบันท่ี
มนุษยเร่ิมรูวาไมถูกตอง จึงเกิดแนวคิดของการศึกษาท่ียั่งยืน นั่นคือ การศึกษาท่ีถูกตอง สอดคลองกับ
ความเปนจริงของธรรมชาติ โดยใชหลักการพัฒนาความสามารถพิเศษของมนุษยท่ีจะมาชวยปรับ
ระบบความสัมพันธในการอยูรวมกันในโลกท้ังหมดนี้ ใหเปนไปในทางประสานเก้ือกูลแกกันและกัน 
เปนสุข ไรการเบียดเบียน หรืออยางนอย เบียดเบียนกันนอยลง (พระธรรมปฎก, 2541ข : 47) ยิง่กวานัน้ 
รัชกุล ปฐมทศพร (2547 : 20 – 21) ไดกลาวไววา การจัดการศึกษาของไทยสวนใหญ ไมเพียงแยกการ
เรียนรูออกจากชีวิต แยกโรงเรียนออกจากบาน ครอบครัว วัด และสังคมโดยรอบ แตยังละเลยการ
พัฒนาดานจิตใจ กลับมุงเนนท่ีวิชาการ ความฉลาดทางสติปญญา และการเอาชนะทางการเรียน กระท่ัง
ผลเสียตามมานับไมถวน จนกอเกิดคําถามถึงการจัดการศึกษาเรียนรูของไทยในอดีต ซ่ึงหนึ่งใน
คําตอบนั้นคือ โรงเรียนวิถีพุทธ สถานศึกษาท่ีนําการเรียนรูของสังคมไทยในอดีต และใจความสําคัญ
ของวิชาศีลธรรม และหนาท่ีพลเมืองกลับมาไวในโรงเรียนอีกคร้ัง 

นอกจากนี้ เครือขายภาคราชการและภาคประชาคม 84 องคกร ไดมีการรวมตัวกันจัดการ
ประชุม เพื่อหาแนวทางในการปลูกจิตสํานึกในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมใหกับเด็กและเยาวชน              
ในการ แกไขปญหาการทุจริตคอรัปช่ันท่ีมีหลากหลายรูปแบบมากข้ึน ดังนั้น กลไกสําคัญในการ
แกไขปญหาเหลานี้ ก็คือ การศึกษา จึงมีการกําหนดนโยบายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยใช
หลักการเช่ือมโยงกับ 3 สวน คือ บวร (บาน วัด โรงเรียน) กลาวคือ บาน ตองใหความรวมมือในเร่ืองจัด
การศึกษา วัด มีบทบาทสําคัญในการขัดเกลาจิตใจเด็กใหมีความรูและคุณธรรม ดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุข โดยไมเบียดเบียนคนอ่ืน และโรงเรียน มีหนาท่ีจัดการศึกษาและจัดทําดัชนีช้ีวัดความรวมมือ
ระหวางบาน วัด และโรงเรียน ซ่ึงโครงการหนึ่งท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ พยายามทําเพื่อสงเสริมใหเด็กเปนคนดี แลวถือไดวาประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง 
นั่นคือ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ (รถจณา เถาวพันธ, 2548 : 31 - 33) ซ่ึงจํานวนโรงเรียนท่ีเขารวม
โครงการตั้งแตวันแรกท่ีเปดโครงการจนถึงป พ.ศ. 2549 มีท้ังหมด 19,933 โรงเรียน (สํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา, 2550)  

โรงเรียนวิถีพุทธเปนหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหมท่ีจะชวยผลักดันใหเด็กและเยาวชน
ไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เปนคนดี คนเกงของสังคม และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมี
ความสุข ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการปรารถนาใหเปนจุดสําคัญของการนําคุณคามหาศาลของพระพุทธ
ธรรมมาสูสังคมไทย โดยผานการจัดสภาพและการเรียนรูของโรงเรียนท่ีมีความชัดเจนขององค
ความรูในพุทธธรรมและระบบไตรสิกขามาประยุกตจัดกับระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
นอกจากนี้ โครงการเรียนวิถีพุทธนั้นตองอาศัยการจัดสภาพและการเรียนรูของโรงเรียนใหมี     
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ความชัดเจน ประกอบดวย 5 ดานไดแก 1) ดานกายภาพ คือ อาคารสถานท่ี หองเรียน แหลงเรียนรู 
สภาพแวดลอม เปนตน 2) ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต คือ กิจกรรมประจําวัน กิจกรรมวันสําคัญ 
กิจกรรมนักเรียนตาง ๆ 3) ดานการเรียนการสอน เร่ิมต้ังแตการกําหนดหลักสูตรสถานศึกษาการจัด
หนวยการเรียนรู แผนจัดการเรียนรู จนถึงกระบวนการการเรียน การสอน 4) ดานบรรยากาศและ
ปฏิสัมพันธ คือ การปฏิบัติตอกันระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับครู และ           
5) ดานการบริหารจัดการ คือ การกําหนดวิสัยทัศนจุดเนน การกําหนดแผนปฏิบัติการ การสนับสนุน
ติดตาม ประเมินผลโครงการอยาง ตอเนื่อง ซ่ึงการจัดสภาพในแตละดานจะมุงเพื่อใหการพัฒนา
นักเรียนดําเนินไปอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพนั่นเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2547 : 9 – 22)  

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ เขต 2 ไดเร่ิมดําเนินการโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธต้ังแตป พ.ศ. 2546 และดําเนินการตอเนื่องจนในป พ.ศ. 2550 มีจํานวนสถานศึกษา
เขารวมโครงการท้ังส้ิน 93 โรงเรียน (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1, 2550; 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2, 2550) โดยมีการขยายความรวมมือกับกรมศาสนาและ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ซ่ึง
เปนผูท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนานักเรียนในระบบไตรสิกขาทั้งในฐานะเปนผูอบรมส่ังสอนและ
ผูจัดการเรียนรูในพื้นท่ี โดยมีท่ีปรึกษาทางวิชาการ และมีแหลงเรียนรูอยูใกลโรงเรียน เพื่อท่ีจะได
เปนแบบอยางท่ีดีในการปฏิบัติตน พรอมท่ีจะชวยใหผูเรียนพัฒนาไดเปนอยางดี และเพื่อพัฒนา
สภาพโรงเรียนวิถีพุทธท้ัง 5 ดาน ใหเปน  วิถีชีวิตซ่ึงเปาหมายสําคัญของการพัฒนาสภาพโรงเรียน
วิถีพุทธแตละดาน คือเพื่อใหนักเรียนตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เปนคนดี มีคุณธรรม เกงกลา 
ฉลาดหลักแหลม จิตใจงดงาม เอ้ืออาทรตอบุคคลรอบขาง (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี 
เขต 1, 2547 : 1 - 3)  

จากความสําคัญขางตน โรงเรียนวิถีพุทธ จึงเปนนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีนําหลักพระ
พุทธธรรมใหยอนกลับมามีบทบาทในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผูเรียนอยางเปนองครวมโดยมี       
องคความรูท่ีมุงเนนใหผูศึกษาเขาใจธรรมชาติของโลกและชีวิตท่ีแทจริง และฝกใหผูศึกษาสามารถ
ดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองเหมาะสม ยังผลใหผูเรียนมีความสุข และชวยใหคนรอบขางตลอดจน
สังคมมีความสุขพรอมกันไปดวยอยางชัดเจน  ดวยเหตุผลนี้  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีปทุมธานี ท้ังนี้ เพื่อ
ทําใหทราบถึงระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดาน
การเรียนการสอน ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ ในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี วามีการดําเนินงานอยูในระดับใด มีปญหาในการดําเนินงานใน
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ดานใดบาง เพื่อนําผลการวิจัยดังกลาวไปเปนแนวทางในการพัฒนา สงเสริม และปรับปรุงแกไข  
การบริหารงานโรงเรียนวิถีพุทธใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนไป 
 

โจทยวิจัย/ปญหา 
 1.  ระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เปนอยางไร 
 2.  การดําเนินงานโรงเรียนวถีิพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทมุธานี เม่ือจําแนกตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตําแหนงแตกตางกันหรือไม 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี  

 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตําแหนง 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ไดแก ผูบริหาร และครูผูสอน ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ปการศึกษา 2549 ท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน  วิถีพุทธ 
จํานวน 89 โรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหาร จํานวน 690 คน และครูผูสอน จํานวน 1,326 คน รวม
ท้ังส้ิน 2,016 คน 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร และครูผูสอน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ปการศึกษา 2549 ท่ีเขารวมโครงการโรงเรียน วิถีพุทธ 
ประกอบดวย  ผูบริหาร จํานวน 114 คน และครูผูสอน จํานวน 220 คน รวมท้ังส้ิน 334 คน 
 2. การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังนี้  มีลักษณะเปน
แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 สอบถามขอมูล
ท่ัวไปเกี่ยวกับหนวยงานและผูตอบแบบสอบถาม สวนตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ซ่ึงแบง
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ออกเปน 5 ดาน คือ ดานกายภาพ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต ดานการเรียนการสอน ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ และดานการบริหารจัดการ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา  
 2.1  การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  โดยนําแบบสอบถามท่ีสราง
ข้ึนเสนอตอผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity)โดยการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) 
  2.2  การหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability)  นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขคร้ัง
สุดทายเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try out) กับประชากรท่ีไมใชประชากรที่ใชเปนกลุมตัวอยางใน
การวิจัย จํานวน 67 คน และนํามาคํานวณหาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช

สูตรสัมประสิทธ์ิ แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach’s Coefficient) (ยุทธ 
ไกยวรรณ, 2545 : 174)  
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  
  3.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 เพื่อออก
หนังสือแจงไปยังสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูล เพื่อขอความรวมมือและขอ
อนุญาตใหผูวิจัยเก็บขอมูลจากผูบริหารและครูผูสอน 
  3.2  ผูวิจัยนําหนังสือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 
และเขต 2 ถึงผูอํานวยการโรงเรียนในสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง และแนะนําตนเอง เพื่อขอ
ความรวมมือในการแจกแบบสอบถามถึงผูบริหาร และครูผูสอนท่ีเปนกลุมตัวอยาง ผูวิจัยสง
แบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางดวยตนเอง โดยเก็บขอมูลจากผูบริหาร จํานวน 114 คน และครูผูสอน 
จํานวน 220 คน รวมท้ังส้ิน จํานวน 334 ฉบับ 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 4.1 การศึกษาระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ใชสถิติคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย ( X )  และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  4.2  การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และตําแหนง โดยใชการ
วิเคราะหคาที (t–test Independent) (ยุทธ ไกยวรรณ, 2545 : 209) 
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ผลการวิจัย 
 1. การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปทุมธานี มีดังนี้  คือ ดานกายภาพ  ดานการเรียนการสอน  ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  และดานการบริหารจัดการ มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก         
โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา การดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี ทุกดาน มีการปฏิบัติ
อยูในระดับมาก  โดยดานท่ีมีระดับการดําเนินงานสูงท่ีสุดคือ ดานบรรยากาศและปฏิสัมพันธ  
รองลงมา คือ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต และดานท่ีมีระดับการดําเนินงานตํ่าท่ีสุดคือ ดาน
กายภาพ 

 2.  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 ท้ัง 5 ดาน พบวา โดยภาพรวม และรายดานทุก
ดาน สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2  มีการ
ดําเนินงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 

อภิปรายผล 
 1.  ระดับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ท้ังโดยรวมและรายดาน มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก ท้ังนี้ อาจเปนเพราะ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ตระหนักในความสําคัญของการจัด
การศึกษาตามแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ โดยไดมีการจัดการใหความรูเกี่ยวกับ
โรงเรียนวิถีพุทธ ท่ีมุงเนนการใหความรูในเร่ืองสภาพโรงเรียนวิถีพุทธอยางตอเนื่อง และมีการ
จัดทําเอกสารแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธข้ึนใหแกสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อใหสถานศึกษาไดจัดสภาพแวดลอมสถานศึกษาแตละแหงใหมีความเหมาะสม
สอดคลองกับสภาพโรงเรียนวิถีพุทธตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด และมีการพัฒนาผูเรียน
ตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการ (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1, 2547) นอกจากนี้ 
อาจเปนเพราะสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการวิถีพุทธมีปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนํานโยบายโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธไปปฏิบัติ ไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการเมือง สภาพแวดลอมทางสังคม 
สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ การติดตอส่ือสาร และลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ 
(อดิศร หนันคําจร, 2549) ยิ่งกวานั้น ผูบริหารอาจมีบทบาทสําคัญในการบริหารงานดานตาง ๆ อยาง
มีประสิทธิภาพ ไดแก การใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการทํางาน การใหอํานาจ ความกลาเส่ียง การ
ส่ือสารอยางชัดเจน การสรางความไววางใจ ความโอบออมอารีในการทํางาน ความซ่ือสัตยสุจริต 
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การสนับสนุนนักเรียน การทุมเทกับการทํางาน การเอาใจใสตรวจสอบวิสัยทัศนอยูตลอดเวลา การ
จัดหาทรัพยากร การพัฒนาวิชาชีพสําหรับตนเอง และสมาชิกในองคกร ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของ บัท (Butt, 1993 : 746) ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริหาร ซ่ึงประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน
ตามวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม พบวา ผูบริหารไดใชพฤติกรรมดังกลาวในการสราง
วิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม การเผยแพรวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม และการ
ปฏิบัติตามวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม  นอกจากนี้  ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ เสถียร  
เลยะกุล (2549)ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวของตอผลการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบวา ความพึงพอใจของบุคลากรท่ี
เกี่ยวของท่ีมีตอผลการดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 
1 มีความพึงพอใจโดยรวมและรายดาน ทุกดานอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
อดิศร หนันคําจร (2549) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนํานโยบายโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไป
ปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี : โรงเรียนทอสี เขตวัฒนา  กรุงเทพมหา-นคร พบวา ผลของการนํา
นโยบายโรงเรียนวิถีพุทธไปปฏิบัติมีแนวโนมไปในทางท่ีดี   
 2.  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คือ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 โดยรวม พบวา มีการดําเนินงานแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีการ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ทุกดาน มากกวาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 2  ท้ังนี้ อาจเปนเพราะ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีการนํานโยบายโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตไปปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรมมากกวาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 
โดยมีการจัดการใหความรูเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเนนการใหความรูในเรื่องสภาพโรงเรียนวิถี
พุทธอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ไดมีการจัดทําเอกสารแนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธข้ึน 
เพื่อใหสถานศึกษาท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไดจัดสภาพแวดลอมสถานศึกษาแตละแหงใหมี
ความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพโรงเรียนวิถีพุทธตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด และมีการ
พัฒนาผูเรียนตามหลักพุทธธรรมอยางบูรณาการ (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1,  2547) 
และอาจเปนเพราะ สถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1 มีปจจัย
สงเสริมดานสภาพแวดลอมทางการเมือง สภาพแวดลอมทางสังคม สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ             
การติดตอส่ือสาร และลักษณะของหนวยงานท่ีดี มากกวาสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อดิศร หนันคําจร (2549) ไดศึกษาปจจัย
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ท่ีมีอิทธิพลตอการนํานโยบายโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไปปฏิบัติ ศึกษาเฉพาะกรณี : โรงเรียนทอสี 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบวา ผลของการนํานโยบายโรงเรียนวิถีพุทธไปปฏิบัติมีแนวโนมไป
ในทางท่ีดี ซ่ึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการนํานโยบายโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไปปฏิบัติอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ไดแก ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการเมือง สภาพแวดลอมทางสังคม สภาพแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ การติดตอส่ือสาร และลักษณะของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ  และยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณัฐกิตต์ิ ศรีสันต (2548) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธ ในภาคตะวันออก และเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคตะวันออก 
จําแนกตามสถานภาพในการดํารงตําแหนง ขนาดของโรงเรียนและวุฒิการศึกษา พบวา การเปรียบเทียบ
ปญหาการดําเนินงาน จําแนกตามขนาดของโรงเรียน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 3.  ผลการเปรียบเทียบการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ตามตําแหนง คือ ผูบริหารและครูผูสอน โดยรวม พบวา มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไมแตกตางกัน ท้ังนี้ อาจเปนเพราะ ผูบริหาร
และครูผูสอน มีความคิดเห็นท่ีสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากการบริหารและ
ดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธใหเกิดผลที่คาดหวังตามเปาหมายในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองนั้น 
มียุทธศาสตรท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ (Whole School Approach : 
WSA) กลาวคือ มีการดําเนินงานอยางครอบคลุม ทุกองคประกอบของโรงเรียน ในทุกข้ันตอนของ
กระบวนการ และอาศัยการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  บุคลากรในสถานศึกษาจะตอง
รวมกับผูปกครองและชุมชน สรางความตระหนักและศรัทธา รวมท้ังเสริมสรางปญหาเขาใจใน
หลักการและวิธีดําเนินการโรงเรียนวิถีพุทธรวมกัน ท้ังนี้ ผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ครู
และผูบริหารจะตองเพียรพยายามสนับสนุนโดยลักษณะตาง ๆ และปฏิบัติตนเองท่ีจะสนับสนนุและ
เปนตัวอยางในการพัฒนา ผูเรียนตามวิถีชาวพุทธ (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 1, 
2547 : 20 - 23)  สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐกิตต์ิ ศรีสันต (2548) ไดศึกษาปญหาและแนวทางการ
พัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคตะวันออก และเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงาน
โรงเรียนวิถีพุทธ ในภาคตะวันออก จําแนกตามสถานภาพในการดํารงตําแหนง ขนาดของโรงเรียน
และวุฒิการศึกษา พบวา การเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงาน จําแนกตามสถานภาพในการดํารง
ตําแหนง แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ อาจเปนเพราะผูบริหารมีวิสัยทัศน 
ดานคุณธรรมและจริยธรรม และมีการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ 
เชน ใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการทํางาน มีการส่ือสารอยางชัดเจน มีการสรางความไววางใจ 
ความโอบออมอารีในการทํางาน ความซ่ือสัตยสุจริต การสนับสนุนนักเรียน การทุมเทกับการ
ทํางาน มีการเอาใจใสตรวจสอบวิสัยทัศนอยูตลอดเวลา มีการจัดหาทรัพยากรและพัฒนาวิชาชีพ
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สําหรับตนเอง และสมาชิกในองคกร เปนตน ทําใหไดรับความรวมมือจากครูอยางเต็มท่ี และครูมี
เจตคติท่ีดีตอผูบริหาร สงผลใหมีเจตคติและการดําเนินงานระหวางผูบริหารและครูผูสอนไปใน
แนวทางเดียวกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ บัท (Butt, 1993 : 746) ไดศึกษาพฤติกรรมของผูบริหาร 
ซ่ึงประสบผลสําเร็จในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม ผลการวิจัยพบวา 
ผูบริหารไดใชพฤติกรรมตอไปนี้ในการสรางวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม การเผยแพร
วิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม และการปฏิบัติตามวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม คือ 
การใหบุคลากรไดมีสวนรวมในการทํางาน การใหอํานาจ ความกลาเส่ียง การส่ือสารอยางชัดเจน 
การสรางความไววางใจ ความโอบออมอารีในการทํางาน ความซ่ือสัตยสุจริต การสนับสนุน
นักเรียน การทุมเทกับการทํางาน การเอาใจใสตรวจสอบวิสัยทัศนอยูตลอดเวลา การจัดหา
ทรัพยากร การพัฒนาวิชาชีพสําหรับตนเอง และสมาชิกในองคกร ยิ่งกวานั้น ยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ บริดจ (Bridges, 1992 : 669) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิผลของโรงเรียน
กับ วิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียน พบวา ในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล
นั้น ผูบริหารโรงเรียนเปนผูท่ีมีวิสัยทัศนดานคุณธรรมและจริยธรรม และพบวา วิสัยทัศนดาน
คุณธรรมและจริยธรรมของผูบริหารโรงเรียนสามารถทํานายประสิทธิผลของโรงเรียนได 

สวนความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ             
ดานกายภาพ และดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05               
โดยระดับความคิดเห็นของผูบริหารเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ดานกายภาพ และดาน
กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต มากกวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอน  ท้ังนี้ อาจเปนเพราะผูบริหารและ
ครูผูสอนมีบทบาทหนาท่ีในการดําเนินงาน แตกตางกัน โดยผูบริหาร มีหนาท่ีอํานวยการสงเสริม 
สนับสนุน ประสานงาน นิเทศ ควบคุม กํากับ ติดตาม ประเมิน แกไข พัฒนา และปรับปรุงการ
ดําเนินงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ในระบบโรงเรียน ใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับ
นโยบาย เปาหมาย และวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาตามบทบาทหนาท่ี สวนครูผูสอน มีหนาท่ีจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
ผูเรียนท้ังกิจกรรมประจําวัน ประจําสัปดาห ประจําภาคเรียน ประจําป กิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาจิตพิสัย (สุพล วังสินธ, 2545 : 12 –15) จึงอาจไดรับรูเกี่ยวกับ
ขอบกพรอง และสภาพปญหาของการดําเนินงานดานกายภาพ และดานกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตจาก
สภาพจริงท่ีตางกัน 
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ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 

  1.1  สถานศึกษาข้ันพื้นฐานพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี ท่ีเขารวม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ควรมีการพัฒนาดานการจัดสภาพแวดลอมโดยท่ัวไปในบริเวณสถานศึกษา 
เชน การจัดใหมีหองจริยธรรม หรือหองพระพุทธศาสนา การมีส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน
เกี่ยวกับวิถีพุทธท่ีทันสมัยและครบครัน การมีหองสมุดสงเสริมการเรียนรูพุทธธรรม เปนตน  
 1.2  ผูบริหารระดับสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรสนับสนุน สงเสริม การดําเนินงาน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธอยางตอเนื่อง ท้ังดานการนิเทศ กํากับ ติดตาม การดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
การนําผลการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไปใชพัฒนางานอยางเปนรูปธรรม  

2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังตอไป 
2.1  ควรศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอน เกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียน        

วิถีพุทธในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดอ่ืน ๆ เพื่อจะได
ทราบถึงการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน 

2.2  ควรศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธของนักเรียนและ
ผูปกครอง เพื่อจะไดทราบถึงระดับและความตองการในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

2.3  ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อจะไดมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธตามสภาพจริง 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความ
คิดเห็นของครูและผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี และเปรียบเทียบระดับความเห็น
ของครูและผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ท่ีมีตอทักษะการนิเทศการสอนของผูทํา
หนาท่ีนิเทศ  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  ขาราชการครูในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี  จํานวนท้ังส้ิน  508  คนโดยแยกเปน ผูบริหาร จํานวน  161  คน และครู  จํานวน  347  
คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ จํานวน 50 
ขอ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.92  วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติโดยหาคา
รอยละ  คาเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และคาสถิติท่ีใชทดสอบสมมุติฐาน ระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุม
ตัวอยาง 2 กลุม (ตําแหนงการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) เปรียบเทียบโดยใชคา  testt −  สําหรับกลุม
ตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน 

ผลการวิจัยสรุปไดวา 

1.  ครูและผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี สวนใหญเห็นวา
ผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนควรมีทักษะการนิเทศการสอน โดยรวมอยูในระดับมาก  เม่ือพิจารณารายทักษะ
พบวาทุกทักษะครูและผูบริหารมีความเห็นในระดับมาก  โดยเฉพาะทักษะดานการเปนผูนํา มีระดับ  

 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ                                
ในพระบรมราชูปถัมภ 
2), 3)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
วไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถมัภ 
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ความเห็นมากท่ีสุด  รองลงมาคือทักษะดานมนุษยสัมพันธ  ทักษะดานการบริหารบุคคล  ทักษะดาน
กระบวนการกลุม  และทักษะท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ  ทักษะดานการประเมินผล 

2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนเกี่ยวกับทักษะการนิเทศการสอน
ระหวางครูกับผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  พบวา ครูกับผูบริหาร  มีความเห็น
ตอทักษะการนิเทศการสอนของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนในสถานศึกษาควรมีท้ัง 5  ดาน คือ ทักษะดาน
การเปนผูนํา  ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  ทักษะดานกระบวนการกลุม  ทักษะดานการบริหารบุคคล  และ
ทักษะดานการประเมินผล  ท้ังโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 
ABSTRACT 

The purposes of this study were to (a)  a study of education supervisory skills of  Supervisors 
by the teacher  and administrator’s opinion in public school of the Prachinburi Education Service Area 
Office  and to(b)  compare opinion level of  teacher  and administrator  in public school of Prachinburi 
Education Service Area Office to Supervisors’ skills 

The sample in this study included  161 administrators and 347 teachers, a total of  508 
teachers in the Prachinburi Education Service Area Office. The instrument was 50 items of five – point 
rating scale questionnaire with a  reliability of  0.92.  The statistical analysis consisted of percentage, 
mean, standard deviation and t – test (independent).  

The findings were as follows:  
1.  The thought of the education supervisory skills of  supervisors,   the teacher  and 

administrator’s opinion in public school of the Prachinburi Education Service Area Office as a whole was 
as a high level. Considering each aspect, it was found that they were  ranging from high level to low level 
were as follows: leadership skills,   human relations skills,  personnel administration skills, group process 
skills  and  evaluation skills respectively. 

2. The comparison of supervisory skills of supervisors by the teacher  with administrator’s 
opinion in public school of the Prachinburi Education Service Area Office as though in five topics,They 
were leadership skills,  human relations skills,  group process skills,  personnel administration skills and  
evaluation skills as a whole and each showed that there was no significant difference. 
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ความสําคัญของปญหา 
ภารกิจหลักท่ีสําคัญของโรงเรียนคือการจัดการศึกษา  หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

เพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ  รูจักพึ่งตนเอง  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต การดําเนินงานของโรงเรียน  จะบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไมนั้นยอมข้ึนอยูกับ
การพัฒนากระบวนการสําคัญของโรงเรียนไปพรอมกัน  ไดแก กระบวนการบริหาร กระบวนการ
เรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา โดยเฉพาะกระบวนการนิเทศการศึกษา นับวามี
ความสําคัญยิ่ง เพราะเปนกระบวนการท่ีสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอนของครู 
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  การนิเทศการสอนเปนกระบวนการหน่ึงท่ีจะนํากระบวนการบริหาร
จัดการศึกษาไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี, 2547)           
การนิเทศท่ีจัดข้ึนภายในโรงเรียนโดยความรวมมือของครูทุกคนในโรงเรียนจึงเปนเครื่องมือสําคัญ
อยางหนึ่งของผูบริหาร  ท่ีจะชวยใหการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประสบความสําเร็จ  
การรวมพลังครูและพัฒนาครูใหมีความสามารถในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของตนเองใหทันตอความเปลี่ยนแปลงซ่ึงเกิดข้ึนรวดเร็วมากในยุคปจจุบันนี้ และในขณะเดียวกัน
เม่ือครูไดรับการนิเทศก็จะเกิดความมั่นใจ  มีขวัญกําลังใจดี  มีความภาคภูมิใจท่ีประสบความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงาน  เม่ือครูประสบความสําเร็จในการปฏิบัติงานจนถึงข้ันเกิดความภาคภูมิใจแลว        
ก็สามารถที่จะปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองใหดียิ่งข้ึนอยูเสมอจนเปนนิสัย  
ทําใหเกิดการพัฒนาท่ีถาวรและย่ังยืน   

ดวยเหตุและปจจัยดังกลาวเบ้ืองตน  ผูวิจัยในฐานะเปนผูบริหารโรงเรียน  และทําหนาท่ีเปนผูนําใน
ทุก  ๆดานท่ีเปนภารกิจของโรงเรียน  จะตองปรับบทบาทเปนผูสงเสริมสนับสนุนครูในการพัฒนาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  เปนผูนําท่ีสามารถประสานพลังครูในโรงเรียน             เพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามท่ี
วิสัยทัศนท่ีต้ังไวและจะตองมีทักษะในการทําหนาท่ีการนิเทศการสอน  การกําหนดยุทธศาสตรในการ
บริหารงานทุกงาน  ซ่ึงผูบริหารโรงเรียนตองมีบทบาท โดยเฉพาะการนิเทศการสอน   ผูวิจัยจึงสนใจและตองการ
ท่ีจะศึกษาความคิดเห็นระหวางครูและผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี วาผูนิเทศการ
สอนควรจะมีทักษะทางการนิเทศ                5  ดาน ไดแกทักษะในดานการเปนผูนํา  ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  
ทักษะดานกระบวนการกลุม  ทักษะดานการบริหารงานบุคคล และทักษะดานการประเมินผล  มากนอยเพียงใด 
ท้ังนี้เพื่อนําผลการวิจัยไปเปนขอมูลในการเสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะการนิเทศของผูทําหนาท่ีนิเทศการ
สอนในสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
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คําสําคัญ   
การนิเทศการสอน 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดของครูและผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน

หรือไม อยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี   

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี   
 
วิธีดําเนนิการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก   ผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ปราจีนบุรี  ปการศึกษา 2549 จํานวน 275  คน และครูจํานวน  3,426  คน รวมประชากรทั้งส้ินท่ี ใชในการ
วิจัยคร้ังนี้  3,701  คน 

1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไดแก  ขาราชการครูในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ในปการศึกษา 2549 ซ่ึงกําหนดขนาดของกลุม
ตัวอยางรอยละ 58 ของจํานวนโรงเรียนโดยยึดตามตารางสําเร็จของเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and 
Morgan, 1970)  ใชวิธีสุมแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยการจับ
สลากตามสัดสวนตามกลุมอําเภอ  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 348 คน เพื่อขอมูลท่ีไดมีความเช่ือม่ันสูงข้ึน
ผูวิจัยจึงขอเก็บขอมูลเพิ่มเติมจากกลุมประชากรอีก 160 คน รวมเปน 508 คน แยกเปน ผูบริหาร จาํนวน 161 
คน และครู  จํานวน  347  คน  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง  โดย

การแบงแบบสอบถามออกเปน  2  ตอน  คือ ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม  มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check - List) ประกอบดวย  ตําแหนงผูปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา  ประสบการณในการปฏิบัติงาน และวุฒิการศึกษา  และ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับ
ทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
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การศึกษาปราจีนบุรี  ซ่ึงเปนตัวแปรท่ีสําคัญของทักษะการนิเทศการสอน  ครอบคลุมตามแนวทางของคิม
บอลลไวลส  (Wiles, Kimball and Lovell,  1975)  คือ 1) ทักษะดานการเปนผูนํา  2)  ทักษะดานมนุษย
สัมพันธ  3)ทักษะดานกระบวนการกลุม  4)  ทักษะดานการบริหารบุคคล  5)  ทักษะดานการประเมินผล 

ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5  ระดบั  คือ  มาก
ท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  และนอยท่ีสุด  

 
  
2.1  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

2.1.1   การหาคาความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ี
ปรับปรุงแกไขแลวเสนอตอผูเช่ียวชาญดานการนิเทศ  พิจารณาตรวจสอบความตรงดานโครงสราง
ของเนื้อหา  ตรวจสอบความเปนปรนัย  ความสามารถในการนําไปใชของขอคําถามแตละขอ  และ
นําขอวิจารณจากผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไข  แลวผูเช่ียวชาญไดรวมกันพิจารณาแบบสอบถามได
ดัชนีความสอดคลอง  (IOC : Index  of  concurrence) (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา,  2539) ของ
ความเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด โดยใชสูตรดัชนีความพอง ไดคาดัชนีความสอดคลองอยูระหวาง 
0.6 - 0.8  

2.2.2  การหาคาความเช่ือม่ัน  (Reliability)  เม่ือผานกระบวนการตรวจสอบจาก
ผูเช่ียวชาญแลวจึงนําไปทดลองใช (Try  out)  กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ไดแก ครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาในอําเภอนาดี  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ในอัตราสวนท่ีเทากัน  
จํานวน  30  คน เพื่อหาความเช่ือม่ัน หรือคุณภาพของแบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาช  (Cronbach alpha coefficient) (ลวน  สายยศ และอังคณา  
สายยศ, 2536) โดยใชโปรแกรมคํานวณสําเร็จรูปคอมพิวเตอรไดคาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ .92   

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตาม
ข้ันตอน  ดังนี้   

3.1 ผูวิจัยดําเนินการขอใหบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ  ออกหนังสือขอความรวมมือในการวิจัย  เพื่อเสนอตอผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี  เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการครูและผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปน
กลุมตัวอยาง 

3.2  สงแบบสอบถามโดยมีหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากบัณฑิตศึกษาคณะครุ
ศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ   ในพระบรมราชูปถัมภ  ถึงครูและผูบริหารสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  เพื่อขอความรวมมือในการกรอกแบบสอบถาม 

3.3 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับคืน  ซ่ึงแบบสอบถามท่ีสงไปมี
จํานวนท้ังหมด 508 ฉบับ  ไดรับคืน 508 ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100  
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4.  การวิเคราะหขอมูล 
4.1  การศึกษาทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดโดยหาคาสถิติ
พื้นฐาน  คือ  คารอยละ (Percent)  คาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

4.2  การเปรียบเทียบทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครูและ
ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  คาสถิติท่ีใชทดสอบสมมุติฐาน 
ระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 2 กลุม (ตําแหนงการปฏิบัติงานในสถานศึกษา) เปรียบเทียบ
โดยใชคาที  ( testt − )  สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent  Samples)โดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ 
 

ผลการวิจัย 
1.  จากการศึกษาทักษะการนิเทศการสอนของผูนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครู

และผูบริหาร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ครูและผูบริหาร พบวา มีระดับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการนิเทศของผูนิเทศการสอนโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุดไดแก  ทักษะดาน
การเปนผูนํา  รองลงมาโดยเรียงลําดับคาเฉล่ียมากไปหาคาเฉล่ียนอยตามลําดับดังนี้ ทักษะดาน
มนุษยสัมพันธ  ทักษะดานการบริหารบุคคล   ทักษะดานกระบวนการกลุม  และทักษะดานการ
ประเมินผล 

เม่ือพิจารณาแยกตามกลุม พบวา กลุมผูบริหารสวนใหญเห็นวาผูนิเทศการสอนใน
สถานศึกษามีทักษะการนิเทศการสอนโดยรวมอยูในระดับมากโดยท่ีเห็นวาผูนิเทศการสอนควรมี
ทักษะดานการเปนผูนํา ในระดับมากท่ีสุดรองลงมาคือทักษะดานมนุษยสัมพันธ  ทักษะดาน
กระบวนการกลุม  ทักษะดานการบริหารบุคคล ตามลําดับ และระดับความคิดเห็นตํ่าสุดคือทักษะ
ดานการประเมินผล   

สําหรับความคิดเห็นของครูสวนใหญเห็นวาผูนิเทศการสอนในสถานศึกษาควรมี
ทักษะการนิเทศการสอนโดยรวมอยูในระดับมากโดยท่ีเห็นวาผูนิเทศการสอนในสถานศึกษาควรมี
ทักษะดานการเปนผูนํากับทักษะดานมนุษยสัมพันธ ในระดับสูงสุด รองลงมาคือทักษะดานการ
บริหารบุคคล ทักษะดานกระบวนการกลุม  และระดับความคิดเห็นตํ่าสุดคือทักษะดานการ 

2.  ผลการเปรียบเทียบระดับทักษะการนิเทศการสอนของผูนิเทศการสอนในสถานศึกษา  
ของครูและผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  พบวาระดับทักษะท้ัง 5 ทักษะ 
ไดแก ทักษะดานการเปนผูนํา ทักษะดานมนุษยสัมพันธ  ทักษะดานกระบวนการกลุม ทักษะดาน
การบริหารบุคคลและทักษะดานการประเมินผลนั้นไมแตกตางกัน 
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 อภิปรายผล 
การศึกษาทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  พบวา  ทักษะดานการเปนผูนํา ทักษะดานมนุษย
สัมพันธ  ทักษะดานการบริหารบุคคล  ทักษะดานกระบวนการกลุม  และทักษะดานการประเมินผล  
ผูวจิัยเห็นวามีประเด็นท่ีนาสนใจท่ีควรนํามาอภิปรายดังนี้ คือ 

1.  ทักษะดานการเปนผูนํา  ผลการวิจัยพบวาครูและผูบริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะ
ของการนิเทศการสอนของผูนิเทศการสอนมีทักษะในดานการเปนผูนําอยูในระดับมากท่ีสุด  ผูวิจัย
มีความเห็นวาการท่ีผูนิเทศการสอนใหประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคไดนั้น  ผูนิเทศจึงตองมี
ทักษะในดานการเปนผูนํา คือการเปนแบบอยางท่ีดีในการครองตน  ครองคน  ครองงาน เปนคน
เสมอตนเสมอปลายจะตองทําใหผูอ่ืนศรัทธาและเชื่อถือในความรูความสามารถ  ซ่ึงสอดคลองกับ  
กิตติมา  ปรีดีดิลก (2532) ท่ีกลาววาการเปนผูนําในการนิเทศการศึกษาคือความสามารถและพรอมท่ี
จะกระตุนแนะทางนําทางเสนอแนะแนวทางการศึกษาใหแกครู เพื่อใหครูสามารถดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนใหสําเร็จลุลวงไปดวยดีและจะตองสรางขวัญและกําลังใจใหแกครูอยางจริงใจ
และเปนธรรม ซ่ึงสอดคลองกับ  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน (2548) ขวัญและกําลังใจของครูดียอม
สงผลในการทํางานใหดีตามไปดวย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนข้ึนอยูกับขวัญของครู
ดังนั้นครูก็ตองการขวัญและกําลังใจ ผูนิเทศการสอนควรมีทักษะในเร่ืองการถายทอดความรู 
แนวความคิดใหแกครูใหเขาใจเปาหมายและวิธีการดําเนินการนิเทศการสอน  การมีความฉลาดรอบ
รู และทันตอเหตุการณตาง ๆ สามารถนํามาประยุกตปรับปรุงใชในการดําเนินงานใหเขากับ
สถานการณอยูเสมอ 

2.  ทักษะดานมนุษยสัมพันธ   ผลการวิจัยพบวาครูและผูบริหารมีความเห็นตอผูนิเทศการ
สอนท่ีมีทักษะในดานมนุษยสัมพันธ   อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความเห็นวาทักษะดานมนุษยสัมพันธ          
มีความสําคัญและจําเปนสําหรับผูนิเทศการสอนเปนอยางยิ่งเพราะการปฏิบัติงานนิเทศการสอนจะตอง
ทํางานสัมพันธกับครูไมวาผูนิเทศการสอนจะมีความรูความสามารถหรือมีเทคนิควิธีในการนิเทศการ
สอนดีเพียงใดก็ตาม  ซ่ึงสอดคลองกับ  พรวรัตม   ชิดสิน (2542) ผูนิเทศการสอนตองทักทายครูผูรับการ
นิเทศการสอนดวยสีหนายิ้มแยม  ผูนิเทศการสอนตองมีความเมตตา หวังดีและจริงใจตอครูผูรับการ
นิเทศการสอน ผูนิเทศการสอนตองยอมรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะของครูผูรับการนิเทศการสอน  
ผูนิเทศการสอนตองใหความชวยเหลือสรางมิตรไมตรีกับครูผูรับการนิเทศ  สอดคลองกับ พงษพันธ  
พงษโสภา (2542) ท่ีกลาววา ทักษะทางดานมนุษยสัมพันธเปนความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน
อยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดความสุขรวมกัน ซ่ึงสอดคลองกับ พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ  
พระเจาอยูหัวพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา วันท่ี 5 ธันวาคม 
2550 ตอนหนึ่งความวา “ทหารก็ตาม พลเรือนก็ตาม ตองสามัคคี ซ่ึงถาไมสามัคคีกัน ไมปรองดองกัน            
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ก็บอกแลววา ประเทศจะประสบความหายนะ ประเทศชาติลม” ดังนั้นผูนิเทศการสอนตองแสดง
กิริยามารยาทสุภาพออนโยนตอผูรับการนิเทศการสอน  ผูนิเทศการสอนตองสรางบรรยากาศท่ีดีในการ
นิเทศการสอนเพื่อใหเกิดความรวมมือ  ผูนิเทศการสอนตองควบคุมพฤติกรรมการทํางานของตนเอง 
เพื่อหลีกเล่ียงการกระทบกระท่ังตอ เพื่อนครูผูรับการนิเทศการสอน  ผูนิเทศการสอนใชภาษาและ
ทาทางในการส่ือความหมายไดเหมาะสมในขณะนิเทศการสอน  ผูนิเทศการสอนตองติดตอประสานงาน
กับผูรับการนิเทศการสอนเพื่อใหเกิดประโยชนตอการนิเทศการสอน  และผูนิเทศการสอนตองปรับตัว
ใหกลมกลืนเขากับครูผูรับการนิเทศ  

3.  ทักษะดานการบริหารบุคคล  ผลการวิจัยพบวาครูและผูบริหารมีความเห็นตอผูนิเทศการ
สอนท่ีมีทักษะในดานการบริหารบุคคล  อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความเห็นวาทักษะดานการบริหาร
บุคคล  ซ่ึงสอดคลองกับ สมเดช  สีแสง (2544) ผูนิเทศการสอนตองใหคําแนะนํา ปรึกษาแกครูผูรับ
การนิเทศการสอน  ควบคุม กํากับ ติดตามงานของครูผูรับการนิเทศการสอน  ใหเปนไปตามกฎ 
ระเบียบของทางราชการ ผูนิเทศการสอนตองพัฒนาครูผูรับการนิเทศการสอน  เพื่อเพิ่มพูนทักษะและ
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนใหมีมากยิ่งข้ึน  ผูนิเทศการสอนตองใหกําลังใจใหแกครูผูรับ
การนิเทศการสอน  ผูนิเทศการสอนตองสรางความเขาใจรวมกับครูท่ีเกี่ยวของในนโยบายการนิเทศ
การสอน  ผูนิเทศการสอนตองกําหนดและจัดวางตัวครูผูรับการนิเทศการสอนใหเหมาะสมกับวิชาและ
ช้ันเรียน  ผูนิเทศการสอนตองสรางภาวะผูนําใหเกิดข้ึนในตัวครูผูรับการนิเทศการสอน ผูนิเทศการ
สอนตองเปดโอกาสใหคณะครูไดแสดงความรู ความสามารถของตนไดอยางเต็มท่ี  ผูนิเทศการสอน
ตองกําหนดนโยบายและวางระเบียบกฎเกณฑเกี่ยวกับการนิเทศการสอน และในขอท่ี 39 ผูนิเทศการ
สอนตองจัดส่ิงอํานวยความสะดวกในการทํางานใหแกครูผูรับการนิเทศการสอนครูและผูบริหารมี
ระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

4.  ทักษะดานกระบวนการกลุม  ผลการวิจัยพบวาครูและผูบริหารมีความเห็นตอผูนิเทศ
การสอนท่ีมีทักษะในดานกระบวนการกลุม  อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความเห็นวาครูและผูบริหารมี
ความตองการทักษะดังกลาวเนื่องจากวาการทํางานเปนทีมมีลักษณะท่ีแตกตางไปจากการทํางานคน
เดียว  ความสําเร็จของการทํางานเปนทีมอยูท่ีการหลอหลอมบุคคลผูปฏิบัติงานใหเปนหนึ่งเดียวกัน 
เชน ผูนิเทศการสอนตองเปดโอกาสใหคณะครูไดแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการอภิปราย 
ประชุมช้ีแจงจุดมุงหมายและหลักเกณฑในการนิเทศการสอนใหครูผูรับการนิเทศการสอนมีความ
เขาใจตรงกัน  เปดโอกาสใหคณะครูไดแสดงความคิดเห็น และมีสวนรวมในการอภิปราย  
ประเมินผลเพ่ือใหทราบผลสัมฤทธ์ิของงานและปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  ดังท่ีเยาวพา  
เดชะคุปต  (2542) ไดกลาววาผูนิเทศที่ดีจะตองทําการติดตามดูแลการปฏิบัติงานตาง ๆ ท่ีได
มอบหมายไปแลว  ดังนั้นผูนิเทศการสอนจึงตองจัดระเบียบงานตาง ๆ และควรตรวจสอบงานอยาง
สมํ่าเสมอ  ผูนิเทศการสอนตองมีทักษะในการกระตุนใหครูผูรับการนิเทศการสอนใหเกิดการ
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โตตอบ  ผูนิเทศการสอนตองรวมกันประเมินผลเพื่อใหทราบผลสัมฤทธ์ิของงานและปญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน   ผูนิเทศการสอนตองสนับสนุนใหคณะครูมีการวินิจฉัย และตัดสินใจ
รวมกัน  ผูนิเทศการสอนตองดูแลและควบคุมคุณภาพของผลการปฏิบัติงานภายในกลุมผูรับ               
การนิเทศ   ผูนิเทศการสอนตองสรางความเขาใจกับครูผูรับการนิเทศการสอนใหมีความรับผิดชอบ
ตอกลุมผูรับการนิเทศ  ผูนิเทศการสอนตองวางแผนปฏิบัติงานรวมกันกับคณะครูผูรับการนิเทศ     
การสอน  ผูนิเทศการสอนตองสรางความรวมมือรวมใจของผูรับการนิเทศการสอนใหเกิดข้ึน
ในขณะทําการนิเทศการสอน   และผูนิเทศการสอนตองสนับสนุนใหครูผูรับการนิเทศการสอน
รวมกันกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายในการนิเทศการสอน   

5.  ทักษะดานการประเมินผล  ผลการวิจัยพบวาท้ังครูและผูบริหารมีความเห็นตอผูนิเทศ
การสอนท่ีมีทักษะในดานการประเมินผล  อยูในอันดับสุดทาย ผูวิจัยมีความเห็นวาครูและผูบริหาร
มีความตองการทักษะดังกลาวในอันดับสุดทายเนื่องจากเห็นวาการประเมินผลเปนหนาท่ีของ
ครูผูสอน จึงทําใหครูและผูบริหารใหความสําคัญทักษะดานการประเมินผลนอยกวาดานอ่ืน ๆ อันท่ี
จริงแลวการนําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงงาน  การประเมินผลการปฏิบัติงานจะเปนสวนหน่ึงของ
การตัดสินใจในการดําเนินงานตอไป ดังท่ี กิตติมา  ปรีดีดิลก (2532) ไดกลาววา การประเมินผลงาน
นิเทศการศึกษาเปนกระบวนการตอเนื่องจากการวางแผนและการวางโครงการนิเทศภายในโรงเรียน 
ดังนั้นการประเมินผลจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญท่ีจะตองนํามาใชอยูเสมอ  ผูนิเทศการสอนควร
แนะนํา และชวยเหลือครูใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียน  ผูนิเทศการสอนตองมี
ทักษะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง  ผูนิเทศการสอนตองจัดระบบการเก็บรวบรวม
ขอมูล เอกสารหลักฐานจากการประเมินผลการนิเทศการสอน  ผูนิเทศการสอนตองนําวิธีการวจิยัใน
เชิงประเมินผลมาใชในการปฏิบัติงานนิเทศการสอนเพ่ือแกปญหา  ผูนิเทศการสอนตองมีทักษะใน
การสรางหรือเลือกเคร่ืองมือประเมินผลเพื่อการนิเทศการสอนท่ีมีคุณภาพ  ผูนิเทศการสอนตองมี
ทักษะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  ผูนิเทศการสอนตองใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ในการประเมินผลการนิเทศการสอน  ผูนิเทศการสอนตองแนะนํา และชวยเหลือครูในการสราง
เคร่ืองมือวัดและประเมินผล  และผูนิเทศการสอนตองมีทักษะในการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอน ผูนิเทศการสอนควรใหความสําคัญกับทักษะการนิเทศการสอนทุกดาน 

จากผลการวิจัยเร่ืองการศึกษาทักษะของผูทําหนาท่ีนิเทศการสอนตามความคิดเห็นของครู
และผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เม่ือพิจารณาทักษะ ท้ัง 5 ดานจะเห็นวา  ท้ัง
ครูและผูบริหารมีความเห็นตอผูนิเทศการสอนท่ีมีทักษะการนิเทศอยูในระดับมาก อาจเปนเพราะวาครู
และผูบริหารเห็นความสําคัญ และประโยชนของการนิเทศการสอน สอดคลองกับ  ปรียาพร  วงศอนุตร
โรจน (2548) ไดกลาวถึงประโยชนของการนิเทศการสอนวาเปนการมุงปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอนในโรงเรียน ซ่ึงมีดังนี้เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู การนิเทศการสอนใหขอมูลแกครูในดานการสอน 
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เพื่อครูจะไดใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการสอนของตน การนิเทศการสอน  ชวยใหครูไดพัฒนา
ความรูความสามารถในดานการสอน การนิเทศการสอนชวยสงเสริม และพัฒนาวิชาชีพการสอนของครู  
เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน  เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนในโรงเรียนเพื่อคุณภาพของ
นักเรียน  เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพงานวิชาการในโรงเรียน  เพื่อสรางขวัญและกําลังใจแกบุคลากรท่ี
เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน  เพื่อสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคลท่ีเกี่ยวของในการทํางาน
รวมกัน  กอปรกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไดปฏิรูประบบบริหารการศึกษา  ปฏิรูปสถานศึกษา  
ปฏิรูปครู  ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน มีการเปล่ียนแปลงหลักสูตรประถมศึกษา 2521 (ฉบับ
ปรับปรุง 2533) พ.ศ. 2532 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) พ.ศ.  2532 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) พ.ศ.  2532 มาเปนหลักสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 2544  การปรับโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ  การยุบรวมสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
กรมสามัญศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.)รวมเปนสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) ทําใหผูมีหนาท่ีนิเทศการสอนของครูโดยตรงไดแก
ศึกษานิเทศกประจําอําเภอ  (สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ) ศึกษานิเทศกของกรมสามัญศึกษา ไป
ปฏิบัติหนาท่ีท่ีสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ในเร่ืองทักษะการนิเทศการสอนของผูนิเทศการสอนในดานทักษะดานการเปนผูนํา  

ทักษะดานมนุษยสัมพันธ ทักษะดานการบริหารบุคคล  ทักษะดานกระบวนการกลุม  และทักษะดาน
การประเมินผลนั้น ครูและผูบริหารเห็นวาผูนิเทศการสอนควรจะมีทักษะท้ัง 5 ดานในระดับมาก ซ่ึงอาจ
เปนเพราะวาครูและผูบริหารใหความสําคัญกับการนิเทศการสอนเพื่อใชในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหดียิ่งข้ึน ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ครูและผูบริหารจึงจําเปนตองดําเนินการนิเทศการสอนภายใน
โรงเรียนของตนเองใหมากข้ึนและสมํ่าเสมอโดยถือวาการนิเทศการสอนเปนกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะทักษะดานการประเมินผล ซ่ึงครูและผูบริหารใหความเห็นเปนอันดับ
สุดทาย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ควรรวมมือและประสานงานกับสํานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา จัดฝกอบรม  สัมมนา และดูงาน ใหกับผูนิเทศการสอนเพื่อพัฒนาปรับปรุงทักษะดาน
การประเมินผลใหผูนิเทศการสอนมีความรู  ความสามารถ  เกิดเจตคติท่ีดีในงานนิเทศเพื่อจะไดนํามาใช
ในการปฏิบัติงานดานการนิเทศสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติสืบไป 

2.  ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนควรมีความรวมมือกันและปฏิบัติงานดวยความเต็มใจ 
โดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนและผูมีสวนเกี่ยวของกับการนิเทศการสอนควรมีพัฒนาการทักษะการนิเทศ
การสอนโดยการเขียนบทความทางวิชาการใหมากข้ึน หรือการเขาอบรม  สัมมนา  ดูงานและศึกษา
เอกสาร  ตําราและงานวิจัย และสนใจในการปฏิบัติการนิเทศการสอนอยางจริงจังและตอเนื่อง 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1.  ควรศึกษาสภาพการนิเทศการสอนภายในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.  ควรมีการศึกษาการปฏิบัติงานดานการนิเทศการสอนเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนา 

กิจกรรมการนิเทศการสอนใหมีความสมบูรณและเหมาะสมยิ่งข้ึน 
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การพัฒนาวิธีการวิเคราะหปริมาณไนเตรทในตัวอยางอาหารโดยใชเอนไซมไนเตรทรีดักเทสท่ีสกัด
ไดจากใบขาวโพด 
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาวิธีการวิเคราะหปริมาณไนเตรทในตัวอยางอาหาร

โดยวิธีรีดิวซดวยเอนไซมไนเตรท รีดักเทสจากใบขาวโพด 2) เพื่อศึกษาสภาวะของการเกิดปฏิกิริยา
ไดเอโซไทเซชันท่ีเหมาะสมสําหรับวิธีวิเคราะหปริมาณไนเตรทในตัวอยางอาหาร 3) เพื่อจัดการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการใชตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพในการวิเคราะหปริมาณไนเตรท –  
ไนไตรทในตัวอยาง ใหกับนักศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 
 ผลการวิจัยพบวา 
 การศึกษาปริมาณเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสในขาวโพด 2 สายพันธุไดแก  ขาวโพดเทียน  
ขาวโพดหวาน  พบวาปริมาณเอนไซมไนเตรท รีดักเทสพบมากในขาวโพดหวาน ซ่ึงมีปริมาณ
เอนไซมไนเตรท รีดักเทสในหนวยยูนิตตอมิลลิลิตรตอนาทีเทากับ 0.124 สวนในขาวโพดเทียนมี
ปริมาณเอนไซมไนเตรท รีดักเทสนอยกวา ซ่ึงมีปริมาณเอนไซมไนเตรท รีดักเทสในหนวยยูนิตตอ
มิลลิลิตรตอนาทีเทากับ 0.072 จากการศึกษาสภาวะการทําปฏิกิริยาของเอนไซมในเบ่ืองตนพบวา มี
อัตราการเกิดปฏิกิริยาตํ่า จึงไดทําการแยกเอนไซมไนเตรต รีดักเทสดวยโครมาโทกราฟแบบเจลฟล
เทรชัน เพื่อเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหเอนไซมและเม่ือนําสารสกัดเอนไซมจาก
ขาวโพดหวานมาผานกระบวนแยกดวยวิธีโครมาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชัน พบวาสารละลาย
เอนไซมท่ีแยกไดมีประสิทธิภาพการทํางานสูงข้ึน สูงกวาสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ี
ไมไดผานกระบวนการแยกถึง 3 เทา    
 
1)   นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา แขนงวิชาเคมี  บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2), 3)  อาจารยประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  แขนงวิชาเคมี บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
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จากการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําปฏิกิริยาคูควบ (Diazotization coupling ) พบวา
กรดท่ีเหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาไดแก กรดไฮโดรคลอริกความเขมขน 0.5 โมลาร สําหรับคูของ
สารประกอบท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยาไดมี 2 คูคือ คูปฏิกิริยาระหวาง  p - Bromoaniline (PBA) กับ  
N-(1-naphthyl)- ethylenediamine  Dihydrochloride (NED) และ  p - aminobenzoic  acid (PABA) 
กับ NED จากการทดสอบความไวและความแตกตางของวิธีวิเคราะหปริมาณไนไตรทวิธีใหมท่ี
พัฒนาข้ึนเปรียบเทียบกับวิธีของ  AOAC พบวาความแตกตางของวิธีวิเคราะหปริมาณไนไตรทตาม
วิธีของ AOAC และวิธีวิเคราะหปริมาณไนไตรทวิธีใหมท้ัง 2 วิธี ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ สําหรับความไวของวิธีวิเคราะหแตละวิธี พบวาวิธีใหมท้ัง 2 วิธีมีความไวสูงกวา
วิธีวิเคราะหเดิมของ AOAC จากการศึกษาความเหมาะสมของวิธีการวิเคราะหท่ีพัฒนาแลวกับชนิด
ของสารตัวอยางท่ีมีไนไตรทเจือปน พบวาวิธีใหมท่ีพัฒนาข้ึนท้ัง 2 วิธีมีการตอบสนองท่ีดีกวาวิธี
ของ AOAC กับตัวอยางท้ัง 2 ชนิดท่ีไดทําการวิเคราะห 

 
ABSTRACT 

The goals of this research are as follow: 1) To develop analytical method for nitrate in 
food sample by reduce with Nitrate reductase from corn leaves. 2) To determine the suitable 
condition of Diazotization reaction on the analytical method for nitrate in food sample. 3) To 
implement the workshop on “Using biocatalyst in quantitative analytical of Nitrate-Nitrite in 
sample for scholars and general interested people. 

As a result, firstly from determining nitrate reductase in 2 breeds of corn which are white 
corn ( tain corn ) and sweet corn, the finding has shown that sweet corn has more amount of 
nitrate reductase ( 0.124 unit/mL/minute)  than  white corn  
(0.072 unit/mL/minute ). The basic studying of the enzyme efficiency in reaction is done and 
show the low reaction rate, lead to the enzyme purification by gel filtration chromatography to 
increase enzyme activity for the better performance of enzyme. When the enzyme extracted from 
sweet corn has passed gel filtration chromatography , it increase enzyme ability 3 times higher 
than enzyme extracted before the chromatography. Studying about the suitable time that nitrate 
reductase extracted has reduced nitrate to be nitrite found that the enzyme nitrate reductase extract 
use at least 10 munites. 

Secondly, determining the suitable condition in Diazotization coupling reaction found 
that 0.5 molar Hydrochloric gave the best result, also there are 2 couples of compound that the 
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reaction can occur which are the couple of  p-bromo aniline ( PBA ) and N-( 1-naphthyl ) – 
ethylenediamine Dihycrochloride ( NED )  and the couple of p-aminobenzoic acid ( PABA ) and 
NED. The sensitivity and difference of new analytical methods of Nitrite that was developed 
compared to the analytical method of Nitrite of  AOAC found that there is no significantly 
different between AOAC method and 2 new developed methods, but for the sensitivity the new 2 
methods has higher sensitivity than the original one of AOAC. Studying of developed method 
efficiency using the 2 samples contaminated with Nitrite reveal the better responsibility in both 
methods against the original and of AOAC in both samples. 
 
ความสําคัญของปญหา 

ไนเตรทเปนสารท่ีพบปนเปอนไดตามแหลงตางๆ เชน น้ําผิวดิน  น้ําใตดิน ปุย ของเสีย
จากสัตว ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น้ําดื่ม และอาหาร รวมท้ังน้ําผัก ซ่ึงเปนแหลงให
สารอาหารแกมนุษยอีกแหลงหนึ่ง  ตัวอยางผักท่ีมีการปนเปอนของไนเตรทไดเเก มันฝร่ัง 
กะหลํ่าปลี แตงกวา เปนตน ในตางประเทศปริมาณไนเตรทสูงสุดท่ียอมใหมีในผักชนิดตางๆ เชน 
กะหลํ่าปลี 160 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  แตงกวา 160 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  บีท 1,800 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม และแครอท 415 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (กรมควบคุมมลพิษ, 2541)  จากการศึกษาของยูชา
และคณะ ในป1993 พบวาพืชบางชนิดมีการปนเปอนของไนเตรท ดังนี้ ขาว 20-70 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม เมล็ดถ่ัว 39-114 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ผักท่ีมีใบ 30-270 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รากและหัว 
31-2,043 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และเคร่ืองเทศเชน พริก 145-4,680 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (Prakasa & 
Puttanna, 2000) ซ่ึงจะเห็นไดวาไนเตรทอาจจะปนเปอนในปริมาณนอยมากในพืชบางชนิดและ
ปนเปอนในปริมาณมากในพืชบางชนิดเชนกัน (Corre and Breiner, 1979; Maynard and Barker, 
1979) อยางไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบปริมาณไนเตรทในนํ้าผักและน้ําผลไม พบวา ประมาณ 70-80% 
ของปริมาณไนเตรทท้ังหมดท่ีรางกายสามารถรับเขาไปไดนั้นมาจากผักและผลิตภัณฑจากผัก  ในป 
1990 คณะกรรมการวิทยาศาสตรการอาหารของยุโรป (Scientific Committee for Food ; SCF) ได
กําหนด ปริมาณไนเตรท (SCF, 1992) ท่ีรางกายสามารถรับเขาไปคือ 255 มิลลิกรัมไอออนไนเตรท
ตอน้ําหนัก 70 กิโลกรัม การบริโภคน้ําผัก 150 มิลลิลิตร จะมีปริมาณไนเตรทอยู 2000 ppm ซ่ึงเปน
ปริมาณท่ีรางกายรับปริมาณไนเตรทเขาไปมากเกินท่ี ADI (acceptable daily intake) กําหนด (Kolb 
et al, 1997)  
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สําหรับประเทศไทยมีการกําหนดปริมาณไนเตรทในน้ําและอาหารบางประเภทดังนี้คือ   
น้ําดื่มมาตรฐานปริมาณไนเตรท - ไนโตรเจนไมเกิน 4 มิลลิกรัมตอลิตร  น้ําบาดาลเพ่ือการบริโภค  
มาตรฐานปริมาณไนเตรทไมเกิน 45 มิลลิกรัมตอลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2541) และในอาหาร 
มาตรฐานไนเตรทไมเกิน 500 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (กระทรวงสาธารณสุข, 2541) องคการอนามัย
โลกไดกําหนดปริมาณไนเตรทที่รางกายสามารถรับเขาไปไดไมเกิน 3.65 มิลลิกรัมไนเตรทตอ
กิโลกรัมน้ําหนักตัวตอวันหรือประมาณ 219  มิลลิกรัมตอวันตอคนท่ีมีน้ําหนัก 60 กิโลกรัม (Prakasa 

& Puttanna, 2000)  

 สําหรับวิธีการตรวจวิเคราะหปริมาณไนเตรทในตัวอยางอาหารเชน น้ําดื่ม  ผักสด  น้ําผัก
ผลไม  อาหารตากแหงเชน เนื้อเค็ม ปลาเค็ม  ไสกรอก  หมูยอ  กุนเชียง  ซ่ึงมักเปนอาหารท่ีมีการ
ปนเปอนของไนเตรท  วิธีการวิเคราะหมาตรฐานท่ีมีข้ันตอนการวิเคราะหท่ีคอนขางยุงยากซับซอน 
ตองใชเวลาในการวิเคราะหมาก (AOAC : OFFICIAL  METHODS OF ANALYSIS,1998) วิธีดังกลาวนี้เปน
วิธีท่ีตองทําการรีดิวซไนเตรทเปนไนไตรท  โดยใชโลหะแคดเมียม   ซ่ึงจัดเปนโลหะท่ีมีความเปน
พิษสงผลเสียตอ ส่ิงเเวดลอม ตอจากนั้นนําสารละลายท่ีผานการรีดิวซดวยโลหะแคดเมียมแลวมาทํา
ปฏิกิริยาไดเอโซไทเซชัน (Diazotization) กับสารประกอบท่ีเกิดปฏิกิริยาคูควบ เกิดเปนสารประกอบท่ี
มีสีและทําการวัดความเขมสีหรือคาการดูดกลืนแสงดวยเคร่ืองสเปกโทรโฟโตมิเตอร ถาในตัวอยาง
อาหารท่ีตองการวิเคราะหมีไนไตรทปนเปอนอยูดวยตองทําการวิเคราะห 2 คร้ัง   เพื่อท่ีจะทราบ
เฉพาะปริมาณของไนเตรทหรือไนไตรทเพียงอยางใดอยางหน่ึง    สําหรับวิธีการวิเคราะหปริมาณไน
เตรทวิธีอ่ืนๆ ท่ีปรากฎในวารสารทางวิชาการโดยสวนใหญมีความคลายคลึงกับวิธีมาตรฐานท่ีกลาว
ขางตน   แตกตางกันในเร่ืองของโลหะท่ีใชรีดิวซ โดยใชสังกะสีและทองแดงแทนแคดเมียม  
นอกจากใชโลหะขางตนดังกลาวยังมีการใชไฮดราซีนในสารละลายดาง (Ananth ,S & Moraghan, J 

.T.;1987)   เปล่ียนไนเตรทเปนไนไตรทอีกดวย  ในสวนของการใชหลักการของปฏิกิริยาไดเอโซไทเซ
ชัน ในการทําใหสารละลายเกิดสีนั้นมีการใชสภาวะของปฏิกิริยาและสารประกอบท่ีเกิดปฏิกิริยาคู
ควบท่ีแตกตางกัน  ซ่ึงข้ึนอยูกับสภาวะของสารละลายและความมีข้ัวของสารที่เปนผลิตภัณฑของ
ปฏิกิริยา  

จากการตรวจเอกสารเบ้ืองตนพบขอมูลท่ีกลาวถึงความสัมพันธของเอนไซมไนเตรท  รีดัก-

เทส  (Nitrate reductase) ในเซลลแบคทีเรียท่ีสามารถรีดิวซไนเตรทเปนไนไตรท  สงผลตอระบบการ
ควบคุมโรคและสุขภาพของไก(Anderson, R.C. et  al ;2004)  นอกจากนั้นยังพบวาในพืชผักหลายชนิด
เชน กะหลํ่าปลีแดง กะหลํ่าปลีขาว มะเขือเทศ หญาอาหารสัตว รวมท้ังใบขาวโพด(Herod-L Teresa et 

al;1993) สามารถเปล่ียนไนเตรทเปนไนไตรทและเปล่ียนไนไตรทเปนแอมโมเนียได   โดยอาศัย
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เอนไซมไนเตรท  รีดักเทส และไนไตรท รีดักเทส ซ่ึงมีโมลิบดินัมเปนโค-แฟคเตอร  (ดิเรก ทอง
อราม , 2546) 

เพื่อเปนการชวยรักษาส่ิงแวดลอมหลีกเล่ียงการใชโลหะหนักในการวิเคราะหโดยเฉพาะ
แคดเมียมซ่ึงเปนโลหะหนักท่ีมีความเปนพิษสูงและเปนท่ีมาของโรคอิไต อิไต ดังนั้นผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะหปริมาณไนเตรทในตัวอยางอาหารตามแนวทางของวิธี
มาตรฐาน (AOAC : OFFICIAL  METHODS OF ANALYSIS,1998) โดยปรับเปล่ียนวิธีการรีดิวซเพื่อ
เปล่ียนไนเตรทเปนไนไตรทซ่ึงเดิมใชวิธีรีดิวซโดยโลหะแคดเมียม เปนการรีดิวซดวยเอนไซมไนเต
รท รีดักเทสท่ีสกัดไดจากใบขาวโพดในรูปของสารสกัดหยาบ เอนไซมท่ีผานกระบวนการแยกและ
ศึกษาสภาวะของการเกิดปฏิกิริยาไดเอโซไทเซชันท่ีเหมาะสมสําหรับวิธีวิเคราะหปริมาณไนเตรท
ในตัวอยางอาหาร  และจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการใชตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพในการ
วิเคราะหปริมาณไนเตรท – ไนไตรทในตัวอยาง ใหกับผูสนใจท่ัวไป 

 

คําสําคัญ   
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห   เอนไซมไนเตรท รีดักเทส    ไนเตรท   ไนไตรท   

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1  เพื่อพัฒนาวธีิการวิเคราะหปริมาณไนเตรทในตัวอยางอาหารโดยวิธีรีดิวซดวย 
เอนไซมไนเตรท รีดักเทสจากใบขาวโพด 

2  เพื่อศึกษาสภาวะของการเกิดปฏิกิริยาไดเอโซไทเซชันท่ีเหมาะสมสําหรับวิธี 
วิเคราะหปริมาณไนเตรทในตัวอยางอาหาร 

   3  เพื่อจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการใชตัวเรงปฏิกิริยาทางชีวภาพในการ 
วิเคราะหปริมาณไนเตรท – ไนไตรทในตัวอยาง ใหกับนักศึกษาและผูสนใจท่ัวไป 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดทําการทดลองในหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร โดยใชเคร่ืองมือ
อุปกรณและสารเคมีในหองปฏิบัติการสาขาวิชาเคมี   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ  หองปฏิบัติการโปรแกรมวิชาเคมี ศูนย
วิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภ โดยผูวิจัยทําการทดลองในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรดังตอไปนี้ 
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1.การเตรียมตัวอยางพืช 
  นําเมล็ดพันธุพืชซ่ึงไดแก ขาวโพดหวานและขาวโพดเทียน โดยไดรับความ
อนุเคราะหจากภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  ทําการเพาะเมล็ดในวัสดุเพาะ โดยใสเมล็ด
ขาวโพด 2 เมล็ดตอหลุม  เม่ือเมล็ดงอกได 3 ใบหรือไมเกิน 15 วัน ตัดสวนลําตนพรอมสวนของ
ใบออน เพื่อนําไปทําการสกัดเอนไซมในขอ 3.3.3.2 

2. การตรวจสอบปริมาณเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสในตัวอยางพืช 
 2.1  การสกัดเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสจากพืชตัวอยาง 
      2.1.1 นําสวนของพืชท่ีตัดไดจากขอ 1 หั่นเปนช้ินเล็กๆ แลวช่ังมา 10.00 กรัม ใส

ลงในโกรงบดยาเติมสารละลายบัฟเฟอรฟอสเฟตความเขมขน 0.001 โมลาร พีเอช 7.5  ปริมาตร  40 
มิลลิลิตรท่ีแชเย็น  
 2.1.2 เติมพอลีไวนิลพอลีไพโรลิโดน 0.4 กรัมและซีสเตอีน 0.03 กรัม ทําการบด
ตัวอยางพืชใหเซลลแตกละเอียด หลังจากนั้นทําการกรองผานกระดาษกรองสองช้ันดวยชุดกรองบุช
เนอร ถายังมีเศษเซลลเหลืออยูใหนําไปปนเหวี่ยง  
 2.1.3 เก็บสวนของสารละลายไวตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม
ไนเตรท รีดักเทสทันทีตอไปในขอ 2.2 

 2.2  การตรวจสอบปริมาณเอนไซมไนเตรท  รีดักเทส 
 2.2.1 ปเปตตสารละลายโซเดียม ไนเตรทความเขมขน 10 mM ปริมาตร 900  μL 
และสารสกัดหยาบเอนไซมปริมาตร 50 μL ใสลงหลอดทดลอง 4 หลอดท่ีติดดหมายเลขแลว
หมายเลข 1-4 
 2.2.2 ปเปตตสารละลาย NADH ความเขมขน 1 mM ปริมาตร 50 μL ลง 
ในหลอดทดลองหลอดท่ี 2 – 4 ไมเติมในหลอดท่ี 1 จับเวลาทันทีท่ีเติมเสร็จ โดยหลอดท่ี 2 ใชเวลา
ในการเกิดปฏิกิริยา 5 นาที หลอดท่ี 3 ใชเวลาในการเกิดปฏิกิริยา 10 นาที และ หลอดท่ี 4 ใชเวลาใน
การเกิดปฏิกิริยา 15 นาที  
 2.2.3 เม่ือแตละหลอดครบเวลาใหเติมสารละลาย Zinc acetate  ความ 
เขมขน 1 M ปริมาตร 50 μL  
 2.2.4 เติมสารละลาย Sulfanilamide ความเขมขน 1 % ปริมาตร 500 
μL  เติมสารละลาย NED ความเขมขน 0.02 % ปริมาตร 500 μL และ น้ํากล่ัน 1000 μL 
 2.2.5 ต้ังท้ิงไว 15 นาที วัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540 นาโนเมตร ทํา
การคํานวณปริมาณเอนไซมตามสูตรอางอิงในภาคผนวก 
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3.  การแยกเอนไซมดวยวิธีโครมาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชันโดยใชเซฟาเด็กซจี-25ตาม
วิธีของ Sanderson (Sanderson G.W. & Cocking  E.C.,1963) 

 3.1 นําสารสกัดหยาบที่ไดจากขอ 1)   4  มิลลิลิตร ผานคอลัมนท่ีบรรจุเซฟาเด็กซจี-25  
6 กรัม ทําการชะคอลัมนดวยบัฟเฟอรฟอสเฟตความเขมขน 0.001 โมลาร พีเอช 7.5   

       3.2 เก็บสารละลายที่ชะออกมาสวนละ 6 มิลลิลิตร เก็บสวนท่ีถูกชะออกมา 12 
มิลลิลิตรแรกรวมกันนําไประเหยแหงภายใตสภาวะลดอุณหภูมิใหปริมาตรเหลือคร่ึงหนึ่งของสวน
ท่ีถูกชะออกมา  

 3.3 เก็บรวบรวมเอนไซมท่ีผานกระบวนการดังกลาวไวท่ีอุณหภูมิ 4 0C และแบงสวน
หนึ่งมาทําการตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมไนเตรท  รีดักเทส โดยเจือจาง
สารละลายเอนไซมท่ีไดดวยบัฟเฟอรฟอสเฟตความเขมขน 0.001 โมลาร pH 7.5  ในอัตราสวน 1: 1  

4. การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําปฏิกิริยา Diazotization coupling  
4.1  ศึกษาชนิดของสารประกอบท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยากับไนไตรทแลวเกิดเปน 

Diazonium  ion สวนมากเปนสารท่ีเปนอนุพันธของ Aromatic  amine  ไดแก p-bromo aniline   
และ p-amino – benzoic acid โดยเตรียมความเขมขนเทากับวิธีการของ AOAC คือท่ีความเขมขน 
0.33 % และปริมาตรท่ีใชในการทําปฏิกิริยา 0.5 มิลลิลิตร 

 4.2  ศึกษาชนิดของสารประกอบท่ีสามารถเกิดปฏิกิริยา coupling กับ Diazonium  

ion แลวเกิดเปนสารประกอบท่ีมีสี ไดแก  diphenylamine และ N-(1-naphthyl) ethylenediamine 
(NED) โดยเตรียมความเขมขนเทากับวิธีการของ AOAC คือที่ความเขมขน 0.13 % และปริมาตรท่ี
ใชในการทําปฏิกิริยา 0.5 มิลลิลิตร 

      4.3 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการเกิดปฏิกิริยา Diazotization  coupling โดยมีตัว
แปรดังนี้ไดแก  ความเขมขนและชนิดของกรดท่ีเหมาะสม  เวลาท่ีใชในการทําปฏิกิริยาและ ความ
เสถียรของสีท่ีเกิดข้ึน 

5. การศึกษาความเหมาะสมของวิธีการวิเคราะหท่ีพัฒนาแลวกับชนิดของสารตัวอยางท่ีมี
ไนเตรท-ไนไตรทเจือปน 

5.1  ตัวอยางอาหารที่มีไนเตรทเจือปนท่ีเลือกวิเคราะห ไดแก น้ําผักผลไมรวม  และ 
ผักกาดหอมท่ีปลูกโดยวิธีไฮโดรโพนิกส  

 5.2  ประเมินความเหมาะสมของปฏิกิริยาตางๆท่ีมีความเหมาะสมพอท่ีจะเปน 

วิธีการวิเคราะหใหมได โดยประเมินผลจากคาทางสถิติดวยโปรแกรมไมโครซอฟทเอ็กเซลลดังนี้ 
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  - ความแมนยํา (Precision) ของผลการวิเคราะหโดยเม่ือทําการวิเคราะห
หลายคร้ังดวยวิธีวิเคราะหหรือสภาวะเดียวกันแลวคาท่ีไดในแตละคร้ังมีความใกลเคียงกันทุกคร้ัง 
คาสถิติท่ีใช ไดแก คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาเบ่ียงเบนมาตรฐานสัมพัทธ และ คาความแปรปรวน   
   - การบอกลักษณะเฉพาะของวิธีวิเคราะห ไดแก ความไวของวิธีวิเคราะห 
(Sensitivity)โดยประเมินผลจากคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของชุดการทดลองกราฟมาตรฐานในแต
ละคูปฏิกิริยา 

 
ผลการวิจัย 
              1. การตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสในตัวอยางพืช 

 จากการตรวจสอบหาประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมไนเตรต รีดักเทส ใน
ขาวโพดหวานและขาวโพดเทียน ผลการทดลองแสดงดังตารางท่ี  1 และ 2    

 ตารางท่ี  1  แสดงคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540 นาโนเมตรในชวงนาทีท่ี 5,10, 
และ 15 ของสารสกัดหยาบท่ีไดจากขาวโพดท้ัง 2 พันธุ 

 

       ชนิดของพืช                                     คาการดูดกลืนแสงความยาวคล่ืน 540 nm 
                                                        Blank                     5                     10                       15 

    ขาวโพด เทียน                            0.048                    0.225               0.381                  0.557 
   ขาวโพดหวาน                             0.055                    0.389               0.685                  0.897 

 
ตารางท่ี  2  แสดงคาประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมไนเตรท  รีดักเทส ในหนวย       

ยูนิตตอมิลลิลิตรตอนาทีของสารสกัดหยาบท่ีไดจากขาวโพดท้ัง 2 พันธุ 
 

       ชนิดของพืช                        ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม (ยูนิตตอมิลลิลิตรตอนาที)        

     ขาวโพด เทียน                                                                  0.072                                                         
     ขาวโพดหวาน                                                                  0.124                                                         

 
  จากตารางท่ี 1 และ 2 พบวา  ขาวโพดหวานมีเอนไซมไนเตรต รีดักเทสมากกวาขาวโพด

เทียนเทียนคือ 0.072 และ 0.124 ยูนิตตอมิลลิลิตรตอนาที ตามลําดับ ผูวิจัยจึงตัดสินใจเลือกใช
ขาวโพดหวานเปนแหลงของเอนไซม 
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2. การตรวจสอบปริมาณเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสในสารละลายเอนไซมท่ีแยกดวย 
วิธีโครมาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชัน ไดผลดังตารางท่ี 3 และ 4 

ตารางท่ี 3  แสดงการตรวจสอบปริมาณเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสในชวงนาทีท่ี 5,10, และ 
15 ของสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีแยกดวยวิธีโครมาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชัน 

 

       ชนิดของพืช                                     คาการดูดกลืนแสงความยาวคล่ืน 540 nm 
                                                        Blank                     5                     10                       15 

   ขาวโพดหวาน                             0.010                    0.958               1.710                  2.011 

 
ตารางท่ี  4  แสดงคาประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสในหนวย 

ยูนิตตอมิลลิลิตรตอนาทีของสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีแยกดวยวิธีโครมาโทกราฟ
แบบเจลฟลเทรชัน 

 

       ชนิดของพืช                        ประสิทธิภาพการทํางานของเอนไซม (ยูนิตตอมิลลิลิตรตอนาที)        

      ขาวโพดหวาน                                                                  0.379                                                        
 

จากตารางท่ี 3 และ 4 พบวาคาปริมาณเอนไซมไนเตรทรีดักเทส (ประสิทธิภาพการ
ทํางาน ) ของสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีแยกดวยวิธีโครมาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชัน 
มีคาสูงกวาสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีไมไดผานกระบวนการแยกดวยวิธีดังกลาว 

3. การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําปฏิกิริยา Diazotization coupling 
       จากผลการทดลองความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกเพิ่มเติม โดยใชความเขมขนท่ี  0.02,  
0.04,  0.06,  0.08,  0.1,  0.2,  0.3,  และ  0.4 โมลารตามลําดับ  แสดงดังกราฟภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี  1  กราฟแสดงผลความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกท่ีความเขมขน  0.02 – 0.5 โมลาร 
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จากผลการทดลองความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกเพิ่มเติม โดยใชความเขมขน
ท่ี  0.02,  0.04,  0.06,  0.08,  0.1,  0.2,  0.3,  และ  0.4 โมลารตามลําดับ  โดยคูปฏิกิริยาระหวาง PBA  
และ  NED ไดความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกท่ีเหมาะสมเทากับ 0.5 โมลาร  สําหรับคูปฏิกิริยา
ระหวาง  PABA และ NED ไดความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกท่ีเหมาะสมเทากับ   0.4  โมลาร  
และคูปฏิกิริยาระหวาง  PNA  และ  NED  ใชความเขมขนของกรดไฮโดรคลอริกท่ีเหมาะสมเทากับ  
0.3  โมลาร   
             ผลการศึกษาเวลาท่ีเหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาจากขอมูลท่ีไดจากการศึกษาในข้ันตอน
แรกและจากการศึกษาชวงเวลาของการเกิดปฏิกิริยาของแตละคูปฏิกิริยา แสดงดังภาพท่ี  16 ซ่ึงให
คาการดูดกลืนแสงอยางคงท่ี  ซ่ึงสามารถเห็นไดชัดเจนดังในกราฟภาพที่ 2   
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ภาพท่ี  2  กราฟแสดงชวงเวลาที่เหมาะสมของการเกิดปฏิกิริยาของแตละคูปฏิกิริยา 
 

ผลการทดลองความเสถียรของสีผลิตภัณฑท่ีเกิดจากปฏิกริิยา โดยท้ิงใหเกิดปฏิกิริยา  ณ  
อุณหภูมิหอง  เปนเวลา  330  นาที  ภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี  3 กราฟแสดงความเสถียรของสีของแตละคูปฏกิิริยา  
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สรุปและอภิปรายผล 
1. การตรวจสอบปริมาณเอนไซมไนเตรท  รีดักเทสในสารละลายเอนไซมท่ีแยกดวยวิธีโคร

มาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชัน 
 จากการศึกษาสภาวะการทําปฏิกิริยาเบ่ืองตนพบวาประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาตํ่า จึง
ไดทําการแยกเอนไซมไนเตรต รีดักเทสดวยโครมาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชัน เพื่อเปนการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการทํางาน และจากการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทํางาน  พบวา สารละลาย
เอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีผานกระบวนการแยกดวยวิธีดังกลาว มีคา ประสิทธิภาพการทํางาน สูง
กวาสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีไมไดผานกระบวนการแยกถึง 3 เทา 

2. การศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําปฏิกิริยา Diazotization coupling 
จากการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําปฏิกิริยา Diazotization coupling  สามารถสรุปสภาวะท่ี
เหมาะสมตางๆไดดังตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5 สรุปสภาวะท่ีเหมาะสมของคูปฏิกิริยาระหวาง  PBA และ NED กับ PABA และ NED   
 

คูปฏิกิริยาระหวาง 
สภาวะท่ีศึกษา 

PBA  และ  NED   PABA  และ  NED   
คา  λmax (นาโนเมตร) 556 545 
ความเขมขนของ 
กรดไฮโดรคลอริก  (โมลาร)  

0.5 0.4 

ชวงเวลาของการเกิดปฏิกิริยา 
(นาที) 

15 15 

ความเสถียรของสี (ช่ัวโมง) 5.5 5.5 

 
จากการศึกษาสภาวะการทําปฏิกิริยาเบ่ืองตนพบวาประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาตํ่า จึง

ไดทําการแยกเอนไซมไนเตรต รีดักเทสดวยโครมาโทกราฟแบบเจลฟลเทรชัน เพื่อเปนการเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการทํางาน และจากการตรวจสอบ ประสิทธิภาพการทํางาน  พบวา สารละลาย
เอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีผานกระบวนการแยกดวยวิธีดังกลาว มีคา ประสิทธิภาพการทํางาน สูง
กวาสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีไมไดผานกระบวนการแยก ซ่ึงสอดคลองกับการ
ทดลองของ Sanderson (Sanderson G.W. & Cocking  E.C.,1963)  และพบวามีคา ประสิทธิภาพการ
ทํางาน สูงกวาสารละลายเอนไซมจากขาวโพดหวานท่ีไมไดผานกระบวนการแยกถึง 3 เทา  
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 จากการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการทําปฏิกิริยา Diazotization coupling ในสวนของ 
ชนิดและความเขมขนของสารละลายกรด  เวลาท่ีใชในการเกิดปฏิกิริยา   และ ความเสถียรของสี
ผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยา โดยจากการศึกษาพบวากรดท่ีเหมาะสมในการเกิดปฏิกิริยาไดแก 
กรดไฮโดรคลอริก  ชวงเวลาท่ีใชในการเกิดปฏิกิริยาอยูระหวาง 15-30 นาที และความเสถียรของสี
ผลิตภัณฑท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยานั้น  มีความสอดคลองใกลเคียงกับวิธีการวิเคราะหของ AOAC และ 
ผลการทดลองของอัฟคามิและคณะ (Afkhami  et al,2004)  
  วิธีการวิเคราะหแตละวิธีนั้นมีความเหมาะสมกับตัวอยางแตละชนิดแตกตางกันออกไป 
นั่นคือเนื้อของสารตัวอยาง (matrix) มีผลโดยตรงตอวิธีการวิเคราะห โดยท่ีอาจจะสงผลรบกวนสัณ
ญาณของการตรวจวัด หรือรบกวนการเกิดปฏิกิริยา  ดังนั้นวิธีใหมท่ีพัฒนาข้ึนนั้นในการนําไปใชใน
การวิเคราะหกับสารตัวอยางชนิดอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากการวิจัยคร้ังนี้ ควรจะตองทําชุดการ
ตรวจสอบความถูกตองของวิธีการวิเคราะหโดยท่ีพิจารณาจากคา รอยละประสิทธิภาพของวิธี ดวย 
ซ่ึงวิธีการวิเคราะหหนึ่งอาจมีความเหมาะสมกับสารตัวอยางบางชนิดโดยข้ึนอยูกับเนื้อของสาร
ตัวอยาง (matrix) 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดทําการเปรียบเทียบวิธีการวิเคราะหท่ีพัฒนาข้ึนใหมกับวิธีวิเคราะหเดิม
โดยไมไดทําการเปรียบเทียบกับวิธีวิเคราะหท่ีมีวิธีการแตกตางกันเชน วิธีท่ีมีการใชเคร่ืองมือช้ันสูง  
ซ่ึงมีขอจํากัดหลายดาน ผูวิจัยเห็นวาสมควรท่ีจะมีการวิจัยตอเพื่อเปรียบเทียบในประเด็นดังกลาว
เพิ่มเติม โดยเปรียบเทียบระหวางวิธีวิเคราะห  เปรียบเทียบระหวางหองปฏิบัติการ เปรียบเทียบ
ระหวางผูวิเคราะห ความหลากหลายของชนิดตัวอยาง ตัวรบกวนในการวิเคราะห และอ่ืน ๆ  
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__________________________________ 
 

บทคัดยอ   
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส

ในจังหวัดปทุมธานี  กลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย ไดแก ผูบริโภคท่ีซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 335 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึงผลการวัดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.95   
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาไค - 
สแควร  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการซ้ือบานทาวนเฮาส ใน

จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย   อยูใน
ระดับมาก  สวนดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานีโดย
ภาพรวมและดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานนโยบายรัฐบาล  อยูในระดับมาก  สวนดานสังคม  
อยูในระดับปานกลาง      
                 3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมและดานเพศ ดานอายุ ดานรายไดตอเดือน และดานสถานภาพการสมรสไมมี
ความสัมพันธกัน  สวนดานอาชีพ และดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว  มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05         
    
_________________________________   
1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือบานทาวนเฮาส  
ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมี
ความสัมพันธกัน 
 5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัด
ปทุมธานี  โดยภาพรวมและดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี และดานสังคม มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานนโยบายรัฐบาล  ไมมีความสัมพันธกัน  

 
ABSTACT 

1. The important level of marketing mixed factors to buy town housed of consumers  
as a whole and the aspects of product, price, place were high level while promotion were 
moderate level. 

2. The important level of other factors to buy town housed of consumers as a whole 
and the aspects of economic, technology and government policy  were high level while social 
were moderate level. 

3.    Relationship analysis between important of personal factors to buy town housed of  
consumers found that gender, age, income and civil status had non significant relationship while 
occupation and number of person in family had significant relationship at .05 level.    

4.    Relationship analysis between important of marketing mixed factors to buy town  
housed of consumers found that as a whole and the aspect of product, price and promotion had 
significant relationship at .05 level while place had non significant relationship. 

5. Relationship analysis between important of other factors to buy town housed of 
consumers found that as a whole and the aspect of economic, technology and social had 
significant relationship at .05 level while  government policy had non significant relationship. 
    
ความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันโครงการบานจัดสรรมีมากมาย  มีการพัฒนารูปแบบของที่อยูอาศัยใหเกิดข้ึน
หลากหลาย อาทิเชน บานเด่ียว สําหรับครอบครัวใหญท่ีตองการมีบานเปนสวนตัวและมีบริเวณ
พื้นท่ีมาก บานแฝดสําหรับครอบครัวขนาดกลางถึงเล็ก มีเพื่อนบานและอยูเปนหมูคณะ หรือบาน
ทาวนเฮาสสําหรับผูอาศัยท่ีชอบอยูเปนกลุมเพื่อนพี่นองหรือกลุมคนท่ีเพิ่งกําลังมีครอบครัว แตยัง
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ไมมีบุตร รวมถึงมีการนําเอาเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวยในการกอสรางบาน ใหตรงตามความ
ตองการของผูบริโภค เชน การสรางบานเสร็จทันเวลาพรอมเขาอยูไดทันที หรือผูบริโภคสามารถ
เลือกวัสดุในการกอสรางไดเองตามใจชอบ หรือเลือกท่ีจะตกแตงภายในดวยการเลือกเฟอรนิเจอร
เองก็สามารถทําได และผูประกอบการที่มีช่ือเสียงสรางความไววางใจแกผูบริโภคดวย ทําให
ผูบริโภคตัดสินใจเลือกไดอยางตรงตามความตองการ ถากลาวถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย หรือธุรกิจ
หมูบานจัดสรรแลวนั้น ทําเลท่ีมีความเจริญเติบโตมากในตอนน้ี คือ โครงการหมูบานจัดสรรใน
จังหวัดปทุมธานี 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตนนั้น ยังไมรวมถึงปจจัยทางออมอีกหลายประการ อาทิเชน
จํานวนผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ีสามารถเปนตัวเลือกใหกับผูบริโภค ทําเลท่ีเหมาะสม 
หรือเร่ืองราคาของที่อยูอาศัย ซ่ึงผูบริโภคตองคํานึงถึงไปพรอม ๆ กัน ดวยเหตุนี้เองทําใหผูวิจัย
สนใจท่ีจะศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเปนการ
พัฒนาและปรับปรุงกลยุทธทางการตลาดไดตอไป 

 
คําสําคัญ 

 ปจจัยสวนประสมการตลาด 
 
โจทยวิจัย/ปญหา 

ระดับปจจยัสวนประสมการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ ในการซ้ือบานทาวนเฮาส  ในจังหวัด 
ปทุมธานี มีความสําคัญเปนอยางไร และปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาด  และปจจยั 
ปทุมธานี มีความสําคัญเปนอยางไร และปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาด  และปจจยั
อ่ืน ๆ  มีความสัมพันธกับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานีหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ ในการ
ซ้ือบานทาวนเฮาส  ในจังหวัดปทุมธานี 

2.  เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาด  และปจจัย 
อ่ืน ๆ  กับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวดัปทุมธานี 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
        ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูซ้ือบานทาวนเฮาส  เขตอําเภอธัญบุรี ในจังหวัด
ปทุมธานีรวมท้ังส้ิน 2,049  คน แตในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยเลือกกลุมประชากร 3 โครงการ คือ 
โครงการนิยมทรัพยการโยธา โครงการบึงน้ํารักษ และโครงการธัญญาภิรมย  รวมท้ังส้ิน 1,130 คน 
        กลุมตัวอยาง   ขนาดกลุมตัวอยางไดจากการใชวิธีคํานวณตามสูตรของ ทาโรยามาเน 
(Tara  Yamane อางถึงใน ประคอง  กรรณสูต, 2542 : 10) ท่ีระดับความคลาดเคล่ือน .05  ไดขนาด
กลุมตัวอยาง จาํนวน 335 คน ทําการสุมตัวอยางโดยใชวธีิการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ  
(Stratified Random Sampling) ตามโครงการบานจัดสรร และสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic) 
โดยสุมตัวอยางตามบานเลขท่ีทุก ๆ 3 หลัง   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือ
บานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานี มีโครงสรางแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1  
คือ ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม และ สวนท่ี 2  คือปจจัยสวนประสมการตลาดและ
ปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกบัการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานี  โดยมีการหาคุณภาพดังนี้ 

2.1  การหาคาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) โดยนําแบบสอบถามเสนอตอ
ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเท่ียงตรงในเนื้อหา 
(Validity) โดยหาคาดัชนีของความสอดคลองกันระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค (Index 
of Item Objective Congruence หรือ IOC) ระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะของ ยุทธพงษ  
กัยวรรณ (2543 : 123)และเลือกขอท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.6  สวนท่ีมีคา
นอยกวา 0.6 นํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ (ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 
2543 : 123)   

2.2  การหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แลวทดลองใช (Try - out) กับผูบริโภคท่ีซ้ือบานทาวนเฮาส เขตอําเภอธัญบุรี ในจังหวัดปทุมธานี 
ท้ัง 3โครงการ จํานวน 30 คน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161 อางถึงใน ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 2543 : 137)  ได
คาความเช่ือม่ันท้ังฉบับเทากับ 0.95    

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้ มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
3.1  ผูวิจัยขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ถึงเจาของโครงการบานจัดสรรท้ัง 3 โครงการ เพื่อ 
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ขออนุญาต แจกแบบสอบถามใหกับผูซ้ือทาวนเฮาส 
 3.2  ผูวิจัยแจกและรับแบบสอบถามกลับคืน แลวทําการตรวจสอบคัดแยกเฉพาะฉบับ 
สมบูรณเพื่อดาํเนินการตอไป 

4.  การวิเคราะหขอมูล 
4.1  การศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ ใน

การซ้ือบานทาวนเฮาส  ในจงัหวัดปทุมธานี  ใชสถิติคารอยละ (Percentage)  คาเฉล่ียหรือมัชฉิมเลข
คณิต (Arithmetic mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 

4.2  การหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาดและ
ปจจัยอ่ืน ๆ  กับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานีใชสถิติคาสถิติไค - สแควร (Chi - 
Square) 

 
ผลการวิจัย 

1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย   อยูในระดับมาก  
สวนดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับปานกลาง  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานีโดย
ภาพรวมและดานเศรษฐกจิ ดานเทคโนโลยี ดานนโยบายรัฐบาล  อยูในระดับมาก  สวนดานสังคม  
อยูในระดับปานกลาง      

3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการซ้ือบานทาวนเฮาสในจังหวัด
ปทุมธานี โดยภาพรวมและดานเพศ ดานอายุ ดานรายไดตอเดือน และดานสถานภาพการสมรส  ไม
มีความสัมพันธกัน  สวนดานอาชีพ และดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05            

4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือบานทาวนเฮาส 
ในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมี
ความสัมพันธกัน 

5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัด
ปทุมธานี  โดยภาพรวมและดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี และดานสังคม มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานนโยบายรัฐบาล  ไมมีความสัมพันธกัน  
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อภิปรายผล 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานี 

โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก  สวนดานการสงเสริม
การตลาด อยูในระดับปานกลาง  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวา  ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหความสําคัญในระดับมากอาจ
เนื่องจาก การตัดสินใจซ้ือบานทาวนเฮาส ผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองสาธารณูปโภคของโครงการท่ีเลือก
สูงสุด  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของไพศาล  ภูเจริญ  (2540)  ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอผูบริโภคในการ
ซ้ือบานจัดสรร ของบริษัท แลนด แอนด เฮาส  จํากัด (มหาชน) โครงการในจังหวัดเชียงใหม   ผลการศึกษา
พบวา  เหตุผลท่ีสําคัญในการซ้ือบานในโครงการของบริษัท  แลนด  แอนด  เฮาส  จํากัด (มหาชน)  ไดแก  
ช่ือเสียงของบริษัท  และสาธารณูปโภคท่ีครบเปนอันดับหนึ่ง 

ปจจัยดานราคา  จากการศึกษาพบวา  ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหความสําคัญในระดับมากอาจเน่ืองจาก 
การตัดสินใจซื้อบานทาวนเฮาส  ผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองของราคาที่เหมาะสมสูงสุดซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศิริศักดิ์  ฉันทชัยวัฒนและคณะ (2539) ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัย : 
ศึกษากรณีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวาผูท่ีเลือกซ้ือบานแตละประเภท ใหความสําคัญ
ของปจจัยเร่ืองระดับราคาแตกตางกัน โดยผูท่ีเลือกซ้ือทาวนเฮาสใหความสําคัญ เร่ืองระดับราคามากท่ีสุด  
ปจจัยเร่ืองเง่ือนไขอัตราดอกเบ้ีย  ปจจัยเร่ืองระยะเวลาผอนดาวน มากท่ีสุด  

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวา ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหวามสําคัญในระดับ
มาก  อาจเนื่องจาก ผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองของทําเลที่ต้ังโครงการสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ขวัญชัย   อรรถวิภานนท  (2535)  ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกซ้ือบานจัดสรรในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม  ผลการศึกษาพบวา ผูอยูอาศัยใหความสําคัญมาก  ปจจัยเร่ืองทําเลที่ต้ังอยูในบริเวณท่ี
สะดวกตอการเขาถึง     

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบวา  ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหความสําคัญ 
ในระดับปานกลาง  อาจเนื่องจาก  ผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองการบริการหลังการขายสูงสุด  ซ่ึง 
สอดคลองกับงานวิจยัของ  สมถวิล  แซล้ี  (2538)  ท่ีไดศึกษาเกีย่วกับปจจยัการตัดสินใจซ้ือและบานมือสอง
ในเขตบางกะป  พบวา กลุมตัวอยางมีปจจยัในการตัดสินใจซ้ือบานมือสอง  เกิดจากความจําเปนและเง่ือนไข
การดํารงชีวิตในระยะเวลาน้ัน  โดยมีอันดับ 1  ทําเลที่ต้ัง  อันดบัท่ี 2  ราคา  อันดับท่ี 3  การเดินทางสะดวก 
และอันดับท่ี 4  สภาพบาน   

2.   ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ   ในการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัดปทุมธานี 
โดยภาพรวมและดานเศรษฐกจิ ดานเทคโนโลยี ดานนโยบายรัฐบาล  อยูในระดบัมาก  สวนดานสังคม  อยูใน
ระดับปานกลาง   
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ปจจัยดานเศรษฐกิจ  โดยภาพรวม  ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหความสําคัญในระดับมาก   
อาจเนื่องจาก  ผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองการเพิ่มมูลคาในอนาคตสูงสุด  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ    
สุปราณี  วรรณศรี (2540)  ท่ีไดศึกษาแนวโนมความตองการบาน และท่ีอยูอาศัยในจังหวัดราชสีมา พบวา 
ปจจุบันนครราชสีมา มีโครงการที่อยูอาศัยเกิดข้ึนหลายโครงการ ไมวาจะเปนท่ีอยูอาศัยประเภท
คอนโดมิเนียม อพารตเมนท บานจัดสรร และแตโครงการมีท้ังประเภทท่ีผูบริโภคตองการอาศัยอยูจริง และ
ตองการเก็งกําไร เพื่อท่ีจะไดกําไรในอนาคต ไมวาจะเปนการซ้ือไวเพื่อใหเชา หรือตองการซ้ือไวเพื่อขายตอ   

ปจจัยดานเทคโนโลยี  โดยภาพรวม  ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหความสําคัญในระดับมากอาจ
เนื่องจากผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองการกอสรางท่ีทันสมัยสูงสุด  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิริศักดิ์   
ฉันทชัยวัฒนและคณะ (2539)  ที่ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัย : ศึกษากรณีเฉพาะใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ผลการศึกษาพบวา ผูท่ีเลือกซ้ือบานแตละประเภท ใหความสําคัญให
ความสําคัญของปจจัยแบบบานแตกตางกัน    โดยผูท่ีเลือกซ้ือบานเดี่ยวจะใหความสําคัญ เร่ืองแบบบานมาก
ท่ีสุด  

ปจจัยดานนโยบายรัฐบาล  โดยภาพรวม  ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหความสําคัญในระดับมาก  
อาจเนื่องจาก ผู ซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองของการใหลดหยอนภาษีสูงสุด  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ อรุณี  ชีวะธรรมานนท (2545)  ท่ีไดศึกษาปจจัยในการตัดสินใจซ้ือบานมือสองใน
เขตเสนทางเดินรถไฟฟาบีทีเอส การศึกษาพบวา การไดรับสวัสดิการจากหนวยงาน สามารถนํา
คาใชจายจากการซ้ือบานไปหักลดหยอนภาษีเงินไดสวนบุคคลได จึงตัดสินใจซ้ือ  

ปจจัยดานสังคม  โดยภาพรวม  ผูซ้ือบานทาวนเฮาสใหความสําคัญในระดับปานกลาง 
อาจเนื่องจาก  ผูซ้ือใหความสําคัญในเร่ืองการตัดสินใจดวยตนเองสูงสุด ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาว
ของ คอตเลอร (Kotler : 2003)  ปจจัยทางดานสังคม เปนปจจัยท่ีเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน และ
อิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ลักษณะทางสังคมประกอบดวย 1) กลุมอางอิง  2) ครอบครัว  3) บทบาท
และสถานะของบุคคล 
                 3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวดั
ปทุมธานี โดยภาพรวมและดานเพศ ดานอายุ ดานรายไดตอเดือน และดานสถานภาพการสมรส  ไม
มีความสัมพันธกัน  สวนดานอาชีพ และดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว  มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

ดานอาชีพ  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส อยางนัยสําคัญ 
ทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเนื่องจาก  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน  
รายไดตอเดือนสามารถผอนชําระบานได  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วิลเล่ียม และจอรช 
(William and George, 1966 อางถึงใน คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 2 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2551 

56 

รวมกับ หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ : 2548) ท่ีไดศึกษาเร่ือง วงจรชีวิตครอบครัวกับการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูบริโภค ผลการศึกษาพบวา การมีรายไดเพิ่มมากข้ึน ทําใหสัดสวนรายจายในหมวด
อ่ืน ๆ เพิ่มสูงข้ึนตามไปดวย  สวนชวงเร่ิมตนชีวิตคูทําใหคนมีความคิดเปนผูใหญข้ึนจากชวงโสด 
อิสระจากการใชเงินหมดไปกับการกิน เท่ียว ก็เร่ิมหันมามองความม่ันคงในชีวิตมากข้ึน การเร่ิมตน 
ผอนบาน หรือซ้ือประกันชีวติ รวมท้ังการทุมเททํางานหนักเพื่ออนาคต 

ดานจํานวนสมาชิกในครอบครัว  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบาน 
ทาวนเฮาส อยางนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเนื่องจาก กลุมตัวอยางสวนใหญท่ีซ้ือบาน 
ทาวนเฮาสจะมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวต้ังแต 3 – 5 คนข้ึนไป  การตัดสินใจซื้อบานทาวนเฮาส 
จึงเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดกลาง  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นนท  สหายา (2545)  ท่ีได
ศึกษาปจจัยการตัดสินใจซ้ือบานมือสองผานบริษัทตัวแทนขาย กรณีศึกษา บริษัท โรยัล แอสเซ็ทส 
คอนเซาทแทนต จํากัด  พบวา ผูซ้ือสวนใหญมีปญหาพื้นท่ีใชสอย คือ บานหลังเดิมมีขนาดเล็กไม
เพียงพอกับจํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเพิ่มข้ึน   

4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือบานทาวนเฮาส  
ในจังหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมและดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด 
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานชองทางการจัดจําหนาย ไมมี
ความสัมพันธกัน   

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส อยาง 
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 อาจเนื่องจาก  ผูซ้ือคํานึงถึงสาธารณูปโภค อายุการใชงานของบาน 
สภาพส่ิงแวดลอมของท่ีอยูอาศัย ช่ือเสียงและความนาเช่ือถือของโครงการ อุปกรณในการกอสราง 
รวมท้ังการออกแบบตกแตงภายในบาน  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ รัสต และเคริ๊กรแพริททิค 
(Russ and Kirkpatrick : 1982) ผลิตภัณฑ หมายถึง    ลักษณะเฉพาะ หรือลักษณะสําคัญท่ีถูกนํามา
รวมกัน เพื่อนําไปสรางความพอใจใหแกผูซ้ือ  

ปจจัยดานราคา  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเนื่องจาก  ผูซ้ือคํานึงถึงราคาที่เหมาะสมคุมคากับเงินท่ีจายไป 
โครงการมีหลายระดับราคาใหเลือกตามคุณภาพ การผอนชําระ และสามารถตอรองราคาได ซ่ึง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของ ศิริศักดิ์   ฉันทชัยวัฒนและคณะ (2539)  ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัย : ศึกษากรณีเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ผูท่ีเลือกซ้ือ
บานแตละประเภท ใหความสําคัญของปจจัยเร่ืองระดับราคา แตกตางกัน โดยผูท่ีเลือกซ้ือทาวนเฮาส
ใหความสําคัญ เร่ืองระดับราคามากท่ีสุด  ปจจัยเร่ืองเง่ือนไขอัตราดอกเบ้ีย  ปจจัยเร่ืองระยะเวลา
ผอนดาวน มากท่ีสุด 
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวน
เฮาส อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเนื่องจาก  การประชาสัมพันธโครงการอยางตอเนื่อง
สรางความเช่ือถือใหกับผูบริโภค เปนท่ีรูจักและยอมรับของบุคคลทั่วไป ผูซ้ือยังคํานึงถึงการมี
บริการหลังการขาย มีพนักงานขายตรง และบริการเยี่ยมชมโครงการหรือบานตัวอยาง ซ่ึงสอดคลอง
กับผลงานวิจัยของ พิสิทธ์ิ   สุนทรามงคล  (2540)  ศึกษาสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือบานจัดสรรของผูบริโภค ในจังหวัดเชียงใหม  พบวา  ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด  พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญดานการโฆษณา  เปนลําดับแรกรองลงมาคือ การสงเสริม
การขาย  และการขายโดยใชพนักงานขาย   

5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือบานทาวนเฮาส ในจังหวัด
ปทุมธานี  โดยภาพรวมและดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี และดานสังคม มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  สวนดานนโยบายรัฐบาล  ไมมีความสัมพันธกัน   

ปจจัยดานเศรษฐกิจ  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเนื่องจาก  การตัดสินใจซ้ือบานทาวนเฮาสจะตองข้ึนอยูกับ
สภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน รวมรายไดและรายจายของผูซ้ือ อัตราดอกเบ้ียเงินกู และการใหสินเช่ือ
ของธนาคาร    

ปจจัยดานเทคโนโลยี  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาสอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเนื่องจาก  การกอสรางท่ีมีความทันสมัย มีการนําเทคโนโลยีมา
ใชในการออกแบบบานกอนสรางเสร็จ โดยใหผูซ้ือสามารถเห็นภาพท้ังภายนอกและการตกแตง
ภายในกอนการตัดสินใจซ้ือ 

ปจจัยดานสังคม  จากการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเน่ืองจาก การซ้ือบานทาวนเฮาสผูซ้ือตองการอยูกันไดท้ัง
ครอบครัว หรืออยูใกลญาติ บุคคลท่ีสนิทใกลชิด และในพ้ืนท่ีบริเวณดังกลาวอาจมีแนวโนมท่ีจะ
เปนชุมชนขนาดใหญ มีการขยายเปนยานธุรกิจในอนาคต  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานของ  ชํานาญ 
เจนพาณิชย  (2548)  ท่ีได ศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือบานจัดสรร  ในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยดานสังคม มีความสัมพันธตอการซ้ือบานจัดสรรอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  อาจเปนเพราะ ผูซ้ือบานจัดสรรเห็นวา พื้นท่ีบริเวณดังกลาวมี
แนวโนมท่ีจะเปนชุมชนขนาดใหญ  การพัฒนาเมืองเปนศูนยกลางการศึกษา การดูแลและอนุรักษ
ส่ิงแวดลอมจากหนวยงานราชการ  
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ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
      1)  จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ

บานทาวนเฮาส ในระดับมาก มีเพียงแตดานการสงเสริมการตลาด ผูซ้ือตัดสินใจซ้ือบานทาวนเฮาส 
ในระดับปานกลาง  โดยเฉพาะ ขอส่ือท่ีใชในการโฆษณา มีคาเฉล่ียตํ่าสุด  ดังนั้น ผูประกอบการ
ควรทําการศึกษาปจจัยทางการตลาดในดานตาง ๆ จะทําใหผูประกอบการไดเนนใหความสําคัญตรง
กับความตองการของลูกคาตอไป   

      2)  จากการศึกษาพบวา ปจจัยอ่ืน ๆ มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือบานทาวนเฮาส 
ในระดับมาก มีเพียงดานสังคมเทานั้น ท่ีผูซ้ือใหความสําคัญในระดับปานกลาง โดยเฉพาะการ
ตัดสินใจซ้ือบานตามคําแนะนําจากบุคคลตาง ๆ  ดังนั้น ผูประกอบการควรพิจารณาปจจัยดานนี้ 
เปนพิเศษ เพื่อใหโครงการเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป  

      3)  จากการศึกษาพบวา ผูซ้ือบานทาวนเฮาสตัดสินใจซ้ือในโครงการนิยมทรัพยการ
โยธา ใหความสําคัญ ดานเศรษฐกิจมากท่ีสุด ซ่ึงประกอบไปดวย สภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน รายได
ของผูซ้ือ อัตราดอกเบ้ียในการผอนชําระ การใหสินเช่ือของธนาคาร และการเพ่ิมมูลคาในอนาคต 
ดังนั้น ผูประกอบการควรจะเนนและรักษามาตรฐานดังกลาวใหมีระดับสูงข้ึนตาม 
ความตองการของลูกคา 

2.  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
   1)  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส 

เทานั้น ผูสนใจควรทําการศึกษาเจาะลึกลงไปในแตละประเภทของบานจัดสรร เชน บานเดี่ยว บาน
แฝด  ซ่ึงจะทําใหไดทราบผลการวิจัยท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน  เพื่อเปนประโยชนแกผูประกอบการตอไป              

   2)  การวิจัยคร้ังนี้ไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการซ้ือบานทาวนเฮาส  
โดยมีกลุมตัวอยางเฉพาะในจังหวัดปทุมธานีเทานั้น  ผูสนใจควรทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางใน
พื้นท่ีแตกตาง เพื่อเปนการตรวจสอบผลที่ไดจากการวิจัยวามีความสอดคลองกันหรือไม               
                     3)  ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาในเร่ืองอ่ืน ๆ เชน ปจจัยการตัดสินใจซ้ือบานมือ
สองของผูบริโภค ความพึงพอใจตอบริการหลังการขายบานจัดสรร 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลและคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสระแกว  และเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสระแกว   ใน 5 ดาน คือ  ประสบการณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการจัดหรือมีสวนรวมจัดการศึกษา    แผนการเตรียมความพรอมในการจัด
การศึกษา   วิธีบริหารจัดการศึกษา   การจัดสรรรายไดเพื่อการศึกษา  ระดับและประเภทการศึกษาท่ี
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน   

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย  ไดแก  สภาองคการบริหารสวนตําบล และคณะกรรมการ
บริหารสวนตําบล  ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน  425  คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม  
แบบมาตราสวนปราณคา  5  ระดับ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คารอยละ  คาเฉล่ีย      
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบคาที   

ผลการวิจัยพบวา 

                                                                 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ      ในพระบรมราชูปถัมภ 
2), 3) อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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1. ความคิดเห็นของสมาชิกขององคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการบริหารสวน
ตําบลท่ีมีตอความพรอมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลตามความ
คิดเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบลกับคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกว  อยู
ในระดับปานกลาง 

2. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกขององคการบริหารสวน
ตําบลและคณะกรรมการบริหารสวนตําบลที่มีตอความพรอมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ
องคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกว พบวา ความคิดเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบล
กับคณะกรรมการบริหารสวนตําบลท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตําบล จังหวัดสระแกว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.5  ใน  3  ดาน  คือ ดานประสบการณ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการจัดหรือมีสวนรวมจัดการศึกษา    ดานแผนการเตรียมความ
พรอมในการจัดการศึกษา  และดานการจัดสรรรายไดเพื่อการศึกษา  สวนอีก  2  ดาน คือ ดาน วิธี
บริหารจัดการศึกษา  และดาน5 ระดับและประเภทการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของชุมชน  ไมแตกตางกัน 
 

ABSTRACT 
The objective of this research is to study comment which belongs to member and 

committee of Sub district administration organization on basic education management of Sub 
district administration organization in Sakaew province. In addition, it is performed to compare 
comment between member and committee of Sub district administration organization on basic 
education management of Sub district administration organization in Sakaew province by 
specifying in five factors. The first factor is experience of Sub district administration organization 
in organizing or participating in education area, followed by preparation of education 
establishment, education management method, allocation on education expense, and education 
type and level that appropriate for problem condition and community requirement. 

Sample group chosen in the research are member and committee of Sub district 
administration organization with an amount of 425 people. Instrument used are questionnaire, five 
rating scale, statistic use for analyzing information are percentage, standard deviation and t-test 

Result of research  
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1. comment of member and committee of Sub district administration organization on 
readiness in management of basic education of Sub district administration organization in Sakaew 
province is in the middle level 

2. After analyzing by compare comment of member of Sub district administration 
organization on readiness in management of basic education of Sub district administration 
organization in Sakaew province. We found that comment from committee and member is 
different locating importantly in 0.5 levels in three factors which are experience of Sub district 
administration organization in organizing or participating in education area, preparation of 
education establishment and allocation on education expense. The other two factors are Education 
management method and education type and level suitable for problem Condition and community 
requirement. 
 
ความสําคัญของปญหา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดกําหนดสิทธิและเสรีเสรีภาพ 
ของชนชาวไทยเกี่ยวกับการไดรับการศึกษาจากรัฐ ในมาตรา 43 วา “บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกัน” ทุก
คนมีสิทธิท่ีจะไดรับการศึกษาไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดย
ไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาของรัฐจะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมของทองถ่ิน และเอกชน ท้ังนี้
ตามกฎหมายมาตราดังกลาว ทําใหมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงนับวาเปน
กฎหมายแมบทในการจัดการศึกษาของชาติกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กําหนดให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมีการกระจายอํานาจไปสู เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา
และองคการปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิจัดการศึกษา ในระดับหนึ่งหรือทุกระดับ ตามความคิดเห็น
และความเหมาะสม ความตองการของทองถ่ิน 

นอกจากนั้น พระราชกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคการปกครอง
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (9) กําหนดใหเทศบาลเมืองพัทยา และองคการจัดการศึกษา ซ่ึง
คณะอนุกรรมการ จัดทําแผนการกระจายอํานาจ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการจัด
การศึกษา ไดจัดทําแผนปฏิบัติการกําหนดการถายโอนการจัดการศึกษา ใหกําหนดใหหนวยงานท่ี
จัดการศึกษาระดับปฐมวัยไปยังองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาล ท่ีสถานศึกษาต้ังอยูในพื้นท่ี
ตามความคิดเห็นและหลักเกณฑการประเมินท่ีกําหนด โดยกําหนดระยะเวลาการถายโอน ในระยะ
ท่ี 1 ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติจึงไดกําหนดแผนการปฏิบัติการจัดการศึกษาใหแก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนด
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นโยบายปการศึกษา 2544 ทุกโรงเรียนไมเปดรับเด็กอนุบาล 3 ขวบ ใหทุกโรงเรียนสนับสนุน 
สงเสริม ใหความรวมมือ เร่ืองอาคารสถานท่ี บุคลากร ครู ผูดูแลเด็ก วิชาการและงบประมาณ 
เพื่อใหองคกรสวนทองถ่ิน ดําเนินการการจัดการศึกษาเด็กอนุบาล 3 ขวบ (สมเกียรติ ชอบผล และ
คนอ่ืนๆ, 2543) เวลาการถายโอนตามแผนปฏิบัติการ ระยะท่ี 1 ในปงบประมาณ 2546 และระยะท่ี 2 
ในปงบประมาณ 2548 เปนตนไป กําหนด ระดับปฐมวัย (อนุบาล) อายุ 4 – 6 ขวบ ใหกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินทุกประเภท ท่ีมีความคิดเห็นตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ  

องคการบริหารสวนตําบล เปนองคการปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีไดรับการจัดต้ังข้ึนตาม
พระราชบัญญัติ สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 กําหนดใหฐานะเปนนิติบุคคล 
ตําบลทําหนาท่ีกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาตําบล  ตามแผนงานโครงการและงบประมาณ
ของตนเองเปนหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีอยูใกลชิดประชาชนมากท่ีสุด  

แนวโนมในการกระจายอํานาจทางการศึกษาตอไป  คือ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมี
รายไดเพิ่มมากข้ึน  และตามมติคณะกรรมการการกระจายอํานาจและมติคณะรัฐมนตรีใหความเห็น
แลววา  แมวาจะมีการปฏิรูประบบราชการแลวก็จะยังไมทบทวนภารกิจท้ังหมดที่จะตองมีการถาย
โอนจนกวาจะไดปฏิบัติไปแลวและประเมินพบวาทําแลวเกิดความเสียหายและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินทําไมได  ซ่ึงในสวนของการศึกษา  จึงควรกําหนดเปาหมายใหไดชัดเจนและเรงรัดใหมีการ
ถายโอนไดจริง  มีการประเมินและพิสูจนวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินทําไดหรือไมได 

การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จะเปนการรับประกันถึงมาตรฐานการ
จัดการศึกษาไดระดับหนึ่ง  เนื่องจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินใดแสดงความจํานงค  วาประสงค
จะจัดการศึกษาในทองถ่ิน  นั้นก็หมายความวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆเช่ือม่ันในศักยภาพ
และความสามารถในการบริหารจัดการ  และดูแลเร่ืองการจัดการศึกษาได  และแนนอนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนองคกรตัวแทนของประชาชนในหมูบาน  ตําบล  จะตองไมปลอยให
ประชาชนของตน  ซ่ึงสวนใหญเปนบุตรหลานในทองถ่ินไดรับการบริการดานการศึกษาท่ีตํ่ากวา
มาตรฐาน  ฉะนั้นความเปนหวง  ความคลางแคลงใจ  และความกังวลวา  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจะไมสามารถบริหารจัดการและดูแลดานการศึกษาจึงคลายไดระดับหนึ่ง  (วุฒิสาร  ตันไชย, 
2542, กรมการปกครอง, 2544) 

จากความสําคัญของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
รวมท้ังกระทรวงมหาดไทย ท่ีเตรียมการถายโอนงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหอยูในการ
ดูแลขององคการบริหารสวนตําบลดังกลาว ประเด็นเร่ืองความคิดเห็นเปนองคประกอบท่ีสําคัญตอ
การจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนทองถ่ิน เพราะเปนปฏิบัติท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงตองการศึกษาวา องคการบริหารสวนตําบล 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตจังหวัดสระแกว ซ่ึงเปนองคการปกครองสวนทองถ่ินประเภทหนึ่ง ท่ีจะทํา
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้ มาเปนแนวทางในการ
ประกอบการพิจารณาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษา
ในระดับทองถ่ินตอไป 
 
คําสําคัญ 
 องคการบริหารสวนตําบล    การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
โจทยวิจัย/ปญหาการวิจัย 
 ความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสระแกว
เปนอยางไร และแตกตางกันหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการองคการ
บริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดสระแกว 

2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการ
องคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัด
สระแกว 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากร และกลุมตัวอยาง 
 ประชากร คือ บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว จําแนกเปน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล จํานวนท้ังส้ิน 
1,551  คน  และกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ไดจากการคํานวณจากสูตร ทาโร ยามาเน (Taro  
Yamane อางใน  ประคอง  กรรณสูตร, 2542: 10) ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน .05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 
425  คน  
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2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คือ แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน โดยมีลักษณะเปนแบบมาตรวัดประเมินคาแบบลิเคอรท(Likert  Scale)  โดยมีการหา
คุณภาพของเคร่ืองมือดังนี้ 

 2.1  การหาความเท่ียงตรง  (Validity)  โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว ไปให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความถูกตองชัดเจนของขอคําถาม 

 2.2  การหาความเช่ือม่ัน  (Reliability)โดยนําไปทดลองกับสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 ชุด และนํามาหาความเช่ือม่ันโดยใชสูตร Alpha 
Coeffcient  ของ  ครอนบาช  (พวงรัตน  ทวีรัตน, 2531 : 132 –133) 
 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล  ขอหนังสือจากมหาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  เพื่อขอความ
รวมมือไปยังองคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกวท่ี เปนกลุมตัวอยาง  ซ่ึงผูวิจัยสง
แบบสอบถามไปยังสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสระแกว 
 4.  การวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  ซ่ึงมีข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล
ดังตอไปนี้ 

4.1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จากแบบสอบถาม  ตอนท่ี 1  
วิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจงความถ่ี  (Frequency) และคารอยละ  (Percentage) พรอมนําเสนอผล
การวิเคราะห  ขอมูลในรูปตารางประกอบความเรียง  หรือการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) ซ่ึงอธิบายขอมูลตามลักษณะของประชากร 

4.2    ขอมูลเกี่ยวกับจากแบบสอบถามตอนที่ 2 ประกอบดวย  ศึกษาความคิดเห็นใน
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  ตามความคิดเห็นของสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกว ใน 5  ดาน เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน (Rating Scale) 5  
ระดับ  คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด  กําหนดคะแนนเปน 5 4 3 2 และ 1 ตามลําดบั  
ใชสถิติการหาคา รอยละ (percentage) การหาคาเฉล่ียและการหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ไดกําหนดเกณฑความหมายของคะแนนโดยอาศัยแนวคิดของ Best (1978 : 246) 

4.3  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหาร
สวนตําบล  ตามความคิดเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบล กับคณะกรรมการบริหารสวน
ตําบล  จังหวัดสระแกว  โดยใชการทดสอบคาที (t-test) 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ

คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดสระแกว  พบวา 

1.  ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  ตามความ
คิดเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบลกับคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกว  
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง โดยท่ี ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ  ดานประสบการณองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการจัดหรือมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  รองลงมา  คือ     ดานระดับและประเภท
ของการศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน  และดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  
คือ  ดานแผนการเตรียมความคิดเห็นในการจัดการศึกษา  

2.   ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหาร
สวนตําบล  ตามความคิดเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบลกับคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  
จังหวัดสระแกว  พบวา   สภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  
จังหวัดสระแกว  โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือพิจารณาตาม
รายดาน พบวา   สภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความคิดเห็นในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  จังหวัด
สระแกวทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ยกเวนดานวิธีการบริหารและการ
จัดการศึกษา และ ดานระดับและประเภทของการศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความ
ตองการของชุมชน   ไมแตกตางกัน    
 
อภิปรายผล 

ผลการวิจัยการศึกษาการศึกษาความคิดเห็นของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลและ
คณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบล ท่ีมีตอการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวน
ตําบลจังหวัดสระแกว  มีประเด็นท่ีจะนํามาอภิปรายดังนี้ 

1.  ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหารสวนตําบล  ตามความ
คิดเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบลกับคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกว  
โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  ท้ังนี้อาจเนื่องจากการจัดการศึกษาท่ีผานมายัง
เปนการกําหนดโดยภาครัฐเปนสวนใหญและยังไมเปดโอกาสใหชุมชนหรือองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากนัก  ซ่ึงสอดคลองกับพวงแกว  จุงลก  (2544)  ได
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ศึกษาการมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดตรัง  
ไดกลาวถึงแนวทางในการจัดการศึกษา  โดยการมีสวนรวมของประชาชนในสังคมไทยในดานการ
มีสวนรวมของทองถ่ิน  การจัดการศึกษาเพื่อใหประชาชนพ่ึงตนเองไดจะตองสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชนอยางเต็มท่ี  โดยรัฐจะตองกระจายอํานาจสูชุมชนทองถ่ินหรือตองยอมรับการมี
สวนรวมของประชาชนในการดําเนินการจัดการศึกษาในโรงเรียน  ดังนั้นสถานศึกษาตองเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานทางการศึกษาและประชาชนเองตอง
ตระหนักถึง  ศักยภาพและผลักดันตนเองเขาไปมีสวนรวม  เพื่อใหการจัดการศึกษาเกี่ยวพัน
สอดคลองกับชุมชนมากข้ึน  โดยเฉพาะดานประสบการณองคกรสวนทองถ่ินในการจัดหรือมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา   ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะ
กรรมการบริหารสวนตําบลเห็นวาประสบการณองคกรสวนทองถ่ินในการจัดหรือมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษา  เปนหนาท่ีของหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนประกอบกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินยังไมมีประสบการณในการจัดการศึกษามากนักนอกจากการมีสวนรวมในการจัดหาเงิน
บริจาคและการจัดหาทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของประจวบ  
ส่ือประสาร  (2542)  ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน
ขยายโอกาสในเขตการศึกษา  1  พบวา  คณะกรรมการโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการจัดหาและ
จัดสรรทรัพยากรในระดับมาก 

นอกจากนี้  ความคิดเห็นในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานดานระดับและประเภทของ
การศึกษาท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน  สภาองคการบริหารสวนตําบล
และคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  จังหวัดสระแกวมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากสภาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  จังหวัด
สระแกวเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาตองกรใหองคการบริหารสวนตําบลเขามามีสวนรวมดวยการ
บริจาคเงินและวัสดุส่ิงของใหกับโรงเรียน  แตการบริจาคดังกลาวจะไดรับความรวมมือก็ตอเม่ือ
โรงเรียนเปนฝายเขาไปขอความรวมมือ  สอดคลองผลการวิจัยของ  ชูชาติ  พวงสมจิตร  (2540)  ท่ี
ไดศึกษาวิจัยปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร  พบวา  ชุมชนเขามามีสวนรวมดวยการบริจาคเงิน
และวัสดุส่ิงของใหกับโรงเรียนมากท่ีสุด  ซ่ึงโรงเรียนเปนฝายขอความรวมมือจากชุมชน 

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององคการบริหาร
สวนตําบล  ตามความคิดเห็นของสภาองคการบริหารสวนตําบลกับคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  
จังหวัดสระแกว  โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงจะเห็นไดวา  ดานประสบการณองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในการจัดหรือมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  มีคาเฉลี่ยสูงสุด ท้ังนี้อาจเนื่องจากสภา
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องคการบริหารสวนตําบลกับคณะกรรมการบริหารสวนตําบล  มีความคิดเห็นวา อบต.มีการจัด
อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทางดานการสอนอยางตอเนื่องและมีการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนในการดูแล ปรับปรุง ซอมแซมและกอสรางอาคารสถานท่ี  จัดหาส่ือ อุปกรณ วัสดุทางการ
ศึกษาอยางเพียงพอและเหมาะสมท้ังยังจัดหาวิทยากร ภูมิปญญาทองถ่ิน ปราชญชาวบานเพ่ือชวยใน
การจัดการเรียนการสอน  สอดคลองกับงานวิจัยของบุญสม  ขอเจริญ และคนอ่ืนๆ (2541)  ได
ศึกษาวิจัยในเร่ืองสงเสริมการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค  ผล
การศึกษาพบวา  ประธานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารสวนตําบลมีความเห็นวา  องคการ
บริหารสวนตําบลควรท่ีจะมีบทบาทในการสงเสริมการศึกษาอยูในระดับมาก  การปฏิบัติตาม
นโยบาย  แผนงาน  โครงการและการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง  สวนดานแผนการเตรียม
ความคิดเห็นในการจัดการศึกษา  สภาองคการบริหารสวนตําบลกับคณะกรรมการบริหารสวน
ตําบล    มีความคิดเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลมีความคิดเห็นในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
โดยไดมีการเตรียมจัดทําแผนกลยุทธในการจัดการศึกษา  มีการเตรียมอาคารสถานท่ีในการจัด
การศึกษา  เตรียมจัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการเตรียมในดานวิชาการ  ในการจัด
การศึกษา  เชน  หลักสูตร  แผนการสอน  เนื้อหาสาระในแตละกลุมสาระการเรียนรู  และมีการ
เตรียมชวยเหลือเด็กดอยโอกาสและมีโครงการเตรียมสงตอเด็กนักเรียนท่ีจบการศึกษาสูระดับท่ี
สูงข้ึน  เชน  มัธยมศึกษา  วิทยาลัย  เปนตน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของนิมิต  ม่ังมีทรัพย  (2540  
อางถึงใน  พงศักดิ์  ศรีวรกุล  2541)  ไดศึกษาวิจัยการมีสวนรวมของสมาชิกสภาองคการบริหาร
สวนตําบลในกระบวนการจัดและพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน  เขตการศึกษา  1  พบวา  สมาชกิสภา
องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญมีสวนรวมในลักษณะเสนอขอมูลความเห็นในการจัดและ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเขตเทศบาล  มีพฤติกรรมในการมีสวนรวมในดานการวางแผน
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในเร่ืองการเสนอแนะการศึกษาเพื่ออาชีพ  เพื่อบํารุงรักษาจารีต
ประเพณีและศาสนา  เรงเราใหชุมชนสงบุตรหลานเขาศึกษาในทุกระดับช้ันตามท่ีกําหนดของ
โรงเรียน  เสนอแนะใหโรงเรียนมีการปรับปรุงระบบการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนมากกวาเร่ืองอ่ืนๆ เห็นดวยกับการใหชุมชนเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน  สวนดานการจัดสรรรายไดเพื่อการศึกษา  สภาองคการบริหารสวนตําบลกับคณะ
กรรมการบริหารสวนตําบล  มีความคิดเห็นวาองคการบริหารสวนตําบลของตนมีความคิดเห็นใน
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยองคการบริหารสวนตําบลมีการประชุมปรึกษาหารือในการจัดสรร
รายไดเพื่อการศึกษาอยางตอเนื่อง  มีการจัดสรรรายไดสําหรับสรางอาคารสถานท่ีอยางเพียงพอและ
เหมาะสม  มีการจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงอาคารสถานท่ี  และส่ิงอํานวยความสะดวก
สําหรับคนพิการ  สอดคลองกับงานวิจัยของพงษศักดิ์  ศรีวรกุล  (2541)  ไดศึกษาเรื่อง  ศักยภาพ
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ขององคการบริหารสวนตําบลในการดําเนินการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ  เขต 9  พบวา  องคการบริหารสวนตําบลสวนใหญรับรูและเขาใจปญหาและ
แนวทางการพัฒนาดานการศึกษาในทองถ่ิน  และสามารถระบุแหลงปญหา  ซ่ึงปญหาสวนใหญ
มากจากผูปกครองยากจน  รองลงมาคือ  โรงเรียนขาดอุปกรณและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  องคการ
บริหารสวนตําบลสวนใหญยังไมไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการศึกษาโดยตรง  สวนมากจะ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษาที่ใหผลโดยออม  เชน  สงเสริมกีฬาและประเพณี  การรณรงคให
เยาวชนระหวาง 3 – 14 ป ไดมีโอกาสเขาเรียนในระดับพื้นฐาน  การติดตามขาวสารจากส่ือมวลชน
ตางๆ การประชาสัมพันธใหชาวบานไดใหความสําคัญของการศึกษา  การปรับปรุงบริเวณโรงเรียน  
อาคารสถานท่ีและการจัดส่ิงแวดลอมใหเอ้ือตอการพัฒนาการเรียนการสอนและสวนใหญมี
ความเห็นวา  ส่ิงท่ีนาทําไดคือ  การออกขอบังคับของสภาองคการบริหารสวนตําบลในการสงเสริม
การศึกษา 
 
ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะท่ัวไป 

จากผลการวิจัย  ควรใหคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดมีการ
พัฒนาใหมีการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหมากข้ึน  ดานวิธีการบริหารและการจัดการศึกษา
และดานระดับและประเภทของการศึกษาที่สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน  
เพื่อสรางความม่ันใจและแสดงใหเห็นวาคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลให
ความสําคัญในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหเปนไปตามความตองการและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมวิถีชีวิตและความเปนอยูในทองถ่ินนั้นๆ   

 
2.  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจยั 

1.  ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานของคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในระดับประเทศ 

2.  ควรศึกษาปจจัยท่ีเปนสาเหตุทําใหความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลท่ีมีวุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรีแตกตางกับของ
คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลที่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา 

3.  ควรศึกษาประสิทธิภาพของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของคณะ
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
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4.  ควรมีการศกึษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของคณะ
กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลในทองถ่ินอ่ืนๆ หรือจังหวดัอ่ืนๆ ดวย 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จํานวน 12 ดาน คือ 
1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3. การวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5. การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6. การพัฒนาแหลงเรียนรู 7. การนิเทศการสอน 8. การแนะแนวการศึกษา  
9.  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา  10. การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  
11. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 12. การสงเสริม และสนับสนุน
งานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  ตามขนาดของ
โรงเรียน และประสบการณการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือผูบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก จํานวน 57 คน  ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน  33 คน ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ
จํานวน  30 คน รวมท้ังหมด 120 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ เปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม และเปนแบบสอบถามที่ถามความคิดเห็นระดับ
การปฏิบัติการการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู 12 ดาน     
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  จํานวน  60  ขอ  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบน มาตรฐาน สถิติการทดสอบคาที (t-test Independent) และ      
การทดสอบ  คาเอฟ (F-test) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎ  
วไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 
2), 3)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฎั                       
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถมัภ 
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 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี อยูในระดับมาก ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ          
เมื ่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอที่มีระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการสูงสุด ไดแก        
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และขอท่ีมีระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการต่ําสุด ไดแก การสงเสริม 
สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ 
 2. การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามประสบการณการการบริหารพบวาโดย           
ภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู แตกตางกันตามประสบการณการการบริหารที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ  .05 
 3. การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน          
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมและรายดาน
ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร          
แตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were to study and compare the levels of operation 
regarding academic affairs administration of school administrators under the Office of 
Prachinburi Educational Service Area in twelve aspects : 1) school curriculum development,         
2) learning process development, 3) measurement, evaluation, and credit transfer, 4) research for 
education quality, 5) learning media, innovation and technology, 6) learning resource 
development, 7) teaching supervision, 8) education guidance, 9) quality assurance development, 
10) academic promotion to communities, 11) cooperation with other schools in academic 
development, and 12) academic affairs promotion and support to individuals, families, 
organizations, institutions, and other schools. The study was based on school sizes and operation 
experience. There were 120 samples of the study including 57 small school administrators,          
33 medium school administrators and 30 large school administrators. The instrument used to 
collect the data was 60-item questionnaires with five rating scales. The first part of the 
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questionnaire asked for demographic data of the respondents and the other part asked for their 
opinions on levels of operation regarding academic affairs administration of school administrators 
in twelve aspects for learning reform. The statistics used to analyze the data were percentage, 
mean, standard deviation, t-test independent and F-test with the statistically significant level            
of .05. 

 The findings of the study were as follows : 

 1. The operation regarding academic affairs administration of small, medium, and 
large school administrators under the Office of Prachinburi Educational Service Area was at a 
high level. Additionally, the aspect that obtained the highest mean was 9) quality assurance 
development, followed by 4) research for education quality. The aspect that obtained the lowest 
mean was 12) academic affairs promotion and support to individuals, families, organizations, 
institutions, and other schools. 

 2.  The comparison of levels of operation regarding academic affairs administration of 
the school administrators with different administration experience showed that their operations 
were not different overall and in every aspect, except for 1) school curriculum development and 
2) learning process development. The operations regarding school curriculum development and 
learning process development were different at a statistically significant level of 0.05 according to 
the administrative experience of the school administrators. 
 3. The comparison of levels of operation regarding academic affairs administration        
of the school administrators from different school sizes showed that their operations were         
not different overall and in every aspect, except for 12) the aspect of academic affairs promotion 
and support to individuals, families, organizations, institutions, and other schools. The operation 
regarding academic affairs promotion and support to individuals, families, organizations, 
institutions, and other schools were different at a statistically significant level of 0.05 according to 
the school sizes. 
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ความสําคัญของปญหา 
 มนุษยเปนเวไนยบุคคล ตามนัยทางของพระพุทธศาสนาหมายความวา มนุษยมี            
ความสามารถที่จะเรียนรูได และเปนผูรับการศึกษาอบรมใหพัฒนาข้ึนไดอยางตอเนื่อง มนุษย
สามารถเรียนรูดวยตนเองเพื่อมีชีวิตรอดสวนหนึ่ง และเรียนรูไดโดยกระบวนการศึกษาอบรม            
อีกสวนหน่ึง  การเรียนรูเพื่อมีชีวิตรอดเกิดข้ึนโดยแรงกระตุนของส่ิงแวดลอมและแรงเราภายใน
รางกาย จิตใจ 
                 กระบวนการศึกษาอบรมเปนการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจากการสั่งสอนฝกฝนอบรมบมนิสัย   
ดวยวิธีการอยางหลากหลาย ตอเนื่องยาวนานตลอดชีวิต มนุษยทุกคนจึงไมใชแตคอยรับการส่ังสอน 
ฝกฝนอบรมจากผูอ่ืน  แตจะตองเรียนรูเพื่อวิธีเรียนคนหา  สรางสรรคความรูดวยตนเอง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  สํานักนายกรัฐมนตรี, 2541 : 3) 
 การศึกษาเปนองคประกอบพื้นฐานท่ีสําคัญในการพัฒนาบุคคล สังคม และประเทศชาติ  
ท้ังนี้เพราะการศึกษาเปนกระบวนการท่ีทําใหมนุษยสามารถพัฒนาชีวิตคน สามารถดําเนินชีวิต         
ในสังคมไดอยางสันติสุข และสามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศไดอยางเหมาะสมและสอดคลอง
กับการเปล่ียนแปลงทุกๆ ดานของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543 : 3)  
การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  เปนการเสริมสรางความรู
ข้ันพื้นฐาน การดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความสุข เปนการถายทอดวิทยาการ และเทคโนโลยี       
จากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง  เปนการสรางโอกาสในดานตางๆ ใหกับคน และสังคมมากข้ึน  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542 : 11)  
 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ  
สติปญญา  ความรูคูคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข ในกระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตอง เกี่ยวกับการเมือง         
การปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาสิทธิหนาท่ี  
เสรีภาพ  เคารพกฎหมายความเสมอภาค และความมีศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สงเสริมศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรมของชาติ  การกีฬา  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล  ตลอดจน
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม  มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง 
มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใฝรูและเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง (พระราชบัญญัติการศึกษา           
แหงชาติ  พุทธศักราช 2542  และแกไขเพ่ิมเติม  พุทธศักราช 2545) 
 สํานักงานปฏิรูปการศึกษาไดมองเห็นสภาพการศึกษาของไทยวา ไมสามารถท่ีจะแขงขัน
ดานการศึกษากับตางประเทศ เพื่อนบานได เนื่องจากเม่ือเปรียบเทียบกับประชาคมโลกจํานวน        
ท้ังส้ิน  47  ประเทศ  ความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยจัดอยูในอันดับท่ี  33  เทานั้น   
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 สวนคุณภาพของผูเรียนก็จัดวายังไมเปนท่ีนาพอใจโดยพิจารณาจากผลการเรียนของ         
นักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงมีคะแนนสะสมอยูในระดับตํ่ามาก กลาวคือ ในจํานวนวิชาหลัก 4 วิชา  มี
เพียงวิชาสังคมศึกษาวิชาเดียวเทานั้นท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในเกณฑผาน คือมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
รอยละ 54.7 สวนวิชาอ่ืนๆ  อันไดแก  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชา
วิทยาศาสตรนั้น ผลคะแนนที่ไดรับยังไมเปนท่ีนาพอใจ ซ่ึงขอมูลเหลานี้เปนส่ิงท่ีสามารถสะทอนให
เห็นถึงระบบการเรียนการสอน  การประเมินผลและคุณภาพของผูสอนวามีประสิทธิภาพไมเพียงพอ 
และจะตองไดรับการปรับปรุงแกไขอยางรีบดวน  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544 : 1) 
 กระทรวงศึกษาธิการไดวิเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาในปการศึกษา 2549 วา “ปรับ
การเรียน เปล่ียนการสอน” ใหสอดคลองสัมพันธกับกระแสความเปล่ียนแปลงของโลก        ทุกดาน
และสอดคลองกับความเปนไทย   โดยเฉพาะตัวแปรทางหลักสูตร  เนื้อหา  จะตองข้ึนอยูกับความ
ตองการของผูเรียน  การปฏิรูปการเรียนรูเปนการปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาใหเปนการศึกษาท่ีดี  มี
คุณภาพไดมาตรฐาน  สามารถผลิตคนที่มีคุณภาพและเปนการศึกษาท่ีสอดคลองเหมาะสมกับ
เหตุการณเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัตน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544 : 7)  ท่ีมีการปฏิรูปการเรียนรูเปน
การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมการเรียนรูท่ีพึงประสงคตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  และแกไขเพิ่มเติม พุทธศักราช  2545  มีผลใหเกิดการปฏิรูป
การศึกษาโดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรูซ่ึงเปนหัวใจของการปฏิรูปลักษณะของผูเรียนและ
กระบวนการเรียนรูท่ีพึงประสงค    
  ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจ ศึกษาบทบาทของผูบริหารและครู ดานการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อจะไดนําผลการวิจัย
คร้ังนี้เปนขอมูลในการวางแผน ปรับปรุงพัฒนา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี   นําไปสูการพัฒนางานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป           
  

คําสําคัญ   

การบริหารงานวิชาการ 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
  1.  ความคิดเห็นของผูบริหารที่มีตอการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี อยูในระดับใด 
 2. ผูบริหารในโรงเรียนท่ีมีขนาดและประสบการณการทํางานตางกัน มีบทบาทดาน           
การบริหารงานวิชาการแตกตางกันหรือไม อยางไร 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
 2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการจําแนกตามขนาดของโรงเรียน และ
ประสบการณ  การปฏิบัติงาน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย   
 1. ประชากร  คือ  ผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
ตามขอมูล  10  มิถุนายน  ประจําปการศึกษา  2549  จํานวน 274 โรงเรียน  รวมประชากร 822 คน 
 -  ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  จํานวน             399 คน 
 -  ผูบริหารโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน             225 คน 
 -  ผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน             168 คน 
 2. กลุมตัวอยาง  คือ  ผูบริหารโรงเรียน  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
โดยกําหนดขนาดตัวอยางใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ไดกลุมตัวอยางท้ังส้ิน          
120  คน  กลุมตัวอยางผูบริหาร  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  1  คน  รองฝายวิชาการ  1  คน  และครู
หัวหนาสาระวิชา  1  คน   ทําใหไดกลุมตัวอยางผูบริหาร  120  คน  จํานวน  40  โรงเรียน  ผูใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน (Stratified Rondom Sampling)  ตามขนาดของโรงเรียน 
 3.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามของผูวิจัยไดสรางข้ึน
โดยการศึกษาเอกสาร ตํารา ผลการวิจัยท่ีเกี่ยวของ เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล            
แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานะภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน  2  ขอ  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามท่ีถามความคิดเห็นระดับการปฏิบัติการการบริหารงาน
วิชาการของผูบริหารโรงเรียน เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู 12 ดาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา         
5 ระดับ จํานวน  60  ขอ 
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 4.  ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ  
                4.1 เคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเอง โดยศึกษาจากทฤษฎี  
แนวคิด  หลักการ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ ของผูบริหารโรงเรียน  เพือ่เปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
             4.2 นําขอมูลจากการศึกษามากําหนดขอบเขตของเน้ือหาท่ีจะสรางแบบสอบถาม 
 4.3 สรางแบบสอบถามที่กําหนดในขอ 2 แลวนําไปขอความคิดเห็น และคําแนะนํา
จากอาจารยท่ีปรึกษา เพื่อปรับปรุงแกไขใหเกิดความเหมาะสม ท้ังครอบคลุมเชิงเนื้อหา และการใช
ภาษาท่ีถูกตอง 
 4.4 นําแบบสอบถามท่ีไดปรับปรุงแกไขและมาใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน  5  คน  ตรวจสอบ
ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อความสมบรูณของแบบสอบถาม 
 4.5 นําแบบสอบถามท่ีผูเช่ียวชาญตรวจแลว ใหคะแนนรายขอของแบบสอบถาม           
มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (IOC) โดยใชสูตร    
(สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2539 : 19)  ถาดัชนีความสอดคลองท่ีคํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 
.67  นําขอคําถามนั้นไปใช  แตถาขอคําถามใดมีคาดัชนีตํ่ากวา 0.5  นํามาปรับปรุงแกไข   
 4.6 นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try out)  กับผูบริหารโรงเรียนและครูวิชาการ ท่ี
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนําเคร่ืองมือท่ีทดลองใชมาหาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของ   
แบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha - Coefficience)  ของครอนบาค  (Cronbach)  
(พวงรัตน  ทวีรัตน, 2543 : 125-126)  ไดเทากับ .83 
 5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อสงแบบสอบถามใหกับโรงเรียน ท่ีเปน 
กลุมตัวอยาง 
  5.2 ผูวิจัยขอหนังสือรับรองจากสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อขอความรวมมือ
ไปยังผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง  ซ่ึงผูวิจัยสงแบบสอบถามไปยังผูบริหารของโรงเรียน  
จังหวัดปราจีนบุรี  รวม 120 ชุด  โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามไปสงและรับคืนดวยตนเอง 
 6. การวิเคราะหขอมูล 
 6.1 นําแบบสอบถามท่ีคัดเลือกเฉพาะฉบับท่ีสมบูรณแลว มาตรวจใหคะแนนตาม
เกณฑ  5 ระดับ  
  6.2 นําแบบสอบถามตอนท่ี  1  สถานภาพ  หาคาความถ่ี  และรอยละ 



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 2 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2551 

80 

  6.3 นําแบบสอบถามตอนท่ี 2 หาคาเฉล่ีย  และสวนเบ่ียงเบน  แปลความหมายคาเฉล่ีย
โดยใชเกณฑ  ของเบสท (Best, 1981 : 182)   
  6.4 เปรียบเทียบความคิดเห็นจําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยใชการวิเคราะหหา          
คาที(t-test) และคาเอฟ  (F-test) เม่ือพบความแตกตางจะทดสอบรายคู ภายหลังดวยวิธีของ  Scheffe' 
 

ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะหระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จํานวน 12  ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา     
2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนา
แหลงเรียนรู  7) การนิเทศการสอน  8) การแนะแนวการศึกษา  9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา  10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  11) การประสานความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน  12) การสงเสริม  และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  
องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา อยูในระดับมาก ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  
และขนาดใหญ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ขอท่ีมีระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการสูงสุด 
ไดแก การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา  อยูในระดับมาก  รองลงมา ไดแก  การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และขอท่ีมีระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการตํ่าสุด ไดแก การ
สงเสริม สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ   

2. การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน และประสบการณ      
การปฏิบัติงาน 

2.1 การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน ใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามประสบการณการการบริหารพบวาโดยภาพรวมและ
รายดานทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนากระบวน      การ
เรียนรู แตกตางกันตามประสบการณการการบริหารที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

2.2 การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน      
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมและรายดาน  
ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร      
แตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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 สรุปวา หลักสูตรเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีสุดของการจัดการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษามี
บทบาทสําคัญยิ่งในการนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ จําเปนตองศึกษาเอกสารหลักสูตรและเอกสาร
ประกอบหลักสูตร ใหเขาใจในหลักการ  จุดหมาย  และโครงสรางอยางแจมชัด สามารถแนะนํา
ชวยเหลือครูในการวางแผนการเรียนการสอนใหเปนไปตามหลักการ จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ  และ
กิจกรรมของหลักสูตร จัดหาเอกสารหลักสูตรและเอกสารประกอบหลักสูตรใหพรอมและเพียงพอ 
ท้ังยังตองประเมินผลการใชหลักสูตร ตลอดจนใหความคิดเห็นตอผูบริหารระดับสูงเพื่อการปรับปรุง 
พัฒนาหลักสูตรตอไป       
 

อภิปรายผล 
  1. การวิเคราะหระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนในสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  จํานวน  12  ดาน คือ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา   
2)  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนา
แหลงเรียนรู   7) การนิเทศการสอน 8) การแนะแนวการศึกษา  9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ในสถานศึกษา 10) การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 11) การประสานความรวมมือในการ
พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 12) การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว  
องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา อยูในระดับมาก ท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ ท่ีปรากฎผลเชนนี้อาจเปนเพราะวาการบริหารงานวิชาการเปนหัวใจสําคัญของ       
การบริหารสถานศึกษา เพราะวาเปนงานโดยตรง ท่ีผูบริหารจะตองใหความสําคัญ การบริหารงาน
วิชาการเปนงานท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตร และตองใชความพยายามและความสามารถเปนอยางมาก
ในการนําคณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายของหลักสูตร  
และการบริหารงานวิชาการเปนส่ิงท่ีผูบริหารทุกคนตองรับผิดชอบในดานวิชาการ โดยทํางาน
รวมกับครู กระตุนเตือนครูใหแนะนําและทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ กระจายอํานาจและ     
มอบหมายความรับผิดชอบเพ่ือใหเขามีความรูสึกวาทํางานดวยความเต็มใจ มิใชการบีบบังคับ         
การบริหารงานวิชาการในโรงเรียนมิใชเฉพาะแตเพียงหองเรียนเทานั้น แตยังหมายถึงกิจกรรม        
ทุกอยางภายในโรงเรียนท่ีใหการศึกษาของเด็กมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  ปรัชญา  เวสารัชช  (2545 : 27 – 
28)  ไดกลาวถึงบทบาทสําคัญโดยท่ัวไปของสถานศึกษาในการจัดการศึกษาคือ การวางแผน จัดทํา       
หลักสูตร และจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมท้ังกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของนักเรียน 
จัดและบริหารชั้นเรียน จัดและดูแลรักษาอุปกรณ ตลอดจนอาคารสถานท่ี บริหารงานวิชาการ        
การเงิน บริหารงานบุคคล ดูแลสุขภาพอนามัยของผูเรียน และสรางความสัมพันธกับชุมชน   
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2. ผลการเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จําแนกตามขนาดของโรงเรียน และประสบการณ        
การปฏิบัติงาน 

 2.1 การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามประสบการณการการบริหารพบวาโดยภาพรวม
และรายดานทุกดานไมแตกตางกัน ยกเวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู แตกตางกันตามประสบการณการการบริหารที่ระดับความมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาหลักสูตรสถานศึกษาแตละหลักสูตรซ่ึงมีมาตรฐานการเรียนรู        
ในแตละสาระเปนตัวกําหนดคุณภาพของผูเรียน ในการกําหนดมาตรฐานการเรียนรูในแตละกลุม
สาระไดใหสาถนศึกษาในสังกัดยึดมาตรฐานการเรียนรูแกนกลาง ตามหลักสูตรการศึกษา           
ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เปนหลัก และสถานศึกษาสามารถดําเนินการเพิ่มเติมมาตรฐาน 
มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ัน ผลการเรียนรูท่ีคาดหวังรายป ตลอดจนสาระการเรียนรู ในสวนท่ีเห็นวามี
ความจําเปนและสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน ดังนั้นสถานศึกษาจึงไดดําเนินการกําหนด
แนวทางและแนวดําเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดโดยจัดทํา
โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  เพื่อ
เปนการสนับสนุนและสงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัดไดพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของตนเอง 

 2.2 การเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน        
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ตามขนาดโรงเรียน พบวา โดยภาพรวมและรายดาน 
ไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล  ครอบครัว องคกร 
แตกตางกันตามขนาดโรงเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
สถานศึกษาไดสงเสริมพัฒนาสนับสนุนใหบุคลากรในสถานศึกษามีความกาวหนาทางวิชาชีพ       
ทางดานเทคนิควิธีสอน และการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยการจัดประชุมอบรมเผยแพรขาวสารทางวิชาการ  ซ่ึงสอดคลองกับ  กมล  ภูประเสริฐ  
(2544) ท่ีไดสรุปไววาตองมีการวิเคราะหปญหารวมกันเกี่ยวกับความรูความสามารถของบุคลากร
ในสถานศึกษา โดยรวบรวมอุปสรรคขอขัดของจากากรบริหารในทุกๆ เร่ือง มาพิจารณาเพ่ือหา   
ขอสรุปวา ความรูความสามารถของบุคลากรในดานใดท่ีสถานศึกษาชวยแกปญหาไดเองดานใด         
ท่ีตองคิดวาพึ่งพาจากบุคคลภายนอก การกําหนดชวยเวลาของการพัฒนาบุคลากรเปนระยะๆ         
ซ่ึงควรกระทําอยางสมํ่าเสมอเพื่อสงเสริมศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรู
ความสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกันได รวมท้ังการจัดสงบุคลากรไปรับการฝกอบรม 
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ประชุม/สัมมนา/ปฏิบัติการท่ีหนวยงานภายนอกเปนผูจัดและมีการควบคุมดูแลใหการดําเนินงาน
การพัฒนาบุคลากรเปนไปตามท่ีกําหนดไว 
 

ขอเสนอแนะ 
 1.  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

  1.1 ควรจัดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร     
สถานศึกษาแกผูบริหารและครูและผูท่ีเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ   
 1.2 ควรสงเสริม สนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคการ ใหมีความ         
กาวหนาในวิชาชีพ 
 1.3 ควรจัดทําโครงสรางหลักสูตรและสาระวิชาตางๆ ในสถานศึกษา 
 1.4 ควรเปดโอกาสใหชุมชน และครูมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 
เพื่อนํามาใชในสถานศึกษา 

  2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการการบริหารงาน 
วิชาการ ของผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี  
 2.2 ควรศึกษาระดับการปฏิบัติการบริหารงานวิชาการการบริหารงานวิชาการ ของ         
ผูบริหารโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี เพื่อนํามากําหนดเปนแนวทาง              
ในการพัฒนางานในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 
  2.3 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค   
ในจังหวัดปทุมธานี  

FACTORS RELATED TO BUY NOTEBOOK COMPUTER OF CONSUMERS  
IN PATUMTHANI  

 
1) สมศักด์ิ  แกวเฉลิม   2) ผศ.ดร.ชนะ  เกษโกศล  3) ผศ.ดร.ภิเษก  จันทรเอี่ยม   
1)  Somsak  Kaewchaloem  2) Asst. Prof.  Dr. Chana  Keskosol   3)Asst. Prof. Dr. Pisake  Juneam     

 
__________________________________ 

 
บทคัดยอ   

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี  กลุมตัวอยางท่ีทําการวิจัย ไดแก ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพา ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใช คือ แบบสอบถาม ซ่ึง
ผลการวัดคาความเช่ือม่ันเทากับ .90   สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย คา
ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาไค - สแควร  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ 

พกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจดัจําหนาย   
และดานการสงเสริมการตลาด  อยูในระดับมาก    

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของ 
ผูบริโภค ในจงัหวัดปทุมธานี ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานการเมือง อยูในระดับมาก สวน
ดานวัฒนธรรม  อยูในระดับปานกลาง    
                 3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี  ดานเพศ อาย ุอาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ
สถานภาพสมรส    ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05    
_________________________________   
1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกซ้ือ 
คอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค ในจงัหวัดปทุมธานี ดานผลิตภณัฑ ดานราคา ดานชองทาง 
การจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 

5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 
ของผูบริโภค ในจังหวดัปทุมธานี  ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานการเมือง และดานวัฒนธรรม 
ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 
 

ABSTACT 
The purpose of this research was to study factors related to buy notebook computer  

of consumers in Patumthani.  The samples of this study consisted of 400 respondents.  
Questionnaires on deciding have reliability level of .90.  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 to buy notebook computer of 

consumers the aspects of product, price, place and promotion were high level. 
2.  The important level of other factors to buy notebook computer of  consumers   

the aspects of economy, technology, politics were high level while culture  were moderate level. 
3.  Relationship analysis between personal factors to buy notebook computer of   

consumers found that gender, age, occupation,  the educational attainment, income and civil 
status had non significant relationship at .05.    

4.  Relationship analysis between marketing mixed factors to buy notebook computer of  
consumers found that the aspect of product, price, place and  promotion had non significant 
relationship at .05. 

5.  Relationship analysis between other factors to buy notebook computer of consumers 
found that the aspect of economy, technology,  politics and culture had non significant 
relationship at .05. 
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ความสําคัญของปญหา 
ปจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและการส่ือสารโทรคมนาคมไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว 

ในการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษย อุปกรณส่ือสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอรไดเขามาเกี่ยวของ
มีบทบาทสําคัญตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการศึกษาคนควาการ
ประกอบการดานธุรกิจท้ังในหนวยงานราชการและบริษัทเอกชน ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ทําใหองคกรตาง ๆ นําเทคโนโลยีเหลานี้ เขามาชวยในการดําเนินงานขององคกรเปน
การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนการนําเสนอผลิตภัณฑ รับ - สงขอมูล
ขาวสารอิเลคทรอนิกส การทําธุรกิจและใหบริการบนอินเตอรเน็ต ตลอดจนการใชเปนเคร่ืองมือชวย
ในการทํางานไมเพียงแตในองคกรตาง ๆ เทานั้นท่ีนําคอมพิวเตอรเขามาใชงาน ผูใชตามบาน
โดยท่ัวไป ก็ไดจัดหาคอมพิวเตอรเขามาใชงาน การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และการส่ือสาร
โทรคมนาคมเขามาใชงานในองคกร ทําใหสามารถเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทํางาน มีการคนหาขอมูล เพื่อนํามาชวยในการตัดสินใจ การวิเคราะหและการจัดเก็บขอมูล ทํา
ใหเกิดการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ และการแขงขันในการดําเนินธุรกิจกันอยางรุนแรง จึงทําให
คอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) ไดรับความนิยมมากข้ึน จากจุดเดนของคอมพิวเตอรแบบพกพา
คือ ความสะดวกสบายในการพกพา ความเล็กกะทัดรัด (เม่ือเทียบกับเคร่ืองเดสกท็อป)  ซ่ึงสามารถใช
งานไดดวยพลังงานจากแบตเตอร่ี ท่ีติดต้ังอยูภายในตัวเคร่ือง อันชวยใหเราพกพาคอมพิวเตอรแบบ
พกพาใสกระเปาไปทํางานนอกสถานท่ีไดดานประสิทธิภาพคอมพิวเตอรแบบพกพารุนใหม ใน
ปจจุบันยังสามารถเทียบเคียงกับเคร่ืองเดสกท็อปไดอยางสบาย และในปจจุบันราคาของคอมพิวเตอร
แบบพกพา   ไดถูกลงจึงไดรับความนิยมมากข้ึน 

เห ตุผล ท่ี ทํ า ใหคอมพิ ว เตอร แบบพกพา มีราคา ถูกลง   ในช ว ง  3 ป ท่ี ผ านมานี้ 
คอมพิวเตอรบบพกพามีราคาถูกลงเหตุผลสําคัญก็คือ เพราะอายุการคุมครองของสิทธิบัตรการผลิต
จอภาพแอลซีดี (LCD) ของญ่ีปุน  ซ่ึงถือเปนช้ินสวนท่ีมีราคาท่ีสุดในตัวคอมพิวเตอรแบบพกพาได
ส้ินสุดลงแลว เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2544  ทําใหบริษัทผูผลิตคอมพิวเตอรจากประเทศอ่ืน ๆ สามารถ
ผลิตคอมพิวเตอรแบบพกพาออกวางตลาดไดดวยราคาที่ถูกลง ท้ังนี้เพราะในสมัยกอนจอภาพแอลซีดี
ของคอมพิวเตอรแบบพกพามีสัดสวนตนทุนกวา  40 เปอรเซ็นตของราคาเคร่ือง จากเดิมจอแอลซีดีมี
ราคา 40,000 บาท ปจจุบันราคาลดลงเหลือเพียง 20,000 บาทเทานั้น (จักรกฤษณ  นพคุณ, 2547 : 25) 

ปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เขามามีบทบาทตอการดําเนินชีวิตประจําวันและมีการ
แขงขันดานผลิตภัณฑกันมากข้ึน ทําใหตลาดคอมพิวเตอรแบบพกพามีการขยายตัวอยางรวดเร็ว  
โดยเฉพาะในเขตจังหวัดปทุมธานี มีพื้นท่ีประมาณ 1,525,856 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
953,660 ไร และมีพื้นท่ีติดกับอีกหลายจังหวัด เชน กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สระบุรี   จังหวัด
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ปทุมธานียังเปนท่ีต้ังของศูนยการคา 2 แหง ท่ีเปนศูนยกลางหรือแหลงรวมคอมพิวเตอรขนาดใหญ 
คือ ศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต และศูนยการคาเซียรรังสิต ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจทําการศึกษา
ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี 
เพื่อใหทราบปจจัยสวนประสมทางการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีใชในการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพา และเปนแนวทางสําหรับไปปรับปรุงกลยุทธใหเกิดความเหมาะสมสอดคลองกับ 
ความตองการของผูบริโภคตอไป 
 
โจทยวิจัย/ปญหา 

1. ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ ในการเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี มีความสําคัญเปนอยางไร  

2. การเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ
ตามปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ หรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ ในการ
เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค  ในจังหวัดปทุมธานี 

2.  เพื่อหาความสัมพันธระหวางปจจยัสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาด และปจจัย 
อ่ืน ๆ  กับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก จํานวนผูท่ีมาซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีไดจากการ
นับจดจากศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต และศูนยการคาเซียรรังสิต ในจังหวัดปทุมธานี  จํานวน  
9,600 คน   

2.  การสุมตัวอยาง  ใชการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling)  จากผูมาซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพาท่ีศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต และศูนยการคาเซียรรังสิต ในชวงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 จํานวน 400 คน จากจํานวนผูท่ีมาซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ตราสินคา     
HP – COMPAQ ,ACER ,IBM จํานวน 9,600 คน โดยใชวิธีตารางเลขสุม 

3.  การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
      3.1  การหาคาความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือ (Validity) โดยนําแบบสอบถามเสนอตอ

ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองและเท่ียงตรงในเนื้อหา 
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(Validity) โดยหาคาดัชนีของความสอดคลองกันระหวางขอคําถามแตละขอกับจุดประสงค (Index 
of Item Objective Congruence หรือ IOC) ระหวางขอคําถามกับนิยามศัพทเฉพาะ และเลือกขอท่ีมี
คาดัชนีความสอดคลองมากกวาหรือเทากับ 0.6  สวนท่ีมีคานอยกวา 0.6 นํามาปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ (ยุทธพงษ  กัยวรรณ, 2543 : 123)   
 3.2  การหาคาความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือ (Reliability) โดยนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง
แลวทดลองใช (Try - out) กบัผูซ้ือคอมพิวเตอร ในจังหวดัปทุมธานี ท้ัง 2 ศูนยการคา จํานวน 30 
คน ซ่ึงไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลมาหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α - Coefficient) ของครอ
นบาค (Cronbach, 1970 : 161 อางถึงใน ยทุธพงษ  กัยวรรณ, 2543 : 137)  ไดคาความเช่ือม่ันท้ัง
ฉบับเทากับ .9   

4. การวิเคราะหขอมูล  
    4.1  การศึกษาระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาด และปจจัยอ่ืน ๆ ใน
การเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานี  ใชสถิติ  คารอยละ 
(Percentage)  คาเฉล่ียหรือมัชฉิมเลขคณิต (Arithmetic mean) และ สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation หรือ S.D.) 
       4.2  การหาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมการตลาด และ
ปจจัยอ่ืน ๆ  กับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี คาสถิติไค - 
สแควร (Chi - Square) 

       
ผลการวิจัย 

1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย    
และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค 
ในจังหวัดปทุมธานี  ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานการเมือง อยูในระดับมาก  สวนดาน
วัฒนธรรม  อยูในระดับปานกลาง        
                3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี ดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ
สถานภาพสมรส    ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 2 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2551 

90 

4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
และดานการสงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05  

5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาของ
ผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานการเมือง และดานวัฒนธรรม ไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05  
 
อภิปรายผล 

1.  ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบ
พกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย    
และดานการสงเสริมการตลาด อยูในระดับมาก  

     ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ใหความสําคัญในระดับมาก อาจเนื่องจาก ผูบริโภคเนนเร่ืองประสิทธิภาพและคุณภาพของเคร่ือง
คอมพิวเตอรแบบพกพา  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ มนตรี  ชนินทรลีลา (2539)  ท่ีไดศึกษา
พฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอรของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา หลักเกณฑท่ีใชในการ
พิจารณาซ้ือของผูบริโภคไมโครคอมพิวเตอรท่ีสําคัญท่ีสุดคือ  ความเร็วในการทํางานของหนวย
ประมวลผล  และผลงานวิจัยของ พัชรา  วนิชพิสิฐพันธ (2544)  ศึกษาปจจัยสวนบุคคล กับสวน
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร เพื่อสุขภาพของผูบริโภค ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑเปนอันดับแรก 
โดยใหระดับความสําคัญมาก โดยเห็นวา ผลิตภัณฑควรมีคุณภาพดี ระบุวันหมดอายุไว  มีการบรรจุ
ภัณฑคุณภาพดี ปลอดภัย มีเคร่ืองหมาย “อ.ย.” มีฉลากผลิตภัณฑกํากับ และมีรายละเอียดกํากับสินคา   

     ปจจัยดานราคา  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคที่เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาให
ความสําคัญในระดับมาก  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคเนนเร่ืองของราคาท่ีเหมาะสมกับเครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพา  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  พัชรา  วนิชพิสิฐพันธ (2544)  ท่ีไดศึกษาปจจัยสวน
บุคคลกับสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร เพื่อสุขภาพของ
ผูบริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานราคามี
ระดับความสําคัญมาก ซ่ึงผูบริโภคชอบซ้ือสินคาในราคาท่ีสมเหตุสมผล และมีปายราคากําหนดไว 

 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคที่เลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพาใหความสําคัญในระดับมาก  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคเนนเร่ืองของ
ผลิตภัณฑท่ีมีจําหนายในทองตลาด และมีศูนยบริการหลังการขายกวางขวาง  ซ่ึงสอดคลองกับ
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ผลงานวิจัยของ อภิวัฒน  วงศอานันทสกุล (2543)  ท่ีไดศึกษาปจจัยทางดานสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือท่ีนอน พบวา ปจจัยดานสถานท่ีผูบริโภคใหความสําคัญใน
เร่ืองสถานท่ีต้ังรานคา ตัวแทนจําหนายอยูใกลบาน  และมีรานคาตัวแทนจําหนายมากหาซ้ือไดงาย  

     ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพาใหความสําคัญในระดับมาก  อาจเนื่องจาก ผูบริโภคเนนเร่ืองของการขายโดยมี
พนักงานขายท่ีมีความรูเร่ืองของเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาเปนอยางดี  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ มนตรี  ชนินทรลีลา (2539)  ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมการซ้ือคอมพิวเตอรของผูบริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา รูปแบบ การสงเสริมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือของ
ผูบริโภคมากท่ีสุดคือ การรับเปนท่ีปรึกษาหรือใหคําแนะนําดานคอมพิวเตอรภายหลังการซ้ือ และ
การเนนใชพนักงานขายท่ีมีความรูดานคอมพิวเตอรดีพอท่ีจะใหคําแนะนําลูกคา  

2.  ระดับความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ  ในการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ในจังหวัด
ปทุมธานี  ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานการเมือง อยูในระดับมาก สวนดานวัฒนธรรม  อยูใน
ระดับปานกลาง   

     ปจจัยดานเศรษฐกิจ  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาให
ความสําคัญในระดับมาก  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคเนนเร่ืองสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุทธิญา  เกิดสิน 
(2548)  ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองพิมพของผูบริโภคในศูนยการคา
จังหวัดปทุมธานีพบวา ปจจัยดานเศรษฐกิจของผูบริโภคเห็นวาสําคัญท่ีสุดคือ รายไดมีผลตอ 
การตัดสินใจซ้ือเคร่ืองพิมพ   
        ปจจัยดานเทคโนโลยี  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ใหความสําคัญในระดับมาก  อาจเนื่องจาก ผูบริโภคเนนเร่ืองของรูปทรงกะทัดรัด น้ําหนักเบา 
สวยงาม ใชงานงายของคอมพิวเตอรแบบพกพา  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สุทธิญา  เกิดสิน 
(2548)  ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองพิมพของผูบริโภคในศูนยการคา
จังหวัดปทุมธานีพบวา ปจจัยดานเทคโนโลยีของเคร่ืองพิมพท่ีผูบริโภค เห็นวาสําคัญมากท่ีสุดคือ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ    

     ปจจัยดานการเมือง จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคที่เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาให
ความสําคัญในระดับมาก  อาจเนื่องจาก  ผูบริโภคเนนเร่ืองการสงเสริมการศึกษาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ มิตรสัมพันธ  ธรรมชูเชาวรัตน (2549)  ไดศึกษาเร่ือง
ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนติ ในจงัหวดั
นนทบุรี พบวาระดับความสําคัญของปจจัยดานการเมือง โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
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     ปจจัยดานวัฒนธรรม  จากการศึกษาพบวา  ผูบริโภคที่เลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา
ใหความสําคัญในระดับปานกลาง  อาจเนื่องจาก  ไดรับทราบขอมูลจากผูท่ีเคยใชมาแลว จึงทําให
ผูบริโภคงายตอการตัดสินใจซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
สุทธิญา  เกิดสิน (2548)  ท่ีไดศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือเครื่องพิมพของ
ผูบริโภคในศูนยการคาจังหวัดปทุมธานี พบวา  ปจจัยดานวัฒนธรรมของเคร่ืองพิมพท่ีผูบริโภคเห็น
วาสําคัญมากท่ีสุด คือ การตัดสินใจซ้ือตามคําแนะนําของผูท่ีเคยใชมากอน   

3.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา 
ในจังหวัดปทุมธานี  ดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และสถานภาพสมรส    ไม
มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05   แตไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วัชระ  ตาลบํารุง 
(2549)  ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ   กับการซ้ือ
นิตยสาร ในจังหวัดปทุมธานี  พบวา วิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนบุคคลกับการซ้ือ
นิตยสารของผูบริโภค โดยภาพรวมและรายดาน  พบวา  อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และระดับ
การศกึษา  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      

4.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพา ในจังหวัดปทุมธานี ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด ไมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05  ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
มิตรสัมพันธ  ธรรมชูเชาวรัตน (2549)  ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม
การตลาดและปจจัยอ่ืน  ๆ  กับการซ้ือหินแกรนิต  ในจังหวัดนนทบุรี  พบวา  การวิ เคราะห
ความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือหินแกรนิต โดยภาพรวมและรายดาน  
พบวา  ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ไมมี
ความสัมพันธกัน 

5.  การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยอ่ืน ๆ กับการเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพาใน
จังหวัดปทุมธานี   ดานเศรษฐกิจ  ดานเทคโนโลยี  ดานการเมือง  และดานวัฒนธรรม  ไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญท่ี .05    ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ จันทนา  เตวิยะ (2548)ท่ี
ไดศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอื่น ๆ กับการซ้ือกาแฟ
สําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ความสําคัญของปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือกาแฟสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภค  ผลการทดสอบ
สมมติฐาน  พบวา  ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี ดานกฎหมายและการเมือง ดานสังคมและ
วัฒนธรรม  ไมมีความสัมพันธกัน  ผลงานวิจัยของ มิตรสัมพันธ  ธรรมชูเชาวรัตน (2549)  ไดศึกษา
เร่ืองความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาดและปจจัยอ่ืน ๆ กับการซ้ือหินแกรนิต ใน
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จังหวัดนนทบุรี พบวา การวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยสวนประสมการตลาดกับการซ้ือ
หินแกรนิต โดยภาพรวมและดานวัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง และดานเทคโนโลยี  ไมมี
ความสัมพันธ    
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช  
     1.1)  จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมการตลาด มีความสําคัญตอการตัดสินใจ

ซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ภาพรวม อยูในระดับมาก มีเพียงแตดานการสงเสริมการตลาดมีคาเฉล่ีย
ตํ่าสุด  โดยเฉพาะขอการตลาดทางตรง เชน การซ้ือทาง WEB SITE  ดังนั้น ควรสงเสริมการตลาด
ใหกวางขวางเพิ่มข้ึน เพื่อตอบสนองความตองการของทุกกลุมเปาหมาย  

     1.2)  จากการศึกษาพบวา ปจจัยอ่ืน ๆ มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือคอมพิวเตอร
แบบพกพา ภาพรวม ในระดับมาก มีเพียงดานวัฒนธรรม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
โดยเฉพาะขอการใหเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาเปนของฝากของขวัญแกผูท่ีนับถือหรือรักใคร  
อาจเนื่องจาก เคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพาไมนิยมเปนของฝากสําหรับบุคคลท่ัวไป เพราะมีราคา
คอนขางสูงและจําเปนกับบุคคลท่ีตองการใชงานจริง ๆ    

     1.3)  จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคท่ีเลือกซ้ือคอมพิวเตอรแบบพกพา ใหความสําคัญ 
ดานเทคโนโลยีมากท่ีสุด ประกอบดวย  รูปทรงกะทัดรัด น้ําหนักเบา สวยงาม ใชงานงาย  
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยของเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพามีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  เทคโนโลยีการ
ส่ือสารไรสาย ความประหยัดไฟฟาของเคร่ืองคอมพิวเตอรแบบพกพา  และอุปกรณตอพวง
คอมพิวเตอรแบบพกพามีผลตอการตัดสินใจซ้ือ  ดังนั้น ผูประกอบการ ควรจะเนนและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอรใหสูงข้ึนตามความตองการของลูกคา 

2.  ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป 
                     2.1)  ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการศึกษาความสัมพันธกับการเลือกซ้ือ
คอมพิวเตอรแบบพกพาของผูบริโภค ในจังหวัดปทุมธานี                
                     2.2)  ในการวิจัยคร้ังตอไปอาจศึกษาเกี่ยวกับการใหบริการหลังการขายของ
คอมพิวเตอรแบบพกพา  
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การบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 

OPINIONS OF THE SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF SAKAEO 
EDUCATIONAL SERVICE AREA TOWARD EDUCATIONAL ADMINISTRATION OF THE SUB-

DISTRICT ADMINISTRATION ORGANIZATIONS 
 

1) ธีรโชติ  เจริญยิ่ง    2)ผศ.ดร.อรสา  โกศลานันทกุล   3)ผศ.ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต 
1) Teerachot  Cha-roen-ying 2) Asst. Prof. Dr.Orasa  Kosalanantakul 3) Asst. Prof. Dr.Suwanna  Chotisukan 

 
 

 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ  จํานวน 12 ดาน 
คือ  1.  การวางแผนอัตรากําลัง  2. การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  3.  การเล่ือนวิทยฐานะ 4. การเล่ือน
ข้ันเงินเดือน 5. การยายการโอน 6. การส่ังไปชวยราชการ 7. การลาศึกษาตอ 8. การลา 9. การ
ดําเนินการทางวินัย  10.  การงบประมาณ  11.  การพัสดุ  12.  การรับและเบิกจายเงิน  ตามเขตพื้นท่ี
การศึกษาสระแกว ขนาดของโรงเรียน และประสบการณในการปฏิบัติงาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังนี้   ไดแก ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  จํานวน  202  คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือเปนแบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูท่ีตอบแบบสอบถาม  
และเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 65 ขอ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คารอยละ คาเฉล่ีย คาความเบ่ียงเบน มาตรฐาน สถิติการทดสอบคาที (t-test Independent) ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05      

___________________________ 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2), 3)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ผลการวิจัยพบวา 
1. การศึกษาการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงบประมาณ พบวา ผูบริหารโรงเรียนเห็นดวยกับการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และเขต 2 จํานวน 12 ดาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการ  อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการพัสดุ  อยูในระดับมาก และดานท่ี
มีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ  ดานการเล่ือนวิทยฐานะ  อยูในระดับปานกลาง   

เมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียน เขต 1 เห็นดวยกับการ
บริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 12 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการอยูใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ดานการเล่ือนข้ันเงินเดือน อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ  
ดานการส่ังไปชวยราชการ  อยูในระดับมาก  

ผูบริหารโรงเรียน เขต 2 เห็นดวยกับการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  จํานวน  12  ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการพัสดุ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการ  อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานการเล่ือนวิทยฐานะ  อยูในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคล
และการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ตาม
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  ขนาดโรงเรียน  และประสบการณในการปฏิบัติงาน  พบวา 

2.1  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน 12 ดาน  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ดานการวางแผนอัตรากําลัง  ดานการเล่ือนวิทยฐานะ  ดานการพัสดุ   

2.2   ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน  12  ดาน  ตามขนาดโรงเรียน  ไมพบความแตกตาง 
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2.3  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน  12 ดาน ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  ดานการวางแผนอัตรากําลัง  ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  ดานการเล่ือนวิทยฐานะ 
ดานการยายการโอน  ดานการส่ังไปชวยราชการ   
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study and to compare levels of opinion of 

school administrators under the Office of Sakaeo Educational Service Area toward educational 
administration of the Sub-district Administration Organizations. The study focused on 12 aspects 
of personnel administration and budget administration : 1) human resource plan, 2) recruitment 
and appointment, 3) academic standing promotion, 4) salary promotion, 5) transference and 
rotation, 6) temporary duty order, 7) further study leave, 8) leave, 9) punishment, 10) budget,    
11) inventory, and 12) finance. This study was classified by Sakaeo educational service areas, school 
sizes, and work experience. The sample of the study consisted of 202 school administrators under 
the Office of Sakaeo Educational Service Area. The instruments used to collect the data were the 
questionnaires asking for personal information of the respondents and the 65-item questionnaires 
with five rating scales measuring levels of opinions of the school administrators under the Office 
of Sakaeo Educational Service Area toward the educational administration of the Sub-district 
Administration Organizations. The statistics employed to analyze the data were percentage, mean, 
standard deviation, t-test Independent at the statistical significant level of .05.  

The results of the study were as follows: 
 1. The study of the educational administration of the Sub-district Administration 
Organizations according to the opinions of the school administrators under the Office of Sakaeo 
Educational Service Area in the areas of personnel administration and budget administration 
showed that the school administrators agreed with how the Sub-district Administration 
Organizations under the Office of Sakaeo Educational Service Area Zone 1 and 2 managed the 
educational administration in 12 aspects. Overall, the agreement was at a moderate level. 
Additionally, the aspect that obtained the highest mean was benefits and welfare, followed by 
inventory. The aspect that obtained the lowest mean was academic standing promotion. 
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 The study according to the educational service areas revealed that the school 
administrators in Zone 1 agreed with how the Sub-district Administration Organizations managed 
the educational administration in 12 aspects. Overall, the agreement was at a high level. In 
addition, the aspect obtaining the highest mean was benefits and welfare, followed by salary 
promotion. The aspect obtaining the lowest mean was temporary duty order.  
 The school administrators in Zone 2 also agreed with the management of the 
educational administration of the Sub-district Administration Organizations in 12 aspects. 
However, the agreement overall was at a moderate level. The further study also showed that the 
aspect obtaining the highest mean was inventory, followed by benefits and welfare. The aspect 
obtaining the lowest mean was academic standing promotion. 
 2. The comparison of the educational administration of the Sub-district Administration 
Organizations in the point of view of the school administrators under the Office of Sakaeo 
Educational Service Area in the aspects of personnel administration and budget administration 
according to Sakaeo educational service areas, school sizes, and work experience showed that 
 2.1 The educational administration of the Sub-district Administration Organizations 
in different educational service areas was different at a statistical significant level of 0.05 in the 
aspects of human resource plan, academic standing promotion, and inventory. 
 2.2 The educational administration of the Sub-district Administration Organizations 
in different size schools was not different. 
 2.3 The educational administration of the Sub-district Administration Organizations 
with different work experience was different at a statistical significant level of 0.05 in the aspects 
of human resource plan, recruitment and appointment, academic standing promotion, transference 
and rotation, and temporary duty order. 
 

ความสําคัญของปญหา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 หมวดที่ 3 สิทธิเสรีภาพของ      

ชาวไทย มาตรา 43 “....การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและเอกชน ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ...” และหมวด 9 องคกรปกครอง  สวน
ทองถ่ิน มาตรา 289 (2) “องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมตามความ
เหมาะสมและความตองการภายในทองถ่ินนั้น และเขาไปมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอบรมของ
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รัฐแตตองไมขัดตอมาตร 43  และมาตรา 81 ท้ังนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ” (รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช,  2540 : 10, 74) 
 จากบทบัญญัติดังกลาว  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา 41 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสิทธิการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่ง
หรือทุกระดับตามความพรอมและความตองการภายในทองถ่ิน ประกอบกับพระราชบัญญัติ กําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น มาตรา 30 (1) และ (2)          
ยังกําหนดใหดําเนินการถายโอนภารกิจบริการสาธารณะท่ีรัฐดําเนินการอยูใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินภายในกําหนดเวลาส่ีและสิบปรวมท้ังกําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการบริการสาธารณะ
ของรัฐ  และขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินดวยกันเอง  
ตามอํานาจหนาท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ใหชัดเจน (กมล สุดประเสริฐ, 2544 : 7-8)   

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกบัแนวทางการบริหารจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 

 

คําสําคัญ 
การบริหารจัดการศึกษา   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
การบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความคิดเห็นของผูบริหาร

โรงเรียนสังกดัสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกวแตกตางกันตามเขตพ้ืนท่ีการศกึษาสระแกว  
ขนาดโรงเรียน  และประสบการณในการปฏิบัติงาน หรือไม อยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษาการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความคิดเหน็ของ

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงบประมาณ 

2. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคล
และการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว    
ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  ขนาดโรงเรียน  และประสบการณในการปฏิบัติงาน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ คือ ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกวเขต 1 และ เขต 2 ซ่ึงสังกัดสํานักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 409  คน 

1.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินจังหวัดสระแกว จากการเทียบตารางของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน .99 จํานวน 202  คน   

1.3 สุมตัวอยางอยางงายเพื่อหาจํานวนโรงเรียนแตละอําเภอ ในเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 1 และเขต 2  โดยการจับสลาก เขต  1  จํานวน 2  อําเภอ   เขต 2  จํานวน 2  อําเภอ และ
จับสลากช่ือโรงเรียน เขต ละ 101 โรงเรียน เพื่อเปนกลุมตัวอยาง   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรักษารวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางข้ึนโดย

อาศัยจากทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาโรงเรียน 2 ดาน ไดแก การบริหารงาน
บุคคล  การบริหารงบประมาณ แบงออกเปน 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เปนการสอบถามขอมูลสวนตัว
ของผูที่ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการปฏิบัติงาน มีลักษณะ
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินของผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เปนแบบสอบถามมาตราสวน ประมาณคา (Rating Scale) ของลิ
เคิรต  (อางใน วิเชียร  เกตุสิงห,  2530 : 79 -80)  

การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ   
2.1  การหาความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Valdity)  โดยนําแบบสอบถามเสนอ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญอีก 5 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา 
(Content Valdity) โดยการหาคา IOC (Index of Item Objective Cogruence) โดยใชคา IOC  มากกวา 
0.5  ข้ึนไปมาใช 

2.2  การหาความเชื ่อมั ่น(Reliability) โดยนําแบบสอบถามที่ปรับแกไขแลวไป
ทดลองใช (Try out) กับผูบริหารโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหคุณภาพ
ของแบบสอบถามโดยวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach,1970 : 161)   ไดคาความเช่ือม่ัน (α) .99 
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3.  การรวบรวมเก็บขอมูล 
3.1 ขอหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ  ถึงผูอํานวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว  เขต 1 และเขต  2  เพื่อขอความรวมมือไปยัง
โรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง   

3.2 ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามและขอรับแบบสอบถามคืนมาดวยตนเอง จํานวน  
202  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 100 

3.3  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืน และทําการ
วิเคราะหขอมูล 

4.  การวิเคราะหขอมูล 
4.1 การศึกษาการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความคิดเห็น

ของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคลและ
การบริหารงบประมาณ ใชการคํานวณหาคาเฉล่ีย  และคาเบ่ียงเบน มาตรฐาน  

5.2 การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคล
และการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว    
ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว ขนาดโรงเรียน และประสบการณในการปฏิบัติงาน โดยใชการ
ทดสอบคาที  แบบสองกลุมเปนอิสระตอกัน (Independent  t – test) 

 

ผลการวิจัย 
1. การศึกษาการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงบประมาณ พบวา ผูบริหารโรงเรียนเห็นดวยกับการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 1 และเขต 2 จํานวน 12 ดาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดาน
สิทธิประโยชนและสวัสดิการ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการพัสดุ อยูในระดับมาก และ
ดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ  ดานการเล่ือนวิทยฐานะ  อยูในระดับปานกลาง   

เมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียน เขต 1 เห็นดวยกับการ
บริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 12 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ อยู
ในระดับมาก รองลงมา คือ  ดานการเล่ือนข้ันเงินเดือน  อยูในระดับมาก  และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
คือ  ดานการสั่งไปชวยราชการ  อยูในระดับมาก  
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ผูบริหารโรงเรียน เขต 2 เห็นดวยกับการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  จํานวน  12  ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
ที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการพัสดุ อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการ  อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ  ดานการเล่ือนวิทยฐานะ อยูในระดับมาก  

2. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคล
และการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ตาม
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  ขนาดโรงเรียน  และประสบการณในการปฏิบัติงาน  พบวา 

2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน 12 ดาน  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ดานการวางแผนอัตรากําลัง  ดานการเล่ือนวิทยฐานะ  ดานการพัสดุ   

2.2   ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน  12  ดาน  ตามขนาดโรงเรียน  ไมพบความแตกตาง 

2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน 12 ดาน ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05  ดานการวางแผนอัตรากําลัง  ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง  ดานการเล่ือนวิทยฐานะ 
ดานการยายการโอน  ดานการส่ังไปชวยราชการ   
 

อภิปรายผล 
จากการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
1. การศึกษาการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามความคิดเห็นของ

ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคลและการ
บริหารงบประมาณ พบวา ผูบริหารโรงเรียนเห็นดวยกับการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว เขต 1 และเขต 2  จํานวน  12  ดาน โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ  ดานสิทธิ
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ประโยชนและสวัสดิการ  อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ดานการพัสดุ  อยูในระดับมาก และดานท่ี
มีคาเฉล่ียตํ่าสุดคือ ดานการเล่ือนวิทยฐานะ อยูในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 ไดกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาโดยการบริหารโดยใชทองถ่ินและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ท้ังในดาน
การบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารบุคคล และดานการบริหารทั่วไป 
ทําใหสถานศึกษาไดดําเนินงานสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ หรือชุมชน ทองถ่ินอยาง
แทจริง  ซ่ึงสอดคลองกับ  ไมเออร และสโตนฮิลล (Myers & Stonehill,1993  : 37) ท่ีกลาววา  การ
บริหารใหใหทุกฝายมีสวนรวมมีประโยชนตอการบริหารและการจัดการศึกษาโดยรวม ไดแก การ
ระดมผูเช่ียวชาญ และผูมีประสบการณมารวมกันจัดการศึกษาเปดโอกาสใหครูและชุมชนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ เร่ืองสําคัญของโรงเรียน เปนการระดมทรัพยากรดานการเงินและดานวิชาการ เพื่อ
พัฒนา การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน ทําใหเกิดการริเร่ิมโครงการใหม ๆ ท่ีตรงกับความตองการ
ของผูเรียนมากขึ้น การที่ครู ผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ ใชงบประมาณโดย
ประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด  สมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง
การศึกษา  ชุมชนมีสวนรวมและมีสิทธิในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน การบริหารและ
การตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนา
หลักสูตรในการพัฒนาการเรียนการสอนและโครงการทางการศึกษาของโรงเรียน   

เมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่การศึกษา พบวา ผูบริหารโรงเรียน เขต 1 เห็นดวยกับการ
บริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน 12 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานสิทธิประโยชนและสวัสดิการ อยู
ในระดับมาก รองลงมา คือ  ดานการเล่ือนข้ันเงินเดือน  อยูในระดับมาก  และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 
คือ  ดานการส่ังไปชวยราชการ  อยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาในปจจุบันสิทธิประโยชนใน
เร่ืองการนํางบลงทุนทางการศึกษามาลดหยอนภาษี หรือเงินอุดหนุนท่ีรัฐพึงใหแกผูจัดการศึกษา
ทางเลือกยังไมมีการดําเนินการท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน เชน สถานประกอบการบางแหงไดดําเนินการ
จัดการศึกษาทางเลือกโดยลงทุนใหการศึกษาแกพนักงานประมาณ  9,600 บาท ตอคนตอป เปนเวลา  
7  ป  แลวใชเงินลงทุนประมาณ 3.5  ลานบาท  มีผลสัมฤทธ์ิท่ีเปนรูปธรรม  468  คน แตไมสามารถ
นําคาใชจายท่ีลงทุนใหพนักงานมาลดหยอนภาษีรวมท้ังไมเคยไดรับการอุดหุนคาใชจายรายหัว
จากภาครัฐเลย ซ่ึงในขณะน้ีทางกระทรวงศึกษาธิการมีการเรงรัดออกกฎหมายท่ีเกี่ยวของโดยเฉพาะ
ในเร่ืองสิทธิประโยชน ปรับปรุงกฎหมายท่ีออกไปแลวใหอํานวยความสะดวกมากยิ่งข้ึน สรางความรู
และความเขาใจใหกับบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยช้ีใหเห็นวาการศึกษานั้นจําเปนที่จะตองมีความรวมมือกัน 
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เพื่อใหเอื้อประโยชนซึ่งกันและกัน การจายเงิน และสิทธิในการไดรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรตามกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ   

ผูบริหารโรงเรียน เขต 2 เห็นดวยกับการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน จํานวน 12  ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานท่ี
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานการพัสดุ อยู ในระดับมาก รองลงมา คือ ดานสิทธิประโยชนและ
สวัสดิการ  อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานการเล่ือนวิทยฐานะ อยูในระดับมาก 
ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการบริหารการเงินและพัสดุเปนงานท่ีสําคัญอยางหน่ึง เปรียบเสมือนแขนขา
ของการบริหารโรงเรียน เพราะเปนเครื่องสนับสนุนใหโรงเรียนเปนสถานที่บริการวิชาการได
อยางราบร่ืน จึงทําใหครูตองการใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมพัฒนาโรงเรียนและประสานงาน
กับประชาชน และองคกรตางๆใหเขามารวมกันพัฒนาโรงเรียน รวมกันจัดสถานท่ีใหเปนแหลง
เรียนรูในชุมชน  และการสนับสนุนแรงงานในการชวยเหลือพัฒนาโรงเรียน  ซ่ึงในหนวยงานแตละ
หนวยงานตางก็มีบุคลากรประจําหนวยงานเปนผูกําหนดรูปแบบตางๆ ไดแก  รายละเอียดพัสดุท่ี
ตองการ การวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุ การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  สัญญา  ซ้ือขาย  การ
ตรวจรับพัสดุ การปรับผิดสัญญาสัญญาตางๆ ท่ีผูรับจางผูกพัน กับกรมปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด บรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

2. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงานบุคคล
และการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ตาม
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว  ขนาดโรงเรียน  และประสบการณในการปฏิบัติงาน  พบวา 

2.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน 12 ดาน  ตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
ดานการวางแผนอัตรากําลัง ดานการเล่ือนวิทยฐานะ ดานการพัสดุ ท้ังนี้อาจเน่ืองมาจากลักษณะการ
บริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการวางแผนอัตรากําลัง ดานการเล่ือนวิทย
ฐานะ ดานการพัสดุ ตางก็มีข้ันตอนและแนวทางในการทํางานของแตละสวนงานท่ีแตกตางกันออกไป 
ดังนั้นไมวาโรงเรียนจะสังกัดอยูในเขตพื้นท่ีการศึกษาไหน ตางก็มีนโยบายในการจัดการศึกษาในแต
ละดานแตกตางกันออกไป เพื่อใหการดําเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมุงเนนที่จะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดานตางๆใหมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน    
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2.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน  12 ดาน ตามขนาดโรงเรียน ไมพบความแตกตาง  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาไมวาสถานศึกษาจะ
มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ ครูในสถานศึกษาตางก็ยึด กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานท่ี
เหมือนกัน ตางก็มีการพัฒนาตนเองในการบริหารงานของสถานศึกษาใหดียิ่งข้ึนตอไป  

2.3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว ดานการบริหารงาน
บุคคลและการบริหารงบประมาณของผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว 
จํานวน  12 ดาน ตามประสบการณในการปฏิบัติงาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ดานการวางแผนอัตรากําลัง ดานการสรรหาและบรรจุแตงต้ัง ดานการเล่ือนวิทย
ฐานะ ดานการยายการโอน  ดานการสั่งไปชวยราชการ  ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาประสบการณในการ
ทํางานของครูแตละคนในการบริหารงานในสถานศึกษาดานตาง  ๆครูแตละคนยอมตองมีประสบการณใน
การทํางานท่ีแตกตางกันออกไป ครูแตละคนตางก็มีอุดมการณและมีความสามารถในการปฎิบัติงานได
หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหงานนั้นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอสถานศึกษาตอไป  
 

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช 

1.1 ผูบริหารโรงเรียนควรจัดทําแผนอัตรากําลังเสนอผาน อปท.ขอความเห็นชอบ
อนุกรรมการจังหวัดถายโอนครู เพื่อให อปท.ดําเนินการสอบคัดเลือกผูบริหารโรงเรียนตามหลักเกณฑ
ของ อปท. 

1.2 ผูบริหารโรงเรียนควรทําเรื่องเสนอตอ นายก อปท. ออกคําสั่งเลื่อนวิทยฐานะครู
ในโรงเรียนตามความเห็นชอบของอนุกรรมการจังหวัดถายโอน และขอออกคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน
ของครูในโรงเรียน 

1.3 ผูบริหารโรงเรียนควรนําความเห็นชอบเสนอตอนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ประกอบการพิจารณาโอนยายครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของอนุกรรมการจังหวัด
ถายโอนครูฯ 

1.4 ผูบริหารโรงเรียนควรนําความเห็นชอบเสนอนายก อปท.เพื่อขออนุมัติการลาอุปสมบท 
ลาเกณฑทหาร ลาติดตามคูสมรส  

1.5 ผูบริหารโรงเรียนควรแตงตั้งกรรมการสอบสวนครูและบุคลากรในโรงเรียนที่มี
วิทยฐานะ กรณีวินัยรายแรง  



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
ปที่ 2 ฉบับที่ 1  กุมภาพันธ – พฤษภาคม 2551 

106 

1.6 ผูบริหารโรงเรียนควรทําเรื่องขอเงินอุดหนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ใหเสนอ
ผานสํานัก กอง หรือ สวนการศึกษา เพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบและสงจังหวัดเพื่อ
สงกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินเปนผูเสนอขอไปยังกระทรวงศึกษาธิการ 

2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
2.1  ควรมีการศึกษาแนวการบริหารจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

ของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสระแกว    
2.2  ควรมีการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมในการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ีเหมาะสมและ 

มีประสิทธิภาพ  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดสระแกว 
2.3  ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอการจัดการศึกษาขั้นพื ้นฐานของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดสระแกว 
2.4  ศึกษาความตองการของผูบริหารเกี่ยวกับการสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จังหวัดสระแกว 
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