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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. ศึกษาบทบาทของอาสาสมัครชุมชนในกระบวนการ

จัดการความขัดแยงของเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดในกระบวนการยุติธรรมดวยวิธีการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนรวม 4  ดาน คือ 1) ดานการแสวงหาแนวทางในการระงับขอ
พิพาทหรือจัดการความขัดแยงระหวางเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดกับผูเสียหาย 2) ดานการ
รวมวางแผนหามาตรการหรือวิธีการในการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดให
กลับตนเปนพลเมืองดี  3) ดานการเขารวมทําหนาท่ีในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 4) ดาน
การติดตามดูแลและสอดสองพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดหลังจากเด็กหรือ
เยาวชนท่ีกระทําความผิดกลับคืนสูสังคมชุมชน และ 2. ศึกษาขอจํากัดปญหาอุปสรรคและ
ขอขัดของของอาสาสมัครชุมชนในกระบวนการจัดการความขัดแยงของเด็กหรือเยาวชนที่กระทํา
ความผิดในกระบวนการยุติธรรมดวยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน เปนการวิจัยแบบ
พรรณนา (Descriptive Research)  ทําการเก็บขอมูลท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช
แบบสอบถามถามอาสาสมัครชุมชนท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนของ
สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร  จํานวน 50 คน ท่ีผานการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมาแลวอยางนอย  2  คร้ัง  และการสัมภาษณแบบเจาะลึกสําหรับบุคลากรท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน จํานวน  24  คน         ท่ีเคยเขารวมการประชุม 
__________________________________________ 
1) นักศึกษาหลักสูตรศิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการความขดัแยงแบบบูรณาการ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลยัราชภัฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) ผูพิพากษาศาลอุทธรณ 
3)  อาจารยประจําหลกัสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวทิยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ                              
ในพระบรมราชูปถมัภ 
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กลุมครอบครัว และชุมชนมาแลวอยางนอย  2  คร้ัง แลวนําผลจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
แบบเจาะลึกมาวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อใหไดบทสรุปจากคําตอบของอาสาสมัครชุมชน
และบุคลากรที่ปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ขอมูลสวนบุคคลของอาสาสมัครชุมชนผูตอบแบบสอบถาม 

อาสาสมัครชุมชนสวนใหญเปนเพศหญิง  อายุอยูระหวาง  41  ป  ถึง  50  ป  นับถือศาสนา
พุทธ มีบุตรแลว จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายไดตอเดือนมากกวา  20,000 บาทข้ึนไป 
อาชีพรับจาง สวนใหญเคยมีตําแหนงเปนกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชนของสถานพินิจ              
และเคยผานการอบรมการไกลเกล่ียหรือวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   

2.  บทบาทของอาสาสมัครชุมชนในการแสวงหาแนวทางในการระงับขอพิพาทหรือ
จัดการความขัดแยงระหวางเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด กับผูเสียหาย   

 อาสาสมัครชุมชนไมมีโอกาสทราบขอเท็จจริงในคดีกอนไดรับเชิญมาประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนมากท่ีสุด(รอยละ 90)  และมีบทบาทนอยท่ีสุดในเร่ืองสถิติและประเภทคดี
สวนใหญท่ีเขาสูการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนคือคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย(รอยละ  58) 

3.  บทบาทของอาสาสมัครชุมชนในการรวมวางแผนหามาตรการหรือวิธีการในบําบัด
แกไขฟนฟูเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดใหกลับตนเปนพลเมืองดี  

อาสาสมัครชุมชนมีบทบาทในการมีสวนรวมกับบุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการ
ประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนกําหนดวิธีการบําบัดแกไขฟนฟูเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิด
ใหปฏิบัติตามแผนในเร่ืองการหามดื่มสุรา หามเก่ียวของกับยาเสพติด หามคบเพ่ือนช่ัวหามเท่ียวเตร
เวลากลางคืน ใหกลับไปต้ังใจเรียนหนังสือ และใหทํางานบริการสังคมมากท่ีสุด(รอยละ 92) 

4.  บทบาทของอาสาสมัครชุมชนดานการเขารวมทําหนาท่ีในการประชุมกลุม ครอบครัว
และชุมชน   

อาสาสมัครชุมชนสวนใหญเคยแสดงบทบาทการเจรจาคาเสียหายใหคูความท้ังสอง
ฝายมากท่ีสุด (รอยละ 92)  

5.  บทบาทของอาสาสมัครชุมชนในการติดตามดูแลและสอดสองพฤติกรรมของเด็กหรือ 
เยาวชนท่ีกระทําความผิดหลังจากเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดกลับคืนสูสังคมชุมชน 

อาสาสมัครชุมชนมีบทบาทมากท่ีสุด คือ แนะนําตักเตือนเด็กหรือเยาวชน (รอยละ 100) 
และรายงานการไมปฏิบัติตามเง่ือนไขของเด็กหรือเยาวชนดังกลาวใหผูอํานวยการสถานพินิจทราบ
ท้ังหมด(รอยละ 100) พบเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติผิดเง่ือนไขตามแผนบําบัดแกไขฟนฟูจํานวน 3 คน คิด
เปนรอยละ 0.62 และพบเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดซํ้าเพียง 2 คน คิดเปนรอยละ  0.41 
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6.  ความคิดเหน็ของอาสาสมัครชุมชนเกี่ยวกับการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน   
เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดสวนใหญเปนบุคคลท่ีอยูในชุมชนเดียวกันกับ

อาสาสมัครชุมชนมีผูเห็นดวยมากท่ีสุด (รอยละ 68)  สวนการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนท่ีใช
เวลาประชุมมากท่ีสุดจํานวน 2 วัน มีผูเห็นดวยนอยท่ีสุด (รอยละ 38)  

 
ABSTRACT 

The objective of this piece of research was to study the role of volunteers in managing 
conflict of delinquents in the judicial system through family community group conferencing and 
consists of 4 aspects, those being 1) Searching for a way to prevent disagreements between 
delinquents and victims, 2) Compiling a plan or method of rehabilitative therapy for delinquents 
to become good citizens, 3) Participating in family and community meetings, 4) Following up and 
keeping an eye on delinquents’ behavior after they had returned to the community, and studying 
obstacles of community volunteers in settling delinquent conflict in the judicial system through 
family community group conferencing. This was characterized as descriptive research, whereby 
both qualitative and quantitative information was collected by questioning 50 community 
volunteers who had had prior experience in participating in at least 2 family community group 
conferences and in-depth interviews for 24 personnel who had previously participated in family 
community conferencing at least twice.  Data from questioning and in-depth interviewing was 
analyzed so as to conclude and finalize the answers from community volunteers and personnel 
who had participated in family community group conferencing. 

Results of Research: 
1.  Personal information of community volunteers who answered the questionnaire 

The community volunteers were mostly female aged 41 to 50 years of age; Buddhist; 
had children ; had completed secondary education ; had monthly salaries greater than 20,000 baht 
; were employees ; had previously held juvenile assisting committee positions at juvenile 
correctional centers ; and had previously experienced reconciliatory conferencing or family 
community group conferencing . 

2. Role of community volunteers in searching for a way to prevent disagreements or 
managing conflict between delinquents and victims 
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Most community volunteers were not given any facts on the case prior to participating in 
family community group conferencing (90%). And case statistics used the most in family community 
group conferencing were cases involving financial matters (58%). 

3.  Role of community volunteers in laying out plans to search for a standard or method 
in rehabilitative therapy for delinquents to return into good citizens 

Most community volunteers participate with personal in family community group 
conferencing and define the method of rehabilitative therapy for delinquents, which included 
prohibition of alcohol, drugs, associating with delinquent friends, socializing late at night, and 
instead focusing on studies and working for society (92%).   

4. Role of community volunteers in participating in family community group conferencing 
Most community volunteers most had previously expressed roles in discussions of 

damages for both parties (92%)  
5. Role of community volunteer in following up and keeping an eye on delinquents’ behavior 

after they had returned to the community 
If a community volunteer encounters a delinquent who did not act according to the 

agreed rules and regulations in the rehabilitative therapy plan of family community group 
conferencing, most community workers had previously warned the delinquents (100%); had reported 
misbehavior of the delinquent to the supervisor of the juvenile correctional facility (100%). 

All 50 community volunteers looked after 483 juveniles afterward; 3 juveniles act 
against the conditions of the rehabilitative plan (0.62%); and 2 juveniles act incorrectly again (0.41%). 

6. Opinions of community volunteers in regards to family community group conferencing 
Most delinquents were members in the community volunteer’s community (68%); 

and maximal duration of family community group conferencing was 2 days (38%).  
 

ความสําคัญของปญหา 
แนวคิดวิธีการของกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท เปนกระบวนการยุติธรรมทางเลือก

ในการคล่ีคลายยุติความขัดแยงภายใตหลักการสําคัญคือการนําเอาชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
แกไขปญหาขอพิพาทในสังคมท่ีเขาสูกระบวนการยุติธรรม สามารถอุดชองวางสงเสริมสนับสนุน
กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักและแกไขปญหาสังคม 
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การกระทําความผิดของเด็กหรือเยาวชนสวนใหญเกิดจากความออนเยาวดานวุฒิภาวะทาง
ความคิด  อารมณ สติปญญา และการตัดสินใจ รวมท้ังเกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดลอมภายใน
ครอบครัว กลุมเพื่อน  ทัศนคติความเช่ือ ส่ือส่ิงพิมพ คานิยมตลอดความเจริญกาวหนาในการเขาถึง
เทคโนโลยี อันเปนปจจัยภายในและภายนอกท่ีกระตุนสงเสริมชักจูงใหเด็กหรือเยาวชนกระทํา
ความผิดโดยรูเทาไมถึงการณ (สถานบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม  สํานักงานกิจการ
ยุติธรรม, 2547: 105 – 106) อยางยิ่งผูหนึ่งคือ อาสาสมัครชุมชนซ่ึงเปนตัวแทนของสังคมชุมชนท่ี
เปนผูท่ีรูปญหาของชุมชนตนเอง และมีสวนสลายความขัดแยงของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดกับผูเสียหายใหบังเกิดความเขาใจกันได อภัยแกกันและอาสาสมัครชุมชนยังเฝาติดตามดแูล
เด็กหรือเยาวชนหลังจากเสร็จจากการประชุมกลุมครอบครัวอีกดวย 

 
คําสําคัญ 

กระบวนการจัดการความขัดแยง ,กระบวนการยุติธรรม  
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
อาสาสมัครชุมชนท่ีทําหนาท่ีในกระบวนการจัดการความขัดแยงของเด็กหรือเยาวชนท่ี

กระทําความผิดในกระบวนการยุติธรรมดวยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีตามบทบาทไดครบถวนสมบูรณมากนอยเพียงใด 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาบทบาทของอาสาสมัครชุมชนในกระบวนการจัดการความขัดแยงของเด็ก
หรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดในกระบวนการยุติธรรมดวยวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

2.   เพื่อศึกษาขอจํากัดปญหาอุปสรรคและขอขัดของ   ของอาสาสมัครชุมชนใน
กระบวนการจัดการความขัดแยงของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดในกระบวนการยุติธรรมดวย
วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง  ประกอบดวย อาสาสมัครชุมชน ท่ีเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการจัดการความขัดแยงของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดในกระบวนการยุติธรรมดวย
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วิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนของกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกระทรวง
ยุติธรรมเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. บุคลากรที่ปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน อันไดแก  ตํารวจ  
อัยการ ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร พนักงานคุมประพฤติ  
ผูประสานงานการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห  

 
ผลการวจัิย 

1.  อาสาสมัครชุมชนเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 52  อายุ ระหวาง  41 ถึง 50  ป  คิดเปน
รอยละ  36  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีรายไดตอเดือนมากกวา  20,000  บาทข้ึนไป 
เปนกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนท่ีเคยเขารวม
การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  

2.  อาสาสมัครชุมชนไดปรึกษากับบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนระหวางการประชุมคิดเปนรอยละ 80 ไดรวมวางแผนกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการหาวิธีการ
ระงับขอพิพาทระหวางเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดกับผูเสียหายคิดเปนรอยละ 84  

3.  อาสาสมัครชุมชนมีสวนในการเสนอและปรับปรุงแนวทางตามแผนบําบัดแกไขฟนฟู
เด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดทุกคร้ังท่ีมีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนคิดเปนรอยละ 84 

4.  อาสาสมัครชุมชนแสดงบทบาทการเจรจาคาเสียหายใหคูความท้ัง 2 ฝาย  คิดเปนรอยละ  
92  เคยออกความเห็นในแผนบําบัดแกไขฟนฟู  คิดเปนรอยละ  72  และติดตามดูแลเด็กหรือเยาวชน
ท่ีกระทําความผิดหลังจากท่ีเด็กหรือเยาวชนกลับคืนสูสังคมชุมชนมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 80  

5.  อาสาสมัครชุมชนท่ีเคยติดตามดูแลสอดสองความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระทําความผิดคิดเปนรอยละ 92  เคยเยี่ยมเด็กหรือเยาวชนท่ีบานคิดเปนรอยละ 80  เคยใหเด็กหรือ
เยาวชนมาพบตามนัดคิดเปนรอยละ 76 เคยแนะนําตักเตือนเด็กหรือเยาวชนคิดเปนรอยละ 100  

6.  เด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดสวนใหญเปนบุคคลในชุมชนเดียวกับอาสาสมัคร
ชุมชนคิดเปนรอยละ 68  
 

อภิปรายผล 
1.  อาสาสมัครชุมชนสวนใหญเปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ  52  มีอายุระหวาง 41 ถึง  50  ป  

คิดเปนรอยละ  36  สอดคลองกับความคิดเห็นของบุคคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนวา  อาสาสมัครชุมชนควรมีอายุไมตํ่ากวา  28  ป  หรือเกิน  35  ป  ข้ึนไปจึงจะ
มีความเหมาะสม  เพราะมีประสบการณชีวิตท่ีเพียงพอ  
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2.  อาสาสมัครชุมชนสวนใหญมีรายไดตอเดือนมากกวา  20,000  บาทข้ึนไปคิดเปนรอยละ  
38 ถือเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตตามทฤษฎีมนุษยนิยมของ มาสโลว (อะบราฮัม มาสโลว
,2550) ข้ันท่ี 1 ท่ีกําหนดวา  มนุษยมีความตองการทางกาย คือความตองการปจจัยพื้นฐานในการ
ดํารงชีวิต ไดแก อาหาร  เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัย และยารักษาโรค 

3.  อาสาสมัครชุมชนสวนใหญเปนกรรมการสงเคราะหเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนคิดเปนรอยละ 54  การท่ีอาสาสมัครชุมชนสวนใหญเปนบุคคลกลุม
เดียวกัน  ปฏิบัติหนาท่ีหลายตําแหนง อาจเปนอุปสรรคขอขัดของในการปฏิบัติงานได 

4.  อาสาสมัครชุมชนไดปรึกษากับบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการประชุมกลุมครอบครัวและ
ชุมชนระหวางการประชุมคิดเปนรอยละ 80 สอดคลองกับการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
(วันชัย  รุจนวงศ , 2549:1-8)  ท่ีตองการใหบุคลากรปฏิบัติหนาท่ีรวมกันกับอาสาสมัครชุมชน 

5.  อาสาสมัครชุมชนไมมีโอกาสทราบขอเท็จจริงในคดีกอนไดรับเชิญมาประชุมกลุม
ครอบครัวและชุมชนคิดเปนรอยละ 90  ซ่ึงทฤษฎีความขัดแยงของเกอร่ี ที เฟอรลอง (เกอร่ี ที เฟอร
ลอง , 2005:21) ในรูปแบบของสามเหล่ียมความพึงพอใจในกระบวนการจัดการความขัดแยงระบุวา
หากไมมีกระบวนการแจงขอมูลและผลการกระทําความผิดของเด็กหรือเยาวชนใหอาสาสมัคร
ชุมชนซ่ึงเปนผูไกลเกล่ียทราบลวงหนากอน อาจสงผลใหการวินิจฉัยใชดุลพินิจและการจัดการ
ความขัดแยงของบทบาทอาสาสมัครชุมชนประสบผลสําเร็จไมดีเทาท่ีควร 

6.  อาสาสมัครชุมชนสวนใหญไดใชขอมูลจากรายงานการสืบเสาะและพินิจของพนักงาน
คุมประพฤติมาเปนแนวทางในการระงับขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยงระหวางเด็กหรือเยาวชน
ท่ีกระทําความผิดกับผูเสียหายคิดเปนรอยละ  88  ยอมเปนประโยชนแกการหาแนวทางในการระงับ
ขอพิพาทหรือจัดการความขัดแยงระหวางเด็กหรือเยาวชนที่กระทําความผิดกับผูเสียหายและเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใหประสบผลสําเร็จ  สอดคลองกับ
หลักการและวิธีการของศาลเยาวชนประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคจารีต  (จํารัส  รุงเรือง , 2547:115 ) 

7.  อาสาสมัครชุมชนไดสอบถามคูกรณีท้ังสองฝายคือเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดกับ
ผูเสียหายถึงแนวทางการเรียกรองคาเสียหาย ความพอใจท่ีจะชําระคาเสียหายคิดเปนรอยละ 88 
สอดคลองกับขอดีของการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน (จุฑารัตน เอ้ืออํานวย , 2549: 1-15)  
ท่ีวาการประชุมกลุมครอบครัวเปนการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนใหผูกระทําความผิดชดเชย
ความเสียหาย  ยอมรับการไกลเกล่ียโดยมีสมาชิกของชุมชนเขามามีสวนรวมในการประชุม 

8.  จํานวนและประเภทคดีท่ีเขาสูการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนคือความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพยคิดเปนรอยละ 58 สอดคลองกับแนวทางตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัว
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และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534  มาตรา 63 ท่ีใหสถานพินิจใชเง่ือนไขตาม
กฎหมายดังกลาวมาสนับสนุนวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนใหประสบผลสําเร็จ 

9.  อาสาสมัครชุมชนมีสวนในการเสนอแนวทางบําบัดแกไขฟนฟูเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดคิดเปนรอยละ 84  สอดคลองกับแนวทางการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนของประเทศ
นิวซีแลนดและประเทศออสเตรเลีย ท่ีกําหนดในกฎหมายวา  การประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 
ตองมีอาสาสมัครชุมชนซ่ึงเปนตัวแทนของชุมชน เขารวมประชุมเพื่อแกไขปญหาเด็กหรือเยาวชนท่ี
กระทําความผิด ใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของในท่ีประชุมรวมกําหนดวิธีการชดใชคาเสียหาย  หรือวิธีการ
ลงโทษเด็กหรือเยาวชน 

10.  อาสาสมัครชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและปรับปรุงแผนบําบัดแกไขฟนฟูเด็ก
หรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดคิดเปนรอยละ  84 สอดคลองกับทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับ
อาสาสมัครวาดวยกระบวนการมีสวนรวม (สุรเดช ฉายะเกษตรริน , 2548 : 6-8) ตองประกอบดวย 
การมีอิสรภาพท่ีจะมีสวนรวม  ความสามารถท่ีจะมีสวนรวม  และความเต็มใจท่ีจะมีสวนรวม   

11.  ในการมาประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน  อาสาสมัครชุมชนไมมีโอกาสทราบภูมิ
หลังของผูเสียหายกับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําผิด คิดเปนรอยละ  90  หากพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ประเทศนิวซีแลนด พบวา ในประเทศนิวซีแลนดใหความสําคัญกับขอมูลพื้นฐานการเตรียมตัวเพื่อ
มาประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปนปจจัยแหงความสําเร็จ (จํารัส  รุงเรือง, 2547:99-103)   

12.  อาสาสมัครชุมชนสวนใหญเห็นวาไมควรลดจํานวนบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการประชุม
กลุมครอบครัวและชุมชนใหนอยลง คิดเปนรอยละ  90  สอดคลองกับรูปแบบการประชุมกลุม
ครอบครัวของประเทศนิวซีแลนด (จํารัส รุงเรือง, 2547:90-94)  

13.  ในการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนหากผูเสียหายยอมรับคําขอโทษหรือยอมรับ
การชดใชคาเสียหาย ไมติดใจเอาความ ท้ังทางแพง และทางอาญา กับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิดคิดเปนรอยละ 68 สอดคลองกับทฤษฎีความขัดแยงของเกอร่ี ที เฟอรลอง (เกอร่ี ที เฟอร
ลอง , 2005:23) ในรูปแบบความขัดแยงเกี่ยวกับมิติการรับรูท่ีกระทําความผิดในมิติของอารมณและ
มิติพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดกับผูเสียหายท่ีตองประสบความเดือนรอน  

14.  เม่ือเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติฝาฝนเง่ือนไข อาสาสมัครชุมชนไดรายงานขอเท็จจริงให
ผูอํานวยการสถานพินิจ คิดเปนรอยละ 100 แสดงวา อาสาสมัครชุมชนมีบทบาทในการติดตามดูแล
สอดสองความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดมากท่ีสุด ซ่ึงแนวคิดทฤษฎีในทาง
กฎหมายของประเทศนิวซีแลนด  (จํารัส  รุงเรือง , 2547:90-94) เห็นวา การสงเด็กหรือเยาวชนไป
ฝกอบรมท่ีสถานพินิจไมมีประสิทธิภาพในการปองกัน  ไมสามารถแกไขฟนฟูเด็กหรือเยาวชนที่
กระทําความผิดไดอยางมีประสิทธิผล เพราะเด็กท่ีพนการฝกและอบรมจะมีโอกาสกระทําความผิด
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ซํ้าอีก  แนวทางที่ถูกตองเหมาะสม คือ การใหโอกาสแกเด็กหรือเยาวชนอยูกับครอบครัวและชุมชน
โดยชวยกันสอดสองดูแล  อบรมบมนิสัยเปนวิธีการท่ีเหมาะสมวา เพราะเปนกระบวนการแกไข
ฟนฟูนิสัยเด็กหรือเยาวชนท่ีไดผลดีกวา 

15.  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน ของอาสาสมัครชุมชนสวน
ใหญเห็นวาวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนเปนประโยชนแกเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทํา
ความผิด ผูเสียหาย สังคมและชุมชนคิดเปนรอยละ  94  สอดคลองกับความเห็นของบุคลากรท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในการประชุมทุกวิชาชีพท่ีวาวิธีการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนโดยการนํา
อาสาสมัครชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมนั้น เปนประโยชนแกเด็กหรือเยาวชน 
รวมท้ังสังคมและชุมชนเปนอยางมาก 

 
ขอเสนอแนะ 

1.  สถานพินิจตองใหอาสาสมัครชุมชนทราบประวัติภูมิหลังและขอเท็จจริงในคดีของ
ผูเสียหายกับเด็กหรือเยาวชนท่ีกระทําความผิดกอนไดรับเชิญมาประชุมกลุมครอบครัวและชุมชน 

2.  อาสาสมัครชุมชนตองอยูรวมในกระบวนการวางแผนบําบัดแกไขฟนฟูดวยเพราะจะ
ทราบขีดความสามารถขอจํากัดหรือภูมิหลังของคูกรณีท้ังสองฝายไดดีกวาบุคคลอ่ืน 

3.  ควรนํามาตรการการประชุมกลุมครอบครัวและชุมชนบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
จัดต้ังศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  พ.ศ. 2534 
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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดปทุมธานี และเพื่อเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล 
จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดปทุมธานี 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรที่เกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี กําหนดขนาดกลุมตัวอยางรอยละ 80 จากกลุมประชากรทั้งหมด  
และสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random sampling) ตามขนาด
ขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย จํานวน 222 คน  
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการ
หาคารอยละ คาคะแนนเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
หากพบความแตกตางใชวิธีการของเชฟเฟ (Seheffe’ test) เพื่อทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียเปน 
รายคู  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 ผลการวิจัยสรุปไดวา 

1. บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานงานกิจการนักเรียน ดานงานบุคลากร ดานงานวิชาการ       
ดานงานความสัมพันธชุมชน และการประชาสัมพันธ  และดานงานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
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2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดองคการบริหารสวนตําบล พบวา  
บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  เม่ือพิจารณาเปนรายดานบุคลากร
มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  ไดแก ดานงานวิชาการ  ดานงานอาคารสถานท่ี  และส่ิงแวดลอม และดานงานกิจการนักเรียน
สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน และพิจารณาเปนรายคู พบวา บุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดใหญ  กับบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to study the personnel’s opinions toward the 

administration of children development center in the municipality organization Pathumthani 
province and to compare the personnel’s opinions toward the administration of children 
development center in the municipality organization Pathumthani province separated by the size 
of municipality organization area of  Pathumthani province. 

The samples used in this research was the personnel who take part in the children 
development center in the municipality organization Pathumthani province. To limit the size of 
the samples 80 percent from all of the samples and random by using the stratified random 
sampling follow the size of the municipality organization Pathumthani province with the samples 
used in this research were 222 people. The instrument used for collecting the data was 
questionnaires (Rating Scale) The data analysis were Percentile, Mode, Standard Deviation (S.D.) , 
and the analytical variance  used the different testing by Scheffe’s test for testing the differences of Mean 
in couple with a statistical significance completed program SPSS for Windows  

The main research findings were summarized as follows : 
1. The personnel had the opinions toward  the administration of children development 

center in the municipality organization Pathumthani province in over all and other in a high level 
when considered in each cases by ordering from a high to low average value as follows : The 
student’s  activities, The personnel’s working, The technique academic, The community relation, 
The public relation and The administration financial and inventories. 
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2. The results of comparison the personnel’s opinions toward  the administration of 
children development center in the municipality organization Pathumthani province separated by 
the size of municipality organization area had found that the personnel in different size of the 
municipality organization had the opinions toward  the administration of children development 
center overall in difference with an important  statistical significance was set at .05  when 
considered in each cases the personnel had the opinions toward  the administration of children 
development center in difference with an important  statistical significance was set at .05 as The 
technique academic, Buildings and localities and environment and The student’s  activities and 
others were not different. When consider in the couple had found that the personnel in a big 
municipality organization area with a small municipality organization area had the opinions 
toward the administration of children development center in difference with an important  
statistical significance was set at .05 
 
ความสําคัญของปญหา 
 ในปจจุบันอํานาจการดูแล “ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก” ไดถายโอนมายังทองถ่ินตามพระราชบัญญัติ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 จึงทําใหทองถ่ินตองเขามามีสวน
รวมในการดูแลศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542 บัญญัติใหสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเปน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) มีหนาท่ีในการสนับสนุนและจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรา 
67 (5) ท่ีระบุวา “องคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีสงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ (6) 
ระบุใหองคการบริหารสวนตําบล มีหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาเด็ก ซ่ึงถือวาการจัดการศึกษาเปน
เคร่ืองมือหนึ่งในการพัฒนาเด็กท่ีองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการสนับสนุน”  
 ในการดูแลศูนยพัฒนาเด็กไมไดเปนหนาท่ีของผูมีอํานาจในทองถ่ินเทานั้น หากยัง
หมายถึง ทุกคนในชุมชนไมวาจะเปนพอแม หรือแมกระท่ัง “วัด” ท่ีจะตองรวมกันสนับสนุนและ
พัฒนาการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดวยวิธีการและรูปแบบตาง ๆ ตามแตละทองถ่ิน
ตองการใหเปน ซ่ึงศูนยพัฒนาเด็กเล็กถือไดวาเปนบานหลังท่ีสอง และเปนโรงเรียนชีวิตแหงแรกท่ี
จะไดเรียนรูและพัฒนาตนเอง รวมท้ังรูจักท่ีจะอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม ซ่ึงเด็กเหลานี้จะพัฒนา
ตนเองไดเต็มศักยภาพหากพวกเขาไดรับการดูแลท่ีถูกตองเหมาะสมตามวัย ซ่ึงเปนหนาท่ีของผูใหญ
ทุกคนในชุมชนท่ีจะตองชวยกันอยางต้ังใจ 



 4 

 ดวยสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ไดแจงแนวปฏิบัติการถายโอน
การจัดการอนุบาล 3 ป มาใหทราบและถือปฏิบัติ ขอใหสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ ดําเนินการ 
โดยดําเนินการถายโอนการจัดอนุบาล 3 ป ดังนี้ (พรรณอร   ษรประดิษฐ, 2546 : 2)  

1. กรณีโรงเรียนท่ียังไมไดดําเนินการเปดรับอนุบาล 3 ปมากอน ไมใหดําเนินการเปด
ใหมหากชุมชนมีความตองการและยังไมมีหนวยงานอ่ืนเปด ก็สนับสนุนใหองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินดําเนินการ 

2. กรณีโรงเรียนท่ีเปดอนุบาล 3 ปอยูแลว ใหถายโอนใหกับองคกรปกครองทองถ่ินรับ
ไปดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2545 

3. การถายโอนการจัดอนุบาล 3  ปใหองคกรปกครองสวนถ่ินรับไปดําเนินการ    
 เนื่องจากเปนชวงของการพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลในแง
ของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 มาตรา 41  ท่ีกําหนดใหองคกรปกครอง   
ทองถ่ินมีสิทธิการจัดการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพรอม ความเหมาะสม
และความตองการภายในทองถ่ิน ดังนั้นจึงเปนอีกหนาท่ีหนึ่งท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีตองจัดการศึกษา
ใหควบคูไปกับการใหการดูแลเพื่อเปนการตอบรับตอความตองการของสังคมซ่ึงปจจุบันผูวิจัยจึง
สนใจท่ีจะศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงขอมูลท่ีไดจากการวิจัยจะเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ   
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลจังหวัดปทุมธานี และศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบลอ่ืน ๆ เพื่อการพัฒนาเด็กเล็กในแงการศึกษาตอไป 
 
คําสําคัญ 

1. การบริหารจัดการ หมายถึง กิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว หรือการลงความเห็นของแตละบุคคลที่มีตอการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน 6 งาน ตามหลักเกณฑคูมือศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ ปกครองสวน
ทองถ่ิน เม่ือกันยายน 2545 ของสํานักบริหารการศึกษาทองถ่ิน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่อบรมเล้ียงดูเด็กใหเจริญเติบโต และให 
การศึกษาเด็กอายุระหวาง 3 – 5 ป และเทียบเทาสถานศึกษา 

3. องคการบริหารสวนตําบล หมายถึง หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน มีฐานะ
เปนนิติบุคคล และราชการสวนทองถ่ิน จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พุทธศักราช 2537  ซ่ึงมีผลใชบังคับต้ังแต วันท่ี 2 มีนาคม 2538 
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
บุคลากรท่ีสังกัดองคการบริหารสวนตําบลที่มีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลท้ังในภาพรวมและในแตละดาน 
แตกตางกันหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบล  จังหวัดปทุมธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรท่ีมีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบล   
จงัหวัดปทุมธานี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จํานวน 278 คน 
1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก บุคลากรท่ีเกี่ยวของกับศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี กําหนดขนาดกลุมตัวอยางรอยละ 80 จากกลุม
ประชากรท้ังหมด และสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ (Stratified random 
sampling) ตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี ไดกลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัย จํานวน 222 คน 

2. การสรางและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 นําแบบสอบถามจากการตรวจสอบของผูเช่ียวชาญตาม มาคํานวณคาดัชนีความ

สอดคลองระหวาง (Item – Objective Congruence Index  :  IOC) (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 
2539 : 19)  เลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC  ต้ังแต  0.5 ข้ึนไปมาใช สวนขอท่ีมีการแกไขปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 

 นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับบุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีไมใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน และนํามาหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิ
แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) จากสูตร ไดแก สัมประสิทธ์ิอัลฟาครอน
บัค ซ่ึงผลการวิเคราะหแบบสอบถาม ไดคาความเช่ือม่ัน  0.99 
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 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยขอความรวมมือจากผูตอบแบบสอบถามใหกรอก
ขอมูลโดยดําเนินการผาน องคการบริหารสวนตําบลแตละอําเภอในจังหวัดปทุมธานีเปนผูมอบ
แบบสอบถามแกผูตอบแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากผูตอบแบบสอบถามใน
สังกัด ผูวิจัยประสานงานขอรับแบบสอบถามคืนหลังจากสงแบบสอบถามไปแลว 1  สัปดาห 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนา     
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี สามารถนํามาสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้  

1. บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหาร
สวนตําบล จังหวัดปทุมธานี  ในภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา บุคลากร
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัด
ปทุมธานี อยูในระดับมากทุกดาน ดานท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุด คือ ดานงานกิจการนักเรียน 
รองลงมา คือ ดานงานบุคลากร สวนดานท่ีมีความคิดเห็นนอยท่ีสุด คือ ดานงานธุรการ การเงิน  
และพัสดุ  

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานีท่ีขนาดองคการบริหารสวนตําบลขนาดตางกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ในดานงานวิชาการ งานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอม และงานกิจการ
นักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 นอกนั้นไมแตกตางกัน 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยการศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี มีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผล 
ดังตอไปนี้ 

1. บุคลากรมีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบล  จังหวัดปทุมธานี ท้ังโดยรวมและรายดานท้ัง 6 งาน คือ งานวิชาการ งานอาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดลอม งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน และพัสดุ งานกิจการนักเรียนและงานความสัมพันธ
ชุมชน และการประชาสัมพันธ อยูในระดับมาก ท้ังนี้ อาจเนื่องจากบุคลากรไดตอบสนองตาม
นโยบายของรัฐบาล  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พุทธศักราช 
2537 มาตรา 67 (5) ภายใตบังคับแหงกฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขต
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องคการบริหารสวนตําบล กําหนดอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลดานการศึกษา คือ  
สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ท้ังนี้กลุมระดับผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล คือ  
นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และผูบริหารการศึกษาเปนผูท่ี
สามารถมีอํานาจในการตัดสินใจและกําหนดทิศทางของการบริหารงานเกี่ยวกับการบริหารจัด
การศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และกลุมกลุมของบุคลากรที่ปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
คือ  หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และครูผูดูแลเด็กเปนผูท่ีรับคําส่ังและปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย   
และเปนผูท่ีอยูใกลชิดกับเด็กใหความสําคัญตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ พรรณอร  ษรประดิษฐ (2546 : 73) พบวา ความตองการของบุคลากรในองคการ
บริหารสวนตําบลเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษาระดับกอนประถมศึกษาโดยรวมอยูใน    
ระดับมาก 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการ
บริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดขององคการบริหารสวนตําบลโดยแบงเปน 3 
ระดับ คือ องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ องคการบริหารสวนตําบลขนาดปานกลาง และ
องคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก พบวา บุคลากรที่อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน
ตําบลขนาดตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกันอยาง
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 

จากการวิเคราะหขอมูลสรุปผลการวิจัย พบวา บุคลากรที่อยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญมีความคิดเห็นตอการบริหารจัด  การศูนยพัฒนาเด็กเล็กสูง
ท่ีสุด   ลําดับรองลงมา คือ บุคลากรท่ีอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลขนาดปาน
กลาง   และลําดับตํ่าสุด คือ บุคลากรท่ีอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลขนาดเล็ก
อาจเนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลในแตละองคการบริหารสวนตําบลมีขนาดตางกันจากระดับ
รายไดขององคการบริหารสวนตําบล  อาจทําใหผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลไดให
ความสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาตางกัน อีกท้ังองคการบริหารสวนตําบลยังมีอํานาจหนาท่ีใน
ความรับผิดชอบในดานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากการดูแลการจัดการศึกษาท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และเนื่องจากบุคลากรยังไมเขาใจในบทบาทหนาท่ีในดานการจัดการศึกษา
พอสมควรทําใหการจัดสรรงบประมาณในดานการพัฒนาการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตางกัน       
ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญอาจมีความพรอมและความสามารถในการบริหารจัดการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมากกวาองคการบริหารสวนตําบลขนาดปานกลางและองคการบริหารสวนตําบล
ขนาดเล็ก มีผลทําใหบุคลากรมีความคิดเห็นการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กแตกตางกันตาม
ขนาดขององคการบริหารสวนตําบล 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดปทุมธานี เม่ือพิจารณา
ผลการวิจัยเปนรายขอในแตละดาน พบรายขอท่ีเปนประเด็นท่ีจะนําไปสูการพัฒนาการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนี้ 

1. ในดานงานวิชาการ บุคลากรศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรกําหนดวิธีการและเคร่ืองมือใน
การวัดผลและประเมินผลพัฒนาการทุกคร้ัง ทําใหทราบผลพัฒนาการของเด็ก แลวนําผลการวัดและ
ประเมินผลไปใชในการปรับปรุงผลพัฒนาทุกคร้ัง 

2. ดานงานอาคารสถานท่ี และส่ิงแวดลอม ควรจัดใหมีหองสนับสนุนการเรียนการ
สอนสําหรับเด็กอยางเพียงพอ เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหกับเด็กและสนับสนุนใหมีการประเมินผล
การใชอาคารสถานท่ี เพื่อปรับปรุงและวางแผนการใชอาคารสถานท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุด 

3. ดานงานกิจการนักเรียน ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรมีการจัดทําระเบียนพฤติกรรม 
บันทึกพัฒนาการและปญหาอ่ืน ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก และจัดใหมีการตรวจสุขภาพโดยเจาหนาท่ี
อนามัย เพื่อใหครูผูสอนไดทราบถึง พัฒนาการ สุขภาพ และปญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวเด็ก และเม่ือ
ทราบถึงสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็กแลว ควรจัดใหมีกิจกรรมเกี่ยวกับกีฬาและ
นันทนาการเพิ่มข้ึน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและผูปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

เกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล 
2. ควรศึกษาเร่ืองความตองการ  และการมีสวนรวมของผูปฏิบัติหนาท่ีในศูนยพัฒนา

เด็กเล็กเกี่ยวกับการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบล 
 

บรรณานุกรม 
 

กรมสามัญศึกษา.  2542.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  และการวิเคราะห
สาระสําคัญ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภา. 

พรรณอร  ษรประดิษฐ.  2546.  การศึกษาความตองการของบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบล
เก่ียวกับการบริหารการจัดการศึกษา ระดับกอนประถมศึกษา ในพื้นท่ีจังหวัดนครนายก. 
วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยศรี 
นครินทรวิโรฒ. 
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 สํานักงานทดสอบทางการศึกษา.  2539.  แนวทางการสรางแบบสอบวินิจฉัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน.   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

องคการบริหารสวนตําบล.  2542.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล       
พ.ศ.2537 (และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2542). [On-line].  Available : 
http://www.tambol.com. (2007, January 10) 



ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 

 

PROBLEMS IN ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION OF THE SCHOOLS 
UNDER THE OFFICE OF PRACHINBURI EDUCATIONAL SERVICE AREA 

 
1) ชาญ  จิตรังษี   2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวรรณา  โชติสุกานต 3) ผูชวยศาสตราจารย ดร. อรสา  โกศลานันทกุล 

1) Chan  Jitrungsi 2) Assistant Professor Dr. Suwanna  Chotsukarn 3 ) Assistant Professor Dr. Orasa  Kosalanantakul 
 

 
 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับปญหาการบริหารงานวิชาการ

ของในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จํานวน 12 ดาน ตามประสบการณ
ในการทํางาน และขนาดของโรงเรียน กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา คือ ขาราชการครูในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จํานวน 274 โรงเรียน จํานวน 359 คน เคร่ืองมือท่ีใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม และ          
ความคิดเห็นของขาราชการครูเกี่ยวกับปญหาการบริหารงานวิชาการ มีลักษณะแบบประมาณคา          
5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และ
การทดสอบคาที (t-test Independent)   

ผลการวิจัยพบวา 
 1.  ปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี โดยรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับปานกลาง ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูง 3 อันดับแรก คือ 
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รองลงมาคือ การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ
แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา และการวิจัยเพื่อพัฒนา       
คุณภาพการศึกษา 
 2. การเปรียบเทียบระดับของปญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน จําแนกตาม
ประสบการณการบริหารของขาราชการครู พบวา ประสบการณในการทํางานของขาราชการครู        
ตางกัน มีปญหาการบริหารงานวิชาการไมแตกตางกัน 

 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                    
ในพระบรมราชูปถัมภ 

2),    3)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถมัภ 



ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนตามเกณฑมาตรฐานวชิาชพีครูของคุรุสภา 
ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี  1 ของสถานศกึษา ในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว เขต 2 

DESIRABLE CHARACTERISTICS OF PRATOM SUKSA ONE TEACHERS AS 
PERCEIVED UNDER THE OFFICE OF SAKAEW EDUCATIONAL ZONE TWO 

 
1)ไพบูลย  ประเสรฐิสรรค  2)ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ  3)ผูชวยศาสตราจารย.ดร.ชาตรี  เกิดธรรม 

1) Paiboon Prasertsun   2) Dr. Boonrueng  Sriharun 3) Assistant Professor  Dr .Chatee Kedtum 
 

 
 

บทคัดยอ 
     

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ใน 3 ดาน  คือ 
ดานคุณสมบัติสวนบุคคล ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและ  ดาน
กัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษา และ
กรรมการสถานศึกษา ปการศึกษา 2550 ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว  เขต 2 ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของ
สถานศึกษาขนาดกลุมตัวอยางการกาํหนดกลุมตัวอยางจากตารางการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ 
เครจซี่และเมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 548 คน    

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของสถานศึกษา  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 
ระดับ จํานวน 40 ขอ มีคาความเชื่อมั่น .96  

 
 

 
1)     นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
      ในพระบรมราชูปถัมภ 
2), 3)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
      ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ผลการศึกษาพบวา 
1.  ผูบริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สระแกว เขต 2 เห็นวาคุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน 
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ   ดานกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน และดานคุณสมบัติสวนบุคคล   เมื่อพิจารณา
คุณสมบัติสวนบุคคลโดยรวมและรายขออยูในระดับมากทุกขอ  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  3 
อันดับแรกไดแก มีเจตคติที่ดีตออาชีพครู  มีจรรยาและมรรยาท รองลงมา คือ  มีความสามารถใน
การใชภาษาไทยไดดี การพูดการเขียนชัดเจน  สวนลําดับสุดทาย  มีบุคลิกภายนอกที่ดีเหมาะแกการ
เปนครู เชน การแตงกาย  กิริยา วาจา ทาทาง ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยรวมเมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรกไดแกจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามระดับความสามารถเปน
รายบุคคลอยางเปนระบบและมีหลักฐานชี้ใหเห็นอยางชัดเจนรองลงมา การมอบหมาย/การตรวจ
งานและการบานนักเรียนอยางสม่ําเสมอ สวนลําดับสุดทายไดแก จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามระดับความสามารถ ดานการเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน
พบวา  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวา  อยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การรูจักถนอมน้ําใจคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน รองลงมา
การใหความรวมมือกับโรงเรียน ชุมชนและหมูคณะอยางสรางสรรค สวนลําดับสุดทาย ไดแกรวม
ปฏิบัติงานกับผูอ่ืนในสถานศึกษาไดครบถวนบรรลุวัตถุประสงคเกิดประโยชนตอสถานศึกษา  

2. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ระหวางผูบริหาร กับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ไมแตกตางกัน  

3.  ผลการเปรียบเทียบ  ความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงคของครู ผูสอนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1  ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ไมแตกตางกัน  
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ABSTRACT 
 
The purposes of this research were to study and compare the opinions of the  Administrators, 

Committeeman the school of Pratom one teachers as perceived under the office of Sakaew 
Educational zone two in 3 collections. The property was personal , latency  the administration 
learners that emphasis the student  and the true friend with the teacher friend and the community  
by the samples consisted of the research are school administrators and committeemen the school  
academic in 2007 under the office of sakaew Educational zone two who randomly selected by 
Stratified random sampling was 548 subjects 

The findings were as follows: 
1. Administrators and Committeeman the school under the office of sakaew Educational 

Zone two believe that desirable characteristics by generally and by detail as high level. 
2. The opinions of administrators and committeeman school  desirable characteristics of 

Pratom one teachers have significantly differences. 
3. The opinions of administrators and committeeman school  in difference  size about 

Desirable Characteristics of Pratom one teachers have significantly differences. 
 
ความสําคัญของปญหา 

การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการชวยใหคนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ ทั้งในดาน
รางกาย สติปญญา อารมณและจิตใจ สามารถที่จะดํารงชีพและประกอบอาชีพมีรายไดเล้ียงตนเอง  
ครอบครัว ชุมชน สังคมอยางมีความสุข ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาสังคม และประเทศชาติอยางสันติ 
และรูจักการแกปญหาของตนเองได  

กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหความสําคัญของการศึกษาของชาติ โดยมีการปรับเปลี่ยน
ระบบของการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542ไดมุงเนนที่จะมีการ
ปฏิรูปการศึกษาทั้งหมด 4 ดาน คือ การปฏิรูปสถานศึกษา การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน และการปฏิรูปการบริหารจัดการศึกษา  

การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือวาเปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางมาก 
เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอน และจะเปนผู
ที่มีบทบาทสําคัญที่ชวยใหการปฏิรูปการศึกษาไปไดอยางรวดเร็ว ในการปฏิรูปครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทําใหครูมีแนวทางในการปฏิบัติงาน  การปฏิบัติตนทั้งในดานความประพฤติ และ
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จรรยาบรรณในวิชาชีพที่ชัดเจน ซ่ึงผลของการปฏิรูปการศึกษาไดสงผลกระทบตองานสอนของครู  
ทั้งนี้งานครูเปนงานที่ตองตระหนัก และคํานึงถึงคุณคาและศักยภาพของบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
ครูจึงตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในหลายๆดาน รวมทั้งทักษะทางสังคม ความสามารถทาง
สติปญญา และการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู    

จากแนวคิดที่วาครูผูสอนเปนผูที่มีบทบาทเปนอยางมากตอนักเรียน ผูศึกษาในฐานะ
ศึกษานิเทศก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต 2 ที่ทํางานในหนาที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอน  จึงไดคิดหาแนวทางเบื้องตนในการที่จะศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1  ที่มีผลตอประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 โดยผลของการศึกษาสามารถที่จะนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณลักษณะของครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 รวมทั้งยังสามารถนําไปเปน
ขอมูลใหกับผูบริหารในการพิจารณาครูผูสอนที่จะมอบหมายใหสอนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ตอไป 
 
คําสําคัญ 

คุณลักษณะทีพ่ึงประสงคของครูผูสอน  มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่  1 ของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต 2 
เปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2  

2. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามสถานภาพทางตําแหนงและ
ขนาดของสถานศึกษาเปนอยางไร 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
คือ ผูบริหารสถานศึกษา และกรรมการสถานศึกษา ปการศึกษา 2550 ของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ซ่ึงไดมาจากการสุมแบบแบงชั้น (Stratified  Random 
Sampling) ตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดกลุมตัวอยางการกําหนดกลุมตัวอยางจากตารางการ
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางของ เครจซี่และเมอรแกน (Krejcie & Morgan) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 
574  คน    

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ครูผูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ของสถานศึกษา  ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกว เขต 2 ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 
ระดับ จํานวน 40 ขอ มีคาความเชื่อมั่น  .96  

การเก็บรวบรวมขอมูลไดขอหนังสือ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ 
ในพระบรมราชูปถัมภ  ถึงกลุมตัวอยางเพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยไดสง
แบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยาง รวม  574  ฉบับ โดยวิธีสงไปทางระบบงานสารบัญใหกับโรงเรียน
และสงกลับคืนและ  ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของคําตอบที่ไดรับไดแบบสอบถามที่สมบูรณ
จากกลุมตัวอยางจํานวน  548  คน  คิดเปนรอยละ  85.23  จากนั้นไดลงรหัสและบันทึกขอมูล  ลงใน
คอมพิวเตอร  และวิเคราะห  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  โดยใชเกณฑการใหคะแนนและแปล
ความหมายตามแนวคิดของเบสท  (Best, 1978 : 246)  ใชคาคะแนนเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบคาที่  (t-test)  เพื่อบอกถึงความแตกตางและระดับคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1  จําแนกตามสถานภาพทางตําแหนง  ขนาดของสถานศึกษา แลวทํา
การแปลผลและนําเสนอการศึกษาคนควา 
 
ผลการวิจัย 

1.  ผูบริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สระแกว เขต 2 เห็นวาคุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน 
เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดแก ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ   ดานกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน และดานคุณสมบัติสวนบุคคล  เมื่อพิจารณา
คุณสมบัติสวนบุคคลโดยรวมและรายขออยูในระดับมากทุกขอ  เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด  3 
อันดับแรกไดแก มีเจตคติที่ดีตออาชีพครู  มีจรรยาและมรรยาท รองลงมา คือ  มีความสามารถ              
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ในการใชภาษาไทยไดดี การพูดการเขียนชัดเจน  สวนลําดับสุดทาย  มีบุคลิกภายนอกที่ดีเหมาะแก
การเปนครู เชน การแตงกาย กิริยา วาจา ทาทาง ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยรวมเมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรกไดแกจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามระดับความสามารถเปน
รายบุคคลอยางเปนระบบและมีหลักฐานชี้ใหเห็นอยางชัดเจนรองลงมา การมอบหมาย/การตรวจ
งานและการบานนักเรียนอยางสม่ําเสมอ สวนลําดับสุดทายไดแก จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของผูเรียนตามระดับความสามารถ ดานการเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน
พบวา  โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอพบวา  อยูในระดับมากทุกขอเรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก การรูจักถนอมน้ําใจคํานึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน รองลงมา
การใหความรวมมือกับโรงเรียน ชุมชนและหมูคณะอยางสรางสรรค สวนลําดับสุดทาย ไดแกรวม
ปฏิบัติงานกับผูอ่ืนในสถานศึกษาไดครบถวนบรรลุวัตถุประสงคเกิดประโยชนตอสถานศึกษา  

2. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ระหวางผูบริหาร กับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ไมแตกตางกัน  

3.  ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1  ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน   
ไมแตกตางกัน  
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยเห็นวา  มีประเด็นสําคัญซึ่งควรที่จะนํามาอภิปรายผลตาม
ความ มุงหมาย  สมมติฐานการศึกษาวิจัย ดังตอไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและ
กรรมการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2  โดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก  ซ่ึงผลจากการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ ภศินีลําดวน  สิริชาตะนนัท  (2543) ที่
ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
โรงเรียนและนักเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง พบวา คณะกรรมการโรงเรียนและ
นักเรียนเห็นวาครูผูสอนควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยภาพรวมและเปนรายดานทั้ง 5 ดานอยูใน
ระดับมาก แตผูบริหารโรงเรียนเห็นวาครูผูสอนควรมีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยภาพรวมและเปน
รายดาน 3 ดานอยูในระดับมากที่สุด และอีก 2 ดานอยูในระดับมาก ดานที่อยูในระดับมากที่สุด คือ
ดานวิชาการ ดานสวนตัว และดานคุณธรรม - จริยธรรม เมื่อพิจารณาความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
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โดยรวมเปนรายขอ พบวาขอที่อยูในระดับมากที่สุด ในแตละดานมีดังนี้ ดานวิชาการ  ดานวิชาชีพครู
และ ดานสังคม และ ดานคุณธรรม-จริยธรรม  เลอพงษ  อุปพงษ (2544) ไดศึกษาพบวา คณะกรรมการ
โรงเรียน มีความเห็นวาครูในโรงเรียนประถมศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคโดยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก    นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ วิชิต   จิตรจักร  (2542) ไดทําการศึกษาวิจัย
พบวา  ระดับคุณลักษณะของครูดีเดนตามทัศนะของครูผูสอน  ผูบริหารโรงเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก  
ขนาดกลาง  และขนาดใหญ ตามลําดับดังนี้  การปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน  การแสวงหา
และใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา  การตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตางๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับ
ผูเรียน  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ  ความมุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็ม
ตามศักยภาพ  และการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพอยูเสมอ  ผลจาการวิจัย
แสดงวา ผูบริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษามีความเห็นวา ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 มีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา  พ.ศ. 2537  เชน คุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณสมบัติ
สวนบุคคล  ตองมีเจตคติที่ดีตออาชีพครูมีจรรยาบรรณและมารยาท  ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการครู (ก.ค.) ไดกําหนดคุณลักษณะที่ดีของครู  (อางใน เอกศักดิ์ คงตระกูล, 2541 : 4-5)  ดังนี้ มี
ความรูดี หาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอมีความสามารถดี  ในการปฏิบัติงาน  มีความประพฤติดี ปฏิบัติตาม
หลักธรรมทางศาสนา  รักษาวินัยดี ปฏิบัติตามวินัย  กระทําตนเปนตัวอยางที่ดีของศิษย  สอนและ
อบรมศิษยโดยใชหลักวิชาการ มีความรักและเมตตาตอศิษยทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศกึษา 
ทองถ่ินและสังคม  ดํารงชีวิตอยางเรียบงาย แตงกายสุภาพเรียบรอยทุกโอกาส   

1.1  ดานคุณสมบัติสวนบุคคล   ผูบริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา  มีความ
คิดเห็นรายดานอยูในระดับมาก  แสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษา  เห็น
วา  ครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ตองมีเจตคติที่ดีตออาชีพครูมีจรรยาและมรรยาท  มีความสามารถ
ในการใชภาษาไทยไดดี การพูด  การเขียนชัดเจน  มีบุคลิกภายนอกที่ดีเหมาะแกการเปนครู เชน การ
แตงกาย กิริยา วาจา ทาทาง  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ อ้ัน  ธรรมเจริญ  (2533 : 24-25)  ที่กลาววา 
คุณสมบัติ  หรือคุณลักษณะของครูที่ดีนั้น ควรจะมีความรูดี มีการสอนดี มีบุคลิกที่ดี มีความประพฤติ
ดี มีสุขภาพจิตดี มีเมตตากรุณา และมีความอดทนและเสียสละ  ผลงานวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับ  
ผลงานวิจัยของ ปยะ  พุทธเพาะ  (2543 : บทคัดยอ) ที่ศึกษาคุณลักษณะของครูโรงเรียนประถมศึกษา  
ตามทัศนะของผูบริหาร ครูผูสอน และกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย  พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงค โดยรวมและรายดานทัง้ 7 ดาน โดยมี
ดานที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 ลําดับคือ ดานปฏิบัติตนตามระเบียบคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณครู  พ.ศ. 
2539 ดานมีบุคลิกภาพดี  และดานมีมนุษยสัมพันธดี ซ่ึงสอดคลอง กับแนวคิดของสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (อางในเอกศักดิ์  คงตระกูล, 2541 :  5-6) กลาว
วา อุดมการณของครูตองมีความ ศรัทธาในอาชีพครู อุทิศตนเพื่อศิษยและการศึกษา  ดํารงตนและ
เสริมสรางเกียรติแหงอาชีพครู  บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนรวมมากกวาสวนตน  อดทน รูจัก
ผอนปรนตอปญหา สามารถควบคุมอารมณไดในเวลาและนอกเวลาสอน รับผิดชอบตอหนาที่และตอ
ตนเอง สามารถรวมงานเปนหมูคณะได  เอาใจใสตอการเรียน ความประพฤติ ใฝหาความรู สํารวจ 
ปรับปรุง แกไขตนเองอยูเสมอและมีเชาว ไหวพริบในดานการอบรมสั่งสอน ขยันหมั่นเพียร รูจักคิด
ริเร่ิม  มีความยุติธรรม และทําใหศิษยเกิดความอบอุนใจ  ดํารงตนอยาง เรียบงาย ประหยัด เหมาะสม
กับสภาพอาชีพครู เปนตัวอยางที่ดีของศิษย  ตองรักษาความสามัคคี ช่ือเสียงของหมูคณะและ
สถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู  ตองไมลบหลูดูหมิ่นศาสนา    ตองรักษาชื่อเสียง มิใหขึ้นชื่อวาประพฤติช่ัว  
ไมละทิ้งการสอน อุทิศเวลาใหแกศิษยและตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความเสียสละ  ตองรักษาความลับ
ของศิษย เพื่อนรวมงานและสถานศึกษา  ตองประพฤติและปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและ
เที่ยงธรรม ไมเห็นแกประโยชนอัน มิชอบ  ตองไมดูหมิ่นเหยียดหยามเพื่อนรวมงานและบุคคลใดๆ 
เชื่อฟงและไมกระดางกระเดื่องตอผูบังคับ บัญชาซึ่งสั่งการในหนาที่การงานโดยชอบดวยกฎหมาย
และระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา 

1.2  ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  เลอพงษ  อุปพงษ 
(2544 : 29) สรุปไววา คุณลักษณะที่พึงประสงคและที่เปนจริงของขาราชการครูสายผูสอนควรมี
ลักษณะดังตอไปนี้ ดานวิชาการ ไดแก การใฝหาเทคนิควิธีสอนใหมๆมาชวยปรับปรุงงานใหดีขึ้น 
การใชหองสมุดและแหลงวิชาการ  ความสนใจในดานการคนควาและวิจัยดานตางๆ การ
กระตือรือรนในการแกปญหาทางวิชาการซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับ แนวคิด รุง แกวแดง (2541  
: 140-146) ไดเสนอกระบวนการเรียนการสอนของครูยุคใหมเอาไวดังนี้ ครูตองทําการศึกษา
รวบรวมขอมูลของผูเรียนเปนรายบุคคล เพื่อดูพัฒนาการเด็ก ดูภูมิหลัง พื้นความรู ความสามารถ
ทางการเรียน และความตองการของผูเรียน วิเคราะหเพื่อคนหาศักยภาพของผูเรียน เพื่อใหเด็กได
พัฒนาไดอยางเต็มที่ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา (2543 : 140-149)  
ไดกลาวถึง ครูตองจัดสภาพแวดลอม เพื่อชวยใหผูเรียนพบจุดมุงหมายของการเรียนรูของตนเอง ครู
จึงตองอาศัยการจัดการและการวางแผนเพื่อใหเกิดสิ่งที่ตอง โดยตองประยุกตใชความรูเกี่ยวกับ
ศาสตรของการเรียนการสอน ซ่ึงไดแก ทฤษฎีการเรียนรูพัฒนาการและการสอน ผลงานวิจัยที่
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของครูและวางแผนบริหารชั้นเรียนใหสอดคลองกับรูปแบบการสอน 

1.3  ดานการเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชนพบวา  คุณลักษณะที่พึงประสงค
ของครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  
เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  อยูในระดับมากทุกขอ ซ่ึงผลการศึกษา



 9

สอดคลอง กับเลอพงษ  อุปพงษ (2544 : 30) สรุปไววา คุณลักษณะที่พึงประสงคและที่เปนจริงของ
ขาราชการครูสายผูสอนควรมีลักษณะดังตอไปนี้ ดานมนุษยสัมพันธ ไดแก การชวยเหลือนักเรียนที่มี
ปญหา การใหคําปรึกษาหารือตางๆ การเปนมิตรกับนักเรียน การตอนรับและการเปนกันเองกับบุคคล
ที่มาติดตอดวย สามารถปรับตัวใหเขากับบุคคลอื่นไดดี มีความสุภาพตอผูบังคับบัญชา และเชื่อถือซ่ึง
กันและกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ สุวิทย  มูลคําและอรทัย  มูลคํา (2543 : 140-149) กลาววา ครู
ในฐานะเปนตัวกลางของการมีมนุษยสัมพันธ (The teacher as a Mediator of Human Relation) ไดแก
การที่ครูไดสรางความสัมพันธที่ดีในระหวางครูกับนักเรียน ระหวางผูเรียนแตละคน และระหวางกลุม
ผูเรียน  ทั้งนี้การเปนตัวกลางของการมีมนุษยสัมพันธที่มีประสิทธิภาพของครูผูสอนนั้นพิจารณาได
จากครูตองพยายามกระตุนใหผูเรียนกลาแสดงออก ครูตองเปนผูมีความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ
กับผูเรียนเปนรายบุคคลหรือเปนกลุม ครูตองมีสวนเกี่ยวของในการกระตุนใหเกิดการกระตุนใหเกิด
การสรางพฤติกรรมทางสังคมที่ดีในหมูผูเรียน ใหผูเรียนปฏิบัติกันดวยดี  ครูตองเปนผูช้ีแนะ หรือ
สรางคานิยมที่ถูกตอง ครูยังตองพัฒนาแบบฉบับของการมีปฏิสัมพันธกับนักเรียนซึ่งจะสงผลอยาง
มากตอ จุดมุงหมายในการสอนของครู  โดยเปนแบบอยางที่ดี สรางสภาพแวดลอมที่เกื้อกูลตอการ
เรียนรูและการประพฤติปฏิบัติของผูเรียน และสรางระบบการควบคุมดูแลที่เปนธรรมและเปน
ประชาธิปไตย 

2. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 1 ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 ระหวางผูบริหาร กับ
คณะกรรมการสถานศึกษา แตกตางกัน  และเมื่อเปรียบเทียบรายดานพบวามีความ แตกตางกัน คือดาน
คุณสมบัติสวนบุคคล   ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สวนดานการเปน
กัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน ไมแตกตางกัน  และผลการศึกษาครั้งนี้ สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ธํารงค  นนทตา (2534) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมยตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศกและ
ผูปกครอง พบวา ผูบริหารโรงเรียน ครู ศึกษานิเทศกมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของครูช้ันประถมศึกษาปที่ 1 แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ.01 เมื่อทดสอบความแตกตางเปน
รายคู พบวาผูบริหารโรงเรียนกับผูปกครอง ครูกับผูปกครองและศึกษานิเทศกกับผูปกครอง มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะที่พึงประสงค ของครูช้ันประถมศึกษาปที่ 1 แตกตางกันอยางมีนัยทางสถิติที่
ระดับ .01 นอกนั้นไมพบความแตกตาง เปนไปในแนวเดียวกับงานวิจัยของพงษศักดิ์  ศรีสมทรง 
(2537) ที่ไดศึกษาคุณลักษณะของครูอาจารยตามความตองการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไดศึกษาคุณลักษณะของครู อาจารยตาม
ความตองการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีอายุ  ประสบการณในการเปนผูบริหารโรงเรียน
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และขนาดของโรงเรียนพบวาโดยรวมไมแตกตางกัน  แตมีความแตกตางกันในดานวิชาการ นอกจากนี้
ยังศึกษาพบวาคุณลักษณะของครูอาจารยตามความตองการของผูบริหารที่ประสบการณในการเปน
ผูบริหารโรงเรียนตางกัน นอกจากนี้ ผลการศึกษาครั้งนี้ไมสอดคลองกับงานวิจัยของภศินีลําดวน             
สิริชาตานันท  (2543) ที่ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน และนักเรียนในสังกัดอัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง พบวา 
ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียน และนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของครูผูสอนโดยรวมและรายดานทั้ง 5 ดานไมแตกตางกัน ดงันั้นผลการศึกษาครั้งนี้ไดแสดง
ใหเห็นวา ผูบริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นแตกตางกันใน
คุณลักษณะสวนบุคคล และศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  สวนดานการเปน
กัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชนไมแตกตางกัน  ทั้งนี้เปนเพราะวา  โดยธรรมชาติของมนุษยที่
ประสงค จะประสบแตส่ิงที่ดีงาม อยากเห็นทุกสิ่งทุกอยางที่อยูรอบตัวเองเจริญกาวหนา  จึงทําใหมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1ในสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสระแกว  เขต 2 ไมแตกตาง กันในดานการเปนกัลยาณมิตรกับ
เพื่อนครูและชุมชน   

3. ผลการเปรียบเทียบ ความคิดเห็นคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูผูสอน ช้ันประถมศกึษา
ปที่ 1  ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกว เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
และเมื่อเปรียบเทียบรายดานคือ  ดานคุณสมบัติสวนบุคคล  ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  ดานการเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชนแตกตางกันทุกดาน สอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว แตการศึกษาดังกลาวไมสอดคลองกับงานวิจัยของพงษศักดิ์  ศรีสมทรง (2537) ใน
บางรายการซึ่งเขาไดศึกษาคุณลักษณะของครูอาจารยตามความตองการของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช พบวาขนาดของโรงเรียน
โดยรวมไมแตกตางกัน  แตมีความแตกตางกันในดานวิชาการ และมีความสอดคลองในประเด็นของ
คุณลักษณะของครูอาจารยตามความตองการของผูบริหารที่ประสบการณในการเปนผูบริหารโรงเรียน
ตางกัน โดยรวมมีความแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบพบวาดานวิชาการและดาน
คุณธรรม  จริยธรรมมีความแตกตางกันสวนดานอื่นๆ  ไดแก  ดานบุคลิกภาพ  ดานมนุษยสัมพันธ  
และดานการสอนไมแตกตางกัน      
 
 
 
 



 11

ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1.1  จากผลการศึกษาครั้งนี้คุณลักษณะที่พึงประสงคอยูในระดับมาก ทั้งโดยรวมและ
รายดานจึงเห็นสมควรใหครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ธํารงรักษาไวทั้งในดานคุณสมบัติสวน
บุคคล  ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดานการเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อน
ครูและชุมชน  

1.2  ควรมีการประกาศยกยองใหรางวัลครูผูสอนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่พัฒนาตนเอง
จนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 

2.  ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาครั้งตอไป  
2.1  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณสมบัติสวนบุคคล   

ดานศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดานการเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและ
ชุมชนของครูที่สอนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแกวเขต 2  ในระดบัชั้นอื่นๆ 

2.2  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค ดานคุณสมบัติสวนบุคคล  ดาน
ศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดานการเปนกัลยาณมิตรกับเพื่อนครูและชุมชน
ของครูที่สอนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสระแกวเขต 2   

2.3  ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณลักษณะที่ดีของครูเพื่อจะไดใช
เปนแนวทางในการพัฒนาครูใหมีมาตรฐานวิชาชีพครูและเปนที่ตองการของสังคม  
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ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพ้ืน 
บริษัทการบนิไทย จํากัด (มหาชน) 

 

JOB SATISFACTION OF THE EMPLOYEE’S WORKING IN GROUND CUSTOMER 
SERVICES OF THAI AIRWAYS COMPANY 

 
1) นักรบ  รักวงศ   2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิเษก  จันทรเอี่ยม 3) รองศาสตราจารย วันทนีย  ภูมิภทัราคม 

1) Nakrob  Rukvong 2) Assistant Professor Dr. Pisake  Jun-eam 3 ) Associate Professor Wantanee   Phumpatrakom 
 

 

บทคัดยอ  
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
ฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  2)  เปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
ทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตําแหนงหัวหนางาน จํานวน 195 คน และตําแหนงพนักงาน จํานวน                     
113 คน รวมกลุมตัวอยางจํานวน 308 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ในการหา คารอยละ คาเฉล่ีย (X) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐาน โดย               
การวิเคราะหคาที (t-test) และคาเอฟ (F-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. สถานภาพท่ัวไปของพนักงาน ฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 40 ป จบการศึกษาสูงสุด ระดับ
ปริญญาตรี มีตําแหนงเปนพนักงานปฏิบัติการ มีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป และมี
สถานภาพสมรสแลว 
 2. ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ในปจจัยของความพึงพอใจท้ัง 14 ดาน ผลการวิจัยโดยรวมพบวา ในทุกปจจัย 

 
1) นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                    
ในพระบรมราชูปถัมภ 
2),    อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
 ในพระบรมราชูปถัมภ    
3)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
 ในพระบรมราชูปถัมภ 
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พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางาน
อยูในระดับมาก 
  3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ฝายบริการลูกคาภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามอายุในปจจัยท้ัง 14 ดาน ผลการวิจัยโดยรวม พบวา 
พนักงานท่ีมีอายุมากกวา 40 ป มีคาเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาเปนพนักงานท่ีมีอายุ     
ต้ังแต 36-40 ป สวนพนักงานท่ีมีอายุต้ังแต 31-35 ป มีคาเฉล่ียความพึงพอใจนอยท่ีสุด สวนผล       
การทดสอบความแตกตางระหวางกลุมโดยรวมในปจจัยท้ัง 14 ดาน พบวา มีความแตกตางระหวาง
กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4. การเปรียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน ฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามตําแหนงงานในปจจัยท้ัง 14 ดาน ผลการวิจัยโดยรวมพบวา 
พนักงานท่ีมีตําแหนงเปนพนักงานมีคาเฉล่ียของความพึงพอใจมากกวาพนักงานท่ีมีตําแหนงเปน  
หัวหนางาน สวนผลการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมโดยรวม ในปจจัยท้ัง 14 ดาน พบวา    
ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 5. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามประสบการณในการทํางานในปจจัยท้ัง 14 ดาน     
ผลการวิจัยโดยรวมพบวา พนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป มีคาเฉล่ีย       
ความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาเปนพนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางานต้ังแต 16-20 ป และ
พนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางานต้ังแต 11-15 ป มีคาเฉล่ียความพึงพอใจนอยท่ีสุด สวนผล
การทดสอบความแตกตางระหวางกลุมโดยรวมในปจจัยท้ัง 14 ดาน พบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to a job satisfaction study of the employee’s 
working in Ground Service, Thai airways Company, and a job satisfaction comparision of the 
employee’s working in Ground Service of Thai airways Company. 
 The study used in which a sample of 195 chiefs and 113 staffs, totally 308 employees. 
The researcher collected data by interview schedules which 5 levels. Data were analyzed by 
percentage, mean (X), standard deviation (S.D.),  t-test, and F-test with a statistical program. 
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 The findings of the study were as follows: 
 1.  Most of employees in Ground Service of Thai airway company were females, over    
40 years old, Bachelor’s degree, staff position, over 20 years of experimental working and 
married 
 2. The job satisfaction of the employee’s working in Ground Service of Thai airways 
company at a “Very High level” from 14 job satisfaction factors. 
 3. The job satisfaction comparision of the employee’s working in Ground Service of 
Thai airways Company on age present that the first of average of  job satisfaction is over 40 years old, 
between 36-40 years old was second and the least one was between 31-35 years old by 14 job 
satisfaction factors. Including there was a significant different between group at .05 in 14 job 
satisfaction factors. 
 4. The job satisfaction comparision of the employee’s working in Ground Service, of 
Thai airways Company on position of work present that Average of job satisfaction of staffs were 
more than chiefs and there was a non-significant different between group at .05 in 14 job 
satisfaction factors. 
 5. The job satisfaction comparision of the employee’s working in Ground Service of       
Thai airways Company on experimental working present that the first of average of job 
satisfaction was over 20 years, between 16-20 years was second, and the least was between 11-15 
years by 14 job satisfaction factors. Including there was a significant different between group at 
.05 in 14 job satisfaction factors. 
 

ความสําคัญของปญหา 
 หนวยงานธุรกิจทุกแหงแตละแหงมีสภาพเปนระบบธุรกิจหนวยหนึ่ง ซ่ึงประกอบไปดวย
ระบบยอยหลายระบบ เชน ระบบตลาด ระบบการเงิน ระบบการผลิต และระบบทรัพยากรมนุษย 
เปนตน  ซ่ึงระบบยอยแตละระบบจะมีความเ ก่ียวพันและสัมพันธกันอยู  อยางไรก็ตาม                      
ระบบทรัพยากรมนุษยเปนระบบยอยที่เดนชัดกวาระบบอื่นๆ ท้ังหมด ท้ังนี้เพราะจะเปนท้ังผูริเร่ิม
จัดทําและเปนผูควบคุมระบบงานอ่ืนๆ ท้ังหมด กลาวคือ ระบบยอยของทรัพยากรมนุษยจะเปน
ระบบสําคัญท่ีสุด ท่ีจะกํากับและควบคุมการทํางานของระบบยอยของหนาท่ีการงานตางๆ และ
ระบบยอยของทรัพยากรอื่นๆ (ธงชัย   สันติวงษ, 2535 : 6) ดังนั้นทรัพยากรทางดานบุคคลจึงนับเปน
ปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีจะตองพิจารณาเปนอันดับแรก 
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  ความพึงพอใจในการทํางานนั้นจะมีผลตอการปฏิบัติงานของพนักงาน คือถาพนักงาน
ขาดความพึงพอใจในการทํางานแลวจะสงผลตอพฤติกรรมในการทํางาน ซ่ึงจะแสดงออกโดยการขาดงาน 
การมาทํางานสาย และอาจถึงข้ันลาออกจากองคการไปจึงเปนปญหาสําคัญท่ีผูบริหารควรให          
ความสําคัญและพยายามหาทางแกไขใหหมดไปหรือใหอยูในระดับท่ีตํ่าท่ีสุด เนื่องจากเปนปญหา  
ท่ีจะกอใหเกิดผลกระทบตามมามากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการบริหารงานบุคคล 
 ปจจุบันการแขงขันการใหบริการดานธุรกิจการบินสูงข้ึน รวมท้ังการใหบริการตางๆ            
แกผูโดยสารภาคพ้ืน ซ่ึงฝายบริการลูกคาภาคพื้นเปนหนวยงานหนึ่งของบริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) มีหนาท่ีในการใหบริการดังกลาว มีพนักงานมากกวา 2,000 คน และมีปญหาความพึงพอใจ
ในการทํางานของพนักงานเปนประจํา ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ จึงไดศึกษากับพนักงานระดับ
ปฏิบัติการ ซ่ึงถือไดวาเปนผูท่ีไดลงมือปฏิบัติงานโดยตรง 
 จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นไดวา ปญหาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานนั้น 
นับวาเปนปญหาท่ีสําคัญท่ีสงผลกระทบในหลายระดับไมวาจะเปนระดับชาติ ระดับองคการ   
ระดับกลุม  ตลอดจนถึงระดับบุคคล  ดังนั้น  องคการจึงควรจะหาทางแกไขใหอยูในระดับท่ีตํ่าท่ีสุด 
รวมท้ังใหความสําคัญกับคนงานในการบํารุงรักษาใหเกิดความจงรักภักดีตอองคการ ตลอดจน         
เกิดความพึงพอใจในการทํางานเพราะส่ิงนี้จะเปนส่ิงกระตุนใหคนเกิดความตองการที่จะมาทํางาน
อยางสมํ่าเสมอจึงทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจอยางมากเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของ
พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ท้ังนี้ เพื่อเปนแนวทางสําหรับ        
ผูบริหารในการวางแผนปรับปรุงการบริหารงานบุคคลขององคการ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  

คําสําคัญ   
ความพึงพอใจในการทํางาน 

 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
 ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด 

(มหาชน) มีความแตกตางกันตามอายุ ตําแหนงงาน  และประสบการณในการทํางานหรือไม  อยางไร 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) 

 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามอายุ ตําแหนงงาน  และประสบการณในการทํางาน 
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วิธีดําเนินการวิจัย   
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  1.1 ประชากรกลุมประชากรเปนหัวหนางานและพนักงานในระดับปฏิบัติการของฝาย
บริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 1,346  คน 
  1.2 กลุมตัวอยาง เปนหัวหนางานและพนักงานในระดับปฏิบัติการ โดยในการสุมเลือก    
กลุมตัวอยางประชากร  ไดดําเนินการดังนี้ 
   1.2.1 การกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางประชากร ในการกําหนดกลุมประชากรข้ัน
ตํ่า  โดยใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2546 : 71) ท่ี
แสดงขนาดของกลุมตัวอยางและตองการทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนของการสุมรอยละ 5 หรือ .05               
ของกลุมตัวอยาง จากจํานวนประชากร 1,346  คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 308 คน  
   1.2.2 การเลือกกลุมตัวอยาง การสุมเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยางงาย          
(simple random sampling) โดยจับสลากจากบัญชีรายช่ือของหัวหนางานและพนักงาน และตาราง            
การมาทํางานของหัวหนางานและพนักงาน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเอง โดยแบงเปน  2  ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ซ่ึงไดแก เพศ  อายุ สถานภาพ
สมรส  การศึกษา  ตําแหนงงานและประสบการณในการทํางาน 
  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเพื่อวัดความพึงพอใจในการทํางาน ซ่ึงผูวิจัย
สรางข้ึนโดยอาศัยการศึกษาคนควา จากเอกสาร วารสาร ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเปนสําคัญ  
ซ่ึงมีลักษณะเปนมาตรวัด (Scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert)  และมีลักษณะเปนขอความท่ีผูตอบ
แสดงความคิดเห็น โดยจําแนกออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด  

3. ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
  ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

  3.1 ศึกษาคนควา หาความรู แนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
กับความพึงพอใจ 
  3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
  3.3 สรางแบบสอบถามขึ้นมา 1 ชุด เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจใน           
การทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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  3.4 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จเ รียบรอยเสนอตอคณะกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ  เพื่อตรวจสอบแกไข 
  3.5 นํารางแบบสอบถามท่ีคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบแลวเสนอ
ตอผูทรงคุณวุฒิ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) จํานวน 5 ทาน 
  3.6 ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้น          
นําไปปรึกษากับคณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธจัดพิมพ นําไปทดลองใช (Try out) กับกลุม
ตัวอยางประชากรท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับประชากรที่ตองการศึกษา ซ่ึงผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ี
พัฒนาข้ึนไปทดลองใชกับพนักงาน จํานวน 30 คน เพื่อนํามาคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของ
แบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha-Coefficient) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543 : 
96-98) 
  3.7 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณแลวนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ         
การวิจัย 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีทดสอบแลว ไปแจกใหพนักงานท่ีเปนกลุมตัวอยางและ           
เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีทําเสร็จเรียบรอยแลว  ดวยตนเอง 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัย ไดดําเนินการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม ท่ีไดรับ          
ท้ังหมด กอนนําไปวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามจะถูกประมวลดวยสถิติเบ้ืองตน และใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูลและแปรผล 
 6. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  
  6.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (mean) คาเบ่ียงเบน         
มาตรฐาน (standard  deviation)  
  6.2 สถิติท่ีใชทดสอบสมมติฐาน  ไดแก t – test แบบ Independent และ F - test 
 

ผลการวิจัย 
 1. ความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ในปจจัยของความพึงพอใจทั้ง 14 ดาน ผลการวิจัย โดยรวมพบวาในทุกปจจัย
พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจใน             
การทํางานอยูในระดับมาก และความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น 
เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้ ความสําเร็จของงาน สถานะของอาชีพ ความรับผิดชอบ 
ลักษณะของงาน ความสัมพันธระหวางบุคคล ความเปนอยูสวนตัว การไดรับการยอมรับนับถือ 
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ความมั่นคงในงาน เงินเดือน โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต นโยบายและการบริหาร 
ความกาวหนาในการทํางาน วิธีการปกครองบังคับบัญชา และสภาพในการทํางาน    
 2. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามอายุ ในปจจัยท้ัง 14 ดาน ผลการวิจัยโดยรวมพบวา 
พนักงานท่ีมีอายุมากกวา 40 ป มีคาเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาเปนพนักงานท่ีมีอายุ         
ต้ังแต 36-40 ป สวนพนักงานท่ีมีอายุต้ังแต 31-35 ป มีคาเฉล่ียความพึงพอใจนอยท่ีสุด สวนผล               
การทดสอบความแตกตางระหวางกลุมโดยรวมในปจจัยทั้ง 14 ดาน พบวา มีความแตกตางระหวาง
กลุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ .05 ท้ัง 14 ดาน 
 3. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามตําแหนงงานในปจจัยท้ัง 14 ดาน 
  ผลการวิจัยโดยรวม พบวา พนักงานท่ีมีตําแหนงเปนหัวหนางาน มีคาเฉล่ียของ         
ความพึงพอใจมากกวาพนักงานท่ีมีตําแหนงเปนพนักงาน สวนผลการทดสอบความแตกตาง
ระหวางกลุมโดยรวม และในแตละปจจัยท้ัง 14 ดาน พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงผลการเปรียบเทียบในแตละปจจัยปรากฏวา ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียของพนักงาน             
ท่ีมีตําแหนง เปนหัวหนางานมีคามากกวาคาเฉล่ียของพนักงานท่ีมีตําแหนงเปนพนักงานในปจจัย 
ท้ัง 14 ดาน 
 4. การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) จําแนกตามประสบการณการทํางานในปจจัยท้ัง 14 ดาน 
  ผลการวิจัยโดยรวม พบวา พนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางานมากกวา 20 ป        
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาเปนพนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางานต้ังแต 16-20 ป 
สวนพนักงานท่ีมีประสบการณในการทํางานต้ังแต 11-15 ป มีคาเฉล่ียความพึงพอใจนอยท่ีสุด       
สวนผลการทดสอบความแตกตางระหวางกลุมโดยรวมในปจจัยท้ัง 14 ดาน พบวา มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ัง 14 ดาน 
      

อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะหและสรุปผลชขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน
ฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีประเด็นท่ีสําคัญนํามาอภิปรายผล  ดังนี้ 
 1. การอภิปรายผลการวิจัย เกี่ ยวกับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงาน              
ฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
  โดยภาพรวมในทุกปจจัยความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝายบริการลูกคา
ภาคพ้ืน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
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ของธีระพันธ  พิทักษศิลป (2548 : 124-125) พบวา ความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส สถาบันอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยรวมในทุก
ปจจัยอยูในระดับปานกลาง และผลการอภิปรายในปจจัยแตละดานเปนดังนี้ 
  1.1  ดานความสําเร็จของงาน ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคา ภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับมาก และมี ขอความท่ี
มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากถึง 3 ขอความ แสดงใหเห็นวาการพิจารณาตามความสําเร็จของงาน ไดวัดผล
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน ไดแก ขาพเจาจะพยายามปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย
อยางต้ังใจ เพื่อใหงานน้ันประสบผลสําเร็จ ขาพเจามีเปาหมายชัดเจนและมีการปฏิบัติสูเปาหมาย
อยางชัดเจนรวมท้ังการใหความสําคัญกับคุณภาพและผลงาน ซ่ึงท้ังหมดนี้เปนปจจัย ภายในท่ี
พนักงานฝายบริการลูกคา ภาคพื้น สามารถควบคุมไดดวยตนเอง และผลการวิจัยสอดคลองกับ
ศศิธร อินมาก (2544 : 36) เร่ืองความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยคณะสัตวศาสตรวิทยาลัย 
เกษตรและเทคโนโลยีกลุมภาคใต กรมอาชีวศึกษา พบวา มีความพึงพอใจในการทํางานดาน
ความสําเร็จของงานอยูในระดับมาก จํานวน 4 ขอความ จากท้ังหมด 5 ขอความ 
  1.2 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการ ลูกคา 
ภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของปรัศนี   พิณอําพรไพศาล (2542 : 127)  ท่ีพบวา อาจารยคณะ
วิชาพื้นฐาน สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจใน การทํางานดาน
การยอมรับนับถืออยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น มีความพึงพอใจ
ในการทํางานดานการไดรับการยอมรับนับถือในมิติของการไดรับคําชมเชยจาก ผูบังคับบัญชาหรือ
เพื่อนรวมงานเม่ือทํางานดี เพื่อนรวมงานใหการยอมรับในความรูความสามารถ และเพื่อนรวมงาน
มีความเช่ือม่ันในการปฏิบัติงาน 
  1.3 ดานลักษณะงาน ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัท         
การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลอง กับ
งานวิจัยของธีระพันธ  พิทักษศิลป (2548 : 125) เร่ืองการศึกษาความพึงพอใจในการทํางานของ
อาจารยสาขางานอิเล็กทรอนิกส สถาบันอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบวา         
ความพึงพอใจในการทํางานของอาจารยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  
 1.4  ดานความรับผิดชอบ ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัท         
การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับมาก ซ่ึงสอดคลองกับ                 
ศศิธร   อินทรมาก (2544 : 152)  พบวา อาจารยคณะวิชาสัตวศาสตร  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
กลุมภาคใต มีความพึงพอใจในการทํางานดานความรับผิดชอบอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา 
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พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้นมีความพึงพอใจที่มีอิสระในการทํางาน พึงพอใจในอํานาจหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบและพึงพอใจท่ีไดมีโอกาสตัดสินใจทํางานดวยตนเอง 
  1.5 ดานความกาวหนาในการทํางาน ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคา       
ภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ ธีระพันธ   พิทักษศิลป (2548 : 125) ท่ีพบวา ความพึงพอใจ ในการทํางาน
ดานความกาวหนาในการทํางานของอาจารยสาขางานอเล็กทรอนิกส มีระดับปานกลาง  
  1.6 ดานโอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝาย
บริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับ
ปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ กิตติศักดิ์   ฤทธิรงค (2536 : 108) ท่ีพบวา  องคประกอบ
ท่ีกอให เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหนาคณะและหัวหนาแผนกวิชาชาง                   
อุตสาหกรรม ดานความกาวหนาในการทํางานในอนาคต อยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา
ความคิดเห็นของพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้นเกี่ยวกับ ความกาวหนาในอนาคต การสงเสริมให
ไดรับตําแหนงสูงข้ึน การไดรับความดีความชอบจากผูบังคับบัญชายังไมเหมาะสม จึงสงผลตอ      
การยอมรับของพนักงานดังกลาว 
  1.7 ดานเงินเดือน ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัท                
การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ อัญชลี   ดุสิตสุทธิรัตน (2536 : 129) ท่ีพบวา อาจารยสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานรายไดสวัสดิการและผลตอบแทนอยู
ในระดับปานกลาง  
  1.8 ดานความสัมพันธระหวางบุคคล ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคา         
ภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง
สอดคลองกับผลการวิจัยของธีระพันธ    พิทักษศิลป (2548 : 125) ท่ีพบวา ความพึงพอใจ   ในการ
ทํางานของอาจารยสาขางานอิเล็กทรอนิกส ดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน อยูในระดับมาก ซ่ึง
ผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา เพื่อนรวมงานมีสัมพันธภารพท่ีดีตอกัน พึงพอใจเมื่อมีโอกาสได
ใกลชิดและทํางานรวมกับเพื่อนรวมงาน มีน้ําใจและอัธยาศัยไมตรี รวมท้ังการเสียสละเพ่ือสวนรวม           
เพื่อนรวมงานทุกคนยินดีใหความรวมมือ 
  1.9 ดานสถานะของอาชีพ ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคา ภาคพื้น บริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัย
ของปรัศนี พิณอําพรไพศาล (2542 : 127) ท่ีพบวา อาจารยคณะวิชาพื้นฐาน สังกัดวิทยาลัย           
าชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความพึงพอใจใหกับการยอมรับนับถือในสถานะของอาชีพอยู
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ในระดับมาก แสดงใหเห็นวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้นพึงพอใจในสถานะของอาชีพท่ีตน 
มีอยู ซ่ึงเปนท่ียอมรับของบุคคลท่ัวไปและสังคม 
  1.10  ดานนโยบายและการบริหาร ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพืน้ 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง        
สอดคลองกับผลการวิจัยของศรีบังอร   นรินทรางกูร ณ อยุธยา (2539 : 94) ท่ีพบวา อาจารยประจํา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรกรรม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานนโยบายและ
การบริหารอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา พนักงานฝายบริการลูกคา        
ภาคพ้ืน พึงพอใจที่บริษัทฯ มีนโยบายท่ีดีในการบริหารงาน สามารถนําไปปฏิบัติได มีระบบ          
การบริหารจัดการของหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีแนวทางสงเสริมใหพนักงานปฏิบัติงาน
อยางเต็มความสามารถ 
  1.11  ดานสภาพในการทํางาน ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคา  ภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในการทํางานอยูในระดับปานกลาง ซ่ึง        
สอดคลองกับผลการวิจัยของ อัญชลี   ดุสิตสุทธิรัตน (2536 : 108) ท่ีพบวา องคประกอบท่ีกอใหเกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของหัวหนาคณะและหัวหนาแผนกวิชาชางอุตสาหกรรมในดาน
สภาพการทํางานมีระดับความพึงพอใจปานกลาง ซ่ึงผลจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา พนักงาน        
ฝายบริการลูกคาภาคพื้น มีความพึงพอใจสถานท่ีทํางาน มีแสง อุณหภูมิ ความช้ืนท่ีเหมาะสมแก 
การทํางาน มีความปลอดภัยของพนักงานในการปฏิบัติงาน และสภาพการปฏิบัติงาน มีชวงเวลา
และสถานท่ีพักผอนอยางเหมาะสม 
  1.12  ดานความเปนอยูสวนตัว ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคา   ภาคพื้น 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในดานความเปนอยูสวนตัวอยูในระดับ            
ปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธีระพันธ   พิทักษศิลป (2548 : 126) ท่ีพบวา อาจารยสาขา
งานอิเล็กทรอนิกส มีความพึงพอใจในดานความเปนอยูสวนตัวอยูในระดับปานกลาง แสดงให         
เห็นวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น มีความพึงพอใจในความเปนสวนตัว มีรายไดเหมาะ           
แกการดํารงชีพและสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
  1.13 ดานความม่ันคงในงาน ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพ้ืน 
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจในดานความม่ันคงในงานอยูในระดับปานกลาง 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของธีระพันธ พิทักษศิลป (2548 : 125) ท่ีพบวา ความพึงพอใจใน          
การทํางานของอาจารยสาขางานอิเล็กทรอนิกสดานความม่ันคงงานอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวา 
พนักงานฝายการลูกคาภาคพื้น มีความเช่ือม่ันในความมั่นคงในงานท่ีทําอยู ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทท่ีมีความม่ันคงสูง ทําธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจการบิน       
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ท้ังในและตางประเทศ มีผูรวมทุนมากมาย โดยเฉพาะรัฐบาลเปนผูถือหุนใหญ โอกาสเส่ียงในการ
ขาดทุนจึงมีนอยมาก 
    1.14  ดานวิธีการปกครองบังคับบัญชา ผลการวิจัยพบวา พนักงานฝายบริการ   ลูกคา
ภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัของธีระพันธ  พิทักษศิลป (2548 : 126) ท่ีพบวา ความพึงพอใจในการทํางานของอาจารย
สาขางานอิเล็กทรอนิกส ดานการบริหารและการปกครองอยูในระดับปานกลาง แสดงใหเห็นวา 
พนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้นมีความพึงพอใจท่ีผูบังคับบัญชามีความยุติธรรมในการปกครอง มี
ความ          รับผิดชอบตอผูใตบังคับบัญชา และใหความเปนกันเองกับผูใตบังคับบัญชาทุกคน ซ่ึง
สงผลตอ         การปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป 

  ในการวิจัยคร้ังนี้ ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจในการทํางานของพนักงานฝาย
บริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการนําผล การวิจัย
ไปใชดังนี้ 

  1.1 ผลท่ีไดจากการวิจัยเปนขอมูลพื้นฐานในการบริหารงานของผู อํานวยการ         
ฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

  1.2 เปนแนวทางในการกําหนดวิธีการบริหารงานบุคคลของฝายบริการลูกคา            
ภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

  1.3 เปนขอมูลสําหรับฝายบริการลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  
ในการกําหนดนโยบายสําหรับพัฒนาบุคลากรของฝายท่ีมีความแตกตางกันในดาน อายุ ตําแหนงงาน 
และประสบการณในการทํางาน 

 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

  จากการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ พบวา ยังมีปญหาอีกหลายประการ ท่ีตองไดรับการ
ศึกษาวิจัยตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในคร้ังตอไป ดังนี้ 

  2.1 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการทํางานระหวางพนักงานฝายบริการลูกคา
ภาคพื้นกับพนักงานอ่ืน ๆ ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

  2.2 ศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอการใหบริการของพนักงานฝายบริการ
ลูกคาภาคพื้น บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปท่ี 1 
เร่ืองการบวก ลบจํานวนเต็ม โดยใชวิธีสอนแบบซิปปา (CIPPA) กับวิธีสอนแบบปกต ิ

A COMPARISON OF MATHEMATIC ACHIEVERMENT OF MATHAYOMSUKSA 1 
STUDENTS REGARDING THE ADDITION AND SUBSTRACTION OF INTEGERS BY USING 

CIPPA  AND NORMAL  LESSON  PLAN 
 

1)จินตนา  คําเงิน   2)ดร.อุษา  คงทอง  3)ดร.บุญเรือง  ศรีเหรัญ 
1)Chintana  Kumngern   2) Dr.Usa  Kongthong  3) Dr. Boonrueng  Sriharun 

 

 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร      

กอนเรียนของนักเรียนกลุมที่ใชวิธีสอนแบบซิปปาและกลุมที่ใชวิธีสอนแบบปกติ และเพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ที่ไดรับการสอนโดยใชวิธีสอนแบบ
ซิปปา (CIPPA) กับวิธีสอนแบบปกติ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจง  อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2550 จํานวน 2 หองเรียน รวม 60 คน โดยใชวิธีสุมแบบหลายขั้นตอน จากนั้นจับฉลาก
สุมหองเรียนเขากลุมทดลอง และกลุมควบคุม โดยใชวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา 
และแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ืองการ
บวก ลบ จํานวนเต็ม วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หาคาเฉลี่ย ( X ) คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย โดยใชสถิติ t – test  กรณีสองกลุมเปน
อิสระตอกัน 

 
 

1)     นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลกัสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
      ในพระบรมราชูปถัมภ 
2), 3)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 
      ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ผลการวิจัยพบวา     
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียน ของนักเรียนในกลุมที่สอนโดยใช  

วิธีสอนแบบซิปปาและกลุมที่สอนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ ไมแตกตางกัน 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน หลังจากสอนโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา 

สูงกวา  ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research were to compare the mathematics learning achievement 

of Mattayom Suksa 1 students before being taught by CIPPA model and by the regular teaching 
approach and to compare the mathematics learning achievement of Mattayom Suksa 1 students 
after being taught by CIPPA model and by the regular teaching approach. 

The samples of the study were 60 students of two Mattayom Suksa 1 classes of Wat 
Jaeng Phrapariyattidhamma School, Division of General Education, Prachantakham District, 
Prachinburi Province in the first semester of the 2007 academic year. They were selected by the 
multi-stage random sampling then were divided into the experimental group and control group by 
the simple random sampling. The instruments used to collect the data were the course outline with 
CIPPA model, the course outline with the regular teaching approach, and the mathematics 
learning achievement test on addition of integers and subtraction of integers. The data was 
analyzed using a statistical program to generate mean, standard deviation, and t-test for 
independent data. 

The results were as follows: 
1. Mathematics learning achievement of Mattayom Suksa 1 students before being 

taught by CIPPA model and by the regular teaching approach were not different. 
2. The level of mathematics learning achievement of Mattayom Suksa 1 students after 

being taught by CIPPA model was higher than the level of mathematics learning achievement of 
the students after being taught by the regular teaching approach at a statistically significant level 
of 0.05. 
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ความสําคัญของปญหา 
             คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีประโยชนตองานของมนุษยในเกือบทุกสาขา และคณิตศาสตรมี
บทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรค คิดอยางมี
เหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวน
รอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
คณิตศาสตรเปนพื้นฐานการเรียนรู และเปนเครื่องมือในการพัฒนาความกาวหนาในสาขาวิชาตาง ๆ 
รวมทั้งเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตาง ๆ ในชีวิตประจําวัน คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการ
ดํารงชีวิต ชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น และสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข นอกจากนี้
คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มีความสมดุลทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา และอารมณ 
สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข จนอาจกลาว    
ไดวา วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร สังคมศาสตร และศาสตรอ่ืนๆ ลวนแลวแตอาศัยคณิตศาสตร
เปนพื้นฐานในการสรางความเจริญกาวหนาทั้งสิ้น  จากการศึกษาการจัดการศึกษาของไทยตั้งแต
อดีตจนถึงปจจุบัน หลักสูตรไดบรรจุวิชาคณิตศาสตรไวตลอดมา ทั้งนี้เพราะวิชาคณิตศาสตรเปน
วิชาที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดความคิดอยางมีเหตุผล และใชเหตุผลในการแสดงความคิดเปนอยางมี
ระเบียบ ชัดเจนและรัดกุม สงเสริมใหผูเรียนมีอิสระในการคิดดวยตนเอง เสริมสรางลักษณะหลายอยาง
ในตัวเอง เชน การสังเกต ความประณีต แมนยําการตัดสินใจ มีบทบาทในชีวิตประจําวันและงาน
อาชีพตางๆ และเปนเครื่องมือแสวงหาความรู (กรมวิชาการ,  2533 : 40)   ปจจุบันมีการพัฒนาวิชา
คณิตศาสตรมากขึ้น ทําใหคนรูจักคิด และใชเหตุผลเขาใจที่จะนําคณิตศาสตรไปใชในการแกปญหาตาง ๆ  
โดยเฉพาะในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดังจะเห็นไดจากการนําคณิตศาสตรไปใชในการศึกษา  เร่ือง
การสํารวจอวกาศ การสรางดาวเทียม การพยากรณดินฟาอากาศ การผลิตกระแสไฟฟา และการ
กอสรางอาคารบานเรือน เปนตน (เยาวมาลย  ละอองนวล,  2540 : 1)  แตหลักสูตรดังกลาวซึ่งใชมา
นานกวา  10  ป  มีขอจํากัดหลายประการในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการหลักสูตรการเรียนรูคณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  กลาวคือยังไมสามารถผลักดันใหประเทศไทยเปนผูนําทางดานวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร และเทคโนโลยี  ซ่ึงจําเปนตองปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนใหคนไทยมีทักษะ
กระบวนการ และเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยใหมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
จึงไดจัดทําหลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2544  โดยกําหนดใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู  ที่
มุงเนนการฝกทักษะ กระบวนการคิด จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  ฝกการ
ปฏิบัติใหทําได  คิดเปนรักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องเกิดการผสมผสานสาระความรูใน
ดานตาง ๆ ไดเปนอยางดี  
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 จากการรายงานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ป
การศึกษา 2544  ของสํานักทดสอบการศึกษา  กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงปรากฏ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับต่ํา  ควรปรับปรุงรอยละ  48.30 
(กรมวิชาการ,  2544 : 19 )  ผลการวิเคราะหขอสอบแสดงวา เด็กไทยทําขอสอบแบบทองจําเนื้อหา
ไดดี ในขณะที่ทําขอสอบที่ตองใชเหตุผล และความสามารถในการคิดวิเคราะหไมคอยได เด็กไทยขาด
ความสามารถ ในการคิด วิเคราะห การใชเหตุผล และการเรียนรูตลอดชีวิตดวยตนเอง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545)  นอกจากนี้ ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร มีลักษณะเปนนามธรรม บางตอนก็ยากที่จะอธิบายใหเขาใจได  ทําใหเด็กเกิดความ          
เบื่อหนาย  ซ่ึงเปนหนาที่ของครูที่จะหาทางปรับปรุงการสอนใหนักเรียนไดเรียนคณิตศาสตร ดวย
ความรูสึกอยากที่จะเรียน และเรียนอยางสนุกสนานเพลิดเพลิน  นั่นคือจะตอง ทําใหนักเรียนเกิด     
ความสนใจที่จะเรียนคณิตศาสตร  
 
คําสําคัญ   
 วิธีสอนแบบซิปปา (CIPPA) การเรียนคณิตศาสตร  

 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
       การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่ใชวิธีสอนแบบซิปปา  เร่ืองการ
บวก ลบจํานวนเต็ม  และศกึษาประสิทธิภาพการใช แผนการจัดการเรยีนรูวาจะทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงขึ้นหรือไม 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียนของนกัเรียนกลุมที่ใช
วิธีสอนแบบซิปปา และกลุมที่ใชวิธีสอนแบบปกต ิ
 2. เพื่อเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดย
ใชวิธีสอนแบบซิปปา กับวิธีสอนแบบปกต ิ
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตรกอนเรียนของนักเรียนกลุมที่ใชวิธีสอนแบบซิปปา และกลุมที่ใชวิธีสอนแบบปกติ  
และ  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชวิธี
สอนแบบซิปปา กับวิธีสอนแบบปกติ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุมที่ 12 จํานวน 10 โรงเรียน ที่สังกัดสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ   กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลังเรียนอยูในภาคเรียนที่ 1   ปการศึกษา  
2550  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจง  อําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี  
จํานวน 2 หองเรียน  รวม 60  คน 
 1.   ประชากร และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่กําลัง
เรียนอยูในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2550 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจง  อําเภอ
ประจันตคาม  จังหวัดปราจีนบุรี  จํานวน  2  หองเรียน รวม  60  คน ที่ไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลาย
ขั้นตอน 

   2. เนื้อหาท่ีใชในการทดลองเปนเนื้อหาจากสาระหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดแจง พุทธศักราช 2548   ซ่ึงมีพื้นฐานมาจากหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช  2544 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ค31101  ช้ันมัธยมศึกษาปที่  1(ชวงชั้นที่ 3)  
เร่ือง การบวก ลบจํานวนเต็ม  
 3.  ตัวแปรที่จะศึกษา   
  3.1 ตัวแปรอิสระไดแก วิธีการสอนประกอบดวยวิธีสอนแบบซิปปาและวิธีสอนแบบปกติ 
         3.2  ตัวแปรตาม   ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร 

  4.  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
         4.1 แผนการจัดการเรยีนรูโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา และแผนการสอนแบบปกต ิ

4.2  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีนคณิตศาสตร  เร่ืองการบวก ลบ จํานวนเตม็  
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ 

5.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   
       5.1  คะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร กอนและหลัง

เรียนของกลุมตัวอยาง  ทั้ง 2 กลุม คือ  กลุมทดลอง  และกลุมควบคุม  ผูวิจัยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย 
( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
         5.2  เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการ
ทดลองของกลุมทดลองกับกลุมควบคุม t – test  (Independent) 
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        5.3  เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ระหวางกลุมทดลองที่สอนโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา  กับกลุมควบคุมที่ไดรับการสอนแบบปกติ 
       
ผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองการบวก ลบจํานวนเต็มโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา (CIPPA) กับวิธีสอนแบบปกติ  
สรุปดังนี้ 
   1.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรกอนเรียนของนักเรียน ในกลุมที่สอนโดยใชวธีิสอน
แบบซิปปา  และกลุมที่สอนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ ไมแตกตางกัน 

2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน   หลังจากไดรับการสอนโดยใชวิธีสอน  
แบบซิปปา (CIPPA) สูงกวา  ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกต ิ
 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเร่ือง เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองการบวก ลบจํานวนเต็ม  โดยใชวิธีสอนแบบซิปปากับวิธีสอนปกติ  ผูวิจัย    
มีประเด็นที่นาสนใจและควรนํามาอภิปราย ดังนี้ 

จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียน เร่ืองการบวก ลบ 
จํานวนเต็ม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยใชวิธีสอนแบบซิปปา กับวิธีสอนตามปกติ ปรากฏวาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนในกลุมทดลอง และกลุมควบคุมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักเรียนที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา
นักเรียนที่เรียน โดยใชวิธีสอนแบบปกติ  ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว  สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ  สุดารัตน  ไผพงศาวงศ  (2543 : 67) ไดศึกษา การพัฒนาชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่ใชในการ
จัดการเรียนการสอน  แบบ CIPPA  MODEL  เร่ืองเสนทางขนานและ ความคลาย ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  
ผลการศึกษา  พบวา  ชุดกิจกรรมคณิตศาสตรที่ใชใน  การจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา โมเดล             
ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตรสูงกวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  และยังสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชาริณี  ตรีวรัญู (2544 : 66) ไดศึกษาผลของการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรโดยใชโมเดลซิปปา ที่มีตอผลสัมฤทธ์ิและเจตคติตอการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวิจัยพบวา  หลังจากทดลอง นกัเรยีนทีไ่ดรับการ
จัดการเรียนการสอนโดยใชโมเดลซิปปา  มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร และคะแนน
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จากแบบวัดเจตคติตอการเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนตามปกติอยาง               
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

ดังนั้นการสอนโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา  จึงเปนการสอนที่ใหนักเรียนที่เปนสามเณร และ
มีบางสวนที่นักเรียนมีอายุที่แตกตางกัน เนื่องจากโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา       
ไมจํากัดอายุในการเขาเรียน จึงทําใหการใชวิธีสอนแบบซิปปา สรางความสนใจในการจัดการเรียน  
การสอน  เพราะผู เ รียนสนใจ  ไดสรางความรูดวยตนเองจากความรูหรือประสบการณเดิม                     
โดยเชื่อมโยงกับความรูใหมจากการแสวงหาขอมูลที่หลากหลาย  ผานทางกระบวนการกลุมและ
การเรียนแบบรวมมือ  จากนั้นผูเรียนจึงวิเคราะหกระบวนการที่ไดเรียนรูออกมาตามความเขาใจของ
ตนเอง นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสไดทดลองความรูและกระบวนการที่ไดเรียนรูไปใช ใน
สถานการณอ่ืนที่หลากหลาย ทําใหเกิด ความสนุกสนานเห็นประโยชนและคุณคาของสิ่งที่เรียนรู
เกิดเปนการเรียนรูที่มีความหมาย 

การเรียนการสอนโดยใชวิธีสอนแบบซิปปา  แตกตางจาก การสอนแบบปกติ  ที่การสอน
แบบซิปปา มุงเนนทั้งตัวความรู  และกระบวนการ  อันไดแก กระบวนการคิด กระบวนการกลุม  
กระบวนการปฏิสัมพันธทางสังคม  กระบวนการแสวงหาความรู  ฯลฯ โดยเนนการปฏิสัมพันธ        
กับแหลงความรูตางๆ ที่หลากหลาย และเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการตางๆ อยางแทจริง  
ซ่ึงทําใหผูเรียนเกิดความรูสึกมุงมั่น  กระตือรือรน  และเห็นคุณคาของการเรียนกลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  อันนําไปสู  การพัฒนาการเรียนรูของตนเองตอไป   
ขอเสนอแนะ 

การศึกษาวิจัยเร่ือง  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร  ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองการบวก ลบจํานวนเต็ม  โดยใชวิธีสอนแบบซิปปา กับวิธีสอนแบบปกติ  
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
 1.  ผลการศึกษาคนควาพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่โดยใชวิธีสอน     
แบบซิปปา สูงกวา  ที่เรียนโดยใชวิธีสอนแบบปกติ  ดังนั้นครูผูสอนที่ทําการสอนกลุมสาระ       
การเรียนรูคณิตศาสตรเร่ืองการบวกลบ จํานวนเต็ม สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

2.  ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูครูผูสอนตองจัดกิจกรรมใหชัดเจนเนื่องจากรูปแบบการสอน 
วิธีนี้จะใชเวลาในการจัดกิจกรรมมากอาจมีผลกระทบตอการเรียนวิชาอื่น ๆ 
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ABSTRACT

The objective of the rescarch was to study cytotoxicity on P-388 leukemia cells of

crude extract from Stephania pierrei Diels and bring the result of the research training to thc

students.

The crude extract of methanol from Stephania pierrei Diels was extracted by Partition

extraction technique using the following solvents : hexane , dichloromethanc , ethyl acetate and

methanol and brought for the examination ol the cytotoxicity on P-388 leukemia cclls . It was

found that the crudc extract of ethyl acetate was most toxic to the lcukemia cells. While the

column chromatography extraction was applicd to 7:3 of ethyl acetate : methanol as a mobilc

phase and found that the chemical compositron of Stephania p/errel Diels. Crudc extlact could be

separated into tree group. It was found, when the tree group were examincd, that thc second

group in the trce group was the most toxic to the P-388 leukemia cells at 0.49 percent ofthe cell

growth comparing to the one in the controlled group.

It was found, when the above extract was calculated for EDro at the conccntration level

of 5, 10 and 20 pg/ml.that the EDro was I 1.13 pg/ml. And it was found when it was chemical

examined that it was positive to alkaloid and tamin.

The finding was used for training to the 30 students, satisfaction using questionnaire

and quiz test which most of the student satisfied got highel marks after attend training

significantly different (p <.01) and satisfied the training in good levcl.
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี และ
เปรียบเทียบภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี โดยเปรียบเทียบตามเพศ อายุ  วุฒิการศึกษา 
ประสบการณทํางานและเขตพื้นที่การศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก ครูผูสอนใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เขต 1 และ เขต 2  ปการศึกษา  
2550  จาํนวน 350  คน  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ  แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบน มาตรฐาน สถิติการ
ทดสอบคาที (t-test Independent)  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็น

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ทีมี่
ตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี อยูในระดับมาก  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ รองลงมา  
คือ  ดานการกระตุนทางปญญา  และมีระดับความคิดเห็นต่ําสุด คือ  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล  
______________________ 
1)นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ              
ในพระบรมราชูปถัมภ 
2), 3)อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ   
ในพระบรมราชูปถัมภ 
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2.  ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จําแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและ
เขตพ้ืนที่การศึกษา  เมื่อจําแนกตามเพศ  อายุ  ไมพบความแตกตาง  แตเมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
เขตพ้ืนที่การศึกษา   มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และจําแนกตาม
ประสบการณทํางาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวน 2  ดาน  คือ  
ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  และดานการกระตุนทางปญญา  
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study transformational leadership of elementary 

schools administrators according to the opinions of teachers under the Office of Pathumthani 
Educational Service Area and to compare the transformational leadership of elementary schools 
administrators according to the opinions of teachers under the Office of Pathumthani Educational 
Service Area. The comparison parts were classified by genders, ages, education, work experience, 
and educational service area zones. The sample of the study consisted of 350 teachers under the 
Office of Pathumthani Educational Service Area zone 1 and zone 2 in the 2007 academic year. 
The instrument employed to collect the data was a set of questionnaires developed by the 
researcher. The statistics used to analyze the data were percentage, mean, standard deviation, and 
t-test independent. 

The findings of the study were as follows: 
1. The study of the transformational leadership of elementary schools administrators 

according to the opinions of teachers under the Office of Pathumthani Educational Service Area 
showed that the opinions of the teachers toward the transformational leadership of the elementary 
school administrators under the Office of Pathumthani Educational Service Area was at a high 
level. The aspect that obtained the highest mean was idealized influence of Charisma leadership, 
followed by intellectual stimulation. The aspect obtaining the lowest mean was individualized 
consideration. 

2. The comparative study revealed that the opinions of the teachers toward the 
transformational leadership of elementary schools administrators were not different when 
classified by genders and ages. However, the opinions were different at a statistically significant 
level of 0.05 when classified by educational levels and educational service area zones. Also, they 
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were different at a statistically significant level of 0.05 when classified by work experience in the 
aspect of idealized influence and the aspect of intellectual stimulation. 

 

ความสําคัญของปญหา 
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในยุคปจจุบัน ที่เรียกกันวาเปนยุค

โลกาภิวตัน ทําใหรัฐตองดําเนินการเรงรดัในการพัฒนาประเทศใหทันกับความเปลี่ยนแปลงทีเ่ปนไป
อยางรวดเรว็ ซ่ึงตองอาศัยความรวมมอืของประชาชนทุกคนที่เปนเจาของประเทศ ดวยเหตุน้ี รัฐจึงพยายาม
ท่ีจะพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่สมบรูณและสามารถเรียนรูในการปรบัตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา ซ่ึงความเปลี่ยนแปลงนี้สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชวีิต ความเปนอยูของ
คนในสังคมทุกระดับ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในดานการศึกษาดวย การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญ
ในการพัฒนาคนซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญของประเทศชาติ การศึกษาเปนปจจัยพ้ืนฐานของชีวิต  
การจัดการศึกษาที่ดียอมนําไปสูการพัฒนาคนของประเทศชาตใิหมีคุณภาพมีความสมบูรณทั้งรางกาย  
จิตใจและสติปญญา มีคุณธรรมนําความรู มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข (พนม  พงษไพบูลย,  2543  อางถึงใน สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์, 2543 : 97) 

จากความสาํคัญของผูบริหารสถานศึกษาตอการพัฒนาประเทศ จึงเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งและ
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมนีโยบายทีจ่ะพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมีคุณสมบัติตามเกณฑการรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและที่เปนหัวใจสําคัญ คอื ตองการพัฒนาผูบริหารใหเปน “ผูนําในการ
ปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใหเกิดความสาํเรจ็ตอการพัฒนาคุณภาพของประชาชนตามที่ประเทศชาติตองการ
ตามนโยบาย ดังกลาว  แตคงจะประสบความสําเร็จไดยาก  ถาไมปฏิรูปผูบริหารการศึกษาและผูบริหาร
สถานศึกษาใหเปนผูที่ทําหนาท่ีเปนผูนําในการปฏิรูปการศึกษา ที่มีความสามารถและการที่จะทาํให
ประสบความสําเร็จได ผูบริหารตองใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหาร    

ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาที่เปนผูมีความสําคญัที่สุดของสถานศึกษา จึงกลาวสรุปไดวา  
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในดานภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง จะเปนกลไกสําคัญที่มีผล
กับการปฏิบัติงานของครูผูสอน เพราะการแสดงพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา     
ท้ัง 4 ดาน  คอื ดานการมีอทิธิพลอยางมีอดุมการณ (Idealized Influence or Charisma Leadership)    
ดานการสรางแรงบันดาลใจ (Inspiration Motivation) ดานการกระตุนปญญา (Intellectual Stimulation)  
และดานการคาํนึงถึงความเปนปจเจกบุคคล (Individualized Consideration) จะมีผลทาํใหครูผูสอนเกิด
เจตคติที่ดีในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  สามารถปฏิบัตงิานรวมกับผูบรหิารสถานศึกษา
ไดอยางมีความสุข สงผลใหครูผูสอนเกิดแรงบันดาลใจใชความพยามยามในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอน เพ่ือพัฒนาการศึกษา ทําใหผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในการดาํเนินชีวติ
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ใหเปนผูมีคุณธรรม  เปนมนุษยที่สมบูรณ  ทั้งรางกาย  จิตใจ  และสติปญญา  สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคมไดอยางมีความสุข 

ในฐานะผูนําในการบริหารงานและสถานศึกษาจาํเปนตองมีผูบริหารสถานศึกษาที่มี
ภาวะผูนํา มีความรู ทักษะและความชาํนาญในการบริหารการศึกษาใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปฏิรูปการศึกษาและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2542 ที่จะเปนผูนําที่มี
ประสิทธภิาพ สามารถนาํสถานศึกษาไปสูความเปนผูนําทางการสอนและจัดสภาพแวดลอมการเรียนรู
ท่ีมีประสิทธภิาพทาํใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดอยางแทจริง ภาวะผูนําของผูบริหารจึงเปนส่ิงสําคญั
เพราะในสังคมปจจุบันเปนสังคมที่ข้ึนอยูกับภาวะผูนําการบริหารองคการ และจาํเปนตองข้ึนอยูกับ
ความรู   ความสามารถ  จินตนาการ  และความรับผิดชอบของผูนํา (Drucker : 1968)  แมวาภาวะผูนําจะ
เปนส่ิงที่ทําใหเกิดความแตกตางในการปฏบิัติงานขององคการ แตปจจบุันองคการเกือบทุกองคการ
กําลังขาดแคลนบุคลากรที่มีภาวะผูนํา (Alkin, 1992 :717-718 และ Woodman, 1993 : 3 อางถึงใน
อรวรรณ วุฒิเวช, 2547) 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศกึษา ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตามความคิดเห็นของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เน่ืองจากครู
เปนผูรวมงาน เปนผูใตบังคับบัญชาที่ใกลชิดกับผูบริหารสถานศึกษา ยอมรูจักและรับรูภาวะผูนํา
ของผูบริหารสถานศึกษาดี โดยใชแนวคิดของ แบสและอโวลิโอ (Bass&Avolio :1985 อางถึงใน        
สุเทพ   พงศศรีวัฒน, 2545 : 327 - 363) เพราะเห็นวา  เปนทฤษฎีทีจ่ะสามารถเรียนรู  และพัฒนาภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารสถานศึกษา ในยุคของการเปลี่ยนแปลง          
ท่ีสามารถพัฒนาได ผูบริหารสถานศึกษาสมควรที่จะศึกษา ใชเปนแนวทางในการพัฒนาตนเองในดาน
ความเปนผูนําของผูบริหารสถานศึกษาใหเปนผูบริหารที่มีความรู ความสามารถ ในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงทีผู่ใตบังคับบัญชาใหความศรทัธา  เลื่อมใส  เปนท่ียอมรับ  เพ่ือความสาํเร็จในการพัฒนา
งานการบริหารสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศชาตใินยุคปจจุบัน อีกทั้งสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพของงานในองคการนั้น     
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสามารถใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษาและเปนแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ใหเปนผูบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมในยุคปจจุบัน
ตอไป 
 
คําสําคัญ 

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง, ความคิดเห็นของครูผูสอน    
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ครูผูสอนที่มีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและเขตพื้นที่การศึกษา ที่ตางกัน

มีความคิดเห็นตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  แตกตางกัน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความ
คิดเห็นของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี     

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยเปรียบเทียบตามเพศ 
อายุ  วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและเขตพื้นที่การศึกษา    
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.   ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2  ปการศึกษา 2550  จํานวนโรงเรียน 195  แหง 
จํานวนครูผูสอนท้ังส้ิน  3,578  คน   

1.2  กลุมตัวอยางไดแก ครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาปทมุธานีเขต 1 และเขต 2  ปการศึกษา 2550 จํานวน 2,765 คน ไดกลุมตัวอยางจาํนวน 
350 คน ซ่ึงกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางจาก การใชสูตร 
ทาโร ยามาเน (Taro Yamana, 1973 : 125 อางใน ยุทธ  ไกยวรรณ, 2545 : 107 - 110) ที่ความคลาด
เคลื่อน .05  และใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน  (Multistage - Sampling)  ดังมีขั้นตอนดังน้ี   

2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย     
เคร่ืองมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมูลเพ่ือใชในการวิจัยคร้ังน้ีคอืแบบสอบถาม (Questionairc)  

ซ่ึงประกอบดวยคําถามแบบกําหนดคําตอบให (Check List) ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเองโดยใชแนวทางจาก
เคร่ืองมือวัดภาวะผูนํา จากแบบทดสอบภาวะผูนําเชิงพหุองคประกอบ ที่เรียกวา มัลติแฟคเตอร 
(Multifactor Leadership Questionnaire :MLO-6S) ตามแนวคิดของ แบสและอโวลิโอ (Bass &Avolio 
:1985) แปลโดย สุเทพ  พงศศรีวัฒน (2545 : 360-361) และแบบสอบถามของ  อรวรรณ  วุฒิเวช (2547) 
แบงออกเปน  2  ตอน  คือ 
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ตอนที่  1  แบบสอบถามขอมูลสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ตามตวัแปรตน
ท่ีศึกษา ไดแก  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  ประสบการณทํางาน  และเขตพื้นที่การศึกษา  

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอน ที่มีตอภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี ซ่ึง
เน้ือหาของคําถามครอบคลุมกรอบความคิด  ตามทฤษฎีภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง ทั้ง 4 องคประกอบ
ของ แบสและอโวลิโอ (Bass&Avolio : 1985) ไดแก 1. การมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  2. การสรางแรง
บันดาลใจ 3. การกระตุนทางปญญา และ 4. การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคลแบบสอบถามนี้       
มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scales)  แบงออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท   
(Likert  Scales) 

3.   การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.1 ศึกษารายละเอียดตางๆ จากเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา

การเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา 
3.2  กําหนดนิยามศัพทเฉพาะ  กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถาม โดยคํานึงถึง

วัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลัก 
3.3  ศึกษาการใชเครื่องมือวดั มัลติแฟคเตอร (Multifactor Leadership  Questionnaire 

: ML.Q-6S) เปนเครื่องมือในการวัดภาวะผูนําโดยแปลจากเครื่องมือวดัของแบสและโวลิโอ (Bass& 
Avolio, 1990 : 1) แปลโดย สุเทพ  พงศศรีวัฒน (2545 : 360-361) และแบบสอบถามของอรวรรณ   
วุฒิเวช (2547) สรางขึ้นเอง แลวนํามาปรับปรุงเพ่ือสรางเปนแบบสอบถามภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง  
เพ่ือใชในการศึกษาครั้งน้ี 

3.4 ศึกษาทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผูนําของ แบส และอโวลิโอ (Bass& Avolio :1985)    
ซ่ึงกลาวถึงพฤติกรรมภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  มี 4  องคประกอบ จากนั้นอาศัยความรู ความเขาใจ ที่
ไดจากการศึกษาแบบสอบถามของ แบสและอโวลิโอ (Bass& Avolio, 1990 : 2) และแบบสอบถามตาม
วิธีการของ อรวรรณ  วุฒเิวช (2547) นํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม   จึงนําองคประกอบ
ท้ัง 4 องคประกอบมาใชในการสรางแบบสอบถามตอนที่ 2 โดยประมวลใหเขากับสภาพการ
ปฏิบัติงานทีเ่ปนจริงในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี ใหมาก
ท่ีสุด    

3.5  นําแบบสอบถามที่จะใชในการวิจัยครั้งน้ีมาทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) 
หมายถึง เคร่ืองมือและแบบสอบถามนั้นสามารถวัดในสิ่งที่ตองการจะวัดไดตรงประเด็นมากหรือ
นอยเพียงใด  โดยเฉพาะอยางยิ่งตองทราบวาวัตถุประสงคของผูถามวาจะนําไปวัดอะไร  และจะนํา
ผลของการวัดไปอธิบายในเรื่องอะไร และสวนความเที่ยงตรงในดานเนื้อหาไมสามารถคํานวณ
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ออกมาเปนตัวเลขได (สุบรรณ  พันธวิลาส และ ชัยวัฒน  ปญจพงษ, 2527 : 219-220 อางถึงในวินัย   
ฐิตะสุต : 2548) 

3.6 นํารางแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือตรวจสอบ 
ภาษาและสํานวนที่ใช เสนอแนะแกไขขอความ ตรวจความตรงในประเด็นเนื้อหาในแบบสอบถาม 
เพ่ือเปนการเพ่ิมความเที่ยงตรงของเนื้อหาของแบบสอบถามไดย่ิงขึ้น 

3.7 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จาํนวน 5 ทาน เพ่ือพิจารณาและ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity)   

3.8 นําแบบสอบถามคํานวณหาคาเฉลี่ยของคะแนนรายขอโดยใชสูตร (ยุทธ ไกยวรรณ, 
2545 : 160) 

3.9  คัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC  > 0.5  เปนขอคําถามที่ใชได สวนขอคําถามที่มีคา 
IOC  ≤  0.5   เปนขอคําถามที่ตองนํามาปรับปรุงแกไข และในบางขอที่มี  2 ประเด็นตองแกไขโดย
การแยกขอเพ่ือใหไดขอคําถามละ 1 ประเด็น ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ กอนนําเสนอให
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธพิจารณา ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ของแบบสอบถาม
การวิจัยในครั้งน้ีโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) (เรืองอุไร ศรีนิลทา, 
2534  อางถึงในวินัย  ฐิตะสุต, 2548) และการหาคา  IOC ของแบบสอบถามจาํนวนทั้งหมด  55  ขอ 
ปรากฏวาไดผล ดังน้ี คือ มีคา IOC เทากับ 1.00 มีจํานวน 51  ขอ และมีคาเทากับ  0.80 มีจํานวน       
4   ขอ 

3.10 นําแบบสอบถามที่ไดดําเนินการปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายเรียบรอยแลวไป
ทดลองใช (Try  out) กับประชากรที่ไมไดใชเปนกลุมตัวอยาง จาํนวน  30  คนและนํามาหาคาความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficent) ของครอนบัค 
(Cronbach) ไดคาความสอดคลอง 0.96 

5.  การวิเคราะหขอมูล 
5.1  การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความ

คิดเห็นของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยใชคาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 5.2  

5.2 การเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี โดยเปรียบเทียบตาม
เพศ  อายุ  วฒุิการศึกษา ประสบการณทํางานและเขตพื้นที่การศึกษา  โดยใชคา t – test สําหรับ  
กลุมตัวอยาง 2 กลุม ที่เปนอิสระตอกัน (Independent Samples) และใชคา F – test สําหรับ         
กลุมตัวอยางตั้งแตสองกลุมข้ึนไป   
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ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหขอมูลของการศึกษาครั้งน้ีสรุปไดดังน้ี 
1. การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความ

คิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี พบวาระดับความคิดเห็นของ
ครูผูสอน ท่ีมีตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี จํานวน 4 ดาน คือ ดานการมีอทิธิพลอยางมีอุดมการณ  ดานการสรางแรง
บันดาลใจ ดานการกระตุนทางปญญา ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานที่มีระดับความ
คิดเห็นสูงสุด  คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ รองลงมา  คือ  ดานการกระตุนทางปญญา และมี
ระดับความคิดเห็นต่ําสุด คือ  ดานการคํานึงถงึความเปนปจเจกบุคคล  

2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยเปรียบเทียบตามเพศ  อายุ  
วุฒิการศึกษา  ประสบการณทํางาน  และเขตพื้นท่ีการศึกษา จํานวน 4  ดาน   คือ  ดานการมีอิทธิพล
อยางมีอุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ  ดานการกระตุนทางปญญา  ดานการคํานึงถึงความเปน
ปจเจกบุคคล  พบวา  เม่ือจําแนกตามเพศ  โดยภาพรวมและรายดาน ไมพบความแตกตาง  เม่ือจําแนก
ตามอายุ โดยภาพรวมและรายดาน ไมพบความแตกตาง เม่ือจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม
และรายดาน   พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เมื่อจําแนกตาม
ประสบการณทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  จํานวน 2  ดาน  คือ  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  และดานการกระตุนทางปญญา  
เมื่อจําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน  พบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05   
 
อภิปรายผล 

จากการสรุปผลการวิจัยครั้งน้ี สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 
1. การศึกษาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็น

ของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี พบวาระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มี
ตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี จํานวน 4 ดาน คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ ดาน
การกระตุนทางปญญา ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล โดยภาพรวม อยูในระดับมาก  ทั้งน้ี
เปนเพราะวาพฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ปทุมธานีแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการ หรือการทํางานที่เปนกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง ทําใหครูผูสอนมีความพยายามในการปฏิบัติงานที่สูงกวาความความพยายามที่คาดหวัง 
และผลของการปฏิบัติงานที่เกินความคาดหวังจะเปนผลทําใหเกิดการพัฒนาความสามารถและ
ศักยภาพที่สูงขึ้น  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดานที่มีระดับ
ความคิดเห็นสูงสุด คือ ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ ทั้งน้ีเปนเพราะวาการท่ีผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ไดประพฤติตัวเปนแบบอยาง สําหรับ
ผูใตบังคับบัญชา จึงเปนที่ยกยอง เคารพนับถือ ศรัทธา ไววางใจ และทาํใหผูตามเกิดความภาคภูมิใจ
เมื่อรวมงานกัน  ผูนําแสดงความมั่นใจชวยสรางความรูสึกเปนหน่ึงเดียวกัน  เพ่ือการบรรลุเปาหมาย
ท่ีตองการ รองลงมา คือ ดานการกระตุนทางปญญา และมีระดับความคิดเห็นต่ําสุด คือ ดานการ
คํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล ทั้งน้ีในปจจุบันสังคมที่ไดรับการพัฒนาแลวน้ันเปนสังคมที่ขึ้นกับ
ภาวะผูนําความรู จินตนาการและความรับผิดชอบของนักบริหารจากสถาบันใหญ ๆ ในสังคมแบบนี้
การบริหารในสวนที่เปนภารกิจ ความรับผดิชอบ และการฝกปฏิบัติจะเปนแกนนําที่สําคัญ เพราะ
เปนความตองการและความชวยเหลือที่จําเปนทั้งเปนวิชาที่ตองศึกษาและเปนองคความรูดวย ซ่ึง
สอดคลองกับ นรรฐรส กาบเครือ ไดทําการวิจัยเร่ือง  ความสัมพันธระหวางภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
กับพฤติกรรมการเผชิญปญหา กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแหงหน่ึง  พบวา  ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใน
ภาพรวมอยูในระดับสูง  ของพนักงานระดับหัวหนางานขึ้นไปสวนใหญอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาใน
รายองคประกอบดานตางๆ พบวา มีภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานดานการสรางแรงบันดาลใจมากที่สุด 
รองลงมา คือ ดานการกระตุนทางปญญา การที่ผูนํามีการกระตุนผูใตบังคับบัญชา ใหตระหนักถึง
ปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในหนวยงาน เพ่ือหาขอสรุปใหมที่ดีกวางเดิม เพ่ือทําใหเกิดสิ่งใหมและ
สรางสรรค โดยผูนํามีการคิดและการแกปญหาอยางเปนระบบ  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  มีการตั้ง
สมมุติฐาน การเปลี่ยนกรอบ การมองปญหา และการเผชิญกับสถานการณเกาๆ ดวยวิถีทางใหม        
แบบใหมๆ มีการจูงใจและสนับสนุนความคดิริเร่ิมใหมๆในการพิจารณาปญหาและการหาคําตอบของ
ปญหา มีการใหกําลังใจผูใตบังคับบัญชา ใหพยายามหาทางแกปญหาดวยวิธีใหมๆ และการสราง
แรงบันดาลใจ การที่ผูนําจะประพฤติในทางที่จูงใจใหเกิดแรงบันดาลใจกับผูใตบังคับบัญชาโดย
การสรางแรงจูงใจในการใหความหมายและทาทายในเรื่องงานของผูใตบังคับบัญชา ผูนําจะกระตุน
จิตวิญญาณของทีม ใหมีชีวิตชีวา มีการแสดงออกซึ่งความกระตือรือรน ผูนําจะสรางสื่อความหวังที่
ผูนําตองการอยางชัดเจน ผูนําจะชวยใหผูใตบังคับบัญชา พัฒนาความผูกพันของตนตอเปาหมาย
ระยะยาว  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพร จันทะโก ไดทําการวิจัยเร่ือง ภาวะผูนําของผูบริหาร
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน พบวา ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด  ไดแก ดานการสรางแรงบันดาลใจอยูใน
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ระดับมาก ขณะที่ภาวะผูนําการเปลี่ยนของผูอาํนวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานในภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง 

2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตาม
ความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี โดยเปรียบเทียบตามเพศ อายุ  
วุฒิการศึกษา ประสบการณทํางานและเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 4  ดาน   คือ  ดานการมีอิทธิพลอยางมี
อุดมการณ  ดานการสรางแรงบันดาลใจ  ดานการกระตุนทางปญญา  ดานการคํานึงถึงความเปนปจเจก
บุคคล พบวา เมื่อจําแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายดาน ไมพบความแตกตาง ทั้งน้ีเปนเพราะวา
ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีจะเปนเพศชายหรือหญิงตางก็มีความรู
ความสามารถในการบริหารองคกร มีเปาหมายและวัตถุประสงคที่เหมือนกัน และมีกฎระเบียบ 
ขอบังคับ  ที่สถานศึกษาไดกําหนดไวเพ่ือใหการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเหมือนกัน  เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังน้ันไมวาครผููสอนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานีจะเปนเพศชายหรือหญิง   การปฏิบัติงานในสถานศึกษาจึงไมตางกัน 

2.1 เมื่อจาํแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายดาน ไมพบความแตกตาง ทั้งน้ีเปน
เพราะการทาํงานของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทมุธานี  ที่ประสบความสาํเรจ็
ในการทํางานนั้นไมไดขึ้นอยูกับอายุที่ตางกันแตขึ้นอยูความรูความสามารถและประสบการณทํางาน
ในการประยุกตทักษะของตนที่ไดรับมาจากประสบการณ การเรียนรู การสังเกตมาใชในการบริหาร
จัดการ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพย่ิงขึ้นไป ครูผูสอนที่มีอายุตางกันแตก็มีการปฏิบัติงาน การทําหนาที่
สอนที่เหมือนกัน  จึงไมแตกตางกัน 

2.2  เมื่อจําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เปนเพราะวาครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานีไดรับการศึกษาที่สูงข้ึน ทําใหครูผูสอนมีความรูในหลักการทํางาน การบริหารและลักษณะ
การบริหารงานที่ทําใหเกิดผลดีกับองคกรมากยิ่งขึ้น   อีกทั้งในปจจุบันครูผูสอนมีการพัฒนาตนเองอยาง
มาก  เชน  การอบรมหรือเขารับการศึกษาท่ีสูงขึ้น หรือบางสวน ก็จะศึกษาทางดานการบริหารการศึกษา 
ทําใหครูผูสอนมีความรูและสามารถวิเคราะห พฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่ควรจะเนนโดย
ครูผูสอนจะเพิ่มความคาดหวงัในตัวผูบริหารเพิ่มมากขึ้นเชนกัน ดังน้ันการศึกษาก็เปนส่ิงสําคัญที่สุดมี
สวนทําใหครูผูสอนที่ไดรับการศึกษาที่สูงขึ้น ครูผูสอนจึงตางมแีนวคิด อุดมการณ และมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่แตกตางกันออกไป 

2.3  เมื่อจําแนกตามประสบการณทํางาน โดยภาพรวมและรายดาน พบความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05  จํานวน 2  ดาน  คือ  ดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณ  
และดานการกระตุนทางปญญา ทั้งน้ีเปนเพราะวาการที่ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ปทุมธานี มีประสบการณในการทํางานมากขึ้น ก็จะทําใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาความคิด มีทักษะ
ดานตางๆเพิ่มมากขึ้น และสามารถวิเคราะหการทาํงานไดดีกวาครูผูสอนที่มีประสบการณทาํงาน
นอยกวา เพราะฉะน้ันการเรียนรูการทํางานในองคกรตองใชระยะเวลา ดังน้ันครูผูสอนที่มีประสบการณ
ทํางานที่ตางกนัก็จะมีความคิดเห็นตางกัน 

2.4 เมื่อจาํแนกตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน พบความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวาเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัด
ปทุมธานี ทั้งเขต 1 และเขต 2 มีสภาพแวดลอม สังคมและพื้นที่ต้ังของเขตการศึกษาที่มีลักษณะ
แตกตางกัน ดังน้ันครูผูสอนที่อยูในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตางกันยอมมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน
ออกไป ทั้งน้ีเพ่ือใหการดําเนินงานในสถานศึกษานั้นมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นและเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวจิัยไปใช 
1. ผูบริหารสถานศึกษาควรเอาใจใส ถามไถ ทุกขสุขและการทาํงานของผูใตบงัคับบญัชา

อยางใกลชิดทุกคน   
2. ผูบริหารสถานศึกษาควรดูแลเย่ียมเยียนผูใตบังคับบัญชาโดยการสอบถามปญหาที่หอง

ทํางานอยางทัว่ถึง   
3.   ผูบริหารสถานศึกษาควรพาผูใตบังคับบัญชาไปศึกษาดูงานอยูเสมอ 
4. ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความชวยเหลือกับผูใตบังคับบัญชาที่มปีญหาทางครอบครัว

และการทาํงาน   
ขอเสนอแนะในการทําวจิัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการศกึษาปญหาภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม

ความคิดเห็นของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี    
2. ควรมีการศกึษารูปแบบภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ   

3. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลกระทบตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหารสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี    

4. ศึกษาความตองการของภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ตามความคิดเห็นของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี    
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อ

สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
และเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีตาม  เพศ  ตําแหนง   เขตพื้นที่
การศึกษา  ประสบการณการบริหาร  และระดับการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน  กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกผูบริหารสถานศึกษา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีจํานวน 396 คน   
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามหลักแหง
คุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี  ซ่ึงมีคาความเชื่อมั่นเทากับ .93 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที  และคาเอฟ  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่  .05   

 ผลการวิจัยพบวา 
 1. ระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี อยูในระดับมาก  โดยดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุดสาม
อันดับแรกไดแกดานกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอยหรือ เบี่ยงเบน อยูในระดับมาก  
สรางความตั้งใจ  อันมุงมั่นในการ ปรับปรุง / พัฒนา  ใหกับ บุคลากรทุกคน อยูในระดับมาก  และสราง
การยอมรับปรัชญา / แนวคิดใหม ๆ ของการการบริหารคุณภาพแกทุกคน  อยูในระดับมาก  สวนดานที่
มี คาเฉลี่ยต่ําสุดสามอันดันดับไดแก ดานสรางสภาวะผูนํา ผูตาม ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม อยูในระดับ
มาก  ดานกําจัดความกังวลเรื่องปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  อยูในระดับมาก  และดาน
ปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง  อยูในระดับมาก   

 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                
ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) , 3)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 
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 2.  การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีพบวา  โดยภาพรวมผูบริหาร
ที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษาตางกัน มีระดับการศึกษาตางกัน  มีตําแหนงทางการบริหารตางกันและมี
ประสบการณในการบริหารตางกัน  เห็นวาระดับการดําเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  สวนผูบริหารที่มีเพศตางกัน  เห็นวาระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน 

 
ABTRACT 

 

The purposes of  this research were  to study  and  compare the  level of  Performance  On 
Quality Rule To Support  Educational  Assurance in  Pathum Thani Educational Service Area  Schools  
by gender,  position, educational service Area, administrative experience and educational attainment,.  
The sample of this research were  396  school  sdministrators.  The questionnaire with reliability of   .93 
was used to collect data.  The statistics used in analyzing data were percentage, arithmetic mean, standard 
deviation,  t - test  and F - test. 

The finding were as follows : 
1.  The  level of  Performance  On Quality Rule To Support  Educational  Assurance in  

Pathum Thani Educational Service Area  Schools was high which the three highest means were eliminate 
slogans exhortations and tagets,   creating intend to adjust and development for every personel and 
creating to accept new philosophy or new ideas of quality administration for everyone.  While the three 
lowest means were creating leadership and follower for every activity,  eliminatge worrying about 
student quantity and income and continuous improvement administrative system.  However the level of 
Performance On Quality Rule To Support  Educational  Assurance in  Pathum Thani Educational Service 
Area  Schools for the said  area were  high.    

2.  Comparing the level of Performance  On Quality Rule To Support  Educational  Assurance 
in  Pathum Thani Educational Service Area  Schools found out that for the whole area the performance 
of the administrators who belong to different educational area, different educational level,  and different 
administrative experience  there were the significant differences at the level of .05  but for the different 
gender there was no significant difference. 
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ความสําคัญของปญหา 
การศึกษาเปนพื้นฐานที่สําคัญในการสรางสรรคความเจริญกาวหนาและแกไขปญหาตางๆ ที่

เกิดขึ้นในสังคม  กระบวนการทางการศึกษาชวยใหคนพัฒนาตนเองตลอดเวลา  เร่ิมจากการวางรากฐาน
ชีวิตตั้งแตปฐมวัย  จนสามารถพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพอยาง
มีความสุข  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  รวมกันเปนพลังในการสรางสรรคพัฒนาประเทศ
ใหเจริญเติบโตอยางมั่นคงและยั่งยืนตอไป 

ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ  สงผลใหโลกยุคปจจุบันเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และการเมือง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
ขับเคลื่อนอยางเสรี (free  flow)  ทางดานเศรษฐกิจ  ทําใหสภาพการแขงขันระหวางประเทศที่ประเทศ
แข็งแรงไมเทากันถูกบังคับใหแขงขันในระบบเศรษฐกิจนับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น  ประเทศที่สังคม
ออนแอจะตองเรงพัฒนาตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งเปนพื้นฐานการ
พัฒนาประเทศ  เพื่อความอยูรอดในสังคมโลก 

ประเทศไทยไดปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาของสังคมไทยใหเปนสังคมฐานความรู
สอดคลองกับสังคมโลกาภิวัฒน  โดยการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 ขึ้น
เพื่อเปนกฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการศึกษาตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540  ที่กําหนดใหรัฐตองจัดการศึกษาและสนับสนุนใหเอกชนจัด
การศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  ปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกร
ทองถ่ินและเอกชน  โดยกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ  กําหนด
นโยบาย แผน  และมาตรฐานการศึกษา  รวมทั้งติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
โรงเรียน / สถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดทําสาระของหลักสูตร  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  และจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในซึ่งเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษา  และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  ซ่ึงมาตรา 4  ในพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวไดใหความหมาย  
การประกันคุณภาพภายนอก  คือ  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก  อันไดแกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)  เพื่อเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

 
 



 4

ดังนั้น  ในการจัดการศึกษาโรงเรียนจะระบุวัตถุประสงคการประกันคุณภาพภายนอกโดย
ผานการประเมินและรับรองมาตรฐานการศึกษา  อันหมายถึง  ความนาเชื่อถือ  ศรัทธา  ความมีช่ือเสียง
เปนที่ยอมรับของประชาชน  และเปนเครื่องหมายแหงคุณภาพไดจะตองอาศัยปจจัยโครงสรางของ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  3  ประการ  คือ  การควบคุมคุณภาพการศึกษา  การตรวจสอบ
ทบทวน  และปรับปรุงคุณภาพการศึกษา   

ผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทสําคัญที่จะตองจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อ
ควบคุมตรวจสอบและประคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  วาไดจัดการเรียนการสอนและระบบการ
บริหารงานมีคุณภาพ  ไดมาตรฐานมากนอยเพียงใด  โดยบุคลากร  หนวยงานที่เกี่ยวของและสํานักงาน
รับรองมาตรฐาน  ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน )  ดังนั้นผูบริหารโรงเรียนจึงตองมีหลัก
แหงคุณภาพในโรงเรียน  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
คําสําคัญ   

หลักแหงคณุภาพ,  การประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

การดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพในการสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ปทุมธานี  แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคลของ
ผูบริหารและเขตพื้นที่การศึกษาหรือไม  อยางไร   
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 

2.  เพื่อเปรียบเทียบการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีตาม  เพศ  ตําแหนง ประสบการณการ
บริหาร ระดับการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน  และเขตพื้นที่การศึกษา     
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  ไดแกไดแกโรงเรียน  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 
จํานวน 119 โรงเรียน  เขต 2 จํานวน  77 โรงเรียน  รวมประชากรทั้งหมด  196  คน 

กลุมตัวอยาง  ไดแกโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี  เขต 1 จํานวน 80  
โรงเรียน  และเขต 2 จํานวน  52  โรงเรียน  รวม 132  โรงเรียน โดยคํานวณจากสูตรของทาโร ยามาเน  
(ยุทธ   ไกยวรรณ, 2545) และเลือกผูบริหารโรงเรียน ๆ  ละ 3  คน คือผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน รอง
ผูอํานวยการโรงเรียน  หรือผูรักษาการแทนผูอํานวยการโรงเรียน  1 คน และหัวหนากลุมสาระการเรยีนรู  
1  คน  รวมจํานวน  ผูบริหาร  396  คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น 

2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยคร้ังนี้ มีลักษณะเปนแบบสอบถาม 

(Questionnaire)  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  แบงออกเปน  2  ตอน  คือ 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะของแบบตรวจ

รายการ ( Check – List ) 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกัน

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยยึด  หลักแหงคุณภาพ  
15  ขอ  (15  Quality   Principles) เพื่อการกระทําที่มุงสูคุณภาพ  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ  ผูบริหารมีการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพ
เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี           
มากที่สุด   มาก   ปานกลาง  นอย  และ นอยที่สุด 

2.1  การหาคาความเที่ยงตรงในเนื้อหาของเครื่องมือ  (Validity)   
ศึกษานิยาม  ทฤษฎี  เอกสาร  ตํารา  และผลงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา กําหนดกรอบโครงสรางเนื้อหาของแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดและ
วัตถุประสงคของการวิจัย  แลวนํามาสรางแบบสอบถาม  โดยแบงออกเปน  2  ตอน  ดังนี้ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะของแบบ
ตรวจรายการ (Check – List) 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยยึดหลักแหงคุณภาพ  
15  ขอ  (15 Quality   Principles) เพื่อการกระทําที่มุงสูคุณภาพ  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ  มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด  
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นําแบบสอบถามเสนอประธานและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบ

เนื้อหา  ภาษา  สํานวนที่ใชในแบบสอบถามและนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอผูเชี่ยวชาญ
จํานวน  5  ทาน  เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

2.2  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)   
นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายเรียบรอยแลว  ไปทดลองใช  (Try  out)  

กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย  จํานวน  30  คน 
นําแบบสอบถามที่ รับกลับคืนมาวิ เคราะห  หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

แบบสอบถามโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach alpha Coefficient) (ยุทธ  
ไกยวรรณ  2545  : 174)  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ  0.93   
 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะหขอมูลของวิจัยคร้ังนี้สามารถสรุปไดดังนี้ 
การดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี พบวาอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกไดแกดานกําจัดคําขวัญ  คานิยมและเปาหมายที่
เล่ือนลอยหรือ เบี่ยงเบน อยูในระดับมาก  สรางความตั้งใจ   อันมุงมั่นในการ ปรับปรุง / พัฒนา  
ใหกับ บุคลากรทุกคน อยูในระดับมาก  และสรางการยอมรับปรัชญา / แนวคิดใหม ๆ ของการการ
บริหารคุณภาพแกทุกคน อยูในระดับมาก  สวนดานที่มี คาเฉลี่ยต่ําสุดสามอันดันดับไดแกดานสราง
สภาวะผูนํา   ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม อยูในระดับมาก  ดานกําจัดความกังวลเรื่องปริมาณ
ผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  อยูในระดับมาก  และดานปรับปรุงระบบการจัดการองคกร
อยางตอเนื่อง  อยูในระดับมาก   

เมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  พบวา 
ผูบริหารที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 เห็นวาการดําเนินงานตามหลักแหง

คุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี อยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกไดแก
ดานทําลายสิ่งที่เปนอุปสรรคกีดขวางความรวมมือระหวางกันและกันอยูในระดับมาก  ดานสรางความ
ตั้งใจ   อันมุงมั่นในการ ปรับปรุง / พัฒนา  ใหกับ บุคลากรทุกคน  อยูในระดับมาก  และดานสรางการ
ยอมรับปรัชญา / แนวคิดใหม ๆ ของการบริหารคุณภาพแกทุกคน อยูในระดับมาก  สวนดานที่มี 
คาเฉลี่ยต่ําสุดสามอันดันดับไดแกดานสรางสภาวะผูนํา  ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรมอยูในระดับ
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มาก  ดานกําจัดความกังวลเรื่องปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  อยูในระดับมาก  และดาน
ทําทุกอยางเพื่อใหทุกคนมีความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพ  อยูในระดับ 

ผูบริหารที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 2 เห็นวาการดําเนินงานตามหลักแหง
คุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับแรกไดแก
ดานกําจัดสิ่งกีดขวางความภาคภูมิใจของทุกคน  อยูในระดับมาก  ดานกําจัดความกลัวทั้งหมดทั้งปวง
ใหหมดไป  อยูในระดับมากและดานกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอยหรือ เบี่ยงเบน            
อยูในระดับมากสวนดานที่มี คาเฉลี่ยต่ําสุดสามอันดันดับไดแกดานสรางสภาวะผูนํา  ผูตาม ใหเกิดขึ้น
ในทุกกิจกรรม อยูในระดับมาก  ดานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและทําการฝกอบรมอยาง เปนระบบอยู
ในระดับมาก   

การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  พบวา 

1)  การเปรียบเทียบตามเพศ  ผูบริหารเพศชายและเพศหญิงเห็นวาระดับการดําเนินงาน
ตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  ยกเวนดานกําจัดสิ่งกีดขวางความ
ภาคภูมิใจของทุกคนผูบริหารที่มีเพศตางกันเห็นวาระดับการดําเนินงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 

2)  การเปรียบเทียบเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 เห็นวาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวมและ
ดานสรางการยอมรับปรัชญา / แนวคิดใหม ๆ ของการบริหารคุณภาพแกทุกคน ดานปรับปรุงระบบการ
จัดการองคกรอยางตอเนื่อง  ดานทําการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ  ดานสรางสภาวะผูนํา ผูตาม ใหเกิดขึ้น
ในทุกกิจกรรม  ดานทําลายสิ่งที่เปนอุปสรรคกีดขวางความรวมมือระหวางกันและกัน ดานกําจัดความ
กังวลเรื่องปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  ดานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและทําการ
ฝกอบรมอยาง เปนระบบ  ดานลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของการเปลี่ยนแปลงและทําทุกอยาง
เพื่อใหทุกคนมีความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพ ผูบริหารในเขต 1 และเขต 2 เห็นวาระดับการปฏิบัติ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานอื่น ๆ  ผูบริหารในเขต 1 และเขต 2 เห็นวา
ระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน  
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3)  การเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา  ผูบริหารที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี  เห็นวาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและดานสรางความตั้งใจ                   
อันมุงมั่นในการ ปรับปรุงพัฒนา  ใหกับ บุคลากรทุกคน ดานยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยการ
ตรวจสอบเปนหลัก  ดานยุติวิธีดําเนินการจัดการศึกษาที่ยึดหลักการ ตัดสินที่คุณภาพดานใดดานหนึ่ง  
ดานปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง  ดานทําการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ  ดานจัดความ
กลัวทั้งหมดทั้งปวงใหหมดไป  ดานทําลายสิ่งที่เปนอุปสรรคกีดขวางความรวมมือระหวางกันและกัน  
ดานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและทําการฝกอบรมอยาง เปนระบบ  และดานทําทุกอยางเพื่อใหทุกคนมี
ความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพแตกตางอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  สวนดานอื่น ๆ  ผูบริหารที่
มีระดับการศึกษาแตกตางกันเห็นวาระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน  

4)  การเปรียบเทียบตามตําแหนง  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานีที่มีตําแหนง ตางกัน เห็นวาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวม
และรายดานมีระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน  ยกเวนดานยุติวิธีดําเนินการจัดการศึกษาที่ยึด
หลักการ ตัดสินที่คุณภาพดานใดดานหนึ่งและดานกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอย
หรือ เบี่ยงเบน ผูบริหารที่มีตําแหนงตางกันเห็นวามีระดับการดําเนินงานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5) การเปรียบเทียบตามประสบการณในการบริหารงาน  ผูบริหารโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีที่มีประสบการณในการบริหารงานตางกัน เห็นวาระดับการ
ดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวมและดานยุติวิธีดําเนินการจัดการศึกษาที่ยึด
หลักการตัดสินที่คุณภาพดานใดดานหนึ่ง  ดานปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง   ดาน
สรางสภาวะผูนํา   ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม  ดานทําลายสิ่งที่เปนอุปสรรคกีดขวางความ
รวมมือระหวางกันและกัน  ดานกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอยหรือ เบี่ยงเบน  ดาน
กําจัดความกังวลเรื่องปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  ดานลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จของการเปลี่ยนแปลงและดานทําทุกอยางเพื่อใหทุกคนมีความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนดานอื่น ๆ  ผูบริหารที่มีประสบการณในการ
บริหารงานตางกัน เห็นวาระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน 
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อภิปรายผล 
การดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวมและรายดาน ทั้ง 15 ดาน ไดแก  การสราง
ความตั้งใจ อันมุงมั่นในการปรับปรุง / พัฒนาใหกับบุคลากรทุกคน  การสรางการยอมรับปรัชญา / 
แนวคิดใหม ๆ ของการการบริหารคุณภาพแกทุกคน   การยุติการควบคุมคุณภาพ โดยอาศัยการ
ตรวจสอบเปนหลัก  การยุติวิธีดําเนินการจัดการศึกษาที่ยึดหลักการตัดสินที่คุณภาพดานใดดานหนึ่ง  
การปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง  การทําการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ การสรางสภาวะ
ผูนํา   ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม  การกําจัดความกลัวทั้งหมดทั้งปวงใหหมดไป  การทําลายสิ่งที่
เปนอุปสรรคกีดขวางความรวมมือระหวางกันและกัน  การกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือน
ลอยหรือเบี่ยงเบน การกําจัดความกังวลเรื่องปริมาณผูเรียน  หรือผลตอบแทนอันนอยนิด  การกําจัดสิ่ง
กีดขวางความภาคภูมิใจของทุกคน  การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร   และทําการฝกอบรมอยางเปนระบบ  
การลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของการเปลี่ยนแปลง  และการทําทุกอยางเพื่อใหทุกคนมี
ความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพ  พบวา 

ความคิดเห็นของผูบริหารตอการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี อยูในระดับมาก  โดยดานที่มี
คาเฉล่ียสูงสุดสามอันดับแรกไดแกดานกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอยหรือ เบี่ยงเบน 
อยูในระดับมาก  สรางความตั้งใจ   อันมุงมั่นในการ ปรับปรุง / พัฒนา  ใหกับ บุคลากรทุกคน อยูใน
ระดับมาก  และสรางการยอมรับปรัชญา / แนวคิดใหม ๆ ของการบริหารคุณภาพแกทุกคน อยูในระดับ
มาก  สวนดานที่มี คาเฉลี่ยต่ําสุดสามอันดันดับไดแกดานสรางสภาวะผูนํา ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุก
กิจกรรม อยูในระดับมาก  ดานกําจัดความกังวลเรื่องปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  อยูใน
ระดับมาก  และดานปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง  อยูในระดับมาก  ทั้งนี้เปนเพราะวา
ผูบริหารเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่ทุกโรงเรียนตองปฏิบัติเปนประจําอยาง
ตอเนื่องตลอดเวลา  การประกันคุณภาพการศึกษาเปนการวางกรอบแนวการดําเนินงานและกําหนด
ทิศทางใหผูบริหารตองดําเนินการตามกรอบที่กําหนด  ในประเด็นที่ผูบริหารดําเนินงานตามหลักแหง
คุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสามอันดันแรกนั้นจะเห็นไดวาผูบริหาร
ตองการสรางขวัญกําลังใจในการทํางานใหแกบุคลากร  ปรับทัศนคติ ใหบุคลากรยอมรับปรัชญาและ
แนวคิดใหม ๆ  และนํามาใชในการเรียนการสอน  สวนดานที่มีคาเฉล่ียต่ําสุดสามอันดับนั้นเปน
เพราะวาผูบริหารพยายามสรางสภาวะผูนํา  ผูตาม  กําจัดความกังวลเรื่องปริมาณนักเรียนและการ
ปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่องนั้น   เปนการปรับเปลี่ยนและสรางทัศนคติเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมตาง ๆ  ซ่ึงการการปรับเปลี่ยนและสรางทัศนคตินั้นเปนกิจกรรมที่ตองใชเวลาและความ
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อดทนในการดําเนินงาน  อยางไรก็ตาม  ผูบริหารก็ไดดําเนินงานทั้งสามกิจกรรมนั้นอยูในระดับ
มากเชนกัน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สามารถ  สืบสําราญ  (2544) ซ่ึงศึกษาเรื่องการปฏิบัติและ
ปญหาการประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนตนแบบการประเมินภายใน  สังกัดสํานักงาน
สํานักงานประถมศึกษา  จังหวัดขอนแกน  พบวาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุก
ขั้นตอน   

การเปรียบเทียบระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกัน
คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  พบวา 

1)  การเปรียบเทียบตามเพศ  ผูบริหารเพศชายและเพศหญิงเห็นวาระดับการดําเนินงาน
ตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  ยกเวนดานกําจัดสิ่งกีดขวาง
ความภาคภูมิใจของทุกคนผูบริหารที่มีเพศตางกันเห็นวาระดับการดําเนินงานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารไมวาจะเปนเพศชายหรือเพศหญิงตางก็ให
ความสําคัญในดานการประกันคุณภาพการศึกษาเชนเดียวกัน 

2) การเปรียบเทียบตามเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2  เห็นวาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพ           
เพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  
โดยภาพรวมและดานสรางการยอมรับปรัชญา / แนวคิดใหม ๆ ของการบริหารคุณภาพแกทุกคน 
ดานปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง  ดานทําการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ  ดานสราง
สภาวะผูนํา   ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม  ดานทําลายสิ่งที่เปนอุปสรรคกีดขวางความรวมมือ
ระหวางกันและกัน  ดานกําจัดความกังวลเรื่องปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  ดานจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรและทําการฝกอบรมอยาง เปนระบบ  ดานลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของ
การเปลี่ยนแปลงและทําทุกอยางเพื่อใหทุกคนมีความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพ  ผูบริหารในเขต 1 
และเขต 2 เห็นวาระดับการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานอื่น ๆ  
ผูบริหารในเขต 1 และเขต 2 เห็นวาระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหาร
โรงเรียนที่อยูในเขต 1 อยูในพื้นที่ที่มีความเจริญ อยูในยานธุรกิจ  การประสานงานกับหนวยงานอื่น ๆ  
เพื่อนํามาใชในการดําเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาจึงสะดวกและรวดเร็วกวาผูบริหาร
โรงเรียนที่อยูในเขต 2 
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3)  การเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา  ผูบริหารที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา
ปริญญาตรี  เห็นวาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวมและดานสรางความตั้งใจอัน
มุงมั่นในการ ปรับปรุงพัฒนา  ใหกับ บุคลากรทุกคน  ดานยุติการควบคุมคุณภาพโดยอาศัยการ
ตรวจสอบเปนหลัก  ดานยุติวิธีดําเนินการจัดการศึกษาที่ยึดหลักการ ตัดสินที่คุณภาพดานใดดานหนึ่ง  
ดานปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง   ดานทําการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ  ดานจัดความ
กลัวทั้งหมดทั้งปวงใหหมดไป  ดานทําลายสิ่งที่เปนอุปสรรคกีดขวางความรวมมือระหวางกันและกัน  
ดานจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรและทําการฝกอบรมอยาง เปนระบบ  และดานทําทุกอยางเพื่อใหทุกคนมี
ความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพแตกตางอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนดานอื่น ๆ  ผูบริหารที่
มีระดับการศึกษาแตกตางกันเห็นวาระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน  ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารที่มี
การศึกษาแตกตางกัน  ยอมมีความคิด  ทฤษฎี  และหลักเกณฑ ในการบริหารการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ตางกันตามพื้นฐานระดับการศึกษาของแตละคน 

4)  การเปรียบเทียบตามตําแหนง  ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานีที่มีตําแหนงตางกัน เห็นวาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวม
และรายดานมีระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน  ยกเวนดานยุติวิธีดําเนินการจัดการศึกษาที่ยึด
หลักการ ตัดสินที่คุณภาพดานใดดานหนึ่งและดานกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอย
หรือ เบี่ยงเบน  ผูบริหารที่มีตําแหนงตางกันเห็นวามีระดับการดําเนินงานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหารสวนใหญมีความเขาใจในหลักการการ
ประกันคุณภาพจึงดําเนินการในระดับที่ไมแตกตางกันในกิจกรรมหลาย ๆ  กิจกรรม 

5) การเปรียบเทียบตามประสบการณในการบริหารงาน ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีที่มีประสบการณในการบริหารงานตางกัน เห็นวาระดับการดําเนินงาน
ตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี  โดยภาพรวมและดานยุติวิธีดําเนินการจัดการศึกษาที่ยึดหลักการตัดสินที่
คุณภาพดานใดดานหนึ่ง  ดานปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง   ดานสรางสภาวะผูนํา   
ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม  ดานทําลายสิ่งที่เปนอุปสรรคกีดขวางความรวมมือระหวางกันและ
กัน  ดานกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอยหรือ เบี่ยงเบน  ดานกําจัดความกังวลเรื่อง
ปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอันนอยนิด  ดานลงมือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผลสําเร็จของการ
เปลี่ยนแปลงและดานทําทุกอยางเพื่อใหทุกคนมีความสุขในงานที่มีหลักการคุณภาพ   แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05  สวนดานอื่น ๆ  ผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารงานตางกัน 
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เห็นวาระดับการดําเนินงานไมแตกตางกัน   ทั้งนี้เนื่องจากผูบริหารไมวาจะมีประสบการณในการ
บริหารมากหรือนอยจําเปนตองมีความรู  ความเขาใจ  และทักษะในการดําเนินงานเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เพราะในปจจุบันการประกันคุณภาพการศึกษาถือวาเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู
ความสําเร็จของการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามวุฒิภาวะของผูเรียนแตละคน 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ผูบริหารควรรักษาหรือพัฒนาระดับการดําเนินงานตามหลักแหงคุณภาพเพื่อสงเสริม
การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ใหอยูใน
ระดับที่สูงขึ้น  โดยเฉพาะดานการกําจัดคําขวัญ   คานิยมและเปาหมายที่เล่ือนลอยหรือ เบี่ยงเบน อยู
ในระดับมาก  สรางความตั้งใจ   อันมุงมั่นในการ ปรับปรุง / พัฒนา  ใหกับ บุคลากรทุกคน และ
สรางการยอมรับปรัชญา / แนวคิดใหม ๆ ของการการบริหารคุณภาพแกทุกคน  

2.  ผูบริหารควรใหความสําคัญและเรงพัฒนาการดําเนินงานในดานการสรางสภาวะผูนํา   
ผูตาม  ใหเกิดขึ้นในทุกกิจกรรม  ดานการกําจัดความกังวลเรื่องปริมาณผูเรียนหรือผลตอบแทนอัน
นอยนิด   และดานการปรับปรุงระบบการจัดการองคกรอยางตอเนื่อง 
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ความคิดเห็นของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน  
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธาน ี
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูปกครองใน

การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ตามเขต
พื้นที่การศึกษาและปจจัยสวนบุคคล  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ผูปกครองนักเรียน
ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ปการศึกษา 
2549 จํานวน 389 คน  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามประกอบดวยคําถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิการศึกษา อาชีพ และรายได เปนแบบเลือกตอบ 
(Check List) และแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวยัของ
โรงเรียนเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี  เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา
ครอบคลุมดานการจัดประสบการณ  ส่ือการเรียนรู  การจัดสภาพแวดลอมและสถานที่  ความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง   สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความ
เบี่ยงเบน มาตรฐาน สถิติการทดสอบคาที (t-test Independent) และคาเอฟ (F-test)  ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ระดับความคิดเห็นของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2  โดยภาพรวมรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวา  ดานที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด  ไดแก ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ อยู
ในระดับมาก  รองลงมา ไดแก  ดานการจัดประสบการณ  และดานที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก
ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่อยูในระดับมาก     

 
1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                                
ในพระบรมราชูปถัมภ 
2) , 3)   อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  
ในพระบรมราชูปถัมภ 
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2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 

2.1  การเปรียบเทียบตามเขตพื้นที่การศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน คือ  ดานการจัด
ประสบการณ  ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ ดานความสัมพันธ
ระหวางผูปกครองกับโรงเรียน ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ พบวา ผูปกครองนักเรียนใน
เขตพื้นที่การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

2.2  การเปรียบเทียบตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและดานการจัดประสบการณ  
ดานสื่อการเรียนรู ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  ดานความสัมพันธระหวาง
ผูปกครองกับโรงเรียน ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษา
ตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ปทุมธานี แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3  การเปรียบเทียบตามอาชีพ โดยภาพรวมและดานการจัดประสบการณ  ดานสื่อการ
เรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับ
โรงเรียน  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ พบวา  ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน  มีความ
คิดเห็นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.4  การเปรียบเทียบตามรายได โดยภาพรวมและดานการจัดประสบการณ  ดานสื่อ
การเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับ
โรงเรียน  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ  พบวา ผูปกครองที่มีรายไดตางกัน  มีความ
คิดเห็นตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี 
โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

 

ABTRACT 
 

The purposes of  this research were  to study  and  compare the  level of  opinion of 
guardians towards Educational Management in Kindergarten Private Schools in Pathum Thani 
Educational Service Area by  educational service, area and personal factors.  The sample of this 
research were  389  private school  guardians.  The questionnaire with reliability of   0.93 was 
used to collect data.  The statistics used in analyzing data were percentage, arithmetic mean, 
standard deviation,   t - test  and F – test  at  .05  level of  the significance. 
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The finding were as follows : 
1. The  level of opinion of guardians towards educational  management in kindergarten private 

schools was high.  When considered or each area found that the  highest mean was facilities and service  
area  followed by learning experience area with high level     while the lowest mean was environment and 
school buildings which was in high level also. 

2. Compared  the level of opinion of guardians towards educational  management in kindergarten 
private schools were as follows : 

2.1 There was no significant difference on the  level of opinion of guardians towards 
educational  management in kindergarten private schools as a whole and all area between the different 
educational service area at  .05  level of significance. 

2.2 There was a significant difference on the  level of opinion of guardians towards 
educational  management in kindergarten private schools as a whole and all area among the guardians 
with different educational level at .05 level of significance.  

2.3 There was a significant difference on the  level of opinion of guardians towards 
educational  management in kindergarten private schools as a whole and all area among the guardians 
with different occupation at .05 level of significance.     

2.4 There was no significant difference on the  level of opinion of  guardians towards 
educational  management in kindergarten private schools as a whole and all area among the guardians 
with different income at .05 level of significance. 
 
ความสําคัญของปญหา 

จากสภาวะเศรษฐกิจที่เกิดความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีขึ้นอยางตอเนื่องนั้น พอแม และ
ทุกคนในชุมชน ตองมีความตระหนักและนึกถึงบุตรหลานของตัวเอง ที่จะตองใหไดรับการศึกษาที่
มีคุณภาพ พรอมทั้งเขามามีสวนรวมรับรูและสนับสนุนดานการจัดการศึกษาแกบุตรหลานของตน 
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ใหทุกสถานศึกษา ตองมี
คุณภาพและมาตรฐานที่ไมแตกตางกัน 

รัฐไดตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย จึงไดประกาศ
แผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2535 เปนการกําหนดการศึกษาของเด็กปฐมวัยขึ้น เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจและสภาพของสังคมไทยในปจจุบัน ซ่ึงพอแมจะตองออกไปทํางานนอกบานเกือบ
แทบทุกครัวเรือน จึงจําเปนตองนําบุตรหลานเขาไปฝากไว สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือโรงเรียนอนุบาล
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ที่ใกลบาน รัฐจึงมีนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก เทศบาล องคการบริหารสวน
ตําบล ตั้งเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย
เพื่อนําไปพัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญาสังคม อารมณ และจิตใจที่จะอยูรวมกันในสังคม
อยางมีความสุข ดังที่ปรัชญา เวสารัชช (2545:17- 18, 25-26) กลาวถึง การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 6 ของกฎหมายระบบวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญาความรูและคุณธรรมมีจริยธรรม
และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ตามมาตรา 18 กําหนดใหสถานศึกษาจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยคําวา  สถานศึกษานั้นมีความหมาย  3  ประการคือ 

1.  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  ไดแก   ศูนยเด็กเล็ก  ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบัน
ศาสนา  ศูนยบริการชวยเหลือแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กที่มีความตองการพิเศษ หรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออยางอื่น 

2. โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนของรัฐ  โรงเรียนเอกชน  และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธ
ศาสนาหรือศาสนาอื่น 

3. ศูนยการเรียน ไดแก สถานที่เรียนที่หนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  โรงพยาบาล  สถาบันทางการแพทย  สถานสงเคราะห และ
สถาบันทางสังคมอื่นเปนผูจัด 

 
การจัดการสถานศึกษานั้น  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดใหมี

คณะกรรมการและผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบโดยแตละโรงเรียนตองมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา กรรมการ
ประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ผูแทนศิษยเกาของสถาบันการศึกษา  และผูทรงคุณวุฒิ (มาตรา 40) โดยผูบริหารสถานศึกษาเปน
กรรมการและเลขานุการ 

จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เพื่อนําผลการวิจัยไปใช
เปนแนวทางปรับปรุงพัฒนาการาจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ใหสอดคลองกับความคิดเห็นของ
ผูปกครองตอไป 
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คําสําคัญ   
การจัดการศกึษาระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน 
 

โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
ผูปกครองที่มีวุฒิการศึกษาอาชีพและรายไดตางกัน  มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษา

ระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี แตกตางกันหรือไม
อยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเอกชน ตามเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี ตามเขตพื้นที่การศึกษาและปจจัย
สวนบุคคล   

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแกผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียน

เอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2 ปการศึกษา 2549 จํานวน 82 
โรงเรียน จํานวนผูปกครอง 13,142 คน 

1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1 และเขต 2  ปการศึกษา 2549 จํานวน 389 คน
โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรการคํานวณของทาโรยามาเน (Taro Yamane) อางใน 
ยุทธ  ไกรวรรณ, 2545 :108 และสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดย 
สํารวจประชากร คือ ผูปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยของโรงเรียนเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาปทุมธานี ไดจํานวนทั้งสิ้น 13,142 คน จากโรงเรียนทั้งหมด 82 โรงเรียนและกําหนดกลุม
ตัวอยางตามตารางเครจซีและมอรแกน (Kerjcie and Morgan) อางใน ยุทธ  ไกยวรรณ, 2545 : 104
ไดจํานวนผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนเอกชน จํานวน 389 คน 
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2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย

สรางขึ้นเอง แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก วุฒิการศึกษา 

อาชีพ และรายได เปนแบบเลือกตอบ (Check List)  
ตอนที่ 2 เปนคําถามมาตราสวนประมาณคาเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัด

การศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี ซ่ึงเนื้อหาของคําถาม 
ผูวิจัยไดทําขึ้นโดยครอบคลุมกรอบความคิด 5 ดาน ซ่ึงสรางตามแนวคิดการศึกษาปฐมวัย 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 5-7) มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) แบง
ออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert  Scales) 

2.1  การหาคาความเที่ยงตรงในเนื้อหาของเครื่องมือ  (Validity)   
ศึกษาคนควาทฤษฎี แนวคิดและหลักการตาง ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นของผูปกครอง

ตอการจัดการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปฐมวัยและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาสรางและพัฒนาเปน
แบบสอบถาม สําหรับใชในการศึกษาครั้งนี้ 

2.1.1  ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถาม และกําหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะสราง
แบบสอบถามรวมทั้งสัดสวน จํานวนขอคําถามในแตละดาน 

2.1.2  สรางแบบสอบถามตามขอบขายและเนื้อหาที่กําหนด โดยใหครอบคลุมกรอบ
แนวคิดและขอบเขตของการวิจัย แลวนําแบบสอบถามที่สรางขึ้น ขอความคิดเห็นจากอาจารยที่
ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแกไขความเหมาะสม ความครอบคลุมของเนื้อหาและการใชภาษา 

2.1.3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ประเมินคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

2.2  การหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability)   
นําแบบประเมินแบบสอบถามมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) (สํานักงาน

ทดสอบทางการศึกษา, 2539) โดยเลือกขอคําถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ตั้งแต .5 ขึ้นไป
มาใช 

นําแบบสอบถามไปทดลองใชกับผูปกครองนักเรียน โรงเรียนในจังหวัดปทุมธานี ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน และนํามาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย
วิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha- Coefficient) ของ ครอนบัค (Cronbach) (ลวน สายยศและ
อังคณา  สายยศ, 2536 : 156-157)  ไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบัค เทากับ .93 

3.  การวิเคราะหขอมูล 
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3.1 นําแบบสอบถามที่ได รับคืนมา ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของ
แบบสอบถาม พรอมนํามาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติดังนี้ 

3.2  หาคารอยละ ( Percentage) ของแบบสอบถามในตอนที่ 1 
3.3 หาคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (Standard  Deviation) ของแบบสอบถาม

ในตอนที่ 2 เปนรายขอและรายดาน โดยไดกําหนดเกณฑ ความหมายของคาคะแนน โดยอาศัยแนวคิด
ของ Best (1978 : 246) ซ่ึงแปลความหมายของคาเฉลี่ย ตามเกณฑที่กําหนดไว ดังนี้ 

   คาเฉลี่ย                      ระดับการจัดการศึกษา 
4.51 - 5.00   มากที่สุด 
3.51- 4.50     มาก 
2.51- 3.50    ปานกลาง 
1.51- 2.50    นอย 
1.00 -1.50     นอยที่สุด 

3.4  เปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ตามวุฒิการศึกษาของผูปกครอง โดยใช 
การทดสอบคาที แบบสองกลุมที่อิสระตอกัน  และเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตามตาม
อาชีพปจจุบันและรายไดตอเดือนของครอบครัวโดยใชคา  (F-test)    
 
ผลการวิจัย 

1.  ระดับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2  โดยภาพรวมและรายดาน ทั้ง 5 
ดาน ไดแก ดานการจัดประสบการณ ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคาร
สถานที่  ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง  และดานการอํานวยความสะดวกและ
บริการ  พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ดานที่มีระดับความ
คิดเห็นสูงสุด  ไดแก ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ อยูในระดับมาก    รองลงมา  ไดแก  
ดานการจัดประสบการณ  และดานที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก  ดานการจัดสภาพแวดลอม
และอาคารสถานที่อยูในระดับมาก   

 เมื่อพิจารณาตามเขตพื้นที่การศึกษา  พบวา  
 เขต 1  มีระดับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน

เอกชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา   ดานที่มีระดับความคิดเห็น
สูงสุด ไดแก  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ  อยูในระดับมาก  รองลงมา ไดแก ดานการ
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จัดประสบการณ   อยูในระดับมาก  และดานที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก  ดานสื่อการเรียนรู  
อยูในระดับมาก         

เขต 2  มีระดับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
เอกชน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา  ดานที่มีระดับความคิดเห็น
สูงสุด ไดแก  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ  อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานการจัด
ประสบการณ  อยูในระดับมาก และดานที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก  ดานสื่อการเรียนรู  อยู
ในระดับมาก   

2.  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
โรงเรียนเอกชน 

2.1 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
เอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี จําแนกตามเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 และเขต 2  โดย
ภาพรวมและรายดาน  จํานวน 5  ดาน  คือ  ดานการจัดประสบการณ  ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัด
สภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียน ดานการอํานวย
ความสะดวกและบริการ พบวา ผูปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการ
จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและราย
ดาน  ไมแตกตางกัน 

2.2 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
เอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เมื่อจําแนกตามระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายดาน 
จํานวน 5  ดาน  คือ ดานการจัดประสบการณ  ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคาร
สถานที่  ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียน  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ 
พบวา ผูปกครองที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
เอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
เอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เมื่อจําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายดาน  จํานวน 
5  ดาน  คือ  ดานการจัดประสบการณ  ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  
ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียน  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ  พบวา   
ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน  มีความคิดเห็นการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน  สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2.4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
เอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี จําแนกตามรายได โดยภาพรวมและรายดาน  จํานวน 5  
ดาน  คือ  ดานการจัดประสบการณ  ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  
ดานความสัมพันธระหวางผูปกครองกับโรงเรียน  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ  พบวา 
ผูปกครองที่มีรายไดตางกัน  มีความคิดเห็นตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน 

  
อภิปรายผล 

1. ระดับความคิดเห็นของผูปกครองตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของโรงเรียน
เอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 และเขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน ทั้ง 5 ดาน 
ไดแก ดานการจัดประสบการณ ดานสื่อการเรียนรู ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ 
ดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง  และดานการอํานวยความสะดวกและบริการ  
พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับความคิดเห็น
สูงสุด  ไดแก ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ อยูในระดับมาก รองลงมา ไดแก ดานการจัด
ประสบการณ  และดานที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคาร
สถานที่  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาในโรงเรียนแตละแหง จัดใหมีการบริการใหแกนักเรียนวัยอนุบาล     
มีจุดมุงหมายเพื่อเอื้ออํานวยความสะดวก ความปลอดภัย และมีผลเต็มที่ตอการเพิ่มพูนความ
สมบูรณและประสบการณชีวิตโดยตรงแกนักเรียนเปนอยางดีและทั่วถึง ความสะดวกและรวดเร็ว
ในการใหบริการดานธุรการและการเงินและเอกสาร มีกําหนดระยะเวลาการเก็บคาธรรมเนียมทาง
การศึกษาที่ชัดเจน และโรงเรียนมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอยางดี เชน การรับ-สงนักเรียน 
ระบบกลองวงจรปด เปนตน สอดคลองกับ  นิภา    รักผกาวงศ (2546 : 42) ไดกลาวสรุปไววา การ
อํานวยความสะดวกและบริการหมายถึง การจัดบริหารส่ิงตาง ๆ ในโรงเรียนและการประสาน
สัมพันธกับชุมชน ของผูบริหารโรงเรียนไดมีความเขาใจที่ดีตอกัน การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก 
คือ มีการวางแผนเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกใหแกครูผูสอนอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการ
จัดหาอาคารเรียน อาคารประเภทตาง ๆ และรวมถึงการพัฒนาคุณลักษณะของเครื่องใชตาง ๆ ให
เหมาะสม สําหรับดานบริการมีการบริการดานอาหารกลางวัน มีการจัดบริการดานสุขภาพอนามัย
โรงเรียนขึ้น เพื่อใหบริการทางดานปองกันรักษาและสงเสริมสุขภาพของผูเรียนและบุคลากรใน
โรงเรียนใหอยูในสภาพที่ดี และสนับสนุนใหชุมชนไดใชบริการในเรื่องอาคารสถานที่และ
การจราจรที่มีความสะดวกในการรับ – สง ผูเรียนในโรงเรียนดวยเชนกัน  ดานการจัดประสบการณ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู ที่ชวยใหเด็กไดมีโอกาสพัฒนาไปทุกดานพรอมกัน ทั้งดานรางกาย 
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อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา   และดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  ในการ
พัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนนั้น ผูบริหาร ครู-อาจารย และผูเกี่ยวของไดรวมมือกันพัฒนา
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อมุงหวังที่จะพัฒนาสถาบันใหมีสภาพแวดลอมที่ดี เอื้ออํานวยตอการเรียนการ
สอน สงผลใหบุคลากรในสถาบันเกิดความภาคภูมิใจ มีความกระตือรือรนในการเรียน สงเสริม
บรรยากาศการเรียนรู เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีประสบการณในวิชาชีพ และเปนผูมีความคิด
ริเร่ิมสรางสรรค  

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูปกครองในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียน
เอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี พบวา 

2.1  การเปรียบเทียบตามเขตการศึกษาโดยภาพรวมและดานการจัดประสบการณ         
ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ ดานความสัมพันธระหวาง
ผูปกครองกับโรงเรียน ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ พบวา ผูปกครองนักเรียนในเขต
พื้นที่การศึกษาตางกันมีความคิดเห็นในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยโรงเรียนเอกชน สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะวาไมวาโรงเรียนจะ
สังกัดอยูในเขตพื้นที่การศึกษาไหน แตละโรงเรียนตางก็ยึดกฎระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงาน
เหมือนกัน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมุงเนนที่จะพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในดาน
ตาง ๆ ใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ    

2.2  การเปรียบเทียบตามระดับการศึกษาของผูปกครอง โดยภาพรวมและดานการจัด
ประสบการณ  ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  ดานความสัมพันธ
ระหวางผูปกครองกับโรงเรียน  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ พบวา ผูปกครองที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน  สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะวาผูปกครองที่มี
การศึกษาสูงยอมมีความคาดหวังใหบุตรหลานของตนไดรับความรูและประสบการณสูงกวา
ผูปกครองที่มีการศึกษาต่ํากวา  ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ มานิตย  หิรัญเกื้อ (2548) ที่
ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง ความคิดเห็นของผูปกครองที่มีตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
เอกชนจังหวัดสระแกว  พบวา  ผู ปกครองที ่มีว ุฒิการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นในการจัด
การศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเอกชนจังหวัดสระแกวทั้งในภาพรวมและรายดานไม
แตกตางกัน 

2.3  การเปรียบเทียบตามอาชีพของผูปกครอง โดยภาพรวมและดานการจัดประสบการณ  
ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่ ดานความสัมพันธระหวางผูปกครอง
กับโรงเรียน ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ พบวา  ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน  มีความคิดเห็น
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การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี แตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากอาชีพของแตละบุคคลเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการ
ดํารงชีพ ในแตละอาชีพแตละสาขาตางก็ใหความเอาใจใส ความเขาใจและความสนใจตอการพัฒนาการ
ของเด็กทุกขั้นตอน  โดยเฉพาะผูมีอาชีพเกษตรกรรม/รับจางมีความตองการใหโรงเรียนจัดการศึกษาใน
ทุกดานสูงกวาผูปกครองที่มีอาชีพอ่ืน  ๆ  ซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยของ  เอื้ออิศรา อิศรางกูร ณ 
อยุธยา (2548 : 73) ศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีตามทัศนะของผูปกครองระดับกอน
ประถมศึกษา และพบวา ผูปกครองที่มีอาชีพตางกัน มีทัศนะตอการจัดการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาของโรงเรียนราชินีในการภาพรวม ไมแตกตางกัน 

2.4 การเปรียบเทียบตามรายไดของผูปกครอง โดยภาพรวมและดานการจัดประสบการณ  
ดานสื่อการเรียนรู  ดานการจัดสภาพแวดลอมและอาคารสถานที่  ดานความสัมพันธระหวางผูปกครอง
กับโรงเรียน  ดานการอํานวยความสะดวกและบริการ  พบวา ผูปกครองที่มีรายไดตางกัน  มีความคดิเหน็
ตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย โรงเรียนเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี โดยภาพรวม
และรายดาน ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาผูปกครองของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนมีรายได
เพียงพอที่จะสงบุตรหลานเขามาเรียนได  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  เอื้ออิศรา อิศรางกูร ณ อยุธยา 
(2548:73) ศึกษาเรื่อง การจัดการศึกษาของโรงเรียนราชินีตามทัศนะของผูปกครองระดับกอน
ประถมศึกษา และพบวา ผูปกครองที่มีรายไดตางกัน มีทัศนะตอการจัดการศึกษาระดับกอน
ประถมศึกษาของโรงเรียนราชินีในการภาพรวม ไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัระดบัความคิดเหน็ของผูปกครองตอการจัดการศกึษาระดบัปฐมวยั โรงเรียน
เอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี พบขอที่มีระดับความคิดเห็นต่ําสุด ผูวิจัยจึงขอ
เสนอแนะดังนี ้

1. โรงเรียนควรใหจัดของเลนใหกับเด็กไดเหมาะสม ควรจัดเครื่องเลนในสนามเด็กเลน
ใหแข็งแรงและปลอดภยั พรอมทั้งมีจํานวนใหเพียงพอกบัเด็ก 

2. โรงเรียนควรใชส่ือการสอนเปนที่เราใจ ทําใหเด็กสนใจเรียน  ควรจะเปนสื่อที่เปนของ
จริงที่เหมาะสมกับวยัของเดก็ทั้งในและนอกหองเรียน พรอมทั้งมีจํานวนเพียงพอ 

3. โรงเรียนควรจัดกิจกรรมโครงการเยี่ยมบานนักเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อสรางความสัมพันธ
กับผูปกครองและชุมชน  พรอมทั้งจัดกิจกรรมโดยการเชญิผูปกครองเขารวมดวยทุกครั้ง 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลานของ
โรงเรียนรมเกลา  ปราจีนบุรี  โดยใชรูปแบบการประเมินหลักสูตรแบบซิป   

กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ไดแก  ผู อํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน           
รองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 1 คน   ครูผูสอนหัตถกรรมใบลาน  จํานวน  1  คน  หัวหนากลุม
สาระการเรียนรู  8  กลุมสาระกลุมละ  1  คน  รวม  8  คน   ศึกษานิเทศก  จํานวน  1  คน  ครูภูมิ
ปญญาไทย สาขาศิลปหัตถกรรม  จํานวน 10   คน ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ป
การศึกษา 2549   จํานวน  53 คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2549  จํานวน  53  
คน รวมประชากรทั้งหมด 128  คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นซึ่ง
แบงออกเปน 4 ชุด ไดแก ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ  ครูผูสอน
หัตถกรรมใบลาน  หัวหนากลุมสาระการเรียนรู  8 กลุมสาระ  และศึกษานิเทศก   ชุดที่ 2 เปน
แบบสอบถามครูภูมิปญญาไทย สาขาศิลปหัตถกรรม   ชุดที่ 3 เปนแบบสอบถามผูปกครองนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1  ปการศึกษา 2549 และชุดที่ 4  เปนแบบสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ปการศึกษา 2549   
 
1)   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน   บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2),3)  อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
โดยการหาคารอยละของความถี่  (%)  คาเฉลี่ย ( X )   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และ
สัมประสิทธิ์การกระจาย  (C.V. ) 

ในการประเมินหลักสูตรเปนการประเมินความคิดเห็นของประชากรเพื่อหาระดับความ
เหมาะสมและคุณภาพ  ผลการประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลานของโรงเรียนรมเกลา ปราจีนบุรี  
พบวา   ในภาพรวมหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและคุณภาพอยูในระดับดี    เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา 
     ดานบริบท ไดแก  สภาพแวดลอม  สภาพปญหาและความจําเปนในการเรียนการสอน
หลักสูตรหัตถกรรมใบลาน  ผลการประเมินหลักสูตรดานบริบทพบวา  หลักสูตรมีความเหมาะสม
อยูในระดับมากและคุณภาพอยูในระดับดี 

ดานปจจัยเบื้องตน  ไดแก  เอกสารหลักสูตร  ความพรอมของครูผูสอน ความรูพื้นฐาน
ของผูเรียน  และสิ่งอํานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินหลักสูตรดาน
ปจจัยเบื้องตนพบวา  หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 

ดานกระบวนการ ไดแก  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ผลการประเมิน
หลักสูตรดานกระบวนการพบวา  หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากและคุณภาพอยูใน
ระดับดี 

ดานผลผลิต  ไดแก  ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน  ทักษะ
ในการปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน  ดานมนุษยสัมพันธ  และบุคลิกภาพ  ตลอดจนเจตคติที่ดี
ดานหัตถกรรมใบลาน  ผลการประเมินหลักสูตรดานผลผลิตพบวา  หลักสูตรมีความเหมาะสมอยู
ในระดับมากและคุณภาพอยูในระดับดี 
 

ABSTRACT 
The  objective  of  this  study  was  to  evaluate  Bailan  handicraft ’ s  curriculum  of  

Romklao  Prachinburi  school.  In  this  study,  the  CIPP  model  was  used. 
The  subjects were 128 persons  as  population.  They  comprised of  1  school   

director,  1  school  assistant  director,  1 handicraft   teacher  ,  8  learning strand  leaders ,  and  1  
educational  supervisor  ,  10  teachers  of  Thai  wisdom,  53  parents  of  Mathayom  Suksa 1  
students  in  academic  year  2006,  and  53  Mathayom  Suksa 1  students in  academic  year  
2006.  The  questionnaires  used  in  this  study  consisted  of  4  sets : set  1  for   school  director, 
school  assistance  director, handicraft  teacher,  learning strand  leaders and  educational  
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supervisor   , set  2  for  teachers  of  Thai  wisdom,  Set 3  for  parents  of  Mathayom  Suksa 1  
students   in  academic  year  2006,  and  set  4  for Mathayom  Suksa 1  students    in  academic  
year  2006.  The  data  were  collected  and  analyzed  by  a  statistical computer program.  The  
statistics  were  percentage ( %),  means  ( X ),  standard  deviation  (S.D.)  and  coefficient  of  
variation  (C.V.). 

In  this  study,  the  researcher  evaluated   Bailan  handicraft ’s  curriculum  used   in   
Romklao  Prachinburi  school  in  cases of  suitability  and  quality.    
 The  Bailan  handicraft ’s  curriculum  was  evaluated  at  high  level  of  suitability  
and   good  level  of   quality.   For  each  aspect,  the  findings  were  as  follows : 

In  aspect  of  contexts  consisting  of  environment ,  problems  and   needs  of  Bailan 
handicraft ’s curriculum  instruction,  the  evaluation  of  the  contexts  were  found  at  the  high  
level  of  suitability  and   good  level  of   quality.  

In  aspect  of  preliminary  factors  consisting  of  curriculum  document,  the  readiness  
of  teachers,  the  prior  knowledge  of  student,  and  the  convenience of  instructional  facility,  
the  evaluation  of  preliminary  factors  were  found  at  the  high  level  of  suitability  and   
medium  level  of   quality.  

In  aspect  of  process  consisting  of   instruction,  the  evaluation  of  process  were  
found  at  the  high  level  of  suitability  and   good  level  of   quality.  

 In  aspect  of  product  consisting  of  knowledge  and  capability  in  performance  of  
Bailan’s  handicraft,  skills,  relationship,  student’s  characteristics,  and  attitude  forward  to  
products  from  Bailan’s  handicraft,  the  evaluation  of  product were  found  at  the  high  level  
of  suitability  and   good  level  of   quality.  
 
ความสําคัญของปญหา 

โรงเรียนรมเกลา  ปราจีนบุรี  ไดใชหลักสูตรหัตกรรมใบลาน  คร้ังแรกเมื่อ  พ.ศ. 2543 
จนถึง  พ.ศ. 2548  กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน     แตยังไมเคยมีการ
ประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ ซ่ึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองทําหลังจากไดทําการใชหลักสูตรไปแลว
ระยะหนึ่ง  เพื่อตัดสินคุณคาหรือคุณภาพของหลักสูตรวาเหมาะสมหรือดีเพียงใด 

ดวยเหตุผลดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนนี้ จึงทําใหผูวิจัยในฐานะที่เปนผูใชหลักสูตร
หัตถกรรมใบลาน  โรงเรียนรมเกลา  ปราจีนบุรี  ในการปฏิบัติงานโดยตรงสนใจที่จะประเมิน
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หลักสูตรหัตถกรรมใบลานโดยประยุกตใชแบบจําลองซิป (CIPP Model )  ซ่ึงเปนรูปแบบหนึ่งใน
การประเมินหลักสูตรเชิงระบบ  เพื่อจะทําใหทราบถึงคุณภาพของหลักสูตรและขอบกพรองตางๆ  
อันจะนําไปสูการปรับปรุงแกไขหลักสูตรดังกลาว  ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
ในโอกาสตอไป 
 

คําสําคัญ   
 การประเมินหลักสูตร      
     
โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 

ระดับคุณภาพของหลักสูตรหัตถกรรมใบลาน  โรงเรียนรมเกลา  ปราจีนบุรี  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี  เปนอยางไร 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพื่อประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลาน  โรงเรียนรมเกลา  ปราจีนบุรี  โดยประยุกตใช
แบบจําลองซิป ( CIPP Model )   ประเมินสิ่งตอไปนี้ 

1.2.1  บริบท (Context  Evaluation)  
1.2.2  ปจจัยเบื้องตน  (Input  Evaluatiom) 
1.2.3  กระบวนการ (Process  Evaluation) 
1.2.4  ผลผลิต (Product  Evaluation) 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ  ผูอํานวยการ   รองผูอํานวยการ  ครูผูสอนหัตถกรรมใบลาน  
หัวหนากลุมสาระ   วิชา  8  กลุมสาระ  และศึกษานิเทศก   จํานวน  12  คน  ครูภูมิปญญาไทย  ดาน
ศิลปหัตถกรรม  จํานวน  10  คน  ผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ปการศึกษา  2549   
จํานวน  53  คน  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  1  ปการศึกษา  2549  จํานวน  53  คน  รวมทั้งสิ้น  
128  คน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเหน็ของความเหมาะสม  
ของหลักสูตรหัตถกรรมใบลาน  โรงเรียนรมเกลา  ปราจีนบุรี  สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ปราจีนบุรี 
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 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ  คารอยละ  คาเฉลี่ย  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคา
สัมประสิทธิ์การกระจาย 
 
ผลการวิจัย 

ผลการประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลานของโรงเรียนรมเกลา ปราจีนบุรี  ในภาพรวม
เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากทุกดาน  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผลการประเมินหลักสูตรของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ  ครูผูสอนหัตถกรรมใบลาน  
หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ   และศึกษานิเทศก 

1.  ดานบริบท คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบทในภาพรวม เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยูในระดับ   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   

2.  ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน ในภาพรวม เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   

3.  ดานกระบวนการ  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานกระบวนการ ในภาพรวม เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  

4.  ดานผลผลิต  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับ   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   

ผลการประเมินหลักสูตรของครูภูมิปญญาไทย ดานศิลปหัตถกรรม 
1.  ดานบริบท  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบท ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   
2.  ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน ในภาพรวม  เห็นดวยวา

หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 
3. ดานกระบวนการ  คาเฉล่ียความคิดเห็นดานกระบวนการ ในภาพรวม  เห็นดวยวา

หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   
4.  ดานผลผลิต  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวม เห็นดวยวาหลักสูตรมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   
ผลการประเมินหลักสูตรของผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2549 
1.  ดานบริบท  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบท ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ

เหมาะสมอยูในระดับ   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 
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2.    ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน ในภาพรวม  เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับ   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   

3.  ดานกระบวนการ  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานกระบวนการ ในภาพรวม เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   

4.   ดานผลผลิต  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  

ผลการประเมินหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2549 
1.  ดานบริบท  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบท ในภาพรวม เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี                                                                                   
2.  ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน ในภาพรวม เห็นดวยวา

หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  
3.  ดานกระบวนการ คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานกระบวนการ ในภาพรวม เห็นดวยวา

หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี   
4.  ดานผลผลิต  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมี

ความเหมาะสมอยูในระดับมาก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง   
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลาน โรงเรียนรมเกลา 
ปราจีนบุรี   มีขอพบเห็นที่ผูวิจัยเห็นวานาสนใจและควรนํามาอภิปรายดังนี้ 

ผลประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลานของผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ  ครูผูสอน
หัตถกรรมใบลาน  หัวหนากลุมสาระวิชา 8 กลุมสาระ  และศึกษานิเทศก 

1.  ดานบริบท คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบท  ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เกี่ยวกับ หลักสูตรมีความสอดคลองกับสภาพ
ของสังคม และเศรษฐกิจ และการกําหนดจุดมุงหมายของหลักสูตรสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความจําเปนในการเรียนการสอน เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับ
แรก   และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการกําหนดจุดมุงหมายของ
หลักสูตร อาจจะตองนําภารกิจตางๆ มาใชในการพิจารณา จึงทําใหจุดมุงหมายของหลักสูตรมีความ
สอดคลอง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โฆษิต  ศิริสวัสดิ์ (2544 : 88) กลาววาจุดมุงหมายของ
หลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะสําคัญคือจะตองชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการศึกษามากที่สุด ไม
วาดานความรู ความเขาใจ  ทักษะ และเจนคติ อยางไรก็ตามแต หลักสูตรเปนการถายทอดความรู 
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ทักษะ เจตคติ ตอ นักเรียน ใหตระหนักและเล็งเห็นคุณคาในการอนุรักษและสืบทอดหัตถกรรมใบ
ลาน  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ โฆษิต  ศิริสวัสดิ์ (2544 : 88) กลาววาจุดมุงหมายของหลักสูตรที่
ดีควรมีลักษณะสําคัญคือจะตองชวยใหผูเรียนไดรับประโยชนจากการศึกษามากที่สุด ไมวาดาน
ความรู ความเขาใจ  ทักษะ และเจตคติ อีกเชนกัน 

2.  ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน  ในภาพรวม  เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เกี่ยวกับ  จุดมุงหมายของ
หลักสูตรทําใหนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน และการจัดเนื้อหาของงาน
หัตถกรรมใบลานตาง  ๆ ในโครงสรางของหลักสูตรมีความเหมาะสม  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
การกําหนดหลักสูตร ผูบริหารใหจัดสิ่งอํานวยสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ ทัศนีย ศุภเมธี (เอกสารประกอบการเรียนการสอน : 10 (ขอ) กลาววา หลักสูตรเปน
แผนการดําเนินการของผูบริหารการศึกษาที่จะตองอํานวยใหการดําเนินงานดานการเรียนการสอน 
ตลอดจนการประเมินผลใหเปนไปตามนโยบายในการจัดการศึกษาของรัฐ 

3.  ดานกระบวนการ คาเฉล่ียความคิดเห็นดานกระบวนการ  ในภาพรวม  เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เกี่ยวกับ  นักเรียนมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอน เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก   
และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูสอนตองการที่จะใหผูเรียนไดฝก
ปฏิบัติดวยตนเองเพื่อจะไดมีทักษะเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีความรอบคอบและความสุขุม  ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ  เนาวรัตน  อันทรบุตร  (  2545  :  100  )  กลาววา  ปจจุบันเขาสูยุคปฏิรูปการศึกษาโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญเนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อใหเกิดทักษะซึ่งทางกรมอาชีวศึกษาเนน
นโยบายที่ครูผูสอนจะตองปฏิบัติและรายงานผล 

4.  ดานผลผลิต  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต  ในภาพรวม    เห็นดวยวาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ เกี่ยวกับ นักเรียนมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน และนักเรียนมีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนได เห็น
ดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูใน
ระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดหลักสูตรมีความเหมาะสมในการดํารงชีวิต ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ ทาบา (Taba 1962 : 4) กลาววา หลักสูตร หมายถึง ประสบการณทุกอยางที่โรงเรียนจัด
ใหแกนักเรียน เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการดํารงชีวิต ในสังคมปจจุบันไดอยางมี
ความสุข 
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ผลการประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลานของครูภูมิปญญาไทย   ดานศิลปหัตถกรรม 
1.  ดานบริบท  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบท ในภาพรวม   เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ  การจัดทําหลักสูตรสะทอนถึง
ความสําคัญของการพัฒนานักเรียนตามศักยภาพ  และหลักสูตรมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอม
และภูมิประเทศที่ประกอบดวยตนลานในชุมชน  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับ
มากเปนอันดับแรก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ หลักสูตรเปน
แนวทางที่ครูผูสอนและผูบริหารมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ทัศนีย ศุภเมธี 
(เอกสารประกอบการสอน : 10 ขอ 4 ) กลาววา หลักสูตรเปนแนวทางในสูการปฏิบัติงานของครู 
เพราะหลักสูตรจะเสนอแนะจุดมุงหมาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผลการ
เรียนการสอน ซ่ึงครูควรปฏิบัติตามอยางจริงจัง 

2.  ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน ในภาพรวม เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ จุดมุงหมายของ
หลักสูตรทําใหผูเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ
เหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจ
เปนเพราะ นักเรียนมีความรู     ทักษะ     และเจตคติที่ดีตอหลักสูตร  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด ทศันยี 
ศุภเมธี  ( เอกสารประกอบการสอน : 10 ขอ 7 ) กลาววา    หลักสูตรจะเปนตัวกําหนด แนวทางการ
ใหความรู ทักษะ เจตคติ ตลอดจน ความสามารถของผูเรียนที่จะเปนประโยชนตอสังคมอันเปนการ
พัฒนากําลังคน ไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติใหไดผลดี 

3. ดานกระบวนการ คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานกระบวนการ ในภาพรวม เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ นักเรียนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาหัตถกรรมใบลาน เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
เปนอันดับแรก และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ จุดประสงคของการเรียน
มีจุดมุงหมายที่ชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ธํารง บัวศรี (2532 : 8 ขอ 2  ) กลาวา 
จุดประสงคของการเรียนการสอน คือส่ิงที่ตองการใหผูเรียนเกิดความรู หลังจากที่เรียนจบเนื้อหา
สาระในวิชาที่กําหนดให 

4.  ดานผลผลิต  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวม เห็นดวยวาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ นักเรียนมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน   เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปน
อันดับแรก และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะการจัดทําหลักสูตรไดมีการ
วางแผนไวลวงหนา   และวัตถุประสงคที่ชัดเจน     ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ   สงัด    อุทรานันท  
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(2532 : 16 ขอ 2) กลาวา หลักสูตรประกอบดวยประสบการณทางการเรียน ซ่ึงไดวางแผน
ไวลวงหนา เพื่อมุงหวังจะใหเด็กไดเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ตองการ 

ผลการประเมินหลักสูตรของผูปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2549 
1.  ดานบริบท  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบท ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ  หลักสูตรมีความสอดคลองกับงาน
หัตถกรรมใบลานของชุมชน  และหลักสูตรมีความเหมาะสมตอสภาพแวดลอมและภูมิประเทศ
ประกอบดวยตนลานในชุมชน  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับ
แรก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การสรางหลักสูตรไดมีการ
วางแผนเปนขั้นตอน เพื่อใหสงเสริมแนวทางไดอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ กัญญา  หาญ
เดนศิริกุล (2543 : 79) กลาววา  จุดมุงหมายของหลักสูตรมีความเหมาะสมดี  ซ่ึงเปนเครื่องมือ
ช้ีใหเห็นวาจุดมุงหมายของหลักสูตรมีความสําคัญ  เพราะไดกําหนดขึ้นโดยอาศัยเกณฑตางๆ  ใน
การพิจารณาเปนอยางดี  เพื่อใหสอดคลองกับปรัชญาการศึกษา  และ  สงัด อุทรานันท (2532 : 16 
ขอ 1 ) กลาววา หลักสูตร คือ ส่ิงที่สรางขึ้นในลักษณะรายวิชา ซ่ึงประกอบดวย เนื้อหาสาระ ที่ไดจัด
เรียงลําดับความยากงาย หรือเปนขั้นตอนอยางดีแลว 

2.  ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน ในภาพรวม  เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ นักเรียนมีความพรอม
ดานรางกายและจิตใจ และสติปญญา และนักเรียนเห็นความสําคัญของงานดานหัตถกรรมใบลาน   
เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก  และหลักสูตรมีคุณภาพอยูใน
ระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อุปกรณในการเรียนการสอน มีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนมีความ
พรอมทางดานรายกายและจิตใจ และเห็นความสําคัญของการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ 
ธํารง บัวศรี (2532 : 8 ขอ 5) กลาววา วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน หมายถึงเครื่องมือ 
เครื่องใช รวมทั้งอุปกรณโสตทัศนศึกษาที่ชวยสงเสริมสุขภาพ และประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
สงผลใหนักเรียนมีความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ 

3.  ดานกระบวนการ  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานกระบวนการ ในภาพรวม  เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจาณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ นักเรียนมีสวนรวมใน
การจัดการเรียนการสอน  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก  
และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ครูผูสอนไดกําหนดแนวการเรียนการ
สอนที่ชัดเจน ทําใหนักเรียนมีสวนรวมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ เนาวรัตน  อันทรบุตร  (2545  :  100)  กลาววา  ปจจุบันเขาสูยุคปฏิรูปการศึกษาโดย
เนนผูเรียนเปนสําคัญเนนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง  เพื่อใหเกิดทักษะซึ่งทางกรมอาชีวศึกษาเนน
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นโยบายที่ครูผูสอนจะตองปฏิบัติและรายงานผล  และ  กาญจนา  คุณารักษ (2527 : 7 ขอ 1 ) กลาว
วาวัตถุประสงค จะเปนแนวทางในการเรียนการสอนทําใหผูสอนรูวาจะตองสอนเนื้อหาอะไร สอน
ใหแกใคร สอนทําไม มีวัตถุประสงคอยางไร และจะมีวิธีการสอนและการประเมินอยางไร  

4.   ดานผลผลิต คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวม เห็นดวยวาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ นักเรียนมีความรูความสามรถใน
การปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน และนักเรียนสามารถนําผลงานจัดแสดงในโรงเรียนและตอ
ชุมชนดวยความภาคภูมิใจ  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก 
และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ การสอนเนื้อหาตามที่หลักสูตร
กําหนดดวยการใชวิธีการสอนแบบตางๆ เพื่อใหผูเรียนประสบผลสําเร็จ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของ กาญจนา คุณารักษ (2527 : 7 ขอ 3)  วิธีการสอน และการจัดดําเนินการ คือ การแปลง
วัตถุประสงคของหลักสูตรไปสูการสอน เนื้อหาวิชาตามที่หลักสูตรกําหนดดวยการใชวิธีการสอน
แบบตางๆ เพื่อใหผูเรียนประสบความสําเร็จ มีความรู สมรรถภาพ ทักษะ เจตคติ และคุณสมบัติ
ตามที่หลักสูตรกําหนด 

ผลการประเมินหลักสูตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ปการศึกษา 2549 
1.  ดานบริบท  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานบริบท ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความ

เหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ หลักสูตรเปนการถายทอดความรู 
ทักษะและเจนคติ ตอนักเรียนใหตระหนักและเล็งเห็นคุณคาในการอนุรักษและสืบทอดหัตถกรรม
ใบลาน เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก และหลักสูตรมี
คุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ หลักสูตรไดกําหนดแนวทางอยางชัดเจน ซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของทัศนีย ศุภเมธี (เอกสารประกอบการสอน : 10 ขอ 7) กลาววา หลักสูตรเปน
ตัวกําหนดทางการใหความรู ทักษะ เจนคติ ตลอดจน ความสามรถของผูเรียนที่จะเปนประโยชนตอ
สังคมอันเปนการพัฒนากําลังคน  ไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติใหไดผลดี 

2.  ดานปจจัยเบื้องตน  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานปจจัยเบื้องตน ในภาพรวม เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ จุดมุงหมายของ
หลักสูตรทําใหนักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน  และมีวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องมือมีเพียงพอ และเหมาะสม เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับ
แรก และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ อุปกรณในการเรียนการ
สอน มีประสิทธิภาพ ทําใหนักเรียนมีความพรอมทางดานรายกายและจิตใจ และเห็นความสําคัญ
ของการเรียน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ทัศนีย ศุภเมธี (เอกสารประกอบการสอน : 10 ขอ 7) 
กลาววา หลักสูตรจะเปนตัวกําหนด แนวทางการใหความรู ทักษะ เจตคติ ตลอดจน ความสามารถ
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ของผูเรียนที่จะเปนประโยชนตอสังคมอันเปนการพัฒนากําลังคน ไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแหงชาติใหไดผลดี  และธํารง บัวศรี (2532 : 8 ขอ 5) กลาววา วัสดุอุปกรณและสื่อการเรียน
การสอน หมายถึงเครื่องมือ เครื่องใช รวมทั้งอุปกรณโสตทัศนศึกษาที่ชวยสงเสริมสุขภาพ และ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน สงผลใหนักเรียนมีความพรอมทั้งดานรายกายและจิตใจ 

3.  ดานกระบวนการ  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานกระบวนการ ในภาพรวม เห็นดวยวา
หลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ นักเรียนมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาหัตถกรรมใบลาน และนักเรียนนําความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนางานดาน
หัตถกรรมใบลาน เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปนอันดับแรก และ
หลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับดี  ทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนมีความรูความเขาใจถึงจุดหมาย ของ
หลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธํารง บัวศรี (2532 : 6) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา 
หลักสูตร คือ แผนซึ่งไดออกแบบจัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหาสาระกิจกรรม
ประมวลประสบการณในแตละโปรแกรมการศึกษา เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการในดานตางๆ ตามจุด
มุงหมายที่กําหนดไว 

4.  ดานผลผลิต  คาเฉลี่ยความคิดเห็นดานผลผลิต ในภาพรวม  เห็นดวยวาหลักสูตรมี
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  เกี่ยวกับ  นักเรียนมีความรูความสามรถใน
การปฏิบัติงานดานหัตถกรรมใบลาน  เห็นดวยวาหลักสูตรมีความเหมาะสมอยูในระดับมากเปน
อันดับแรก และหลักสูตรมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนการกําหนดยุทธศาสตร
ทางการเรียนการสอน มีการพัฒนาความรูความเขาสงผลใหเกิดความรวมมือ ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของภิญโญ สาธร (2514) ไดใหความหมายของหลักสูตรวา หลักสูตรหมายถึง บรรดา
ประสบการณทั้งปวง ที่โรงเรียนจัดใหแกนักเรียนไดมีความรู และพัฒนาตนเองไปในทิศทางที่
โรงเรียนปรารถนา 
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยเร่ือง การประเมินหลักสูตรหัตถกรรมใบลาน โรงเรียนรมเกลา ปราจีนบุรี 
ทําไหไดขอเสนอแนะดังนี้  

1.  ควรมีการประชุมรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชนใหมากเพื่อใหผูเกี่ยวของได
กําหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนา หลักสูตรเพื่อใหมีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอการ
เรียนการสอน แกนักเรียนโรงเรียนรมเกลา ปราจีนบุรี มากยิ่งขึ้น 
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2.  หลักสูตรควรปรับปรุงใหทันสมัยตามความเจริญกาวหนาของดานเทคโนโลยี เพราะ
ปจจุบันความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีมีมากขึ้น ดังนั้นเพื่อประโยชนในการเรียนรูควรจัดครู
และผูเกี่ยวของเขารับการอบรม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.  การจัดการเรียนการสอนควรเพิ่มเนื้อหาที่ชัดเจนเขาใจงายและสามารถปฏิบัติได
ถูกตอง 

4.  ควรมีการใหครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของไดไปศึกษาดูงานยังสถานที่ตางๆเกี่ยวกับภูมิ
ปญญาทองถ่ินงานหัตถกรรมตามชุมชนอื่น  เพื่อใหเกิดแนวคิดที่แปลกใหมในการพัฒนางานของตน 

5.  วัสดุ อุปกรณ ตางๆ จําเปนที่จะตองมีการพัฒนาและปรับปรุงใหมีความเพียงพอและ
ทันสมัยอยูเสมอ เนื่องจากเทคโนโลยีดานหัตถกรรมเจริญมากขึ้น เพื่อเปนประโยชนตอผูเรียนจะได
เกิดทักษะ และมีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานไดดี 
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ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของประชาชนในการแกปญหาภาวะโลกรอน 
THE AFFECTING FACTORS TO THE BEHAVIORS OF PEOPLE ABOUT                 

THE GLOBAL WARMING REMEDY 
 

1)สุเทพ  จันทรานุสรณ  2)ดร.มัณฑนา  ไชยกาญจน  3)ดร.ชาญชัย  จิตรเหลาอาพร 
1)Suthep   Chantranusorn  2)Dr. Muntana    Chaigan  3)Dr. Chanchai    Chitlaoarpron 

 
------------------------------------------------ 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของประชาชนในการแกปญหาภาวะโลกรอน     
มีวัตถุประสงค  3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของประชาชนในการ
แกปญหาภาวะโลกรอน  2) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอพฤติกรรมของประชาชนในการ
แกปญหาภาวะโลกรอน 3) เพื่อกําหนดแนวทางดานพฤติกรรมของประชาชนในการแกปญหาภาวะ
โลกรอน  โดยมีตัวแปรอิสระ  ไดแก  ลักษณะดานประชากรศาสตร  ปจจัยดานการับรูขอมูล
ขาวสาร  ปจจัยดานเจตคติ  และความตระหนัก  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก  
ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตหลักส่ี  จํานวน  400  คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม
ชนิดปลายปดโดยกําหนดตัวเลือกและใหเลือกตอบและปลายเปด  มีคาความเช่ือม่ัน  0.7873           
ผูไดรับแบบสอบถามกลับคืน  และมีความสมบูรณถูกตองสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลไดจํานวน
ท้ังส้ิน  400  ชุด  คิดเปนรอยละ  100  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คารอยละ  คาเฉล่ีย  
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติการทดสอบคาที  (t-test)  ,  One-Way  ANOVA  (F-test)  

ผลการวิจัยพบวา   
1.  ปจจัยดานประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง    

20-30 ป  มีสถานภาพโสด  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา  มีรายได 
ตอเดือนระหวาง  5,000-10,000  บาท  และลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานเดี่ยว/ทาวนเฮาส  ไดรับขอมูล
ขาวสารผานส่ืออยูในระดับนอย  มีเจตคติ  และความตระหนัก ในระดับเห็นดวย  และมีพฤติกรรม
ปฏิบัติบางบางคร้ังในการแกปญหาภาวะโลกรอน 

2.  ประชาชนที่มีการรับรูขอมูลขาวสาร  ตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลก
รอนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
 
1)  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
2),  3)  อาจารยประจําหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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3.  ประชาชนท่ีมีเจตคติ  และความตระหนัก  ตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะ
โลกรอนแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05   

4.  ประชาชนมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนอยูในระดับปฏิบัติเปนบางคร้ัง  
คือ  มีพฤติกรรมการใชบริการขนสงมวลชนแทนการใชรถยนตสวนตัว  และมีพฤติกรรมการให
ความรวมมือในการแกปญหาภาวะโลกรอนบางเปนบางคร้ัง 

สรุปผลการวิจัยพบวาปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก  ดานรายได  และลักษณะท่ีอยู
อาศัย  ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสาร  และปจจัยดานเจตคติ  และความตระหนัก  สงผลตอ
พฤติกรรมการแกปญหาภาวะโลกรอนของประชาชน 
 

ABSTRACT 
The  purposes  of  this  research  were  to  study  The Affecting Factors to  The 

behaviors of  People about  the Global Warming  Remedy. The objective were 3  points  1)  to 
study the factor that affects to the behavior of people about Global Warming remedy 2) to study 
the factor that relate to the behavior of people about Global Warming remedy, to  remedy  
behavior trend of people about Global Warming. The variables were the demographic factor the 
attitude and the awareness about Global Warming. The sample of this research were the people 
who live in Laksi’s area amounts 400 persons.  The validity of questionnaire was .79. The statistic 
analysis was Percentages,  S.D. ,  T-test .  F-test .  The results of the research found that  :   

1. The  majority of the sample group was the single female , between 20-30 year old, 
and being the bachelor's degree student , The income of them between 5,000-10,000  baht , They 
received the mass media in the low level , but understand and sometimes agree with the Global 
Warming remedy. 

2. The people who have different level of receiving the Global Warming news were as 
differ as the behavior of  Global Warming remedies, the Significant  level was at  .05. 

3. The  people who had the different level of the attitude and the awareness about the 
Global Warming remedy were as the behavior of Global Warming remedies, the Significant  level 
was at  .05.   

4. The  people were sometimes to remedy the Global Warming by going by the mass 
transportation instead of the individual cars,  and sometimes cooperate to join the Global 
Warming activities. 
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The demographic factors : the income and the styles of house, the receiving of the 
Global Warming news,  and the attitude and the awareness  about the Global Warming remedy 
were affecting to the Global Warming behavior . 
 
ความสําคัญของปญหา 

ปรากฏการณภาวะโลกรอนเปนปญหาสําคัญสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  ซ่ึง  นักวิทยาศาสตรจํานวนมากเห็นดวยอยางยิ่งวา  เปนส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงและเกิดข้ึนแลว  
ซ่ึงเปนผลมาจากกิจกรรมของมนุษย  ไมใชปรากฏการณตามธรรมชาติ อีกทั้งดวยหลักฐานท่ีพิสูจน
ใหเราเห็น  “ภาวะโลกรอน”  กําลังเกิดข้ึนอยู และจะยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งข้ึน  (พลอยแสง  เอกญาติ,  
2550  :  บทนํา) 

ภาวะโลกรอน  เปนเร่ืองสําคัญของโลกท่ีทุกประเทศตางใหความสําคัญและพยายามท่ีจะ
รณรงคเพื่อรวมกันแกไขปญหาวิกฤตโลกรอน  ซ่ึงจะสงผลกระทบตอพื้นท่ีผิวโลกและการ
ดํารงชีวิตของมนุษยในปจจุบันและนับจะทวีความรุนแรงข้ึน  ซ่ึงภาวะโลกรอนเกิดจากสาเหตุ
สําคัญ ๆ  จากการใชพลังงานในภาคการขนสง  ภาคการเกษตร  และภาคอุตสาหกรรม  เปนเหตุให
ปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศสูงข้ึนทําใหอุณหภูมิของโลกเพิ่มสูงข้ึน  เปนเหตุให
สภาพอากาศแปรปรวนสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

สําหรับประเทศไทย  รัฐบาลไดบรรจุเร่ืองปญหาส่ิงแวดลอมไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2517  และไดจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ
ข้ึนในป  พ.ศ.2518  และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ต้ังแตฉบับท่ี  4  (พ.ศ.2520 -2524)  
เปนตนมาจนกระท่ัง  ฉบับท่ี  9  (พ.ศ.2545 - 2549)  ไดกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไวอยางชัดเจน   

ดวยความตระหนักถึงความรุนแรงของปญหาภาวะโลกรอนท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันและท่ี
คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะทําการศึกษาถึงความรวมมือของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครในการรวมกันปองกันและแกไขปญหาภาวะโลกรอน  โดยทําการศึกษาถึงปจจัยท่ี
สงผลตอพฤติกรรมของประชาชนท่ีมีตอการแกปญหาภาวะโลกรอน 
 
คําสําคัญ 

พฤติกรรม,  ภาวะโลกรอน 
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โจทยวิจัย/ปญหาวิจัย 
1. ลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน  ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพ  รายไดตอเดือน  

ระดับการศึกษา  อาชีพ  และลักษณะท่ีอยูอาศัย  มีผลตอพฤติกรรมของประชาชนในการแกปญหา
ภาวะโลกรอนแตกตางกัน 

2.  ปจจัยดานการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการแกปญหาภาวะโลกรอน  มีผลตอพฤติกรรม
ของประชาชนแตกตางกัน 

3.  ปจจัยดานเจตคติ  และความตระหนัก เกี่ยวกับการแกปญหาภาวะโลกรอน  มีผลตอ
พฤติกรรมของประชาชนแตกตางกัน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของประชาชนในการแกปญหาภาวะโลกรอน 
2.  เพื่อกําหนดแนวทางดานพฤติกรรมของประชาชนในการแกปญหาภาวะโลกรอน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ  ประชากรในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  

จํานวน  90,780  คน  มี  27,688  ครัวเรือน  แยกเปนเพศชาย  จํานวน  46,416  คน  เพศหญิง  
จํานวน  44,364  คน  (สํานักงานเขตหลักส่ี,  2550 : 5) 

    กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  ผูทําการศึกษาไดทําการคํานวณหากลุมตัวอยาง  
จํานวน  400  ตัวอยาง  ใชวิธีการเปดตารางของ  Taro  Yamane  ท่ีระดับความเช่ือม่ัน  95  %   

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
      เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  เปนแบบสอบถามชนิดปลายปดโดยกําหนด

ตัวเลือกและใหเลือกตอบและปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงคิดเห็นไดเต็มท่ี  สราง
แบบสอบถามท้ังหมด  2  ตอน  คือ 

ตอนท่ี  1  คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัว  ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  
และลักษณะท่ีอยูอาศัย 

ตอนท่ี  2  คําถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอน  
เม่ือสรางแบบสอบถามซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้แลว  ผูศึกษานําให

อาจารยท่ีปรึกษา  และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบหาความเหมาะสมของภาษาท่ีใช   
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นําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไปทดลองใช  (Try  out)  กับประชาชนในเขตหลักส่ี ท่ีมี
ลักษณะท่ีอยูอาศัยคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง  จํานวน  50  คน  และนําไปหาความเช่ือม่ันดวยคา
สัมประสิทธ์ิความเช่ือม่ันแอลฟาของครอนบาด  (Cronbach’s  alpha  coefficient)   ไดความเช่ือม่ัน  
.7873 

3.  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
      ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีไดมาประมวลผล  และวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูป  SPSS   
การวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive  Statistic)โดยใชตารางแจกแจง

ความถ่ีแสดงผลเปนคารอยละ(Percentage)  คาเฉล่ีย   (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation)  เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง  คือ  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายไดตอเดือน  ลักษณะท่ีอยูอาศัย  ปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสารในการ
แกปญหาภาวะโลกรอน  ปจจัยดานเจตคติ  และความตระหนักในการแกปญหาภาวะโลกรอน  และ
พฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอน  ของประชาชนในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหโดยสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential  Statistic)  เพื่อทดสอบสมมติฐานแตละ
ขอ  โดยใชสถิติ  t-test,  One-Way  ANOVA  (F-test)  เพื่อทดสอบความแตกตางในการวิเคราะห
ความแตกตางลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีมีผลตอพฤติกรรมการแกปญหาภาวะโลกรอน  
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของประชาชนในการแกปญหาภาวะโลกรอน  
ในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

1.  ขอมูลดานประชากรศาสตร 
      เพศ  ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญจะเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย  โดย

ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย  จํานวน  189  คน  คิดเปนรอยละ  47.2  และเพศหญิง  
จํานวน  211  คน  คิดเปนรอยละ  52.8   

     อายุ  ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีอายุ  20 -  30  ป  รองลงมา  คือ     
มีอายุ  ตํ่ากวา  20  ป  และมีอายุ  31  -  40  ป  ตามลําดับ  โดยประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามเปน    
ผูมีอายุ  ตํ่ากวา  20  ป  จํานวน  63  คน  คิดเปนรอยละ  15.8 ประชาชนท่ีมีอายุ 20  -  30  ป จํานวน 
222  คน  คิดเปนรอยละ  55.5  ประชาชนท่ีมีอายุ  31  -  40  ป  จํานวน  53  คิดเปนรอยละ  13.2  
ประชาชนท่ีมีอายุ  41  -  50  ป  จํานวน  45  คน  คิดเปนรอยละ  11.2  ประชาชนท่ีมีอายุ  51  -  60  
ป  จํานวน  17  คน  คิดเปนรอยละ  4.2  
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     สถานภาพ  ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพโสด  รองลงมา  คือ 
มีสถานภาพสมรส  และมีสถานภาพหยาราง,  หมาย,  แยกกันอยู  ตามลําดับ  โดยประชาชนท่ีตอบ
แบบสอบถามท่ีมีสถานภาพโสด  มีจํานวน  299  คน  คิดเปนรอยละ  74.8  ประชาชนท่ีมีสถานภาพ
สมรส  มีจํานวน  83 คน  คิดเปนรอยละ  20.8  ประชาชนท่ีมีสถานภาพหยา,  หมาย,  แยกกันอยู     
มีจํานวน  18   คน  คิดเปนรอยละ  4.5   

     ระดับการศึกษา  ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี  รองลงมา  คือ  มัธยมศึกษาตอนปลาย  และ  อนุปริญญา  ตามลําดับ  โดยประชาชนที่ตอบ
แบบสอบถามมีการศึกษาระดับประถมศึกษา  มีจํานวน  13  คน  คิดเปนรอยละ  3.2  ประชาชนท่ีมี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน  มีจํานวน  24  คน  คิดเปนรอยละ  6.0  ประชาชนท่ีมีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีจํานวน  33  คน  คิดเปนรอยละ  8.2  ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา  มีจํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  5.0  ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา          
มีจํานวน  28  คน  คิดเปนรอยละ  7.0  ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีจํานวน  256  คน  
คิดเปนรอยละ  64.0  ประชาชนท่ีมีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี  มีจํานวน  26  คน  คิดเปน
รอยละ  6.5  

     อาชีพ  ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา  รองลงมาคือ  
พนักงานเอกชน  และ  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ตามลําดับ   โดยประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามเปน
นักเรียน/นักศึกษา  มีจํานวน  182  คิดเปนรอยละ  45.5  ประชาชนท่ีรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ           
มีจํานวน  83  คน  คิดเปนรอยละ  20.8  ประชาชนท่ีเปนพนักงานเอกชน  มีจํานวน  95  คน  คิดเปน
รอยละ  23.8  ประชาชนท่ีเปนแมบาน  มีจํานวน  8  คน  คิดเปนรอยละ  2.0 ประชาชนท่ีคาขาย      
มีจํานวน  20  คน  คิดเปนรอยละ  5.0  ประชาชนท่ีมีอาชีพอ่ืน  ๆ    มีจํานวน  12  คน  คิดเปน     
รอยละ  3.0   

     รายไดตอเดือน  ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดตอเดือน  5,000 –  
10,000  บาท  รองลงมา  คือ  มีรายไดตอเดือน  10,001  -  15,000  บาท  และ มีรายไดตอเดือนตํ่า  
5,000  บาท ตามลําดับ   โดยประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามมีรายไดตอเดือนตํ่ากวา  5,000  บาท  มี
จํานวน  93  คน  คิดเปนรอยละ  23.2  ประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือน 5,000 - 10,000  บาท  มีจํานวน  
127  คน  คิดเปนรอยละ  31.8  ประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือน  10,001  -  15,000  บาท  มีจํานวน  113  
คน    คิดเปนรอยละ  28.2  ประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือน  15,001  -  20,000  บาท  มีจํานวน  48  คน      
คิดเปนรอยละ  12.0  ประชาชนท่ีมีรายไดตอเดือน  สูงกวา  20,000  บาท  มีจํานวน  18  คน  คิดเปน
รอยละ  4.5 
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     ลักษณะท่ีอยูอาศัย  ประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญอาศัยอยูบานเดี่ยว / 
ทาวนเฮาส  รองลงมา  คือ  บานเชา  /หองเชา  / หอพัก  และ  อาคารชุด / อาพารทเมนท / 
คอนโดมิเนียม  ตามลําดับ   โดยประชาชนผูตอบแบบสอบถามอาศัยอยูบานเด่ียว / ทาวนเฮาส        
มีจํานวน179  คน  คิดเปนรอยละ   44.8  ประชาชนท่ีอาศัยอยูอาคารชุด /  อพารทเมนท / 
คอนโดมิเนียม มีจํานวน 94  คน  คิดเปนรอยละ  23.5  ประชาชนท่ีอาศัยอยูอาคารพาณิชย  มีจํานวน  
23  คน  คิดเปนรอยละ  5.8  ประชาชนท่ีอาศัยอยูบานเชา / หอพัก  มีจํานวน  97  คน  คิดเปนรอยละ  
24.2 และประชาชนท่ีอาศัยอยูแบบอ่ืน  ๆ  เชน  แฟลต  บานพักขาราชการ  7  คิดเปนรอยละ  1.8   

2.  การวิเคราะหขอมูลการรับขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอน 
     ประชาชน รับรูขาวสารในปญหาภาวะโลกรอน ผานส่ือ โดยรวมในระดับนอย โดยมี

คาเฉล่ียเทากับ 2.252  โดยประชาชน รับรูขาวสารปญหาภาวะโลกรอน จากส่ือ โทรทัศน มากที่สุด 
โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.448 รองลงมา ส่ือหนังสือพิมพ โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 2.840 และ ส่ือวิทยุ-
ชุมชน / เสียงตามสายในชุมชน มีการรับรู ระดับนอยท่ีสุด คาเฉล่ียเทากับ 1.375 ตามลําดับ  

3.  การวิเคราะหขอมูลเจตคติ  และความตระหนักในการแกปญหาภาวะโลกรอน 
     ประชาชนมีเจตคติ  และความตระหนักในการแกปญหาภาวะโลกรอน   พบวา 

ประชาชนในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  มีเจตคติ และความตระหนัก ในการแกปญหาภาวะ   
โลกรอน  โดยรวมในระดับ เห็นดวย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  2.469   

     โดยประชาชนมีเจตคติ  และความตระหนักในการแกปญหาภาวะโลกรอน  เร่ือง การ
แกปญหาภาวะโลกรอนจําเปนตองอาศัยความรวมมือของประชาชน ระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 3.545  รองลงมา เร่ืองไอเสียจากรถยนตและจักรยานยนตสงผลตอภาวะโลกรอน 
คาเฉล่ียเทากับ 3.404   เร่ืองการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและความแออัดของชุมชนเปน
สาเหตุสําคัญของภาวะโลกรอน  คาเฉล่ียเทากับ  3.265   และเร่ืองถาทุกคนรวมมือกันแยกขยะจะ
สามารถชวยแกปญหาภาวะโลกรอนได  คาเฉล่ียเทากับ  3.216   ตามลําดับ  

4.  การวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอน 
     ประชาชนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการแกปญหาภาวะโลกรอน   พบวา ประชาชนในเขต

หลักส่ี  กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอน  โดยรวม ปฏิบัติบางคร้ัง โดย
มีคาเฉล่ียเทากับ 1.108   

     โดยประชาชนมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอน  ท่ีปฏิบัติเปนประจํา เร่ือง 
ใชบริการขนสงมวลชนแทนการใชรถยนตสวนตัว โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 1.545  รองลงมา เร่ือง การ
ใหความรวมมือในการลดปญหาภาวะโลกรอน    คาเฉล่ียเทากับ 1.384   สวนพฤติกรรมท่ีประชาชน
ปฏิบัติบางคร้ัง  คือ  เร่ืองการเลือกซ้ือสินคาจะคํานึงถึงปญหาภาวะโลกรอนดวย  คาเฉล่ียเทากับ  
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1.808  รองลงมาคือ  เร่ืองการเสียบปล๊ักกระติกน้ํารอนไวตลอดเวลา  คาเฉล่ียเทากับ  1.266  เร่ือง 
การเปดไฟฟาสวางทุกท่ีในบานถึงแมจะไมมีคนอยู  คาเฉล่ียเทากับ  1.211  เร่ืองการเปดเคร่ือง      
ทําความเย็น  เชน เคร่ืองปรับอากาศ  หรือพัดลมท้ิงไวเมื่อเลิกใช  คาเฉล่ียเทากับ  1.173  เร่ืองการ
เลือกใชผลิตภัณฑท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได  คาเฉล่ียเทากับ  1.093  เร่ืองการคัดแยกขยะ      
ทุกคร้ัง  ในการท้ิงขยะ  คาเฉลี่ยเทากับ  1.088  เร่ืองการปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศตํ่ากวา       
25  องศาเซลเซียส  เพื่อใหมีอากาศเย็นมาก  ๆ  คาเฉล่ียเทากับ  1.045  เร่ืองการเดินแทนการใช
รถยนตหรือรถจักรยานยนตในระยะทาง  1  กิโลเมตร  คาเฉล่ียเทากับ  1.040  เร่ืองการนําส่ิงของ
เหลือใชมาดัดแปลงใชประโยชนไดอีก  คาเฉล่ียเทากับ  1.013  เร่ืองการเลือกซ้ือสินคาท่ีบรรจุดวย
โฟม  คาเฉล่ียเทากับ  0.995  เร่ืองการทิ้งน้ําหลังจากการซักผาลงสูทอระบายน้ําทันที  คาเฉล่ียเทากับ  
0.789  และเร่ืองการนําถุงผาไปดวยเมื่อเวลาไปซ้ือของท่ีตลาดหรือหางสรรพสินคา คาเฉล่ียเทากับ 
0.681  ตามลําดับ  ซ่ึงพฤติกรรมท่ีประชาชนไมเคยปฏิบัติเลย  คือ  เร่ืองการกําจัดขยะมูลฝอย        
ทุกชนิดโดยการเผา  คาเฉล่ียเทากับ  1.344 

 5.  ผลการวิเคราะหความแตกตางดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมในการแกปญหา
ภาวะโลกรอน 

     เพศ  ท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05 โดยใชสถิติ  T – test   ดังนั้นแสดงวาประชาชนท่ีมีเพศตางกันจะ
มีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน 

     อายุ ท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  โดยใชสถิติ  F – test  ดังนั้นแสดงวา  ประชาชนท่ีมีอายุตางกันจะมี
พฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน 

     สถานภาพครอบครัว ท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  โดยใชสถิติ  F – test ดังนั้นแสดงวา  ประชาชนท่ีมี
สถานภาพครอบครัวตางกันจะมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน 

     ระดับการศึกษา ท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05   โดยใชสถิติ  F – test ดังนั้นแสดงวา  ประชาชนท่ีมีระดับ
การศึกษาตางกันจะมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน     

     อาชีพ  ท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  โดยใชสถิติ  F – test  ดังนั้นแสดงวา  ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกัน
จะมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน 
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     รายได  ท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนแตกตางกัน  โดยใชสถิติ          
F – test  พบวา  รายไดท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนแตกตางกัน    โดย
ประชาชนท่ีมีรายได  ระหวาง  5,000  -  10,000  บาท  จะมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะ       
โลกรอนมากกวาประชาชนท่ีมีรายไดอยูในระดับอ่ืน  ๆ  

     ลักษณะท่ีอยูอาศัย ท่ีตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนแตกตางกัน   
โดยใชสถิติ  F – test พบวา  ลักษณะท่ีอยูอาศัย ท่ีตางกันมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการแกปญหาภาวะ       
โลกรอนแตกตางกัน   โดยประชาชนท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบบานเด่ียว / ทาวนเฮาส  จะมี
พฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนมากกวาประชาชนท่ีมีลักษณะท่ีอยูอาศัยแบบอ่ืน  ๆ    

     ปจจัยดานการรับรูขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอน ประชาชนท่ีมีการรับรู
ขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอนตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนแตกตาง
กัน  โดยใชสถิติ  F – test  ดังนั้นแสดงวา  ประชาชนท่ีมีการรับรูขาวสารในการแกปญหาภาวะ   
โลกรอนท่ีตางกันจะมีผลตอพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนแตกตางกัน 

     ปจจัยดานเจตคติ และความตระหนักในการแกปญหาภาวะโลกรอน ประชาชนท่ีมี 
เจตคติ  และความตระหนัก  ในการแกปญหาภาวะโลกรอนตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหา
ภาวะ     โลกรอนแตกตางกัน  โดยใชสถิติ  F – test ดังนั้นแสดงวา  ประชาชนท่ีมีเจตคติ  และความ
ตระหนักในการแกปญหาภาวะโลกรอนท่ีตางกันจะมีผลตอพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะ      
โลกรอนแตกตางกัน  
 
อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการแกปญหาภาวะโลกรอน  ของประชาชน
ในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  มีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

1.  ขอมูลดานประชากรศาสตร  ซ่ึงประกอบดวย  เพศ  อายุ  สถานภาพครอบครัว  ระดบั-
การศึกษา  อาชีพ  รายได  ลักษณะท่ีอยูอาศัย  พบวา  ประชาชนในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร     
ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง  มีอายุระหวาง  20-30 ป  มีสถานภาพครอบครัวโสด      
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา  มีรายไดตอเดือน 5,000 – 10,000 บาท  
และมีลักษณะท่ีอยูอาศัยเปนบานเดี่ยว/ทาวนเฮาส    

โดยผลการศึกษาพบวา  เพศ  อายุ   สถานภาพครอบครัว  ระดับการศึกษา  อาชีพ  ของ
ประชาชนตางกันมีพฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลองกับ 
สุวรรณี  ยุวชาติ  (2532  :  บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง  การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ของนักเรียนอาชีวศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  ในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  ระดับ
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พฤติกรรมในการอนุรักษส่ิงแวดลอมของนักเรียนไมข้ึนกับอาชีพของบิดา  อาชีพของมารดา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  0.05  และสอดคลองกับ  สมชาย  อําพันทอง  (2532 : 94)  ทําการศึกษา
เร่ือง  ความรูเจตคติ  และพฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียนมัธยมในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีตอ
ปญหาส่ิงแวดลอมในประเทศไทย  ผลการศึกษาพบวา  ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเพศชายและ
เพศหญิง  มีความรูเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมในประเทศไทยไมแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ     
ทางสถิติท่ีระดับ  0.05 

2.  การรับรูขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอนของประชาชนในเขตหลักส่ี  
กรุงเทพมหานคร  พบวา  ประชาชนมีการรับรูขาวสารโดยรวมอยูในระดับ  นอย  และเม่ือพิจารณา
ตามประเภทของส่ือ  พบวา  ประชาชนไดรับขอมูลขาวสารจากส่ือโทรทัศน  อยูในระดับมากท่ีสุด
จากส่ือวิทยุ  หนังสือพิมพ  อินเทอรเน็ต  อยูในระดับมาก  จากส่ือปายโฆษณา  ญาติ  เพื่อนรวมงาน  
บุคคลอ่ืน  อยูในระดับนอย  และจากส่ือแผนพับ  เจาหนาท่ีของรัฐ  วิทยุชุมชน  เสียงตามสายใน
ชุมชน  อยูในระดับนอยท่ีสุด   

     ผลของการรับรูขอมูลขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอนของประชาชนในเขต
หลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  อยูในระดับนอย  สอดคลองกับพีระนันท  บูรณะโสภณ  (2538 : 
บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง  พฤติกรรมการเปดรับสาร  ความรู  ทัศนคติ  และการมีสวนรวมในการ
ใชผลิตภัณฑอนุรักษส่ิงแวดลอม  ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  จากส่ือมวลชน  
ประเภทวิทยุ  นิตยสาร  และส่ือเฉพาะกิจประเภทการจัดงานนิทรรศการ  มีความสัมพันธเชิงบวก
กับทัศนคติตอการใชผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  พฤติกรรมการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับ    
การใชผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  จากส่ือมวลชน  ประเภทวิทยุ  นิตยสาร  และส่ือเฉพาะกิจ
ประเภทการจัดงานนิทรรศการ  มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมในการใชผลิตภัณฑเพื่อ
อนุรักษส่ิงแวดลอม  ความรูเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม  มีความสัมพันธ     
เชิงบวกกับทัศนคติตอการใชผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอมและทัศนคติตอการใชผลิตภัณฑเพื่อ
อนุรักษส่ิงแวดลอม  มีความสัมพันธเชิงบวกกับการมีสวนรวมในการใชผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม 

ท้ังนี้อาจเปนเพราะยังไมมีการเผยแพรขอมูลหรือการกลาวถึงปญหาภาวะโลกรอนอยาง
จริงจังและทั่วถึง  โดยเฉพาะในกลุมตัวอยางท่ีไดทําการสํารวจซ่ึงมีอายุระหวาง 20-30  ป และ   
สวนใหญเปนนักเรียนนักศึกษา  ซ่ึงถือไดวาเปนบุคลากรท่ีสําคัญของประเทศแตกลับไมไดรับ
ขอมูลขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอน 
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3.  เจตคติ  และความตระหนัก  ในการแกปญหาภาวะโลกรอนของประชาชนในเขต 
หลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  พบวา ประชาชนในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร  มีเจตคติ และความ
ตระหนัก ในการแกปญหาภาวะโลกรอน  โดยรวมในระดับ เห็นดวย โดยมีคาเฉล่ียเทากับ   2.469   

     โดยประชาชนมีเจตคติ  และความตระหนักในการแกปญหาภาวะโลกรอน วาการ
แกปญหาภาวะโลกรอนจําเปนตองอาศัยความรวมมือของประชาชน ตระหนักวาไอเสียจากรถยนต
และจักรยานยนต  การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมและความแออัดของชุมชนเปนสาเหตุ
สําคัญของภาวะโลกรอน  และตระหนักวาถาทุกคนรวมมือกันแยกขยะจะสามารถชวยแกปญหา
ภาวะโลกรอนได  สอดคลองกับจารุณี  บุญนิพัทธ  (2539 : 82-84)  ทําการวิจัยเร่ือง  พฤติกรรม   
การเปดรับขาวสารกับความตระหนัก  ทัศนคติ และการมีสวนรวมเร่ืองส่ิงแวดลอมของพนักงาน
โรงงานอุตสาหกรรมเขตอําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  ผลการวิจัยพบวา  พนักงานโรงงาน
มีความตระหนักเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอมในการที่โรงงานในชุมชนควรมีระบบกําจัดน้ําเสียกอน
ปลอย  ลงสูแมน้ํา  คลอง  และการดูแลรักษาความสะอาดควรไดรับการปลูกฝงต้ังแตเด็ก ๆ มาก
ท่ีสุด  ทุก ๆ คนไมควรท้ิงขยะลงตามแหลงน้ํา  ซ่ึงมีความตระหนักในระดับมาก  และพนักงาน
โรงงานมีความตระหนักในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอมโดยรวมอยูในระดับมาก  พฤติกรรมการ
เปดรับขาวสารเร่ืองส่ิงแวดลอมจากส่ือมวลชนทุกชนิด  คือ  วิทยุ  โทรทัศน  และหนังสือพิมพกับ
ส่ือบุคคลชนิดอ่ืน  ๆ คือ  บุคคลในครอบครัวและเพ่ือนบาน  ไมมีความสัมพันธกับทัศนคติท่ีมีตอ
การรักษาส่ิงแวดลอม 

4 .   พฤติกรรมในการแกปญหาภาวะโลกรอนของประชาชนในเขตหลัก ส่ี  
กรุงเทพมหานคร  พบวา ประชาชนในเขตหลักส่ี  กรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมในการแกปญหา
ภาวะโลกรอน   โดยรวม ปฏิบัติบางคร้ัง โดยมีคาเฉล่ียเทากับ 1.108   

โดยประชาชนมีพฤติกรรมในการใชบริการขนสงมวลชนแทนการใชรถยนตสวนตัว 
รวมถึงการใหความรวมมือในการลดปญหาภาวะโลกรอนโดยการเลือกซ้ือสินคาจะคํานึงถึงปญหา
ภาวะโลกรอนดวย  ดูแลเร่ืองการไมเสียบปล๊ักกระติกน้ํารอนไวตลอดเวลา  การไมเปดไฟฟาทุกท่ี
ในบานถึงแมจะไมมีคนอยู   การปดเคร่ืองทําความเย็น  เชน เคร่ืองปรับอากาศ หรือพัดลมเม่ือเลิกใช  
รวมท้ังการเลือกใชผลิตภัณฑท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได  มีการคัดแยกขยะทุกคร้ัง  ในการ     
ท้ิงขยะ การปรับอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25  องศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังเดินแทนการใชรถยนต
หรือรถจักรยานยนตในระยะทาง  1  กิโลเมตร  มีการนําส่ิงของเหลือใชมาดัดแปลงใชประโยชนได
อีก  หลีกเล่ียงการเลือกซ้ือสินคาท่ีบรรจุดวยโฟม  สอดคลองกับขวัญใจ  เกียรติศักดิ์สาคร  (2541 : 
บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเ ร่ือง   รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ             
เพื่อส่ิงแวดลอมของเยาวชนในกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวา  รูปแบบการดําเนินชีวิตของ
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เยาวชนในกรุงเทพมหานคร  สามารถจัดแบงไดเปน  7  กลุม  คือ  กลุมท่ีมีแนวคิดอนุรักษ          
กลุมชอบทํากิจกรรมสังคม  กลุมไมใสใจส่ิงแวดลอม  กลุมเด็กบาน  กลุมมีอุดมการณ กลุมรัก
ตัวเอง  และกลุมบันเทิงเฮฮา  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  ของเยาวชนใน    
เขตกรุงเทพมหานคร  อยูในระดับปานกลาง  และลักษณะทางประชากร  ดานเพศ  และรายได   
สวนบุคคลไมมีความแตกตางกัน  พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  และรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของเยาวชนในกรุงเทพมหานครท่ีไดจากการวิเคราะหท้ัง  7  กลุม  มีความสัมพันธ
ในทางบวกกับพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอท่ีเปนแนวทางในการสรางพฤติกรรมของประชาชนในเขตหลักส่ี  จึงควรมุงเนน
การสงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารและสรางเจตคติ และความตระหนักในการแกปญหาภาวะ     
โลกรอน  ซ่ึงสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินการ  ดังนี้   

1.  การสงเสริมการรับรูขอมูลขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอน  
     1.1  ควรมีการเผยแพรขาวสารในการแกปญหาภาวะโลกรอนใหเขาถึงกลุมเปาหมาย

โดยผานส่ือโทรทัศน  วิทยุ  หนังสือพิมพ  ปายโฆษณา  แผนพับ   เจาหนาท่ีของรัฐและเสียงตาม
สายในชุมชน  หรือวิทยุชุมชนใหมากขึ้น  โดยเฉพาะทางแผนพับ   เจาหนาท่ีของรัฐและเสียงตาม
สายในชุมชน  หรือวิทยุชุมชน  มีระดับการรับรูขอมูลขาวสารอยูในระดับนอยท่ีสุด  ซ่ึงส่ือดังกลาว
จะสามารเขาถึงประชาชนไดดีและท่ัวถึง 

     1.2  ควรใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดจากภาวะโลกรอนและแนะนํา
วิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมในการลดภาวะโลกรอน 

2.  สรางเจตคติ  และความตระหนัก ในการแกปญหาภาวะโลกรอน 
     2.1 ผลการศึกษาพบวาประชาชนสวนใหญมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการแกปญหา

ภาวะโลกรอน  อยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  แตยังขาดเจตคติ  และความตระหนัก  ดังนั้น  ควรมี
การประชาสัมพันธ  สรางเจตคติ  และความตระหนักแกประชาชน  ซ่ึงจะมีสวนชวยทําให
ประชาชนในเขตหลักส่ีมีสวนรวมในการแกปญหาภาวะโลกรอนไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึน 

     2.2  ควรมีการเสริมสรางเจตคติ และความตระหนักในเร่ืองผลกระทบของภาวะโลก
รอนท่ีจะเกิดข้ึนกับประชาชนโดยตรง 

     2.3  ควรมีการรณรงคใหประชาชนรวมมือกันลดภาวะโลกรอน  อาทิเชน  การรณรงค
การคัดแยกขยะ  การรณรงคการปลูกตนไม  การรณรงคการใชจักรยาน  เปนตน 
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(ส่ิงแวดลอมศึกษา).  กรุงเทพมหานคร  :  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี.  2545. 
แผนพฒันาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี  4  (พ.ศ.2520 - 2524).  
กรุงเทพมหานคร  :  สํานักนายกรัฐมนตรี.     

                          2545.  แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับท่ี  9  (พ.ศ.2545 –  
2549).  กรุงเทพมหานคร  :  สํานักนายกรัฐมนตรี. 
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